




 

कार्ाालर् प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) पंजाब, चण्डीगढ़ 
 
 

का.आ.संखर्ााः हह.ंक./नराकास/2021-22/17                                      हिनांकाः 15.02.2022 

      
 

        कार्ाालर् आिेश   

  यह कायाालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अंतर्ात अधिसूधित है । 

अतः हहदंी में प्रवीणता प्राप्त कायाालय के प्रत्येक अधिकारी एवं कमािारी को राजभाषा नियम, 

1976 के नियम 8(4) के अंतर्ात यह आदेश हदया जाता है कक वह हिप्पण, प्रारूप, पत्र लेखि 

इत्याहद अपिा सभी सरकारी काया केवल हहदंी में ही करें । 

र्ह कार्ाालर् आिेश प्रधान महालेखाकार महोिर्ा की अनुमति से जारी ककर्ा जा रहा है। 

(प्राधधकाराः मुखर्ालर् के पत्ांक 902-रा.भा.अ./02/2013-14 हिनांकाः 31.10.2013) 

 

 
हस्िा/- 

उपमहालेखाकार       
(प्रशासन) 

 
 
 

प्रनतः 
श्री/सशु्री............... 
(हहन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकाररयों एव ंकमािाररयों के िाम व पदिाम)  

क्र.सं
  

नाम/पिनाम  श्री/श्रीमिी अनभुाग हस्िाक्षर 

1.  तमन्िा सहर्ल, व.ले.प.अ. प्रशासि-1  
2.  अनिल कुमार, स.ले.प.अ. प्रशासि-1  
3.  योरे्श कुमार िौबे, व.ले.प प्रशासि-1  
4.  अममत कुमार, व.ले.प प्रशासि-1  
5.  परवीि कुमार, स.ले.प.अ. प्रशासि-1  
6.  िंदि कुमार, डी.ई.ओ. प्रशासि-1  
7.  प्रबेश कुमार, व.ले.प. प्रशासि-1  
8.  सुममत, ले.प. प्रशासि-1  
9.  जोधर्न्र कुमार, व.ले.प. प्रशासि-2  
10.  मिीष, स.ले.प.अ. प्रशासि-2  
11.  प्रवीि कुमार, व.ले.प. प्रशासि-2  



 

12.  अमभिव, मलपपक प्रशासि-2  
13.  पुिीत पररहार, व.ले.प प्रशासि-2  
14.  अरूण तलुी, व.ले.प.अ. प्रशासि-3  
15.  रजिेश कुमार, स.ले.प.अ. प्रशासि-3  
16.  रपव िौहाि, व.ले.प. प्रशासि-3  
17.  रमि दत्ता, ले.प. प्रशासि-3  
18.  िेत्रपाल मसरं्मार, ले.प डायरी कक्ष  
19.  अशोक कुमार-2, व.ले.प.  डायरी कक्ष  
20.  हिीश थापर, स.ले.प.अ तकिीकी सहयोर् कक्ष (िी.एस.सी)  
21.  सुरेन्र कुमार, व.ले.प डडजजिलाइजेशि कक्ष  
22.  अमिदीप जोंर्ल.स.ले.प.अ. आर.िी.आई  
23.  ककरोस्ता, ले.प आर.िी.आई  
24.  सुमीत कुमार, व.ले.प. आर.िी.आई  
25.  कामलका प्रसाद, व.ले.प.अ. ओ.ई.-1  
26.  राज मसहं,  स.ले.प.अ.(तदथा) ओ.ई.-1  
27.  हंसराज, व.ले.प. ओ.ई.-1  
28.  अममत, ले.प. ओ.ई.-1  
29.  नतलक राज, मलपपक ओ.ई.-1  
30.  लमलत, ले.प. ओ.ई.-1  
31.  तुषार कान्ती मसन्हा, व.ले.प ओ.ई.-1  
32.  हदव्या र्पु्ता, स.लेप.अ. ओ.ई.-2  
33.  मिीता, व.ले.प. ओ.ई.-2  
34.  उवाशी र्पु्ता,  स.ले.प.अ.(तदथा) ओ.ई.-2  
35.  संजय कुमार, व.ले.प. ओ.ई.-2  
36.  हदिेश कुमार, ले.प. ओ.ई.-2  
37.  धर्रीश कुमार, मलपपक ओ.ई.-2  
38.  जर्जीत कुमार, व.ले.प.अ. राज्य पवत्त प्रकोष्ठ  
39.  आहदत्य प्रकाश नतवारी, स.ले.प.अ. राज्य पवत्त प्रकोष्ठ  
40.  पवि कुमार, व.ले.प.. राज्य पवत्त प्रकोष्ठ  
41.  कुलदीप मसहं बबष्ि, सहायक पयावेक्षक राज्य पवत्त प्रकोष्ठ  
42.  जजतेन्र मसहं, स.ले.प.अ संपदा प्रबिंि अिभुार्  
43.  सामतं मसहं, व.ले.प संपदा प्रबिंि अिभुार्  
44.  सोि ूकुमार, ले.प संपदा प्रबिंि अिभुार्  
45.  अंकेश यादव, ले.प. संपदा प्रबिंि अिभुार्  
46.  सनतन्र कुमार, व.ले.प.अ पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  
47.  कुशल र्ोयल, स.ले.प.अ. पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  
48.  सुरेन्र मसहं, ले.प पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  
49.  मिोहर मसहं, व.ले.प. पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  
50.  वीर प्रताप, स.ले.प.अ. पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  
51.  अंककत कुमार जांधर्ड़, व.ले.प पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  



