
 
ਹੁਕਮ 

ਹੈੱਡ, ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਯ. ਕਭ ਸਕਟਯੀ, ਯੁਜਗਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਅਤ ਟਯਨਨਿੰ ਗ, ਸਟਟ ਕਨਿਡ-19 ਕਿੰ ਟਯਰ ਯੂਭ, ੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਭ. 

ਦਪਤਯ, ਸਕਟਯ 17-ਸੀ, ਚਿੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨੇ ੱ.ਨਿੰ  SCCR/2020/196, ਨਭਤੀ 24.04.2020 ਯਾਂਹੀ ਨਰਨਿਆ ਹ ਨਕ ਿੰਜਾਫ ਦ ਫਾਹਯਰ ਦਸ਼ਾਂ ਨਿੱਚ ਗਏ 

ਹਏ ਿਸਨੀਕ ਅਤ ਇਸ ਨਜਰਹ  ਨਾਰ ਸਫਿੰ ਧਤ ਉੱਚ ਨਸੱਨਿਆ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਫਾਹਯਰ  ਦਸ਼ਾਂ ਨਿੱਚ ਗਏ ਹਏ ਨਿਨਦਆਯਥੀ ਜਕਯ ਿਾਸ ਿੰਜਾਫ 

ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਯਕ ਬਜੀ ਜਾਿ। 

  ਉਯਕਤ ਨੂਿੰ  ਭੁੱ ਿ ਯੱਿਦ ਹਏ ਸਫਿੰ ਧਤ ਸੂਚਨਾਂ ਨਨਭਨ ਰਪਾਯਭ ਅਨੁਸਾਯ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ ਰਈ ਨਜਰਹਾ ਜਰਿੰ ਧਯ ਨਿਿ ਹਠ ਨਦੱਤ 
ਅਨੁਸਾਯ ਕਭਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ :- 

ਲੜੀ 

ਨੰ 

ਅਧਧਕਾਰੀ/ਅਹੁਦਾ ਧਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 

1 ਨਜਰਹਾ ਨਸੱਨਿਆ ਅਪਸਯ (ਸਕਿੰ ਡਯੀ), ਜਰਿੰ ਧਯ ਭੈਂਫਯ 

2 ਨਜਰਹਾ ਬਰਾਈ ਅਪਸਯ, ਜਰਿੰ ਧਯ ਭੈਂਫਯ 

3 ਡੀ.ਆਈ.., ਜਰਿੰ ਧਯ ਭੈਂਫਯ 

   ਨਜਰਹ ਜਰਿੰ ਧਯ ਨਾਰ ਸਫਿੰ ਧਤ ਨਿਅਕਤੀ / ਨਾਗਨਯਕ ਆਣੀ ਸਚੂਨਾ ਗੂਗਰ ਪਾਯਭ ਦ ਨਰਿੰ ਕ 

https://forms.gle/Coj1rqxo3Cp11VR19  ਤ ਿੱੁਦ ਹੀ ਨਭਤੀ 29.04.2020 ਤੱਕ ਅਰਡ ਕਯ ਸਕਦ ਹਨ । ਫਾਕੀ ਨਜਨਰਹਆ ਂਦ ਨਾਗਨਯਕ 
ਆਣ ਨਜਰਹ  ਨਾਰ ਸਫਿੰ ਧਤ ਨਜਰਹਾ ਭਨਜਸਟਯਟ ਨਾਰ ਸਿੰ ਯਕ ਕਯਨ। 

ਨਜਰਹਾ ਰਕ ਸਿੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਜਰਿੰ ਧਯ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਯ ਆਭ ਜਨਤਾ ਨੂਿੰ  ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨਗ ਅਤ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ 

ਕਫਰ ਟੀ.ਿੀ., ਨਰਿੰ ਟ, ਭੀਡੀਆ, ਸਸ਼ਰ/ਇਰਕਟਰਨਨਕ ਭੀਡੀਆ ਯਾਂਹੀ ਹੁਿੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ ਤਾਂ ਜ ਸਫਿੰ ਧਤ ਨਿਅਕਤੀ ਆਣੀ ਸੂਚਨਾਂ 
ਸਭੇਂ ਨਸਯ ਬਯ ਕ ਬਜ ਸਕਣ। 

ਧਿਲਹਾ ਮਧੈਿਸਟਰੇਟ, 

ਿਲੰਧਰ। 

 
ਧਿੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰ 6825-37/ਐਮ.ਸੀ.4/ਐਮ.ਏ.  ਧਮਤੀ 25-04-2020 

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਤਾਯਾ ਨਨਭਨਨਰਿਤ  ਨੂਿੰ  :- 
1. ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਜਰਿੰ ਧਯ ਭਿੰਡਰ, ਜਰਿੰ ਧਯ 

2. ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਆਪ ੁਨਰਸ, ਜਰਿੰ ਧਯ 

3. ਸੀਨੀਅਯ ੁਨਰਸ ਕਤਾਨ (ਨਦਹਾਤੀ), ਜਰਿੰ ਧਯ 

4. ਨਜਰਹਾ ਨਸਨਿਆ ਅਪਸਯ, ਜਰਿੰ ਧਯ 

5. ਨਜਰਹਾ ਬਰਾਈ ਅਪਸਯ, ਜਰਿੰ ਧਯ 

6. ਡੀ.ਆਈ.., ਜਰਿੰ ਧਯ 

7. ਨਜਰਹਾ ਰਕ ਸਿੰ ਯਕ ਅਪਸਯ, ਜਰਿੰ ਧਯ 

8. ਸਭੂਹ ਉ ਭਿੰਡਰ ਭਨਜਸਟਯਟ, ਜਰਿੰ ਧਯ  

9. ਸੁਯਡਿੰਟ ਗਯਡ-1, ੀ.ਏ. ਟੂ ਡੀ.ਐਭ., ਸਟਨੂ ਟੂ ਏ.ਡੀ.ਐਭ., ਸਟਨੂ ਟੂ ਏ.ਸੀ. (ਜ), ਸਟਨੂ ਟੂ ਏ.ਸੀ.(ਨਸ਼) 

ਨੂਿੰ  ਸੂਚਨਾ ਅਤ ਅਗਰਯੀ ਕਾਯਿਾਈ ਨਹੱਤ ਬਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ। 
ਿਾ. ਧਿਲਹਾ ਮਧੈਿਸਟਰਟੇ, 

ਿਲੰਧਰ। 
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