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ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 
ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- ਨ 

ਕੜੀ | ਰੋਲ ਨੰ: | ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹ ੨ ਇਆ ਪਿਤਾ । ਅਹੁੱਦਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ । 

1 ਡੀ. ਕਰਦ ੍ -16104 ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਜੁਨੀਅਰ ਡਰਨਜ ਸਰਕਲ 
ਸ੍ਰੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, __' | ਇੰਜੀਨੀਅਰ __ ! ਫਿਰੋਜਪੁਰ 

2. | ਡੀ-16115 | ਸਤਪਾਲ _ ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ __ ਸਰਕਲ 
ਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 

ਰ -16120 | ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ _ ਪੁੰਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ; 
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ___| ਪਟਿਆਲਾ। 

4. | ਡੀ-16122 | ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੰਤਰ | ਜੁਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ 
ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 

5. | ਡੀ-16124 | ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ _ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ ਸਰਕਲ; 
]ਸ੍ਹੀ ਮੇਘ ਨਾਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗਿਦੜਵਾਹਾ। 
  

6. _[ਡੀ-16129 | ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ _ਸੁਥਾਰ । ਉਪ ਮੰਡਲ | ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

  

  

  

  

              
ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ | ਅਫਸਰ ਰਿਦੜਵਾਹਾ। 

7 `[ਡੀ-16140 [ਥਾਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ । ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ __ਕੈਨਾਲ 

ਕਾਕਾ_ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

ਰੂੰ _[ਡੀ-16141 [ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ | ਜੂਨੀਅਰ ਬੀ.ਐਮ. ਐਲ:ਸਰਕਲ, 

ਸ੍ਰੀ ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਹੂ [ਡੀ16148 [ ਵਰਿੰਦਰ ਗਰਗ ਪੁੱਤਰ । ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਗਰਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

10 [ਡੀ-16149 | ਨਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ ਸਰਕਲ, 

ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ - ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਟਿਆਲਾ। 

ਨ [ਡੀਾ[ਕਤਟ |[ ਬਿਕਰਮ ਪੌਂਤਰ _ ਸਹੀ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਰਿ ਕਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲੰਧਰ। 
  

ਰੋਲ ਡੀ-16104, ਡੀ-16115, ਡੀ-16120, ਡੀ-16122. ਡੀ-16124, ਡੀ-16129, ਡੀ- 

16140, ਡੀ-16141, ਡੀ-16148. ਡੀ-16149 ਅਤੇ ਡੀ-16152 ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੀ ਅਤੇ 

ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ
 ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

  

17 1ਡੀ16106 [ ਬਲਦੈਵ ਸਿੰਘ _ਪੁੰਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

ਸਰਬਜੀਤ _ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ | ਸਹਾਇਕ ਡਰੇਨਜ਼ ਸਰਕਲ, 

ਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ । 
  

13. | ਡੀ-16107 

        

  

  

  

  
 



ਭਾ 

੦ ਹਦ ਦਾ” 

ਨ 7ਡ1608 | ਵਿਕਰਮ _ ਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਜਰਕਲ, 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ਼੍ਰੀ _ ਮਹਿੰਦਰ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ __ | ਫਿਰੋਂਜਖੁਰ। । 

ਸਿੰਘ 

੧5. | ਡੀ-16119 ਅਸਿਤ _ਸਹੋਤਾ _ਪੁੰਤਰ ਉਪ ਮੌਡਲ | ਬੀ. ਐਮ.ਐਲ.ਸਰਕਲ, 

ਜੀ ਧਰਮ ਪਾਲ ਸਹੋਤਾ । ਅਫਸਰ 
ਪਟਿਆਲਾ। 

। 16. -16128 ਸਿੰਘ _ਪੌਤਰ | ਉਪ ਮੰਡਲ | ਡਹੇਨਜ ਸਰਕਲ. 

