ਰਪਾਯਭਾ 'ਅ'
(ਉਨਹਾਂ ਰਾਇਭਯੀ ਕਾਡਯ ਦੇ ਾਯੇ ਅਧਧਆਕਾਂ ਵੱ ਰੋਂ ਧਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਸੈ। ਧਜਨਹਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਸ਼ਨ/ ਗਰੈਜੂਸ਼ਨ ਧਵੱ ਚ ਧਤਿੰ ਨ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ..................................................................... ਵਜੋਂ ਾ ਕੀਤੀ
ਸਵੇ। ਜ ਰਾਗੂ ਸੈ ਉਸ ਟਿਕ/ਭਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।)

ਵੈ-ਘਸ਼ਣਾ ੱ ਤਯ
ਤਯੱ ਕੀ ਦਾ ਧਵਸ਼ਾ

)

ਭੈਂ ................................................... ੱ ਤਯ/ੱ ਤਯੀ ਸ਼ਰੀ .................................................. ਵਾੀ ਭਕਾਨ ਨਿੰ. ..........
ੈਕਟਯ/ਧਿੰ ਡ ............................................................. ਧਜਰਹਾ ............... ..................... ਦਾ/ਦੀ ਯਧਸਣ ਵਾਰਾ/ਵਾਰੀ ਸਾਂ ਅਤੇ
ਸੇਠ ਧਰਖੇ ਅਨਾਯ ਘਸ਼ਣਾ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਸਾਂ ਧਕ -

ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੱ ਰੋਂ ਵੈਤਦੀਕ ਕੀਤੀ ਪਟ

1.

ਭੈਂ ਉਕਤ ਤੇ ਦਾ/ਦੀ ਯਧਸਣ ਵਾਰਾ/ਵਾਰੀ ਸਾਂ।

2.

ਭੇਯੀ ਜਨਭ ਧਭਤੀ ................... ਸੈ।

3.

ਭੈਂ ਫਤਯ ਜੇ.ਫੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਚ.ਟੀ./ੀ.ਚ.ਟੀ. ਰਾ/ ..................................... ਫਰਾਕ ...............................

ਧਚਕਾਈ ਜਾਵੇ।

ਧਜਰਹਾ ......................................... ਧਵਖੇ ਧਡਊਟੀ ਧਨਬਾ ਧਯਸਾ/ਯਸੀ ਸਾਂ।
4.

ਭੈਂ ................... ........ (ਜਨਯਰ/.ੀ.) ਕੈਟਾਗਯੀ ਨਾਰ ਫਿੰ ਧਤ ਸਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੈਂਡੀਕੈਡ ਕੈਟਾਗਯੀ ਧਵੱ ਚ ਭੇਯੀ ਫ-ਕੈਟਾਗਯੀ ...................
(ਆਯਥ/ਧਵਮੂਅਰ/ਸੀਅਧਯਿੰ ਗ) ਸੈ।

5.

ਭੇਯੀ ਦਵੀਂ ੱ ਧਯ ਤੇ ਿੰ ਜਾਫੀ ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਧਭਤੀ ....................... ਸੈ ਅਤੇ ਭੈਂ ਦਵੀਂ ਿੰ ਜਾਫੀ ...................... ਫਯਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੈ।