 

52.  र्ोपवन्द राम, व.ले.प. पैंशि एव ंप्रमशक्षण कक्ष  
53.  रपव रोयल र्र्ा, स.ले.प.अ पवधि कक्ष  
54.  साहहल अरोड़ा. व.ले.प पवधि कक्ष  
55.  िममत रावत, व.ले.प पवधि कक्ष  
56.  पवकास सैिी,ले.प. पवधि कक्ष  
57.  रोहहत खन्िा, व.ले.प.अ. ई.डी.पी. सलै  
58.  मिोज कुमार र्पु्ता, स.ले.प.अ. ई.डी.पी.सलै  
59.  अंकुर तोमर, ले.प. ई.डी.पी.सलै  
60.  अमभमन्यू मीणा, व.ले.प ई.डी.पी.सलै  
61.  दीप मशखा, स.ले.प.अ फॉ  
62.  दीपांशु भार्ाव, व.ले.प फॉ  
63.  संर्ीता छोक्कर, सहायक पयावेक्षक फॉ  
64.  पवकास शमाा, सहायक पयावेक्षक फॉ  
65.  मशवम खन्िा, व.ले.प फॉ  
66.  अश्विी िौिरी, व.ले.प फॉ  
67.  सुशील कुमार, व.ले.प.अ. कफिॉि  
68.  अममत पराशर, स.ले.प.अ कफिॉि  
69.  आकाश मसलाि, स.ले.प.अ(तदथा) कफिॉि  
70.  पिूम बसंल, सहायक पयावेक्षक कफिॉि  
71.  अंककत दहहया, ले.प कफिॉि  
72.  अमल कुमार, स.ले.प.अ.  ररपोिा मसपवल  
73.  सुदेश कुमार, सहायक पयावेक्षक ररपोिा मसपवल  
74.  िेत्र मसहं, व.ले.प ररपोिा मसपवल  
75.  मयकं मसहं, व.ले.प. ररपोिा मसपवल  
76.  जर्दीश कुमार, व.ले.प.अ. पी.ए.सी  
77.  अममत सिदेवा, सहायक पयावेक्षक पी.ए.सी  
78.  सुभी मसहं, पयावेक्षक आई.िी.ए.  
79.  अनिल कुमार, स.ले.प.अ. आई.िी.ए.  
80.  जर्दीश लाल, व.ले.प आई.िी.ए.  
81.  हदलबार् मसहं, पयावेक्षक  आई.िी.ए.  
82.  मिोज मीणा, सहायक पयावेक्षक ररपोिा-3  
83.  अजय कुमार, सहायक पयावेक्षक ररपोिा-3  
84.  पप्रयकंा र्ोयल, स.ले.प.अ ररपोिा-3 (कोप)ू  
85.  सोनिका, व.ले.प. ररपोिा-3 (कोप)ू  
86.  मलखाि मसहं आजाद, व.ले.प.अ. ररपोिा राजस्व के्षत्र  
87.  अममत कुमार मसन्हा, स.ले.प.अ. ररपोिा राजस्व के्षत्र  
88.  अखखलेश कुमार यादव, स.ले.प.अ ररपोिा राजस्व के्षत्र  
89.  मािवेन्र पाल मसहं, व.ले.प. ररपोिा राजस्व के्षत्र  
90.  राजेश शमाा, स.ले.प.अ केन्रीय समन्वय कक्ष  
91.  निखखल अहलावत, व.ले.प. केन्रीय समन्वय कक्ष  



