
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 

ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 

ਨੰਬਰ 03/16/2020-ਅ5/2800     ਿਮਤੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ: 03.12.2021 

     ਜਨਤਕ ਨਿਟਸ 

1. ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬਰੋਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨੰਬਰ 09 ਆਫ 2021 ਰਾਹ  ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਪਸਾਰ 

ਅਫਸਰ/ ਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਉਨਤੀ ਅਫਸਰ/ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਿਨਰੀਖਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਮਤੀ 

03.10.2021 ਨੰੂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਿਲਿਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 40% gqkgs ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਪਾਸ 

ਮੰਿਨਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆਸਾਮੀਆ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਅਤ ੇਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਅੰਕ/ਮੈਿਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪਤ 

ਅੰਕ  ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ,ੈ ਜੋਿਕ ਿਮਤੀ 07.12.2021 ਅਤੇ 08.12.2021 ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਦ ੇ

ਦਫਤਰ ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਿਵਖ ੇਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਦਾ ਿਵਥਾਿਰਤ ਸਮ  ਅਤ ੇਮੈਿਰਟ (cut-

off) ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ-  

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੇਣੀ 

Gender ਚੋਣ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ 

ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ 

Cut-off (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਪਾਪਤ ਅੰਕ) 

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ  

1 

103- 

Scheduled 

Caste (M&B) 

ਪੁਰਸ਼ 66.50  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ 

ਇਸਤਰੀ 59.50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

2 

104- 

Scheduled 

Caste (R&O) 

ਪੁਰਸ਼ 78.25  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ 

ਇਸਤਰੀ 71.75 ਅੰਕ ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

3 

105- 

Backward 

Class 

ਪੁਰਸ਼ 81.25  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜੇ 

ਇਸਤਰੀ 74.50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

4 

106- 

Exserviceman 

(General) 

ਪੁਰਸ਼ 62.50  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 51.75 ਅੰਕ ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

5 

107- 

Exserviceman 

(General) 

(Dependent) 

ਪੁਰਸ਼ - - 

ਇਸਤਰੀ 55.00 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

6 

108- 

Exserviceman 

(SC-M&B) 

ਪੁਰਸ਼ 48.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜੇ 

 

ਇਸਤਰੀ 

 

 

- 

 

- 



ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੇਣੀ 

Gender ਚੋਣ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ 

ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ 

Cut-off (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਪਾਪਤ ਅੰਕ) 

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ  

7 

109- 

Exserviceman 

(SC-M&B) 

(Dependent) 

ਪੁਰਸ਼ 

48.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

8 

110- 

Exserviceman 

(SC-R&O) 

ਪੁਰਸ਼ 

48.25  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

9 

112- 

Exserviceman 

(BC) 

ਪੁਰਸ਼ 50.50  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ - - 

10 

117-Physical 

Handicapped 

(Ortho) 

ਪੁਰਸ਼ 78.25  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ 

ਇਸਤਰੀ 57.50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

11 

118- Physical 

Handicapped 

(Visually 

Impaired) 

ਪੁਰਸ਼ 

57.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

12 

119- Physical 

Handicapped 

(Hearing 

Impaired) 

ਪੁਰਸ਼ 

54.75  ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 07-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

13 
101-General 

Candidate 

ਪੁਰਸ਼ 82.50 ਅੰਕ ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 80.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

14 
114- Sports 

(General) 

ਪੁਰਸ਼ 

69.75 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

15 
115- Sports 

(SC-M&B) 

ਪੁਰਸ਼ 

48.00 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 

08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ 

 
08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ



ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਅਤ ੇ

ਸ਼ੇਣੀ 

Gender ਚੋਣ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ 

ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ 

Cut-off (ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਪਾਪਤ ਅੰਕ) 

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ  

16 
116- Sports 

(SC-RO) 

