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ਦਫਤਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ -ਕਮ-ਿਜਲਾ ਪੋਗਰਾਮ 

 ਕੋਆਡੀਨਟਰ (ਮਗਨਰੇਗਾ), ਿਜਲਾ ਸੰਗਰੂਰ। 
ਿਜਲਾ ਪੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਸੰਗਰੂਰ। 148001 

Email: dpcmgnrega@gmail.com       Phone 01672-232013,514043 

Web site: https://sangrur.nic.in 
Link for Online application : https://govt.thapar.edu/mgnrega22 

ਜਨਤਕ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ 
  ਦਫਤਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਿਜਲਾ ਪੋਗਰਾਮ ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸੰਗਰਰੂ ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ 
ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਮੀ ਿਦਹਾਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

1. Important Tentative Dates: 
Date of Advertisement 18/09/2022 
Date of availability of online form 20/09/2022 
Last date for applying online 17/10/2022 
Last date for payment of application fee 19/10/2022 
Start date of downloading the admit card 30/10/2022 
Date of Exam 06/11/2022 
Uploading of answer key and OMR sheet in candidate’s 
login 

07/11/2022 

Window for filling objection in answer key 10/11/2022 
Result of written Examination in candidate’s login 14/11/2022 
Window for filling objection in written test score 16/11/2022 
List of qualified candidates on website 18/11/2022 

 
ਨੋਟ:- ਕੰਿਪਉਟਰ ਸਿਕੱਲ ਟਸੈਟ, ਟਾਇਿਪੰਗ ਟੈਸਟ , ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਮਤੀਆਂ ਬਾਰ ੇ

ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤ ੇhttps://govt.thapar.edu/mgnrega22  
ਉਪਰ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2.  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:- 

i)  ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆ ਂ:-   

Sr.No Name of Post Total No. of Posts 
 

1 I.T. Manager 01 

2 Coordinator (Grievance Redressal) 01 

3 Technical Assistant 11 

4 Computer Assistant 01 

5 Data Entry Operator 08 

6 Gram Rozgar Sewak 10 

Total 32 
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    ii)  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੈਟਾਿਗਰੀਆ ਂਵਾਈਜ ਵਰਗੀਕਰਣ :- 
 

Sr. No Name of Post Total No. of 
Posts 

Category Wise Posts 

1 I.T. Manager 01 
 

01-General 

2 Coordinator (Grievance 
Redressal) 

01 
 

01-General  
 

3 Technical Assistant 11 
 

01-General  
02-General (Women)  
01-PHC   
02-SC (Women) 
01-BC  
01-BC (Women)  
01-ESM  
01-ESM (Women)  
01-Gen EWS (Women)  

4 Computer Assistant 
01 
 01-SC  

5 Data Entry Operator 08 
 

03-General 
01-General (Women)  
01-SC (Women) 
01-SC  
01-BC (Women) 
01-ESM (Women) 

6 Gram Rozgar Sewak 10 
 

03-General (Women)  
01-SC (Women)  
01-SC ESM  
01-BC (Women)  
01-ESM  
01-ESM (Women)  
01-Gen EWS (Women)  
01-Gen EWS  

Total 32  
 

ਨੋਟ:- ਉਪਰਕੋਤ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ ਵਾਈਜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਫਤਰ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਿਜਲਾ 

ਪੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੰਗਰਰੂ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਨਵੀ ਂ ਰਾਖਵਕਰਨ ਪਾਿਲਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਿਕਸੇ 

ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 

ਮੁਕੰਮਲ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਰਕੋਤ  ਦਰਸਾਏ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ 

ਿਵੱਚ  ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਿਜਹੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ 

ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 

iii.)  ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੈਟਾਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰੀਆ ਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 

(ਆਸ਼ਿਰਤ) ਿਡਪਨਡਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਭਰੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆ।ਂ  
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iv.)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਖਵੀ ਂਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ ਨੋਿਟਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਮਤੀ 08-05-2020 ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੇਕਰ 

ਿਕਸੇ ਅਸਾਮੀ ਿਵਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਆਸ਼ਿਰਤ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 

ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ:- 

 

" In the Punjab recruitment of Ex-Servicemen rules, 1982, in rule 4, in sub rule (1), for the 

existing third proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -" 

" Provided further that when an Ex-Servicemen is not available for recruitment against a 

reserved vacancy and further no wife or dependent child of an Ex-Servicemen is available for 

recruitment against a reserved vacancy, such shall be reserved to be filled in by recruitment 

of the grand child of Gallantry Award Winner, in case the benefit of reservation has not been 

availed of by any of the children or dependents of such winner or by the winner himself 

subjected to the conditions specified in the second proviso:" 

 

v.)  ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀ ਂਅਸਾਮੀ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀ ਂਭਰੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਡੀ-ਿਰਜਰਵ ਦੀ ਪਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ,ੈ ਭਾਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖਵੀ ਂਕੈਟਾਿਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਆਉਦਂਾ ਹੋਵੇ।  

3. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ Increment.  

 
Sr. 
No 

Name of Post Remuneration  
(Salary)  

1 I.T. Manager 21000/- 

2 Coordinator (Grievance Redressal) 21000/- 

3 Technical Assistant 17500/- 

4 Computer Assistant 12000/- 

5 Data Entry Operator 12000/- 

6 Gram Rozgar Sewak 10700/- 

 

ਉਕਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਭੱਤੇ ਿਦਤੱੇ ਜਾਣਗੇ:- 

1. ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ   :  250/-  (ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾ ਂਲਈ) 

2. ਿਫਕਸ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ :  1000/- (ਆਈ.ਟੀ.ਮਨੇਜਰ) 

        1500/- (ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ/ਗਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕ)  

ਨੋਟ:- ਉਕਤ ਤਨਖਾਹ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 6% ਕੰਟਨਜਸੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਮ 
ਸਮ ਤੇ ਲਾਗੂ Increment ਪੋਗਰੱੈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
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4.  ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ 

Sr. 
No 

Name of Post Qualification 

1 I.T. Manager 

M.Tech/B.Tech (Computers) MCA/B.Sc. (I.T), One year 
experience desirable 
B. Tech/MCA or equivalent with good proficiency in 
MS Office, use of internet, basic programming skills.  

2 
Coordinator (Grievance 

Redressal) 

Post-Graduation with computer skills  
(Preference for experience)               
 Or  
Any retired DDPO/BDPO/ADO with Computer Skills 

3 Technical Assistant 

Degree/Diploma in Civil Engineering from 
Government recognized institute Proficiency in 
Computer Skills desirable (MS word, Excel, Database 
functions)  
Or 
retired JE/ SDO of Govt./Semi Govt. dept. (Civil Works) 

4 Computer Assistant 
BCA/ B-Tech/MCA or equivalent with good proficiency 
in MS office, use of internet, basic programming skills, 
one year experience desirable 

5 Data Entry Operator BA/B.Sc. with diploma in computer applications, One 
year experience desirable.  

6 Gram Rozgar Sewak 10+2, Data Entry Skills 
 

 
 5. ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ : 
 

 (A)      I.T Manager :- 
 

 (i)  Written Examination   :  75 M.M  

 Mental ability   : 20 M.M 

 General Studies  : 15 M.M 

 MGNREGA Basics  : 10 M.M 

 Computer Proficiency  : 20 M.M 

 English Proficiency   : 10 M.M 
 

(ii) Higher Qualification    :  5 M.M   

   MTech (Computer)/MCA or equivalent     
 

(iii)  Compulsory Computer Test of skills like MS Office, Data Base   

Functions, Use of Internet etc.  

  

(iv) Work Experience     :  10 M.M 

 (2 marks per year of experience subject to maximum of 5 years.) 

(Experience in months will not be counted) 
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(v) Interview Session     :         10 M.M 

(to judge basic awareness, personality and communication skills of the 

candidate) 

 

 Total        :  100 M.M 
 
 

(B)     Coordinator (Grievance Redressal):- 
 

 (i) Written Examination    :  75 M.M  

 Mental ability   : 20 M.M 

 General Studies  : 15 M.M 

 MGNREGA Basics  : 10 M.M 

 Computer Proficiency : 20 M.M 

 English Proficiency test : 10 M.M 

 

(ii) Higher Qualification    :  5 M.M  

    Any Post-Graduation    
 

(iii)  (Compulsory Computer Test of skills like MS Office, Data Base   

Functions, Use of Internet etc.) 

