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  ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 05 ਆਫ 2022 

(                   ), ਰਾਹੀਂ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਧੀ ਭਰਿੀ ਲਈ ਤਲਖਿੀ 
ਪਰੀਤਖਆ ਤਮਿੀ 30/10/2022 ਨ ੰ  ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਇ  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਤਦਤਵਆਂਗਜਨ (Physically Handicapped) ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਤਚਿ ਕੀਿਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਮਿੀ 30/10/2022 ਨ ੰ  ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਲਖਿੀ ਪਰੀਤਖਆ ਤਵਚ ਤਸਰਫ ਉਹਨਾਂ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਹੀ Scribe ਲੈਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਜਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿੀ ਬੇਨਿੀ 
ਭਾਰਿ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ Department of Empowerment of Persons with Disabilities 
(Divyangjan),Ministry  of Social Justice & Empowerment Government of 

India, New Delhi, F.No 34-02/2015-DO-HI Date 29-Aug-2018 ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ 
ਹਦਾਇਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਰਧਾਤਰਿ ਪਰੋਫਾਰਮੇ (Annexure-A) (ਸਮਰੱਥ ਅਤਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ 
ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ) ਅਿੇ Annexure ‘B (Scribe ਦੀ ਤਵਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ ਸਬੰਧੀ Undertaking ) 
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਿੀ ਬੇਨਿੀ Annxure- ‘C’ (ਦਸਿਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ) 
ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ  ਪੱਖ ੋਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਿੀ ਬੇਨਿੀ Annxure –‘C’ (ਦਸਿਾਵੇਜਾਂ ਦੀ 
ਸ ਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਟਮਤੀ 29-10-2022 ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਟਵਖੇ        01:00         
ਦਸਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਮਿੀ ਿੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਿ ਹੋਈਆ ਪਰਿੀ ਬੇਨਿੀਆਂ ਿੇ ਕੋਈ 

ਤਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਸੱਧ ੇ ਪਰੀਤਖਆ ਕੇਂਦਰ ਤਵਚ Scribe  ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਕੋਈ ਅਤਜਹੀ ਸਹ ਲਿ ਨਹੀਂ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
2.  ਉਕੱਿ ਦੇ ਸੰਬਧ ਤਵਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ Scribe ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿੀ 
ਬੇਨਿੀ ਤਵੱਚ ਦਰਜ ਿੱਥ ਅਿੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਿਾਵੇਜਾਂ ਤਵਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੱਥ/ ਦਸਿਾਵੇਜ ਤਕਸੇ ਵੀ 
ਸਟੇਜ ਿ ੇ ਗਲਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਿਰਿਾ ਰੱਦ ਕਰਦ ੇ ਹੋਏ , ਦੋਵੇ 
ਤਵਅਕਿੀਆਂ (ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਿੇ Scribe ) ਤਵਰੁੱ ਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

             /- 
ਤਮਿੀ: 27/10/2022                     ,  

 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ 
 

 

 

 

 

 







Annexure-C 

 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਿੀ ਬੇਨਿੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਿੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਿਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

 

1. Scribe  ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿੀ ਬੇਨਿੀ। 

2. Annexure-A ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਤਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ।  

3. ਸਮਰੱਥ ਅਤਧਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਿਾ ਹੋਇਆ Disability Certificate. 

4. Annexure-B ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ Undertaking. 

5. Scribe  ਦੀ ਜਨਮ ਤਮਿੀ ਅਿ ੇਸਬ ਿ ਵਜੋਂ ਮੈਟਤਰਕ ਦੇ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ। 

6. Scribe ਦੀ ਤਵਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ ਦੇ ਸਬ ਿ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਪਰਾਪਿ ਕੀਿੀ ਤਵਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ ਸੰਬਧੀ 

ਦਸਿਾਵੇਜ। 

7. Scribe  ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਿੀ ਸਬ ਿ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਕਰਡ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਇਤਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਆਤਦ ਤਵਚੋਂ 

ਤਕਸੇ ਇਕ ਦੀ ਕਾਪੀ । 

8. ੳਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਿ ੇਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ। 

 

ਨੋਟ:- Scribe ਲੈਣ ਸੰਬਧੀ ਪਰਤੀਬੇਨਤੀ ਟਵੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਅਤ ੇਨਾਲ ਨੱਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਟਵਚੋਂ 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੱਥ/ ਦਸਤਾਵੇਜ ਟਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵ ੇ ਟਵਅਕਤੀਆਂ (ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤ ੇ

Scribe)ਟਵਰ ੱ ਧ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਟਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 


