
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ , ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਪ੍ਲਾਟ ਿੰ: ਡੀ-241, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਫੇਜ 8ਬੀ 

ਸੈਕਟਰ 74, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਿਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ 

 

ਪ੍ਬਨਲਕ ਿੋਨਟਸ 

ਨੰ 5/2014/ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ/ਅਮਲਾ/   ਮਮਤੀ: 07.08.2018  ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ  

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਸਮਨਕ ਸੁਧਾਰ ਵਲੋਂ  ਦਸੁਰੇ ਮਵਭਾਗਾਾਂ / ਬੋਰਡ ਕਾਰਪ੍ਰੋਸੇਨਾਾਂ ਮਵਿੱਚ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਪ੍ਾਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੁਪ੍ਰਡੰਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-

39100+5400 GP ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 10300-34800+4400 

GP ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਪ੍ਰਤੀਮਨਯੁਕਤੀ (ਡੈਪ੍ੁਟੇਸਨ) ਰਾਹੀ ਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਹ ੈ । ਯਗੌ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਮਤੰਮ ਮਮਤੀ 10.09.2018   ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇ

ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਮਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ www.dgrpunjab.gov.in ਤੇ ਵੇਖੀਆਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ । 

 

         ਵਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

         ਪ੍ਰਸਾਸਮਨਕ ਸੁਧਾਰ 

   

 

 

         

  



ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ , ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਪ੍ਲਾਟ ਿੰ: ਡੀ-241, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ, ਫੇਜ 8ਬੀ 

ਸੈਕਟਰ 74, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਿਗਰ, ਮੋਹਾਲੀ 

ਸੇਵਾ ਮਵਖੇ, 

 

1. ਪ੍ੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਵਭਾਗਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਖੀ 

2. ਸਮੂਹ ਡਵੀਜਨਲ ਕਮਮਸ਼ਨਰ, 

3. ਸਮੂਹ ਮਡਪ੍ਟੀ ਕਮਮਸ਼ਨਰ 

4.  ਸਮੂਹ ਉਪ੍ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ( ਮਸਵਲ ) 

5. ਪ੍ੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੋਰਡਾਾਂ/ ਕਾਰਪ੍ਰੇੋਸ਼ਨਾਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਬਮਲਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਮਕੰਕ ਅਦਾਮਰਆ 

ਦੇ ਮੁਿੱਖੀ ।  

 

ਮੀਮੋਂ ਨੰ 5/2014/ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ/ਅਮਲਾ/4270-74 

ਮਮਤੀ :- 06.08.2018 

ਨਿਸਾ :- ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਭਾਗਾਾਂ, , ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋ੍ਰੇਸਿਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਟੋਿੋਮਸ ਅਦਾਨਰਆਾਂ ਨਿਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ / ਅਨਧਕਾਰੀਆਾਂ ਿ ੰ  ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਾਂਹੀ ਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਿ ਸਬੰਧੀ  । 

 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨਿਸ ੇਦੇ ਸਬੰਧ ਨਿਿੱਚ । 

2.  ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਮਨਕ ਸੂਧਾਰ ਮਵਿੱਚ ਹੇਠ ਮਲਖੀਆਾਂ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਾਂ ਪ੍ਰਤੀਮਨਯੁਕਤੀ ਰਾਾਂਹੀ ਾਂ 

ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਲਆ ਮਗਆ ਹੈ:- 

ਲੜੀ ਾਂ 

ਿੰ 

ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਿਾਮ ਤਿਖਾਹ ਸਕੇਲ ਆਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀ 

ਨਗਣਤੀ 

ਸੇਿਾ 

ਗਰ ਿੱਪ੍ 

01 ਸੁਪ੍ਰਡੰਟ 15600-39100+5400 GP 01  ਏ 

02 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 10300-34800+4400 GP 01 ਬੀ 

 

3. ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਸਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਅਨੂਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਰਖਣ ਵਾਮਲਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਮਹਲ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ :- 

  '' Working experience in personal computer, environment, with work 

processor power point presentation and spread sheet software 

application.'' 

4. ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮਵਭਾਗ ( ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ-3 ਸਾਖਾ ) ਵਲੋਂ   ਪ੍ਿੱ:ਨੰ: 5/15/2012-

5ਪ੍ੀ.ਪ੍ੀ3/57645/1, ਮਮਤੀ 28.03.2013 ਰਾਾਂਹੀ ਾਂ ਜਾਾਂ ਸਮੇਂ  ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। 

ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨਾਾਂ/ ਖੁਦ-ਮੁਖਮਤਆਰ ਅਦਾਮਰਆਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਮਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਿੱਕ 

ਹੋਣਗ,ੇ ਉਨਾ੍ਾਂ  ਤੇ ਹੇਠ ਅਨੂਸਾਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਾਂ :- 

 ੳ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ੍ਣ ੇ ਮਵਭਾਗ/ਸੰਸਥਾ ਮਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇ

ਪ੍ਰਖਕਾਲ ਸਮਾਾਂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕੁਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ।  

 ਅ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਜਸ ਆਸਾਮੀ ਮਵਰੁਿੱਧ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁਿੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਊਸ 

ਆਸਾਮੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤ ੇਗਰੇਡ ਪ੍ੇ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ੲ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਮਨਯੁਕਤੀ ਤੇ ਮਵਚਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ  ਮਨਰਧਾਰਤ 

