
ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਿਮ ਨ, ਪਿਟਆਲਾ 

1) ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ  ਬਹਤੁ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਜਾਵ ੇਿਕ  ਜੋ ਕਿਮ ਨ ਦਆੁਰਾ ਆਸਾਮੀਆ ਂਦਾ ਿਵਿਗਆਪਨ ਿਬਲਕਲੁ ਇਸ 

ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਸਚੂਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2) ਇੰਦਰਾਜ ਸਾਫ਼- ਸਾਫ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ  ਿਵੱਚ ਕੀਤ ੇਵਾਿਧਆ ਅਤੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆ ਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਦੁਆਰਾ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ 

3) ਇਸ ਫਾਰਮ ਦ ੇਅੰਤ ਤੇ ਪਬੰਧਬੀ ਸਕੱਤਰ/ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਮੁੱ ਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਲਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿਖਆ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ 

ਪੱਤਰ। 

1. (ਓ) ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨ  ਿਜਲਾ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿਖਆ ਅਫਸਰ 

(ਅ) ਭਰੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 1 

(ੲ) ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜ  ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨ  ਅਤੇ ਸਥਾਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ 

ਅਸਾਮੀ(ਆ)ਂ ਮੌਜੂਦ ਹ ੈ(ਹਨ)। 

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ 

ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ। 

(ਸ) ਕੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਅਸਾਮੀ(ਆ)ਂ 

ਤਕਨੀਕੀ ਜ  ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹ/ੈਹਨ? 

ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ। 

 
2. (ਓ) ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਵੇਾ (ਵੇਖ ੋ ਿਸਵਲ ਸਵੇਾ 

ਪੰਜਾਬ ਿਜਲਦ 1, ਭਾਗ-1 ਦਾ ਕ ਡ (iv) 

ਗਰਪੁ ਬੀ 

(ਅ) ਕੀ ਇਸ ਸਵੇਾ/ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪਕਾਿ ਤ ਿਨਯਮ 

ਹਨ? 

ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ੋਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 

(ੲ) ਕੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਿਨਯਮ ਕਿਮ ਨ 

ਦੁਆਰਾ ਪਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਪਵਾਨ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਹਨ ਤ  ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰ: 

ਲਾਗੂ ਨਹ  

(ਸ) ਜੇਕਰ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ 

ਪਤੀ ਤ ਿਗਣਤੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਆੁਰਾ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹ ੈ

ਤ  ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵ ੇ ਿਕ ਮਜੌੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ / 

ਅਸਾਮੀਆ ਂ/ ਿਸੱਧੀ ਭਾਰਤੀ ਦ ੇਕੋਟੇ ਿਵੱਚ ਆ ਦੀ ਹ ੈ/ 

ਆ ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਹ  ਜੀ। 

 
3.  ਕੀ ਪੱਕੀ/ਪੱਕੀਆ ਂ ਹ/ੈਹਨ ਜ  ਆਰਜੀ? (ਜੇਕਰ 

ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤ  ਸਮ , ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹਗੇੀ)। 

ਅਸਾਮੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹ ੈਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਰਿਹਣ 

ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 

 (ਓ) ਜੇਕਰ ਅਸਾਮੀ ਪੱਕੀ ਹ ੈਤ  ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵ ੇਿਕ:  

 (i) ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨ , ਜੋ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਲੱਿਗਆ 

ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜ  ਇਸ ਤ ਪਿਹਲ  ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 

ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ : 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਰਾਹ   ਸਾਲ 2019 ਿਵੱਚ ਿਜਲਾ ਸਮਾਿਜਕ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਫਸਰ  ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

 (ii) ਕੀ ਉਸਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ 

ਲਈ ਗਈ ਸੀ। 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 (iii) ਜੇਕਰ (ii) ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ  ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤ  ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਭੇਜੇ 

ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ: 

ਨੰ.ਆਰ.ਜੀ.222/2016/ਅ-13/3934 ਿਮਤੀ 

16.10.2018 

 (iv) ਜੇਕਰ (ii) ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ  ਿਵੱਚ ਹਵੋ ੇਤ  ਉਹ ਕਾਰਨ 

ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਿਜਨ  ਕਰਕੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਨਹ  ਸੀ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ, ਅਤ ੇ

-- 

 (v) ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਅਤ ੇਇਹ ਿਕਵ ਖਾਲੀ ਹਈੋ 

ਹ?ੈ 

ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਤਰੱਕੀ ਹਣੋ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ 

ਹੈ। 

 (ਅ) ਜੇਕਰ ਅਸਾਮੀ ਆਰਜੀ ਹਵੋੇ ਤ  ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ  -- 



 (i) ਇਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਕਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ -- 

 (ii) ਸਮ  ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਜੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ:ੈ -- 

 (iii) ਮੰਨਜ਼ਰੂੀ ਦੇ ਸਮ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦ ੇ

ਿਕੰਨ ਸਮ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤ ੇ ਕੀ 

ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਪੱਕ ੇਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ੇਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

ਹੈ। 

--- 

 (iv) ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਕਣੋ ਲੱਿਗਆ ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਜ  ਇਸ ਤ 

ਪਿਹਲ  ਲੱਿਗਆ ਹਇੋਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਤ ੇ

ਯੋਗਤਾਵ  ਕੀ ਸੀ? 

--- 

 (v) ਕੀ ਉਸਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਸਮ ਅਤੇ ਜ  ਅਸਾਮੀ ਨੰੂ 

ਭਰਨ ਸਮ ਕਿਮ ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ: 

--- 

 (vi) ਜੇਕਰ (v) ਦਾ ਜਵਾਬ ਹ  ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ ਤ  ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਭੇਜੇ 

ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਿਮਤੀ: 

-- 

 (vii) ਜੇਕਰ (v) ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹ  ਿਵੱਚ ਹਵੋ ੇਤ  ਉਹ ਕਾਰਨ 

ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਿਜਨ  ਕਰਕੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੱਤਰ ਨਹ  ਸੀ 

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ 

-- 

 
4 (ਓ) ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਹ ੈਜ  ਪਨੈਸ਼ਨ ਯੋਗ ਨਹ । NPS 

 (ਅ) ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗ ਨਹ  ਤ  ਕੀ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗ ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦ ੇ

ਅਿਧਕਾਰ  ਨੂੰ  ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

-- 

 
5.  ਪਰਖਕਾਲ, ਜੇ ਕਈੋ ਹੋਵ।ੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 (ਓ) ਪਿਹਲ  ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੇਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  

ਲਈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 (ਅ) ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 
6.  ਕੀ ਿਨਯਕੁਤੀ ਨਿਟਸ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ  ਿਕਹੜੀਆ ਂਸ਼ਰਤ  ਤ?ੇ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 
7. (ਓ) ਿਡਊਟੀਆ ਂ -- 

 (ਅ) ਥ  ਜ  ਥਾਵ  ਿਜਥੇ ਅਫ਼ਸਰ(ਰ ) ਨੰੂ ਸਵੇਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਜਲੇ ਪੱਧਰ ਤ ੇ

 
8.  ਚੁਣ ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੂੰ  ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਦ ਿਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

--- 

 
9.  ਤਨਖਾਹ ਸਕਲੇ Pay scale as per 7th CPC/Pay Matrix 

(mininum Pay Admissble)35400/- 
 (ਓ) ਿਸੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤ ੇਿਵਅਕਤੀ ਲਈ, -ਉਕਤ- 

 (ਅ) ਪਿਹਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੇਾ ਿਵੱਚ ਲੱਗੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਲਈ, 

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਣੋ, 

ਪਸੋਨਲ ਿਵਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ  ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ 

 (ੲ) ਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇ ਯੋਗਤਾ ਪਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ 

ਉਚੇਰੀ ਅਰੰਿਭਕ ਤਨਖਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ 

ਜੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤ  ਉਹ ਿਕਥ ਤੱਕ, ਅਤੇ  

ਨਹ  

 (ਸ) ਭੱਤੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਹਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 



 
10.  ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜ  ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉਚੇਰ ੇ ਸਮ  

ਸਕੇਲ  ਤ ੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ , ਜੇਕਰ ਉਨ  ਨੰੂ 

ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। 

-- 

 
11.  ਕੀ ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਦ ੇਲਾਭ ਪਾਪਤ ਹਣੋਗ:ੇ- -- 

