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ਪਬਲਿਕ ਨੋਲਿਸ 
 

ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਲਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਿਿੱ ਚ ਮਾਸਿਰ ਕਾਡਰ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਲਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 4767 
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਡਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਿਤੀ ਿੈਸਿ ਲਿਿੱ ਚ ਨੇਤਰਹੀਣ/ਅੰਲਿਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤ ੇ
ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਉਮੀਦਿਾਰ, ਲਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਲਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਫਤਰ ਿਿੱ ਿੋਂ  ਨਾਿ 
ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਲਿਿਾਰੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ ਰੀ ਨਾਿ ਲਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਲਜਹੇ 
ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਹੇਠ  ਲਿਿੀਆਂ ਲਮਤੀਆਂ ਅਨ ਸਾਰ ਦਫਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਿਰ ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਿੋਰੇਿ, ਪੰਜਾਬ 
(ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕ ਿ ਫੇਜ਼-3ਬੀ-1) ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਲਿਿੇ ਲਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ 
ਲਿਿਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਿੀਲਫਕੇਿ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਲਿਿਤੀ ਿੈਸਿ ਦੀ 
ਲਮਤੀ 

ਲਿਿਾ ਲਿਿਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 
ਸਰਿੀਲਫਕੇਿ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ 

ਸਮਾਂ 

21-08-2022 ਿੋਿਿ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 18-08-2022  

ਸਿੇਰੇ 10:00 ਤੋਂ ਿਾਮ 
5:00 ਿਜੇ ਤਿੱ ਕ 

28-08-2022 ਮੈਥ ਅਤੇ ਲਹੰਦੀ  

25-08-2022 04-09-2022 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
18-09-2022 ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਲਮਊਲਜ਼ਕ 

 

ਨੋਿ:-   ਲਜਹੜ੍ੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸਰਿੀਲਫਕੇਿ ਿੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਰਹੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਲਿਿਤੀ 

ਿੈਸਿ ਲਿਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਲਿਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਰੀਲਿਆ ਕੇਂਦਰ ਲਿਿੱ ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਲਗਆ ਨਹੀਂ ਲਦਿੱ ਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਕਸੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੇ ਇਿੱ ਕ ਤੋਂ ਿਧੇਰੇ ਲਿਲਿਆਂ ਿਈ ਅਪਿਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਿਾਰੀ 
ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਲਿਿੇ ਿਈ ਿਿੱ ਿਰੇ-ਿਿੱ ਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਿਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੰ ਤ  ਸਾਰੇ ਅਪਿਾਈ ਕੀਤੇ ਲਿਲਿਆਂ ਿਈ 
Same Scribe (ਲਿਿਾਰੀ) ਹੀ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲਿਿ ੇਿਈ ਿਿੱ ਿੋ-ਿਿੱ ਿਰੇ ਲਿਿਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿੋੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

                                                                                                
    ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਿਰ,  

    ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਿਰੋੇਿ, 

    ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ। 



 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਤੇ ਲਿਿਾਰੀ ਿਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 

(ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਲਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਲਿਿੱ ਚ ਮਾਸਿਰ ਕਾਡਰ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਲਿਲਿਆਂ 
ਦੀਆਂ 4767 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਡਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਿਿਤੀ ਿੈਸਿ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਲਿਿਣ ਤੋਂ 
ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਿਈ ) 
 

ਉਹ ਉਮੀਦਿਾਰ ਜੋ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਲਿਿਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਿੱ ਥ ਹਨ, ਇਮਲਤਹਾਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਹੇਠ ਲਿਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:- 

1. ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਿੱ ਰਥਾ ਿਾਿਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਿੱ ਰਥਾ ਿਾਿਾ ਸਰਿੀਲਫਕੇਿ ਸਰਕਾਰੀ 
ਗਜ਼ਲਿਡ ਮੈਡੀਕਿ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿੋੜ੍ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਿੀਲਫਕੇਿ 
ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਿਿਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲਗਆ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਿੱ ਰਥਾ ਿਾਿੇ ਲਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ 
ਅਨ ਸਾਰ ਲਿਿਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਿੇ। 

3. ਉਮੀਦਿਾਰ ਲਿਿਾਰੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। 
4. ਲਿਿਾਰੀ ਲਕਸੇ ਿੀ ਲਿਲਦਅਕ ਗਰ ਿੱ ਪ/ਸਿਰੀਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਲਿਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਉਮੀਦਿਾਰ 

ਦੀ ਲਿਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਿ ਿਈ loVINdI ਲਿਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ zrUrI qOr qy ਘਿੱ ਿ ਹੋਣੀ ਿਾਜ਼ਮੀ 
ਹੈ। 

