
ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ DMC ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਤੋਂ ਬਯੀ ਜਾਵ।
ਮੂਨੀਵਯਮਟੀ

ਯਗੂਰਯ/ੱਤਯ ਮਵਸਾਯ/ ਰਾਈਵਟ

ਜਕਯ ਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ ਉਯੰਤ ਮਗਤਾ ਸਾਮਰ ਕੀਤੀ ਸ ਤਾਂ 
ਭੰਜੂਯੀ ੱਤਯ ਨੰ. ਅਤ ਮਭਤੀ

ਕੰਫੀਨੇਸ਼ਨ
ਜਕਯ ਇੰਗਮਰਸ਼ ਵਾਧੂ ਮਵਸ਼ ਵਜੋਂ ਾ ਕੀਤਾ ਸ ਤਾਂ ਮੂਨੀ. ਅਤ 

ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ DMC-3 ਅਨੁਾਯ
ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ ਫੀ.ਡ. ਪਾਈਨਰ ਦ DMC ਤੋਂ ਬਯੀ 

ਜਾਵ।
ਮੂਨੀਵਯਮਟੀ

ਯਗੂਰਯ/ੱਤਯ ਮਵਸਾਯ/ ਰਾਈਵਟ
ਜਕਯ ਵਾ ਮਵੱਚ ਆਉਣ ਉਯੰਤ ਮਗਤਾ ਸਾਮਰ ਕੀਤੀ ਸ ਤਾਂ 

ਭੰਜੂਯੀ ੱਤਯ ਨੰ. ਅਤ ਮਭਤੀ
ਕੰਫੀਨੇਸ਼ਨ

ਜਕਯ ਟਾਮਚੰਗ ਆਪ ਅੰਗਯਜ਼ੀ/ ਸਭ ਾਇੰ/ ਮਭਊਮਜ਼ਕ ਵਾਧੂ 
ਮਵਸ਼ ਵਜੋਂ ਾ ਕੀਤਾ ਸ ਤਾਂ ਮੂਨੀ. ਅਤ ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ 

DMC ਅਨੁਾਯ

2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17

ਗੁਤ ਮਯਯਟਾਂ ਦ 
ਅੰਕ (ਉਤਭ-4, 
ਫਸੁਤ ਅੱਛਾ-3, 

ਅੱਛਾ-2, ਔਤ-1)

ਭਫਾਇਰ ਨੰ.
ਸਤਾਖਯ

ਰਪਾਯਭਾ-ੳ

ਦਵੀਂ ੱਧਯ ਤ ੰਜਾਫੀ ਾ ਕਯਨ ਦੀ ਮਭਤੀ
ਜਕਯ ਮਛਰ ਦ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਸਡ-ਟੀਚਯ/ਟਯ ਸਡ-ਟੀਚਯ/ ਭਾਟਯ ਕਾਡਯ 

ਮਵੱਚ ਤਯੱਕੀ ਰਈ ਸ ਤਾਂ ਤਯੱਕੀ ਸੁਕਭ ਨੰ. ਅਤ ਮਭਤੀ

ਜਕਯ ਮਛਰ ਦ ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਸਡ-ਟੀਚਯ/ਟਯ ਸਡ-ਟੀਚਯ/ ਭਾਟਯ ਕਾਡਯ 
ਮਵੱਚ ਡੀ-ਫਾਯ/ ਯੀਵਯਟ ਸਇਆ ਸ ਤਾਂ ਡੀ-ਫਾਯ ੱਤਯ ਨੰ./ ਯੀਵਯਸ਼ਨ ਸੁਕਭ ਨੰ.

