ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ
(ਦਰਸਾਈ ਿੜੀ (sequence) ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਫ਼ਾਈਿ ਲ ੈੱਚ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)
ਨੈੱਥੀ ਹ/ ਨੈੱਥੀ ਨਹੀ ਾਂ
ਹ/ ਿਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹ

ਿੜੀ
ਦਸਤਾ ੇਜ਼ਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ੇਰ ੇ
ਨੰ.
1.

ਡਾਟਾ/ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ - ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ੳ'

2.

ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਬੰਧੀ - ਪ੍ਰਫ
ੋ ਾਰਮਾ 'ਅ'

3.

ਮਲਟਰਕ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ – ਜਨਮ ਸਬੂਤ

4.

ਮਲਟਰਕ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ – ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਪ੍ਾਸ ਸਬੂਤ

5.

ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਡਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ

6.

ਐਮ.ਏ. (ਇੰਗਲਿਸ਼) ਦਾ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲਡਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪ੍ੀ

7.

ਜੇਕਰ ਐਮ.ਏ.(ਇੰਗਲਿਸ਼)/ ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ਚ
ੈੱ ਟੀਲਚੰਗ ਲ ੈੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ
ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ੈੱਤਰ ਲ ਹਾਰ/ ਪ੍ਰਾਈ ਟ
ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਹਾਲਸਿ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ੲ' ਨੈੱਥੀ ਹ?

8.

ਜੇਕਰ ਉੈੱਚ-ਯੋਗਤਾ ਸੇ ਾ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਸਿ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ੈੱਤਰ

9.

ਮੁੈੱਢਿੀ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਲਰਟ ਲਿਸਟ/ਮਲਰਟ ਅੰਕ

10.

ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਰਪ੍ੋਰਟ

11.

ਰਗੂ ਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਰਪ੍ੋਰਟ

12.

PRI/ULB ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਲਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ਦੀ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਲਰਪ੍ੋਰਟ (ਜੇ ਿਾਗੂ ਹ ਤਾਾਂ)

13.

ਪ੍ਰਿ ਸਮਾਾਂ ਪ੍ਾਰ ਕਰਨ/ ਕੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ/ਲਮਤੀ

14.

ਜੇਕਰ ਪ੍ਲਹਿਾ ਤਰੈੱਕੀ ਿਈ ਹ ਤਾਾਂ ਤਰੈੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਰਪ੍ੋਰਟ

15.

ਕਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ ਐਸ.ਸੀ./ਅੰਗਹੀਣਤਾ

16.

ਲਸ਼ਕਾਇਤ/ਪ੍ੜਤਾਿ ਪ੍ੈਂਲਡੰ ਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ

17.

ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪ੍ੈਂਲਡੰ ਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਲਫਕੇਟ ਜੇਕਰ ਹ ਤਾਾਂ ੇਰ ੇ

18.

ਰਗੂ ਿਰ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਜੋਂ ਲਪ੍ਛਿੇ ਪ੍ੰਜ ਸਾਿ ਦੀਆਾਂ ਗੁ ਪ੍ਤ ਲਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ

19.

ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹ ਤਾਾਂ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਮਾਾਂ

20.

ਜੇਕਰ ਲਰ ਰਟ ਹੋਇਆ ਹ ਤਾਾਂ ਲਜਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਰ ਰਟ ਹੋਇਆ ਹ ਅਤੇ ਲਰ ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਲਮਤੀ

21.

ਆਪ੍ਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਡਰ/ ਨ ੇਂ ਬਣਾਏ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਾਡਰ

ਲਬਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਿਰ
ਨੋਟ :

ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਾਈਿ ਉੈੱਤੇ ਲ ਸ਼ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿੜੀ ਨੰ., ਅਲਧਆਪ੍ਕ ਿੋ ਲਗੰਨ ਆਈ.ਡੀ. (epunjabschool), ਤਰੈੱਕੀ
ਦਾ ਲ ਸ਼ਾ, ਅਲਧਆਪ੍ਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਹੁਦਾ, ਸਕੂਿ ਦਾ ਨਾਾਂ, ਲਜਿਹ ਾ, ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਿ ਨੰਬਰ ਲਿਲਿਆ ਜਾ ੇ।