6. ੇਯੈਂਟ ਧਵਬਾਗ ਧਵੱ ਚ ਧੱ ਧਖਆ ਧਵਬਾਗ/ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿੰ ਥਾਵਾਂ/ਅਯਫਨ ਰ ਕਰ ਫਾਡੀਜ ਧਭਤੀ ................ ................. ਦੇ ਇਸ਼ਧਤਸਾਯ ਯਾਸੀਂ ਸਈ ਬਯਤੀ
ਅਨਾਯ ਭੇਯੀ ਯੈਗੂਰਯ ਧਨਮਕਤੀ ਦੀ ਧਭਤੀ ................................. ਸੈ (ਸਾਜ਼ਯੀ ਧਯਯਟ ਅਨਾਯ), ਨੋਸ਼ਨਰ ਧਨਮਕਤੀ ਦੀ ਧਭਤੀ ..... ............................
ਸੈ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਧਨਮਕਤੀ ਦੀ ਧਭਤੀ .................... ........................ ਸੈ ਅਤੇ ਧੱ ਧਖਆ ਧਵਬਾਗ ਧਵੱ ਚ ਭਯਜ/ਟਯਾਂਪਯ ਸਣ ਉਯਿੰ ਤ ਸਾਜ਼ਯ ਸਣ ਦੀ
ਧਭਤੀ ........................................... ਸੈ। ਭੇਯਾ ੇਯੈਂਟ ਧਵਬਾਗ ਧੱ ਧਖਆ ਧਵਬਾਗ/ਿੰ ਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਿੰ ਥਾਵਾਂ/ਅਯਫਨ ਰ ਕਰ ਫਾਡੀਜ ਸੈ।
7.

ਭੈਂ ਫਤਯ ......... .............................. (ਚ.ਟੀ./ੀ.ਚ.ਟੀ.) ਧਵਬਾਗੀ ਤਯੱ ਕੀ ਦੇ ਸਕਭ ਨਿੰ. ............ ............................. ਧਭਤੀ ... .......................
ਅਨਾਯ ਧਭਤੀ.......................... ਨੂਿੰ ਸਾਜ਼ਯੀ ਧਦੱ ਤੀ।

8.

ਭੈਂ ਗਰੈਜੂਸ਼ਨ (ਯੈਗੂਰਯ/ੱ ਤਯ-ਧਵਸਾਯ/ਰਾਈਵੇਟ ਭਡ ਯਾਸੀਂ) .......................................................... ਮੂਨੀਵਯਧਟੀ ਤੋਂ ੈਸ਼ਨ ....................... ਦਯਾਨ
ਧਤਿੰ ਨ ਾਰਾਂ ਧਵੱ ਚ

(ਧਵਸ਼ਾ)..................................... ਵਜੋਂ ਾ ਕੀਤੀ ਸੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਧਵ

ਸ਼ਾ ਧਤਿੰ ਨ ਾਰਾਂ ਧਵੱ ਚ

(ਧਵਸ਼ਾ) ............................ ਵਜੋਂ

....................................................................................... ਮੂਨੀਵਯਧਟੀ ਤੋਂ ਧਭਤੀ ....................... ਨੂਿੰ ੈਸ਼ਨ ....................... ਦਯਾਨ
(ਡੀ.ਭ.ੀ. ਬਾਗ-3 ਤੋਂ ਬਯੀ ਜਾਵੇ) ਾ ਕੀਤਾ ਸੈ। ੇਵਾ ਧਵੱ ਚ ਆਉਣ ਉਯਿੰ ਤ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਮਗਤਾ ਫਿੰ ਧੀ ਭੈਂ ਧਵਬਾਗ ਦੇ ੱ ਤਯ ਨਿੰ .
.............................................. ਧਭਤੀ ....................... ਅਨਾਯ ................................ (ਯੈਗੂਰਯ/ੱ ਤਯ ਧਵਸਾਯ/ਰਾਈਵੇਟ) ਕਯਨ ਰਈ ਭਨਜ਼ੂਯੀ
ਰਈ ਸੈ।

9. ਭੈਂ ਫੀ.ੱਡ. (ਯੈਗੂਰਯ/ੱ ਤਯ-ਧਵਸਾਯ/ਰਾਈਵੇਟ ਭਡ ਯਾਸੀਂ) ............................................................ ਮੂਨੀਵਯਧਟੀ ਤੋਂ ੈਸ਼ਨ ....................... ਦਯਾਨ
ਟੀਧਚਿੰ ਗ ਆਪ ...........................ਧਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਾ ਕੀਤੀ ਸੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਧਵਸ਼ਾ ਟੀਧਚਿੰ ਗ ਆਪ

