
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿ�ੰਦ ਸਾਬਿਹ� ਸਰਕਾਰੀ �ਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਰਾਣਵਾਂ (ਫ਼ਬਿਤਹਗੜ੍ਹ ਸਾਬਿਹ�)

ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ

ਇਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਬਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਿ%ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿ(ਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਬਿ(ਕਸ਼ੇਨ  ਕਰਨ ਲਈ 
ਕਮੇਟੀ ਗਬਿਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:–
ਲੜੀ 
ਨੰ.

ਅਬਿ%ਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਲੈ� ਦਾ ਨਾਮ

1 ਸ੍ਰੀ  ਕੁਲਬਿਵੰਦਰ  ਬਿਸੰਘ,  ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ, ਈ.ਸੀ.ਈ
ਸ੍ਰੀ  ਸ੍ਰੀ  ਅੰਬਿਮ੍ਰਤਪਾਲ  ਬਿਸੰਘ,
ਲੈਕਚਰਾਰ, ਈ.ਸੀ.ਈ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ

ਸਟੋਰ

2 ਸ੍ਰੀ  ਕੁਲਬਿਵੰਦਰ  ਬਿਸੰਘ,  ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ, ਈ.ਸੀ.ਈ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ  ਪਰਬਿਮੰਦਰ  ਕੌਰ,
ਲੈਕਚਰਾਰ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਬਿਨਕਸ ਲੈ�

3 ਸ੍ਰੀ  ਕੁਲਬਿਵੰਦਰ  ਬਿਸੰਘ,  ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ, ਈ.ਸੀ.ਈ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਿਮ੍ਰਤਪਾਲ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ

ਕਬਿਮਊਨੀਕਸ਼ੇਨ ਲੈ�

4 ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਮੁਖੀ ਬਿਵਭਾਗ,
ਈ.ਸੀ.ਈ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ, ਲੈਕਚਰਾਰ

ਟੀ.ਵੀ. ਐਡਂ ਇੰਨਸਟੂਰਮੇਸ਼ਨ

5 ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਮੁਖੀ ਬਿਵਭਾਗ,
ਈ.ਸੀ.ਈ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਨਸ਼ੂ ਕਾਂਸਲ

ਬਿਡਜੀਟਲ ਐਡਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ�, 

6 ਸ੍ਰੀ  ਅਰਬਿਵੰਦ  ਚੋਪੜਾ,  ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ,ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਂਚਲ ਜੈਨ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਬਿਮਸ  ਗੁਰਬਿਸਮਰਤ  ਕੌਰ,
ਲੈਕਚਰਾਰ

ਲਾਇ�੍ਰੇਰੀ

7 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਬਿਪੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰਈ.ਸੀ.ਐਸ ਲੈ�
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ਲੈਕਚਰਾਰ
ਬਿਮਸ   ਗੁਰਬਿਸਮਰਤ  ਕੌਰ,
ਲੈਕਚਰਾਰ

8 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਬਿਪੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ  ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ  ਬਿਸੰਘ,
ਲੈਕਚਰਾਰ, Cੵ 

ਕੰਬਿਪਊਟਰ (ੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਲੈ�

9 ਸ੍ਰੀ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ  ਦਲਜਤੌ  ਬਿਸੰਘ  ਕੰਗ,
ਲੈਕਚਰਾਰ

ਕਬਿਮਸ਼ਟਰੀ ਲੈ�

10 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਬਿਪੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਦਲ�ੀਰ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ

ਬਿ(ਬਿਜਕਸ਼ ਲੈ�

11 ਸ੍ਰੀ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਬਿਸੰਘ, (ੋਰਮੈਨ ਇੰਸ:

ਕਾਰਪੇਂਟਰੀ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸ਼ਾਪ

12 ਸ੍ਰੀ  ਗੁਰਦੀਪ  ਬਿਸੰਘ,  ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ  ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ  ਬਿਸੰਘ ,
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਿਵਭਾਗ

ਬਿ(ਬਿਟੰਗ ਸ਼ਾਪ

13  ਸ੍ਰੀ ਗੁਬਿਰੰਦਰ ਬਿਸੰਘ,  ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸ੍ਰੀ  ਅਬਿਭਸ਼ਕੇ ਸੈਣੀ,  ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਬਿਸੰਘ, (ੋਰਮੈਨ ਇੰਸ:

