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ਸੁਚੀ ਨੰ:1 

ਨ? 10020 ਮੁੱਖ ਇੰਜ:/ਚੌਕਸੀ ਮਿਤੀ 13-07-201 

ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14/07/2017 ਨੂੰ ਨਿਯੂਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ 

ਲੜੀ ਨੰ | ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਡਿਊਟੀ 
ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ (ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ) 

1 | ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ _| 98788-84994 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਚਾਰਜ 

2 । ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, 94176-02478 ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਮ 
ਐਸ.ਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ, 

3 | ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸੈਣੀ, ਐਕਸੀਅਨ | 99150-10328 ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੱ 
ਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 

4 | ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, “ 98880-08800 ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ 
ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਧਿਕਾਰੀ 

5 । ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਈ. 98884-58672 ਸਵਾਗਤੀ ਬੁੱਕੇ, ਸਟੇਜ 
ਗੁਲਦਸਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਦੀ 
ਸਜਾਵਟ, ਹਾਲ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ 
ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 

ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਲਈ 
ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 

6 _ | ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਖਾ, 98140-15203 ---ਉਹੀ--- 
ਐਸ.ਡੀ.ਓ 

7 | ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ __| 97791-60901 ਸਾਈਡ ਐਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ 
ਕੰਪਾਊਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸੀ. 

8 _| ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ, ਐਕਸੀਅਨ, _ | 9646346001 ---ਉਹੀ--- 

9 । ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 9646139089 ---ਉਹੀ--- 

10 | ਰਾਕੇਸ਼ ਪੁੰਜ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 9888925295 ---ਉਹੀ--- 

11 | ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਲੇਦਾਰ 9781411141 ---ਉੰਹੀ--- 

12 । ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਸੀ. 9478427956 ---ਉਹੀ--- 

13 | ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 98883-60412 ---ਉਹੀ--- 

14 | ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ 97797-76400 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਹ/ਪਾਣੀ 
ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ 

15 | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਇਲ, `| 97790-75212 ---ਉਹੀ-== 
ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 

16 | ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 99150-00215 ---ਉਹੀ--- 

17 | ਐਚ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ, 97800-92500 ---ਉਹੀ--- 
ਐਸ.ਡੀ.ਓ 

18 | ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, 97791-40114 ---ਉੰਹੀ--- 
ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 

19 | ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. | 99880-56162 ---ਉਹੀ---         
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

ਲੜੀ ਨੰ | ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ | ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਡਿਊਟੀ 

ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ (ਸਰਵ ਸ੍ਰੀ) 
20 | ਹੈਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ. 89500-65264 ---ਉਹੀ--- 

2। | ਜਸਇੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਐਕਸੀਅਨ | 98155-33699 ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ 
ਤਾਲਮੇਲ 

22 | ਸੁਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਕਸੀਅਨ | 98787-23355 ---ਉਹੀ--- 

23 | ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ 98786-04218 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰ੍ਗਰਾਮ 

ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 
ਇਸੀ 

24 | ਪੌਪਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ, ਐਕਸੀਅਨ | 98140-92478 ੨<ਉਰੀ£ 

25 | ਰਾਜਨ ਢੀਂਗਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ | 98880-88868 ---ਉੰਹੀ--- 

26 | ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ 95010-15365 ---ਉਹੀ==- 

27 | ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ | 73075-25025 ---ਉਹੀ--- 

28 | ਰਾਜਨ ਢੀਂਗਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਓ 98880-88868 ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ 
ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ 
ਕਰਨਗੇ 

29 | ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਖਾ, 98140-15203 ਤੀ 
ਐਸ.ਡੀ.ਓ 

30 |7 ਟੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 16 ਆਡੀਟੇਰੀਅਮ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੰਗਰਾਮ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 
ਹਨ। (ਸੂਚੀ ਨੰ: 2) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾ 

ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ- 

ਰੇਖ ਸ੍ਰੀ ਅਸੁਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਸਲ 
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੁਰੰਤ 
ਡਿਉਟੀ ਲਈ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਤੀ 14-07- 2017 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸਿੰਵਾਲਿਕ 
ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਫੇਜੁ 6 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ 
ਫਾਰਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ (ਸੂਚੀ ਨੰ: 
ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

। ਅਤੇ 2) ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ:- 

1) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ 
2) ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਚਾਈ 
3) ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ _ਇੰਜੀਨੀਅਰਜੁ, ਸਿੰਚਾਈ _ਵਿਭਾਗ, _ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਬ 

ਸਾਈਟ/ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ। 

_ 4) ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ/ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ 
ਪਾਲਣਾ ਹਿਤ।


