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ਮੁੱਖ _ਸਕੱਂਤਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁਂਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, _ਜਲ ਸਰੋਤ 

ਵਿਭਾਗ, ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: 13412016-5ਸਿਪ੍ਰੋ:2੭109488941. ਮਿਤੀ 

31 10.2017. ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, 

ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ“ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਨਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 

ਪੀ ਡਬਲਯੂ..ਡੀ ਕੋਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫੂਲ 1.105(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 

ਕਰਵਾਈ ਗਈ _ਸੀ. ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ਲੜੀ | ਰੋਲ ਨੰ: | ਪੱਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ | ਅਹੁੱਦਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ । 

ਨੰ ਪਿਤਾ _ਦਾ ਲਾਂ 1 

(ਤ 17001 ਵਾਸੂ ਸਚਦੇਵਾ ਪੁੱਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਜਲ ਸਾਧਨ 

ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ.ਸਚਦੇਵਾ | ਡਿਜਾਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, _ ਸੈਕਟਰ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ 68 _ਮੋਹਾਲੀ। 

2. 17002 ਸਲਵੀ _ ਪੁੰਤਰ _ ਸ੍ਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਹਾਈਡਲ ਡਿਜਾਇਨ 

ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਦਮ | ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

3. 17003 ਪੁੰਤਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਹਾਈਡਲ ਡਿਜਇਨ 

ਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ _ | ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

4. [17004 | ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੋਰ | ਸਹਾਇਕ ਹਾਈਡਲ ਡਿਜਾਇਨ 

ਪੌਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ | ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਇ 17006 __ !ਠੁਪਰ _ ਜੈਨ _ ਪੌਤਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਰਟਨ ਡਿਜਾਇਨ 

ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ | ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਜੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

6. 17007 | ਨਿਹਾ ਜੈਨ _ ਪੁੰਤਰੀ । ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਰਲ ਡਿਜਾਇਨ 

ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

7. _! 17009 ਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਲ. 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ | ਅਫਸਰ ਆਈ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, 
ਮੋਹਾਲੀ। 

੩1171 [ਸਿਮਰਨਜੀਤ __ ਸਿੰਘ [ ਉਪ __ ਮੰਡਲ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ _ਕਰਤਾਰ | ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

ਸਿੰਘ 

ਨ _117012 `| ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੰਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਨਹਿਰੀ 

ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ | ਡਿਜਾਇਨ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਆਈ.ਬੀ.ਹੈਡ 

ਸਿੰਘ _ ਇੰਜੀਨੀਅਰ __! ਆਫਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

10 [17017 । ਸੋਹਬਨੀਕ ਸਿੰਘ | ਸਹਾਇਕ ਕੱਢੀ ਵਾਟਰ ਸੈਡ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਬੀਰ _ | ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਚ ਇੰਜੀਲੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

11. | 17018 | ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਵਾਟਰ ਸੈਡ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ | ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
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12 [17019 | ਨਮਨ ਜੈਨ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਵਾਟਰ ਸੈਡ 

ਰਕੇਸ ਜੈਨ ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

13 [17020 | ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ ਪਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਵਾਟਰ ਸੈਡ 

_-_ (ਸਹੀ -ਲੌਵੋਜ -ਗੂਆਰ ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੰਡੀਰੜ੍ । 

1੫. 14126005 ਅੰਕੁਰ ਸਰਮਾ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਪਲਾਂਟ ਡਿਜਾਇਨ, 

ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ _| ਅਫਸਰ ਆਈ.ਐਡ.ਸੀ ਪਰਚੇਜ 
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਹਖੁਰਕੰਢੀ। 

1੧. . ਚੇਤਨ _ ਖੰਨਾ _ ਪੁੰਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਿੰਗ _ਸਾਖਾ, _ ਖ਼ੱਖ 

ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਖੰਨਾ ਡਿਜਾਇਨ ਦਫਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

16. | 1੧0੩੧ ਅਨਮੋਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ | ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ. ਪਟਿਆਲਾ। 

ਪਾਲ ਸਿੰਘ 

17 [17032 | ਅਥਿਲ ਸਰਮਾ _ਪੰਤਰ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ _ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 

ਸਰੀ _ਚੰਦਰ __ਸੇਖਰ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ । 

ਸਰਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

18. | 17033 ਸਿਮਰਤਪਾਲ __ ਸਿੰਘ । ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ _ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 

ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਲਕਾ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ । 

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

19. | 17034 ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ _ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 

ਪੁਤਰ ਸ੍ਰੀ _ਅਸੋਕ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ । 

ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

20. | 17039 ਧੀਰਜ ਵਿਰਮਾਨੀ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ _ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 

ਪੁਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ ਰਮੇਸ਼ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ । 

ਕੁਮਾਰ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

21. | 17040 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 

ਸਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨਠ ਹਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ । 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

੭2. [17042 | ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

23. _ 1 ੬700 ਸੰਠੀ ਚੌਧਰੀ _ਪੁੰਤਰ | ਸਬ ਪਲੈਲਿੰਗ ਅਤੇ _ਡਿਜਾਇਨ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਰਰ। 

24. | 17045 ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਬੀ.ਐਸ.ਐਲ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ | ਅਫਸਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. 