ਪੁਰਸ਼ 62.25 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜ ੇ

ਇਸਤਰੀ - - 

17 
121- Freedom 

Fighter 

ਪੁਰਸ਼ 74.00 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜੇ 

ਇਸਤਰੀ 59.50 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

18 

102- 

Economical 

Weaker 

Section 

ਪੁਰਸ਼ 80.25  ਅੰਕ ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ11.00 ਵਜੇ 

ਇਸਤਰੀ 76.25 ਅੰਕ ਅਤ ੇਇਸ ਤ ਵੱਧ 08-12-2021 ਸਵੇਰ ੇ10.00 ਵਜ ੇ

 

2. ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ  ਸਮੇਤ ਉਪਰ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਿਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ  ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

3. ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਜ  ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਮੀ ਤ ੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ  ਬਣ 

ਜ ਦਾ। 

4. ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਸਿਲੰਗ ਤ ੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਸਮ ੇ Annexure A ਅਤ ੇ Annexure B ਤ ੇ ਨੱਥੀ ਦ ੋ ਪੋਫਾਰਮ ੇ ਭਰ ਕ ੇ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨਗ।ੇ 

5. ਕਸਿਲੰਗ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਸਬੰਧੀ Annexure-C ਤ ੇਦਰਸਾਈਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਬੰਦ 

ਹੋਣਗੇ। 

6. ਉਪਰੋਕਤ ਤ ਇਲਾਵਾ fwZEh fwsh ns/ ;w/A ਤੇ ਕਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਸਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੇਠ 

Annexure-D ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ  ਦਸਤਾਵੇਜ/ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਸਵ-ੈਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਫਟੋ ੋ

ਕਾਪੀਆ ਂਫਾਈਲ ਕਵਰ (ਨਾ ਿਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਫਲੋਡਰ ਿਵੱਚ) ਟੈਗ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਗੇ। 
 

                   ;jh$^ 

                ;eZso  

fwshL^   03^12^2021                  nXhB ;/tktK u'D p'ov,gzikp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure-A       ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 

ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 
fJ;fsjko BzL09$2021–ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਪਸਾਰ ਅਫਸਰ/ ਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਉਨਤੀ ਅਫਸਰ/ਆਬਕਾਰੀ 

ਤੇ ਕਰ ਿਨਰੀਖਕ ਦੀਆ ਂਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲਏਗਏ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਹਏ ਉਮੀਦਵਾਰ  

ਦੀ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਿਮਤੀ:     

 

(i) n?gbhe/;aB BzH_______________________ (ii) ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੈਾਗਰੀL_________________ (iii) ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ  

1. o'b Bzpo  L    ,ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਮਤੀ 03.10.2021 ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ   

2. T[whdtko dk BK           fgsk dk BK L     

3.   ਜਨਮ ਦੀ fwsh     ,  (01.01.2021  B{z T[wo)  (;kb   wjhBk   fdB  ) 

4H eh d;thA gZXo dh gzikph gk; j? (ਹ  ਜ  ਨਹ )?      

5H  eh s[;hA ftw[es iksh Bkb ;pzX oZyd/ j' (jK iK BjhA) <___________________ 

6H fojkfJ;h gsk________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ ਮੋਬਾਇਲ Bzpo 1)___________________2) ___________ 

  

fJ; ekbw ftZu b'Vhdh ftfdne :'rsk fJPfsjko nB[;ko doi ehsh ikt/. 

bVh 

BzL 

ftfdne 

:'rsk 

p'ov$ 

:{Bhtof;Nh 

;kb e[Zb 

nze 

gqkgs 

nze 

gqkgs 

gqsh;as 

1 d;thA  

 

    

2 pkoQthA      

3 rq/i{J/PB  

 

    

4 ezfgT[No 

e'o; 

     

1) s;dhe ehsk iKdk j?? fe w/o/ tZb' Go/ rJ/ T[go'es t/ot/ ;jh tk do[;s jB. 

2) noih Bkb BZEh d;skt/i w/o/ tZb'A gqwkfDs ehs/ iKd/ jB. 

3) T[go'es ikDekoh ns/ d;skt/iK dh ckJhb iwK eotkT[D t/b/ w/o/ tZb'A e'Jh th sZE Bk S[gkJ/ rJ/ jB ns/ Bkjh M{mk$rbs g/; ehs/ 

rJ/ jB. 

