
 
 

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ                     
ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।                                   

https://sssb.punjab.gov.in 

   
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 17 ਆਫ 2021           ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਤਗਣਿੀ:- 2374 
ਕਲਰਕ   

 
ਲੜੀ ਨੰ: ਵੇਰਵਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 
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4. ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ 8 
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ਜਨਿਕ ਤਨਯੁਕਿੀਆ ਂ

 ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਤਮਿੀਆ:ਂ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਤਮਿੀ:   23-10-2021 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਤਮਿੀ:  23-10-2021 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ/ਸਬਤਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਮਿੀ:  18-11-2021 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ ੇਿੱਕ) 
ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਮਿੀ:     23-11-2021 

 

 

1. ਤਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ 

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ 
ਮ ੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਵਰਆਂ 

ਵਵੁੱ ਚ ਗ ਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

 

2. ਜਾਣ-ਪਤਹਚਾਣ 

ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਵਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤ ੇਪਰਾਪਤ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਗਰ ੁੱ ਪ ਸੀ 

ਦੀਆਂ ਕਲਰਕ  ਦੀਆਂ 2374 ਭਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਮਤੀ 23/10/2021 ਤੋਂ 18/11/2021, ਸ਼ਾਮ 05-00 ਵਜ ੇਤੁੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਿੀਂ 
ਅਰਜੀਆਂ/ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।  

 

3. ਕਲਰਕ ਅਸਾਮੀ ਦੀਆਂ 2374 ਸੰਭਾਤਵਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ :- 
 

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ: 
17 ਆਫ 2021 
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ਕਲਰਕ                 ਕੱੁਲ ਅਸਾਮੀਆ ਂ= 2374 (ਸੰਭਾਤਵਿ ਅਸਾਮੀਆ)ਂ 

Sr. 
No 

Name of Department 

General S.C. B.C. Ex Service Men SPORTS Physically Handicapped 
Freedo

m 
Fighter 

E.W.S. 

Tota
l 

M W 

M.B. R.O. 

M W 

GENERAL S.C. B.C. GEN 
S.C. 

Ortho/
L.D 

Visually 
Impaire

d 

Hearing 
Impaire

d 

M.D/I
D 

M W M W 

M W M W 

SELF DEP SELF DEP SELF DEP 

M W M W M W M W M W         M.B. R.O. M.B. R.O.         M.B. R.O. 

M W M W M W M W M W M W M W M W M W M W 

1 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਭਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ 

ਵਵਭਾਗ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: ਡਸਸ(ਅਮਲਾ) 
798 ਵਮਤੀ 03/02/2021  

  1 1                                                                           1   3 

2 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ ਰਾਲੇਖ ਵਵਭਾਗ 

ਪੁੱਤਰ ਨੰ: ਡਸਸ(ਅਮਲਾ) 798 
ਵਮਤੀ 03/02/2021 

1             1 1                                   1         1                   1 6 

3 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਵਭਾਗ 

ਪੁੱਤਰ ਨੰ: ਡਸਸ(ਅਮਲਾ) 798 
ਵਮਤੀ 03/02/2021 

                                                  1                                 1 

4 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਵਭਾਗ 
ਮੋਿਾਲੀ ਪੁੱ : ਨੰ: 1485 ਵਮਤੀ 

17.2.21 

2   3   2   1 1 4 1                                                 1               15 

5 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯ ਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਪੰਜਾਬ ਯ ਵਾ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱ  ਨੰ: 
ਡਯਸ/ਅਮਲਾ/2021/496 

ਵਮਤੀ 16.2.21 

                1                                           1                       2 

6 

ਮ ੁੱ ਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 
ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਮੋਿਾਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 

ਮ ੁੱ :ਇ./(ਪਰ)/ਅਮਲਾ-
1/2021/(11)/285 ਵਮਤੀ 

18/02/2021 

2   1           4 2           1         1         1       1   1     1               15 

7 
ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਗ ਰਦਾਸਪ ਰ 
ਪੁੱ : ਨੰ: 782/ਅਸ/ਅਕ-1 ਵਮਤੀ 4 2 1   1                 1 1                   1 1 1       1         1     1   1   17 
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10.2.21 

8 

ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ, 

ਪਵਟਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) 
ਪੁੱ .ਨੰ.ਨਗ-1-2021/ 1237 ਵਮਤੀ  