ਵੈਲਬਿਡੰਗ ਸ਼ਾਪ

14 ਸ੍ਰੀ  ਗੁਬਿਰੰਦਰ  ਬਿਸੰਘ,  ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਮਸ਼ੀਨੀ 
ਸ੍ਰੀ  ਅਬਿਭਸ਼ੇਕ  ਸੈਣੀ,  ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸ੍ਰੀ  ਹਰਪ੍ਰੀਤਪਾਲ  ਬਿਸੰਘ,

ਸਬਿਮਥੀ ਸ਼ਾਪ,ਟਰਬਿਨੰਗ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਪ
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ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
15 ਸ੍ਰੀ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ 

ਸ੍ਰੀ ਅਬਿਭਸਕੇ ਸੈਣੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ  ਹਰਦੀਪ  ਬਿਸੰਘ,  (ੋਰਮੈਂਨ
ਇੰਸ:

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਬਿਨਕਸ ਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਮੈਟਲ

16 ਸ੍ਰੀ ਗੁਬਿਰੰਦਰ ਬਿਸੰਘ, ਮੁਖੀ ਬਿਵਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਿਮ੍ਰਤਪਾਲ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ

ਆਰ.ਏ.ਸੀ ਲੈ�

17 ਸ੍ਰੀਮਤੀ  ਕਵਲਦੀਪ  ਕੌਰ,  ਮੁਖੀ
ਬਿਵਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਦਲ�ੀਰ ਬਿਸੰਘ , ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ, 

ਅਪਲਾਈਡ ਮਕੈਬਿਨਕਸ ਲੈ�
ਅਤ ਆਟੋ ਮੋ�ਾਇਲ ਲੈ�

18 ਸ੍ਰੀ  ਗੁਬਿਰੰਦਰ  ਬਿਸੰਘ,  ਮੁਖਖੀ
ਬਿਵਭਾਗ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਦਲ�ੀਰ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ, 

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਵਰਨ ਕੌਰ,  ਲੈ� ਸਹਾਇਕ,  ਸ੍ਰੀ  ਸਰਦਾਰਾ ਰਾਮ ਨੰੂ  ਇਸ਼ੂ
ਕੀਤੇ ਗਏ (ਰਨੀਚਰ ਦੀ ਬਿ(ਜੀਕਲ ਵੈਰੀਬਿ(ਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

19 ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੁਬਿਪੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੀਨੀਅਰ
ਲੈਕਚਰਾਰ
ਸ੍ਰੀ  ਸਤਨਾਮ  ਬਿਸੰਘ,  ਲੈਕਚਰਾਰ,
ਮਸ਼ੀਨੀ
ਸ੍ਰੀ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਿਸੰਘ, ਲੈਕਚਰਾਰ

ਸ੍ਰੀ ਉਜਾਗਰ ਬਿਸੰਘ  ਲੈ� ਸਹਾਇਕ ਨੰੂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਬਿਗਆ (ਰਨੀਚਰ

             ਉਪਰੋਕਤ ਅਬਿ%ਕਾਰੀਆਂ/ਅਬਿ%ਕਾਰਣਾਂ  ਨੰੂ  ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ  ਜਾਂਦੀ  ਹੈ  ਬਿਕ ਉਹ ਬਿਮਤੀਂ 31.07.2022  ਤੱਕ
ਬਿ(ਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਬਿ(ਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਨਰ%ਾਰਤ ਪ੍ਰੋ(ਾਰਮੇ ਭਰਦੇ ਹਏੋ ਬਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਬਿਵੱਚ ਬਿਨਮਨ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਤਾ ਨੰੂ ਬਿਰਪਰੋਟ
ਕਰਨਗੇ।
            ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾ ਦੀ ਇੰਨ–ਬਿ�ਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

 Harjinder Singh
Principal

05/07/2022

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਬਿਲਬਿਖਆਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਠਾਰਵਾਈ ਬਿਹੱਤ ਭੇਬਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:–
1–3     ਸਮੂਹ ਮੁੱ ਖੀ ਬਿਵਭਾਗ/ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਚਾਰਜ,/ਵਰਕਸ਼ਾਪ
          ਸ�ੰ%ਤ ਅਬਿ%ਕਾਰੀ

 Harjinder Singh
Principal

05/07/2022
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