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Annexure-A       ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 
ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 

 
fJ;fsjko BzL 06 ਆਫ 2022– ਸੁਪਰਡੰਟ ਕਮ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਿੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ  
 

ਕਾਊਂਸਤਲੰਗ ਦੀ ਤਮਿੀ : ______________ 
 

ngbkJh ehsh n;kwh dk Bkw ਅਿ ੇਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ:__________________________________ 

 

(i) n?gbhe/;aB BzH_______________________ (ii) ਰੋਲ ਨੰਬਰ _______________________________ 
(iii) ਅਪਲਾਈ ਕੀਿੀ ਗਈ ਕੈਟਾਗਰੀL____________________ (iv) ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ _____________________ 
1.   ਤਲਖਿੀ ਪਰੀਤਖਆ ਤਵੱਚ ਪਰਾਪਿ ਅੰਕ  ____________  
2. T[whdtko dk BK           fgsk dk BK : ________________________________ 

3.   ਜਨਮ ਦੀ fwsh _____________ ,   (01.01.2022 B{z T[wo)  (;kb _____ wjhB        fdB ___ 

4H eh d;thA gZXo dh gzikph gk; j? (ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ) ?      ___________________________________________ 
5H  eh s[;hA ftw[es iksh Bkb ;pzX oZyd/ j' (jK iK BjhA) <_____________________________________________ 

6H fojkfJ;h gsk  ____________________________________________________________________________ 

 ਮੋਬਾਇਲ Bzpo 1)_______________________________   2) ________________________________________ 

7H fJ; ekbw ftZu b'Vhdh ftfdne :'rsk fJPfsjko nB[;ko doi ehsh ikt/ L^ 
 

bVh 
BzL 

ftfdne 
:'rsk 

p'ov$ nkJhHNhHnkJhH$ 
:{Bhtof;Nh 

;kb e[Zb 
nze 

gqkgs 
nze 

gqkgs 
gqsh;as 

1 d;thA  
 

    

2 pkothA  
 

    

3 ਟਡਗਰੀ/ਕ     
 

    

4  ਜ     
 

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

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

J)  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. 

;)  n;b d;skt/i d/ ;jh Bk gkT[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  ___________________  ਸਬੰਧਿ ਤਵਭਾਗ ਦ ੇB[wkfJd/ d/ j;skyo___________________ 

ii.   eh T[whdtko ftw[es iksh Bkb ;pzXਿ j??<  ______ ਸਬੰਧਿ ਤਵਭਾਗ ਦੇ ਨੁwkfJd/ d/ j;skyo___________________ 

iiiH ;kpek c"ih ;oNhfce/N__________________      ਸਬੰਧਿ  ਤਵਭਾਗ ਦੇ B[wkfJd/ d/ j;skyo___________________ 
 
 
 
 
 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਿਾਜਾ 
ਸਵ ੈਿਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ 

ਫੋਟ ੋ



 

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

(ਬਾਬਤ fJ;fsjko BzL 06 nkc 2022 ਸੁਪਰਡੰਟ ਕਮ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਿੇ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ ਕਾਉਂਸਤਲੰਗ ਸਬੰਧੀ) 
  
1) w?A_____________________ g[Zso$ g[Zsoh Pqh______________________tk;h ____________________ 

____________________________________________________________o'b BzL_________________ nXhB 

_________________________________________________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. 

 

fwsh $;EkB L           (fpnkBeosk) 

bVh 
BzL 

ftfdne 
:'rsk 

:{Bhtof;Nh 
$p'ov 

;kb o?r[bo$ 
fv;N?A;$ 

gqkJht/N gZso 
$ftjko okjhA 

;z;Ek 
(;e{b$ 
ekbi) 
dk Bkw 

:{Bhtof;Nh$ 
;NZvh ;?ANo 
$;z;Ek dk 
Bkw ns/ gsk 
fiZE/     
b?euo brkJ/ 
rJ/. 

gqhfynK 
e/Ado dk 
Bkw s/ 
gsk 

;?PB 
d'okB 

fojkfJP 
dk g{ok 
t/otk 

gqkgs 
nze $e[Zb 

nze 
ns/ 

gqshPssk 

1 d;thA  
 
 

       

2 pkothA  
 
 

       

3 ਟਡਗਰੀ/ਕੋਰਸ  
 
 

