ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ੍ ਸੂਚਨ੍ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ੍ੇ ਜਸਪਾਹੀ ਦੇ ਅਹੱ ਦੇ ਦੀ 520 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਸਾਲ 2015 ਜਵੱ ਚ ਇਸ਼ਜਤਹਾਰ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਜਦੱ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਵਜਦਅਕ ਯੋਗਤਾ
ਸਿਪਾਹੀ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਹੁੱ ਦੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਸਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੇਠਾ ਸਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:
 ਉਮੀਦਿਾਰ ਿਲੌਂ ਅਰਜੀ ਪੁੱ ਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਿਾਰ (10+2 (ਿੀਸਨਅਰ ਿਕੂੰ ਡਰੀ) ਜਾਂ
ਬਰਾਬਰ) ਸਕਿੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ Board of Secondary Education ਤੋਂ ਪਾਿ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ
।(As per Standing Order-Annexure “EQ”)

 ਿਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੁੱ ਚ, ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੂੰ 10+2 ਪਾਿ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਿਦੇ ਪਾਿ ਿੈਨਾ,
ਨੌਿੈਨਾ ਅਤੇ ਿਾਯ ਿੈਨਾ ਿੁੱ ਲੋਂ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਗਰੈਜਏਟ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ। ।(As per
Standing Order-Annexure “EQ”)
ਡ੍ਰਾਈਜਵਿੰ ਗ ਲਾਈਸੈਂਸ
ਸਿਪਾਹੀ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਅਹੁੱ ਦੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਸ਼ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿਾਬਕਾ ਫੋਜੀ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ
ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਈਸਿੂੰ ਗ ਲਾਈਿੈਂਿ ਜਰਰੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਪਾਿ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱ ਕਾ ਡਰਾਈਸਿੂੰ ਗ
ਲਾਈਿੈਂਿ ਮੋਟਰਿਾਈਕਲ ਸਗਅਰ ਿਾਲਾ (MCWG)ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ (LMV) ਜਾਂ ਊਪਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਿਾਹਨ ਜੌ ਸਕ
ਇਕ ਲਾਈਿੈਂਸਿੂੰ ਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਜੋ ਿਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿੁੱ ਚ ਡਰਾਈਿ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
“ਇਹ ਿੀ ਿਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ LMV ਅਤੇ Transport Vehicle ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ “ਮੌਟਰ ਕਾਰ”
ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋ ਊਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਕਿੀ ਕੌ ਲ LMV ਜਾਂ Transport Vehicle
ਤਾਂ ਊਹ

ਦਾ ਲਾਈਿੈਂਿ ਹੈ

ਮੌਟਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਊਿ ਕੌ ਲ ਮੌਟਰਿਾਇਕਲ (MCWG) ਦਾ ਿੀ

ਲਾਈਿੈਂਿ ਹੋਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ। “(As per Standing Order-Annexure “EQ”)
Learning Licence ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ । ਸਜਨਹਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੇ Learning
Licence ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ Learning Licence ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਿੀ, ਉਹ ਅਰਜੀ
ਫਾਰਮ ਸਿੁੱ ਧੇ ਹੀ ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਸਦੁੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹੈ ।
ਸਾਬਕਾ ਫੋਿੀ
ਅਰਜੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਸਕੂੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ ਸਕ ਕਝ ਿਾਬਕਾ ਫੋਜੀ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੇ
ਅਪਣੇ ਿੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ ਸਿਭਾਗ ਤੋ ਐਨਓਿੀ (NOC) ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੇਿਲ ਉਹੀ ਿਾਬਕਾ ਫੋਜੀ
ਉਮੀਦਿਾਰ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋਸਕ 01.01.2014 ਤੋ 31.12.2015 ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਅਪਣੀ ਰੁੱ ਸਖਆ ਯਸਨਟਾਂ ਤੋ ਫਾਰਗ
ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਡਿਚਾਰਜ਼ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ । ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸਲਿ ਦੇ ਿਥਾਈ ਆਦੇਸ਼

1/2015 ਸਮਤੀ 06.10.2015 ਦੇ ਿਫਾ ਨੂੰਬਰ 21-22 ਦੇ ਅਨਿਾਰ ( ਜੋ ਸਕ ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸਲਿ ਦੀ ਿੈਬ ਿਾਈਟ
ਤੇ ਮੌਜਦ ਹੈ) :

".... ਉਮੀਦਿਾਰ ਜੋ ਕੇਿਲ ਿਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ .....”
(I) ਜੋ ਸਰਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਲੇ ਰਹੇ ਹੈ;ਜਾਂ
(II) ਸਜਿਦਾ ਸਡਿਚਾਰਜ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਪਿਤਕ ਸਿੁੱ ਚ ਿਾਬਕਾ ਫੋਜੀ ਸਲੁੱਸਖਆ ਸਗਆ ਹੈ; ਜਾਂ...........”

 ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸਲਿ ਦੇ ਿਥਾਈ

ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਿਾਰ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਭਾਗ ਤੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ

ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ (NOC) ਲੇ ਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਿ ਅਹੁੱ ਦੇ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਜਦੋ ਤਕ ਊਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ

(NOC) ਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋ ਪਸਹਲਾ ਤੀ ਤਾਸਰਖ ਸਦੁੱ ਤੀ ਹੌਿੇ । ।(As per Standing
Order-Annexure “EQ”)
ਅਨ੍ਸੂਜਚਤ ਿਾਤੀ / ਹੋਰ ਜਪਛੜੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ੍ੂਿੰ ਫਾਇਦਾ
ਸਜਹੜ੍ੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਅਨਿਸਚਤ ਜਾਤੀ/ ਹੋਰ ਸਪਛੜ੍ੀ ਸ਼ੈਣੀ ਨਾਲ ਿੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਕੇਿਲ ਉਦੋਂ ਅਨਿਸਚਤ ਜਾਤੀ/ ਹੋਰ ਸਪਛੜ੍ੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਿਸਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਛੜ੍ੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦੀ ਿਚੀ
ਸਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਸਮਲ ਹੈ । ਅਨਿਸਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਛੜ੍ੀ ਸ਼ੈਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਿਚੀਆਂ ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪਸਲਿ ਦੀ ਿੈਬ
ਿਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੂੰਬਧ ਹੈ ।
ਸਜਨਹਾਂ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨੇ ਅਨਿਸਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਛੜ੍ੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦੇ ਤਸਹਤ ਦਰਖਾਿਤ ਸਦੁੱ ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ
ਦੀ ਜਾਤੀ ਚੂੰ ਡੀਗੜ੍ਹ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਦਆਰਾ ਤੈਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨਿਸਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਛੜ੍ੀ ਸ਼ੈਣੀ ਦੀ ਿਚੀ ਸਿੁੱ ਚ
ਸ਼ਾਸਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਿਤ ਨੂੰ ਰੁੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ।