ਧੰਲਾ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰ ਫਿਦੜਵਾਹਾ। | 

  

  

ਜਰ [ਡੀਤਗਤਤ [ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੰਤਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰੇਨਜ਼ __ਸਰਕਲ, 

ਜੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਦੜਵਾਹਾ। | 

ਡ [ਡੀ16136 | ਰਮਨਦੀਪ ਮੰਨਚੰਦਾ | ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ __ਕੈਨਾਲ । 

ਪੁੱਤਰ _ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਜੀਤ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। । 

ਮੰਨਚਦਾ 

;6₹ [ਤੀ6135 | ਹਰਢੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਤਰ । ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ __ਕੈਨਾਲ 

ਜੀ_ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਲ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ। 

ਰੋਲ ਨੰ: _ਡੀ-16106. ਡੀ-16107. _ਡੀ-16108. ਡੀ-16119. ਡੀ 

16128. _ਡੀ-16133. ਡੀ-16136 ਅਤੇ _ਡੀ-16139 ਲੇ _ਧੇਪਰ _ਬੀ __ਕੰਪਾਰਟਮੈਟ 

ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

21. । ਡੀ-16123     ਡੀ-16131 

ਰੋਲ ਨੰ: ਡੀ-16111. ਡੀ-16123.ਡੀ-16125 ਅਤੇ _ਡੀ-16131ਨੇ ਪੇਪਰ ਸੀ 

ਡੀ ਕਣ ਕਲੀਅਰ ਥੀਤੀ ਅਤੇ ਲਤੀਜ਼ਾ ਪਾਸ 
ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦ। 

ਰੋਲ ਨੰ: _ਡੀ-16103, ਡੀ-16116, ਡੀ-16130. ਡੀ-16132. ਡੀ- 

16134, ਡੀ-16142. ਡੀ-16144, ਡੀ-16146. ਡੀ-16151, ਡੀ-16153 ਅਤ ਡੀ- 

636 ਆ ਕਲੀਅਰ -ਕੀਭਾ, ਅਤੇ ਪੈਪਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਰਟੀ
ਏ 

ਰੋਲ _ਨੰ:. _ਡੀ-16102. ਡੀ-16113. ਡੀ-16127. ਡੀ-16135. ਡੀ- 

16138. ਡੀ-16145. ਡੀ-16147 ਅਤੇ _ਡੀ-16150 ਵਲੋ _ਪੈਪਰ _ਸੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 

ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ 
। . 

ਰੋਲ _ਨੰ: _ਡੀਂ-16105. ਡੀ-16109. ਤਡੀਂ-16110, ਡੀ-16112. ਡੀ 

16114, ਡੀ-16117. ਡੀ-16118, ਡੀ-16121. ਡੀ-16137. ਡੀ-16142. ਡੀ-16155 

60 ਲੀ ਹੀ ਤੀ ਕਲੀਅਰ ਨੀ ਕੀਤੋ ਜਾ ਲਈ ਦਵਾ 

ਦਾ ਚਿਜਲਟ ਫੇਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਦਾ ਮਿਤੀ ਚੰਡੀਰਾੜ੍ਹੰ 
ਕੇ.ਐਸ.ਪੰਠੂ. ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 

ਹੀ 10 ਮਾਰਚ, 2017 
ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 

`ੋਕ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ! 
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ਉਪਰੋਕਤ _ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ 
ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਡੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 

ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸ _ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਸੁਦਾ ਕਾਪੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ _ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 

  

ਜਾਵੇ:- 
14 ਮਖ਼ੂਹ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼. ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ. ਪੰਜਾਬ । 
2, ਸਕੱਤਰ. ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.. ਸੈਕਟਰ 19, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਹੋ ਸਮੂਹ ਨਿਗਰਾਨ _ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼“ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼. _ਸਿੰਚਾਈ _ ਵਿਭਾਗ, 
ਪੰਜਾਬ । 

4 ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
6 ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ.ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ. ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
%---`` ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਪਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਨਹਿਰਾਂ. ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 
(੧ 

[੯ 
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਨਹਿਰਾਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਨਿੰਘ& 

ਧਿੱਠੇ ਅਟਲ ₹%........................ ਤੀ ਮਿਤੀ: 0 

1. ਸਕੇਂਤਰ, ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 
ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ: _134:1-2016-5ਸਿਪ੍ਰੋ:2-94354241. ਮਿਤੀ 
22.3.2017. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਲਟ ਦੀਆਂ 20 ਕਾਪੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ _ਕੰਟਰੋਲਰ, ਪ੍ਰਿਟਿੰਰ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

ਨ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਕੱਖ ਇੰਜੀਲੀਅਰੈ-ਨਹਿਰਾਂ 
_ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ


