
ਨੰ:8/2/2019-3ਪੀਪੀ1/1548834/1 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਪਸੋਨਲ ਿਵਭਾਗ 

(ਪਸੋਨਲ ਪਾਿਲਸੀਜ਼-1 ਸ਼ਾਖਾ) 

ਿਮਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ 13 ਅਗਸਤ, 2019 

 ਸਵੇਾ ਿਵਖ ੇ

  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਿਵਭਾਗ  ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ  

  ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਰਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 

  ਸਮੂਹ ਡਵਾਜ਼ਨ  ਦੇ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, 

ਸਹਮੂ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦ ੇਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ,  ਅਤ ੇ 

  ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਿਜਸਟਰੇਟ (ਿਸਵਲ), ਪੰਜਾਬ 

 
ਿਵਸ਼ਾ:  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪਆੁਇੰਟ  ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (100 ਨੁਕਿਤਆ ਂ

ਦਾ ਵੇਰਵਾ)। 

ਸ਼ੀਮਾਨ ਜੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ ਜੀ,   

  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ ੇਤ ੇਮਨੰੂੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਿਧਆਨ ਹਦਾਇਤ  ਨੰ: 8/30/96-3ਪੀ.ਪੀ.1/17240-17244, 

ਿਮਤੀ 21 ਅਗਸਤ 1997 ਵੱਲ ਿਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਿਲਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹਈੋ ਹੈ ਿਕ ਮੰਤਰੀ ਪੀਸਦ ਵੱਲ ਮੀਿਟੰਗ ਿਮਤੀ 

02.03.2019 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਸਨੀਕ  (economic weaker section) ਨੰੂ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ 

ਦੀਆਂ ਗਰੁੱ ਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਿਵੱਚ 10% ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆ, ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਵਰਗ ਿਵਭਾਗ (ਿਰਜਰਵੇਸਨ ਸੈਲ) ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਨੰ: 1/3/2019-RCI/120, 

ਿਮਤੀ 28.05.2019 ਰਾਹੀ ਹਦਾਇਤ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ, ਿਜਨ  ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਹੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਰੋਸ਼ਟਰ ਨੁਕਿਤਆ ਂਨੂੰ  ਮੜੁ ਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹਏੋ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 

ਰੋਸ਼ਟਰ ਨੁਕਤ ੇਮੁੜ ਤ ਤਿਹ ਕਰ ਿਦੱਤ ੇਗਏ ਹਨ ਿਜਨ  ਦਾ ਿਵਵਰਣ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਸਮੂਹ ਿਵਭਾਗ  ਦ ੇਮੁੱ ਖੀਆਂ ਨੰੂ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨ  ਰਸ਼ੋਟਰ ਨੱੁਕਿਤਰਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
 

     ਿਵਸਵਾਸ਼ਪਾਤਰ  

ਸਹੀ/- 

ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਪੋਸਨਲ 

  ਉਤਾਰਾ ਸਮੂਹ ਿਵਸ਼ੇਸ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ/ਿਵੱਤੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ /ਪਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ  ਨੰੂ 

ਲੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ ਦਾ ਹ।ੈ 

ਸਹੀ/- 

ਉਪ ਸਕੱਤਰ, ਪੋਸਨਲ 

 ਸਵੇਾ ਿਵਖ ੇ

  ਿਵਸਸ਼ੇ ਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੱਖ ਸਕੱਤਰ/ 

  ਿਵੱਤੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ/ਪਮੁੱ ਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤ ੇ

  ਪਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। 

ਅੰ:ਿਵ:ਪੰ:ਨੰ: 8/2/2019-3ਪੀਪੀ1/1548834/2           ਿਮਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ: 13/08/19 

 
ਿਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ:14371-91/ਡੀ-5  ਚੰਡੀਗੜ, ਿਮਤੀ: 05/09/2019 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ :-  

1. ਸੁਪਰਡੰਟ (ਅਮਲਾ), ਡੀ-2, ਡੀ-4 ਦ: ਮੁੱ ਖ ਭੂਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ। 

2. ਸਾਰ ੇਭੂਮੀ ਪਾਲ  ਅਤੇ ਸਾਰ ੇਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ । 

ਨੰੂ ਭੇਜਕ ੇਿਲਿਖਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤ  ਦੀ ਇੰਨ-ਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। 

ਸਹੀ/- 

ਸੁਪਰਡੰਟ (ਿਵਕਾਸ) 

ਦ: ਮੁੱ ਖ ਭੁਮੀ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ 

 
 
 



 
 

ਰੋਸ਼ਟਰ ਦਾ ਿਵਵਰਣ 

(ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਟਰ-100 ਨੁਕਿਤਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) 

ਨੁਕਤਾ ਨੰ. ਿਜਸ ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਹ।ੈ ਨੁਕਤਾ ਨੰ. ਿਜਸ ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਹ।ੈ ਨੁਕਤਾ ਨੰ. ਿਜਸ ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਹ।ੈ 

1. ਅ.ਜ. 34. ਜ. 67. ਸ.ਫ. 

