
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਭਾਗ 

ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ-1 ਸ਼ਾਖਾ) 
 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ   

  ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਮਤੀ 29.06.2022 ਨ ੂੰ  ਹੋਈ ਮੀਵਟੂੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਵਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਨਮ ੱ ਖ ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ ਸ਼ਾਖਾ) ਵਿੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹੇਠ ਦਰਿਾਏ ਵਨਗਰਾਨ 
ਇੂੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਵਿਿਲ) ਨ ੂੰ  ਬਤੌਰ ਮ ੱ ਖ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ (ਵਿਿਲ) ਤਨਖਾਹ ਿਕੇਲ The Punjab Civil Services 

(Revised Pay) Rules, 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਿਾਏ Schedule ਦੇ ਲੈਿਲ-31 (1,48,800-2,18,600 ਰ ਪਏ) ਵਿੱਚ 

ਹੇਠ ਅਨ ਿਾਰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਨੂੰ .  ਨਾਮ (ਿਰਿ ਸ਼ਰੀ) ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ .  ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 
1. ਧਰਮਿੀਰ ਗੋਇਲ 1 ਜਨਰਲ ਖਾਲੀ ਅਿਾਮੀ ਵਿਰ ੱ ਧ  
2 ਅਵਨਲ ਕ ਮਾਰ 2 ਜਨਰਲ ਖਾਲੀ ਅਿਾਮੀ ਵਿਰ ੱ ਧ  

 

 
2.  ਇਹ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤ ੇਹੋਣਗੀਆਂ:- 
 

 I. ਇਹ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਇੱਕ ਿਾਲ ਦ ੇਿਮੇਂ ਲਈ ਪਰਖਕਾਲ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

 II. ਇਹ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਿ ਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85ਿੀਂ ਿੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਿੋਧ ਦੇ ਿਬੂੰਧ ਵਿੱਚ ਲੂੰ ਵਬਤ 

  ਵਰੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦ ੇਅੂੰ ਵਤਮ ਫੈਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮ ੜ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
 III. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਪਦਉਨਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਿਨ ੂੰ  ਆਮ ਅਤ ੇਿਾਂਝੀਆਂ  

  ਿੇਿਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਨਯਮ 1994 ਦ ੇਰ ਲ 18(2) ਅਧੀਨ 2 ਿਾਲ ਲਈ ਡੀਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

          IV. ਿੱਖ-ਿੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੇਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਫੈਿਵਲਆਂ ਜਾਂ ਵਰਕਾਰਡ 
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੇਂ ਤੱਥ ਿਰਕਾਰ ਦ ੇਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  

ਮ ੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਿਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਿਾਂ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਬਨਹ ਾਂ ਵਕਿ ੇ ਨੋਵਟਿ ਤੋਂ ਿਬੂੰਧਤ 

ਅਵਧਕਾਰੀ/ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਲੀ ਆਿਾਮੀ ਤੇ ਵਰਿਰਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

3.  ਜੇਕਰ ਇਿ ਕਾਡਰ ਦਾ ਡੈਪ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਗਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਿਾਵਪਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਿੇ ਿੀ ਹੋਰ 

ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਿਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਿ ਰਤ ਵਿੱਚ ਿਭ ਤੋਂ ਜ ਨੀਅਰ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਪਛਲੀ ਆਿਾਮੀ ਤੇ 

ਵਰਿਰਟ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
4.  ਇਹ ਹ ਕਮ ਤ ਰੂੰ ਤ ਲਾਗ  ਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਪੋਰਟ ਿਰਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨਗੇ । 
5.  ਇਹ ਹ ਕਮ ਿਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਿਾਨਗੀ ਉਪਰੂੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ । 

 
 

ਨਮਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :          ਅਿੁਰਾਗ ਿਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 
05.08.2022                         ਪਰਮੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱ ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
           ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) 
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ਨਪਠ.ਅੰ.ਿੰ.: 1/11/2022-ੲਸ1(1) / 1854-1858   ਨਮਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 05.08.2022  
  ਇਿਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਚਨਾਂ ਅਤ ੇਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਿਾਈ ਵਹੱਤ ਭੇਵਜਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

 I.  ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਅਤ ੇਹੱਕਦਾਰੀ), ਪੂੰਜਾਬ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ । 
 II. ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਆਵਡਟ), ਪੂੰਜਾਬ, ਚੂੰਡੀਗੜਹ । 
 III. ਮ ੱ ਖ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈ.ਕ ) ਪੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤ ੇਮ ਸ਼ਾਖਾ), ਪਵਟਆਲਾ । 

IV. ਸ਼ਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਵਿੂੰਘ, ਵਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੀ.ਆਰ.ਬੀ.ਡੀ.ਬੀ. ਪੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ      

(ਭ ਤ ੇਮ) ਐਿ.ਿੀ.ਓ. ਨੂੰ . 61-32, ਫੇਜ਼-2, ਐਿ.ਏ.ਐਿ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨ ੂੰ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬ-
ਿਾਈਟ ਤ ੇਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਹੱਤ । 

V. ਿਬੂੰਧੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਮਾਰਫਤ, ਮ ੱ ਖ ਇੂੰਜੀਨੀਅਰ (ਹੈਂ.ਕ ), ਪੂੰਜਾਬ ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) 

ਪਵਟਆਲਾ । 
             

             
        ਅਧੀਿ ਸਕੁੱ ਤਰ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ 
ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਿੂੰਡ:- 
 1. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਕੱਤਰ/ ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਮੂੰਤਰੀ ਜੀ; 

 2. ਵਨਿੱਜੀ ਿਕੱਤਰ/ ਪਰਮ ੱ ਖ ਿਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ; 
 3. ਵਨਿੱਜੀ ਿਕੱਤਰ/ ਿਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ; 

 4. ਵਨਿੱਜੀ ਿਹਾਇਕ/ ਅਧੀਨ ਿਕੱਤਰ, ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ; 

 5. ਿਟੈਨੋ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਤ ੇਿੜਹਕਾਂ-1 ਅਤ ੇ3 ਸ਼ਾਖਾ । 
 


