ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ
ਵਣ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨੰ:

https://sssb.punjab.gov.in/

04 ਆਫ 2021

ਜਨਤਕ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਿਮਤੀਆਂ
ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਪ,ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ

:

02/04/2021

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ

:

05/04/2021

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ

:

26/04/2021 (ਸ਼ਾਮ 05-00 ਵਜ਼ੇ ਤੱ ਕ)

ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ

:

29/04/2021

ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਵੱ ਲ* ਪ+ਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਗੁਰੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਿਡਟੇਲਡ ਸੂਚਨਾ
1.

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ (ਸੈ.ਿਸ), ਪੰ ਜਾਬ ਤ* ਪ+ਾਪਤ ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ,

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗੀ

ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ,ੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ 750

ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ http://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਤ* ਿਮਤੀ

05/04/2021 ਤ* 26/04/2021 ਸ਼ਾਮ 05-00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆਂ/ਿਬਨ?-ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ:-

2. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ :
S. No.

Category

Total No. of

Out of Total No. of vacancies

vacancies

mentioned in Coloumn C,
Number of vacancies reserved
for women

(A)

(B)

(C)

(D)

1.

GENERAL

293

83

2.

SC (M &B)

74

30

3.

SC (R &O)

75

30

4.

BC

75

29

5.

ESM-GEN

52

29

6.

ESM-SC(M&B)

15

--

7.

ESM-SC(R&O)

15

--

ਨiਟ:

8.

ESM-BC

15

--

9.

Ortho Handicapped

07

01

10.

Visually Impaired

08

02

11.

Hearing Impaired

08

02

12.

Intellectually Disabled

07

02

13.

Sports - General

15

08

14.

SC(M&B)- Sports

04

--

15.

SC(R&O)- Sports

04

--

16.

Freedom Fighter

07

03

17.

EWS (GEN)

76

23

Total

750

242

(i)

ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼+ੇਣੀ-ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ* ਪ+ਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰ ਗ-ਪੱ ਤਰ
ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ
ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ,
ਵਧਾਉਣ ਜ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲm ਦਾ ਹੈ ਜ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸ਼+ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰn ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲm ਦਾ ਹੈ ਤ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
Corrigendum/notice ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਹਰ
ਤਰn ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਵਭਾਗ ਤੋ ਪ+ਾਪਤ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰ ਗ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੁੰ ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ

(ii)

।

ESM Gen., ESM SC ਅਤੇ ESM BC ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ESM (Self) ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵੱ ਚ* ਹੀ
ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ESM (Self) ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇਹ
ਅਸਾਮੀਆਂ ESM (Dependent) ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵੱ ਚ* ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(iii)

ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੱ ਿਖਆ ਸੇਵਾਵ ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨiਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਮਤੀ 08.05.2020
ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਅਸਾਮੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖੁਦ ਜ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਸ਼ਿਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਉਪਲੱਬਧ ਨਹp ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਹੇਠ ਿਲਖ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ: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 the recruitment
against a reserved vacancy and further no wife or dependent child of an Exserviceman is available for recruitment against a reserved vacancy, such a
vacancy 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
for by any of the children or dependents of such winner or by the winner himself
subject to the conditions specified in the second proviso.”

ਸ਼+ੇਣੀ ਕੋਡ (Category Codes):
ਇਹਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼+ੇਣੀ ਕੋਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮw ਸ਼+ੇਣੀ
ਕੋਡ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Sr. No. Category

Code

1.

General

101

2.

EWS (Gen.)

102

3.

S.C. (M & B)

103

4.

S.C. (Ramdasia & others)

104

5.

B.C.

105

6.

ESM Gen. (Self)

106

7.

ESM Gen. (Dependent)

107

8.

ESM S.C (M & B) (Self)

108

9.

ESM S.C (M & B) (Dependent) 109

10.

ESM S.C (R & O) (Self)

11.

ESM S.C (R & O) (Dependent) 111

12.

ESM B.C (Self)

112

13.

ESM B.C (Dependent)

113

14.

Sports General

114

15.

Sports {SC (M&B)}

115

16.

Sports {SC (R&O)}

116

17.