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ੳ'
ਲਜਿਹ ਾ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰ.
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ
Name of Employees (fill in English)
ਅਹੁਦਾ
ਸਕੂਿ ਦਾ ਨਾਾਂ ਸਪ੍ਰਾਸ/ ਸਐਸ
ਬਿਾਕ
ਲਜਿਹ ਾ
ਜਨਮ ਲਮਤੀ (eg. 17 ਜਨ ਰੀ 1980)
ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਲ ਭਾਗ - ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ ਠੇ ਕੇ/ ਕੰਟਰੇਕਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ
ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਲ ਭਾਗ - ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ/ PRI/ ULB ਲ ੈੱਚ ਰਗੂ ਿਰ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ
ਪ੍ੇਂਡੂ ਲ ਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਲ ਭਾਗ ਦੇ ਨੋ ਟੀਲਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ.: 2/305/2014/ ਈਟੀਟੀ/
9460 ਲਮਤੀ 19/9/2014 ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰਕਟਰ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ(ਐ.ਲਸ.) ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨੰ. 2/7-14ਸੇਪ੍(ਰ 1) ਲਮਤੀ ਸਅਸ ਨਗਰ 5-10-2014 ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ
ਮਰਜ/ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਮਤੀ
ਭਰਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਲਰਟ ਅੰਕ - ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਹੁਕਮਾਾਂ/ਮਲਰਟ ਸੂਚੀ ਅਨੁ ਸਾਰ (ਦਸ਼ਮਿ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਲਤੰਨ ਅੰਕਾਾਂ ਤੈੱਕ ਲਿਿੇ ਜਾਣ)
ਕਟਾਗਰੀ (ਜਨਰਿ, ਐਸ.ਸੀ.)
ਜੇਕਰ ਅੰਗਹੀਣ ਤਾਾਂ ਸਬ-ਕਟਾਗਰੀ (OH, VH, HH)
ਤਰੈੱਕੀ ਦਾ ਲ ਸ਼ਾ (ਲਸਰਫ ਇੈੱਕ ਹੀ ਲ ਸ਼ਾ ਚੁਲਣਆ ਜਾ ੇ)
ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਫਾਈਨਿ ਦੇ DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾ ੇ।
ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ
ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ੈੱਚ

ਰਗੂ ਿਰ/ਪ੍ੈੱਤਰ ਲ ਹਾਰ/ ਪ੍ਰਾਈ ਟ
ੇ

ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ

ਜੇਕਰ ਸੇ ਾ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਲਸਿ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਾਂ ਮੰਜੂਰੀ

ਇੰਗਲਿਸ਼

ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਲਮਤੀ

ਸਬੰਧੀ ੇਰ ੇ

ਕੰਬੀਨੇ ਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਾਧੂ ਲ ਸ਼ੇ ਜੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹ ਤਾਾਂ ਯੂ ਨੀ.
ਅਤੇ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ DMC ਅਨੁ ਸਾਰ
ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ ਫਾਈਨਿ DMC ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾ ੇ।

ਐਮ.ਏ.

ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ

(ਇੰਗਲਿਸ਼)

ਰਗੂ ਿਰ/ਪ੍ੈੱਤਰ ਲ ਹਾਰ/ ਪ੍ਰਾਈ ਟ
ੇ

ਸਬੰਧੀ ੇਰ ੇ

ਜੇਕਰ ਸੇ ਾ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਯੋਗਤਾ ਹਾਲਸਿ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਾਂ ਮੰਜੂਰੀ
ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਲਮਤੀ
ਦਸ ੀ ਾਂ ਪ੍ੈੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ

ਜੇਕਰ ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਡ-ਟੀਚਰ/ਸਟਰ ਹਡ-ਟੀਚਰ/ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਲ ੈੱਚ
ਤਰੈੱਕੀ ਿਈ ਹ ਤਾਾਂ ਤਰੈੱਕੀ ਹੁਕਮ ਨੰ. ਅਤੇ ਲਮਤੀ
ਜੇਕਰ ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਡ-ਟੀਚਰ/ਸਟਰ ਹਡ-ਟੀਚਰ/ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਲ ੈੱਚ ਡੀਬਾਰ/ ਰੀ ਰਟ ਹੋਇਆ ਹ ਤਾਾਂ ਡੀ-ਬਾਰ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ./ ਰੀ ਰਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਨੰ.
ਪ੍ਰਿ ਸਮਾਾਂ ਕਿੀਅਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੰ. ਸਮੇਤ ਲਮਤੀ
ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਮਤੀ ਤੈੱਕ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਾਇਤ/ਪ੍ੜਤਾਿ ਤਾਾਂ ੇਰ ੇ ਲਦੈੱਤੇ ਜਾਣ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚਿਦਾ/ ਪ੍ੈਂਲਡੰ ਗ ਹੈਂ ਤਾਾਂ ਲਸ.ਲਰ.ਪ੍ਟੀ. ਨੰ./ ਸਾਿ ਲਿਲਿਆ ਜਾ ।ੇ
ਜੇਕਰ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੋਈ ਹ ਤਾਾਂ ਨੋ ਸ਼ਨਿ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ਲਿਿੀ ਜਾ ੇ।
ਗੁ ਪ੍ਤ ਲਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ
ਦੇ ਅੰਕ (ਉਤਮ4, ਬਹੁਤ ਅੈੱਛਾ3, ਅੈੱਛਾ-2,
ਔਸਤ-1)

