
  

੨ ਹੂ 

ਲਹ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ "ਸਰ" 

ਸਿੰਚਾਈ_ਵਿਭਾਗ,_ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ _! 

ਦਫਤਰੀ_ ਹੁਕਮ 

  

“2-ਈ.ਜੀ. -365472017 

ਸਕਂਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ. ਪੰਜਾਬ _ਸਰਕਾਰ, _ਜੀ ਦੇ _ਦਫਤਰ ਦੈ _ਮੀਮੋ 

ਠੰ:13-1:2016-5ਸਿੰਪ੍ਰ੍2-94354421, ਮਿਤੀ 22.32017. ਰਾਂਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਰਏ 

ਹਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਦੇ _ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ“ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋ 

ਦਿਤੀ ਵਿਭਾਗੀ ਰੈਵਿਨਿਊ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੀ:ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਕੋਡ ਦੇ ਢੂਸਚੇ 

ਮੀਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲ 1.105(ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਤੀ 14.12.2016 ਤੋਂ 16.12.2016, ਠੂੰ 

ਕਰਵਾਈ ਰਈ ਸੀ, ਦਾ ਲਤੀਜਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਮ__ 
        
      

        

[ਲੜੀ | ਰੋਲ ਨੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ [ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ । | 

  

  

  

    

ਡੀ-16304 
   

ਫਿਰੋਜਪੁਰ __ਕੈਨਾਲ 

ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ _। 

  

  
      

  

   

  

ਡੀ-16312 
ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

            

              ਡੀ16313 | ਮਨਦੀਪ _ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ ਆਈ.ਬੀ.ਸਰਕਲ, 

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ     
                

    
ਡੀ-16326 

ਪਟਿਆਲਾ। ਹ 

ਅੰਸਿਤ _ਸਹੋਤਾ _ ਖੁੰਤਰ । ਉਪ ਮੰਡਲ | ਬੀ.ਐਮ.ਐਲਸਰਕਲ, 

ਪਟਿਆਲਾ। 
          

  

   

ਡੀ-16343 
          

  

          

ਡੀ-16344 

    

    ਡੀ-16345 
                            

          

    

। ਡੀ-16346     
       

     ਡੀ-16354 

                  
                  

ਹੈਪੀ ਬਾਂਸਲ ਖੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ । ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਰਮੇਸ਼_ਕੁਮਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। ਰਿ 

ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਲੀ ਰਾ 

ਸ੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ _ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੀ 

ਸੁੰਖਦੀਪ _ਸਿੰਘ _ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ 

ਸੀ ਗੁਰਬਚਨ _ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਹ 

ਸੁਨੀਲ _ਕੁਮਾਰ _ ਖੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, | 

ਮੇਘ ਨਾਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ___| ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 
| 

ਜਘ `ਖੁਤਰ [ਉਪ ___ਮੱਡਲ | ਡਰੈਨਜ਼ ਸਰਕਲ, ! 
ਲਾ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 

ਕੈਲਾਲ __ਲਾਈਨਿੰਰ 

ਸਰਕਲ, ਬਠਿੰਡਾ। 

                                          

  

    

    

        

                

     

     

  

ਡੀ-16394 

ਡੀ-16415 

          

  
ਰ੍ ਹਲਫ਼ ਜਿਰੂਧ `ਚੱਢ ਕੁੱਤਰ 'ਜ਼ੀਂ 

  

ਦਿਆ ਰਾਮ 

ਰਕੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ       
 



  

ਹਰ 

7ਫ [ਡੀ16418 [ਗੁਰਦੇਵ _ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਖਰੜਾਕਾਰ ਸੀ.ਡੀ.ਓ. ਹ 

ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ 
ਆਈ.ਬੀ.ਐਚ.ਉ. 

        
  

ਰੋਲ ਨੰ: ਰੋਲ ਨੰ: ਡੀ-16304, ਡੀ-16312. ਡੀ-16313, ਡੀਂ-16326. ਡੀ-16343. 