Physical Handicapped (Ortho)

117

18.

Physical Handicapped (VH)

118

19.

Physical Handicapped (HH)

119

20.

Physical Handicapped (MI/MD) 120

21.

Freedom Fighter

110

121

General

- ਆਮ ਵਰਗ,

EWS (Gen.)

-ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਆਮ),

S.C. (M&B)

-ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤੇ ਬਾਲਿਮਕੀ),

S.C. (R&O)

- ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਤੇ ਹੋਰ),

B.C.

-ਪੱ ਛੜੀ ਸ਼+ੇਣੀ,

ESM Gen. (Self)

- ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ-ਆਮ ਵਰਗ (ਖੁਦ),

ESM Gen. (Dependent)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ-ਆਮ ਵਰਗ (ਆਸ਼ਿਰਤ),

ESM {S.C(M&B)}(Self)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ {ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤੇ ਬਾਲਿਮਕੀ)}(ਖੁਦ),

ESM {S.C(M&B)}(Dependent)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ {ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤੇ
ਬਾਲਿਮਕੀ)}(ਆਸ਼ਿਰਤ),

ESM {S.C(R&O)}(Self)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ {ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਤੇ ਹੋਰ)}(ਖੁਦ),

ESM {S.C(R&O)}(Dependent)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ {ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਤੇ
ਹੋਰ)}(ਆਸ਼ਿਰਤ),

ESM B.C (Self)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਪੱ ਛੜੀ ਸ਼+ੇਣੀ) (ਖੁਦ),

ESM B.C (Dependent)

-ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਪੱ ਛੜੀ ਸ਼+ੇਣੀ) (ਆਸ਼ਿਰਤ),

Sports General

-ਿਖਡਾਰੀ ਆਮ ਵਰਗ,

Sports {SC(M&B)}

-ਿਖਡਾਰੀ {ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤੇ ਬਾਲਿਮਕੀ)},

Sports {SC(R&O)}

-ਿਖਡਾਰੀ {ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਤੇ ਹੋਰ)},

Physical Handicapped (Ortho)

-ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ (ਆਰਥੋ),

Physical Handicapped (VH)

-ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ (ਨ|ਤਰਹੀਣ/ਅੰ ਿਸ਼ਕ ਨ|ਤਰਹੀਣ),

Physical Handicapped (HH)

-ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ (ਗੂੰ ਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ),

Physical Handicapped (MI/MD)

-ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ (Mental illness or Mutiple disability)

Freedom Fighter

-ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰ ਗਰਾਮੀ।

3.

ਇੰਨL ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ (Educational
Qualification) ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ :ਲੜੀ ਨੰ:

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ
(Educational Qualification)

1.

ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ+ੇਰੀਅਨ

(i) Should have passed 10+2 examination from a
recognized University or institution and
(ii) who have passed two years Diploma course in
Library Science from a recognized university or
institution

ਨiਟ:-

(i)

ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ The Punjab Civil Services (General and
Common Conditions of Service) Rules, 1994, ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਸਵp ਪੱ ਧਰ ਦੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਜ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

4.

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ:ਲੜੀ ਨੰ:

1.

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਸਕੂਲ ਲਾਇਬ+ੇਰੀਅਨ

ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ / ਪੇਅ ਮੈਿਟ,ਕਸ

ਸਕੂਲ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਿਵਭਾਗ

ਵੱ ਲ*

13/01/2020-5Edu.7/277/4,

ਜਾਰੀ
ਿਮਤੀ

ਅਿਧਸੂਚਨਾ

ਨੰ:

21-10-2020

ਅਨੁਸਾਰ ਰੁ: 25500/- (ਪੇਅ ਮੈਿਟ+ਕਸ ਲੈ ਵਲ 4) (ਿਬਨਾ ਿਕਸੇ
ਪ+ਕਾਰ ਦੇ ਭੱ ਿਤਆਂ ਤ*)
ਨiਟ:

ਮੁੱ ਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱ ਿਤਆ ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱ ਤ ਪ+ਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ
ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 07/204/2012-4ਅਫ.ਪੀ.1/66 ਿਮਤੀ 15.01.2015 ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮw-ਸਮw ਤੇ ਜਾਰੀ
ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

5.