2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
ਮੋਬਾਇਿ ਨੰ. (ਜਰੂਰ ਭਲਰਆ ਜਾ ੇ)
ਹਸਤਾਿਰ

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ਅ'
(ਉਨਹਾਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ੈੱਿੋਂ ਲਦੈੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹ। ਲਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਮਤੀ ..................................................................... ਤੈੱਕ
ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ। ਜੋ ਿਾਗੂ ਹ ਉਹ ਟਿਕ/ਭਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ੀਂ ਕਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।)

ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ੈੱਤਰ
(ਤਰੈੱਕੀ ਦਾ ਲ ਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼)

ਮੈਂ ................................................... ਪ੍ੁੈੱਤਰ/ਪ੍ੁਤ
ੈੱ ਰੀ ਸ਼ਰੀ ..................................................

ਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. .........................

ਸਕਟਰ/ਲਪ੍ੰਡ ............................................................. ਲਜਿਹ ਾ .................................... ਦਾ/ਦੀ ਰਲਹਣ ਾਿਾ/ ਾਿੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਅਨੁ ਸਾਰ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-

ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਲਕ -

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ

1.

ਮੈਂ ਉਕਤ ਪ੍ਤੇ ਦਾ/ਦੀ ਰਲਹਣ ਾਿਾ/ ਾਿੀ ਹਾਾਂ।

2.

ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਲਮਤੀ ....................................... ਹ।

3.

ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ./ਐਚ.ਟੀ./ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਸਪ੍ਰਾਸ/ਸਐਸ ..................................... ਬਿਾਕ ............................... ਲਜਿਹ ਾ

4.

ਮੈਂ ........................... (ਜਨਰਿ/ਐਸ.ਸੀ.) ਕਟਾਗਰੀ ਨਾਿ ਸਬੰਧਤ ਹਾਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ ਹੈਂਡੀਕਪ੍ਡ ਕਟਾਗਰੀ ਲ ੈੱਚ ਮੇਰੀ ਸਬ-ਕਟਾਗਰੀ ...................

5.

ਮੇਰੀ ਦਸ ੀ ਾਂ ਪ੍ੈੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ ....................... ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸ ੀ ਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ...................... ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹ।

ਚਿਪਕਾਈ ਜਾਵੇ।

......................................... ਲ ਿੇ ਲਡਊਟੀ ਲਨਭਾ ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।
(ਆਰਥੋ/ਲ ਯੂ ਅਿ/ਹੀਅਲਰੰਗ) ਹ।

6. ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ/ਪ੍ੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ/ਅਰਬਨ ਿੋ ਕਿ ਬਾਡੀਜ ਲਮਤੀ ................................. ਦੇ ਇਸ਼ਲਤਹਾਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਮੇਰੀ ਰਗੂ ਿਰ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ................................. ਹ (ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਰਪ੍ੋਰਟ ਅਨੁ ਸਾਰ), ਨੋਸ਼ਨਿ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ................................. ਹ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ ............................................ ਹ ਅਤੇ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ ਮਰਜ/ਟਰਾਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਮਤੀ ...........................................
ਹ। ਮੇਰਾ ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਲ ਭਾਗ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ/ਪ੍ੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ/ਅਰਬਨ ਿੋ ਕਿ ਬਾਡੀਜ ਹ।
7.

ਮੈਂ ਬਤੌਰ ....................................... (ਐਚ.ਟੀ./ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ.) ਲ ਭਾਗੀ ਤਰੈੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ. ......................................... ਲਮਤੀ .......................... ਅਨੁ ਸਾਰ

8.

ਮੈਂ ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ (ਰਗੂ ਿਰ/ਪ੍ੈੱਤਰ-ਲ ਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈ ਟ
ੇ ਮੋਡ ਰਾਹੀ)ਾਂ ........................................................ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਨ .......................

