
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 

ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤ ਉਦਮਸਿਕ ਸਸਿਰਾਈ ਸਿਬਾਿ। 
(ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ-1 ਸ਼ਾਿਾ) 

 

ਸਿਾ ਸਿਿ, 

1. ਿਾਇਸ ਚਾਂਸਰਯ, ਆਈ.ਕ. ਿੁਜਯਾਰ ੰਜਾਫ ਟਕਨੀਕਰ ਮੂਨੀਿਯਸਸਟੀ, ਜਰੰਧਯ। 
2. ਿਾਇਸ ਚਾਂਸਰਯ, ਭਹਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਸਸੰਘ ੰਜਾਫ ਟਕਨੀਕਰ ਮੂਨੀਿਯਸਸਟੀ, ਫਸ ੰਡਾ। 
3. ਿਾਇਸ ਚਾਂਸਰਯ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਿਤ ਸਸੰਘ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਸਸਟੀ, ਸਪਯਜੁਯ। 
4. ਿਾਇਸ ਚਾਂਸਰਯ, ਸਯਦਾਯ ਫਅੰਤ ਸਸੰਘ ਸਟਟ ਮੂਨੀਿਯਸਸਟੀ, ਿੁਯਦਾਸੁਯ।  
5. ਸਕਿੱਤਯ, ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤ ਉਦਮਸਿਕ ਸਸਿਰਾਈ ਫਯਡ, ਚੰਡੀਿੜ੍ਹ।  
6. ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਸਭੂਹ ਸਰੰ ਸੀਰ ਸਯਕਾਯੀ/ਿਯ ਸਯਕਾਯੀ ਇੰਜੀਨੀਅਸਯੰਿ ਕਾਰਜ।  
7. ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਸਭੂਹ ਸਰੰ ਸੀਰ ਸਯਕਾਯੀ/ਿਯ ਸਯਕਾਯੀ ਫਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ।  
8. ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਸਭੂਹ ਸਰੰ ਸੀਰ/ਭੁਿੱ ਿੀ ਸਭੂਹ ਸਯਕਾਯੀ/ਿਯ ਸਯਕਾਯੀ ਉਦਮਸਿਕ 

ਸਸਿਰਾਈ ਸੰਸਥਾਿਾਂ। 

ਭੀਭ ਨੰ. PS/PSTE/2021/ 1227 

ਸਭਤੀ:  05/07/2021 

 

ਸਿਸ਼ਾ:- ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦ ਅਦਾਸਯਆਂ ਦ ਸਟਾਪ ਅਤ 18 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਦ 
ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਸਹੰਭ ਦ ਤਯ ਤ vaccination ਕਯਿਾਉਣ ਫਾਯ।  

 

  ਆ ਨੰੂ ਆਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ਸਕ ਯਾਜ ਦ ਸਾਯ ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦ ਅਦਾਸਯਆਂ ਦ ਸਾਯ ਸਟਾਪ 
ਅਤ ਸਾਯ 18 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਦ ਸਿਸਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਭਤੀ 31.07.2021 ਤਿੱਕ vaccination ਦੀ 
ਸਹਰੀ dose ਦਿਾਈ ਜਾਿ। 
 

2.  ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਰਿੱ ਿਤੀ ਦੀ ਸਨਭਨਹਸਤਾਿਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਹਯ ਭੰਿਰਿਾਯ ਨੰੂ ਸਿਯ 11 ਿਜ ਆ ਦ 
ਨਾਰ Video Conference ਯਾਹੀਂ ਸਭੀਸਿਿੱਆ ਕੀਤੀ ਜਾਿਿੀ।  

         
      

           ਅਨੁਯਾਿ ਿਯਭਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ 

ਰਭੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱਤਯ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤ 
ਉਦਮਸਿਕ ਸਸਿਰਾਈ ਸਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ।  

 



ਸੰ  ਅੰਕਣ ਨੰ. PS/PSTE/2021/ 1228  ਸਭਤੀ :   05/07/2021 

 

  ਉਯਕਤ ਦਾ ਉਤਾਯਾ ਹ  ਸਰਸਿਆ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ : 

1. ਰਭੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱਤਯ, ਸਸਹਤ ਤ ਸਯਿਾਯ ਬਰਾਈ ਨੰੂ ਬਜਕ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਸਕ ਯਾਜ ਦ 
ਸਭੂਹ Civil Surgeons ਨੰੂ ਆਦਸ਼ ਦਣ ਦੀ ਸਕਰਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ਸਕ ਉਹ ਯਾਜ ਦ ਤਕਨੀਕੀ 

ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦ ਅਦਾਸਯਆਂ ਦ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ vaccination camp ਰਿਿਾਉਣ ਦੀ 
ਸਕਰਾਰਤਾ ਕਯਨ। 

2. ਯਾਜ ਦ ਸਭੂਹ ਸਡਟੀ ਕਸਭਸ਼ਨਯਜ ਨੰੂ ਬਜਕ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਸਕ ਉਹ ਯਾਜ ਦ 
ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਦ ਅਦਾਸਯਆਂ ਦ ਸਿਿੱ ਚ ਸਿਸ਼ਸ਼ ਤਯ ਤ vaccination camp ਰਿਿਾਉਣ ਦੀ 

ਸਕਰਾਰਤਾ ਕਯਨ। 
3. ਸਟਾਪ ਅਪਸਯ/ਭੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱਤਯ ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਭੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱਤਯ ੰਜਾਫ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਹਿੱ ਤ।  

 

        

ਰਭੁਿੱ ਿ ਸਕਿੱਤਯ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਅਤ 
ਉਦਮਸਿਕ ਸਸਿਰਾਈ ਸਿਬਾਿ, ੰਜਾਫ।  

 