ਉਮਰ ਸੀਮਾ:ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਤੀ 01.01.2021 ਨੂੰ ਹੇਠ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:(i)

ਜਨਰਲ ਸ਼+ੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ* ਘੱ ਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤ* ਵੱ ਧ ਨਹp ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ।

(ii)

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱ ਛੜੀ ਸ਼+ੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ* ਵੱ ਧ
ਉਮਰ ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

(iii) ਰਾਜ ਅਤੇ ਕwਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ
ਵੱ ਧ ਤ* ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
(iv) ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵੱ ਚ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ Punjab
Recruitment of Ex-Servicemen Rules, 1982 ਿਵੱ ਚ ਸਮw-ਸਮw ਹੋਈਆਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਉਨn ਦੀ ਫੌਜ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮ ਉਨn ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ*
ਘਟਾਉਣ ਤ* ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਮਰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤ*
3 ਸਾਲ ਤ* ਵੱ ਧ ਨਹp ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
(v) ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਿਦਿਵਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ
ਛੋਟ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱ ਧ ਤ* ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਸੀਮ 47 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
(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) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 9/56/2020-5ਪੀ.ਪੀ.1/33 ਿਮਤੀ 12.01.2021 ਰਾਹp
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠ|ਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ
ਗਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਿਮਲੇ ਗਾ।
ਨiਟ:- ਰਾਜ ਅਤੇ ਕwਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿਵਭਾਗ ਤ*
NOC ਲੈ ਕੇ ਕਾਸਿਲੰਗ ਸਮw ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
6.

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
ਆਮ ਵਰਗ (General Category)

-

1000/- ਰੁਪਏ

ਐਸ.ਸੀ.(S.C)/ਬੀ.ਸੀ.(BC)/ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS)

-

250/- ਰੁਪਏ

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਿਰਤ (Ex-Servicemen & Dependent)

-

200/- ਰੁਪਏ

ਅੰ ਗਹੀਣ/ਿਦਿਵਆਂਗ (Physical Handicapped)

-

500/- ਰੁਪਏ

ਨiਟ:- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹp ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
7.

ਰਾਖਵ ਕਰਨ/Reservation ਸਬੰ ਧੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤ :

(i)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼+ੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਭਰਨ ਿਕਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼+ੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼+ੇਣੀ-ਕੋਡ ਤਬਦੀਲ ਨਹp ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ* ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਸ+ੇਣੀ ਅਤੇ ਸ+ੇਣੀ-ਕੋਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ
ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

(ii)

ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Domicile Certificate) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਕ ਸਿਲੰਗ ਦੋਰਾਨ ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਸਮw ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ 5 ਸਾਲ ਤ* ਪੁਰਾਣਾ ਨਹp ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

(iii)

ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ/ਪੱ ਛੜੀ ਸ਼+ੇਣੀ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ/ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੌਰ ਵਗਰ ਦਾ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ+ਚੱਿਲਤ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

(iv)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਸਿਲੰਗ ਸਮw ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਨੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼+ੇਣੀ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹਰ ਤਰn ਦਾ ਪੁਖਤਾ (Valid) ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਬੂਤ ਵੱ ਜ* ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਮਰੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲ* ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ* ਪਿਹਲ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

(v)

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸ਼+ੇਣੀ/ਸ਼+ੇਣੀ ਕੋਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਜਹੇ ਪ+ਾਰਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਤਾ ਮੁੱ ਢ ਤ* ਹੀ ਰੱ ਦ ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

8.