 

92.  शम्भूशरण, स.ले.प.अ केन्रीय समन्वय कक्ष  
93.  सुममत कपरू, व.ले.प.अ आई.िी.ऑडडि  
94.  अिरुािा र्पु्ता, स.ले.प.अ िी.एस.सी  
95.  राम लखि मीणा, व.ले.प. िी.एस.सी  
96.  पवक्रम मसहं,  स.ले.प.अ(तदथा) कल्याण अिभुार्  
97.  आशीष शमाा, सहायक पयावेक्षक कल्याण अिभुार्  
98.  रु्लशि राय, व.ले.प.अ. ए.एम.जी.-1  

99.  िररन्र खट्िर, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-1  

100.  सुरेश सयाल, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-1  

101.  हहतेश श्रीवास्तव, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-1  

102.  मिने्र मसहं, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-1  

103.  हहमांश ुवमशष्ठ, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-1  

104.  ऋपष राज मसहं, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-1  

105.  रूमा दहहया, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-1  

106.  रोबबि र्पु्ता, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-1  

107.  आशीष कुमार, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-1  

108.  हदिेश ढुल, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-1  

109.  सपवता मरवाहा, व.ले.प.अ. ए.एम.जी.-1  

110.  सेवा मसहं, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-1  

111.  राज कुमार धर्रर, व.ले.प ए.एम.जी.-1  

112.  प्रेम िंद-1, व.ले.प ए.एम.जी.-1  

113.  पवशाल, व.ले.प. ए.एम.जी.-1  

114.  रािे श्याम यादव, व.ले.प ए.एम.जी.-1  

115.  अममत कुमार, ले.प ए.एम.जी.-1  

116.  सुिील कुमार, ले.प ए.एम.जी.-1  

117.  जय राम सैिी, ले.प ए.एम.जी.-1  

118.  मसकंदर कुमार, ले.प. ए.एम.जी.-1  

119.  राजीव सूद, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-2  

120.  राजेश कुमार वमशष्ठ, व.ले.प.अ. ए.एम.जी.-2  

121.  रूपशे कुमार, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-2  

122.  सुरेश कुमार, स.ले.प.अ.  ए.एम.जी.-2  

123.  पवशेष बबस्वाल, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-2  

124.  राजेन्र मसहं रावत, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-2  

125.  साररका रािी, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-2  

126.  मिजीत िौिरी, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-2  

127.  ईशाि र्पु्ता, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-2  

128.  िवदीप मसहं, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-2  

129.  कुलदीप शमाा, पयावके्षक ए.एम.जी.-2  

130.  िीरजा कौड़ा, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-2  

131.  युवराज शमाा, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-2  

132.  ओम प्रकाश, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-2  



 

133.  अजमेर मसहं, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-2  
134.  पवक्रम मीणा, व.ले.प ए.एम.जी.-2  