ਮਵਮਦਆਕ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਬਾ ਪ੍ੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। 

 ਸ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਮਪ੍ਤਰੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਵਮਦਅਕ 

ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਬਾ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਹ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਵਰੁਿੱਧ ਕਈੋ ਵੀ ਮਸ਼ਕਾਇਤ ਮਵਭਾਗੀ/ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਾਂ ਕਈੋ  

ਫੋਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤ ੇਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । 

 ਕ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਪ੍ਣੇ ਮਪ੍ਿੱਤਰੀ ਮਵਭਾਗ ਮਵਿੱਚ ਮਨਯੁਕਤੀ ਮਨਰਧਾਰਤ ਮਵਿੱਧੀ ਅਨੂਸਾਰ 

ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਲੋਂੜੀ ਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਖ. ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ   

ਪ੍ੰਜਾਬੀ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜੀ ਦਾ ਟਾਇਪ੍  ਟੈਸਟ  ਮਨਧਾਰਤ  ਸਪ੍ੀਡ  ਤੇ ਪ੍ਾਸ  ਕਰਨਾ ਜਰਰੂੀ 

ਹੋਵੇਗਾ ।  

 ਗ. ਪ੍ਰਤੀਮਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ੰਜਾਬ ਮਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ( ਸਜਾ ਅਤ ੇ

ਅਪ੍ੀਲ ਮਨਯਮ 1970) ਅਤੇ ਪ੍ਜੰਾਬ ਮਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ( ਕੰਡਕਟ ਰਲੂ ) 1966  ਲਾਗੂ 

ਹੋਣਗ ੇ।  . 

 ਘ. ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਾਂਹੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਹੀ ਮਵਚਾਰੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ । 



5. ਆਪ੍ ਜੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਕ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਆਸਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਮਨਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਰਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਿੱਛੁਕ 

ਊਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਮ,ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਅਤ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਦੀਆ ਗੁਪ੍ਤ ਮਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ 

ਸਮਹਤ  ਮਮਤੀ  10.09.2018 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸਾਸਮਨਕ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਲਾਟ ਨੰ ਡੀ-241 ਇੰਡ ਏਰੀਆ ਫੇਜ 8-ਬੀ ਸੈਕਟਰ 

74 ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ( ਮੋਹਾਲੀ ) ਨੰੂ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਮਨਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇਂ  ਮਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਰ ਮਕਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਾਂ ਮਪ੍ਛਲੇ  ਪ੍ੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆ ਗੁਪ੍ਤ ਮਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਮੂਲ ਰਪੂ੍ ਮਵਿੱਚ ਭੇਮਜਆ 

ਜਾਣੀਆਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਸ ਹਾਲ  ਮਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗੁਪ੍ਤ  ਮਰਪ੍ੋਰਟਾਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਾਰਣੀ 

ਭੇਜ ਮਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੁਿੱਢਿੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾਮੀ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਲਈ  ਭਰੀ  ਜਾਵੇਗੀ, ਮਜਸ ਨੰੂ ਪ੍ੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਤਿੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹ ੈ:- 

       ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ : 

ਲੜੀ ਨੰ ਵੇਰਵੇ  

01 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇਅਹਦੁਾ  

02 ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤ ੇਗਰੇਡ ਪ੍ੇਅ  

03 ਮਜਸ ਆਸਾਮੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮਰਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀਆਾਂ ਮਵਮਦਅਕ 

ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਬਾ  

 

04 ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾ  ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਮਤੀ   

05 ਪ੍ਦ ਉਨਤੀ ਦੀ ਮਮਤੀ ਜੇਕਰ  ਹੈ :  

06 ਮਵਭਾਗ/ਬੋਰਡ ਕਾਰਪ੍ੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ  

07 ਕੀ ਪ੍ਰਖਕਾਲ ਸਮਾ ਪ੍ਾਰ ਹੋ ਚਮੁਕਆ ਹੈ  

08 ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਮਵਭਾਗੀ/ ਚੋਕਸੀ ਪ੍ੜ੍ਤਾਲ ਆਮਦ ਲੰਮਬਤ ਹੈ ਤਾਾਂ ਉਸਦਾ 

ਵੇਰਵਾ  

 

09 ਮਪ੍ਛਲੇ ਪ੍ੰਜ ਸਾਲਾਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ  

          

 

ਮਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

 

ਮਪ੍:ਅੰ:ਨੰ: 5/2014/ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ/ਅਮਲਾ/4275   ਮਮਤੀ :ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 06.08.2018 

  ਇਸ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਤਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕਿੱਤਰ, ਪ੍ਰਸਾਸਮਨਕ ਸੁਧਾਰ ਮਵਭਾਗ , (ਪ੍ਰਸਾਸਮਨਕ ਸੁਧਾਰ 1 ਸਾਖਾ ) 

ਪ੍ੰਜਾਬ ਮਸਵਲ ਸਕਿੱਤਰੇਤ 2 ਸੈਕਟਰਦ 9 ਚੰਡੀਗੜ  ਨੰੂ ਊਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੰ 6/7/2018-1ਪ੍ਰਸੁ1/1273045/1 ਮਮਤੀ 

17.07.2018  ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਵਿੱਚ ਸੁਚਨਾ ਅਤ ੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿੱਤ ਭੇਮਜਆ ਜ਼ਾਾਂਦਾ ਹੈ ।  

 

         ਮਡਪ੍ਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

 

  



 