 (1) ਜਨਰਲ ਪੋਵੀਡਟ ਫੰਡ। -- 

 (2) ਅੰਸ਼ਦਾਈ ਪੋਵੀਡਟ ਫੰਡ। --- 

 
12  ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਰਆਇਤ  ਿਜਵ ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਕੁਆਟਰ, 

ਿਬਜਲੀ ਪਾਣੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 
13.  ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ :-  

 (ਓ) ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ  ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੇਕਰ 

ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ ਹਵੋ ੇ ਤ  ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵ ੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀ 

ਯੋਗਤਾ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

Should possess Master's degree of any of the 
Social Science subject viz Economics, Social 
Work, Sociology, Psychology from a 
recognised university or institution. 
Note Preference will be given to the person, 
who have experience of working in the field 
of Social work. 

 (ਅ) ਿਸਖਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ੋਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 
 (ੲ) (1) ਤਜ਼ਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 
 ਨਟ:  ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ ਤ 

ਪਿਹਲ  ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

  (2)  ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਉਕਤ ਖੰਡ 

(ਓ) ਸਾਹਮਣ ੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਮਲੂ ਯੋਗਤਾਵ  

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤ ੇ

ਤਜ਼ਰਬ ੇ ਨੰੂ ਿਗਿਣਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ  ਿਕ  ਮਢੁਲੀਆ ਂ

ਯੋਗਤਾਵ  ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ 

ਿਗਿਣਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ੋਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 

 ਨਟ: ਜੇਕਰ ਉਕਤ (ੲ) (ii) ਦਾ ਕੋਈ ਤਰ ਨ  ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤ  ਕਿਮਸ਼ਨ (ਓ) ਸਾਹਮਣ ੇਿਨਸ਼ਿਚਤ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੰੂ ਵੀ ਿਗਣਗੇਾ। 

 (ਸ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਜ  

ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾਵ  ਦੀ ਲੋੜ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 (ਹ) ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਿਚਤ ਸਮਝੀਆ ਂ

ਜ ਦੀਆ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵ । 

ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ੋਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 
 (ਕ) ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਕਤ ਲੋੜ  ਿਵੱਚ ਿਕਨ  ਤੇ ਿਦੜ 

ਿਰਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ੋਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 
 (ਖ) ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆ ਂਯਗੋਤਾਵ  ਨੰੂ ਪਦਾਨ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਤ  ਬਰਾਬਰ ਦੀਆ ਂਯੋਗਤਾਵ  ਦੱਸੀਆ ਜਾਣ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਸ਼ੋਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 
 (ਗ) ਕੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਯੋਗਤਾਵ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਾਿਨਤ 

ਿਨਯਮ  ਦੇ ਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ? 

ਹ  ਜੀ। 



ਜੇਕਰ ਨਹ  ਹਨ ਤ  ਫਰਕ ਪਾ ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਲੂਜ਼, 

1994 ਦੱਸ ੇਜਾਣ। 

 
14 (1) ਉਮਰ ਸੀਮਾਵ  (ਜੇ ਕਈੋ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋਣ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 (i) ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ -ਉਕਤ - 

 (ii) ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ -ਉਕਤ - 

 (2) ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਤੀ, ਿਜਸ ਤਕ ਉਮਰ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖਬਾਰਾ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਪਣ ਛਪਣ ਦ ੇਸਾਲ ਦੀ 1 

ਜਨਵਰੀ 

 (3) ਕੀ ਿਨਮਨ ਲਈ ਕਈੋ ਿਰਆਇਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਉਕਤ - 

 (i) ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ -ਉਕਤ - 

 (ii) ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ -ਉਕਤ - 

 (iii) ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ -ਉਕਤ - 

 (iv) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ -ਉਕਤ - 

 (4) ਕੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਵ  ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਵਾਿਨਤ ਿਨਯਮ  

ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਨਹ  

ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਤ  ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਦੱਤ ੇ

