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ਨੰ: “2-ਈ.ਜੀ. “36542017 

ਮੌਖ ਸਕੋਂਤਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੌਂਖ ਸਕੇਂਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ
 ਵਿਭਾਰਾ 

ਜੀ `ਦੇ _ ਦਫਤਰ ਦੇ _ਮੀਮੋ _ਲੰ:13-1-2016-5ਸਿੰਘ੍ਰ:.2-109487841. ਮਿਤੀ 

31 10.2617. ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ _ਅਠੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ 

ਵਿਭਾਰ, ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ“ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 

ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ..ਡੀ ਕੋਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ . ਫੂਲ .੩05(੬ੀ)- ਕੱਟੇ 

_ਤਹਿਡ ਮਿਤੀ 5.7.-2017 ਤੋਂ 7.7:2017, ਲੂੰ ਕਰਵਾਈ ਰਾਈ ਸੀ. ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੇਠ 

ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

      
  

            

[ਲੜੀ ! ਰੋਲ ਨੰ: | ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ | ਅਨੁੱਦਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ -। 

ਲੋ ਪਿਤਾ ਦਾ_ਨਾਂ_। 

[ ਨ ਤਰ] _ । ਵਾਜੂ - ਸਥਦੀਦੀ-_ ਪਵ ਸਹਾਇਕ ਜਲ ਸਾਧਨ 

ਹ ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ.ਸਚਦੇਵਾ | ਡਿਜਾਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸੈਕਟਰ, 

| ਇੰਜੀਨੀਅਰ 68 _ਮੋਹਾਣੀ। 

(2. [17504 _। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਸਹਾਇਕ ਹਾਈਡਲ ਡਿਜਾਇਨ 

ਪੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ । ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

3. 17506 _[ਲਿਹਾ ਜੈਨ _ ਖੁੰਤਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਸੈਟਰਲ ਡਿਜਾਇਨ 

ਸ੍ਰੀ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ, ਚੰਡੀਰਾੜ੍। 
ਇੰਜੀਣੀ 

4. 17508 ਸੋਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ ! ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਲ, 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ _| ਅਫਸਰ ਆਈ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ, 

ਰਿ 
ਮੋਹਾਲੀ। 

ੜੁ [17512 [ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ | ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

ਸਿੰਘ 

6. 17513 _[ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਰੈਗੂਲੇਸਨ, ਨਹਿਰੀ 

ਸ੍ਰੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ | ਡਿਜਾਇਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਆਈ.ਬੀ.ਹੈਡ 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

੭, 17516 | ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ `_ਗੁਰਮੇਜ਼ । ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ । 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

ਫੂ: 117517 `[ਸਹਿਲ _ ਖੋਂਤਰ ਸ੍ਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਦਾਦਾ ਸੈਡ 

ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 

। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

9. 17518 ਸੋਹਬਨੀਕ ਸਿੰਘ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਛਾਣਰ ਸੈਡ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ _ਬਲਬੀਰ । ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

10. [17519 | ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਵਾਟਰ ਸੈਡ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ | ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 

ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

| 

71736 _[ਠਮਲ ਜੈਨ ਪੌਤਰ ਸ੍ਰੀ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਕਾਦਰ ਸੈਡ 

ਰਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੈਟ, 

ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
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] 2. 1 ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ _ ਖੁੰਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਕੰਢੀ ਵਾਟਰ ਸੈਡ 

ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡਿਜਾਇਨ ਡਿਜਾਇਨ _ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹ | 

13. [17522 ।ਧ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਖੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ | ਜੂਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ “ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

14. | 17524 _ | ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

੨ [ਸੀ ਸੈਨ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, _ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

15. [17525 | ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

16. 1 17528 | ਅੰਕੁਰ ਸਰਮਾ ਪੁੱਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਪਲਾਂਟ ਡਿਜਾਇਨ, 

ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ _| ਅਫਸਰ ਆਈ.ਐਡ.ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ 
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ. 

ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ 
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ। 

17. | 17529 | ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਬੀ.ਐਸ. ਐਲ. ਸਰਕਣਨ-। । , 
ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸੁੰਦਰ 

ਨਗਾਰ। 

। 18. | 17530 _ | ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ, 

| ਲਾਗਰਾ _ ਪੁਤਰ ਸ੍ਰੀ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਆਈ.ਬੀ.ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, 

ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਹ ਲਾਗਾਰਾ 
19. -1 1 3 ਚੇਨ _ ਖੰਨਾ _ ਪੁਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਿੰਰ ਸਾਖਾ, 

ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਖੰਨਾ । ਡਿਜਾਇਨ ਆਈ.ਬੀ.ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ । 

20. | 17532 ̀ | ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਰਕਲ, 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਸ਼ਾਹਪੁਕੰਢੀ। 
21. | 17533 | ਪਰਸ ਠਨਾਇਅਰ । ਸਬ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਰ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਦੀਪ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 
ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

22... ਅਖਿਲ ਸਰਮਾ ਪੱਤਰ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਸ੍ਰੀ _ਚੰਦਰ __ਸੇਖਰ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
ਸਰਮਾ_ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

23. ਪਿ ਸਿਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਪੁੰਤਰ ਡਵੀਜਨਲ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

24. - 175੩੬ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ । ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਖੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ਅਸੋਕ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

25. -। 17434 ਅੰਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ _| ਇੰਜੀਨੀਅਰ, _ |! ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

26. | 17542 | ਕੇਤਨ ਸਰਮਾ _ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਸ੍ਰੀ ` ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
ਸਰਮਾ 

2 - -1 ਤੂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ ਉਸਾਰੀ 
ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ ਸਿਵ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

28. | 17544 ਧੀਰਜ ਵਿਰਮਾਨੀ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ ਰਮੇਸ਼ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 
ਕੁਮਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

29. | 17546 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੁੰਤਰ | ਸਬ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ _ ਉਸਾਰੀ 
ਸ੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰ੍     
  "ਦਬ ਸਿ ੨੩
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30. [17547 [ਜੈ ਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ । ਸਹਾਇਕ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ 

ਸੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਡਿਜਾਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਬੀ.ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

31. [1754੩ _ | ਸਾਹਲ ਕੁਮਾਰ ਖੌਤਰ | ਉਪ __ ਮੰਡਲ | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਸੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, _ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

32. | 17549 | ਸੰਨੀ _ ਚੌਧਰੀ _ ਪੁੱਤਰ | ਸਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ _ਡਿਜਾਇਨ 

ਸ੍ਰੀ ਓਉਮਵੀਰ ਸਿੰਘ _ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਟਡੀਜ਼ __ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਰਾਰ। 

33 | 17553 | ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਆਆਰ.ਐਸ.ਡੀ.ਮਕੈਨੀਕਲ 

ਸ੍ਰੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ, 
ਪਠਾਨਕੋਟ। 

34 [17558 | ਵਿਸਾਲ _ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ| ਉਪ __ਮੰਡਲ । ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨਾਲ 

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

35. | 17559 _ | ਥਾਨਾ ਸਿੰਘ _ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨਾਲ 

ਸ੍ਰੀ ਕਾਕਾ_ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

36. | 17560 _ [ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨਾਲ 

ਸ੍ਰੀ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

37. - 17561 ਸਿੰਘ | ਸਬ _ਡਿਜਾਇਨ । ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਰ 

ਗਿੱਲ _ ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ । ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ 

38. [17563 | ਗੁਲਦੀਪ ਖੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ| ਉਪ __ ਮੰਡਲ | ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ 

ਹ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ | ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

39. | 17569 । ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

40. _ - ਤੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪਾਲ ਰੀਇਲ | ਸਬ ਡਿਜਾਇਨ | ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ ਮਜੇਸ਼ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ. ਪਟਿਆਲਾ। 

ਕੁਮਾਰ ਰੀਇਲ 

41. | 17578 | ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ _। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 

42 [17579 | ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ | ਉਪ __ ਮੰਡਲ | ਡਹੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ | ਅਫਸਰ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 

ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ 

43. | 17580 | ਦਿਨੋਸ ਟਾਇਲ ਪੁੰਤਰ | ਸਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

44. | 17584 | ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ । ਸਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ । ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 

45. | 17585 ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ. ਸਬ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ ਝੋਲਾ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਵਿਦੜਵਾਹਾ। 

ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

46. | 17587 ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਹੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 
ਸਿੰਘ 

47. | 17590 | ਜਿਨੇਸ਼ ਰੀਇਲ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, 

ਸ੍ਰੀ ਸਹਦੇਵ ਰੀਇਲ _| ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। 

48. | 17591 ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ। ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। 

ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 

49. | 17593 ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ: 

ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ।           
  ਣਾਲ=ਨ "ਸਰ 

  

 



  

  

  

  

  

  

    
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ _ਅਸੋਕ     

50. । 17594 | ਪ੍ਰਭਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ । ਜੂ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ 
ਪੰਤਰ ਸ੍ਰੀ _ਰਜਵੰਤ । ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। 
ਸਿੰਘ 

