(Regd. Office PSEB Head Office, The Mall, Patiala)
Corporate Identity Number: U40109PB2010SGC033813 /Website: www.pspcl.in
Public Notice
Sub: Recruitment for the post of Assistant Lineman against Advertisement No. CRA 299/22
All the candidates who have applied for the post of Assistant Lineman (ALM) against CRA
299/22 in PSPCL are hereby informed that the online examination is scheduled to be conducted on
7th October 2022. E-admit cards to the candidates will be sent 72 hours prior from the date of online
examination on their registered Email-ID and a link shall be provided on website to download the admit
card.
Further, all the candidates are advised to reach the examination centre on scheduled time. No entry
will be allowed to any candidate in examination centre after closing of entry gate.
Facilitation centres will also be setup in various cities of Punjab on 6th October 2022 from 10:00
AM to 02:00 PM regarding queries/ any issue related to admit card. For further updates candidates are
advised to visit PSPCL website regularly.
Date: 30.09.2022

Sd/Chief Engineer/HRD,
PSPCL, Patiala

(Regd. Office PSEB Head Office, The Mall, Patiala)
Corporate Identity Number: U40109PB2010SGC033813 /Website: www.pspcl.in
ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ
ਟਿਸ਼ ਾਂ: ਸੀਆਰਏ 299/22 ਅਧੀਨ ਸਹ ਇਕ ਲ ਈਨਮੈਨ ਦੀ ਆਸ ਮੀ ਸਬੰਧੀ ।
ਸੀਆਰਏ 299/22 ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਿੁੱਲੋ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਮਤੀ 07-ਅਕਤਬਰ-2022 ਨੂੰ
ਆਨਲਾਈਨ ਪਰੀਵਿਆ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ। ਵਜਸ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਿ ਈ.ਐਡਵਮਟ ਕਾਰਡ/ਰੋਲ ਨੂੰਬਰ ਪਰੀਵਿਆਾਂ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋ 72 ਘੂੰਟੇ
ਪਵਹਲਾ ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਰਵਜਸਟਰਡ ਈ.ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਤੇ ਭੇਜ ਵਦਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ
ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈ.ਐਡਵਮਟ ਕਾਰਡ/ ਰੋਲ ਨੂੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ Link ਿੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰੀਵਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿ ਹਾਜਰ
ਹੋਣ।ਐਾਂਟਰੀ ਗੇਟ ਬੂੰਦ ਹੋਣ ਉਪਰੂੰਤ ਵਕਸੇ ਿੀ ਹਾਲਤ ਵਿਿ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੂੰ ਪਰੀਵਿਆਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਿ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦੀ
ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਹੋਿੇਗੀ।
ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਸਹਲਤ ਲਈ ਵਮਤੀ 06.10.2022 ਨੂੰ ਸਿੇਰੇ 10:00 ਿਜੇ ਤੋ 02:00 ਿਜੇ ਤੁੱਕ ਪੂੰਜਾਬ ਦੇ ਿੁੱਿ ਿੁੱਿ
ਵਜਵਲਿ ਆ ਵਿਿ ਸਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਵਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਮੀਦਿਾਰ ਨੂੰ ਈ.ਐਡਵਮਟ ਕਾਰਡ/ਰੋਲ ਨੂੰਬਰ ਸਬੂੰਧੀ
ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਿਾਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਵਗਛ ਕਰਨੀ ਹੋਿੇ ਜਾਾਂ ਰੋਲ ਨੂੰਬਰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਵਿਿ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਿੇ ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਵਿਧਾ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਿਾ ਉਮੀਦਿਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਦਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਹੋਰ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੈਕ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ।
ਟਮਤੀ 30.09.2022

Sd/ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ:/ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ,
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ,ਪਟਿਆਲ ।