ਸਿੰਘ ਸੰਦਰਨਗਰ। 

25. | 17050 ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ । ਸਬ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ 

ਗਿੱਲ _ ਪੁੱਤਰ _ ਸੀ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

26. ] 1 5 ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਪੁੰਤਰ _ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ: ਪਟਿਆਲਾ। 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਲੀਅਰ 

27. | 17058 ਵਿਸਵ ਪਾਲ ਰੀਇਲ | ਸਬ ਪਟਿਆਲਾ ਡਹੇਨਜ 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ ਮਜ਼ੇਸ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ।           
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28. | 17062 ਦਿਠੇਸ ਟਾਇਲ ਪੁੰਤਰ | ਸਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਤਹ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਡਵੀਜਨਟ ਵਿਦੜਵਾਹਾ। 
ਇੰਜੀਲੀਅਰ 

29. | 17063 ਵਿਸ਼ਾਲ _ਪੁੰਤਰ _ ਸ੍ਰੀ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਫਸਰ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 

30. | 17064 ਅਕਾਸ __ਅਰਰਵਾਲ । ਉਪ ਮੰਡਲ | ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ਸ਼ਸੀ | ਅਫਸਰ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 

ਡੁਸਨ ਗਾਰਗੀ 

31. | 17067 ਜਿਨੇਸ ਰੀਇਲ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, 

ਸ਼ੀ ਸਹਿਦੇਵ ਰੀਇਲ । ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। 

32. ' । ਤਉ ਸਿੰਘ । ਸਹਾਇਕ ਡੈਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ | ਡਿਜਾਇਨ ਰਣਜੀਤ __ਸਾਗਰ __ਡੈਮ 

ਚੰਡੀਗਾੜ੍ਹ। 

<< 33. _ 14 0 ਮਹੀਪ _ਕੇਗੀ ਪੁੱਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ 

ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ _ਸਿੰਘ ਡਿਜਾਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਵਾ ਲੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ __| ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੰਸਥਾ, 

        

                    
          
 



   

            
17001: 17002. 17003, 17004. 17006. 17007, 17009, 17011. 

1 70122. 1060: 1500੬; - ਨਸੀਂ 17020. 17622. 17027. 17031. 17032, 

17033; ੧7626 17039, 17040, 17042. ੧੭00੨. 2 ?0ਉਲੀ: 17050, 17027, 

17058. 17062, 17063, 17064, 17067, 17070 19671, 1 7072: ਤਾ 

17080, 17081, 17085. 17086. [7092 [70੬ 1010 10 

17103.17107, 17108, 17109. 17110, 1711%, 17120 ਨੇ ਧੇਪਰ ਬੀ ਅਤੇ ਬੀ 

ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
 ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਰੋਲ ਨੰ:17008, 17014. 17087 ਅਤੇ 17100 ਨੈ ਪੇਪਰ ਸੀ ਦੀ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 

ਰੋਲ ਨੰ:17115 ਅਤੇ 17116 ਲੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ .ਅਤੇ 

ਧੇਪਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਰੋਲ _ਨੰ:17013, 17016, 17028, 17038, 17044, 17061. 

17076, 17082, 17104 ਮੰਤ 17118 ਲੇ ਖੋਖਰ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ 

ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ। 

ਰੋਲ _ਨੰ:17065 ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੀ _ਕਲੀਅਰ _ਕੀਤਾ _ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। 
ਰੋਲ ਨੰ: 17023, 17024, 17032, 193੬. 7037, _ 17049, 

17051. 17059, 17079. 17092 17097. 17098 ਅਤੇ 17113. ਵਲੋ ਪੇਪਰ ਸੀ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 

ਰੋਲ ਨੰ: 17005, 17015, 17621. 17022, 17026, 17029, 

17030. 17041, 17046. 17647, 17048. 17052, 17053, 17054. 17055, 

17060. 17066, 17068, 17062, 17074. 17075, 17077, 17078, 17083, 

17084. 17089. 17090, 17021. 17094, 17101, 17105, 17106 ਅਤੇ 17117 

1700 ਸੀ. ਕਲੀ ਜਬਤ
 ਨਿਜੀ ਦੰਦਾ, ਧਿਜਵਾਦ 

ਫੇਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਮੁੱਖ ਸਕੱਂਤਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੇਂਤਰ, 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

੧5641-16962 _ .੭-ਈ.ਜੀ..17 ਮਿਤੀ:£9111 “17. 

 



ਅਉ ਦੱ 

“2-ਈ.ਜੀ. 17 ਮਿਤੀ: ਵਹ, 

  

ਮਿੰਠ ਕਣ ਨੰ: 

    

1. ਮੁੱਖ _ਸਕੇਂਤਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, _ਪੰਜਾਬ _ਸਰਕਾਰ, _ਜਲ__ਸਰੋਤ 

_:. ਇਾਗ, _ -ਚੰਡੀਰੀਡ .. ਜੀ... ਚੋਲਾ ਦੇ. ਵਕ... ਮੀਸੋ ਟੇ 

13੭1 “2016-5ਸਿਪ੍ਰੋ:2-109488941. ਮਿਤੀ _31.10.2017, ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਵਿੱਚ ਰਿਜਲਟ _ਦੀਆਂ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 

ਲੇਨੜੀ _ਗੀਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛਿ_ ਲੰਡੀਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ _ਪੌਧਰ _ਤੇ 

ਕੰਟਰੋਲਰ. ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ _ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ 

ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਡਿਪਟੀ “ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ 

  

ਦੇ, ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।


