ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿਆ ਹਿਭਾਗ
ਵੱ ਰ
ਡਾਇਯਕਟ ਜਨਯਰ ੁਰੀ,
ੰ ਜਾਫ ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਗਰਹਸ-3 ਾਖਾ ਹੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ 7/169/2010-ਗ3/2995, ਹਭਤੀ 23-09-2011 ਦ ਸਵਾਰ ਹਵੱ ਚ ।
ਸਵਾਰ ਅਧੀਨ ਭੀਭ ਅਨੁਾਯ ਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ੀ.ੀ.ਐ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ੀਨੀਆਯਤਾ ਫੰ ਧੀ ਫਣਾਈ ਗਈ ਕਭਟੀ ਨੇ
ਹਭਤੀ 28-09-2011 ਦੀ ਭੀਹਟੰ ਗ ਹਵੱ ਚ ਇਸ ਪਰਾ ਹਰਆ ਸ ਹਕ ਨਵੀਂ ੀਨੀਆਯਤਾ ੂਚੀ ਹਤਆਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਹਸਰਾ ਜਾਯੀ
ਸਈਆਂ ੀਨੀਆਯਤਾ ੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱ ਦ ਨਜਯ ਯੱ ਖਦ ਸਏ ਹੱ ਧੀ ਬਯਤੀ ਦ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਦਉਨਤੀ ਯਾਂਸੀ ਬਯਤੀ ਸਏ
ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਦ ਹਵਚਾਯ/ੁਝਾਅ/ਉਜਯ ੁਣ ਜਾਣ । ਇ ਰਈ ਹਭਤੀ 07-10-2011 ਨੂੰ 3.30 ਵਜ ਦ ਉਨਤੀ ਯਾਸੀ
ਬਯਤੀ ਸਏ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ਹਭਤੀ 10-10-11 ਨੂੰ 3:30 ਵਜ ਹੱ ਧੀ ਬਯਤੀ ਦ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਣ ਰਤੀਹਨਧ
ਦੁਆਯਾ ਅਣ ਹਵਚਾਯ/ੁਝਾ/ਉਜਯ ਕਭਟੀ ਯੂਭ, ਡੀ.ਜੀ.ੀ. ਆਹਪ ਹਵਖ ਕਭਟੀ ਾਸਭਣ ਯੱ ਖਣ ਰਈ ੂਹਚਤ ਕਯਨ ਦੀ
ਹਕਰਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵ । ਹਵਚਾਯ/ੁਝਾ/ਉਜਯ ਕਭਟੀ ਨੂੰ ਹਰਹਖਤ ਯੂ ਹਵੱ ਚ ਵੀ ਹਦੱ ਤ ਜਾਣ ਰਈ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ।
ਸੀ/(ਐਭ.ਆਯ. ਅਗਯਵਾਰ)
ਹਵਸ਼ਸ਼ ਕੱ ਤਯ, ਗਰਹਸ
ਨੰ. 7968 ਹਭਤੀ: 05-10-2011 ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਤਾਯਾ ਸਠ ਹਰਹਖਆਂ ੂਚਨਾ ਅਤ ਰ ੜ੍ੀਂਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਹਸੱ ਤ ਬਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ।
1)

ਸ਼ਰੀ ਇਕਫਾਰਰੀਤ ਹੰ ਘ ਸਤਾ, ਆਈ.ੀ.ਐ, ਇੰ ਕਟਯ ਜਨਯਰ ੁਹਰ/ਸਡਕਵਾਟਯ, ੰ ਜਾਫ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।

2)

ਸ਼ਰੀ ਗਹਫੰ ਦਯ ਭਠਾੜ੍ੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਸ਼ੀਯ , ੰ ਜਾਫ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਸੀ/ਹਵਸ਼ਸ਼ ਕੱ ਤਯ, ਗਰਹਸ

