
dcso fibQk gq'rokw nc;o gmkBe'Ndcso fibQk gq'rokw nc;o gmkBe'Ndcso fibQk gq'rokw nc;o gmkBe'Ndcso fibQk gq'rokw nc;o gmkBe'N 

E-mail dpo.pathankot@punjab.gov.in Phone No 0186-2345047 

 

fJ;soh s/ pkb ftek; ftGkr,gzikp.fJ;soh s/ pkb ftek; ftGkr,gzikp.fJ;soh s/ pkb ftek; ftGkr,gzikp.fJ;soh s/ pkb ftek; ftGkr,gzikp.    
 
noihnK gqkgs eoB dh nkyoh  fwsh 03H07H2021 
 
 fibQk gmkBe'N d/ tZy tZy pbkeK ftZu nKrDktVh toeoK,fwzBh nkrDtkVh toeoK ns/ j?bgoK dhnK ykbh n;kwhnK bJh 

e/tb fJ;soh fpB?ekoK s' noihnK dh wzr ehsh iKdh j?. 

fJBQk n;kwhnK bJh w[Ybh ftfdne :'rsk ns/ ;aosK j/m fby/ nB[;ko jBL^ 

1H  nKrDtkVh  toeo ns/ fwzBh nKrDtkVh toeo bJh rq?i{J/;aB j't/rh. 

2H  nKrDtkVh j?bgo bJh w?fNqe j't/rh. 

3H  nKrDtkVh toeo$fwzBh nkrDtkVh toeo ns/ j?bgo dh T[wo 18^37 ;kb j?. 

4H  nB[;{fus$gZSVhnK ikshnK,ftXtk,sbke;{dk bJh T[wo dh T[gobh jZd 42 ;kb j't/rh ns/ nzrjhD T[whdtkoK bJh T[wo 

 47 ;kb j't/rh. 

5H  T[whdtko ;pzXs fgzv$fwT{A;hgb ekog'o/;aB ns/ ebk; 1 fwT{A;hgb ew/NhnK tkb/ ;afjoK d/ ;pzXs tkov$pkeh ;afjoh 

 fJbkfenK bJh ;pzXs ;afjo fiE/ n;kwh ykbh j?, T[; dh gZeh t;Bhe j'Dh ukjhdh j?. 

B'NL^B'NL^B'NL^B'NL^ gfjbK s'A ezw eo ojh nKrDtkVh toeo, j?bgo B{z jdkfJsK nB[;ko gqEfwesk fdZsh ikt/rh. nkyoh fwsh 

 03^07^2021 s'A pknd gqkgs  j'J/ fpB? gZsoK s/ ftuko BjhA ehsk ikt/rk.pbke tkJhI nkrDktVh toeoK$j?bgoK 

 dhnK ykbh n;kwhnK dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j?. j'o tX/o/ ikDekoh bJh ftGkr tZb'A ikoh ehs/ rJ/ fd;ak fBod/;a 

 gVQ/ ik ;ed/ jB I' fe ftGkr d/ t?p;kJhN sswcd.punjab.gov.in  s/ T[gbZpX jB. 

 
 
 
bVh 
BzL 

pkb ftek; gq'i?eN  
nc;o dcso 

dcso  dk g{ok gsk fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.    
nKrDtkVh toeo fwzBh nKrDtkVh  

toeo 
nKrDtkVh j?bgo 

1111    pfwnkb fe;kB GtB Bidhe 
dcso pbke ftek; ns/ 
gzukfJs 
nc;o,pfwnkb. 

