
 

ਦਫਤਰ  ,   ਿੰਸਪ੍ਰਿੰ ਸੀਪ੍ਲ  ,   ਸਰਿੀ ਗਰੁੂ ਹਰਗੋਬਿੰਸਬੰਿਦ ਸਾਹਿੰਸਹਬਿ ਸਰਕਾਹਰੀ ਬਿਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਹਲਜ  ,   ਰਾਹਣਵਾ
 

ਦਫਤਰੀ ਹਕੁਮ
 
     ਇਸ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21  ਦੌਰਾਨ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜ:  ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਈ. ਿਵਿਦਭਾਗ ਿਵੱਿਦਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਿਵੱਿਦਚੋ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਨੂ
2021  ਦੀ ਪ੍ਰੀਿਖਆ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀ ਭਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵੱਿਦਲੋ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪੱ੍ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖੀ
ਿਵਿਦਭਾਗ/ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਤੀ 06–07–2021 ਤੋ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਿਦਚੋ
ਿਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

ਲੜੀ
ਨੰ: 

ਿੰਸਵਿੰਸਦਆਰਥੀ
ਦਾਹ ਨਾਹਮ

ਿੰਸਪ੍ਤਾਹ ਦਾਹ
ਨਾਹਮ

ਰਿੰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰ: ਟਰੇਡ ਅਤੇ 
ਸਮੈਸਟਰ

ਕੈਟਾਹਗਰੀ ਿੰਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

1 ਅਫਸਰਾ ਰਾਣੀ ਲਾਲ ਚੰਦ 19158611122

5

ECE, 4th 

Sem

ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

2 ਰੁਿਪੰ੍ਦਰਜੋਤ
ਕੌਰ

ਗੁਰਚਰਨ
ਿਸੰਘ

19158618325

7

ECE, 4th 

Sem

ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

3 ਗੁਰਸੇਵਿਦਕ ਿਸੰਘ ਮਲਕੀਤ
ਿਸੰਘ

19158611123

8

ECE, 4th 

Sem

ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021 ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫਤਰ 
ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਿਮਤੀ 08-
06-2021 ਨੰੂ ਕੱਿਟਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।

4 ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ
ਿਸੰਘ

ਬਹਾਦਰ
ਿਸੰਘ

19158618325

0

ECE, 4th 

Sem

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021 ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫਤਰ 
ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀ ਿਮਤੀ 03-
06-2021 ਨੰੂ ਕੱਿਟਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।

5 ਜਸਵਿਦੀਰ ਿਸੰਘ ਸੁਿਰੰਦਰ
ਪ੍ਾਲ ਿਸੰਘ

20158610901

5

ECE, 2nd 

Sem

ਜਨਰਲ Not Filled APF June 2021

6 ਕਰਨਦੀਪ੍
ਿਸੰਘ

ਬਲਿਵੰਿਦਦਰ
ਿਸੰਘ

20158610901

8

ECE, 2nd 

Sem

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

7 ਿਸਮਰਨਜੋਤ
ਕੌਰ

ਭੀਮ ਿਸੰਘ 20158610904

5

ECE, 2nd 

Sem

ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

8 ਸੰਦੀਪ੍ ਿਸੰਘ ਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 20158610904 ECE, 2nd ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021 ਅਤੇ 
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0 Sem ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀ ਦਾ 
ਨਾਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ
ਰਾਹੀ ਿਮਤੀ 16-06-2021 ਨੰੂ 
ਕੱਿਟਆ ਜਾ ਚੱੁਕਾ ਹੈ।

9 ਅਿਭਸੇਕ ਿਸੰਘ ਕਰਨੈਲ
ਿਸੰਘ

20158530893

1

ME, 2nd 

Sem

ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

10 ਸੁਖਦੀਪ੍ ਿਸੰਘ ਸੁਰਜੀਤ
ਿਸੰਘ

20158530893

1

ME, 2nd 

Sem

ਐਸ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

11 ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਿਸੰਘ ਹਰਦੇਵਿਦ
ਿਸੰਘ

20158530893

1

ME, 2nd 

Sem

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. Not Filled APF June 2021

   
Harjinder Singh

Principal

                                                                  06/07/2021                                       

                                
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਿਦਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:–
1-3. ਮੁਖੀ ਿਵਿਦਭਾਗ ਅਪ੍ਲਾਈਡਿ ਸਾਇੰਸ/ਈ.ਸੀ.ਈ./ਅਫਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਮਸ਼ੀਨੀ
4. ਿਵਿਦਿਦਆਰਥੀ ਕਲਰਕ
5. ਕਸ਼ੈੀਅਰ
6. ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ੍ ਕਲਰਕ

Harjinder Singh
Principal

06/07/2021 
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