5. ਸਰੀਰਕ ਅਸਮਰਿੱ ਥਾ ਿਾਿੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਲਿਿਾਰੀ ਨ ੰ  ਪਰੀਲਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਘੰਿੇ ਦੇ ਲਪਿੱ ਛੋਂ 20 ਲਮੰਿ ਦਾ 
ਿਾਧ  ਸਮਾਂ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

6. ਲਿਿਾਰੀ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲਰਿਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਿੇ। 
7. ਲਿਿਾਰੀ ਅਲਧਆਪਕ/ਮਾਸਿਰ/ਿੈਕਚਰਾਰ ਜਾਂ ਲਕਸੇ ਿੀ ਅਲਧਆਪਨ ਦੇ ਲਕਿੱ ਤੇ ਨਾਿ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰਿੱ ਿਦਾ 

ਹੋਿੇ। 
8. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲਿਿੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਿਾਂ ਲਿਚ ਅਪਿਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਿਈ ਇਹ 

ਿਾਜ਼ਮੀ ਹੋਿੇਗਾ ਲਕ ਉਹ ਿਿੱ ਿ –ਿਿੱ ਿ ਲਿਲਿਆਂ ਿਈ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਸਿੈ-ਘੋਿਣਾ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਿ 
ਹੀ ਇਹ ਿੀ ਦਿੱ ਸਣਯੋਗ ਹੈ ਲਕ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਲਿਲਿਆਂ ਿਈ ਲਿਿਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਹੋਿੇਗਾ। 

9. ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਤੇ ਲਿਿਾਰੀ ਦਿੋਾਂ ਿਿੱ ਿੋਂ  ਸਿੈ-ਘੋਿਣਾ/ਤਸਦੀਕ ਸਰਿੀਲਫਕੇਿ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ ਲਜਸ 
ਲਿਚ ਲਿਿਾਰੀ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਿ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਿੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਿੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਿਈ 
ਿਚਨਬਿੱ ਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਿ ਜੇਕਰ ਦੋਿੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਤਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨ ੰ  
ਪਰੀਲਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲਿਿਾਰੀ ਿੈਣ ਿਈ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

10. ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਿੋਰੇਿ ਕੋਿ ਲਿਿਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਿੇ ਦਾ ਅਲਧਕਾਰ ਅੰਲਤਮ 
ਹੋਿੇਗਾ। 

 

 



 

 
 

ਸਿ-ੈਘੋਿਣਾ ਪਿੱ ਤਰ (ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਤੇ ਲਿਿਾਰੀ ) 
 

  

 
aumIdvwr dI Poto         ilKwrI dI Poto 
 
ਮੈਂ ………………………………………………………………………………………..ਪ ਿੱ ਤਰ/ਪ ਿੱ ਤਰੀ ………….……………………………………………………………………….. 
ਿਸਨੀਕ (………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...................(ਪ ਰਾ ਪਤਾ) 
ਨੇ  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਰ ਕਾਡਰ ਅਗਸਤ/ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਹੋਣ ਿਾਿੀ ਲਿਿਤੀ ਪਰੀਲਿਆ ਲਿਚ 
ਅਪਿਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਿਿੱ ਿੋਂ  ਿਰੀ/ਿਰੀਮਤੀ/ਕ ਮਾਰੀ …………………………………….……………ਯੋਗ ਲਿਿਾਰੀ (Scribe) 
ਲਿਿਤੀ ਪਰੀਲਿਆ ਲਿਚ ਮੇਰੇ ਨਾਿ ਬੈਠਣਗੇ। 
ਲਿਿਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਲਿਿੱ ਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾਿਾਂ …………………………………………………………………………………… 

ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ (ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਤੇ ਲਿਿਾਰੀ ) ਿਿੱ ਿੋਂ  ਲਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਚ ਲਕਸੇ ਿੀ ਤਰਾਂ ਦੀ 
ਤਰ ਿੱ ਿੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ ਰਤ ਲਿਚ ਸਾਡੀ (ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਤੇ ਲਿਿਾਰੀ ) ਦੀ ਪਰੀਲਿਆ ਲਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਲਦਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਿਾਂਗੇ। 

  

 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ                                                               ਲਿਿਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ 

  

 

ਪ ਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਪ ਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… 

 

 aumIdvwr dw AwDwr kwrf nMbr         ilKwrI dw AwDwr kwrf nMbr 
 
…………………………………………………………………                                 ……………………………………………………………….
  
 
 

                                                            ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਾਿੇ ਅਲਧਕਾਰੀ 

 