       

4 Experience 
ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

 
 

 

bVh 
BzH 

ftfdne :'rsk 
 

d"okB gV/ rJ/ ft;a/ gVkT[D tkb/ nfXnkge dk BK fiZE/ ebk;$b?euo brkJ/ rJ/ 
 

1 d;thA    

2 pkothA    

3 ਟਡਗਰੀ/ਕੋਰਸ  
 

  



 

Annexure C 

ਅਧੀਨ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਚਣੋ ਬਰੋਡ, ਪਜੰਾਬ 

ਵਣ ਵਵਭਾਗ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ 
 

 (ਬਾਬਤ fJ;fsjko BzL 06/2022 ਸੁਪਰਡੰਟ ਕਮ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤ ੇਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਲੇਖਾ ਦੀ ਕੌਂਸਟਲੰਗ ਸਬੰਧੀ) 
 

         ਵਿਤੀ : ____________ 

1. ਅਸਾਿੀ ਦਾ ਨਾਿ-   

2. ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਨੰ. : 

 ੳ) _________  

 ਅ) __________ 

3. ਰੋਲ ਨੰਬਰ : __________________ 

4.  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. ________________ 

5. ਉਿੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਿ : ____________ 

 ਵਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ : _______________ 

6. ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਅੰਕ_____  

 

ਦਫਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 

 

 ਉਿੀਦਵਾਰ fJ;fsjko BzL 06 ਆਫ 2022– ਸੁਪਰਡੰਟ ਕਮ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਅਤ ੇਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਦੀ ਅਸਾਿੀ ਲਈ 

ਦਰਸਾਏ ਕਰਾਈਟੀਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕਾਊਸਵਲੰਗ ਸਿੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ 

? ਉਿੀਦਵਾਰ ਇਸ ਅਸਾਿੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :- 

i) ਵਿਤੀ 01.01.2022 ਨੰੂ ਉਿਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ  :         (ਯੋਗ ਹੈ/ ਅਯੋਗ ਹੈ) 

ii) ਵਵਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ   :  (ਯੋਗ ਹੈ/ ਅਯੋਗ ਹੈ) 

iii) ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਤ      :   (ਯੋਗ ਹੈ/ ਅਯੋਗ ਹੈ) 

iii) ਰਾਖਵੀਂ ਸਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ   :  (ਯੋਗ ਹੈ/ ਅਯੋਗ ਹੈ) 

iv) ਤਜਰਬਾ     :   (ਯੋਗ ਹੈ/ ਅਯੋਗ ਹੈ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਰਾਰਥੀ ਦੇ ਉਕਤ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ/ਪਰਾਰਥੀ ਦਾ ਵਬਨੈ ਪਿੱਤਰ ਚੈਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ 

ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ । 

 

ਕਿੇਟੀ ਨੰਬਰ  (      ) :  

ਕਿੇਟੀ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ  

1. ______________ 2. ________________3. ________________4. ______________ 

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਟਪੱਣੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵ ੇ: 



 

Annexure D       

 

ਕਵੋਵਡ-19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਬਧੰੀ ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ 

1.  ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਿੱਚ ਕੋਵਵਡ-19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਿੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ 

ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਨੋਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 

ਦਫਤਰ ਵਵਖ ੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ (Social Distancing) ਦੇ ਵਨਯਿਾਾਂ ਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।ੇ ਇਸ ਿੰਤਵ ਲਈ ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਨੋਵਟਸ ਵਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਸਿੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ 

ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

2.  ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵ ੇਤਾਾਂ ਪਰੈਫਰੈਂਸ ਲਈ ਵਸਰਫ ਇਕਿੱਲੇ ਹੀ 

ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਵਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਵਰਵਾਰ ਦੇ ਵਕਸ ੇਿੈਂਬਰ/ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਵਿੱਚ ਇਕਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਵਿੱਚ ਸਵਥਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਵਿੱਚ ਵਸਰਫ 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

3.   ਹਰ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੀ Entry ਸਿੇਂ Thermal screening ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਵਜਸਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨਾ ਹਰ ਉਿੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। 

4  ੳਿੀਦਵਾਰ ਿਾਸਕ/ਰੁਿਾਲ/ਕਿੱਪੜਾ ਆਵਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕ-ਿੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਹੀ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਲਈ 

