
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮ ਸਰਿ/ ਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ 
1 ਰਾਹੁਲਜੈਨਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕਜੈਨ 

13670 ਜਨਰਲ 05 32 ਐਫਬਲਾਕਿਾਰਡਨੰ :1 ਗੁਰੂਸਰਰੋਡ , ਸਰੀਕਰਨਪੁ

ਰ , ਰਾਜਸਥਾਨ -335073 
2. ਕਾਰਵਤਕ ਮੁੱਕੜ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼੍ ਮੁੱਕੜ 

13884 ਜਨਰਲ 13 ਵਪੰਡਅਜਰਾਿਰ , ਤਵਹ : ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ , ਵਜਲਾਕੁਰੂ

ਕਸ਼ੇ੍ਤਰ , ਹਵਰਆਣਾ - 136136 
3. ਜਸਪਰੀਤ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਵਸੰਘ 

13373 ਜਨਰਲ 17 ਵਪੰਡਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ , ਤਵਹ : ਆਨੰਦਪੁਰਸਾਵਹਬ , ਵਜਲਾ

ਰੋਪੜ -140117 
4. ਜਗਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਧੀਰ ਵਸੰਘ 

13384 ਜਨਰਲ 21 ਵਪੰਡਅਤੇਡਾਕਖਾਨਾਲਵਹਰਾਬੇਗਾ , ਵਜਲਾਬਵ ੰਡਾ - 

151111 

5. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੋਸ਼੍ ਪਰਸਾਦ 

13897 ਜਨਰਲ 22 ਮਕਾਨਨੰ .195, ਗਲੀਨੰ :02, ਨੇੜੇਸਰਕਾਰੀਸੀਨੀਅਰ

ਸਕੈ : ਸਕੂਲ , ਵਪੰਡਕਾਸਾਬਾਦ , ਡਾ : ਭਟੀਆਬੇਟ , 

ਵਜਲਾਲੁਵਧਆਣਾ -141008 
6. ਸਾਵਹਲ ਪਰੀਤ ਕੋਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸਰੀ ਨਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13740 ਜਨਰਲ 11 ਐਚ . ਆਈ . ਜੀ .34, ਸੀਨੀਅਰਵਸਟੀਜਨਸੋਸਾਈ

ਟੀ , ਪੁੁੱਡਾਕੰਪਲੈਕਸ , ਸੈਕਟ -

48 ਸੀ , ਨੇੜੇਮੋਹਾਲੀਕਲੁੱਬ , ਮੋਹਾਲੀ -160062 
7. ਸ਼੍ਰੂਤੀ ਵਨਓਲ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸਰੀ ਅਜੀਤ ਵਨਓਲ 

14657 ਜਨਰਲ 104 ਗਲੀਨੰ :6, ਚੋਥੀਕਰੋਵਸੰਗ , ਵਨਊਸੂਰਜਨਗਰੀ , ਅਬੋ

ਹਰ - 152116 
8. ਸੁਵਮੰਦਰਕੋਰਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸਰੀਅਮਰਜੋਤਵਸੰਘ 

14469 ਜਨਰਲ 118 ਵਪੰਡਭੈਣੀ , ਡਾ : ਮੁਕਾਰੀ , ਬਲਾਕਨੂਰਪੁਰਬੇਦੀ , ਆ

ਨੰਦਪੁਰਸਾਵਹਬ - 140117 
9 ਆਵਰਅਨਅਨੇਜਾਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀਸੁਵਰੰਦਰਅਨੇਜਾ 

14122 ਈ . ਡਬਲੂ . ਐਸ 44 ਪਰੀਤਨਗਰ , ਜਾਖੜਰੋਡ , ਨੇੜੇਕਾਲੀਮਾਤਾਮੰਦਰ , ਸੁ

ਨਾਮ -148028 
10 ਸ਼ੁ੍ਭਮ ਸ਼੍ਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਸੁਰੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰਮਾ 

13611 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

156 ਮਕਾਨ ਨੰ : 221/11, ਸ਼੍ਾਸਤਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ- 

144211 

11. ਪਰਿੀਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸਰੀ ਸ਼੍ਤੀਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ 

13351 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

180 ਵਪੰਡਦੋਲਤਪੁਰਾ , ਡਾ : ਖੂਹੀਆਂਸਰਿਰ , ਅਬੋਹਰ -

152128 

12. ਵਿਜੈਪੁੁੱਤਰ 
ਸਰੀਮਨੋਜਕੁਮਾਰ 

13711 ਐਸ . ਸੀਅਦਰਜ਼ 71 ਮਕਾਨਨੰ : 

51, ਰਸੀਲਾਨਗਰ , ਬਸਤੀਦਾਨੀਸ਼੍ਮੰਦਾ , ਜਲੰਧਰ -

144002 
13 ਨਿਜੋਤ ਭਟੋਆ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀਬਖਸ਼੍ੀਰਾਮਭਟੋਆ 

13804 ਐਸ . ਸੀਅਦਰਜ਼ 74 ਮਕਾਨਨੰ : 1824, ਬੀ -

34, ਗਲੀਨੰ :2, ਚੰਦਰਨਗਰਵਸਿਲਲਾਈਨ , ਲੁਵਧ

ਆਣਾ -141001 
14 ਮੋਵਹਤ  ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀਸ਼੍ਾਮਲਾਲ 

13057 ਐਸ . ਸੀਅਦਰਜ਼ 76 ਆਦਰਸ਼੍ਕਲੋਨੀ , ਵਪੰਡਤੇਡਾ : ਸਰਨਾ , ਤਵਹ : ਅਤੇ

ਵਜਲਾਪ ਾਨਕੋਟ -145025 
1 5 ਰੁਪਾਲੀਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸਰੀਅਸ਼ੋ੍ਕਕੁਮਾਰ 

15140 ਐਸ . ਸੀਅਦਰਜ਼ 105 ਮਕਾਨਨੰ : ਡੀ -15, ਏਕਤਾਵਿਹਾਰ , 

120 ਫੁੁੱਟੀਰੋਡ , ਜਲੰਧਰ -144002 
16 ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੋਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸਰੀ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ 

