
ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ਅ' 
(ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪ੍ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ੍ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍ ਧਵੱਚ ਧਤਿੰ ਨ੍ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ੍ ਇਲੈਕਧਿਵ (ਚੋਣਵੇਂ) 
ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਧਵੱਚ ਿੀਧਚਿੰ ਗ੍ ਆਫ ................ ਧਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਲਾਗ੍ੂ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕ/ਭਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਕਿਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।) 
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ੍ਤਰ 

(ਧਵਸ਼ਾ.................................................) 
ਸਿਾਫ ਲੋਧਗ੍ਨ੍ ਆਈ.ਡੀ.................................................. 

ਮੈਂ................................................... ਪ੍ ੱ ਤਰ/ਪ੍ ੱ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ .................................................. 
ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ੍ ਨ੍ਿੰ ........... ਸੈਕਿਰ/ਧਪ੍ਿੰ ਡ............................................................. ਧਜਲਹਾ 
.................................... ਦਾ/ਦੀ ਰਧਹਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਧਲਖੇ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਧਕ - 
1. ਮੈਂ ਉਕਤ ਪ੍ਤੇ ਦਾ/ਦੀ ਰਧਹਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 
2. ਮੇਰੀ ਜਨ੍ਮ ਧਮਤੀ ................... ਹੈ। 
3. ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਜੇ.ਬੀ.ਿੀ./ਈ.ਿੀ.ਿੀ./ਐਚ.ਿੀ./ਸੀ.ਐਚ.ਿੀ. ਸਪ੍ਰਾਸ/ਸਐਸ ..................................... ਬਲਾਕ 

............................... ਧਜਲਹਾ ......................................... ਧਵਖੇ ਧਡਊਿੀ ਧਨ੍ਭਾ ਧਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। 
4. ਮੈਂ ........................... (ਜਨ੍ਰਲ/ਐਸ.ਸੀ.) ਕੈਿਾਗ੍ਰੀ ਨ੍ਾਲ ਸਬਿੰ ਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ੍ਡ ਕੈਿਾਗ੍ਰੀ ਧਵੱਚ ਮੇਰੀ ਸਬ-

ਕੈਿਾਗ੍ਰੀ ................... (ਆਰਥੋ/ਧਵਯੂਅਲ/ਹੀਅਧਰਿੰਗ੍) ਹੈ। 
5. ਮੇਰੀ ਦਸਵੀਂ ਪੱ੍ਿਰ ਤੇ ਪ੍ਿੰ ਜਾਬੀ ਪ੍ਾਸ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਧਮਤੀ ....................... ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਿੰਜਾਬੀ ...................... ਬੋਰਡ ਤੋਂ 

ਕੀਤੀ ਹੈ। 
6. ਪੇ੍ਰੈਂਿ ਧਵਭਾਗ੍ ਧਵੱਚ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ੍/ਪ੍ਿੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਅਰਬਨ੍ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਧਮਤੀ ................................. ਦੇ 

ਇਸ਼ਧਤਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਰੈਗ੍ੂਲਰ ਧਨ੍ਯ ਕਤੀ ਦੀ ਧਮਤੀ ................................. ਹੈ (ਹਾਜ਼ਰੀ ਧਰਪੋ੍ਰਿ 
ਅਨ੍ ਸਾਰ), ਨੋ੍ਸ਼ਨ੍ਲ ਧਨ੍ਯ ਕਤੀ ਦੀ ਧਮਤੀ ................................. ਹੈ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਧਨ੍ਯ ਕਤੀ ਦੀ ਧਮਤੀ 
............................................ ਹੈ ਅਤੇ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ੍ ਧਵੱਚ ਮਰਜ/ਿਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਤੀ 
...........................................  ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੇ੍ਰੈਂਿ ਧਵਭਾਗ੍ ਧਸੱਧਖਆ ਧਵਭਾਗ੍/ਪ੍ਿੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ/ਅਰਬਨ੍ ਲੋਕਲ 
ਬਾਡੀਜ ਹੈ। 

7. ਮੈਂ ਬਤੌਰ ....................................... (ਐਚ.ਿੀ./ਸੀ.ਐਚ.ਿੀ.) ਧਵਭਾਗ੍ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹ ਕਮ ਨ੍ਿੰ . 
......................................... ਧਮਤੀ .......................... ਅਨ੍ ਸਾਰ ਧਮਤੀ..........................  ਨੂ੍ਿੰ  ਹਾਜ਼ਰੀ ਧਦੱਤੀ। 

8. ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍ (ਰੈਗੂ੍ਲਰ/ਪੱ੍ਤਰ-ਧਵਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਿ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ) .......................................................... ਯੂਨ੍ੀਵਰਧਸਿੀ ਤੋਂ 
ਸੈਸ਼ਨ੍ ....................... ਦੌਰਾਨ੍ ਧਤਿੰ ਨ੍ ਸਾਲਾਂ ਧਵੱਚ ............................... ਧਵਸ਼ਾ ਇਲੇਕਧਿਵ/ਨ੍ਾਨ੍ ਇਲੇਕਧਿਵ ਨ੍ਾਲ ਪ੍ਾਸ 
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਾਿੂ ਧਵਸ਼ਾ ਧਤਿੰ ਨ੍ ਸਾਲਾਂ ਧਵੱਚ.............................. ਇਲੇਕਧਿਵ/ਨ੍ਾਨ੍ ਇਲੇਕਧਿਵ ਵਜੋਂ 
............................................................ ਯੂਨ੍ੀਵਰਧਸਿੀ ਤੋਂ ਧਮਤੀ ....................... ਨੂ੍ਿੰ  ਸੈਸ਼ਨ੍ ....................... 
ਦੌਰਾਨ੍ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਭਾਗ੍-3 ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ) ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਸਬਿੰ ਿੀ ਮੈਂ ਧਵਭਾਗ੍ 
ਦੇ ਪੱ੍ਤਰ ਨ੍ਿੰ . .............................................. ਧਮਤੀ ....................... ਅਨ੍ ਸਾਰ ................................ 
(ਰੈਗੂ੍ਲਰ/ਪੱ੍ਤਰ ਧਵਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਿ) ਕਰਨ੍ ਲਈ ਮਨ੍ਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। 

9. ਮੈਂ ਬੀ.ਐੱਡ. (ਰੈਗੂ੍ਲਰ/ਪੱ੍ਤਰ-ਧਵਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਿ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ) ............................................................ ਯੂਨ੍ੀਵਰਧਸਿੀ ਤੋਂ 
ਸੈਸ਼ਨ੍ ....................... ਦੌਰਾਨ੍ ਿੀਧਚਿੰ ਗ੍ ਆਫ............................. ਧਵਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਿੂ ਧਵਸ਼ਾ ਿੀਧਚਿੰ ਗ੍ 
ਆਫ......................................... ਯੂਨ੍ੀਵਰਧਸਿੀ ਤੋਂ ਧਮਤੀ ....................... ਨੂ੍ਿੰ  ਸੈਸ਼ਨ੍ ....................... ਦੌਰਾਨ੍ 
(ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਬੀ.ਐੱਡ. ਫਾਈਨ੍ਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ) ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਸਬਿੰ ਿੀ ਮੈਂ 
ਧਵਭਾਗ੍ ਦੇ ਪੱ੍ਤਰ ਨ੍ਿੰ . .............................................. ਧਮਤੀ ....................... ਅਨ੍ ਸਾਰ ................................ 
(ਰੈਗੂ੍ਲਰ/ਪੱ੍ਤਰ ਧਵਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਿ) ਕਰਨ੍ ਲਈ ਮਨ੍ਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਫੋਿੋ 

ਧਚਪ੍ਕਾਈ ਜਾਵੇ। 



10. ਮੈਂ ਐਮ.ਏ. ਇਿੰਗ੍ਧਲਸ਼ (ਰੈਗ੍ੂਲਰ/ਪੱ੍ਤਰ-ਧਵਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਿ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ) ............................................................ 
ਯੂਨ੍ੀਵਰਧਸਿੀ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ੍ ....................... ਦੌਰਾਨ੍ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਮ.ਏ. ਫਾਈਨ੍ਲ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵ)ੇ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਸੇਵਾ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਯੋਗ੍ਤਾ ਸਬਿੰ ਿੀ ਮੈਂ ਧਵਭਾਗ੍ ਦੇ ਪੱ੍ਤਰ ਨ੍ਿੰ . .............................................. ਧਮਤੀ 
....................... ਅਨ੍ ਸਾਰ ................................ (ਰੈਗ੍ੂਲਰ/ਪੱ੍ਤਰ ਧਵਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਿ) ਕਰਨ੍ ਲਈ ਮਨ੍ਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। 

11. ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍ ਧਵੱਚ ਧਤਿੰ ਨ੍ ਸਾਲਾਂ ਧਵੱਚ.................................... ਇਲੇਕਧਿਵ/ਨ੍ਾਨ੍ ਇਲੇਕਧਿਵ ਅਤੇ ਿੀਧਚਿੰ ਗ੍ ਆਫ 
............................................ਪ੍ਿੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨ੍ੀਵਰਧਸਿੀਆਂ ਤੋਂ ਯੋਗ੍ਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ੍ ਸਬਿੰ ਿੀ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ 
(02 ਪ੍ਿੰ ਨੇ੍ ਦੇ ਧਨ੍ਰਿਾਧਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤੇ) ਧਦੱਤਾ ਹੈ। (ਜੇ ਲਾਗ੍ੂ ਨ੍ਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ) 

12. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਧਵਧਦਅਕ ਯੋਗ੍ਤਾਵਾਂ ਧਮਤੀ 31.10.2021 ਜਾਂ ਧਮਤੀ .......................... ਤੱਕ ਧਨ੍ਯਮਾਂ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ੍ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਯੋਗ੍ਤਾ ਧਵੱਚ ਧਵਭਾਗ੍ ਤੋਂ ਮਨ੍ਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। 

13. ਮੇਰੀ ਜੇ.ਬੀ.ਿੀ./ਈ.ਿੀ.ਿੀ. ਲਈ ਜਾਗ੍ੋ ਮ ੱ ਢਲੀ ਧਨ੍ਯ ਕਤੀ ਸੂਚੀ/ਧਨ੍ਯ ਕਤੀ ਹ ਕਮਾਂ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਧਰਿ ਅਿੰ ਕ .................... 
ਹਨ੍। ( ਧਬਲਕ ਲ ਇਿੰ ਨ੍-ਧਬਿੰ ਨ੍ ਸਹੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਤਿੰ ਨ੍ ਅਿੰ ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਕਸ ਵੀ ਸੂਰਤ ਧਵੱਚ ਰਾਉਂਧਡਿੰ ਗ੍ ਨ੍ਾ 
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ) 

14. ਮੈਂ ਪ੍ਰਖ ਸਮਾਂ ਬਤੌਰ ........................ (ਅਹ ਦੇ ਧਵੱਚ) ਧਵਭਾਗ੍ੀ ਪੱ੍ਤਰ ਨ੍ਿੰ .:................................. ਧਮਤੀ 
.......................... ਅਨ੍ ਸਾਰ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰ ਧਲਆ ਹੈ।  

15. ਮੈਂ ਧਵਭਾਗ੍ ਧਵੱਚ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਰੈਗ੍ੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ-ਯੋਗ੍ਤਾ ਲਈ ਧਨ੍ਯਮਾਂ ਅਨ੍ ਸਾਰ ਛ ੱ ਿੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ੍ਗ੍ੀ ਲਈ 
ਹੈ।  

16. ਮੇਰੇ ਧਵਰ ੱ ਿ ਕੋਈ ਧਸ਼ਕਾਇਤ/ਪ੍ੜਤਾਲ/ਕੋਰਿ ਕੇਸ ਨ੍ਾ ਹੀ ਪ੍ੈਂਧਡਿੰ ਗ੍ ਹੈ ਅਤੇ ਨ੍ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਧਰਹਾ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਪ੍ੈਂਧਡਿੰ ਗ੍/ਚੱਲ ਧਰਹਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ) 

17. ਮੈਂ ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਲਾਨ੍ਾ ਗ੍ ਪ੍ਤ ਧਰਪੋ੍ਰਿਾਂ ਨੱ੍ਥੀ ਹਨ੍। 
18. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨ੍ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ੍ ਧਪ੍ਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ੍ ਡੀਬਾਰ/ ਰੀਵਰਿ ਨ੍ਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਜੇਕਰ ਡੀਬਾਰ/ਰੀਵਰਿ 

ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱ੍ਤਰ ਨ੍ਿੰ . ............................................... ਧਮਤੀ ............................................... ਸਮਾਂ 
............................................... ਤੋਂ ............................................... ਤੱਕ)  

ਧਮਤੀ - ..............................                   (ਹਸਤਾਖਰ) 
ਮੋਬਾਇਲ ਨ੍ਿੰ . - ..............................         ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ 
ਤਸਦੀਕ 

ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਮੇਰੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਧਬਲਕ ਲ ਸਹੀ ਵਾ: ਦਰ ਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਵੱਚ ਕ ਝ ਵੀ 
ਲ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਛ ਪ੍ਾਇਆ ਨ੍ਹੀਂ ਧਗ੍ਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਵੱਚ ਕ ਝ ਵੀ ਗ੍ਲਤ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਖ ਦ ਧਜਿੰ ਮੇਵਾਰ 
ਹੋਵਾਂਗ੍ਾ/ਹੋਵਾਂਗ੍ੀ।  
ਧਮਤੀ - ..............................            (ਹਸਤਾਖਰ) 
ਮੋਬਾਇਲ ਨ੍ਿੰ . - ..............................                ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤਾ 