ਡੀ-16344. ਡੀ-16345. ਡੀ-16346. ਡੀ-16354, ਡੀ-16366. ਡੀ-16370. ਡੀ- 

16382. ਡੀ-16394. ਡੀ-16395. ਡੀ-16415 ਅਤੇ ਡੀ-16418 ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ 

  

  

  

    

      
  

  

  

  

                                
  

ਨੇ ਪੇਪਰ ਏ. ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ _ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ _ਨਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

(7 1ਡੀ17੩੦੦ | ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੱਤਰ _ ਮੁਕੰਦ _ਸਿੰਘ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

ਬਰਾੜ 

[ਫ਼ [ਡੀ16320 [ਜਿਨੋਸ਼ ਗੁਪਤਾ _ ਪੁੱਤਰ ਜੂਲੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, 
ਲੁਧਿਆਣਾ। 

15 [1ਡੀ16321 [ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਲ 

ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, 
ਲੁਧਿਆਣਾ। 

੭0 [ਡੀ-16329 | ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ | ਜੂਨੀਅਰ ਆਈ.ਬੀ.ਸਰਕਲ, 

ਰੰਧਾਵਾ _ ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ _ਰੰਧਾਵਾ 

੭ ![ਡੀ16333 [ਨਰਿੰਦਰਾ ਕੁਮਾਰ ਖੁੰਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਸ਼ੀ ਤੁਲਸੀ _ਰਾਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਲ [ਭਲਕ ਜੰਬਿੰਦਰ _ਕੁਮਾਰ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਸ਼ਾਹਖੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, 
। ਸਾਹਪੁਰਕੰਢੀ। `] 

2੩ [ਡਿੀ-16364 | ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਯੂ.ਬੀ.ਡੀ.ਜੀ.ਸਰਕਲ, 

ਸ਼ੀ ਧਰਮ _ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

24. [ਡੀ-16407 | ਰਾਜੀਵ _ ਸਰਮਾ ਮੁੰਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਸ਼ੀ ਮਦਨ ਲਾਲ _ਸਰਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ । 

੭5 [ਡੀ-16421 | ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਸ਼ੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 

ਰੋਲ _ਨੰ: _ਡੀ-16306. _ਡੀ-16320. ਡੀ-16321. ਡੀ-16329. ਡੀ- 

16333, 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨ
ਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ 

ਡੀ-16360, ਡੀ-1 6364. ਡੀ-16407 ਅਤੇ _ਡੀ- 16421 ਨੇ ਪੇਪਰ ਏ ਦੀ 

ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

  
      

  

      

        

26. ਡੀ-16376 | ਮੁੰਕਲ ਅਗਰਵਾਲ | ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ __ਕੈਨਾਲ 

ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ. ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 

ਅਗਰਵਾਲ 

27 [ਡੀ-16386 | ਮੁਨੀਸ਼ _ਬਤਰਾ ਮੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਕੈਨਾਲ _ਲਾਈਨਿੰਗਾ 

ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦਰ ਬਤਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, 

(ਨ ਪਟਿਆਲਾ। 
  
      

ਬੋਲ ਨੂੰ ਡੀ-16376 ਅਤੇ ਡੀ-16386 

ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਡੇ ਧੋਪਰ ਬੀ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ 

          

            

  

      
    

        

੭੪ [ਡੀ16315 [ਠੀਤਨ ਸ਼ੂਦ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਸਰੰਹਦ ਕੈਨਾਲ 

ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ੂਦ ਅਫਸਰ ਸਰਕਲ, 
ਲੁਧਿਆਣਾ। 

੭8 [ਡੀ-16369 | ਦਲਜੀਤ ਸੰਘ ਟਾਂਗਰਾ | ਸਹਾਇਕ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ _ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 
=ਨਦਲੁ= “ਘੀਨ₹ - ੨,       

          

'ਵ%੯ -₹੭0੫



  
      

    

      

<” ੨ = 

37 [ਡੀ-16385 | ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੰਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗੀਰ _ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹ 

31 [ਡੀ-16416 | ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਰ ਬਦੇਸਾ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਪੁੰਤਰੀ ਧਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ।               
ਰੋਲ ਨੰ: ਡੀ-16315. ਡੀ-16369 ਡੀ-16385 ਅਤੇ 16416 ਨੇ ਪੇਪਰ 

ਕੀ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਸੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨ
ਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੈ 

ਰੋਲ _ਨੰ: _ਡੀ-16308, _ਡੀ-16328. ਡੀ-16347. _ਡੀ-16348. _ਡੀਂ- 

16351. ਡੀ-16361, ਡੀ-16367. ਡੀ-16381. ਡੀ-16384, ਡੀ-16388. ਡੀ-16397. 