ਜਾਣ। 

-ਉਕਤ - 

 ਨਟ:  ਜਦ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਤੀ ਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵ ੇਤ  ਉਮਰ, ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਿਗਆਪਨ ਅਨੁਸਾਰ ਿਬਨਪੱਤਰ  ਦੇ ਪਹੰੁਚਣ 

ਦੀ ਅੰਿਤਮ ਿਮਤੀ ਤੱਕ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

15. (ਓ) ਕੌਮੀਅਤ (ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕੀ ਭਾਰਤੀ 

ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ)। 

ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਉਰਟੀ ਐਡਂ ਡੀਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 

ਵੁਮੈਨ ਐਡਂ  ਿਚਲਡਰਨ(ਗਰੁੱ ਪ''ਬੀ'') 2001 

 
 (ਅ) ਸੇਵਾ/ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿਨਯਮ  ਿਵੱਚ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ 

ਅਿਧਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੇਕਰ ਕਈੋ ਹੋਵੇ। 

--- 

 
16.  ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹ?ੈ 

ਪੋਸਨਲ ਿਵਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ 

 
17. (ਓ) (1) ਿਕੰਨੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਿਚਤ 

ਜਾਤੀਆ/ਂਕਬੀਿਲਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆ ਂਹਨ? 

ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ਣੇੀਆ ਂ ਦ ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਕਟੇੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤ ੇ

ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਸਤ ੇ

ਰਾਖਵੀਆ ਂ ਰੱਖੀਆ ਂ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਹਮਣ ੇ

ਖਾਿਨਆਂ ਿਵਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ 

ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ ਿਕ "ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦ ੇ ਫਾਰਮਲੇੂ ਤ ੇ

ਿਨਰਭਰ ਭਰਤੀ ਦ ੇ ਬਲਾਕ ਿਸਸਟਮ" ਅਨੁਸਾਰ 

ਰਾਖਵੀਆ ਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ 

ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨਵ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆ ਂ

ਹਨ? 

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ 1 

ਨਟ: (1) ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ 

ਿਚੱਠੀ ਨੰ. 890, ਐਸ.ਡਬਿਲਊ.1-74/10619 ਿਮਤੀ 6 ਜੂਨ 1974 ਮੁਤਾਬਕ ਭਜੇੀ ਜਾਵੇ। 

 (2) ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜਕੇਰ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ  ਕੀ 

ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਅਤੇ ਉਨ  ਦੇ ਨਾ ਿਮਲਣ ਤੇ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ  

ਿਵੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 

 (3) ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵ  ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ/ਪਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ 



ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਿਮਲੇ ਤ  ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਿਚਤ 

ਜਾਤੀਆਂ/ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਪਾਸ ਇਤਰਾਜ ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਪਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ, ਜ ੇ

ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਤ  ਉਨ  ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। 

 
 (2) ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵ  ਅਸਾਮੀ ਪਿਹਲ  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਵੇਾ 

ਕਿਮਸ਼ਨ ਰਾਹ  ਿਵਿਗਆਪਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ 

ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ / ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀ ਦਾ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹ  ਸੀ ਿਮਿਲਆ ਅਤੇ ਿਜਹੜੀ "ਕੈਰੀ 

ਉਵਰ" ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ 

ਸੀ ਤ  ਉਸ ਅਸਾਮੀ ਬਾਰ ੇਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ ਅਤੇ 

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ੋਿਕ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ੈਜ  ਨਹ ? 

ਨਹ  

 ਨਟ:  ਕਿਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਿਪਛਲੀ ਿਲਖਾ ਪੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

 (ਅ) ਕੀ ਉਕਤ ਸਚੂਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  

ਅਨੁਸਾਰ ਹ?ੈ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੀ। 

 (ੲ) ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਂ

ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਮਤੁਾਬਕ 20% 

ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਿਕੰਨੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਿਥਆਰਬੰਦ ਫੌਜ 

ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦ ੇਅਫ਼ਸਰ  ਅਤੇ ਜਵਾਨ  

ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ?  