ਲਮਤੀ.......................... ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਦੈੱਤੀ।
ਦੌਰਾਨ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲ ਸ਼ੇ ਜੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀ ਹ ਜਾਾਂ ਾਧੂ ਲ ਸ਼ਾ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ............................................................ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ਲਮਤੀ
....................... ਨੂੰ ਸਸ਼ਨ ....................... ਦੌਰਾਨ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਫਾਈਨਿ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾ )ੇ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹ। ਸੇ ਾ ਲ ਚ
ੈੱ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰ ਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ
ਲ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. .............................................. ਲਮਤੀ ....................... ਅਨੁ ਸਾਰ ................................ (ਰਗੂ ਿਰ/ਪ੍ੈੱਤਰ ਲ ਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ) ਕਰਨ ਿਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਿਈ ਹ।

9. ਮੈਂ ਐਮ.ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼ (ਰਗੂ ਿਰ/ਪ੍ੈੱਤਰ-ਲ ਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਮੋਡ ਰਾਹੀ)ਾਂ ........................................................ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਨ ....................... ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀ
ਹ। ਸੇ ਾ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਲ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. .............................................. ਲਮਤੀ ....................... ਅਨੁ ਸਾਰ
................................ (ਰਗੂ ਿਰ/ਪ੍ੈੱਤਰ ਲ ਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈ ਟ
ੇ ) ਕਰਨ ਿਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਈ ਹ।
10. ਮੈਂ ਐਮ.ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਿੀਆਾਂ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ (02
ਪ੍ੰਨੇ ਦੇ ਲਨਰਧਾਲਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤੇ) ਲਦੈੱਤਾ ਹ। (ਜੇ ਿਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

11. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਲ ਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਲਮਤੀ 28.06.2018 ਜਾਾਂ ਲਮਤੀ .......................... ਤੈੱਕ ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ
ਉਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਯੋਗਤਾ ਲ ੈੱਚ ਲ ਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਈ ਹ।

12. ਮੇਰੀ ਜੇ.ਬੀ.ਟੀ./ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਿਈ ਜਾਰੀ ਮੁੈੱਢਿੀ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਸੂਚੀ/ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਹੁਕਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਮਲਰਟ ਅੰਕ .................... ਹਨ। ( ਲਬਿਕੁਿ ਇੰਨ-ਲਬੰਨ ਸਹੀ ਦਸ਼ਮਿ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਤੰਨ ਅੰਕਾਾਂ ਤੈੱਕ ਸਹੀ ਭਰੀ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਲਕਸ ੀ ਸੂਰਤ ਲ ੈੱਚ ਰਾਉਲਾਂ ਡੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ)

13. ਮੈਂ ਪ੍ਰਿ ਸਮਾਾਂ ਬਤੌਰ ........................ (ਅਹੁਦੇ ਲ ਚ
ੈੱ ) ਲ ਭਾਗੀ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ.:................................. ਲਮਤੀ .......................... ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹ।
14. ਮੈਂ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਰਗੂ ਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੈੱਚ -ਯੋਗਤਾ ਿਈ ਲਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਛੁੈੱਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਾਨਗੀ ਿਈ ਹ।
15. ਮੇਰੇ ਲ ਰੁੈੱਧ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਾਇਤ/ਪ੍ੜਤਾਿ/ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ੈਂਲਡੰ ਗ ਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੈੱਿ ਲਰਹਾ ਹ। (ਜੇਕਰ ਪ੍ੈਂਲਡੰ ਗ/ਚੈੱਿ ਲਰਹਾ ਹ ਤਾਾਂ ੇਰ ੇ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ)..........
16. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀਆਾਂ ਸਾਿ 2011-12 ਤੋਂ 2016-17 ਤੈੱਕ ਦੀਆਾਂ ਅਸਿ ਸਿਾਨਾ ਗੁ ਪ੍ਤ ਲਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਲ ੈੱਚ ਮੇਰੇ ਪ੍ੈੱਧਰ ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਾਿੇ ਕਾਿਮਾਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪ੍ਣੇ ਲਰਕਾਰਡ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਤਰੈੱਕੀ ਿਈ ਬੈਂਚ ਮਾਰਕ ਪ੍ੂਰੇ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਭਾ ................... ਅੰਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਜਾਬੰਧੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੈੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਰਹੀ।

17. ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ-ਟੀਚਰ ਤਰੈੱਕੀ ਿਈ ਹ/ਨਹੀ ਾਂ ਿਈ ਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ/ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਲ ੈੱਚ ਤਰੈੱਕੀ ਨਾ ਿਣ ਕਾਰਨ ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਬਾਰ/

ਰੀ ਰਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਇਆ (ਜੇਕਰ ਡੀਬਾਰ/ਰੀ ਰਟ ਹੋਇਆ ਹ ਤਾਾਂ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. ................................................................ ਲਮਤੀ ................................................................
ਸਮਾਾਂ ............................................... ਤੋਂ ............................................... ਤੈੱਕ)

18. ਮੈਂ ਨ ੇਂ ਰੂਿਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ......................... ਲ ਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ੜਾਉਣ ਿਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਅਤੇ ਲ ਭਾਗੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ।
ਲਮਤੀ - ..............................
ਮੋਬਾਇਿ ਨੰ. - ..............................