24.02.2021 

  7   3   2   2 12 2       5         4   5       3 1 1   1   1     1   1     3   3 3 60 

9 

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ 
ਪ ਵਲਸ (ਜੇਲਹਾਂ) ਮ ੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ 

ਪੁੱ .ਨੰ. 1513 ਵਮਤੀ 02.03.2021 

          1   1 3                                                 1               1 7 

10 

ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ 
ਪ ਵਲਸ (ਜੇਲਹਾਂ) ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 

ਪੁੱ .ਨੰ. 1513 ਵਮਤੀ 02.03.2021 

  3 4 1 3 2   1 6 1     2   2           2       1               1         1     1 2 33 

11 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 
ਕਮਰਸ ਵਵਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱ  ਨ; 

187-ਏ ਵਮਤੀ 07.01.2021 (ਮ ੁੱ ਖ 
ਦਫਤਰ) 528 

14 5 3 2 3 2 3 3 3 4 0 0 1   1           1         1         1     1 1   1     1 5 1 57 

12 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 
ਕਮਰਸ ਵਵਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱ  ਨ; 

43-ਬੀ 07.01.2021 (ਖੇਤਰੀ 
ਦਫਤਰ) 370 

15 5 7 2 6 2 3 2 6 4     1   1           1       1           1                 1 4 1 63 

13 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ 
(ਸੈ.ਵਸ) ਪੰਜਾਬ (ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ) 
ਮੀਮੋ ਨੰ. 202180759 ਵਮਤੀ  

04.03.2021 

    29   29       62       
1
8 

  
1
7 

          17       
3
9 

  
1
0 

  
1
0 

                  
1
9 

      250 

14 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਵਭਾਗ 
(ਸਦਰ ਮ ਕਾਮ) 

ਪੁੱ .ਨੰ. 3137/ 01.03.2021 

        1                                                         1                 2 

15 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਵਭਾਗ (ਸੈਰੀਕਲਚਰ 
ਵਵੰਗ ਕਲਰਕ) 

ਪੁੱ .ਨੰ. 3137/ 01.03.2021 

1 1   1                                                                             3 
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16 

ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਵਭਾਗ (ਫੀਲਡ 

ਦਫਤਰ) 
ਪੁੱ .ਨੰ. 3137/ 01.03.2021 

1   2 2   1   1                                   1                             2 1 11 

17 

ਪੇਡ ੂਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਵਵਭਾਗ, ਮੋਿਾਲੀ (ਖੇਤਰੀ ਅਮਲਾ) 
ਪੁੱ .ਨੰ. 2460 ਵਮਤੀ  11.08.2021 

2 1     1 1   1 1                                     1         1               1   10 

18 

ਪੇਡ ੂਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ 
ਵਵਭਾਗ, ਮੋਿਾਲੀ (ਮ ੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ)  
ਪੁੱ .ਨੰ. 2460 ਵਮਤੀ  11.08.2021 

3 1 1 1     1   1       1                                     1                 1   11 

19 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਭਾਗ 

ਪੁੱ : ਨੰ: 664 ਵਮਤੀ 9/3/21 

(ਫੀਲਡ) (ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸੁੱ ਵਖਆ 

ਵਵੰਗ) 

12 10 4 3 4 3 5 3 6 4     4   3           3       4 1 3 1 3 1 1     1 1     1 2 1 6 3 93 

20 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਭਾਗ 
ਪੁੱ : ਨੰ: 664 ਵਮਤੀ 9/3/21 (ਮ ੁੱ ਖ 
ਦਫਤਰ) (ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ 

ਵਵੰਗ) 

  1 1 1 1       1 2                       1     1           1               1   1   12 

21 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਭਾਗ 
ਪੁੱ : ਨੰ: 155071 ਵਮਤੀ 9.3.21  

(ਮ ੁੱ ਖ ਦਫਤਰ) (ਤਕਨੀਕੀ 
ਵਸਖਲਾਈ ਵਵੰਗ) 

  1 1 1     1           1               1       1                           2   1   10 

22 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸੁੱ ਵਖਆ 
ਅਤੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵਭਾਗ 
(ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਖਲਾਈ ਵਵੰਗ) ਪੁੱ  ਨੰ: 

2471/9.3.21 

  3 2 2 3 1 4 1 1 1     2   1                     1             1           2   1 1 27 

23 

ਦਫਤਰ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਸਵਿਕਾਰੀ 
ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੁੱ : ਨੰ: 

