
ਪੋਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ
(ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-2 ਸਾਖਾ)

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ =

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 13-9-2000ਰਾਹੀਂ ਮੂਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਕਲਾਸ-2 ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ
ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਨੰ:22/4/99-3ਸਿੰ੍ਰ2/17644 ਮਿਤੀ 35-9-2000ਰਾਰੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੱਖਵਾੱਖ
ਅਦਾਲਤਾ ਵਂੱਲੋ ਦਂਿਤੇਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਂ ਢੁੱਕੇਂਚੁਨ
ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੱਦ-ਉਨਤਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਸੀਨੀਆਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ
`ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ ੧3-9-2000ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾ ਸਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰ:1665 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: 6/1/08-3ਸਿਪ੍ਰੋ2/1119-20 ਮਿਤੀ 26-5-2009ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸ.ਈ.
(ਗ੍ਰੱਪ-ਏ) ਉਪ ਮੈਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਰਜੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ
(13-9-2000) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਖੀਰਲਾ ਨਾ ਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰ.1665ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜੀ ਸੀਨੀਆਰੜਾ ਬੂਚੀ ਵਿੱਚ
ਲੁੜੀ ਨੰ:190ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਟੇਟਿਵ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ:! ਤੋਂ 326 ਤੱਕ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ
ਨੰ: ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ 326ਤੇ ਦਰਜ ਸੀ ਸਸੀ ਭੂਸਨ ਗਰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਸਰਕੁਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਦਰ-ਐਦਰ ਇਤਰਾਜ ਮੋਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਬੋਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਮਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋ 'ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ ਰਿਕਾਰਡ
ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: 6/1/2008-3ਸਿੰਪ੍ਰੋ:/2475, ਮਿਤੀ ੧0-11-2010 ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਸ.ਈ. ਕਲਾਸ-2 (ਹੁਣ

ਰਗਰਪ-ਏ)! ਉਪ ਮੈਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:-

!. ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ

2. ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਡਰੇਨੇਜ ਮੈਂਬਰ

3. _ਮੁੱਖ ਇਜੀਨੀਅਰ/ਜਲ ਸਾਧਨ ਮੈਂਬਰ

4. ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਪ੍ਰਸਾਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਉਕਤ ਕਾਂਇਮ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਮੈਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਰੱਖਦੇ_
ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 267/10 ਈ.ਈ.2/2011 ਮਿਤੀ 20-1-2011 ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਚ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਸੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤ
ਮੰਟਿਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1999 ਬੈਚ ਦੇ ਆਰਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜਾਬ ਪਬਲਿਕਸਰਵਿਸ

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰ

ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸੀਨਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਲੜੀ
ਫ਼ਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। >
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ਵਕ 979 ਅਤੇ 680 ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸਰੀ ਪਵਨਕਪੂਰ
ਉੇਸ਼ 9੩07੭”?ਨਾਮਿ ਨੁਕਤਾ ਯਉਨ!.?;..ਦੋਵੇਂ ਅਮਂ # 989 3 ਅਨਨੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜੋ ਇਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਅਭੈ

ਗ

ੀ

ਅਮਰਜੀਤ7
ਦਾਨ

ਗੀ ਹਮ ਜਾਰੀ ਕੀਡੈਂ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਉਂਦ
ਾ ਹੈ

ਚ ॥ ਤੋ' ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਨੰ:18585
,1997- ਪਲਹੁ

ਮਾਅਲ ਛਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆਹੈ। ਲਿ
ਸਰੰਥਾਡ ਝਾ ਭਸਲਾ ਮਿਤੀ 21-7-?ਦੈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਮਿਡੀ 162-1999 ਦੇ ਅ $

ਮਿਤੀ ।।-1-1999ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨਕਪੂਰ ਪਹਿਲਾਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ

!

ਦਾ ਨਾਂਮ

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ/ਰੈਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ/ਕੋਰਟ ਕੋਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਰੋਏਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਰ
। ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪਰ ਵੱਲੋ

ਰ ੍

ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਲੀ 719 ਅਤੇ ਸੀ ਅਮਰਜੀਡ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੜੀ ਨ:199 ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ

ਅਨ #788 ਅਤੇ 93ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 98 ਤਾਕ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਸਾਲ 1990ਅੜੇ

ਅਫਸਰ ॥ਦ-ਉਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਂ' ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤੌਰ ਜੇ.ਈ ਰਿਵਰਸਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

8514362001ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 17 04-2001 ਨੂੰ ਰਿਫਰਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰੋਈ ਰੈ

ਮਹਯਾਰਨੇ ਮਟੇਅ ਫੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਸ਼ ਡੈ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜੀ ਦਾਇਰ ਹ

ਹਾਈਪਹਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਸੀਨੀਆਰੜਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ % ਤੇ ਪਹਿ

ਗਚੀ । ਹੀ ਨਾਂ ਸਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਡੱਕ ਰਾਮ ਸ੍ਰੂਪ ਲੜੀ ਨੰ96 ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ

1720792. ? ਆਈਪੀ ਪੀ 2/1377-83 ਮਿਤੀ 25-2-93 ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਦ-ਉਨਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚਲਗਾਈਸ

ਮਿਘ 7 ਉਪਰਸਰੀ ਹਰਖੈਸ ਲਾਲ ਆਜ:ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠ

ਏ ਐ। ਆਈੀ ਈ “ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਰ (ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ) ਪੀਐਸ.ਈ.ਕਲਾਸ-2 ਉਪ ਮੈਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ

ਡੱਕ ੧ ਛੱਲੀ ਨ: 198 ਤੋ 326 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਅਨੁਲੱਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ --

ਲੌਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਮਜਾਬ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਪ ਮੈਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ

 
ਲੀ ਨ'॥/ਮਰਵਸ੍ਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ਜਨਮਮਿਤੀ ਨੌਕਰੀਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈ.ਕਲਾਸ-2 ਕਥਨ
ਨ ਆਉਣਦੀ ਵਿੱਚਆਉਣਦੀ -ਿ

ਮਿਤੀ ਮਿਤੀਐਜਪਰ

ਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਫਰੂਲ-5

ਆਫਟਰਕੰਮਪਲੀਸ਼ਨ

ਰੇ <<
ਟੀ

1 ॥00੮ਰ ਮਿੰਘਬੈਂਸ ਫੀ.ਈ. 25-8-1949 6-9-1978 5-9-1980

2ਸੁਹਿਹਪਾਲ ਿਘ ਢੀਂਗਰਾ ਟੀਈ. 4-3-1950 6-9-1978 5-9-1980

4-_ਕੁਲ੮।੫ ਮੈੰਘ ਚਾਵਲਾ __ਟੀ.ਈਂ, 1171953 10-10-1978 9₹10-1980

4. ਗ੍ਰਰਬੰਚਨ ਮਿਘ ਰ੍ ਟੀ.ਈ. 2179-1950 31-8-1979

_

30-8-1981

5._ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿਘ_ ਟੀਈ. 15-6-1953  20-11-1979 19-11-1981
6. ਉਮਨੇ ਸੂਦ __ ਟੀਈ, 8-10-1956 14-7-1980.13-7₹1982
?._ ਭੋਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਜਵਾ _ਟੀਈ, 2/5/1960

_

15-10-1982 14-10-1984
, ਪ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀਈ, 18-8-1959 _30-10-1982 _29-10-1984
0, ਣੰ 4ਹਾਕੋਸ &_ਟੀਈ, 23-7-1961 12-11-1982 11-11-1984

ਹੂ
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