(ਹਸਤਾਿਰ)
ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ

ਤਸਦੀਕ
ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਲਕ ਮੇਰੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਬਿਕੁਿ ਸਹੀ ਾ: ਦਰੁਸਤ ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਲ ੈੱਚ ਕੁਝ ੀ ਿੁ ਕਾਇਆ ਜਾਾਂ ਛੁਪ੍ਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਆ
ਹ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲ ੈੱਚ ਕੁਝ ੀ ਗਿਤ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਤਾਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਿੁਦ ਲਜੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ਾਾਂਗਾ/ਹੋ ਾਾਂਗੀ।
ਲਮਤੀ - ..............................
ਮੋਬਾਇਿ ਨੰ. - ..............................

(ਹਸਤਾਿਰ)
ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ੲ'

ਲ ਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ/ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ੈੱਤਰ
(ਉਨਹਾਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਅਲਧਆਪ੍ਕਾਾਂ ੈੱਿੋਂ ਭਲਰਆਾਂ ਜਾਣਾ ਹ ਲਜਨਹਾਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਏ. (ਇੰਗਲਿਸ਼)/ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼/ ਾਧੂ ਲ ਸ਼ਾ ਦੀ
ਲ ਲਦਅਕ/ਪ੍ਰੋਫਸ਼ਨਿ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਾਂ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ੈੱਤਰ-ਲ ਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ।)

1.

ਮੈਂ ..................................................................... ਪ੍ੁੈੱਤਰ/ਪ੍ੁਤ
ੈੱ ਰ ਸ਼ਰੀ .....................................................................

ਉਮੀਦ ਾਰ ੈੱਿੋਂ

ਾਸੀ ............................................................................................................. ਦਾ/ਦੀ ਰਲਹਣ ਾਿਾ/ ਾਿੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ

ਸ -ਤਸਦੀਕ
ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ

ਸਪ੍ਰਾਸ/ਸਐਸ ........................................ ਬਾਿਕ ........................................ ਲਜਿਹ ਾ ........................................ ਲ ਿੇ

ਲਚਪ੍ਕਾਈ

ਬਤੌਰ ..................................... ਸੇ ਾ ਲਨਭਾ ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।
2.

ਜਾ ੇ।

ਇਹ ਲਕ ਮੈਂ ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ ੈੱਿੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਲ ੈੱਚ ਤਰੈੱਕੀ ਦੇ ਲ ਸ਼ੇ ...................................
ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਿਈ ਸ -ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।

3.

ਇਹ ਲਕ ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ੋਸਟ ਿਈ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪ੍ੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀ ਿਈ ੈੱਿ- ੈੱਿ ਸੰਸਥਾ ਾਾਂ/ਬੋਰਡਾਾਂ ਤੋਂ
ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲ ਲਦਅਕ/ਪ੍ਰੋਫਸ਼ਨਿ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ: -

ਿੜੀ
ਨੰ.

ਲ ਲਦਅਕ
ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ

ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ/
ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਾਂ

ਲ ਲਦਅਕ
ਸਸ਼ਨ

1

2

3

4

ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ
(ਕੀ ਸੰਸਥਾ
ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ
ਨਾਿ
ਐਫੀਿੀਏਟਡ
ਜਾਾਂ ਉਸ ਨਾਿ
ਕੰਸਟੀਚੂਐਟ
ਾਂ
ਲ ੰਗ ਹ।)
5

ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ
/ ਸਟੈੱਡੀ
ਸੈਂਟਰ/ ਸੰਸਥਾ
ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਤਾ ਲਜੈੱਥੇ
PCP ਿਗਾਏ

ਰਗੂ ਿਰ/
ਲਡਸਟੈਂਸ/
ਪ੍ੈੱਤਰਲ ਹਾਰ/
ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ
ਰਾਹੀ।ਾਂ

ਪ੍ਰੀਲਿਆ ਕੇਂਦਰ
ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਤੇ
ਪ੍ਤਾ (ਕੀ ਇਹ
ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ
ਸੀ)

ਸਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ
ਲਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ
ਪ੍ੂਰਾ ੇਰ ਾ

ਲ ਸ਼ੇਸ਼
ਕਥਨ

6

7

8

9

10

ਉਮੀਦ ਾਰ ੈੱਿੋਂ ਹੇਠ ਲਿਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤੋਂ 6 ਤੈੱਕ Open Distance Learning Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ
ਉੈੱਤਰ ਸਪ੍ੈੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਤ ਲਦੈੱਤੇ ਜਾਣ:ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1

ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੇ ਲਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ
ਦੇ Act & Statute ਲ ੈੱਚ ODL Programme ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ ਹ। (ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਬੂਤ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