4266 ਵਮਤੀ 30.4.21 

39 16 9 6 8 6 8 6 4 6     1   2           3       3 1 1   1   1   1 1 1 1 1 1 1   9 5 142 
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24 

ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਫਵਤਿਗੜ੍ਹ 
ਸਾਵਿਬ ਪੁੱ : ਨੰ: 740 ਵਮਤੀ 

15.3.21 

13 2 3 1 3   11 1 7 1     1   1           2       1 1 1       1   1   1       1   1 0 54 

25 

ਦਫ਼ਤਰ ਮ ੁੱ ਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਪੁੱ .ਨੰ. 540 ਵਮਤੀ 29.02.2021 

1 3 6 4 7 3 1 5 6 3     1 1 2           1       1 1 1       1       1           7 3 59 

26 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਵਜਕ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ 
ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਵਕਾਸ 
ਵਵਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱ : ਨੰ: 17330 

ਵਮਤੀ 30.4.2021 

12 6 3 2 3 2 3 2 1 2     2   1           1       2           1       1       4 1 5 1 55 

27 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ 
ਪੁੱ : ਨੰ: 3780 ਵਮਤੀ 30.4.21 

1 1                                                                                 2 

28 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨਗਰ ਅਤੇ 
ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਵਭਾਗ ਪੁੱ : ਨੰ: 

6716 ਵਮਤੀ 16.08.2021 

7 4 1 1   2   2 3 1     1   1                   1           1       1       1     2 29 

29 
ਵਕਰਤ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ। ਪੁੱ : ਨੰ: 

5126 ਵਮਤੀ 28.4.21 
8 3 1 1 1   3 2 3 2     1               2       1 1 1                 1       1 2 1 35 

30 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਅਰੀ ਵਵਕਾਸ 
ਵਵਭਾਗ ਮੋਿਾਲੀ। ਪੁੱ : ਨੰ: 19029 

ਵਮਤੀ 29.6.21 

2   1 1 1                                                                           5 

31 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਆਯੂਰਵੈਦਾ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੁੱ : ਨੰ: 2022 ਵਮਤੀ 

17.3.21 

2   1           4                                       1                           8 

32 

ਗਰਵਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਵਨਆ ਂਵਵਭਾਗ 
ਗਰਵਿ 4 ਸ਼ਾਖਾ। ਪੁੱ ; ਨੰ: 2114 ਵਮਤੀ 

28.4.21 

58 23 13 10 13 8 16 8 31 8     
1
1 

  
1
1 

          11       9 2 3   3   2   2   2   2   3 1 14 6 270 

33 

ਸਮਾਵਜਕ ਵਨਆਂ ਅਵਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ 
ਘੁੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਵਵਭਾਗ ਪੁੱ : ਨੰ: 

199998/21.6.21 

    1                                                                               1 
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34 

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਵਭਾਗ ਪੁੱ ਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 
10/17/2020-1ਸਪ3/1332 ਵਮਤੀ 

27/07/2021 
(Head 

Office+Field+PWRMDC 
Mohali) 

45 18 18 9 17 8 27 8 37 34     
1
8 

  
1
7 

          19       
1
1 

8 5 1 3   2 1 4   4   2   
1
5 

2 12 4 349 

35 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸ਼ਵਿਰੀ ਿਵਾਬਾਜੀ 
ਪੰਜਾਬ 

ਪੁੱਤਰ ਨੰ:ਡਸਿ(ਸਸਲੇਖਾ)-
2020/1137 ਵਮਤੀ 20/07/2021 

              1   1                                                                 2 

36 

ਲੋਕ ਵਨਰਮਾਣ ਵਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ 
ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 

14/01/2021/ੲਸ1(5)/237/1 

ਵਮਤੀ 15/07/2021 

2 1   1     13 9 11 12     9   9           10       8 3 2   2   2 1 3 1 2 1     4 1 5 2 114 

37 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ ਵਵਧਾਵਨਕ ਕਾਰ 
ਵਵਿਾਰ ਵਵਭਾਗ 

ਮੀਮੋ ਨੰ: 2264 ਵਮਤੀ 
14/07/2021 

2 1 1       1           1                                                       1   7 

38 

ਵਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸ ਰੁੱ ਵਖਆ 
ਵਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 