............................................................ ਮੂਨੀਵਯਧਟੀ ਤੋਂ

ਧਭਤੀ ....................... ਨੂਿੰ ੈਸ਼ਨ ....................... ਦਯਾਨ (ਡੀ.ਭ.ੀ. ਫੀ.ੱਡ. ਪਾਈਨਰ ਤੋਂ ਬਯੀ ਜਾਵੇ) ਾ ਕੀਤਾ ਸੈ। ੇਵਾ ਧਵੱ ਚ ਆਉਣ ਉਯਿੰ ਤ ਰਾਤ
ਕੀਤੀ ਮਗਤਾ ਫਿੰ ਧੀ ਭੈਂ ਧਵਬਾਗ ਦੇ ੱ ਤਯ ਨਿੰ. .............................................. ਧਭਤੀ ....................... ਅਨਾਯ ................................
(ਯੈਗੂਰਯ/ੱ ਤਯ ਧਵਸਾਯ/ਰਾਈਵੇਟ) ਕਯਨ ਰਈ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਰਈ ਸੈ।
10. ਭੈਂ ਗਰੈਜੂਸ਼ਨ ਧਵੱ ਚ ਧਤਿੰ ਨ ਾਰਾਂ ਧਵੱ ਚ ................................(ਧਵਸ਼ੇ) ਇਰੇ ਕਧਟਵ ਧਵਸ਼ੇ (ਚਣਵੇਂ ਧਵਸ਼ੇ) ਜਾਂ/ਅਤੇ ਟੀਧਚਿੰ ਗ ਆਪ ............................ਿੰ ਜਾਫ ਯਾਜ
ਤੋਂ ਫਾਸਯਰੀਆਂ ਮੂਨੀਵਯਧਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਤਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਫਿੰ ਧੀ ਵੈ-ਘਸ਼ਣਾ (02 ਿੰ ਨੇ ਦੇ ਧਨਯਧਾਧਯਤ ਰਪਾਯਭੇ ਤੇ) ਧਦੱ ਤਾ ਸੈ। (ਜੇ ਰਾਗੂ ਨਸੀਂ ਤਾਂ ਕਯਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ)
11. ਭੈਂ ਆਣੀਆਂ ਉਯਕਤ ਧਵਧਦਅਕ ਮਗਤਾਵਾਂ ਧਭਤੀ 20.06.2018 ਜਾਂ ਧਭਤੀ ... ....................... ਤੱ ਕ ਧਨਮਭਾਂ ਅਨਾਯ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ੇਵਾ ਧਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਉਯਿੰ ਤ ਰਾਤ ਮਗਤਾ ਧਵੱ ਚ ਧਵਬਾਗ ਤੋਂ ਭਨਜ਼ੂਯੀ ਰਈ ਸੈ।
12. ਭੇਯੀ ਜੇ.ਫੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਰਈ ਜਾਗ ਭੱ ਢਰੀ ਧਨਮਕਤੀ ੂਚੀ/ਧਨਮਕਤੀ ਸਕਭਾਂ ਅਨਾਯ ਭੇਯੇ ਭੈਧਯਟ ਅਿੰ ਕ .................... ਸਨ। ( ਧਫਰਕਰ ਇਿੰ ਨ-ਧਫਿੰ ਨ ਸੀ
ਦਸ਼ਭਰਵ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਧਤਿੰ ਨ ਅਿੰ ਕਾਂ ਤੱ ਕ ਸੀ ਬਯੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਕ ਵੀ ੂਯਤ ਧਵੱ ਚ ਯਾਉਂਧਡਿੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ )
13. ਭੈਂ ਯਖ ਭਾਂ ਫਤਯ ........................ (ਅਸਦੇ ਧਵੱ ਚ) ਧਵਬਾਗੀ ੱ ਤਯ ਨਿੰ.:................................. ਧਭਤੀ .......................... ਅਨਾਯ ੂਯਾ ਕਯ ਧਰਆ ਸੈ।