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦ ੇਲੜੀ. ਨੰ. 17 ਦ ੇ(ੳ) ਅਨੁਸਾਰ 

 (ਸ) ਜੇਕਰ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆ ਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਿਮਲ ਸਕਣ ਤ  ਕੀ 

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆ ਂ ਦ ੇ ਨਾਵ  ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਚੂਨਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  

ਅਨੁਸਾਰ 

 
18.  ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨ  ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ, 

ਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵੱਚ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਲਈ ਹਾਿਜਰ ਹਣੋ ਵਾਸਤ ੇ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ 

ਪਸੰਦ ਕਰਗੇਾ। 

ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਕਨੀਕੀ  ਸਵੇਾਵ  ਜਾ ਤਕਨੀਕੀ 

ਅਸਾਮੀਆ ਂਤ ੇਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾਵੇ। 

---- 

 
19.  ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵਲ ਿਕਸ ੇ ਪੱਤਰ ਦ ੇ

ਉਤਰ ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੋਵ ੇ ਤ  ਕਿਮਸ਼ਨ ਦ ੇ

ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

---- 

 
20.  ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ  ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਪਿਹਲ  ਿਸੱਧੀ 

ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵੋ,ੇ ਤ  ਆਪਣੇ ਪਿਹਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ 

ਨੰਬਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਹ ਜੀ, ਨੰ.ਆਰ.ਜੀ.222/2016/ਅ-13/3934 

ਿਮਤੀ 16.10.2018 

 
21.  ਉਕਤ ਪਸ਼ਨ  ਿਵੱਚ ਨਾ ਆਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਜ  

ਯੋਗਤਾਵ / 

---- 

 (ਓ) ਕੀ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹ  ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਉਨ  ਹੀ ਹ,ੈ ਿਜੰਨੀਆਂ ਿਕ ਇਸ 

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਖਾਨ 1 ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂ

ਹਨ? 

ਹ  ਜੀ 



 (ਅ) ਮਿਹਕਮ ੇ ਿਵੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਿਕੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ 

ਹੋਏ ਹਨ? 

ਨਹ । 

 (ੲ) ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀਆ ਂ ਿਸਫਾਿਰਸ਼  ਦ ੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਕੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰਜੀ 

ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਿਹਣਗੇ? 

ਨਹ । 

                                                                       

ਸਥਾਨ: ਚੰਡੀਗੜ                                                          -ਸਹੀ- 

ਿਮਤੀ:26.04.2022                    ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, 

                 ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  

                 ਸਮਾਿਜਕ ਸਰੱੁਿਖਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ  

                                                                                           ਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ  

  



PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION, PATIALA 
REQUISITION PERFORMA  

 
Category 

Code 
Category Total No. of 

Posts 
Posts reserved for Women 

out of total no. of Posts 

71 General -- -- 

92 General Economically Weaker 
Section, Punjab 

-- -- 

72/73 Ex-Serviceman/LDESM 01 -- 

74 Freedom Fighter, Pb -- -- 

75 Sports Persons, Punjab -- -- 

76 Person with Disability 
Blind and Low Vision -76-A 

-- -- 

Deaf and Hard of Hearing-76-B -- -- 

Locomotive Disability -      76-C   
(including Cerebral palsy, 
Leprosy   cured, Dwarfism, 
Acid attack victims and 
Muscular dystrophy)     

-- -- 

Intellectual Disability – 76- D 
(including Autism ,and Specific 
disability) and Mental illness 
                    OR 
Multiple disabilities specified in    
Serial No. 1 to 4 above, 
including deaf-blindness 

-- -- 

77 Scheduled Castes Others, Punjab -- -- 

78/79 S.C ESM/LDESM Punjab -- -- 

80 SC Sports Person, Punjab -- -- 

81 Balmiki/Mazbhi Sikhs, Punjab -- -- 

82/83 Balmiki/Mazbhi Sikhs 
ESM/LDESM Punjab 

-- -- 

84 B/M Sikh, Sports Persons, 
Punjab 

-- -- 

85 Backward Classes Punjab -- -- 

86/87 Backward Classes Ex-
Serviceman/LDESM Punjab 

-- -- 

 Total 01 0 
 

 
                                                -sd- 
                                                               Additional Chief Secretary   

                             Department of Social Security & 
                             Women and Child Development,                           
                    Punjab, Chandigarh. 

 
 

 


