ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਬਰਡ, ੰ ਜਾਬ

S.S.S. BOARD, PUNJAB
ਵਣ ਕੰ ਲੈ ਕਸ, ਸੈਕਟਰ^68 ਮਹਾਲੀ
ਜਨਤਕ ਨੋਟਟਸ
ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰ ਜਾਫ ਵੱ ਰੋਂ ਇਸ਼ਤਿਸਾਯ ਨੰਫਯ 07 ਆਪ 2015 ਯਾਸੀਂ ਰਕਾਤਸ਼ਿ
ezfgT{No Ugo/No, ezfgT{No Nhuo ns/ thfvU ekocoz; Ugo/No ਦੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ ਰਈ ਰਏ ਗਏ
ਤਰਖਿੀ ਯ ਤਵੱ ਚ 33 nze gqkgs eoB tkb/ T[whdtko ;cb x'fPs ehs/ rJ/ jB, j/m doPkJ/ ਪਰ
ਸਏ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਤਰੰਗ ਟਮਤੀ 21H08H2019 ਨੰ ਸੇਵੇਰੇ 10 ਵਜ਼ੇ p'ov d/ dcso fty/ eoB dk
c?;bk ehsk frnk j?L^

For the post of Computer Operator
Open Category

S.C
1

400529 PSSSBB07004553 Poonam Angurala

Roshan Lal

08/02/1992

103

47.50

2
3

400018 PSSSBB07013626 Surinder Pal
400603 PSSSBB07012082 Hans Raj

Lachhman Dass
Munshi Ram

28/11/1977
13/08/1987

103
103

41.75
39.75

24/12/1984
08/02/1992
28/10/1991

103
103
103

For the post of Computer Teachers
Open Category

S.C
1
2
3

600901 PSSSBB07000949
601164 PSSSBB07013066
601117 PSSSBB07009790

Mandeep Kaur
Poonam Angurala
Gurjot Singh Mahi

Onkar Singh
Roshan Lal
Jagtar Singh

52.75
44.00
39.50

For the post of Video Conferencing Operator

1H

T[go'es doPkJ/ T[whdtko ਕਾਉਂਤਰੰਗ ਰਈ ਿਅ ਤਭਿੀ ਅਿ ਭੇਂ ਅਨੁਾਯ ਆਣ ਅਰ
ਦਿਾਵਜਾਂ ਭਿ ਦਪਿਯ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ਵਣ ਬਵਨ, ਕਟਯ 68, ਭਸਾਰੀ,
ੰ ਜਾਫ ਤਵਖ ਸਾਜਯ ਸਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ।

2H

ਕਾਉਂਤਰੰਗ ਰਈ ਫੁਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਰ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਤਰਟ ਤਵੱ ਚ ਨਾਭ ਦਯਜ ਸਣ ਜਾਂ
ਕਾਉਂਤਰੰਗ ਿ ਸਾਜਯ ਸਣ ਨਾਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ਫੰ ਧਿ ਅਾਭੀ ਿ ਤਨਮੁਕਿੀ ਰਈ ਅਤਧਕਾਯ
ਨਸੀਂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ।

3H

ਉਯਕਿ ਿੋਂ ਇਰਾਵਾ ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਾਉਂਤਰੰਗ ਭੇਂ ਸਠ ਦਯਾਏ ਦਿਾਵਜਾਂ ਯਟੀਤਪਕਟਾਂ
(ਭਯੱ ਥ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ) ਦੀਆਂ ਵ ^ਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਟ ਕਾੀਆਂ ਪਾਈਰ ਕਵਯ (ਨਾ ਤਕ
ਰਾਤਟਕ ਦ ਪਰਡਯ ਤਵੱ ਚ) ਤਵੱ ਚ ਟਗ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਕਯਕ ਸ਼ ਕਯਨਾ ਰਾਜਭੀ ਿਯ ਿ ਮਕੀਨੀ
ਫਨਾਉਣ.
1H

ਜਨਭ ਤਭਿੀ ਅਿ ਦਵੀਂ ੱ ਧਯ ਿ ੰ ਜਾਫੀ ਾ ਦ ਫੂਿ ਵੱ ਜੋਂ Matric ਭਟਤਯਕ ਦਾ
ਅਰ ਯਟੀਤਪਕਟ .

2H

ਤਵੱ ਤਦਅਕ ਮਗਿਾ ਦ ਅਰ ਯਟੀਤਪਕਟ (ਤਡਟਰਡ ਭਾਯਕ ਕਾਯਡ ਅਿ ਤਡਗਯੀ)

3H

ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕੀਿ ਐਰੀਕਸ਼ਨ ਪਾਯਭ ਦੀ ਕਾੀ ns/ ਦ
ਯੰ ਗਦਾਯ ਾਯਟ ਾਈਜ ਪਟਆਂ

4H

ਸ਼ਨਾਖਿੀ ਫੂਿ ਵੱ ਜੋਂ ਨ ਕਾਯਡ, ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ, ਾਯ, ਵਟਯ ਕਾਯਡ ns/
ਡਯਾਈਤਵੰ ਗ ਰਾਈੈਂ (ਕਈ ਇੱ ਕ)

5H

ਯਾਖਵੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ ਤਵਯੁੱ ਧ ਅਰਾਈ ਕੀਿ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਸਦਾਇਿਾਂ ਅਨੁਾਯ
ਯਾਖਵੇਂਕਯਨ ਦ ਰ ੜੀਂਦ ਅਰ ਯਟੀਤਪਕਟ .

6H

ਯਾਖਵੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ ਦ ਉਭੀਦਵਾਯ ੰ ਜਾਫ ਦ ਤਨਵਾੀ ਸਣ ਦ ਫੂਿ ਵੱ ਜੋਂ ਿਾਜਾ ਜਾਯੀ ਕੀਿ
(5 ਾਰ ਿੋਂ ਘੱ ਟ ੁਯਾਣਾ) ਤਯਸਾਇਸ਼ੀ ਯਟੀਤਪਕਟ ਵੀ ਨਾਰ ਰ ਕ ਆਉਣ.

7H

ਅਾਭੀ ਰਈ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸਯ ਮਗਿਾ ਆਤਦ ਫੰ ਧੀ ਯਟੀਤਪਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵ

^ਿਦੀਕੁਦਾ

ਪਟ ਕਾੀਆਂ ਪਾਈਰ ਕਵਯ (ਰਾਤਟਕ ਕਵਯ ਵੀਕਾਯਨਮਗ ਨਸੀਂ ਸਵਗਾ ) ਤਵੱ ਚ ਟਗ
ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਕਯਕ ਕਾਉਂਤਰੰਗ ਦਯਾਨ ਸ਼ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ।

ਸੀਤਭਿੀL08H08H2019

ਕੱ ਿਯ
ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰ ਜਾਫ।

