
ਦਫਤਰ, ਪ੍ਰਿੰ���ਸੀ
�ਲ,       ਸ਼੍ਰੀ�
 ਗੁ�ਰ� ਹਰਗੁ�ਪ੍ਰਿੰ��ਦ ਸੀ�ਪ੍ਰਿੰਹ� ਸੀਰਕਾ�ਰ
 �ਹ�ਤਕਾਨੀ
ਕਾ
 ਕਾ�ਲਜ, ਰ�ਣਵਾਂ��।
 ਦਫਤਰ
 ਹ�ਕਾਮ

 
                     ��ਜ�� ਰ�ਜ ਤਕਾਨੀ
ਕਾ
 ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਪ੍ਰਿੰ�ਆ ਅਤ� ਉਦਯੋ�ਪ੍ਰਿੰਗੁਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਲ�ਈ ��ਰਡ, ਚੰ�ਡ
ਗੁੜ੍ਹ&,      ��ਜ�� ਤ' ����ਤ ਈ ਮ�ਲ ਅਨੀ�ਸੀ�ਰ

     ਇਸੀ ਦਫਤਰ
 ਹ�ਕਾਮ ਰ��ਹ
 ਜ�ਨੀ 2022             ਦ
ਆ� ��
ਪ੍ਰਿੰ�ਆਵਾਂ�� ਦ
ਆ� ਉ)ਤਰ ਕਾ��
ਆ� ਦ
 ਟੇ��ਲ ਮ�ਰਪ੍ਰਿੰਕਾ�ਗੁ ਦ� ਕਾ�ਮ ਸੀ�ਚੰ�ਜ� ਢੰ�ਗੁ ਨੀ�ਲ
     ਕਾਰਵਾਂ�ਉਣ ਲਈ ਹ�ਠ ਪ੍ਰਿੰਲ�� ਅਨੀ�ਸੀ�ਰ ਅਪ੍ਰਿੰ-ਕਾ�ਰ
ਆ�/   ਕਾਰਮਚੰ�ਰ
ਆ� ਦ
 ਪ੍ਰਿੰਡਊਟੇ
, ਕਾ�ਆਰਡ
ਟੇ�ਟੇਰ,  ਅਪ੍ਰਿੰਸੀਸੀਟੇ/ਟੇ ਕਾ�ਆਰਡ
ਨੀ�ਟੇਰ, ਹ0)ਡ

      ਇਗੁਜ�ਮ
ਨੀਰ ਅਤ� ਟੇ0��ਲ�ਟੇਰ ਵਾਂ�ਜ' ਲਗੁ�ਈ ਜ��ਦ
 ਹ0।
 ਲੜ੍ਹ
 ਨੀ�:          ਅਪ੍ਰਿੰ-ਕਾ�ਰ
/   ਕਾਰਮਚੰ�ਰ
 ਦ� ਨੀ��                 ਪ੍ਰਿੰਡਊਟੇ
 ਦ� ਵਾਂ�ਰਵਾਂ�

1             ਸ਼੍ਰੀ�
 ਹਰਪ੍ਰਿੰਜ�ਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ, ਪ੍ਰਿੰ���ਸੀ
�ਲ  ਕਾ�ਆਰਡ
ਨੀ�ਟੇਰ

2               ਸ਼੍ਰੀ�
 ਸੀਤਨੀ�ਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ,  ਲ0ਕਾਚੰਰ�ਰ ਮਕਾ0ਨੀ
ਕਾਲ   ਅਪ੍ਰਿੰਸੀਸੀਟੇ/ਟੇ ਕਾ�ਆਰਡ
ਨੀ�ਟੇਰ

3    ਸ਼੍ਰੀ�
 ਸੀ�ਰਮ��� ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ, ਸੀ�ਵਾਂ�ਦ�ਰ  ਸੀ�ਵਾਂ�ਦ�ਰ/�0ਸੀਕਾ�

4                  ਸ਼੍ਰੀ�
 ਕਾਮਲਜ
ਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ, ਸੀ�ਵਾਂ�ਦ�ਰ ਸੀ�ਵਾਂਦ�ਰ/�0ਸੀਕਾ�

 
Duty of Head Examiner:- Head examiner should cross check at least 10% of 
the answer sheets marked by the evaluators.
 

 ਲੜ੍ਹ
 ਨੀ�:       ਅਪ੍ਰਿੰ-ਕਾ�ਰ
/   ਕਾਰਮਚੰ�ਰ
 ਦ� ਨੀ��                 ਪ੍ਰਿੰਡਊਟੇ
 ਦ� ਵਾਂ�ਰਵਾਂ�

1             ਸ਼੍ਰੀ�
ਮਤ
 ਕਾਵਾਂਲਦ
� ਕਾ2ਰ,  ਮ��
 ਪ੍ਰਿੰਵਾਂਭਾ�ਗੁ,  ਅ�ਲ�ਈਡ
ਸੀ�ਇ�ਸੀ   ਹ0)ਡ ਇਗੁਜ�ਮ
ਨੀਰ

2    ਸ਼੍ਰੀ�
 ਕਾ�ਲਪ੍ਰਿੰਵਾਂ�ਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ,  ਸੀ
ਨੀ
ਅਰ ਲ0ਕਾਚੰਰ�ਰ, 
ਈ.ਸੀ
.ਈ  