ਅਮਲਾ-3/3898 ਵਮਤੀ 
01/09/2021 

8 4 9 5 2 1 7 4 9  4                                2 1               2   1   1   10 5 75 

39 

ਦਫਤਰ ਵਡਪਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ 
ਸੰਗਰੂਰ ਪੁੱ ਤਰ ਵਪੁੱ ਠ ਅੰ:ਨੰ: 

4664/ਅਸ ਵਮਤੀ 11/08/2021 

11 3 5 1 3 2   3 4 3     2   3                   1 2     1   1     1 1   1       1   49 

40 

ਦਫਤਰ ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ 
ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 

ਈ/2/DFSLM OAF(3)1/1269 

ਵਮਤੀ 18/08/2021 

2   0 1     1 1   1                     1               1     1                   1 10 
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41 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਅਥਾਰਟੀ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: 

PULSA/2021/5056 Dated 
25/08/2021 

1 3   2   1 2     2                     1         1     1     1 1               2 2 20 

42 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਡੈੀਕਲ 
ਵਸੁੱ ਵਖਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 

3ਐਮ.ਈ.2ਪੰ-2021/16397 ਵਮਤੀ 
25/08/2021 

24 10 4 4 5 3 5 3 2 3     2   2           2       1 1 1       1       1   1   1   6 2 84 

43 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ 
ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਪੁੱਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ: ਭਰਤੀ ਸੈਂਲ-
ਡਸਸ-2021/478 ਵਮਤੀ 

12/10/2021 

43 20 11 13 6 4 19 10 13 19     
1
1 

  6           8       4 8 4   2   1  2 1 3 2     1   2 12 
1
0 

235 

44 

ਪਰਾਸੀਵਕਉਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਲਟੀਗੇਸ਼ਨ 
ਵਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 4ਏਡੀ-
10(2)2012-ਭਾਗ2/11536 ਵਮਤੀ 
21/09/2021 (ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ) 

6 5 4 2 2 2 4 2 2 3     1   1           1       1 1     1       1   1       2   3 1 46 

45 

ਪਰਾਸੀਵਕਉਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਲਟੀਗੇਸ਼ਨ 
ਵਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ, ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 9ਏਡੀ-
10(78)94-ਭਾਗ3/11534 ਵਮਤੀ 

21/09/2021 (ਮ ੁੱ ਖ ਦਫਤਰ) 

2 2 1 1 2   1   1                                               1           1   1   13 

46 

ਦਫਤਰ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, 

ਪੰਜਾਬ, ਗਰਵਿ ਵਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 
ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: ਅਮਲਾ/2021/3119 

ਵਮਤੀ 16/09/2021 

1 1                                                                                 2 

  ਕ ੁੱ ਲ ਅਸਾਮੀਆ ਂ 344 165 147 79 127 56 139 83 240 119 0 0 
9
1 

7 
8
2 

1 1   4   94 1     97 39 36 3 30 2 21 9 18 11 24 5 9 4 66 11 119 58 2374 
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ਨੋਟ: (ੳ)  ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤ ੇ ਸ਼ਰੇਣੀ-ਵਾਈਜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਵਭਾਗਾਂ ਵੁੱਲੋਂ 
ਪਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਵਵਭਾਗ ਭਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆ ਂਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ 
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮ ਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਵਾਵਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 
ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਭਰਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਵਜਿੀ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੂਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ।  

(ਅ) ਸਮਰੁੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੁੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨ ਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ, ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨਵੇਂ 
ਵਵਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰ ਦੀਆ ਂਿਨ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।  

(ੲ)  ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ 
ਫੌਜੀ ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਿੀ ਇਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਡਪੈਂਡੈਂਟ 
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।   

(ਸ)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੁੱ ਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਤਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਮਤੀ 08/05/2020 ਮ ਤਾਵਬਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ 
ਅਸਾਮੀ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖ ਦ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਸ਼ਵਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੁੱ ਬਧ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਿ 
ਅਸਾਮੀ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਵਨਯਮ ਅਨ ਸਾਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ :- 

 In the Punjab Recruitment of Ex-Servicemen Rules, 1982, in rule 4, in sub-rule (1), for the 
existing third proviso, the following proviso shall be substituted, namely:- 

 “Provided further that when an ex-serviceman is not available for recruitment against a 
reserved vacancy and further no wife or dependent child of an Ex-serviceman is available 
for recruitment against a reserved vacancy, such shall be reserved to be filled in by 

recruitment of the grand child of a Gallantry Award Winner, in case the benefit of reservation 
has not been availed of by any of the children or dependents of such winner or by the 
winner himself subject to the conditions specified in the second proviso.” 