ਉੈੱਤਰ 1

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2

ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੇ ਲਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ
ਦੇ Act & Statute ਲ ੈੱਚ ODL Programme ਆਪ੍ਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Off Campus Study Centre
ਰਾਹੀ ਾਂ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ੀਜ਼ਨ ਹ। (ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਬੂਤ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

ਉੈੱਤਰ 2
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3

ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੇ ਲਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ
ਨੇ ਆਪ੍ਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Off Campus Study Centre ਰਾਹੀ ਾਂ ODL Programme ਕਰ ਾਉਣ ਿਈ
UGC/DEC ਤੋਂ Permission ਿਈ ਹ। (ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਬੂਤ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

ਉੈੱਤਰ 3
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4

ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੇ ਲਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਾਰ ਲਸੈੱਧਾ ਦਾਿਿ
ਹੋਇਆ ਹ ਜਾਾਂ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਨਾਿ ਜੁੜੀ ਲਕਸੇ Franchisee ਰਾਹੀ।ਾਂ (ਸਬੂਤ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

ਉੈੱਤਰ 4
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5

ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੇ ਲਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਲ ਲਦਅਕ/ ਪ੍ਰੋਫਸ਼ਨਿ (ਗਰਜੂਏਸ਼ਨ/ਬੀ.ਐੈੱਡ.) ਯੋਗਤਾ
ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਨੇ ਲ ਲਦਅਕ/ ਪ੍ਰੋਫਸ਼ਨਿ (ਗਰਜੂਏਸ਼ਨ/ਬੀ.ਐੈੱਡ.) ਕਰ ਾਉਣ ਿਈ AICTE ਅਤੇ
ਟੀਚਰ ਟਰੇਲਨੰ ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਾਉਣ ਿਈ N.C.T.E. ਤੋਂ ਨਾਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ Permission ਿਈ ਹ। (ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਬੂਤ ਨੈੱਥੀ
ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

ਉੈੱਤਰ 5
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6

ਉਮੀਦ ਾਰ ਨੇ ਲਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀ ਾਂ ਲ ਲਦਅਕ/ ਪ੍ਰੋਫਸ਼ਨਿ (ਗਰਜੂਏਸ਼ਨ/ਬੀ.ਐੈੱਡ.) ਯੋਗਤਾ
ਹਾਸਿ ਕੀਤੀ ਹ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਨੇ ਲ ਲਦਅਕ/ ਪ੍ਰਫ
ੋ ਸ਼ਨਿ (ਗਰਜੂਏਸ਼ਨ/ਬੀ.ਐੈੱਡ.) Franchisee ਰਾਹੀ ਾਂ Territorial
Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Study Centre/Examination Centre ਬਣ ਾਉਣ ਿਈ AICTE ਜਾਾਂ N.C.T.E. ਤੋਂ Permission
ਿਈ ਹ। (ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਸਬੂਤ ਨੈੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ)

ਉੈੱਤਰ 6

ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਲਕ ਲ ਲਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਾਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਲਦੈੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਲ ੈੱਚ ਕੋਈ
ੀ ਤੈੱਥ ਛੁਪ੍ਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਆ ਹ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ੈੱਿੋਂ ਲਦੈੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਲਕਸੇ ੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਤ ਪ੍ਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ/ਦੀ ਲਜੰਮੇ ਾਰ ਮੈਂ
ਿੁਦ ਹੋ ਾਾਂਗਾ/ਹੋ ਾਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ੀ ਮੇਰੇ ਲ ਰੁੈੱਧ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਾਰ ਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋ ੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ/ਦੀ ਮੈਂ ਿੁਦ ਲਜੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ਾਾਂਗਾ/ਹੋ ਾਾਂਗੀ।

ਲਬਆਨ ਕਰਤਾ
ਤਸਦੀਕ :ਮੈਂ ਲਬਆਨ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਾਂ ਲਕ ਮੇਰਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਿਫ਼ੀਆ ਲਬਆਨ ਸਹੀ ਾ ਦਰੁਸਤ ਹ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ੈੱਿੋਂ ਇਸ ਲ ੈੱਚ ਕੁੈੱਝ ੀ ਿੁ ਕਾਇਆ
ਜਾਾਂ ਛੁਪ੍ਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਆ ਹ।
ਲਮਤੀ ......................................
ਮੋਬਾਇਿ ਨੰ. ...........................