13796 ਐਸ .ਸੀ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ 

ਮੈਨ/ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

164 ਵਪੰਡਅਤੇਡਾ : ਗਜੇਿਾਸ , ਤਵਹ : ਸਮਾਣਾ -147101 

17 ਕਰਨ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13197 ਐਸ .ਸੀ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ 

ਮੈਨ/ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

171 ਮਕਾਨਨੰ : 

119, ਵਨਊਹਰਦੇਿਨਗਰ , ਸਾਹਮਣੇਸਰਕਾਰੀਸਪੋਰਟ

ਸਕਾਲਜ , ਕਪੂਰਥਲਾਰੋੜ , ਜਲੰਧਰ - 144002 
18 ਪਿਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਵਸੰਘ 

13430 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 168 ਮਕਾਨ ਨੰ : 82, ਵਨਊ ਪਾਲ ਐਿੀਵਨਊ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ 

ਰੋੜ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ- 143105. 
19 ਜਸਕਰਨ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਰਵਜੰਦਰਪਾਲ ਵਸੰਘ 

13363 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 174 ਮਕਾਨ ਨੰ : 294, ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾ: ਪਖੋਕੇ, ਵਜਲਾ 

ਤਰਨਤਾਰਨ-143406. 
20 ਵਦਲਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਸੁਰਦੀਪ ਵਸੰਘ 

13609 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 175 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾ : ਮਾਨੁਪੁਰ, ਤਵਹ: ਸਮਰਾਲਾ, ਵਜਲਾ 

ਲੁਵਧਆਣਾ-141411. 
21 ਵਸ਼੍ਿ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਪੀਿਹਾਲ 

15161 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 176 ਕੁਆਟਰ ਨੰ : 27/9, ਐਮ.ਈ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ, 

ਵਮਲਟਰੀ ਕਲੋਨੀ, ਅਬੋਹਰ-152116. 
22 ਅੰਵਮਰਤਪਾਲ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਬਲਿੰਤ ਵਸੰਘ 

14365 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 179 251, ਬਾਬਾ ਸਾਿਨ ਵਸੰਘ ਨਗਰ, ਦਾਊਲੋਨੰਗਲ, 

ਵਬਆਸ-143201. 
23 ਜੀਿਨਜੋਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਬਲਜੀਤ ਵਸੰਘ 

13341 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 181 ਵਪੰਡ ਰਾਮਗੜ ਬੁੁੱਡਾ , ਡਾ: ਵਦਆਲਪੁਰਾ, ਤਵਹ: 

ਡੇਰਾਬੁੱਸੀ, ਵਜਲਾ ਮੋਹਾਲੀ- 140601 

24 ਲਖਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸਰੀ ਜਰਨੈਲ ਵਸੰਘ 

14484 ਐਮ .ਐਡ.ਬੀ 182 ਗਲੀ ਨੰ : 6,ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਨਕਲੇਿ ਭਾਦਸੋਂ ਰੋੜ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001. 
25 ਨਰੇਸ਼੍ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀਰਾਜਕੁਮਾਰ 

13085 ਐਮ . ਐਡ . ਬੀ 163 ਮਕਾਨਨੰ : 583, ਫੇਜ -

1/ ਏ , ਵਸ਼੍ਿਾਵਲਕਐਿੀਵਨਊ , ਨਿਾਂਨੰਗਲ -

140126 
  
  



  

ਪਜੰਾਬ ਜਲ ਸਰਤੋ ਪਰਬਧੰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤ ੇਕਾਰਪਰੋਸ਼ੇ੍ਨ ਵਲਮ: 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਦਲੇਰਜੀਤ ਵਸੰਘ ਚਾਹਲ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਨਰਮਲ ਵਸੰਘ 13834 ਜਨਰਲ 36 ਮਕਾਨ ਨੰ: 84, ਵਨਊ ਸੁਭਾਸ਼੍ ਨਗਰ, 

ਮਕਸੂਦਨ, ਜਲੰਧਰ-144008 
2. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਗਰਗ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੇਮ ਸਾਗਰ 13254 ਜਨਰਲ 39 ਮਕਾਨ ਨੰ: 39, ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਨਗਰ, ਮੰਡੀ 

ਮੁਲਾਪੁਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ-1411101 
3. ਹਰਸ਼੍ ਗੋਇਲ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋ੍ਕ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ 

13078 ਜਨਰਲ 41 ਮਕਾਨ ਨੰ: 50, ਮੁਕਾਦਾਮ ਮਾਲ 

ਸਟਰੀਟ, ਧੂਰੀ ਗੇਟ, ਸਗਰੂਰ-148001 
4. ਸਿੀਨ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਜੰਦਰ ਅਰੌੜਾ 

13806 ਜਨਰਲ 147 ਮਕਾਨ ਨੰ:63, ਪਟੇਲ ਨਗਰ, ਬਵ ੰਡਾ-

151001 

5. ਬਵਰਜੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਿਾਲ 
ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਿਾਲ 

13377 ਜਨਰਲ 45 ਮਕਾਨ ਨੰ: 174, ਸੈਕਟਰ-4, 

ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਵਰਆਣਾ-134112 
6. ਸੁਵਮਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13114 ਜਨਰਲ 47 17, ਕੈਨਾਲ ਵਿਊ ਫਲੈਟਸ, ਵਗਆਨੀ 

ਜੈਲ ਵਸੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪਨਗਰ-140001 
7. ਵਿਸ਼੍ਿਾਸ਼੍ ਅਰੌੜਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼੍ ਅਰੌੜਾ 

13043 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 65 #13702, ਗਨੇਸ਼੍ ਨਗਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 

3, ਬਵ ੰਡਾ-151001 
8. ਪਿਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਵਸੰਘ 

13413 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 173 ਵਪੰਡ ਸਗਰਾਈ, ਡਾਕਖਾਨਾ-ਗੈਰਾਨ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਵਜਲਹ ਾ-