 

4. ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ:- 
S. No. Category Code 

1 General 101 

2 Ecnomically Weaker Section     (GEN) 102 

3 S.C. (Mazhbi & Balmiki) 103 

4 S.C. (Ramdasia & Others) 104 

5 B.C. (Backward Class) 105 

6 Ex. Service Man-General (Self) 106 

7 Ex. Service Man-General (Dependent) 107 

8 Ex. Service Man –S.C.(Mazhbi & Balmiki) (Self) 108 
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9 Ex. Service Man –S.C. (Mazhbi & Balmiki) (Dependent) 109 

10 Ex. Service Man –S.C.(Ramdasia &Others) (Self) 110 

11 Ex. Service Man –S.C.(Ramdasia &Others) (Dependent) 111 

12 Ex. Service Man -BC (Self) 112 

13  Ex. Service Man -BC (Dependent) 113 

14   Sports -General 114 

15 Sports  SC(Mazbi &Balmiki) 115 

16   Sports  SC(Ramdasia & Others )  116 

17     Physically Handicaped Ortho (L.D.) 117 

18   Physically Handicaped Visually Impaired 118 

19     Physically Handicaped Hearing Impaired 119 

20   Physically Handicaped  M.D & I.D 120 

21   Freedom Fighter 121 
 

5. ਿਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਿ ੇਭੱਿੇ:- 
 (i) Pay Scale/Pay Matrix as per 7th Central Pay Commission Rs. 19900/- 
(ii) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 7/87/2020-5FP1/1145 ਵਮਤੀ 29/10/2020 

ਅਤ ੇ ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 7/42/2020-5FP1/741-746 ਵਮਤੀ 17/07/2020 ਮ ਤਾਵਬਕ 
19900 (Level 2) ਤਨਖਾਿ ਸਕੇਲ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(ii) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 1145 ਵਮਤੀ 29/10/2020 ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਨ ਸਾਰ ਮ ਢਲੀ ਤਨਖਾਿ 19900 
(Level 2) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸਨਮ ੁੱ ਖ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱ ਵਤਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਵੁੱ ਚ (ਸਬੰਧਤ 
ਵਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(iii) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 7/87/2020-5FP1/1145 ਵਮਤੀ 29/10/2020 
ਅਨ ਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਿ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸਦ ੇਸਨਮ ੁੱ ਖ ਇਸ ਪੇਅ ਮੈਵਟਰਕਸ ਵਵੁੱ ਚ 
ਮ ੜ੍ ਕੋਈ ਰਵੀਜਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(iv) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 7/204/2012-4FP1/66-72, ਵਮਤੀ 
15/01/2015 ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 07/204/2015-4FP1/853793 ਵਮਤੀ 04/10/2016 ਲਾਗ ੂਿੋਣਗੇ। 
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6. ਤਵੱਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ: - 
 
 As per The Punjab Civil Services (General and Common Conditions of Service) 

Rules, 1994 (as amended from time to time):- 

(I)  Should have Bachelor’s Degree from a  recognised University or Institution; 
and 

(II) Possesses at least one hundred and twenty hours course with hands on 
experience in the use of Personal Computer or Information Technology in 
Office Productivity applications or Desktop Publishing applications from a 
Government recogniesed institution or a reputed institution, which is ISO 
9001 certified. 

       OR 

 Possesses a Computer Information Technology course equivalent to ‘O’ 
Level certificate of Department of Electronics Accreditation of Computer 
Course (DOEACC) of Government of India. and 

(III) Qualifies a test in Punjabi (In Unicode Compliant Font Raavi ) and English 
typing to be held by the Board or the appointing authority  or the Department 
of Information Technology as the case may be, at a speed of thirty words per 
minute before his appointment (As specified in The Punjab Civil Services 
(General and Common Conditions of Service) Rules, 1994) and  

(IV) Qualifies a competitive test to be held by the recruiting authority; and 

 (V) "ਪੰਜਾਬ ਵਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (General and Common Conditions of Service) ਰੂਲਜ਼, 1994 

ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨ ਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। 

ਨੋਟ:- ਤਵੱਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਮਿੀ ਭਾਵ 18/11/2021 ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 
ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।  