  GZyVh 
e'Nbh itkjo 
d';sg[o 
pfwnkb 

2222    XkoebK Bidhe,dcso pbke 
ftek; ns/ gzukfJs 
nc;o, XkoebK. 

eo'bh^1  eo'bh^I 

o'x pzrb^II 

oZbk pXkDh-I 

gZNk d[ozr yZv 
 fto[ebh  

wo?b 
G[ok fBnkV 
Ykek 
izvtkb-I 

ndo;a Bro-I 

GZpo   
3333    Bo'N i?wb f;zx Bidhe gzikp B?;aBb 

p?Ae Bo'N i?wb f;zx 
wdhBg[o  osVtK 

pb'o  ;ocuZe  
 

p;kT pkVwK  

peB"o       

p/r'tkb 

nfbnkb 

g'bk 

skokrVQ 

dbgsoc Bo'N (SZBh) 

ehVh y[od 

c{bg[o 

sb{o 

Bzrb cohdk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
bVh 
BzL 

pkb ftek; gq'i?eN 
nc;o dcso 

dcso  dk g{ok gsk fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.fgzv$;afjoh y/so d/ tkov dk Bk fiE/ n;kwh ykbh j?.    
nKrDtkVh toeo fwzBh nKrDtkVh  

toeo 
nKrDtkVh j?bgo 

4444    gmkBe'N ewok Bzpo 326 d{;oh 
wzfib, fibQk gqpzXeh 
ezgb?e;, wfbego 
gmkBe'N. 

Xb'ohnK  nzd'Jh 
ezvokn tkov Bzpo 29 
ekBtK tkov Bzpo 7 
ykBg[o tkov Bzpo^2 tkov Bzpo 2 

f;zpbh r[ioK 
;[zdo uZe 
w[okdg[o 
Sktbk 
uZe Xkohtkb 
wkVh 
GtkBh 
tkov Bzpo 14 

tkov Bzpo 13 
fxnkbk 

5555    ;[ikBg[o Bidhe efwT{BNh 
jkb,gmkBe'N o'v 
;[ikBg[o 

okDhg[o T[gobk jo{o rzdbK bkjVh-I 

 
izw{ efbnkoh tkov Bzpo 13 (g[oDh) 

;?ANo Bzpo 2 
eb/;o ^1 okDhg[o T[gobk 
nZs/g[o^1 e?bk;ag[o^1 
fco'Ig[o ebK tkov Bzpo 2 (g[okDh) 
p[ZYk Bro ikfynk bkjVh^I 

 tkov Bzpo 3 
rs'ok^1 
;oBK^II 

Efonkb-I 

okIg[ok-I 

wkX'g[o-II 

G{b uZe-I 

G{b uZe-II 
BtK fgzv 
c{b fgnkok 
x'j 
vvtK 

 
 
                
             ;jh$^ 
                fibQk gq'rokw nc;o 
                gmkBe'N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਫਾਰਮਾ 

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਚੂਨਾ 

 

ਨਾਮ              ___________________________________________________________________   

ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ:  __________________________________________________   

ਪੱਕਾ ਪਤਾ  _____________  _________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

ਜਨਮ ਿਮਤੀ (DD:MM:YYYY):____________________________________________________________________________ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ: __________________________________________________________________________________  

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ __________________________________________________________________________________  

2. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਦਿਵਆਂਗ ਹੈ ? (ਹ /ਨਾ) : ________________ ਜੇਕਰ ਹ  ਤ  ਿਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ_______________ 

3. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਧਵਾ ਹ ੈ? (ਹ /ਨਾ) :_____________________________________________________________ 

4. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਹ /ਨ ):______________________________________________________ 

5. ਸੇਣੀ (ਜਨਰਲ/ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.) ______________________________________________________________  

6. gqEkfwesk ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਲਾਗੂ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੈਣੀ(1/2)___________________________________________________ 

7. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ: 

ਯੋਗਤਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ ੇ ਪਾਪਤ ਅੰਕ/ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਪਤੀਸ਼ਤ 

ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ     

ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ     

ਕੋਈ ਹੋਰ     

 

8. ਮੈਿਟਕ ਜ  ਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ (ਹ /ਨਾ) :_______________________________________________________ 

9. ਕੀ ਤੁਸੀ ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹੇਠ  ਿਦੱਤੇ ਿਕਸ ੇਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪਿੜਆ ਹੈ:____________________________________________ 

(ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ, ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ, ਮਨਿਵਿਗਆਨ, ਿਨਊਟੀਸ਼ਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਿਜਕ ਸਾਸ਼ਤਰ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ, ਸਮਾਿਜਕ ਕੰਮ) 

10. ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 

 ਮ ਇਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਬਆਨ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ । ਮ 

ਸਮਝਦੀ ਹ  ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਜ  ਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਸੰਤੁ ਟ 

ਨਹ  ਕਰ ਰਹੀ ਅਤ ੇਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਭਾਵ / ਅਣਉਿਚਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ  ਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮਰੇੀ ਿਬਨਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਵੇਗੀ ।  

ਿਮਤੀ:___________ 

ਸਥਾਨ:___________         ਹਸਤਾਖਰ:___________ 

 
 
 
 
 

B'NL^ g[nkfJzN BzL11 ftu doi d;skt/I fpB?eko tZb' noih ckow d/ Bkb BZEh ehs/ ikD. 

ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ 



*** 

(11- 13 ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ) 

 

11. ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸੂਚੀ : ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਨੰੂ ਿਟੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਿਸਰਫ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ । 

ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/10ਵ  ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ  

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ ਪਾਸਪੋਰਟ  

ਸੇਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ  

ਿਦਿਵਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ  ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਮਤੇ ਿਦਿਵਆਂਗ ਪਤੀਸ਼ਤ 40-50 %, ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਜੋਬ ਿਫੱਟਨਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  

ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਦੱਸਵ ) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ, ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਡਗਰੀ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ., 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ। 

ਿਵਧਵਾ ਿਬਨਕਾਰ ਲਈ  ਪਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਣੀ ftnkj dk ;oNhfce/N, siaopk  ;oNhfce/N, fB:[esh gZso. 

z 

ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (ਹ /ਨਾ) ___________________________________________________________ 

12. ਕੁੱ ਲ ਬਣਦੇ ਨੰਬਰ (ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ ) (ਲੜੀ ਨੰ. 3 + 7 +9 ): _____________________________________________ 

 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ (ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ)____________________ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ_________________________                    ਹਸਤਾਖਰ  ______________________ 

           ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ  

13. ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਿਵਯੂ (5 ਅੰਕ): 

a. ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ :                                ____________________ 

b. ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ :                                                 ___________________ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ (a+b):                                              _____________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਈ.ਓ. ਿਮ ਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ (ਮਬਰ)   ____________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬਾ.ਿਵ.ਪ.ੋਅ. (ਮਬਰ ਸਕੱਤਰ)     ____________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਪ ਮੰਡਲ ਮਿੈਜਸਟੇਟ (ਬਤੌਰ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਅੇਰਪਰਸਨ)  ____________________  

 

 

ਨਟ:  ਿਸਰਫ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 

 

 

 

 

 

 



ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੋਫਾਰਮਾ 

1. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਚੂਨਾ 

 

ਨਾਮ:               __ ____ ____________________________________________________________________   

ਿਪਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ  _________________________________________________________________   

ਪੱਕਾ ਪਤਾ_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

ਜਨਮ ਿਮਤੀ (DD:MM:YYYY):______________________________________________________________________________ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰ: ____________________________________________________________________________________             

ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ___________________________________________________________________________________  

 

2. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਦਿਵਆਂਗ ਹੈ ? (ਹ /ਨਾ) : ________________ ਜੇਕਰ ਹ  ਤ  ਿਦਿਵਆਂਗਤਾ ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ____________________ 

3. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਧਵਾ ਹ ੈ(ਹ /ਨਾ):______________________________________________________________________ 

4. ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਹ /ਨ ):____________________________________________________________ 

5. ਸੇਣੀ (ਜਨਰਲ/ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ.)____________________________________________________________________ 

6. eh ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼ੈਣੀ ਲਾਗ ੂj[zdh j? (ਹ /ਨਾ):____________________________________________________________________ 

7. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ 

ਯੋਗਤਾ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੜੇ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ ੇ ਪਾਪਤ ਅੰਕ/ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਪਤੀਸ਼ਤ 

ਦੱਸਵ      

ਬਾਰਵ      

ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ     

 

 

8. ਮੈਿਟਕ/10ਵ  ਪਾਸ (ਹ /ਨਾ) _______________________________________________________________________________ 

9. ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 

 ਮ ਇਥੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹ  ਿਕ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਸਾਰੇ ਿਬਆਨ ਸਹੀ, ਸੰਪੂਰਨ, ਮੇਰੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਵ ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਹਨ । ਮ 

ਸਮਝਦੀ ਹ  ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਮ ਿਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ 

ਸੰਤੁ ਟ ਨਹ  ਕਰ ਰਹੀ ਅਤ ੇਭਰਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਭਾਵ / ਅਣਉਿਚਤ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੀ ਹ  ਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਮੇਰੀ ਿਬਨਕਾਰੀ ਰੱਦ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ।  

     ਿਮਤੀ:___________ 

     ਸਥਾਨ:___________                                    ਹਸਤਾਖਰ:___________ 
 

 

 

 

 

B'NL^ g[nkfJzN BzL10 ftu doi d;skt/I fpB?eko tZb' noih ckow d/ Bkb BZEh ehs/ ikD. 

 

ਫੋਟੋ ਲਗਾਓ 

 



 

*** 

(10- 12 ਕੇਵਲ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ) 

 

10. ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸੂਚੀ : ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਨੰੂ ਿਟੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਿਸਰਫ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵਗੇਾ । 

ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਨਮ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/10ਵ  ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਪੈਨ ਕਾਰਡ  

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ/ ਪਾਸਪੋਰਟ  

ਸੇਣੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ  

ਿਦਿਵਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ  ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਸਮਤੇ ਿਦਿਵਆਂਗ ਪਤੀਸ਼ਤ 40-50 %, ਸੀਨੀਅਰ ਮਡੈੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਜੋਬ ਿਫੱਟਨਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  

ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ  ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਦੱਸਵ ) ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰ ਲਈ, ਗੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਡਗਰੀ ਸਮੇਤ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ., 

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਲਈ। 

ਿਵਧਵਾ ਿਬਨਕਾਰ ਲਈ  ਪਤੀ ਦੀ ਮਤੌ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ  

ਤਰਜੀਹੀ ਸੇਣੀ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ( ਹ /ਨ ) i/ jK sK, ftnkj dk ;oNhfce/N, siaopk  ;oNhfce/N, 
fB:[esh gZso.  

 

ਸੂਚਨਾ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ (ਹ /ਨਾ) _______________________________________________________ 

11. ਕੁੱ ਲ ਬਣਦੇ ਨੰਬਰ (ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ ) (ਲੜੀ ਨੰ. 3 + 7 ): ___________________________________________________ 

 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ (ਕਲਰਕ/ਸਹਾਇਕ): ____________________ 

ਤਸਦੀਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ:  _________________________                    ਹਸਤਾਖਰ  __________________________________ 

          ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਪੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ  

12. ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਿਵਯੂ (5 ਅੰਕ): 

a. ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਤ ਪਿਹਲ     __________________________ 

b. ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ     __________________________ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ (a+b)    __________________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ/ਈ.ਓ. ਿਮ ਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ (ਮਬਰ)   __________________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਬਾ.ਿਵ.ਪ.ੋਅ. (ਮਬਰ ਸਕੱਤਰ)     __________________________ 

ਹਸਤਾਖਰ ਪ ਮੰਡਲ ਮਿੈਜਸਟੇਟ (ਬਤੌਰ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਅੇਰਪਰਸਨ)  __________________________ 

 

 

ਨਟ:  ਿਸਰਫ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹ  ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।  

 

 