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-143505 
9 ਵਿਸ਼੍ਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਨਕ ਰਾਜ 

14284 ਐਸ.ਸੀ. 84 ਮੋਹਲਾ ਇੰਦਰਾ ਕਲੌਨੀ, ਪੁਰਾਣਾ 

ਤਲਿਾੜਾ, ਤਵਹਸੀਲ ਮੁਕੇਵਰਆ, 

ਤਲਿਾੜਾ-144216 
10 ਜਸਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਵਸੰਘ 14981 ਐਸ.ਸੀ. 149 B015/2843, ਅਜੀਤ ਇੰਨਕਲੇਿ, 

ਰੰਧਾਿਾ ਰੋਡ, ਖਰੜ-140301 
11. ਅਸ਼੍ੀਸ ਵਗੁੱਲ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਵਗੁੱਲ 

14262 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ 

ਵਸੁੱਖ 

187 ਵਪੰਡ-ਪੰਡੋਰੀ, ਡਾਕਖਾਨਾ-ਜਿਾਹਨ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਦਸੂਹਾ, ਉਰਮਾਰ ਟਾਂਡਾ, 

ਵਜਲਹ ਾ- ਹੁਵਸਆਰਪੁਰ-144212 
12. ਹਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਿੰਤ ਵਸੰਘ 

14002 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ 

ਵਸੁੱਖ 

191 ਵਪੰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ- ਧੂੰਦਾ, ਤਵਹਸੀਲ 

ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ-143422 

13 ਅਰਵਿੰਦ ਹੋਡਕਾਸੀਆ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਿੀ ਲਾਲ 13710 ਬੀ.ਸੀ. 75 ਵਪੰਡ ਅਤ ੇਡਾਕਖਾਨ-ਚੂਰੀ ਿਾਲਾ ਧੰਨਾ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਅਤੇ ਵਜਲਹ ਾ ਫਾਵਜਲਕਾ-

152122 
14 ਸੁਖਵਰਪਨਪਾਲ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਰੰਦਰਪਾਲ ਵਸੰਘ 13600 ਬੀ.ਸੀ. 70 F-117A, ਬਲਾਕ-ਏ, ਸੰਧੂ ਐਿੀਵਨਊ, 

ਚਵਹਰਤਾ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ-143105 

                                                          

                                                          

   

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 
  

ਸਕਂਤ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

14829 ਜਨਰਲ 4 ਚੁੱਕ-14 ਕੇ.ਐਸ.ਪੀ., ਡਾਕਖਾਨਾ ਮੰੁਡਾ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਅਤੇ ਵਜਲਹ ਾ- ਹਨੁਮਾਨਗੜਹ , 

ਰਾਜਸਥਾਨ-335526 
2 ਗੋਪਾਲ ਵਿਸ਼੍ਨ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ 

14239 ਜਨਰਲ 6 ਵਪੰਡ ਹਾਜੀਮਾਜਰਾ, ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ- 

ਐਸ.8, ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਸੀਆਨਾ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
3. ਵਦਪਕ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ 

13045 ਜਨਰਲ 7 ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 13, ਬੈਕਸਾਇਡ ਆਫ 

ਬੁੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਜੰਦਲ ਰੋਡ, ਜਾਖਲ ਮੰਡੀ, 

ਹਵਰਆਣਾ-125133 
4 ਅਰਵਪਤ ਸ਼੍ਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਨ ਕੁਮਾਰ 

14822 ਜਨਰਲ 8 23-ਡੀ, ਮਜੀ ੀਆ ਇੰਨਕਲੇਿ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
5 ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਕੀਤ ਵਸੰਘ 

14032 ਜਨਰਲ 79 ਵਪੰਡ ਕਰਨਪੁਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ-ਘਨੌਰ, 

ਵਜਲਹ ਾ-ਪਵਟਆਲਾ-140702 
6 ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਵਸੰਘ 

13820 ਜਨਰਲ 127 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3316, ਸੈਕਟਰ 51-ਡੀ, 

ਚੰਡੀਗੜਹ-160047 
7 ਸ਼੍ਾਮਲੀ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ 

13787 ਜਨਰਲ 129 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ-2, 

ਤਲਿਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ, 144216 



8 ਰੋਵਹਤ ਵਸੰਗਲਾ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਨ ਕੁਮਾਰ 

13942 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 15 ਵਪੰਡ ਮਨੀਆਨਾ, ਤਵਹਸੀਲ ਮੂਨਕ, 

ਵਜਲਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ-148033 
9 ਵਨਵਖਲ ਗੋਇਲ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਸ਼੍ਿ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ 

13167 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 43 744/4, ਚੌੜਾ ਖੂਹ, ਖਾਲਸਾ ਮੋਹਲਾ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
10 ਵਪਯੂਸ਼੍ ਗਰਗ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਨ ਬਵਹਆ 

13484 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 52 ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ-16, ਨੇੜੇ ਪੁਲੀਸ 

ਸਟੇਸ਼੍ਨ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 151103 
11 ਵਬਕਰਮਜੀਤ  ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 13219 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

165 ਵਪੰਡ-ਵਿਰੋਕੇ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 

ਪੰਜਾਬ-143604 
  

12 ਖੁਸ਼੍ਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਦੇਿ ਵਸੰਘ 

13136 ਫਵਰਡੰਮ ਫਾਇਟਰ 101 141 ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ, ਏ ਭਡਸਨ ਰੋਡ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
13 ਗੁਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਵਸੰਘ 

13308 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ 155 50 ਰਣਜੀਤ ਨਗਰ, ਨੇੜੇ ਬੁੱਸ ਸਟੈਂਡ, 

ਜਲੰਧਰ ਵਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ-144011 
14 ਪਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼੍ਰ  ਵਸੰਘ 

15407 ਲੋਕੋਮੋਵਟਿ ਵਡਸਵਬਲਟੀ 166 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 136-ਐਚ, ਪਰਤਾਪ 

ਨਗਰ , ਪਵਟਆਲਾ-147001 
15 ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਕਮਲ ਰਾਜ 13844 ਐਸ.ਸੀ. 82 ਟੀ-2/408, ਜੁਵਗਆਲ ਕਲੌਨੀ, 

ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸਾਹਪੁਰਕੰਡੀ 

ਟਾਊਨਵਸਪ, ਪ ਾਨਕੋਟ-145029 
16 ਵਪਰਅੰਕਾ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਪਾਲ 

13749 ਐਸ.ਸੀ. 132 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3166. ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ. 