ਲਬਆਨ ਕਰਤਾ

ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਲ ੈੱਚ ਤਰੈੱਕੀਆਾਂ (ਸਕਰੂਟਨੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ)
ਲ ਸ਼ਾ – ਇੰਗਲਿਸ਼ (ਐਮ.ਏ. ਉਮੀਦ ਾਰਾਾਂ ਿਈ)
ਨਾਮ :

ਅਹੁਦਾ:

ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਿ: ਸਪ੍ਰਾਸ

ਬਾਿਕ

ਮੋਬਾਇਿ ਨੰ:
ਲ ਸ਼ਾ ਿੜੀ ਨੰ.
ਜਨਮ ਲਮਤੀ
ਮੁੈੱਢਿੀ ਰਗੂ ਿਰ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਦੀ ਲਮਤੀ/ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲਮਤੀ
ਮੁੈੱਢਿੀ ਲਨਯੁ ਕਤੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਲਰਟ ਅੰਕ
ਲਸੈੱਲਿਆ ਲ ਭਾਗ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲਮਤੀ
ਕਟਾਗਰੀ



ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਮਤੀ
ਾਧੂ ਲ ਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹ ਤਾਾਂ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲਮਤੀ



ਰਗੂ ਿਰ/ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ/ ਪ੍ੈੱਤਰ-ਲ ਹਾਰ



ਪ੍ਰੀਲਿਆ ਮੰਜੂਰੀ - ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਸੇ ਾ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ (ਨੈੱਥੀ ਹ/ਨਹੀ)ਾਂ



ਕੀ ਬੀ.ਐੈੱਡ. ਲ ੈੱਚ ਟੀਲਚੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲ ਸ਼ਾ ਪ੍ਾਸ ਹ?



ਐਮ.ਏ. ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਯੂ ਨੀ ਰਲਸਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ ਲਮਤੀ



ਰਗੂ ਿਰ/ ਪ੍ਰਾਈ ੇਟ/ ਪ੍ੈੱਤਰ-ਲ ਹਾਰ



ਪ੍ਰੀਲਿਆ ਮੰਜੂਰੀ - ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਸੇ ਾ ਲ ੈੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ (ਨੈੱਥੀ ਹ/ਨਹੀ)ਾਂ

ਜੇਕਰ ਬਾਹਰਿੀ ਯੂ ਨੀ. ਤੋਂ ਪ੍ੈੱਤਰ-ਲ ਹਾਰ ਰਾਹੀ ਾਂ ਯੋਗਤਾ ਯੂ .ਜੀ.ਸੀ./ਡੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਨੁ ਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹ ਤਾਾਂ
ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ੲ' ਨੈੱਥੀ ਹ।
ਦਸ ੀ ਾਂ ਪ੍ੈੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਪ੍ਾਸ ਹ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
ਪ੍ਰਿ ਸਮਾਾਂ/ ਕੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ - ਹ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਪ੍ੜਤਾਿ ਪ੍ੈਂਲਡੰ ਗ - ਹ ਜਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
ਬਤੌਰ ਰਗੂ ਿਰ ਟੀਚਰ ਪ੍ੰਜ ਸਾਿ ਦਾ ਤਜਰਬਾ - ਹ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ (ਲਮਤੀ 28.06.2018 ਤੇ 12.01.2019 ਤੈੱਕ)
ਕੀ ਲਪ੍ਛਿੇ ਪ੍ੰਜ ਸਾਿ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਘੈੱਟ ਤਾਾਂ ਨਹੀ।ਾਂ
ਕੀ ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿਾਾਂ ਲ ੈੱਚ ਡੀ-ਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹ ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. ਲਮਤੀ
ਕੀ ਲਪ੍ਛਿੇ ਦੋ ਸਾਿਾਾਂ ਲ ੈੱਚ ਤਰੈੱਕੀ ਿਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਲਰ ਰਟ ਹੋਇਆ ਹ ਜੇਕਰ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਪ੍ੈੱਤਰ ਨੰ. ਲਮਤੀ

ਲ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ

STAFF LOGIN ID No.
ਲਜਿਹ ਾ
ੇਰ ੇ

ਅੰਡਿਿੇਟਕੰਗ-ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਬਾਿਡਿ ਏਿੀਆ ਕਾਡਿ ਆਪਸ਼ਨ