135.  पवरेन्र मीणा, व.ले.प ए.एम.जी.-2  

136.  राजेश, व.ले.प. ए.एम.जी.-2  

137.  प्रकाश िंद मीणा, व.ले.प ए.एम.जी.-2  

138.  र्रुजीत कौर, स.लेप.अ. ए.एम.जी.-2  

139.  संतारा देवी, स.ले.प. ए.एम.जी.-2  

140.  रपव कुमार, व.ले.प. ए.एम.जी.-2  

141.  मिजीत अहलावत ए.एम.जी.-2  

142.  भीम मसहं, व.ले.प. ए.एम.जी.-2  

143.  प्यारे लाल, व.ले.प ए.एम.जी.-2  

144.  मममलदं कुमार, व.ले.प. ए.एम.जी.-2  

145.  महेश कुमार यादव, व.ले.प ए.एम.जी.-2  

146.  हुकम िंद, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-2  

147.  प्रीनत, ले.प ए.एम.जी.-2  

148.  सुमीत, ले.प ए.एम.जी.-2  

149.  सुिीता कुमारी, ले.प ए.एम.जी.-2  

150.  कुलदीप मसहं, ले.प ए.एम.जी.-2  

151.  भारत भषूण, व.ले.प ए.एम.जी.-2  

152.  राकेश कुमार, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

153.  हरिदं मसहं, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

154.  राकेश कुमार-2, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

155.  अश्विी कुमार, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

156.  िवीि कुमार, व.ले.प.अ. ए.एम.जी.-3  

157.  सुरजीत कौर कलसी, व.ले.प.अ. ए.एम.जी.-3  

158.  प्रमोद कुमार दबुे, व.ले.प.अ  ए.एम.जी.-3  

159.  पवि कुमार, व.ले.प.अ   ए.एम.जी.-3  

160.  प्रीतम कुमार, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

161.  िवीि यादव, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-3  

162.  छाया मसहं, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

163.  सुिील, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-3  

164.  िीि ूरु्प्ता, स.ले.प.अ  ए.एम.जी.-3  

165.  अिपू कुमार, स.ले.प.अ  ए.एम.जी.-3  

166.  तरसेम लाल, सहायक पयावके्षक ए.एम.जी.-3  

167.  सुरेश कुमार भीम, सहायक पयावके्षक ए.एम.जी.-3  

168.  मुख्तार प्रसाद, व.ले.प ए.एम.जी.-3  

169.  कैलाश वेद, व.ले.प  ए.एम.जी.-3  

170.  िीरज कुमार, व.ले.प ए.एम.जी.-3  

171.  िेति ठाकुर, व.ले.प ए.एम.जी.-3  

172.  प्रेम िंद-2, व.ले.प ए.एम.जी.-3  

173.  मोनिका, व.ले.प. ए.एम.जी.-3  
174.  जर्तार मसहं, व.ले.प ए.एम.जी.-3  
175.  सधिि कुमार, ले.प. ए.एम.जी.-3  



 

   
 
 

 

ह िंदी अधधकारी 

176.  िि मसहं, मलपपक ए.एम.जी.-3  
177.  दीवाि िंद, व.ले.प.अ.  ए.एम.जी.-4  
178.  शंभ ूसरण, स.ले.प.अ  ए.एम.जी.-4  
179.  आशा रािी, स.ले.प.अ  ए.एम.जी.-4  
180.  प्रदीप कुमार-2, स.ले.प.अ  ए.एम.जी.-4  
181.  रपव कुमार, स.ले.प.अ ए.एम.जी.-4  
182.  राजेश कुमार, सहायक पयावेक्षक  ए.एम.जी.-4  
183.  िीरज मीणा, व.ले.प ए.एम.जी.-4  
184.  र्णेश दत्त, व.ले.प ए.एम.जी.-4  
185.  बबजेन्र कुमार, व.ले.प ए.एम.जी.-4  
186.  सुखदशाि मसहं, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-5  
187.  राजेश कुमार, व.ले.प.अ.   ए.एम.जी.-5  
188.  संजीव कुमार, व.ले.प.अ. ए.एम.जी.-5  
189.  वंदिा मेहता, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-5  
190.  आशीष कुमार श्रीवास्तव, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-5  
191.  रपव कुमार, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-5  
192.  िेहा शमाा, स.ले.प.अ. ए.एम.जी.-5  
193.  रूपशे कुमार, व.ले.प.अ ए.एम.जी.-5  
194.  अशोक कुमार, सहायक पयावके्षक ए.एम.जी.-5  
195.  प्रवीि भसीि, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-5  
196.  प्रेम िंद शमाा, व.ले.प ए.एम.जी.-5  
197.  पूजा, व.ले.प. ए.एम.जी.-5  
198.  अनिल कुमार, व.ले.प  ए.एम.जी.-5  
199.  सुममत कुमार, ले.प. ए.एम.जी.-5  
200.  अममत, ले.प. ए.एम.जी.-5  
201.  मिोज कुमार, व.ले.प ए.एम.जी.-5  
202.  योरे्श शमाा, सहायक पयावेक्षक ए.एम.जी.-5  