  ਹ/ਡ ਇਗੁਜ�ਮ
ਨੀਰ                                 

3          ਸ਼੍ਰੀ�
  ਗੁ�ਪ੍ਰਿੰਰ�ਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ,  ਸੀ
ਨੀ
ਅਰ ਲ0ਕਾਚੰਰ�ਰ, ਮਸ਼੍ਰੀ
ਨੀ
  ਹ/ਡ ਇਗੁਜ�ਮ
ਨੀਰ 

 
Duty of Tabulators:-The answer books marked by the examiner will be handed
over to the tabulators who will recheck the total errors, unmarked answers and
also  ensure  that  marks  have been filled  and shaded properly  in  the  answer
books. Head examiner should cross check at least 10% of the answer sheets
marked by the evaluators.
 

 ਲੜ੍ਹ
 ਨੀ�:         ਅਪ੍ਰਿੰ-ਕਾ�ਰ
/   ਕਾਰਮਚੰ�ਰ
 ਦ� ਨੀ��                 ਪ੍ਰਿੰਡਊਟੇ
 ਦ� ਵਾਂ�ਰਵਾਂ�

1   ਸ਼੍ਰੀ�
ਮਤ
 ਸੀਮਤ�,  ਲ0� ਟੇ0ਕਾਨੀ
ਸ਼੍ਰੀ
ਅਨੀ ਟੇ0��ਲ�ਟੇਰ

2    ਸ਼੍ਰੀ�
ਮਤ
 ਇਸੀਪ੍ਰਿੰਵਾਂ�ਦਰ ਕਾ2ਰ,  ਵਾਂਰਕਾਸ਼੍ਰੀ�� ਇ�ਸੀਟੇ�ਕਾਟੇਰ ਟੇ0��ਲ�ਟੇਰ          

3              ਸ਼੍ਰੀ�
 ਉਜ�ਗੁਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀ�ਘ,  ਲ0� ਸੀਹ�ਇਕਾ ਟੇ0��ਲ�ਟੇਰ     

4                 ਸ਼੍ਰੀ�
ਮਤ
 ਸੀਵਾਂਰਨੀ ਕਾ2ਰ,  ਲ0� ਸੀਹ�ਇਕਾ               ਟੇ0��ਲ�ਟੇਰ  
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                ਉ�ਰ�ਕਾਤ ਅਪ੍ਰਿੰ-ਕਾ�ਰ
ਆ�/         ਕਾਰਮਚੰ�ਰ
ਆ� ਨੀ� � ਹਦ�ਇਤ ਕਾ
ਤ
 ਜ��ਦ
 ਹ0 ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜ�ਨੀ 2022    ਦ
ਆ� ��
ਪ੍ਰਿੰ�ਆਵਾਂ�� ਦ


  ਟੇ��ਲ ਮ�ਰਪ੍ਰਿੰਕਾ�ਗੁ ਸੀ
.ਸੀ
.ਟੇ
.      ਵਾਂ
 ਕਾ0ਮਰ� ਦ
 ਪ੍ਰਿੰਨੀਗੁਰ�ਨੀ
 ਪ੍ਰਿੰਵਾਂ�ਚੰ ਹ�ਵਾਂ�ਗੁ
            । ਇਸੀ ਤ� ਇਲ�ਵਾਂ� ��ਰਡ ਤ� ਟੇ��ਲ ਮ�ਰਪ੍ਰਿੰਕਾ�ਗੁ ਸੀ��-
 ਸੀਮ4 ਸੀਮ4
          ਪ੍ਰਿੰਸੀਰ ����ਤ ਹ�ਣ ਵਾਂ�ਲ
ਆ� ਹਦ�ਇਤ�� ਦ
 ��ਲਣ� ਕਾਰਨੀ
 ਯੋਕਾ
ਨੀ
 �ਣ�ਈ ਜ�ਵਾਂ�।

               
 

Harjinder Singh
Principal

11/07/2022
                            ਉ�ਰ�ਕਾਤ ਦ� ਉਤ�ਰ� ਹ�ਠ ਪ੍ਰਿੰਲਪ੍ਰਿੰ�ਆ ਨੀ� � ਸੀ�ਚੰਨੀ�� ਅਤ� ਅਗੁਲ�ਰ
 ਕਾ�ਰਵਾਂ�ਈ ਪ੍ਰਿੰਹ�ਤ ਭਾ�ਪ੍ਰਿੰਜਆ ਜ��ਦ� ਹ0:

1.    ਮ��
 ਪ੍ਰਿੰਵਾਂਭਾ�ਗੁ ਅ�ਲ�ਈਡ ਸੀ�ਇ�ਸੀ/ਈ.ਸੀ
.ਈ/ਮਸ਼੍ਰੀ
ਨੀ
/ਵਾਂਰਕਾਸ਼੍ਰੀ��। 
2.  ਸੀ��-ਤ ਅਪ੍ਰਿੰ-ਕਾ�ਰ
/ਕਾਰਮਚੰ�ਰ
। 
3.  ਪ੍ਰਿੰਵਾਂਪ੍ਰਿੰਦਆਰਥੀ
 ਕਾਲਰਕਾ। 

 
Harjinder Singh

Principal
11/07/2022
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