ਡੀ-16398 ਅਤੇ ਡੀ-16417 ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ _ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੌ 

ਵਿਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ । 

ਰੋਲ ਨੰ: _ਡੀ-16325, _ਡੀ-16330, ਡੀ-16406. _ਡੀ-16408. ਡੀ 

16409, ਡੀ-16410. ਡੀ-16428 ਅਤੇ ਡੀ-16434 ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੇਪਰ 'ਏ ਅਤੇ ਸੀ 

ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮਪਾਰਟਮੈਟ। 

ਰੋਲ ਨੰ-ਰੋਲ ਨੰਡੀ-16372 ਅਤੇ ਡੀਂ-16414 ਨੇ ਪੇਪਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ 

ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ। 

ਰੋਲ ਨੰ: ਡੀ-16322, ਡੀ-16365. ਡੀ-16373 ਅਤੇ ਡੀ-16392 ਨੈ 

ਧੋਪਰ ਏ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਲਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਲ ਨੰ: ਡੀ-16303. ਡੀ-।6379. ਡੀ-16429 ਅਤੇ _ਡੀਂ-16430 ਠੇ 

ਪੇਪਰ ਬੀ _ਢੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਲਹੀਂ ਕੀਤੀ । 

ਰੋਲ ਨੰ-ਡੀ-16314. ਡੀ-16363 ਅਤੇ ਡੀ-16424. ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਦੀ 

ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 

ਰੋਲ ਨੰ: _ਡੀ-16301. _ਡੀ-16302. ਡੀ-16305. _ਡੀ-16307. _ਡੀ- 

16309 ਤੋਂ ਡੀ-16311. ਡੀ-16316 ਤੋਂ ਡੀ-16318. ਡੀ-16323, ਡੀਂ=16324, ਡੀ- 

16327. _ਡੀ-16331. ਡੀ-16332. ਡੀ-16334 ਤੋਂ `ਡੀ-16342. ' ਡੀਂ-16349, ਡੀ- 

16350, _ਡੀ-16352., _ਡੀ-16353. ਡੀ-16355 ਤੋਂ ਡੀ-16359. ਡੀ-16362. ਡੀ- 

16368. ਡੀ-16371. ਡੀਂ-16374, ਡੀ-16375. ਡੀ-16377. ਡੀ-16378, ਡੀ-16380 

ਡੀ-16383. ਡੀ-16387. _ਡੀ-16389 ਤੋ ਡੀ-16391, ਡੀ-1 6393. ਡੀਂ-16396. ਡੀ” 

16399 ਤੋਂ ਡੀ-16403. ਡੀ-16405., ਡੀ-16411 ਤੋਂ ਡੀ-16413. ਡੀ-16422, ਡੀ- 

16423. ਡੀ-16425 ਤੋਂ _`ਡੀਂ-16427. ਡੀ-16431 ਤੋਂ `ਡੀ-16433, ਡੀ-16436 ਅਤੇ 

੭6437. ਲੇ ਪੇਪਰ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਲਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾ 

ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੇਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਕੇ ਐਸ.ਪੰਨੂ. ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 

10 ਮਾਰਚ, 2017 
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

ਨ ੍ 
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 

ਯ?/4 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਲੁ ਰ =ਲਬਵਨ 'ੈੱਨਾ “ ?



ਮਇਆ 

ਮਿੱੰਠ ਅੰਕਣ ਨ:06%71-4742%-ਈ.ਜੀ. -2017. ਸਿਡੀ 21... _,,17 

2 ਸਕੌਂਤਰ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸੈਕਟਰ 19, ਚੰਡੀਰੜ੍ਹ 

3 ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨ _ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼-ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼, _ ਸਿੰਚਾਈ ਵਡਾ 

ਪੰਜਾਬ 

4 ਰਜਿਸਟਰਾਰ. ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ ! 

5 ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸਿੰ
ਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, `ਚੰਡੀਰਾੜ 

6 ਇਿਜੀ ਸਹਾਇਕ.ਮੌਂਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਨਹਿਰਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ੍-ਵਿਡਾਰ,
 ਪੰਜਾਬ 

ਸੀ ] 

ਮਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: ... 2... 
ਮਿਤੀ: “17 

  

1. ਸਕਂਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀ_ ਜੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
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22.3.2017, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਲਟ ਦੀਆਂ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ 
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