ਆਉਣਗ।ੇ ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ Sanitizer ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ 

ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ infection ਤੋਂ ਬਵਚਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ  

5.  ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ source of infection ਨੂੰ 

identify ਕਰਨ ਦੇ ਿੰਤਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਵਿੱਚ Aarogya Setu APP ਅਤੇ COVA App 

ਜਰੂਰ install ਕਰਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੋਵਵਡ-19 infection ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕ ੇਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-

ਪਾਸ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਸਰਵਜਆ ਜਾ ਸਕ।ੇ   

6.  ਉਿੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਵਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਵਲੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ 

ਸਿਾਵਜਕ ਦੂਰੀ (Social Distancing) ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।    

7.  ਕੌਂਸਵਲੰਗ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਵਖੇ ਤੈਅ ਸਿੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਵਜੰਿੇਵਾਰੀ 

ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਵਡ-19 ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਉਿੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ 

ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਵਰਕ ਦੀ ਭੂਵਿਕਾ ਵਨਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਜੰਿੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਵਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ 

ਪਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ। 

8.  ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਉਿੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਕੋਵਵਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਿੇਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

 

 

 

 



 

    Annexure - E 

 
 
  ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿ ੇਦਰਸਾਏ ਸ਼ਤਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤਮੱਥੀ ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਸਮੇਂ ਿੇ 
ਕਾਂਊਸਤਲੰਗ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਦਫਿਰ ਤਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ।  ਹੇਠ ਤਲਖੇ original 
ਦਸਤਾਵੇਜ/ਸਰਟੀਟਫਕੇਟ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਵੈ-ਿਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ-ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਿ ਫਾਈਲ ਕਵਰ 
(ਨਾ ਤਕ ਪਲਾਸਤਟਕ ਦ ੇਫੋਲਡਰ ਤਵਚ) ਟੈਗ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ :- 

i)  ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਊਸਤਲੰਗ ਿੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਸਮ ੇ Annexure-A, Annexure-B ਅਿੇ 
Annexure-C ਦਾ ਨੱਥੀ ਪੋਫਾਰਮਾਂ ਭਰ ਕ ੇਉਸ ਉਪਰ ਿਾਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ਼ ਫੋਟੋ 
ਤਚਪਕਾ ਕ ੇਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ; 

ii) ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ;  
iii) ਜਨਮ ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਦਸਵੀ ਪੱਧਰ ਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦ ੇ ਸਬ ਿ ਵਜੋਂ ਮੈਟਤਰਕ 

ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਸਮੇਿ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.; 
iv) ਬਾਰਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਸਮੇਿ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.; 
v) ਗਰੇਜ ਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਸਮੇਿ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ; 
vi) ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਪੱਛੜੀ ਸਰੇਣੀ/ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ;   
vii) ਪੱਛੜੀਆਂ ਸਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਤਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ 

ਹਦਾਇਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਆਤਦ ਸਬੰਧਿ ਵੇਰਤਵਆਂ ਦਾ 
ਤਜਕਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤਨਰਧਾਰਿ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 

viii) ਆਰਤਥਕ ਿੌਰ ਿ ੇਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ EWS ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
ix) ESM (Self) ਅਿੇ ESM (Dependent) ਦੇ ਉਮੀਦਾਵਾਰ ਸੈਤਨਕ ਭਲਾਈ ਤਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 

ਹਦਾਇਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਿਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  
x) ਸਪੋਰਟਸ ਸਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਿਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
xi) ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ/ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ/EWS/ਤਦਤਵਆਂਗਜਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 

ਤਨਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦ ੇਸਬ ਿ ਵਜੋਂ ਿਾਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਿੇ(5 ਸਾਲ ਿੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣਾ) ਤਰਹਾਇਸ਼ੀ 
ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ; 

xii) ਸ਼ਨਾਖਿੀ ਸਬ ਿ ਵਜੋਂ ਅਧਾਰ ਕkoਡ/ਪਾਸਪੋਰਟ/ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਿੀ ਕਾਰਡ/ਡਰਾਇਤਵੰਗ 
ਲਾਇਸੰਸ (ਕੋਈ ਇਕ)। 

 

 