ਚੋਣ ਿਵਧੀ:
(i)

ਪ+ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵ ਿਬਨ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ Objective
type ਿਲਖਤੀ ਪ+ੀਿਖਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

(ii)

ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ+ੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ* ਪ+ਾਪਤ ਅੰ ਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸ ਝੀ ਮੈਿਰਟ
ਸੂਚੀ (Common Marit List) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(iii)

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਿਵਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼+ੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ
Objective type ਪ+ੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ* ਘੱ ਟ ਤ* ਘੱ ਟ 40% (40 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ) ਅੰ ਕ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ| ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਨ। Objective type ਪ+ੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ 40% (40 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ) ਅੰ ਕ ਤ* ਘੱ ਟ ਅੰ ਕ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ/ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹp ਜਾਵੇਗਾ।

(iv)

ਪ+ੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਿਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਦਾ ਹੈ ਤ ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰ ਕ ਹਾਿਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱ ਧ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪਰ ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਿਰਟ ਹਾਿਸਲ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਮਰ ਿਵੱ ਚ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ+ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱ ਧ ਅੰ ਕ
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪਰ ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇ
ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਅੰ ਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਿਵਵਾਦ ਨਹp ਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਤ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਮੈਿਟ+ਕ ਦੇ
ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਿਟ+ਕ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਅੰ ਕ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪਰ
ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(v)

Objective type ਿਲਖਤੀ ਪ+ੀਿਖਆ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਜ ਬੋਰਡ
ਵੱ ਲ*

ਲਏ

ਗਏ

ਫੈਸਲੇ

ਅਨੁਸਾਰ

ਉਮੀਦਵਾਰ

ਨੂੰ

ਹਰ

ਤਰn

ਦੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ

ਦੀ

ਪੜਤਾਲ/ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਸਿਲੰਗ ਉਪਰੰ ਤ
ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ/ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮw ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ
ਿਗਣਤੀ (ਜੋ ਿਕ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ /ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪ+ਕੀਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਸਮw ਘਟਾਈ ਜ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(vi)

ਕਾਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨn ਦੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਬਨ?
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼+ੇਣੀ/ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।

9.

ਿਲਖਤੀ ਪ,ੀਿਖਆ:
ਹਰ ਪੱ ਖ* ਮੁਕੰਮਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ+ਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਪ+ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ* ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪ+ੀਿਖਆ

ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ Online Admit Card ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਲਖਤੀ ਪ+ੀਿਖਆ ਦਾ ਸੰ ਭਾਵਤ
ਿਸਲੇ ਬਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰਨ (Pattern) ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ। Objective type ਿਲਖਤੀ ਪ+ੀਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਹਰ
ਤਰn ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵw ਿਕ ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ, ਪ+ੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ+ੀਿਖਆ ਕwਦਰ ਆਿਦ ਿਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋ ਡ (upload) ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ*
(Latest updates) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਨਹp ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10.

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ:
(i)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ
ਕਰਕੇ ਿਮਤੀ 05/04/2021 ਤ* 26/04/2021 ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ
ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹp ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ii)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮw ਸਭ ਤ* ਪਿਹਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ
ਨੂੰ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜnਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਿਨੱਜੀ ਿਡਟੇਲ ਭਰਕੇ Save ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ+ੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗ+ਾਫ, ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਤੇ ਲੋ ੜpਦੀ
ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਿਜਵw ਿਕ ਮੈਟਿਰਕ/ਦਸਵp ਦਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨn ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਅਪਲੋ ਡ ਹੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਤ* ਪਿਹਲ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰn ਦੀ ਸੋਧ (ਨਾਮ, ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ
ਕੇ) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰ ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰn ਦੀ ਸੋਧ/ਤਬਦੀਲੀ ਨਹp ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ Online Application
form submit ਹੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮnਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨiਟ:- ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ Login ਕਰਨ ਲਈ Registration Number ਅਤੇ
ਜਨਮ ਿਮਤੀ DDMMYYYY ਫਾਰਮੈਟ ਿਵੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(iii)

ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application form submit ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ Make
Payment Link ਦੇ ਅਧੀਨ *****PAY FEE***** ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ Onine Application form submit/ਜਮn ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ* ਬਾਅਦ
ਇੱ ਕ ਿਦਨ ਛੱ ਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਿਮਤੀ ਤ* ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 29/04/2021 ਤੱ ਕ

ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਟੇਟ ਬmਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱ ਚ ਚਲਾਨ ਰਾਹp ਜ Net Banking, Credit Card, Debit Card, Rupay Card,
PhonePay, Google Pay, Paytm or Bank Challan ਆਿਦ ਿਕਸੇ ਵੀ Mode ਰਾਹp ਫੀਸ
ਜਮn ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮn ਨਹp ਹੋ ਪ ਦੀ
ਤ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ
(iv)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜpਦੀ ਫੀਸ ਜਮn ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਪ+ਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ Online Application form ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ* ਬਾਅਦ ਦੋ ਿਦਨ ਛੱ ਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਿਮਤੀ ਤ* Online
Application form generate/download ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਨ ਫਾਰਮ ਦਾ
ਿਪ+ੰ ਟ ਲੈ ਕੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

(v)

।

ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮw ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਿਸਰਫ਼
Application form online submit ਕਰਨ ਤ* ਪਿਹਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਵਾਰ Online Application form ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ
ਉਪਰੰ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰn ਦੀ ਸੋਧ ਨਹp ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ
ਹੀ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ+ਤੀਬੇਨਤੀ/ਮੰ ਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱ ਲ* ਸਵੀਕਾਰ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(vi)

ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ/ਛੋਟ ਨਹp ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦਾ Application form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹp ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮੁੱ ਢ ਤ* ਹੀ ਰੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(vii)

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਧੀ ਰਾਹp ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਧੀ ਰਾਹp ਜਮn ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ
ਵੈਿਲਡ (Valid) ਨਹp ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱ ਦ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(viii)

Net Banking/Credit Card/Debit Card ਜ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹp ਅਦਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ
Application ਪ+ਵਾਨ ਨਹp ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

11.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ :
ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ
ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:(i)

ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪ+ਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮn ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ;

(ii)

ਿਬਨ?-ਪੱ ਤਰ ਿਵੱ ਚ ਅਧੂਰੀ ਜ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ;

(iii)

ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ? ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ;

(iv)

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲ* ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੋਣਾ;

(v)

ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦਾ ਜਮn ਨ ਹੋਣਾ;

(vi)

ਲੋ ੜpਦੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਜ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ
ਹੋਣਾ;

(vii)

ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ? ਕਰਨ ਦੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਥ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਰਾਹp ਿਬਨ? ਕਰਨਾ;

(viii)

ਿਲਖਤੀ ਪ+ੀਿਖਆ ਿਵੱ ਚ 40% (40 ਪ+ਤੀਸ਼ਤ) ਅੰ ਕ ਤ* ਘੱ ਟ ਅੰ ਕ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ/ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ
ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹp ਜਾਵੇਗਾ।

12.

ਿਬਨbਕਾਰ ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਹੱ ਤ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ :
(i)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਡਗਰੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮw-ਸਮw ਤੇ
ਜਾਰੀ guidelines/instructions ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ+ਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ* ਜਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

(ii)

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਿਸਵਲ ਸੇਵਾਵ (Common conditions) ਰੂਲਜ਼,
1994 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵp ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

(iii)

ਮੁੱ ਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤ ਹੋਰ ਭੱ ਿਤਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵੱ ਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱ ਤ ਪ+ਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ), ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱ ਤਰ ਨੰ. 7/204/2012-4ਐਫ.ਪੀ.1/66 ਿਮਤੀ 15.01.2015 ਅਤੇ ਇਸ
ਸਬੰ ਧੀ ਸਮw-ਸਮw ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

(iv)

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ* ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮw ਘਟਾਈ ਜ
ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(v)

।

ਇਨn ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ*
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਨn ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸ਼+ੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵ ਰਕਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਦੀ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਨੀਤੀਆਂ/ਹਦਾਇਤ /ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। Economic
weaker Sections ਲਈ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ, ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਭਾਗ,
ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ.01/03/2019-ਆਰ.ਸੀ.1/120 ਿਮਤੀ 28 ਮਈ, 2019 ਰਾਹp ਜਾਰੀ
ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਮw ਸਮw ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ /ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

(vi)

ਇਨn ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in
ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ* ਿਬਨn ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹp ਭੇਜੀ ਗਈ
ਅਰਜੀ ਰੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(vii)

ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮw ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹp ਹੋਵਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ* ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹp ਹੋਵੇਗੀ।