ਸੈਕਟਰ-70, ਮੋਹਾਲੀ-160071 
17 ਵਿਸ਼੍ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ 

14007 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 157 ਪਰੀਤ ਨਗਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ-4, ਵਪਛੇ 

ਝੰਡਾਮਲ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ-144601 
18 ਰਮਨਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ 

13747 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 160 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 95, ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 9, 

ਸੰਤ ਨਗਰ, ਮੋਵਰੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ-140101 
19 ਪਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਵਮੰਦਰ ਵਸੰਘ 

15168 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 192 #26-E, ਸਟਰੀਟ ਨੰਬਰ-4, ਪਰਤਾਪ 

ਨਗਰ, ਪਵਟਆਲਾ-147001 
20 ਮਨਪਰੀਤ ਕੰਬੋਜ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਸ਼੍ਨ ਕਬੋਜ 

15143 ਬੀ.ਸੀ. 23 E-26, ਰੇਲਿੇ ਕਲੌਨੀ, ਸ਼੍ਰੀ 

ਗੰਗਾਨਗਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ-335001 
21 ਅਵਮਰਤ ਪੁੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਤਪਾਲ 13146 ਬੀ.ਸੀ. 170 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ- B-11/135, ਗਲੀ 

ਨੰਬਰ-1, ਤਫਾਜਲ ਪੁਰਾ, ਨੇੜੇ 

ਗੁਰਦੁਅਰਾ ਗੁਰ ੂ ਅਰਜਨ ਦਰਬਾਰ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
22 ਗਗਨਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਲੋਕ ਵਸੰਘ 

13050 ਬੀ.ਸੀ. ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 194 ਵਪੰਡ-ਅਖਰੋਟਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਰਤਨਗੜਹ , 

ਪ ਾਨਕੋਟ-143534 

                                      
                                                

                                                                ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤ ੇਸੀਿਰਜ਼ੇ ਬਰੋਡ 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਅਨੁਭਿ ਵਸੰਗਲਾ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਵਸੰਗਲਾ 13758 ਜਨਰਲ 38 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਬੀ-28/41, ਬੈਕ ਸਾਇਡ 

ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ-

151103 
2 ਲੋਕਇੰਦਰ ਿਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰ ਸਰੀ ਰਜੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਿਰਮਾ 13717 ਜਨਰਲ 42 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 19, ਬੁੁੱਧਰਾਮ ਕਲੌਨੀ, 

ਚੰਡੀਗੜਹ  ਰੋਡ, ਹੁਵਸ਼੍ਆਰਪੁਰ-146001 
3 ਅਮਨ ਸਮਰਾਟ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਨਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰਮਾ 

14348 ਜਨਰਲ 46 ਸੀ-99, ਬਲਾਕ-ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕੈਂਪਸ, ਸੈਕਟਰ-14, 

ਚੰਡੀਗੜਹ-160014 
4 ਅੰਨਦ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮਵਹੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

13590 ਜਨਰਲ 51 ਵਪੰਡ ਅਤ ੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੋਟਾਲਾ, ਨੇੜੇ 

ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਰੈਂਸਟ ਹਾਊਸ, ਤਵਹਸੀਲ 

ਡਬਿਲੀ, ਹਵਰਆਣਾ-125101 
5 ਅਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਵਸੰਘ 136 47 ਜਨਰਲ 53 ਵਪੰਡ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬੰਗੀ ਰੂਲਦੂ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਤਲਿੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਵਜਲਹ ਾ-

ਬਵ ੰਡਾ-151301 
6 ਅਜ ੈਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਿੀਨ ਕੁਮਾਰ 

13623 ਜਨਰਲ 54 ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 122, ਗਰੇਂਨ ਮਾਰਵਕਟ, 

ਰਮਨ, ਪੰਜਾਬ-151301 
7 ਸੰਵਚਤ ਗੁਪਤਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਵਤੰਦਰ ਮੋਹਨ 

14503 ਜਨਰਲ 55 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 533, ਹਵਰੰਦਰ ਨਗਰ, 

ਸਰਹੰਦ ਰੋਡ, ਪਵਟਆਲਾ-147001 
8 ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੇਿ ਵਸੰਘ 

13631 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 87 ਵਪੰਡ ਅਤ ੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਖਸ਼੍ੀਿਾਲਾ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਸੁਨਾਮ, ਵਜਲਹ ਾ ਸੰਗਰੂਰ-

148104 
9 ਅਵਮਰਤਪਾਲ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘਬੀਰ  ਵਸੰਘ 14221 ਐਸ.ਸੀ 178 ਵਪੰਡ ਸੋਕਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਮੁਕੰਦਪੁਰ, 



ਤਵਹਸੀਲ ਬੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ-144507 
10 ਸੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

15120 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 167 ਨੂਰਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਲੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ 

ਿਾਲੀ, ਚੌਕ ਭਾਨ ਵਸੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ-

143401 
11 ਸੰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਿੰਤ ਵਸੰਘ 

14422 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 197 ਇੰਦਰਾ ਕਲੌਨੀ ਿੇਰਕਾ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ-

143001 

12 ਗੌਰਿ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ 

14175 ਬੀ.ਸੀ 77 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 4549, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 10 

ਅਿਤਾਰ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ-144003 

  

 

 

ਇਮੰਪਰੂਿਮੈਂਟ ਟਰਸੁੱਟ ਆਫ ਲੋਕਲ ਗਰੋਵਮਟੰ 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਸਾਵਹਲ ਿੜੈਚ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਿੰਤ ਵਸੰਘ 

13914 ਜਨਰਲ 30 154/4, ਵਨਊ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਬਸਤੀ ਸ਼ੇ੍ਖ, 

ਜਲੰਧਰ-144002 
2 ਮਾਨਿ ਗਰਗ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੋ੍ਤਮਪਾਲ ਵਸੰਘ 

13252 ਜਨਰਲ 31 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 245. ਭਾਰਤ ਨਗਰ, 

ਬਵ ੰਡਾ-151001 
3 ਪਰਤੀਕ ਜ਼ਾਗਰਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼੍ ਪਾਲ 

13059 ਜਨਰਲ 32 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 271, R-3 ਹੁੁੱਡਾ, ਚੀਕਾ, 

ਹਵਰਆਣਾ-136034 
4 ਸ਼ੁ੍ਭਮ ਵਪਪੇਸ਼੍ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਲਾਲ ਵਪਪੇਸ਼੍ 

14672 ਜਨਰਲ 35 ਹਿੇਲੀ ਪਾੜਾ, ਤਵਹਸੀਲ ਬਾੜੀ, ਵਜਲਹ ਾ 

ਧੌਲਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ - 328021 
5 ਰਣਿੀਰ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਨੈਬ ਵਸੰਘ 

13237 ਜਨਰਲ 128 ਵਪੰਡ ਚੁੱਕ ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੁੱਕ 

ਫਵਤਹ ਵਸੰਘ ਿਾਲਾ, ਵਜਲਹ ਾ ਬਵ ੰਡਾ-151101 
6 ਕੰਿਲਪਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ 

14609 ਜਨਰਲ 136 ਬੀ-12/539, ਖਤਰੀਆ ਸਟਰੀਟ, ਕੇ.ਸੀ. 

ਰੋਡ, ਬਰਨਾਲਾ-148101 
7 ਸੁਵਮਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਕੁਮਾਰ 

13713 ਜਨਰਲ 37 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 110, ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ, ਡਾਕਟਰ 

ਮੇਲਾ ਰਾਮ ਰੋਡ, ਬਵ ੰਡਾ-151001 
8 ਜਵਤੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਵਪੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13494 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ. 89 ਵਪੰਡ ਖਰੋੜੀ , ਡਾਕਖਾਨਾ ਰੂੜਕੀ, ਸਰਹੰਦ, 

ਪੰਜਾਬ-147104 
9 ਪਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

14768 ਐਸ.ਸੀ 150 ਵਿਸ਼੍ਨ ਨਗਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ -12, ਖੰਨਾ, 

ਪੰਜਾਬ-141401 
10 ਰਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ 

14754 ਐਸ.ਸੀ. 

(ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ.) 

172 ਵਪੰਡ ਭਟੋਲੀਆਂ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਬੰੁਗਾ, ਤਵਹਸੀਲ 

ਹੁਵਸ਼੍ਆਰਪੁਰ, 144210 
11 ਮਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਬੀਰ ਵਸੰਘ 

13485 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 185 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 17-18, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 7, 

ਸਾਵਹਬਜਾਦਾ ਫਵਤਹ ਵਸੰਘ ਨਗਰ ਸਾਹਮਣੇ 

ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ-143001 
12 ਜਸਕਰਨਬੀਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਵਸੰਘ 14143 ਬੀ.ਸੀ 66 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 147, ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ, ਵਪੰਡ 

ਡਾਡ, ਪਾਖੋਿਾਲ ਰੋਡ, ਲੁਵਧਆਣਾ-

142022 
  

13 ਅਕਾਸ਼੍ਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਵਸੰਘ 14757 ਬੀ.ਸੀ. 67 ਸੀ-240, ਵਨਊ ਪਰਤਾਪ ਨਗਰ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ-

143001 
  

 

ਨਗਰ ਵਨਗਮਾ ਂਵਿਭਾਗ 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਕਰਨਿੀਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13630 ਜਨਰਲ 18 273-ਸੀ, ਅਰਬਨ ਇਸਟੇਟ ਫੇਜ-1, 

ਚੰਡੀਗੜਹ  ਰੋਡ, ਲੁਵਧਆਣਾ-141010 
2 ਪਰਭਜੋਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਥਰਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

14475 ਜਨਰਲ 19 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 452/1ਐਫ., ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ 

200, ਵਕਡਿਾਈ ਨਗਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ-

141008 
3 ਪੰਕੁਸ਼੍ ਨੰਦਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਲਵਲਬੀ ਭਾਰਤੀ ਨੰਦਾ 

14028 ਜਨਰਲ 24 37, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ, 

ਪੰਜਾਬ-141401 
4 ਸਾਗਰ ਨਾਗਪਾਲ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਵਰਜ ਮੋਹਨ 13576 ਜਨਰਲ 26 ਨੇੜੇ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ, ਡੇਰਾਬੁੱਸੀ-

140201 
5 ਸਸੀਕਾਂਤ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਨੰਦਨ ਸਹਾਏ 

13019 ਜਨਰਲ 27 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 626, ਟਾਇਪ 3 

ਡੀ.ਐਮ.ਡਬਲਯੂ., ਪਵਟਆਲਾ ਪੰਜਾਬ-

147003 
6 ਅਯੂਸ਼੍ ਗੋਇਲ ਪੁੁੱਤਰ 13943 ਜਨਰਲ 28 1020, ਸੈਕਟਰ-46ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ-



ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ 160047 

7 ਸੋਵਫਆ ਉੱਪਲ ਪੁਤਰੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੁ੍ਸੀਲ ਉਪਲ 

13360 ਜਨਰਲ 94 MCB-Z-2, 10773-2, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 17, 

ਗੁਰ ੂਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ, ਬਵ ੰਡਾ-151001 
8 ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਗੁੱਲ ਪੁੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਵਸੰਘ ਵਗੁੱਲ 13104 ਜਨਰਲ 126 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-486, ਹਾਊਸਫੀਡ ਕਲੌਨੀ, 