7.  ਉਮਰ ਸੀਮਾ:- ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵਮਤੀ 01-
01-2021 ਨੰੂ ਿੇਠ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

(I) ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ। 

(II) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੜ੍ੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ 

ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ। 
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(III)  ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱ ਚ ਛੋਟ ਵਦੰਦ ੇਿੋਏ ਵੁੱ ਧ 
ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ।   

(IV)  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੁੱ ਚ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ Punjab Recruitment of 
Ex-servicemen Rules, 1982 ਵਵੁੱ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਿੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 
ਉਮਰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਰੂਲਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ 

ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
(V) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਿੀਣਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱ ਚ 10 ਸਾਲ ਛੋਟ ਵਦੰਦ ੇ ਿੋਏ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ 

ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 47 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

(VI) The upper age limit for widows, divorcees and certain other categories of 

married women as per instructions issued by the Government of Punjab 

vide Letter No. 1/50/83-5PP(1368)/3454 Dated 23/04/1984 will be 

relaxed up to 40 years. 

(VII) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੰ: 9/56/2020-5ਪੀ.ਪੀ.1/33 ਵਮਤੀ: 12/01/2021 ਰਾਿੀਂ 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਵਵੁੱ ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ 

ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱ ਚ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ। 

ਨੋਟ:- ਰਾਜ ਅਿ ੇਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤਵੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ 

ਅਪਣੇ ਤਵਭਾਗ ਿੋਂ NOC ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਤਲੰਗ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।   

8.  Reservation / ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਿਾਂ:- 

(I) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਵਮਲਣਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ। 
(II) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਿੋਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਿੋਇਆ 

ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (Domicile Certificate) ਅਪਲੋਡ/ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਪਲੋਡ/ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ ਰਾਣਾ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 
(III) ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ਪੁੱਛੜ੍ੀ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ/EWS ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਚੁੱ ਲਤ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ। 

9. ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ:- 
 ਆਮ ਵਰਗ (GEN)/ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ/ਵਖਡਾਰੀ       -    1000/- ਰ : 
 ਐਸ.ਸੀ.(SC)/ਬੀ.ਸੀ.(BC)/ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ (EWS)   -  250/-  ਰ : 
 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਵਰਤ (Ex-servicemen Self & Dependent)     -  200/-  ਰ : 

 ਵਦਵਵਆਂਗਜਨ (Handicapped)          -  500/-  ਰ : 
ਨੋਟ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਿੀ ਫੀਸ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਤਥਿੀ ਤਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 
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10. ਚੋਣ ਤਵਧੀ/ਪਰੀਤਖਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:- 

(I)  ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਰਕ ਜਨਰਲ ਅਤ ੇਕਲਰਕ ਲੇਖਾ  ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 
ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ Objective Type {Multiple Choice Question(MCQ)} ਵਲਖਤੀ 
ਪਰੀਵਖਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਿਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਿੋਣ ਲਈ 
ਘੁੱਟ-ੋਘੁੱਟ 40% ਅੰਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਿਨ।   

(II)  ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਭਾਵ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ 40% ਅੰਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ) 
ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਸਮਰੁੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨ ਸਾਰ ਬ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤ ੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਵਵੁੱ ਚ 30 ਸ਼ਬਦ ਪਰਤੀ ਵਮੰਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

(III) ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕੰਵਪਊਟਰ ਤੇ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ 

Unicode Compliant Font Raavi ਵਵੁੱ ਚ ਵਲਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

(IV) ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ Qualifying Nature ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਇਿ ਟਾਈਪ 

ਟੈਸਟ Qualify ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਿੋਵੇਗਾ। Common Merit List ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 
ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(V)  ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਕ ੁੱ ਲ ਅਸਾਮੀਆ ਂਤੋਂ ਵਤੰਨ ਗ ਣਾ ਜਾਂ ਸਮਰੁੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਗਣਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੌਂਸਵਲੰਗ ਲਈ ਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
(VI) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਵਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਿਾਵਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਨੰੂ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਵੁੱ ਧ 
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਵਰਟ ਿਾਵਸਲ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਮ ਤਾਵਬਕ ਉਮਰ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੰੂ ਵਵਚਾਰਦੇ ਿੋਏ ਵੁੱ ਧ ਅੰਕ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਜਕੇਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਵਥਤੀਆ ਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ 

ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵਵਵਾਦ ਨਿੀਂ ਸ ਲਝਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਮੈਵਟਰਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਵਚਾਰਦੇ ਿੋਏ 

ਮੈਵਟਰਕ ਵਵੰਚ ਵੁੱ ਧ ਅੰਕ ਿਾਵਸਲ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉੱਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
(VII)   Covid-19 ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਬਿ ਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੁੱ ਲੋਂ ਇਿ ਪਰੀਵਖਆ Multiple 

Shifts ਵਵੁੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੁੱਲੋਂ Multi Shifts ਵਵੁੱ ਚ  
ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਵਤਮ 
ਮੈਵਰਟ Staff Selection Commission, Government of India ਵੁੱ ਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 

Normalization ਦੇ ਿੇਠ ਵਲਖੇ Formula ਮ ਤਾਵਬਕ Calculate ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:- 
 

      
   

 
   

 

       
          +  

   

Where: 

    = Normalized marks of jth candidate in the ith shift. 
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  = is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all 

shifts(number of candidates will be rounded-up). 

  
  = is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the 

examination considering all shifts. 

   = is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the ith shift (number of 

candidates will be rounded-up). 

   = is the sum of mean marks and standard deviation of the ith shift. 

    = is the actual marks obtained by the jth candidate in ith shift. 

  
  = is the sum of mean marks of candidates in the shift having maximum mean and 

standard deviation of marks of candidates in the examination considering all shifts. 

Calculation of marks will be done up to 5 decimal places. 

(VIII) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਅਤ ੇਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਲੇਬਸ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦ ੇਰਵਿਣਗੇ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ 
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਵਿਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

  11.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਿਰਿਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ: 
 ਿੇਠ ਵਲਖੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੁੱਦ ਕਰ 

ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ: 

 (I) ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਵਧੀ ਅਨ ਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, 
 (II) ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਵਵੁੱ ਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ, 

 (III) ਆਨਲਾਈਨ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਕੀਵਰਆ ਮ ਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ,   

 (IV) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੁੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਿੋਣਾ, 
 (V) ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਿੋਣਾ, 

(VI) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਰਕੀਵਰਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਪਰਕੀਵਰਆ ਰਾਿੀਂ ਵਬਨੈ ਕਰਨਾ। 
(VII) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਵਜਿੀ ਸ਼ਰੇਣ/ਕੋਡ ਦੇ ਵਵਰ ੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ, 

ਵਜਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ ਵਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। 

12. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵਧੀ: 
(I)ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ “Online Applications” 
ਅਧੀਨ ਮ ਿੁੱਈਆ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਵਮਤੀ 23-10-2021 ਤੋਂ 18-11-2021 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ਼ ੇਤੁੱਕ 
ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 
ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਰੁੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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 (II) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ (procedure) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ 
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਲੰਕ ਿੇਠ ਟਾਈਟਲ “Instructions for applyting online” ਿੇਠ ਦਰਜ਼ ਿਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਇਸ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਨਹ ਾਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੀ ਿਰ ਇੁੱਕ Step ਨੰੂ 
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮ ਕੰਮਲ ਕਰਨ।   

(III)  ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ 
Clerk ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਨੈੱਜੀ ਵਡਟੇਲ ਭਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗ।ੇ 
ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ Username ਅਤ ੇPassword Generate ਿੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਫਰ ਤੋਂ Login ਕਰਕੇ Step-wise ਿਰ ਪੁੱਖੋਂ ਮ ੰ ਕਮਲ Application Form ਭਰਨਗ ੇ
ਅਤ ੇਇਸਨੰੂ Submit ਕਰਨਗੇ। ਪਰੰ ਤ ੂਇਿ Application Form ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਦਾਇਗੀ ਿੋਣ 
ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

(IV) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗਰਾਫ, 
ਿਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਵਵਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ, 
ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੇਜ ਏਸ਼ਨ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 
ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਿੋਣ ਅਤ ੇਮ ਕੰਮਲ Online Application --
Form Submit ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।  

(V) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਮਿੀ 23-11-2021 ਹੋਵੇਗੀ। 
ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ Login ਕਰਨਗੇ। Login ਕਰਨ 
ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ “Proceed to Fee Payment” ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਗ।ੇ 