(ix)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨn ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ
ਅਟmਡmਟ ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ
ਿਵੱ ਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਾਲਮ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਨਹp ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(x)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਅਧੂਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜ ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ? ਕਰਨ ਦੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਨਾ
ਕਰਨ ਜ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਜ ਲੋ ੜpਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋ ਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਉਸਦਾ ਿਬਨ?-ਪੱ ਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹp ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰ ਨn ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹp ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

(xi)

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮw ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋ ੜpਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ।

(xii)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਹਰ ਤਰn ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵw
ਿਕ ਪ+ੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਸ਼ਿਡਊਲ, Admit Card, ਨਤੀਜਾ, Merit List ਜ ਭਰਤੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ
ਸਬੰ ਧੀ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਸਮw-ਸਮw ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨiਿਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਬੋਰਡ
ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋ ਡ (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹp ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੱ ਕ ਭਰਤੀ ਪ+ਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹp ਹੋ ਜ ਦੀ
ਤਦ ਤੱ ਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ Updates ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹp ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

(xiii)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼+ੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ
ਫਾਰਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨ ਿਕਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼+ੇਣੀ, ਸ਼+ੇਣੀ-ਕੋਡ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ
ਤਬਦੀਲ ਨਹp ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

(xiv)

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਵਰਗ /ਸ਼+ੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਸ ਵਰਗ/ਸ਼+ੇਣੀ ਿਵੱ ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ
ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(xv)

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ Objective type ਿਲਖਤ ਪੇਪਰ ਿਵੱ ਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਜ
ਮੈਿਰਟ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਜ ਕਾਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਾਮੀ
ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹp ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੱ ਖ* ਯੋਗ ਪਾਏ
ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਅ ਸਮw-ਸੀਮਾ
ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਸੱ ਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱ ਦ
ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ* ਿਲਆ ਿਗਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।

(xvi)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਭਰਤੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ
ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਿਰਟ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ* ਕੱ ਢ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ
ਪਾਤਰਤਾ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਿਜਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰ ਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(xvii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲੋ ੜpਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ* ਕਾਸਿਲੰਗ ਸਮw ਅਸਲ
ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਮਰ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜpਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੰ ਧੀ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰ ਨn

ਦਸਤਾਵੇਜ

ਦੇ ਹਰ ਪੱ ਖ* ਸਹੀ ਿਸੱ ਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜpਦੀਆਂ

ਸ਼ਰਤ /ਯੋਗਤਾਵ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਸੱ ਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(xviii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਸਿਲੰਗ ਸਮw ਲੋ ੜpਦੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨn ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ* ਪਿਹਲ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਸਿਲੰਗ
ਸਮw ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋ ੜpਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਹ*ਦ ਿਵੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ

ਨਹp ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗ ਅਤੇ ਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ ਿਵੱ ਚ ਮੌਜੂਦ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰਦੇ
ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(xix)

ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਿਵਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ
ਿਗਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

(xx)

ਕਾਸਿਲੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਹp ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(xxi)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਬੋਰਡ/ਬmਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਪਸ ਨਹp ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(xxii) ਇਸ

ਭਰਤੀ

ਸਬੰ ਧੀ

ਬੋਰਡ

ਦੁਆਰਾ

ਭਿਵੱ ਖ

ਿਵੱ ਚ

ਜਾਰੀ

ਕੀਤੀ

ਕੋਈ

ਵੀ

ਸੋਧ/ਨiਿਟਸ/Corrigendum ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
(xxiii) ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰn ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ
ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ ਪਾਸ ਰਾਖਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ /ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗਿਠਤ
ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਿਤਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
(xxiv) ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ /ਿਨਯਮ/ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ
ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਹਰ ਤਰn
ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
(xxv) ਇਨn

ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ? (Online Apply) ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ

ਮੁਸ਼ਕਲ/ਔਕੜ ਆਉਣ ਤੇ email ਰਾਹp helpsssb2104@gmail.com ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
(xxvi) ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ+ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 10.00
am ਤ* 04.00 pm ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਨੰ.0172-2298083, 0172-2298000
(Extension No. 5106 and 5107) ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(xxvii) ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ/ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਆਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹੀ/ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
ਿਮਤੀ: 01.04.2021

ਸਕੱ ਤਰ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ

