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ਜਨਤਕ ਨੋਟਟਸ 

     ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 01/2021 ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਜਲਹੇਦਾਰ ਅਿੇ ਨਤਹਰੀ ਪਟਵਾਰੀ (Irrigation Booking Clerk-

Patwari) ਦੀਆਾਂ 1152 ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀ ਤਸੱਧੀ ਭਰਿੀ ਲਈ ਤਮਿੀ 08 ਅਗਸਿ 2021 ਨ ੰ  ਲਈ 

ਗਈ ਤਲਖਿੀ ਪਰੀਤਖਆ ਦੀ Provisional Answer Key ਤਮਿੀ 09.08.2021 ਨ ੰ  ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਿ ੇਅਪਲੋਡ ਕੀਿੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਮਿੀ 10.08.2021 ਨ ੰ  ਇਿਰਾਜ ਦਰਜ 

ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਤਟਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਪਾਇਆ ਤਗਆ ਸੀ, ਤਜਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵੱਚ ਹੇਠ 

ਅਨੁਸਾਰ ਇਿਰਾਜ/Objection ਪਰਾਪਿ ਹੋਏ ਹਨ:- 
S. No. Question Nos. in 

Series A 

Question Nos. in 

Series B 

Question Nos. in 

Series C 

Question Nos. in 

Series D 

1.  2 102 87 57 

2.  3 103 88 58 

3.  7 107 92 62 

4.  39 19 4 94 

5.  58 38 23 113 

6.  70 50 35 5 

7.  79 59 44 14 

8.  81 61 46 16 

9.  85 65 50 20 

10.  87 67 52 22 

11.  101 81 66 36 

12.  105 85 70 40 

13.  106 86 71 41 

14.  107 87 72 42 

15.  118 98 83 53 

16.  120 100 85 55 

ਨੋਟ:- ਉਕਿ ਸਾਰਣੀ ਤਵੱਚ ਿੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਤਕ ਪੇਪਰ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਿਰਾਜ ਪਰਾਪਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਿਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈਤਕ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਵੱਚ ਇੱਕੋ ਿਰਾਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ਸਨ, ਤਜਹਨਾ ਦੀ Numbering ਹਰ ਪੇਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਵੱਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। 

 ਉਕਿ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕੀਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਪਰੋਕਿ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ 

ਸਬੰਧ ਤਵਚੱ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਵਲੋਂ  ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਇਿਰਾਜ/Objection ਪਰਾਪਿ ਹ ੋਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਇਹਨਾਾਂ ਪਰਸ਼ਨਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਇਿਰਾਜ/Objection ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਉਕਿ 

ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਕਸ ੇਹੋਰ ਪਰਸ਼ਨ ਿੇ ਇਿਰਾਜ/Objection ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 

ਿਾਾਂ ਉਹ 14 ਅਗਸਿ 2021 ਿੱਕ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਇਿਰਾਜ਼ਾਾਂ ਨ ੰ  Expert Committee 

ਵਲੋਂ  ਤਵਚਾਰਨ ਉਪਰੰਿ ਯਗੋ ਫੈਸਲਾ ਤਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਤਕ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਿੇ ਲਾਗ  ਹੋਵਗੇਾ। 

                

                                -ਸਹੀ- 

ਤਮਿੀ: 12.08.2021         ਸਕੱਿਰ 

ਸਥਾਨ: ਮੋਹਾਲੀ         ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬਰੋਡ, ਪੰਜਾਬ 