51. | 17596 | ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਡੈਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 
ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ | ਅਫਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 

੨. | ਸਿੰਘ ਡਿਜਾਇਨ ਸੰਸਥਾ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

52. | 17598 | ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਸਬ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗਰ 
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜਨਣ ਸਰਕਲ, ਬਠਿੰਡਾ। 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
53. | 17599 । ਪ੍ਰਥਮ ਰੰਭੀਰ ਪਤਰ | ਸਬ ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ 

ਸ੍ਰੀ ਦਲ ਚੰਦ ਡਵੀਜਨਲ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

54. | 17600 । ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ਼ 
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

55. | 17601 ਅਸਿਸ ਕੁਮਾਰ _ਟੌਕ | ਜੂਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ਼ 
ਖੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

| ਵਲ 

56. । 17612 । ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ । ਡਹੇਨਜ ਉਸਾਰੀ 
ਹ ਦਿਉਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ। ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ 

57. _..] ਤੀ ਧੀਰਜ ਰੋਰਿਆ | ਸਬ ਬੀ.ਐਮ.ਸਰਕਲ, 
ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ _ ਕੁੰਦਨ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪਟਿਆਲਾ। 
ਰੀਰਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

58. । 17624 | ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਸਰਕਲ, 
ਸੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

59. | 17631 ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਸਬ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਸਰਕਲ, 
ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ | ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਪਟਿਆਲਾ। 
ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

60. | 17639 | ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 
ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ । ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ। 
ਮੀਰ ਰ੍ 

61. | 17648 ਹਰਸਾਤ ਕੁਮਾਰ | ਸਬ ਸਰਹੰਦ _ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ, 
ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ ਪਵਨ । ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। 
ਕੁਮਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

62. | 17649 ।ਟੈਪੀ ਬਾਂਸਲ _ ਪੁੱਤਰ ! ਜੂਨੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ ਸਰਕਲ. 
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੁਧਿਆਣਾ। 
ਬਾਂਸਲ 

63. | 17653 ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਸਬ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਰ 
ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਕਲ. ਬਠਿੰਡਾ। 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
64. | 17654 | ਸੰਚੇਤ- _ ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ | ਸਬ ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨਜ਼ 

ਭਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨਣ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 
ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

65. | 17666 | ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਤਾ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ _ਡਿਸਪੋਜਲ 
ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ | ਅਫਸਰ। ਸਰਕਲ, 
ਮਹਿਤਾ ਆਰ.ਐਸ.ਡੀ.ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ। 

66 _| 17669 | ਸਨਲ ਸਿੰਗਲਾ ਖੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ 
ਸਰੀ ਪਰੇਮ ਸਿੰਗਲਾ ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਬਠਿੰਡਾ। 

67. | 17670 | ਰਜਤ ਗਰੋਵਰ ਪੁੰਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਆਈ.ਬੀ. ਸਰਕਲ, 
ਸੀ ਅਸੋਕ ਕੁਮਾਰ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

68. | 17675 | ਵਿਪਲ ਸਚਦੇਵਾ | ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨਾਲ 
ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 
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69. । 17681 ਅਨਮੋਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਉਪ ਮੰਡਲ । ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਗ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ | ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, ਪਟਿਆਲਾ। 

ਪਾਲ ਸਿੰਘ 

70. | 17683 | ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਵਾ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਕੰਢੀ _ਕੈਨਾਲ _ ਸਰਕਲ, 

= _|ਸ੍ੀ ਤੀਰਥ ਰਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 

ਜ਼ੈਲ ਨੰ 17500. _ 17508. 17566. 1106 17512,175153..-. 175੬, _ 17217. 

17518. 17519, 17520. 17521. ਤੋ, 17524. 17525. 17628: 17529, 

17530. 17531. 17532. 17੬੩੩ _ 153%, 17536. 27536, _ 17539, _ 17542, 

17543. _ 175੬੬, 17646, 19582, - 0988 12549. 17556. ` 27558.17559, 

19560. 17861. 17563. 17269. 7ਨਿਤ॥. -7578. 17679. 17660 17584, 

17585. 17582, 17590, 17593, 17593, 17594, 17596, 17598, 17599, 

17600. 17601. 17612. 17623. 12624 12631. 77639, 17648, 17649, 

17653. 17654, 17666, 17669. 17670, 17675, 17681 ਅਤੇ 17683. ਠੇ 

ਪੇਪਰ ਏ. ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ _ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ 

ਘੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

71. 1 17597 ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਪਲਾਂਟ 

ਸ੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਿਜਾਇਨ,ਆਈ.ਐਡ.ਸੀ 
ਪਰਚੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 

ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ 

ਸ਼ਾਹਪਰਕੰਢੀ। 

72. - ਰੀ ਅਮਿਤ ਸਭਰਵਾਲ | ਉਪ ਮੰਡਲ । ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ _ਅਜਿਜ | ਅਫਸਰ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਲ, 

ਮਸੀਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। 

73. | 17540 ਵਿਕਾਸ _ਕਟੋਚ _ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਢੋਲਬਾਹਾ ਡੈਮ ਉਸਰੀ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਨਾਮ ਚੰਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, 
ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ। 

74. ] 1756% ਮਨੋਹਰ _ਲਾਲ _ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਕੈਨਾਲ ਲਾਈਨਿੰਰ 

ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

75. _. 11570 ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ ਸਰਕਲ; 

ਸ੍ਰੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

76. | 1757% ਨਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੁੰਗ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਣਨ; 

ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਟੰਗ 

ਸਰ ਮੋਹਿਤ _ਸਤੀਜ਼ਾ _ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸ੍ਰੀ _ ਤਿਲਕ __ ਰਾਜ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਸਤੀਜ਼ਾ 

78. | 17588 ਮੁਕੇਸ਼ _ਕੁਮਾਰ _ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਹੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸੀ ਠੱਬੂ ਰਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਫਿਦੜਵਾਹਾ। 

79. | 17589 ਸਿੰਘ _ਪੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਹੇਨਜ ਸਰਕਲ, 

ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 

80. | 17592 ਸੁਖਪਾਲ _ਸਿੰਘ ਖੁ ਜੂਲੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 

81. | 17609 ਸੁਰਜ਼ _ ਕੁਮਾਰ _ ਖੌਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ ਡੈਮ 

ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, _ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ 
ਟਾਉਨਸਿਪ 

82. | 17613 ਜਗਦੀਪ _ਸਿੰਘ _ਖੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਉਸਾਰੀ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਲਕਾ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

--ਦਜ਼ਕਾ `ਸ%7-ਟ         
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ਢ 83. | 17621 ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਕੈਨਾਲ 
ਸੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

84. | 17634 ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ `ਖੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਆਰ. 
ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਰ 

85. | 17661 ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ _ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 
ਸੀ ਸਤਪਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ।             
  

ੱ 

ਜ਼ੋਲ ਨੰ: 17537. 165? ` 175੫6. 17562, 1890; 17572. 

17673. _ ੭68੬. ` 17589, 1766%- ਹਉ0  1760੩3. 25021. 1963੦ ਅੜੇ 

17661 ਨੇ ਪੇਪਰ ਏ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅੜੇ ਨਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ ਘੋਸਿਤ 
  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

| 86. | 17551 | ਰੁਪਿੰਦਰ _ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ! ਸਹਾਇਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 
ਹ ਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ। 

ਦੱ | 87. | 17554 ਆਸੂਤੋਸ਼ ਵਾਟਸ ਪੁੱਤਰ | ਜਿਲੈਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 
੮ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰਮਾ ਡਿਸਪੋਜਲ _ ਸਰਕਲ; 

ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ। 
88. | 17607 ਰਾਜੀਵ _ ਕੁਮਾਰ _ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਫੀ ਕੈਨਾਲ 

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 
89. | 17626 ਰਾਕੈਸ਼ _ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ ਸਰਕਲ 

ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 
90. | 17640 ਖੁਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ । 
91 | 17644 ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੰਤਰ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ _ । ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ । 
92. | 17650 ਗੁਰਦਿੱਤ ਪਾਠਨ ਸਿੰਘ | ਜੂਨੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ 

93. | 17673 ਲਖਵੀਰ _ ਸਿੰਘ _ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਆਈ.ਬੀ.ਸਰਠਲ 
ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਸਰਨ 2 17554... ਓਨੀ -.. 3 10?, 11626. . 1980 17644. 

17650 ਅਤੇ 17673 ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੀ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ 

ਪਾਸ ਘੋਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਵਵਓ- _ ਇੱਸ 1 001 ਹਕ. ਹਕ? 17511.  17$0% 17515. 
1 7536, 41. 17580. 3 788 ਰਨ 17566. ` 17574. 1₹ਡ95: 17583. 
1 7586. . 17592. 17603. 17600. 17811. ੧੭614. 17612. 19619. 17620. 
17622, 17625, 17627, 17628, 17630, 17651, 17656, 17652, 17662, 
1 7682; -2766-40- 37665, 17674 1679 ਮੈ 17682 ਦੇ ਸ਼ੈਪਲ 'ਏ ਅਤੇ ਡੀ 

ਕਠੀਅਰ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਧੇਪਰ ਸੀ ਵਿਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ । 

ਰੋਲ ਨੰ:17581 ਅਤੇ 17680 ਪੇਪਰ ਨੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀੜੇ 

ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਏ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰਟਮੈਟ। 

ਰੋਲ ਨੰ:17633 ਪੇਪਰ ਏ ਅੜੇ ਸੀ _ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਧੇਪਰ ਬੀ 

ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। 
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ਰੋਲ ਨੰ:17582 ਅਤੇ 17629. ਪੇਪਰ `ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ 

ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । 

ਰੋਲ ਨੰ: 17577 ਅਤੇ 17646. ਨੇ ਪੇਪਰ ਏ ਦੀ _ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 

ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

₹' ` ਰੋਲ ਨੰ:17606. 17638. 17642. ਅਤੇ 17643 ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੀ ਦੀ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । 

ਰੋਲ ਠੰ:17618. 17645, 17671 ਅਤੇ 17685 ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਦੀ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਲ _ਨੰ:17671 ਸ਼੍ਰੀ _ਹਜਾਰਾ _ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ _ਸਿੰਘ, 

ਜਿਲ੍ਹੇਦਾਰ, ਲੇ _7 ਚਾਂਸ਼ ਅਵੇਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਬਾਰਡ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੍ ਰ 

ਕੋਲ _ ਨੰ175805. 17509, -- 17523. 17526. _ 17545: 17552; 

(9੪੬9 ਤਿਸ -- 19੧67 ` 1050. - ਰਲ: 37602, _ 12604: | ਹੈਤ662; _ 1 7666, 

(ਓਸ... ਉਰ - 1 7641.. -. 17682; | 19652: ` 3 7655, 

17658, 17659, .17660. 17667, 17672. 17678 ਅੜੇ 17684 __ਨੈ ਪੇਪਰ ਏ, 

ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ_ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੇਲ ਘੋਸ਼ਿਤ 

ਕੀਤਾ -ਜਾਂਦਾ -ਦੀ। 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਰਾੜ੍ਹਂ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

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

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਧਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨਠ1696੫-963.2-ਈ.ਜੀ. “2017 ਮਿਡੀ: .€ । 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ _ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ_ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ _ਅਗਲੈਰੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 

ਵਿੱਚ _ਇਹ _ਨਤੀਜਾ _ਲਿਆ _ਦਿੱਤਾ _ਜਾਵੈ _ਅਤੇ _ਇਸ _ਨਤੀਜੇ 
_ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 

` ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪੌਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ _ਦੀ_ ਤਸਦੀਕ 

ਸੁਦਾ ਕਾਪੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 

ਜਾਵੈ:- 
ਕਿ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ । 

ਹੀ ਸਕੌਂਤਰ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.. ਸੈਕਟਰ 19, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

3, ਸਮੂਹ _ਨਿਗਰਾਨ _ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼“ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ । 
4. ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

3: ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

6. ਨਿੱਜੀ _ਸਹਾਇਕ.ਮੱਖ _ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਨਹਿਰਾਂ, _ਜਲ _ ਸਰੋਤ _ ਵਿਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਚਾਰਜ਼, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ,- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਡਿਪਟੀ “ਘਸ਼ਾਜ਼ਲ 

ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਹੈ “ਨਹਿਰਾਂ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ੧੧੩੪੧ 6 
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ਪਿੱਠ ਆਕਣ ਨੰ:: 

ਨ, ਮੁੱਖ 

  

  

੨ 'ਏ “” 

“2-ਈ.ਜੀ. “2017 ਮਿਤੀ: “17 

ਸਕੇਂਤਰ-ਕਮ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ _ਸਕੇਂਤਰ, ਪੰਜਾਬ _ਸਰਕਾਰ, _ਜਲ ਸਰੋਤ 
ਵਿਭਾਰ, _ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਮੋ 
ਨੰ:13:142016-5ਸਿੰਪ੍ਰ:2“1094878-1, ਮਿਤੀ 31.10.2017, ਦੇ 

ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਲਟ ਦੀਆਂ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
( ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਲੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਧਰ ਤੇ 

ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪ੍ਰਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ 
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਤੂ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ? ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
ਨ 

ਡਿਪਟੀ “ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ, 

ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਮਨਹਿਰਾਂ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ।