ਡਬਿਾਲੀ ਰੋਡ, ਬਵ ੰਡਾ-151001 
9 ਦੀਪ ਸ਼੍ਾਸਿਤ ਸ਼੍ਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼੍ ਚੰਦਰ 14594 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ. 40 ਵਪੰਡ ਅਜੀਜਪੁਰ ਖੁਰਦ, ਡਾਕਖਾਨਾ 

ਨਾਂਰਗਪੁਰ ਗਰੋਟਾ, ਪ ਾਨਕੋਟ-145025 
10 ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਵਸੰਘ 13367 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ. 85 ਵਪੰਡ ਕੋਟਭਾਈ ਕੋ ੇ ਵਹਮਤਪੁਰਾ, ਤਵਹਸੀਲ 

ਵਗਦੜਬਾਹਾ, ਵਜਲਹ ਾ-ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰਸਾਵਹਬ-

152101 
11 ਪਰਭਜੋਧ ਵਸੰਘ ਭੇਲਾ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਧ ਵਸੰਘ ਭੇਲਾ 13513 ਫਵਰਡੰਮ ਫਾਇਟਰ 137 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਗੇਰਾ, ਬਲਾਕ-ਹਾਜੀਪੁਰ, 

ਮੁਕੇਵਰਆ-144221 
12 ਵਰਤੇਸ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਹੇਤ ਵਸੰਘ 

13498 ਐਸ.ਸੀ. 73 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 284, ਵਡਫੈਂਸ ਕਲੌਨੀ, ਗਰਾਹ 

ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਰੇਲਿੇ ਫਾਟਕ, ਜਲੰਧਰ ਵਸਟੀ, 

ਜਲੰਧਰ-144001 
13 ਕੋਮਲ ਕੈਂਥ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਲੈਬਰ ਰਾਮ 

14953 ਐਸ.ਸੀ. 146 685-ਬੀ, ਬਲਾਕ-ਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ 

ਵਸੁੱਵਖਆ ਬੋਰਡ ਰੈਵਜਡੈਂਨਜ਼ ਕਲੌਨੀ, 

ਸੈਕਟਰ-68, ਮੋਹਾਲੀ-160062 
  

14 ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਵਗੁੱਲ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਜੀਤ ਵਸੰਘ 13 680 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 169 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 590, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, 

ਹਰਗੋਵਬੰਦ ਐਵਿਵਨਊ, ਮਜੀ ਾ ਰੋਡ, 

ਅੰਵਮਰਤਸਰ-143001 
15 ਰਜੇਸ਼੍ ਬਤਰਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਰੇਮ ਨਾਥ 

14514 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 159 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 20/3, ਮਹਲਾ ਨੰਬਰ 30, 

ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ-144005 
16 ਤਰਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਜ ਵਸੰਘ 

14887 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 152 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਤਰਵਸਕਾ, ਤਵਹਸੀਲ 

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਵਜਲਹ ਾ ਅੰਵਮਰਤਸਰ-143116 
17 ਪਰਭਨੂਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

14085 ਬੀ.ਸੀ. 56 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 13420 A, ਸੈਕਟਰੀ ਮਹੁੱਲਾ 

ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੀ ਟੈਂਕੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ -

143521 
18 ਗੁਰਜੋਤ ਵਸੰਘ ਭੂੁੱਲਰ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦਾਗਰ ਵਸੰਘ ਭੂੁੱਲਰ 13192 ਬੀ.ਸੀ 49 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 199, ਫੇਜ 3, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, 

ਬਵ ੰਡਾ-151001 
19 ਨੇਹਾ ਪੰਚਾਲ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਵਿਸ਼੍ਨ 

13392 ਬੀ.ਸੀ. 131 #1532/ਸੀ, ਜਨਤਾ ਕਲੌਨੀ, ਨਯਾ ਗਰਾਓਂ, 

ਪੰਜਾਬ-160103 
20 ਸਰਨਿੀਰ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਜੀਤ ਵਸੰਘ 

14808 ਬੀ.ਸੀ 154 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 15621, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 1/ਬੀ, 

ਹਜੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਕਲੌਨੀ, ਬਵ ੰਡਾ-151001 

  

 

 

ਪੁੁੱਡਾ (ਵਸਿਲ) 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਹਰਮਨਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਖਿੀਰ ਵਸੰਘ 13184 ਜਨਰਲ 10 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 163, ਅਮਨ ਵਸਟੀ, 

ਐਕਟੈਂਸਨ-2, ਸੈਕਟਰ 125, ਖਰੜ-

140301 
2 ਸੁਰਯਾ ਸ਼੍ਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਕਰਨ ਕੁਮਾਰ 

13337 ਜਨਰਲ 20 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 93, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3, ਗੁਰ ੂ

ਹਰਵਿਸ਼੍ਨ ਨਗਰ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਿਾੜਾ-

144401 
3 ਵਿਕਰਾਂਤ  ਾਕੁਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ  ਾਕੁਰ 

14748 ਜਨਰਲ 12 ਬੀ-1/554, ਜਨਤਾ ਕਲੌਨੀ, ਜਲੰਧਰ -

144008 

4 ਸੁਨਜੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਹਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13873 ਜਨਰਲ 14 ਵਪੰਡ ਬੇਲਾ ਖਾਨਪੁਰ, ਡਾਕਖਾਨਾ-ਚੂਨੀ 

ਕਲਾ, ਬੁੱਸੀ ਪ ਾਨਾ, ਵਜਲਹ ਾ ਫਵਤਹਗੜਹ  

ਸਾਵਹਬ-140307 
5 ਵਸ਼੍ਿਾਨੀ ਬਾਂਸਲ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਵਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ 

13940 ਜਨਰਲ 91 70-ਡੀ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਪਵਟਆਲਾ-

147001 

6 ਵਸਮਰਨ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ 
ਸ਼੍ਰੀ ਰਸ਼੍ਪਾਲ ਵਸੰਘ ਸੰਧੂ 

13733 ਜਨਰਲ 16 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕਰਮੂ ਿਾਲਾ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਤੇ ਵਜਲਹ ਾ ਵਫਰੋਜਪੁਰ-142052 
7 ਵਰਸ਼੍ਬ ਬਜਾਜ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼੍ ਚੰਦਰ 
  