(VI) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Submit ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form Submit/ਜਮਹਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕੇ 
ਅਗਲੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ, ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 23-11-2021 ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜ ੇਤੁੱਕ, ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵੁੱ ਚ ਚਲਾਨ 
ਰਾਿੀਂ ਜਾਂ Net Banking ਜਾਂ Credit Card ਜਾਂ Debit Card ਜਾਂ UPI ਰਾਿੀਂ ਫੀਸ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। 
ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ। 

(VII)   ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ਆਰਾ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਿੀ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 
ਪਰਵਕਵਰਆ ਮ ਕੰਮਲ ਿੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤ ੇOnline Application Form ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 
ਿੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ Online Application Form 
Generate/Download ਿੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਪਰੰ ਟ ਲੈ ਕੇ ਭਵਵੁੱ ਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੁੱਖਣ 
ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਿੋਣਗੇ।   

(VIII) ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਸਰਫ 
Application form online submit ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਿੀ ਉਸ ਪਾਸ ਫਾਰਮ ਵਵੁੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 
ਿੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ ਵਾਰ Application Form ਸਬਵਮਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ 
ਵਵੁੱ ਚ ਇਸ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਭਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤੀਬੇਨਤੀ/ਮੰਗ ਦਫਤਰ ਵੁੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।   

(IX)  ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਫੀਸ ਦੀ ਮ ਆਫੀ/ਛੋਟ ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਉਸਦਾ Application Form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਿੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ 
ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮ ੁੱ ਢ ਤੋਂ ਿੀ ਰੁੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵਗੇੀ। 
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(X) ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੰੂ 
ਵੈਵਲਡ (valid) ਨਿੀਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਵਜਿੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰੁੱਦ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ 
ਜਾਏਗਾ। 

(XI)  Net Banking/Credit Card/Debit Card ਰਾਿੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ Transaction 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਿੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ Application ਜਮਹਾਂ ਨਿੀਂ ਿੋਈ ਮੰਨੀ 
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇੁੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਨਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ। 

13. ਤਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦ ੇਤਧਆਨ ਤਹਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਿਾਂ: 

 (ੳ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤ ੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੁੱਖਦੇ ਿੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 
ਵਕਉਂਵਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤ ੇਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਤਬਦੀਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕੇਗਾ।  

 (ਅ). ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਿੋਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ ਦ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ। 
ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੁੱਲੋਂ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਸਬਵਮਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਟਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ 
ਿੋਵੇਗੀ।  

 (ੲ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਸਲਾਿ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਇੰਨਹ ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖ ਦ ਆਨਲਾਈਨ 
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਦਦ 
ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਵਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

 (ਸ) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ PDF ਫਾਰਮੈਂਟ ਵਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਿੀ 
ਫਾਇਲ ਵਵੁੱ ਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਿੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗ।ੇ 

 (ਿ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਵੇਂ 
ਵਕ ਪਰੀਵਖਆ ਦੀ ਵਮਤੀ/ਸ਼ਵਡਊਲ, Admit Card, ਪਰੀਵਖਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਤੀਜਾ, ਮੈਵਰਟ ਸੂਚੀ ਜਾਂ 
ਭਰਤੀ ਪਰਕੀਵਰਆ ਸਬੰਧੀ ਭਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨੋਵਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ 
ਵਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਅਪਲੋਡ (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਵੱਖਰੇ ਅਿ ੇ ਤਵਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ ਿ ੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੁੱਕ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ 
ਮ ੰ ਕਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ Latest updates ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਿਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਵਜਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ 
ਸ ਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

 
 (ਖ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।  
 (ਗ) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ, ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਅਤ ੇ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ 

ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 
 (ਘ)ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਵਦਨ 10.00 am ਤੋਂ 

04-00 pm ਤੁੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਫੋਨ ਨੰ: 0172-2298000 (ਐਕਸਟੈਂਸਨ 5106 ਅਤ ੇ5107), 
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0172-2298083 ਤੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. exam.nltchd@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 (ਞ)  ਇਸ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ/ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰ ੁੱ ਟੀ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸ ਧਾਰਨ ਦਾ ਿੁੱਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਿੋਵੇਗਾ। 

              -ਸ  - 
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਸਕੱਿਰ  
ਤਮਿੀ:   21-10-2021                                                   ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ      

 


