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ਜਨਤਕ ਨਿਟਸ 

 

  ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨੰ. 09/2022- ਜੂਨੀਅਰ 

ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਸਵਲ) ਦੀਆ ਂ46 ਅਤ ੇਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਬਜਲੀ/ਮਕੈਨੀਕਲ) ਦੀਆਂ 26 ਅਸਾਮੀਆਂ 

ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਮਤੀ 11.12.2022 ਨੰੂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹ ੈ । ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ 

(Physical Handicapped) ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਿਮਤੀ 11.12.2022 ਨੰੂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਉਨ  

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਹੀ Scribe ਲੈਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਹੜ ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਣੀ ਪਤੀ 

ਬੇਨਤੀ, Government of India, Ministry  of Social Justice & Empowerment, 

Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), F.No 34-

02/2015-DD-III dated 29-Aug-2018 ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ 

ਪੋਫਾਰਮ ੇ(Annexure-A) (ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ) ਅਤ ੇAnnexure-

B (Scribe ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ Undertaking) ਅਤ ੇAnnexure- ‘C’ (ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦੀ 

ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ੋਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਿਮਤੀ 09.12.2022 ਸਮ  ਸ਼ਾਮ 3.00 ਵਜੇ ਤੱਕ 

ਬੋਰਡ ਦ ੇਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਦਸਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਸ ਿਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਪਾਪਤ ਹੋਈਆ ਂਪਤੀਬਨੇਤੀਆ ਂ

ਤ ੇਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇScribe ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਕੋਈ ਸਹਲੂਤ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਕਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ Scribe ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤੀ 

ਬੇਨਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਅਤ ੇਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵਜੇ  ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੱਥ/ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਸਟੇਜ ਤ ੇਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਦੋਵ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ

(ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤ ੇScribe) ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

               ਸਹੀ/- 

ਿਮਤੀ: 06.12.2022           ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।     ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚਣੋ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ। 
 







Annexure-C 

1. Scribe &a Haut ysi Ess 

2. Annexure-A gH HHSY nyfyardt ëë Aat al3r JfT HGfeae 

3. FHTE »fuarát ` FS a3 JEN Disability Certificate. 

4. Annexure-B OHT BHfeed 5 Undertaking. 

6. Scribe Et fefena tOET È AHEB FÅ »ns5t yng l3t fefena GST HEu eH3RH 

7. Scribe HT3f HE3 EH YYJ aJ3/N5 ad5/3TTTI FEHA NË fET (AÀ 