ੂਚਨਾ ਹਸੱ ਤ ।
ਰਭੁਖ ਕੱ ਤਯ ਗਰਹਸ

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਿਆ ਹਿਭਾਗ
(ਗਰਹਿ-3 ਸ਼ਾਖਾ)
ਿੁਕਮ
ਭਾਨਮਗ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਸਹਯਆਣਾ ਸਾਈਕਯਟ ਨੇ ਹਵਰ ਹਯੱ ਟ ਟੀਸ਼ਨ ਨੰ 7501-ਆਪ 2010- ਇਕਫਾਰ ਹੰ ਘ ਫਨਾਭ ੰ ਜਾਫ
ਯਕਾਯ ਦ ਕ ਹਵੱ ਚ ਹਨਭਨ ਅਨੁਾਯ ਸੁਕਭ ਾ ਕੀਤ ਸਨ:After Addressing arguments for some time, Mr. Amol Rattan Singh states that the seniority list
dated 10-12-2009, as amended on 7-9-2010, be deemed to be withdrawn and that the state shall
finalize fresh seniority list of the Members of the Punjab Police Services.
In view of the said fact, no further action is required on the show cause notice issued for
contempt.
In view of the statement made by Mr. Singh, the present petition as well as other connected
petitions are disposed of as infructuous. The competent authority to finalize the fresh seniority list in
accordance with the law.
ਉਯਕਤ ਸੁਕਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ੀ.ੀ.ਐ. ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ੀਨੀਆਯਤਾ ਨੂੰ ਨਵ ਹਯ ਤ ਅੰ ਤਭ ਯੂ ਦਣ

2.

ਰਈ ਹਨਭਨ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਭਟੀ ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸ ।
1)

ਸ਼ਰੀ ਐਭ.ਆਯ. ਅਗਯਵਾਰ, ਆਈ.ਏ.ਐ, ਹਵਸ਼ਸ਼ ਕੱ ਤਯ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ, ਗਰਹਸ ਭਾਭਰ ਅਤ ਹਨਆਂ
ਹਵਬਾਗ ;

2)

ਸ਼ਰੀ ਇਕਫਾਰਰੀਤ ਹੰ ਘ ਸਤਾ, ਆਈ.ੀ.ਐ, ਇੰ ਕਟ ਜਨਯਰ ੁਹਰ/ਸਡਕਵਾਟਯ ੰ ਜਾਫ,
ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ;

3)
3.

ਰੀ ਗਹਫੰ ਦਯ ਭਠਾੜ੍ੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਸ਼ੀਯ, ੰ ਜਾਫ ।
ਇਸ ਕਭਟੀ ਭਾਨਮਗ ੰ ਜਾਫ ਅਤ ਸਹਯਆਣਾ ਸਾਈਕਯਟ ਦ ਸੁਕਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ੀ.ੀ.ਐ ਅਹਧਕਾਯੀਆਂ

ਦੀ ੀਨੀਆਯਤਾ ਫੰ ਧੀ ਹਜਨੀ ਜਰਦੀ ੰ ਬਵ ਸ ਕ, ਆਣੀ ਹਯਯਟ ਯਕਾਯ ਨੂੰ ਸ਼ ਕਯਗੀ ।
ਸੀ/ਡੀ.ਐ .ਫੈਂ
ਹਭਤੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ

ਰਭਖ
ੁੱ ਕੱ ਤਯ ੰ ਜਾਫ ਯਕਾਯ

23 ਤੰ ਫਯ 2011

ਗਰਹਸ ਭਾਭਰ ਅਤ ਹਨਆਂ ਹਵਬਾਗ

ਗਰਹਸ-3 ਾਖਾ ਹੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ 7/169/2010-ਗ3/2995, ਹਭਤੀ 23-09-2011
ਇ ਦਾ ਇੱ ਕ ਉਤਾਯਾ ਸਠ ਹਰਹਖਆਂ ੂਚਨਾ ਅਤ ਰ ੜ੍ੀਂਦੀ ਕਾਯਵਾਈ ਹਸੱ ਤ ਬਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ।
1)

ਡਾਇਯਕਟਯ ਜਨਯਰ ੁਹਰ, ੰ ਜਾਫ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।

2)

ਸ਼ਰੀ ਐਭ.ਆਯ.ਅਗਯਵਾਰ ਹੰ ਘ, ਆਈ.ਏ.ਐ, ਹਵਸ਼ਸ਼ ਕੱ ਤਯ ਗਰਹਸ

3)

ਸ਼ਰੀ ਇਕਫਾਰਰੀਤ ਹੰ ਘ ਸਤਾ, ਆਈ.ੀ.ਐ, ਇੰ ਕਟਯ ਜਨਯਰ ੁਹਰ/ਸਡਕਵਾਟਯ, ੰ ਜਾਫ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।

2)

ਸ਼ਰੀ ਗਹਫੰ ਦਯ ਭਠਾੜ੍ੂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਸ਼ੀਯ , ੰ ਜਾਫ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ।
ਸੀ/ਉੱ ਕੱ ਤਯ ਗਰਹਸ