 

(iv) Work Experience     :  10 M.M 

 (2 marks per year of experience subject to maximum of 5 years.) 

(Experience in months will not be counted) 
 

(v) Interview Session     :       10 M.M 

(to judge basic awareness, personality and communication skills of the 

candidate) 

 Total M.M      :  100 M.M 
  

 

(C)  Technical Assistant:- 
 

(i) Written Examination    :  75 M.M  

 Mental ability   : 20 M.M 

 General Studies  : 15 M.M 

 MGNREGA Basics  : 10 M.M 

 Computer Proficiency : 10 M.M 

 Civil Engineering Related : 20 M.M 

  

   (ii) Higher Qualification    :  5 M.M  

   MTech (Civil)     
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(iii) (Compulsory Computer Test of skills like MS Office, Data Base 

Functions, Use of Internet etc.) 

 

(iv)  Work Experience     :  10 M.M 

 (2 marks per year of experience subject to maximum of 5 years.) 

(Experience in months will not be counted) 
 

(v) Interview Session     :       10 M.M 

(to judge basic awareness, personality and communication skills of the 

candidate) 

 

 Total M.M      :  100 M.M 
 
 

(D)   Computer Assistant 

 (i) Written Examination    :       75 M.M 
     

 Mental ability   : 20 M.M 

 General Studies  : 15 M.M 

 MGNREGA Basics   : 10 M.M 

 Computer Proficiency  : 20 M.M 

 English Proficiency   : 10 M.M 
   

(ii) Higher Qualification     :  5 M.M  

Master Degree in Computer    

 

(iii) (Compulsory Computer Test of skills like MS Office, Data Base 

Functions, Use of Internet etc.) 

(iv) Typing Test (Compulsory)    
  

 English   :30 words per min 

 Punjabi (Ravi font)  :25 words per min  
 

(iv) Work Experience     :  10 M.M 

(2 marks per year of experience subject to maximum of 5 years.) 

(Experience in months will not be counted) 
 

(v) Interview Session     :       10 M.M 

(to judge basic awareness, personality and communication skills of the 

candidate) 

 

 Total M.M      :       100 M.M 
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 (E)   Data Entry Operator 
 

(i) Written Examination    :   75 M.M 
 

 Mental ability    : 20 M.M 

 General Studies   : 15 M.M 

 MGNREGA Basics   : 10 M.M 

 Computer Proficiency   : 20 M.M 

 English Proficiency    : 10 M.M 

 

(ii) Higher Qualification    :  5 M.M  

Any Post Graduation      

 

(iii) (Compulsory Computer Test of skills like MS Office, Data Base 

Functions, Use of Internet etc.) 

 

(iv) Typing Test (Compulsory)    
  

 English    :30 words per min 

 Punjabi (Ravi font)  :25 words per min  
 

(iv) Work Experience     :  10 M.M 

(2 marks per year of experience subject to maximum of 5 years.) 

(Experience in months will not be counted) 
 

(v) Interview Session     :       10 M.M 

(to judge basic awareness, personality and communication skills of the 

candidate) 

 

 Total M.M      :  100 M.M 

 

(F)   Gram Rozgar Sewak: 
 

(i)  Written Examination   :  75 M.M 
 

 Mental ability   :  25 M.M 

 General Studies  :  25 M.M 

 MGNREGA Basics  & :  25 M.M 

 Rural Governance 

 

(ii) Higher Qualification    :  5 M.M  

  Any Post Graduation     
  

(iii) Work Experience     :  10 M.M 

(2 marks per year of experience subject to maximum of 5 years.) 

(Experience in months will not be counted) 
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(iv) Interview Session     :       10 M.M 

(to judge basic awareness, personality and communication skills of the 

candidate) 

 

 Total M.M      :  100 M.M 

 

Note:  

Written Exams will be conducted in three Phase: 

1. Combined Written test for the post of I.T. Manager, Coordinator 

Grievance Redressal, Computer Assistant and Data Entry Operator. 

2. Written test for the post of Technical Assistant 

3. Written test for the post of Gram Rozgar Sewak 

Venue for written Exam and Compulsory Computer Skill Test. will be announced 

later.  

 
 

 6. ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਂ:- 

I. ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਨਹੀ ਂ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। 

II. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੱ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ 

ਸੀਮਾਂ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

III. ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਵੱਧ 

ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਂ45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

IV. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱਚ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ Punjab Recruitment 

of Ex-Servicemen rules, 1982 ਿਵੱਚ ਸਮ ਸਮ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵਗੇੀ। ਇਹ ਉਮਰ 

ਸੀਮਾਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਘਟਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 

ਬਚੀ ਉਮਰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਤ ਵੱਧ ਨਹੀ ਂ

ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

V. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਹੀਣਾ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਿਵੱਚ 10 ਸਾਲ ਛੋਟ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤ 

ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ 47 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

VI. Widows, divorcees and certain other categories of married women ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ   

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪਤੱਰ ਨੰ:1/50/83-5PP (1368)/3454 ਿਮਤੀ 23-04-1984 ਰਾਹੀ ਂ

ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਂਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆ ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 40 ਸਾਲ 

ਤਕੱ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

VII. ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਿਜਲਾ ਪੋਗਰਾਮ ਕੋਰਡੀਨੇਟਰ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਮਗਨਰਗੇਾ 

ਅਧੀਨ ਸੰਗਰੂਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂ ਲਈ ਇਸ ਭਰਤੀ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 

ਨਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

 



9 
 

7.  ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾ:ਂ - 
I. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਿਮਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

II. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 

ਸਰਟੀਫਕੇਟ (Domicile Certificate) ਅਪਲੋਡ/ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਅਪਲੋਡ/ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਸਮ 5 ਸਾਲ ਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀ ਂਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

III. ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ/ਪਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ/ਸਾਬਕਾ ਫਜੌੀਆਂ/EWS/ਸੋਪਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਚਲੱਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਣੋਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 

 

 

8.  ਚੋਣ ਿਵਧੀ :- 

ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਨੰੂ ਿਜਸ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
i. I.T Manager, Coordinator (Grievance Redressal), Computer Assistant, Data 

Entry Operator, ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ Objective 
Type ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵਗੇਾ।  

ii. Technical Assistant ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ Objective type 
ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

iii. Gram Rozgar Sewak ਲਈ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ Objective type 
ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

iv. ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ੋ ਘੱਟ 40 ਪਤੀਸ਼ਤ ਅਕੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨੇ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।  

v. ਪੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤ 

ਵੱਧ 3 ਗੁਣਾ ਂਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।  

vi. Computer Assistant, Data Entry Operator ਦੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਟਾਇਿਪੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਇਿਪੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ 30 w.p.m ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵੱਚ 25 w.p.m (ਰਾਵੀ ਫਟ) ਦੀ ਸਪੀਡ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
 

vii. ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਿਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂ ਿਵੱਚੋ, ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ 

ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇਉਮਦੀਵਾਰ ਿਜਲਾ ਂਸੰਗਰੂਰ 

ਤੋ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚੱ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

ਮੈਿਰਟ ਉਪੱਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿੈਰਟ ਹਾਿਸ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਤ ੋ

ਇਲਾਵਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਮਤੁਾਬਕ ਉਮਰ ਿਵਚੱ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪੱਰ ਮੰਨੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੰਕਾ ਂਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਿਵਵਾਦ ਨਹੀ 

ਸੁਲੱਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਟਿਰਕ ਦੇ ਅੰਕਾ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਿੈਟਕ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਿਸਲ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪੱਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 

viii. ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ, ਟਾਇਿਪਗੰ ਟੈਸਟ, ਕੰਿਪਉਟਰ ਸਿਕੱਲ ਟੈਸਟ, ਇੰਟਰਿਵਊ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤ ੇਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤ ੇ
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https://govt.thapar.edu/mgnrega22   ਤ ੇਸਮ ਸਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰਦੇ 

