
 

ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ ਸਿ�ਭਾ� (ਤਕਨੀਕੀ
ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਸਿ�ੰ�) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀ�ੜ੍ਹ।

ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ
                  ਕੋਸਿ�ਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ �ਰਕਾਰ �ਲੋਂ   ਸਿ0ਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਲ�ਾਉਣ �ਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ �ਈਆਂ ਹਨ।ਅਧੀਨ �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਦੇ ਮੱੁ�ੀਆਂ �ਲੋਂ  ਟੀਸਿਚੰ� ਅਤੇ ਨਾਨ
ਟੀਸਿਚੰ� �ਟਾਫ਼ ਨੰੂ ਡਾਕ ਦੇ ਕੇ ਦ�ਤੀ ਰੂਪ ਸਿ�ਚ ਮੱੁ� ਦਫ਼ਤਰ ਸਿ��ੇ ਭੇਸਿਜਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਜ� ਕਾਰਣ
ਸਿ�ਸਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਨੁਕ�ਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਿ�ਚ ਸਿ�ਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਇ� ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 0ੈਲਣ ਦਾ �ਤਰਾ �ੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ� ਦੇ �ਨਮੱੁ� ਅਧੀਨ �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ
�ਾਲੀ ਡਾਕ ਸਿਜ�ੇਂ ਸਿਕ �ਰਸਿ�� ਬੁੱ ਕਾਂ/ �ੁਪਤ 0ਰਦਾਂ/ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਪੱਤਰ ਜੋ ਸਿਕ ਮੱੁ� ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਭਜੇੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ
ਪ�ੋਟ ਆਸਿ0� ਦੁਆਰਾ  ਸਿ�ਰਫ਼ ਰਸਿਜ�ਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੱੁ� ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ �ਪਸੱ਼ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਮ ਡਾਕ ਜੋ ਮੱੁ� ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ  ਸ਼ਾ�ਾ�ਾਂ ਨਾਲ �ਬੰਧਤ ਹੈ ,ਨੰੂ ਹੇਠ ਅਨੁ�ਾਰ
ਦਰ�ਾਈਆਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ �ਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜਨਯੋ� PDF 0ਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ �ਬੰਧਤ ਸ਼ਾ�ਾ ਨੰੂ ਭਜੇੀ ਜਾ�ੇ
ਜੀ :-                
ਲੜੀ ਨੰ. ਸ਼ਾ�ਾ Email ID

1.   ਅਮਲਾ ਸ਼ਾ�ਾ ESTABLISHMENTDIARY@GMAIL.COM

2.   ਕੰਡਕਟ ਸ਼ਾ�ਾ DTECONDUCT@YAHOO.COM

3.   ਲੀ�ਲ ਸ਼ਾ�ਾ DTEPBLEGAL@GMAIL.COM

4.   �ਕਾਲਰਸਿਸ਼ਪ ਸ਼ਾ�ਾ DTESCHOLARSHIP@YAHOO.COM

5.   ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸ਼ਾ�ਾ ਤੇ CDTP �ਕੀਮ RTIBRANCHDTE@GMAIL.COM

6.   ਪਲੈਸਿਨੰ� (ਯੋਜਨਾ) ਸ਼ਾ�ਾ SPFUPUNJAB@GMAIL.COM

7.   �੍ਰੀਦ ਤੇ ਸਿ��ਲ �ਰਕ� ਸ਼ਾ�ਾ DTEPURCHASE@YAHOO.COM

8.   ਆਸਿਡਟ ਅਤੇ ਲੇ�ਾ ਸ਼ਾ�ਾ ACFA.DTE@PUNJAB.GOV.IN

9.   ਟੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ਼ਾ�ਾ TPORAJNI@GMAIL.COM
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ਮੱੁ� ਦਫ਼ਤਰ ਸਿ��ੇ ਭਜੇੀਆਂ ਜਾਣ �ਾਲੀਆਂ �ਰਸਿ�� ਬੁੱ ਕਾਂ ਦੀ �ੀ �ਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੜਨਯੋ� pdf
0ਾਈਲ ਸਿਜਹਨਾਂ ਦਾ Size 20MB   ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ�ੇ,  ਨੰੂ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾ�ਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਇ�ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱੁ� ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਧੀਨ �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ �ਾਲੀ ਜਰੂਰੀ ਡਾਕ ਸਿਜ�ੇਂ
�ਰਸਿ�� ਬੁੱ ਕ ,  �ੁਪਤ 0ਰਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ �ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰ ਸਿ�ਹਾਰ  ਪੋ�ਟ ਆਸਿ0� ਦੁਆਰਾ
ਰਸਿਜ�ਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ�ੇ�ੀ । �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਤੋ ਭਜੇੀ �ਈ ਦ�ਤੀ ਡਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ�ੇ�ੀ। 

                    
 

ਸਿਮਤੀ -20/05/2021                                      ਕੁਮਾਰ �ੌਰਭ ਰਾਜ (ਆਈ.ਏ.ਐ�.)
                                                        ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ                                                                           

ਸਿ��ਲਾਈ ਸਿ�ਭਾ� ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀ�ੜ੍ਹ
ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਸਿਲਸਿ�ਆ ਨੰੂ �ਚੂਨਾਂ ਅਤੇ ਅ�ਲੇਰੀ ਕਾਰ�ਾਈ ਸਿਹੱਤ ਪਸੇ਼ ਹੈ :-

1. ਪੀ.ਏ. ਟੂ ਡ.ਤ.ਸਿ�.ਅਤੇ ਉ.ਸਿ�.ਸਿ�ਭਾ�। 
2. ਪੀ.ਏ. ਟੂ �ੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾ�ਨ। 
3. ਪੀ.ਏ. ਟੂ �.ਡ.(ਐਮ/ਐਚ)। 
4. �ਮੁਹ �ਬੰਧਤ ਸ਼ਾ�ਾ�ਾਂ ਦੇ ਅ0�ਰ ਇੰਚਾਰਜ/�ੁਪਰਡੰਟ । 
5. �ਹਾਇਕ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਸਿ�ੱਤ ਤੇ ਲੇ�ਾ) 
6. �ਮੂਹ �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਦੇ ਸਿਪ੍ਰੰ �ੀਪਲ। 
7. �ਬੰਧਤ ਡਾਇਰੀ ਸਿਡ�ਪੈਚ ਕਲਰਕ (ਅਮਲਾ ਸ਼ਾ�ਾ) ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਕ ਉਪਰੋਕਤ 

ਅਮਲਾ ਸ਼ਾ�ਾ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸਿ�ਚ ਆਈ 
ਡਾਕ/ਪੱਤਰ ਸਿ�ਹਾਰ ਨੰੂ �ਮੇਂ ਸਿ�ਰ ਡਾਇਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ �ਬੰਧਤ �ਹਾਇਕ /ਅਫ਼�ਰ ਨੰੂ ਭਜੇਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾ�ੇ ਅਤੇ �ੰ�ਥਾ�ਾਂ ਨੰੂ ਭਜੇੀ ਜਾਣ �ਾਲੀ ਡਾਕ ਦੀ ਰਸਿਜ�ਟਰਡ ਡਾਕ /ਆਮ 
ਡਾਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਰਕਾਰਡ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾ�ੇ । 
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