2. ਜ. 35. ਪ.ਸ.(ਸ.ਫ) 68. ਜ. 

3. ਜ. 36. ਜ. 69. ਅ.ਜ. 

4. ਜ. 37. ਅ.ਜ. 70. ਜ. (EWS) 

5. ਅ.ਜ. 38. ਜ. 71. ਅੰਗਹੀਣ 

6. ਜ. 39. ਜ. (EWS) 72. ਪ.ਸ 

7. ਸ.ਫ 40. ਅੰਗਹੀਣ 73. ਅ.ਜ. (ਸ.ਫ) 

8. ਪ.ਸ 41. ਅ.ਜ (ਿਖਡਾਰੀ) 74. ਜ. 

9. ਅ.ਜ. 42. ਪ.ਸ. 75. ਜ. 

10. ਜ. (EWS) 43. ਜ. 76. ਜ. 

11. ਅੰਗਹੀਣ 44. ਸ.ਫ. 77. ਅ.ਜ. 

12. ਜ. 45. ਅ.ਜ. 78. ਜ. 

13. ਅ.ਜ. 46. ਜ. 79. ਜ. (EWS) 

14. ਸ.ਫ. 47. ਜ. 80. ਪ.ਸ (ਸ.ਫ) 

15. ਜ. 48. ਪ.ਸ 81. ਅ.ਜ. 

16. ਪ.ਸ 49. ਅ.ਜ. 82. ਜ. 

17. ਅ.ਜ. 50. ਜ. (EWS) 83. ਜ. 

18. ਜ. 51. ਜ. 84. ਜ. 

19. ਜ. 52. ਜ. 85. ਅ.ਜ. 

20. ਜ. (EWS) 53. ਅ.ਜ. (ਸ.ਫ) 86. ਜ. (EWS) 

21. ਅ.ਜ. (ਸ.ਫ) 54. ਜ. 87. ਸ.ਫ. 

22. ਜ. 55. ਜ. 88. ਪ.ਸ 

23. ਿਖਡਾਰੀ 56. ਪ.ਸ. 89. ਅ.ਜ. 

24. ਪ.ਸ. 57. ਅ.ਜ. 90. ਜ. 

25. ਅ.ਜ. 58. ਜ. 91. ਜ. 

26. ਜ. 59. ਜ. (EWS) 92. ਜ. 

27. ਜ. 60. ਸ.ਫ. 93. ਅ.ਜ. (ਸ.ਫ) 

28. ਸ.ਫ. 61. ਅ.ਜ. 94. ਜ. 

29. ਅ.ਜ. 62. ਜ. 95. ਜ. 

30. ਜ. (EWS) 63. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ 96. ਪ.ਸ 

31. ਜ. 64. ਪ.ਸ 97. ਅ.ਜ. 

32. ਜ. 65. ਅ.ਜ. 98. ਜ. 

33. ਅ.ਜ. 66. ਜ. 99. ਜ. (EWS) 

    100. ਿਖਡਾਰੀ 

 
ਨਟ :- ਉਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਰਸੋਟਰ ਨੁਕਿਤਆ ਂਦਾ ਸ਼ੇਣੀ ਵਾਰ ਸੰਖਪੇ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ 

 
1 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,57,61,65,69,73,77,81,85,89,93,97 = (ਕੁੱ ਲ 25) ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ 

ਲਈ। 

2 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 8,16,24,35,42,48,56,64,72,80,88 ਅਤੇ 96 = (ਕੁੱ ਲ 12) ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆ ਲਈ। 

3 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 7,14,,21,28,35,44,53,60,67,73,80,87,93 = (ਕੁੱ ਲ 13) ਨੁਕਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ ਲਈ। 

4 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 11,40 ਅਤੇ  71 = (ਕੁੱ ਲ-3) ਅੰਗਹੀਣ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ। 

5 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 23,41,100 = (ਕੁੱ ਲ-3) ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ। 

6 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 63  = (ਕੁੱ ਲ-1) ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਲਈ। 

7 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 2,3,4,6,12,15,18,19,22,26,27,31,32,34,36,38,43,46,47,51,52,54,55,58,62,66,68,74, 

75,76,78,82,83,84,90,91,92,94,95,98 = (ਕੁੱ ਲ-40) ਜਨਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ। 

8 ਨੁਕਤਾ ਨੰ: 10,20,30,39,50,59,70,79,86 ਅਤ9ੇ9 = (ਕੁੱ ਲ-10) ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਤਰੌ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ। 
 
 

 

 