ਯਖ ਭਾਂ ਕਰੀਅਯ ਕਯਨ ਭੇਂ ਅਸੁਦਾ ਅਤ ਸੁਕਭ ਨੰ. ਭਤ ਮਭਤੀ
ੂਚਨਾ ਬਜਣ ਮਭਤੀ ਤੱਕ ਕਈ ਮਸ਼ਕਾਇਤ/ੜਤਾਰ ਤਾਂ ਵਯਵ ਮਦੱਤ ਜਾਣ

ਜਕਯ ਕਈ ਵੀ ਕਯਟ ਕ ਚਰਦਾ/ ੈਂਮਡੰਗ ਸੈਂ ਤਾਂ ਮ.ਮਯ.ਟੀ. ਨੰ./ ਾਰ ਮਰਮਖਆ 
ਜਾਵ। ਜਕਯ ਮਨਮੁਕਤੀ ਕਯਟ ਕ ਯਾਸੀਂ ਸਈ ਸ ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨਰ ਮਨਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਭਤੀ 

ਮਰਖੀ ਜਾਵ।

ਬਯਤੀ ਅਨੁਾਯ ਭਮਯਟ ਅੰਕ - ਮਨਮੁਕਤੀ ਸੁਕਭਾਂ/ਭਮਯਟ ੂਚੀ ਅਨੁਾਯ (ਦਸ਼ਭਰਵ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਮਤੰਨ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਰਖ ਜਾਣ)

ਕਟਾਗਯੀ
ਜਕਯ ਅੰਗਸੀਣ ਤਾਂ ਫ-ਕਟਾਗਯੀ (OH, VH, HH)

ਤਯੱਕੀ ਦਾ ਮਵਸ਼ਾ (ਮਯਪ ਇੱਕ ਸੀ ਮਵਸ਼ਾ ਚੁਮਣਆ ਜਾਵ)

ਗਰਜੂਸ਼ਨ ਫੰਧੀ 
ਵਯਵ (ਗਰਜੂਸ਼ਨ 
ਮਵੱਚ ਮਤੰਨ ਾਰਾਂ 
ਦਯਾਨ ਅੰਗਯਜ਼ੀ 
ਮਵਸ਼ਾ ਇਰਕਮਟਵ 
(ਚਣਵ) ਮਵਸ਼ ਵਜੋਂ 

ਾ ਸਵ)

ਫੀ.ਡ. ਫੰਧੀ 
ਵਯਵ

(ਫੀ.ਡ. ਮਵੱਚ 
ਟੀਮਚੰਗ ਮਵਸ਼ ਵਜੋਂ 
ਅੰਗਯਜ਼ੀ//ਸਭ 
ਾਇੰ/ਮਭਊਮਜ਼ਕ 
ਮਵਸ਼ ਾ ਸਵ)

ਫਰਾਕ
ਮਜਰਹਾ

ਜਨਭ ਮਭਤੀ
ਯੈਂਟ ਮਵਬਾਗ -  ਮੱਮਖਆ ਮਵਬਾਗ ਮਵੱਚ ਠੇਕ/ ਕੰਟਯਕਟ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਮਨਮੁਕਤੀ ਦੀ 

ਮਭਤੀ

ਯੈਂਟ ਮਵਬਾਗ -  ਮੱਮਖਆ ਮਵਬਾਗ/  PRI/ ULB ਮਵੱਚ ਯਗੂਰਯ ਮਨਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਭਤੀ

ੇਂਡੂ ਮਵਕਾ ਅਤ ੰਚਾਇਤੀ ਯਾਜ ਮਵਬਾਗ ਦ ਨੋਟੀਮਪਕਸ਼ਨ ਨੰ.: 2/305/2014/ ਈਟੀਟੀ/ 
9460 ਮਭਤੀ 19/9/2014 ਅਤ ਦਪਤਯ ਡਾਇਯਕਟਯ ਮੱਮਖਆ ਮਵਬਾਗ(.ਮ.) ਦ ਸੁਕਭ 

ਨੰ. 2/7-14ਰ(1) ਮਭਤੀ ਅ ਨਗਯ 5-10-2014 ਅਨੁਾਯ ਮੱਮਖਆ ਮਵਬਾਗ ਮਵੱਚ 
ਭਯਜ/ਟਯਾਂਪਯ ਸਣ ਦੀ ਮਭਤੀ

ਮਜਰਹਾ ੀਨੀਆਯਤਾ ਨੰ.
ਕਯਭਚਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ

Name of Employees (fill in English)
ਅਸੁਦਾ

ਕੂਰ ਦਾ ਨਾਂ