14. ਭੈਂ ਧਵਬਾਗ ਧਵੱ ਚ ਆਉਣ ਉਯਿੰ ਤ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਯੈਗੂਰਯ ਤਯ ਤੇ ਉੱਚ-ਮਗਤਾ ਰਈ ਧਨਮਭਾਂ ਅਨਾਯ ਛੱ ਟੀ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਰਈ ਸੈ।
15. ਭੇਯੇ ਧਵਯੱ ਧ ਕਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ/ੜਤਾਰ/ਕਯਟ ਕੇ ਨਾ ਸੀ ੈਂਧਡਿੰ ਗ ਸੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸੀ ਚੱ ਰ ਧਯਸਾ ਸੈ। (ਜੇਕਯ ੈਂਧਡਿੰ ਗ/ਚੱ ਰ ਧਯਸਾ ਸੈ ਤਾਂ ਵੇਯਵੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)..........
16. ਭੈਂ ਆਣੀਆਂ ਾਰ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤੱ ਕ ਦੀਆਂ ਅਰ ਰਾਨਾ ਗਤ ਧਯਯਟਾਂ ਧਵੱ ਚ ਭੇਯੇ ੱ ਧਯ ਤੇ ਬਯੇ ਜਾਣ ਵਾਰੇ ਕਾਰਭਾਂ ਭੇਤ ਆਣੇ ਧਯਕਾਯਡ
Anuswr qr`kI leI bYNc mwrk pUry krdw hW Bwv ...................AMk bxdy hn Aqy myrI drjw bMDI Aosq qoN G`t nhIN rhI[
17. ਭੈਂ ਫਤਯ ਸੈੱਡ-ਟੀਚਯ ਤਯੱ ਕੀ ਰਈ ਸੈ/ਨਸੀਂ ਰਈ ਸੈ ਅਤੇ ਭੈਂ ਸੈੱਡ ਟੀਚਯ/ਭਾਟਯ ਕਾਡਯ ਧਵੱ ਚ ਤਯੱ ਕੀ ਨਾ ਰੈ ਣ ਕਾਯਨ ਧਛਰੇ ਦ ਾਰ ਦੇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਡੀਫਾਯ/
ਯੀਵਯਟ ਨਸੀਂ ਸਇਆ (ਜੇਕਯ ਡੀਫਾਯ/ਯੀਵਯਟ ਸਇਆ ਸੈ ਤਾਂ ੱ ਤਯ ਨਿੰ. ................. .............................. ਧਭਤੀ ...............................................
ਭਾਂ ............................................... ਤੋਂ ............................................... ਤੱ ਕ)
18. ਭੈਂ nvy rUlW Anuswr ......................... ਧਵਸ਼ੇ ਨੂਿੰ ੜਾਉਣ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਮਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਵਬਾਗੀ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਸਾਂ।
ਧਭਤੀ - ..............................
ਭਫਾਇਰ ਨਿੰ. - ..............................

(ਸਤਾਖਯ)
ਵੈ-ਘਸ਼ਣਾ ਕਯਤਾ

ਤਸਦੀਕ
ਭੈਂ ਤਦੀਕ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਸਾਂ ਧਕ ਭੇਯੀ ਉਯਕਤ ਵੈ-ਘਸ਼ਣਾ ਧਫਰਕਰ ਸੀ ਵਾ: ਦਯਤ ਸੈ ਅਤੇ ਇ ਧਵੱ ਚ ਕਝ ਵੀ ਰਕਾਇਆ ਜਾਂ ਛਾਇਆ ਨਸੀਂ ਧਗਆ
ਸੈ। ਜੇਕਯ ਇ ਧਵੱ ਚ ਕਝ ਵੀ ਗਰਤ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈ ਤਾਂ ਭੈਂ ਇ ਫਾਫਤ ਖਦ ਧਜਿੰ ਭੇਵਾਯ ਸਵਾਂਗਾ/ਸਵਾਂਗੀ।
ਧਭਤੀ - ..............................
ਭਫਾਇਰ ਨਿੰ. - ..............................

(ਸਤਾਖਯ)
ਵੈ-ਘਸ਼ਣਾ ਕਯਤਾ