4) n;b d;skt/i d/ ;jh BkgkT[D s/ w?A nkgD/ fto[ZX pDdh f;tb ns/ c"Idkoh ekB{zBh ekotkJh dk Gkrh j'tKrk$j/tKrh ns/ w?A ikD{ jK 

fe fJ; Bkb w/oh gksosk oZd eo fdZsh ikt/rh.    

 

         gqkoEh d/ j;skyo 

dcsoh  tos'  bJh 

IH okyth ;q/Dh ;oNhfce/NL  ___________________________B[wkfJd/ d/ j;skyo___________________ 

ii.   eh T[whdtko ftw[es iksh Bkb ;pzX oZydk j??<______________B[wkfJd/ d/ j;skyo___________________ 

IIH ;kpek c"ih ;oNhfce/N_____________________________B[wkfJd/ d/ j;skyo___________________ 

 

(ੳ) s;dhe ehsk iKdk j? fe gqkoEh d/ T[es t/oftnK ;pzXh n;bh d;skt/i$ gqkoEh dk fpB? gZso u?e eo bJ/ rJ/ 

jB.T[go'es t/ot/ n;b ;oNhfce/NK nB[;ko jB. 

 

 

 

 

 

ਕਮਟੇੀ ਨੰਬਰ:-ਕਮਟੇੀ ਮਬਰ  ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ(1)_____________________                         (2)__________________ 

;[govzN        ਬੋਰਡ ਮਬਰ ਦੇ j;skyo_______________________________________ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਤਾਜਾ 

ਸਵ ੈਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ 

ਫੋਟ ੋ

(n) ew/Nh w?ApoK tZb' fNZgDh i' th j't/L 

 

 



 

Annexure-B               ftZfdne :'rsk ;pzXh ;t?^x'PDk$ s;dhe gZso  

(ਬਾਬਤ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨੰਬਰ 09/2021 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਪਸਾਰ ਅਫਸਰ/ ਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਉਨਤੀ ਅਫਸਰ/ ਆਬਕਾਰੀ ਤ ੇਕਰ ਿਨਰੀਖਕ 

ਦੀ ਕਸਿਲੰਗ ਸਬੰਧੀ) 

1) w?A_____________________ g[Zso$ g[Zsoh Pqh______________________tk;h ____________________ 

____________________________________________________________o'b BzL_________________ 
nXhB(i)___________________________________(ii)_____________________________________ 
(iii)____________________________________________________dh nk;kwh bJh ngbkJh ehsk ;h/. 

2) fJj fe w?A ;pzXs$T[go'es g';N bJh ;kohnK PosK g{ohnK eodk$eodh jK ns/ w/o/ tZb'A tZy^tZy 

:{Bhf;NhnK s'A gqkgs ftZfdne :'rsktK, i'' fe w?A gk; ehshnK jB, dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j?L^ 

 

 

1) s;dhe ehsk iKdk j?? fe w/o/ tZb' Go/ rJ/ T[go'es t/ot/ ;jh tk do[;s jB. 

2) noih Bkb BZEh d;skt/i w/o/ tZb'A gqwkfDs ehs/ iKd/ jB. 

3) T[go'es ikDekoh ns/ d;skt/iK dh ckJhb iwK eotkT[D t/b/ w/o/ tZb'A e'Jh th sZE Bk S[gkJ/ rJ/ jB ns/ Bk jh 

M{mk$rbs g/;a ehs/ rJ/ jB. 