ਰਿਹਣ। 

 
ix. ਭਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚਣੇੁ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਤ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋ Waiting List ਵੀ ਰਖੱੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਨਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗ,ੇ ਉਹਨਾ ਂ

ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਨੰੂ ਮੈਿਰਟ ਅਧਾਰ ਤੇ Waiting List ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ ਇਕੱ 

ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਿਲਡ ਹੋਵੇਗੀ।  

x. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਥੀ ਦਾ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਭਰਨ ਸਮੇ 10ਵੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚੱ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। 
 

xi. ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਿਜਲਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 

ਮਗਨਰਗੇਾ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਜਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਭੇਜੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 

ਿਨਰੋਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਮਗਨਰੇਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੂਰ ੇਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਿਜਲੇ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਬਲਾਕ ਿਵੱਚ ਿਡਉਟੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

xii. ਿਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵਖੱਰ ੇਤੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

xiii. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਇੰਟਰਿਵਯੂ ਦੇ ਸਮ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:- 

1. Employer's Certificate,  

and   

2. ਿਜਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ( 

Period of experience) ਦੇ Form 16 or Bank Account statement or 

EPF Statements or ESI Statements.  

ਨੋਟ :-  ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵਜੇ 

ਨਹੀ ਂਪਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀ ਂਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

xiv. ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਚਣੋ ਕਰਨ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡਾ ਂਿਵਚੱ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਦੀ ਹ ੈ

ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਅੰਿਤਮ ਮਿੰਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

xv. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋ ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵ-ੈਘਸ਼ੌਣਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨਾ ਂਿਵਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ 

ਕਰੀਮੀਨਲ ਜਾਂ ਿਵਜੀਲਸ ਕੇਸ ਨਹੀ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 

ਿਕਤੇ ਵੀ  ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਿਗਆ । 
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9.  ਫ਼ੀਸ ਸਬਧੰੀ ਵੇਰਵਾ:-  

 Application fees for the post: 

 SC/ST/BC/PwD        250/- 

 All other Categories       500/- 

 

ਨੋਟ:-   

1. I.T Manager, Coordinator (Grievance Redressal) , Computer Assistant, 

Data Entry Operator ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਕੱ ਸੰਗਲ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, 

2. ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਗਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ  ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਤੰਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿਤੰਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 

ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਫ਼ੀਸ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚੱ ਵਾਿਪਸ ਨਹੀ ਂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(Non-refundable at any time). 

 
  

10. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾ ਂ:- 

ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯਗੋ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ 

ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

I. ਪੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਪਾਪਤ ਨਾ ਹਣੋਾ ਜਾਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

II. ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾ ਂਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ। 

III. ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀਿਕਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ। 

IV. ਿਕਸ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰ ੇਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਅਯਗੋ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹਣੋਾ। 

V. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਤਾ ਪੂਰੀਆ ਨਾ ਹੋਣਾ। 

VI. ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤ ੇ

https://govt.thapar.edu/mgnrega22  ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ  ਿਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਥਾ ਂ

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਿਕਿਰਆ ਰਾਹੀ ਿਬਨੈ ਕਰਨਾ।  

VII. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੈਣੀ/ਕੋਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅਪਾਲਾਈ ਕਰਦਾ 

ਹੈ, ਿਜਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। 

VIII. ਮਗਨਰਗੇਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿਹਲਾਂ ਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੱੁਿਕਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ 
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ਿਕਤੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹ।ੈ 

 

11. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ :- 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤ ੇ

https://govt.thapar.edu/mgnrega22   ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 

ਵੱਲ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਂਦੱਸੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਇਸ 

ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਜਮਾਂ ਨਹੀ ਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗ।ੇ ਆਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਤਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਮਤ ਹਨ। 

 

12. ਿਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਹੱਤ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਂ:- 

i. ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਂਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਫਾਰਮ 

ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚੱ ਿਦੱਤੇ ਯਗੋਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। 

ii. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤੇ 

https://govt.thapar.edu/mgnrega22   ਤ ੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 

iii. ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਿਮਤੀ 17/10/2022 ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ e-

admit card ਿਮਤੀ 30/10/2022 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ e-admit card 

ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ 

ਪੋਸਟ ਰਾਹੀ ਂਨਹੀ ਂਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰਦੇ 

ਰਿਹਣ।  

iv. ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਪਸ਼ਨ/ਸੂਚਨਾਂ ਆਿਦ ਲੈਣ 

ਲਈ ਦਫਤਰ ਵਧੀਕ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਪਡੂ ਿਵਕਾਸ), ਸੰਗਰੂਰ ਿਵਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

(ਫੋਨ ਨੰ.- 01672-514073) 

v. ਪੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ mobile phone (even in switched off mode), pager 

or electronic equipment or programmable device or storage media like pen 

drive, smart watches etc. or camera or Bluetooth devices or any other 

equipment or related accessories either in working or switched off mode 

capable of being used as a communication device ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
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vi. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 

ਉਪਕਰਨ/ਸਮਾਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ 

ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦਂਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਹੀ ਂ

ਹੋਵੇਗੀ।  

vii. ਉਮੀਦਵਾਰ Medically Fit ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣਾ Medically 

Fit ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਕੇਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ Medically Unfit 

ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਉਸ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਿਕਸ ਹੈਲਥ ਕਦਰ ਤ 

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਈੱਆ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵੇਗੀ।  

viii. ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ Handicapped Persons ਨੰੂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ 

ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ:- 

Sr. 

No 

Name of the Post Category of Disabled 

(fJj PosK Io{oh jB) 
Sub-Categories 
(fJj PosK Io{oh jB) 

Physical 

Requirement 

(fJj PosK Io{oh jB) 

1 IT Manager OH;HI OL, MW, D, LC, AAV, 

MDy;HH 

ST, W,SE,RW,  

C, MF, M 

2 Coordinator 

Grievance Redressal 

OH;HI OL, MW, D, LC, AAV, 

MDy;HH 

ST, W,SE,RW,  

C, MF, M 

3 Technical Assistant  OH;HI OL, MW, D, LC, AAV, 

MDy;HH 

ST, W,SE,RW,  

C, MF, M 

4 Computer Assistant OH;HI OL,BL,MW,D,LC,AAV

, MDy ;HH 

S,SE,RW,C,MF 

5 Data Entry Operator OH;HI OL,BL,MW,D,LC,AAV

, MDy ;HH 

S,SE,RW,C,MF 

6 Gram Rozgar Sevak OH;HI OA,MW, LC, D, AAV, 

MDy ;HH 

ST,W,SE,RW, 

C,MF,M 

 

ix. ਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ ਅਤ ੇ ਇਟੰਰਿਵਊ ਲਈ ਚਣੇੁ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂ ਦੀ ਿਲਸ਼ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ 

https://sangrur.nic.in ਤੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਮ ਸਮ ਿਸਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

x. ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਂਘਟਾਉਣ ਜਾ ਂਭਰਤੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਜ਼ੇ ਤੇ 

ਇਸਿਤਹਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।  

xi. ਭਰਤੀ ਿਵੱਚੋ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਨੰੂ ਿਜਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਜਾ ਂਦਫਤਰ ਹੈਡ 
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ਕੁਆਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਿਵਖੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤ ੋ

ਬਾਅਦ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰਾ ਂਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੰੂ 

ਨਹੀ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

xii. ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਘੱਟ—ੋਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਿਜਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਿਵੱਚ ਿਡਊਟੀ 

ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਜਲੇ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਂਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ।  

xiii. ਭਰਤੀ ਿਵੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਕਸ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾ ਂ

ਉਸ ਦੀ ਜਗਾਂ ਤ ੇWaiting List ਿਵਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਥ ੇਇਹ ਵੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਸਾਰੀਆਂ ਅਮੀਮੀਆ ਂਿਵੱਚ ਜਾ ਂਇਹਨਾ ਂ

ਅਸਮੀਆਂ ਤ ੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਿਵਚੱ  ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹ ੋ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ Waiting List ਿਵਚੱ ਅਗਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 

ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਖੱ ਦਫਤਰ ਤ ਪਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

xiv. ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟੀਚ ੇਿਦੱਤ ੇਜਾਣਗ,ੇ ਿਜਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਜੁਆਇਿਨੰਗ 

ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਕੇਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਘੱਟ-ੋਘਟੱ ਟੀਿਚਆ ਂਨੰੂ 

ਪਾਪਤ ਨਹੀ ਂਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤ ਫਾਰਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਂ

ਤੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ Waiting List ਿਵੱਚ ਅਗਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

xv. ਮਗਨਰਗੇਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੰਟਨਜਸੀ ਫੰਡਜ ਦੀ ਿਦੱਕਤ ਆਉਦਂੀ ਹੈ ਤਾ ਮੇਿਰਟ 

ਿਲਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਦਾ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

xvi. ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਦੋਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਤ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 

ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾ ਂ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ 

ਨਹੀ ਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਿਬਨਾਂ ਨੋਿਟਸ ਿਦੱਤ ੇ

ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

xvii. ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਟਾਿਗਰੀਆ ਂ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਿਕਉਿਂਕ ਫਾਰਮ 

ਭਰਨ ਉਪੰਰਤ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ਼ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਸਕੇਗਾ।  

xviii. ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਊਮਦਵਾਰ ਖੁਦ ਿਜਮੰੇਵਾਰ ਹਵੋੇਗਾ।  

xix. ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋ ਇਕੱ ਵਾਰ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ 

ਆਿਗਆ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।   
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xx. ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨਾਂ ਅਸਾਿਮਆ ਲਈ ਖਦੁ ਆਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕਫੈ ੇਅਟਡਟ ਦੀ 

ਮੱਦਦ ਨਾ ਲਵ।ੇ ਜਕੇਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕਫੈ ੇਅਟਡਟ ਦੀ ਮਦੱਦ 

ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

xxi. ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 

Online Submit ਕਰਨਗ।ੇ  

xxii. ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਨੰੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵ ੇਿਕ 

ਪੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਤੀ, ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ, ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਤੀਜਾ, ਮੈਿਰਟ ਸੂਚੀ ਜਾ ਂ

ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਸਬਧੰੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮ ਸਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਹੋਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨੋਿਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤ ੇ

https://govt.thapar.edu/mgnrega22  ਤੇ ਹੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਅਤ ੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੋਰ ਤ ੇਕਈੋ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵਗੇੀ। ਸੋ ਜਦ ਤਕੱ 

ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਮੁਕਮੰਲ ਨਹੀ ਹ ੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦੱ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਲੇਟਸੈਟ ਅਪੇਡਟ (Latest 

Update) ਲਈ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sangrur.nic.in ਅਤੇ 

https://govt.thapar.edu/mgnrega22   ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋਰ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜਮੰੇਵਾਰੀ 

ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕੌਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

xxiii. ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਊਸਂਿਲੰਗ ਸਮ ਲੋੜੀਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ/ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਕਰਨ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ 

ਕਰਨਗ।ੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤੋ ਪਿਹਲਾ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

xxiv. ਿਲਿਖਤੀ ਪਿਖਆ ਤ ੇਇੰਟਰਿਵਊ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਂਨੰੂ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ/ਡੀ.ਏ ਅਦਾ ਨਹੀ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

xxv. ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬਧੰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 10 

ਤ 04 ਵੱਜੇ ਤੱਕ ਦਫਤਰ ਦ ੇਫੋਨ ਨੰਬਰ 01672-514073 ਤ ੇਸਪੰਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

xxvi. ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ/ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆਉਦਂੀ ਹ ੈਤਾ ਂਉਸ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ 

ਦਾ ਹੱਕ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।   

********* 