ਮੈਂ .................................................................. ਪ੍ੁੈੱਤਰ/ ਪ੍ੁੈੱਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ..................................................................
ਾਸੀ ..................................................................... ਲਜਿਹ ਾ .................................................... ਲਨਮਨਲਿਲਿਤ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਅੰਡਰਟੇਲਕੰਗ ਲਦੰਦਾ/ਲਦੰਦੀ ਹਾਾਂ:
1. ਲਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਿ ...................................... ਬਿਾਕ ...........................................
ਲਜਿਹ ਾ .................................................. ਲ ਿੇ ਬਤੌਰ .................................................. ਟੀਚਰ ਸੇ ਾ ਲਨਭਾ
ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।
2. ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਲਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. G.S.R. 36/Const/Art.309/2018 ਲਮਤੀ 21.05.2018 ਰਾਹੀ ਾਂ
ਪ੍ਬਲਿਸ਼ ਪ੍ੰਜਾਬ ਗੌਰਲਮੰਟ ਗਜਟ ਲਮਤੀ 01.06.2018 ਲ ਚ
ੈੱ ਕੀਤੇ ਉਪ੍ਬੰਧ1(4) ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ
ਦੀ ਤਰੈੱਕੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਨ ੇਂ ਬਣਾਏ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ (ਅੰਲਮਰਤਸਰ, ਗੁ ਰਦਾਸਪ੍ੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ,
ਫਾਲਜ਼ਿਕਾ ਅਤੇ ਲਫਰੋਜ਼ਪ੍ੁਰ) ਲ ੈੱਚ ਰਲਹਣ ਦੀ One Time Option ਲਦੰਦਾ/ਲਦੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ੰਜਾਬ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿ (ਟੀਲਚੰਗ ਕਾਡਰ) ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਗਰੁੈੱਪ੍-ਸੀ ਸਰਲ ਸ ਰੂਿਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਮੰਨਣ
ਦਾ ਪ੍ਾਬੰਦ ਹੋ ਾਾਂਗਾ/ਹੋ ਾਾਂਗੀ।

ਲਮਤੀ : ................................

ਲਬਆਨਕਰਤਾ

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਲਕ ਅੰਡਰਟੇਲਕੰਗ ਲ ੈੱਚ ਲਦੈੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਲਬਆਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਹੀ ਾ:
ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਲ ੈੱਚ ਕੋਈ ੀ ਤੈੱਥ ਿੁ ਕਾਇਆ ਜਾਾਂ ਛੁ ਪ੍ਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਆ ਹ।

ਲਮਤੀ : ................................

ਲਬਆਨਕਰਤਾ

ਅੰਡਿਿੇਟਕੰਗ - ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਡਿ ਆਪਸ਼ਨ

ਮੈਂ .................................................................. ਪ੍ੁੈੱਤਰ/ ਪ੍ੁੈੱਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ..................................................................
ਾਸੀ ..................................................................... ਲਜਿਹ ਾ .................................................... ਲਨਮਨਲਿਲਿਤ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਅੰਡਰਟੇਲਕੰਗ ਲਦੰਦਾ/ਲਦੰਦੀ ਹਾਾਂ:
1. ਲਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਐਿੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਿ ...................................... ਬਿਾਕ ...........................................
ਲਜਿਹ ਾ .................................................. ਲ ਿੇ ਬਤੌਰ .................................................. ਟੀਚਰ ਸੇ ਾ ਲਨਭਾ
ਲਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਾਂ।
2. ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਲਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. G.S.R. 35/Const/Art.309/2018 ਲਮਤੀ 21.05.2018 ਰਾਹੀ ਾਂ
ਪ੍ਬਲਿਸ਼ ਪ੍ੰਜਾਬ ਗੌਰਲਮੰਟ ਗਜਟ ਲਮਤੀ 01.06.2018 ਲ ਚ
ੈੱ ਕੀਤੇ ਉਪ੍ਬੰਧ1(4) ਅਨੁ ਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ
ਦੀ ਤਰੈੱਕੀ ਉਪ੍ਰੰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਡਰ ਲਸ ਾਏ ਅੰਲਮਰਤਸਰ, ਗੁ ਰਦਾਸਪ੍ੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪ੍ਠਾਨਕੋਟ, ਫਾਲਜ਼ਿਕਾ
ਅਤੇ ਲਫਰੋਜ਼ਪ੍ੁਰ ਲ ੈੱਚ ਰਲਹਣ ਦੀ One Time Option ਲਦੰਦਾ/ਲਦੰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿ
(ਟੀਲਚੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੈੱਪ੍-ਸੀ ਸਰਲ ਸ ਰੂਿਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਾਬੰਦ ਹੋ ਾਾਂਗਾ/ਹੋ ਾਾਂਗੀ।

ਲਮਤੀ : ................................

ਲਬਆਨਕਰਤਾ

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ਲਕ ਅੰਡਰਟੇਲਕੰਗ ਲ ੈੱਚ ਲਦੈੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਲਬਆਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਹੀ ਾ:
ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਲ ੈੱਚ ਕੋਈ ੀ ਤੈੱਥ ਿੁ ਕਾਇਆ ਜਾਾਂ ਛੁ ਪ੍ਾਇਆ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਆ ਹ।

ਲਮਤੀ : ................................

ਲਬਆਨਕਰਤਾ