4) n;b d;skt/i d/ ;jh Bk gkT[D s/ w?A nkgD/ fto[ZX pDdh f;tb ns/ c"I dkoh ekB{zBh ekotkJh dk Gkrh 

j'tKrk$j'tKrh ns/ w?A ikD{ jK fe fJ; Bkb w/oh gksosk oZd eo fdZsh ikt/rh. 
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Annexure C 

ਕਿੋਵਡ-19 ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਤ ਬਚਾਅ ਸਬਧੰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹਦਾਇਤਾ:ਂ- 

1.  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾ ਂਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ 

ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ 

ਿਵਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ (Social Distancing) ਦ ੇਿਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਨੋਿਟਸ ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦ ੇਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ 
ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

2.  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾ ਂ ਪੈਫਰਸ ਲਈ ਿਸਰਫ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 

ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਿਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇ ਿਕਸ ੇਮਬਰ/ਸਾਥੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕ ੇਆਉਣ ਤ ਪਰਹੇਜ਼ 
ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕ।ੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

3.   ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ Entry ਸਮ Thermal screening ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਿਜਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ 

ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

4  ੳਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਕ/ਰੁਮਾਲ/ਕੱਪੜਾ ਆਿਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੱਕ-ਮੰੂਹ ਢਕ ਕ ੇ ਹੀ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ 

ਆਉਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ Sanitizer ਲੈ ਕ ੇਆਉਣ ਤਾ ਂਜੋ ਬੋਰਡ ਦ ੇ

ਦਫਤਰ ਪਹੰੁਚਣ ਦੌਰਾਨ infection ਤ ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ  

5.  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ source of infection ਨੂ ੰ

identify ਕਰਨ ਦ ੇਮੰਤਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਿਵੱਚ Aarogya Setu APP ਅਤ ੇCOVA App ਜਰੂਰ 

install ਕਰਨ ਤਾ ਂ ਜ ੋ ਕੋਿਵਡ-19 infection ਹੋਣ ਦ ੇ ਖਤਰੇ ਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਸਰਿਜਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ   

6.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਫਰਸ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ 

ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ (Social Distancing) ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ    

7.  ਿਵਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪੈਫਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਤੈਅ ਸਮ ਤ ੇਪਹੰੁਚਣਾ ਅਤ ੇਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 

ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਦੇ ਹੋਏ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਪਹੰੁਚਣ ਅਤ ੇ
ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। 

8.  ਇਸ ਤ ਿਬਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ 

     

 

 

 

 

 



 

 

Annexure-D 
 

 

  ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਦਰਸਾਏ ਸ਼ਿਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮੱਥੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮ ਤ ੇਕ ਊਸਿਲੰਗ ਲਈ 

ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ।  ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ /ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਵ-ੈਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟ-ੋਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਾਈਲ ਕਵਰ(ਨਾ ਿਕ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਿਵਚ )ਟੈਗ ਨਾਲ ਨੱਥੀ 

ਕਰਕੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ:- 

i)  ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ ਊਸਿਲੰਗ ਤ ੇਹਾਜਰ ਹੋਣ ਸਮੇ Annexure-A ਅਤ ੇAnnexure-B ਦਾ ਨੱਥੀ ਪੋਫਾਰਮ  

ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟ ੋਿਚਪਕਾ ਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ; 

ii) ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਫਾਰਮ;  

iii) ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਦਸਵੀ ਪੱਧਰ ਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦ ੇਸਬਤੂ ਵਜ ਮੈਟਿਰਕ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ; 

iv) ਬਾਰਵ  ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ; 

v) ਗੇਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ; 

vi) ਕzfgਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ; 

vii) ਰਾਖਵ  ਸ਼ੇਣੀ/ਪੱਛੜੀ ਸੇਣੀ/ਹਡੀਕਪੈਡ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ;   

viii) ਪੱਛੜੀਆਂ ਸੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਆਿਦ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦਾ ਿਜਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਨਰਧਾਰਤ ਪੋਫਾਰਮੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਸਵ-ੈਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਗ।ੇ 

ix) ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰ  EWS ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਗ।ੇ 

x) ESM ਅਤੇ ESM (D) ਦ ੇਉਮੀਦਾਵਾਰ ਸੈਿਨਕ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  

xi) ਰਾਖਵ ਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆ/ਂਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆ/ਂEWS/ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਿਨਵਾਸੀ ਹੋਣ 

ਦ ੇਸਬਤੂ ਵਜ ਤਾਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ(ੇ5 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ) ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ; 

xii) ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬਤੂ ਵਜ ਅਧਾਰ ਕkoਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ (ਕੋਈ 

ਇਕ)। 