13622 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 72 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 274/1, ਭਾਈ ਸੰਤ ਵਸੰਘ 

ਗਲੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ-152024 

8 ਓਮੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਕੰੁਦਨ ਲਾਲ 

13548 ਐਸ.ਸੀ. 50 ਵਪੰਡ ਜਨਸੂਆ ਡਾਕਖਾਨਾ ਸਮਦੂ, 

ਰਾਜਪੂਰਾ, ਪੰਜਾਬ-140401 



9 ਗੁਰਸ਼੍ਰਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਚਤਰੰਜਨ ਵਸੰਘ 14169 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 148 C/O ਵਚਤਰੰਜਨ ਵਸੰਘ, ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ 2, 

ਸਲਾਨੀ ਪੁੱਟੀ, ਹੰਡੀਂਆ, ਬਰਨਾਲਾ-

148107 
  
  

ਪੁੁੱਡਾ (ਪਬਵਲਕ ਹਲੈਥ) 

ਲੜੀਨ ੰ: ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ / ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ: ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਸੋਨੂ ਵਸੰਘਲ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪਰਸਾਦ ਵਸਘਲ 

13672 ਜਨਰਲ 25 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਦਨਤਾਰਦਾ 

ਕਲਾਂ, ਪਾਲੀ ਰੋਡ, ਸ਼ੋ੍ਪੁਰ, ਮੁੱਵਧਆ 

ਪਰਦੇਸ਼੍-476337 
2 ਵਿਸ਼੍ਾਲ ਵਸੰਗਲਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲਾ ਰਾਮ 

14554 ਜਨਰਲ 29 ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ-2, ਟੋਹਾਨਾ ਰੋਡ, 

ਮੂਨਕ,ਪੰਜਾਬ-148033 
3 ਰਜਤ ਜਟਾਨਾ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਨ ਕੁਮਾਰ 

14220 ਜਨਰਲ 33 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 5023 ਬੀ, ਸੈਕਟਰ-

38 ਿੈਸਟ, ਚੰਡੀਗੜਹ-160014 
4 ਰੋਵਹਤ ਸੁਮਨ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ 

14299 ਐਸ.ਸੀ. 86 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ B IX 486, 

ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ-

144004 
5 ਜਪਵਸਮਰਨ ਕੌਰ ਪੁੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਵਸੰਘ 14257 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 188 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 66, ਐਸ.ਕੇ.ਐਸ. 

ਨਗਰ, ਫੇਜ-1, ਪਾਖੋਿਾਲ ਰੋਡ, 

ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਲੁਵਧਆਣਾ-

141013 
6 ਰਵਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼੍ਨ ਲਾਲ 

14233 ਬੀ.ਸੀ. 57 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਬਵਜਦਪੁਰ 

ਕਤੀਆਿਲੀ, ਫਾਵਜਲਕਾ-152122 

  
 

 

ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (  B & R) 

ਲੜੀਨ ੰ : ਉਮੀਦਿਾਰਦਾਨਾਮਅਤੇਵਪਤਾਦਾਨਾਮਸਰਿਸਰੀ  /  ਸਰੀਮਤੀ ਰਲੋਨ ੰ : ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਵਰਟ ਘਰਦਾਪਤਾ 
1 ਦਲਜੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13031 ਜਨਰਲ 1 ਵਪੰਡ ਕਨਸੂਆ ਖੁਰਦ, ਡਾਕਖਾਨਾ 

ਅਲੋਿਾਲ, ਤਵਹਸੀਲ ਨਾਭਾ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
2 ਅਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਤੁੱਲਕ 13566 ਜਨਰਲ 2 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਰਤੋਲੀ, 

ਵਜਲਹ ਾ-ਲੁਵਧਆਣਾ-141203 
3 ਚੰਨਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ 
  

13174 ਜਨਰਲ 3 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਦਪੁਰ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਜਲਹ ਾ 

ਲੁਵਧਆਣਾ-141124 
4 ਸਰਗਮ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਪਾਲ ਗੋਇਲ 

14665 ਜਨਰਲ 9 ਜੋਸ਼੍ੀ ਿਾਲੀ ਗਲੀ , ਨੇੜੇ ਵਸਿਲ 

ਹਸਪਤਾਲ , ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 

ਪੰਜਾਬ-151103 
5 ਵਨਤੀ ਸ਼੍ਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਿਵਰੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰਮਾ 

13773 ਈ.ਡਬਲਯ.ੂਐਸ 120 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 153-ਡੀ, ਦੀਪ 

ਨਗਰ, ਪਵਟਆਲਾ-147001 
6 ਲਿਜੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁਤੁੱਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਿੁੱਤਰ ਵਸੰਘ 

13544 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

134 ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਵਸੰਘ 

ਸੇਖੋਂ, ਸੰਤ ਨਗਰ, ਮੇਲਾਂ ਰੋਡ, 

ਸੰਗਰੂਰ-148001 
7 ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰਮਾ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼੍ਨ ਕੁਮਾਰ 14767 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

140 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਸੀ/552, ਗਰੀਨ 

ਪਾਰਕ ਕਲੌਨੀ, ਸਮਾਨਾ ਰੋਡ, 

ਡਾਕਖਾਨਾ-ਪਸੀਆਨਾ, 

ਪਵਟਆਲਾ-147001 
8 ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਵਸੰਘ 

13690 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

144 91/1, ਭਾਈ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਨਗਰ, 

ਰਾਏਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ-141109 
9 ਨਿਜੋਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਵਰੰਦਰ ਵਸੰਘ 

13005 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

145 ਵਪੰਡ ਕਲੋਟਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ-

ਗੰਗੂਿਾਲ, ਤਵਹਸੀਲ ਅਨੰਦਪੁਰ 

ਸਾਵਹਬ, ਪੰਜਾਬ-140123 
10 ਕਿੰਰਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਚਨਨ ਵਸੰਘ 

13661 ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ 151 #236, ਹਰੀਪੁਰਾ ਕਲੌਨੀ 

ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਡੀਆ ਟਾਿਰ, 

ਸੰਗਰੂਰ-148001 
11 ਕਵਸ਼੍ਸ਼੍ ਕਥੂਵਰਆ ਪੁੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋ੍ਕ ਕੁਮਾਰ ਕਥੂਵਰਆ 15408 ਲੋਕੋਮੋਵਟਿ ਵਡਸਵਬਲਟੀ 110 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 20ਏ, ਜੇ.ਪੀ. 

ਕਲੋਨੀ, ਪਵਟਆਲਾ ਗੇਟ, 

ਸੰਗਰੂਰ-148001 



  
12 ਵਸਮਰਨ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇ੍ਰ  ਵਸੰਘ 

14653 ਐਸ.ਸੀ. 64 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 318, ਫੇਜ਼-3, 

ਅਰਬਨ 

ਇਸਟੇਟ, ਪਵਟਆਲਾ-147002 
13 ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਲ ਵਸੰਘ 

13516 ਐਸ.ਸੀ. 48 ਿਾਰਡ ਨੰਬਰ-1, ਹਿੇਲੀ ਬੁੱਸੀ, 

ਬਨੂੜ, ਮੋਹਾਲੀ-140601 
  

14 ਵਦਲਪਰੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵਰੰਦਰ ਪਾਲ ਵਸੰਘ 

14194 ਐਸ.ਸੀ. 59 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਖੁੁੱਡਾ, 

ਤਵਹਸੀਲ ਦਸੂਆ, ਵਜਲਹ ਾ-

ਹੁਵਸ਼੍ਆਰਪੁਰ-144305 
15. ਜਵਤੰਦਰਪਾਲ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਸੰਘ 14664 ਬਾਲਵਮਕੀ ਮਜਹਬੀ 133 ਮਕਾਨ ਨੰ. 66, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ, 

ਵਫਰੋਜਪੁਰ, 152002. 
16 ਰਵਜੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਿਲ ਵਿਸ਼੍ਨ 

13542 ਐਸ.ਸੀ. 68 S/O ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਿਲ ਵਿਸ਼੍ਨ , ਗੁਰ ੂ

ਨਾਨਕ ਨਗਰ, ਬੈਕਸਾਇਡ 

ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਸਾਰਨਾ, 

ਸਾਰਨਾ ਪ ਾਨਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ-

145025 
17 ਮਨਜੀਤ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਜਸਬੀਰ ਵਸੰਘ 
  

13098 ਐਸ.ਸੀ., ਐਕਸ 

ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

162 ਸਰਦਾਰਪੁਰਾ ਕਲੌਨੀ, ਨੇੜੇ 

ਅਵਨਲ ਆਈ ਸੈਂਟਰ, ਲਾਲੜੂ 

ਮੰਡੀ, ਪੰਜਾਬ-140501 
18 ਵਹਮਾਸ਼ੂ੍ ਨਾਹਰ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ  ਹਰਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ 
  

13541 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 138 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 202, ਸਰਾਭਾ 

ਨਗਰ ਐਕਟੈਂਸ਼੍ਨ, ਫੇਜ-1, 

ਲੁਵਧਆਣਾ-142022 
19 ਤਰਲੋਚਨ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਵਸੰਘ 

13135 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 139 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 365, ਿਾਰਡ 

ਨੰਬਰ 5, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆਫ 

ਕਾਲਜ ਰਾਯਾ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ-

143112 
20 ਅਨੁ ਵਗੁੱਲ ਪੁੁੱਤਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋ੍ਕ ਵਗੁੱਲ 

15087 ਬਾਲਵਮਕੀ/ਮਜ਼ਬੀ ਵਸੁੱਖ 161 ਗਲੀ ਨੰਬਰ -1, ਵਨਊ ਅਜਾਦ 

ਨਗਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਿੇ ਸਟੇਸ਼੍ਨ 

ਪੰਡੋਰੀ ਰੋਡ ਿੇਰਕਾ, ਅੰਵਮਰਤਸਰ-

143501 
21 ਅਮਨਦੀਪ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 

ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਜੰਦਰ ਵਸੰਘ 

14373 ਬੀ.ਸੀ., ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ 

ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

184 ਵਪੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਗੋਟ ਪੋਕਰ, 

ਵਜਲਹ ਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-143530 

22 ਯਾਦਿੀਰ ਵਸੰਘ ਪੁੁੱਤਰ 
ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਤਆਰ ਵਸੰਘ 

15059 ਬੀ.ਸੀ., ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ 

ਮੈਨ  , 

ਐਲ.ਡੀ.ਈ.ਐਸ.ਐਮ 

193 ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-42, ਗਲੀ ਨੰਬਰ-

4, ਜੈਮਲ ਵਸੰਘ ਕਲੌਨੀ, ਦੁਲਾਡੀ 

ਗੇਟ, ਨਾਭਾ, ਪੰਜਾਬ-147201  

          ਵਿਭਾਗ ਵਿੁੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ 

ਸੀਟਾਂ , ਇੁੱਕ ਸੀਟ ਸਰੀ ਸੋਨੂ 

ਕੁਮਾਰ  (cwp no. 

24822 of 2021 ) ਅਤੇ 

ਇੁੱਕ ਸੀਟ ਸਰੀ ਮਨਿੀਰ 

ਵਸੰਘ (cwp no. 12900 

of 2021) ਲਈ ਵਰਜਰਿ 

ਰੁੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 

   

  
 

Note: ਵਿਭਾਗ ਵਿੁੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰ ਸੀਟਾਂ , ਇੁੱਕ ਸੀਟ ਸਰੀ ਸੋਨੂ ਕੁਮਾਰ  (cwp no. 24822 of 2021 ) ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਸੀਟ ਸਰੀ ਮਨਿੀਰ 

ਵਸੰਘ (cwp no. 12900 of 2021) ਲਈ ਵਰਜਰਿ ਰੁੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 


