ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ
ਵਣ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।
https://sssb.punjab.gov.in

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 18 ਆਫ 2021

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਗਣਿੀ:- 212

ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ.
ਲੜੀ ਨੰ:

ਵੇਰਵਾ

ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ

1.

ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਤਮਿੀਆਂ

1

2.

ਤਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ / ਜਾਣ-ਪਤਹਚਾਣ

1

3.

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ

1

4.

ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ

3

5.

ਿਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਿੇ ਭੱ ਿੇ

4

6.

ਤਵੱ ਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ

5

7.

ਉਮਰ ਸੀਮਾ

5

8.

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਿਾਂ

6

9.

ਫੀਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵਾ

6

10.

ਚੋਣ ਤਵਧੀ / ਪਰੀਤਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

6

11.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਿਰਿਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ

8

12.

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵਧੀ

8

13.

ਤਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਤਧਆਨ ਤਹੱ ਿ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਿਾਂ

10

1

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ
ਵਣ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।
https://sssb.punjab.gov.in

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰ:
18 ਆਫ 2021

ਜਨਿਕ ਤਨਯੁਕਿੀਆਂ
ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਤਮਿੀਆਂ:
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰਕਾਤਸ਼ਿ ਹੋਣ ਦੀ ਤਮਿੀ:

23-10-2021

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਿੀ ਤਮਿੀ:

23-10-2021

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ/ਸਬਤਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਮਿੀ: 15-11-2021 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਿੱ ਕ)
ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਮਿੀ:

18-11-2021

1. ਤਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ
ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਵ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵੁੱ ਲੋਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਮੰ ਗ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਅਨਸਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਵਰਆਂ
ਵਵੁੱ ਚ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਿੈ।

2. ਜਾਣ-ਪਤਹਚਾਣ
ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਵਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਮੰ ਗ ਪੁੱ ਤਰ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨਸਾਰ ਗਰੁੱ ਪ ਸੀ
ਦੀਆਂ ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 212 ਸੰ ਭਾਤਵਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ

https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਮਤੀ 23/10/2021 ਤੋਂ 15/11/2021, ਸ਼ਾਮ 0500 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਿੀਂ ਅਰਜੀਆਂ/ਵਬਨੈ-ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

3. ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 212 ਸੰ ਭਾਤਵਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ :-

2

ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ.

ਕੁੱ ਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 212 (ਸੰ ਭਾਤਵਿ ਅਸਾਮੀਆਂ)
General

S.C.
M.B.

Sr.
No

Ex Service Men

B.C.
R.O.

GENERAL

SPORTS

S.C.

B.C.

GEN

S.C.

Name of Department
M

W

M
M

W

M

W

SELF

DEP

W

SELF
M.B.

M

W

M

W M W

DEP

R.O.
M

M.B.
W M

W

SELF

Freedo
m
Fighter

Physically Handicapped
Ortho/
L.D

Visually
Impaired

Hearing
Impaired

M.D
/ID

M

M

M

M W

DEP

R.O.
M W M W M

Total
M

M

W

W

M.B.
M

R.O.
W

M

W

W

W

E.W.S.

W

M

W

W

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ
ਵਵਭਾਗ ਪੰ ਜਾਬ, ਪਰਾਲੇ ਖ ਭਵਨ
ਪਲਾਟ ਨੰ :03, ਸੈਕਟਰ 38-ਏ
1

ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ :

1

1

2

ਨਵੀਆਂ /)ਅਮਲਾ(ਮਮ.ਟੀ
-ਅਸਾਮੀਆਂ102/2021/1481
ਵਮਤੀ 30/07/2021
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ
2

ਪੁੱ ਤਰ ਮੀਮੋ ਨੰ-ਭਰਤੀ ਸਰਲ :

54

20

17

10

10

55

20

18

10

10

9

12

9

6

11

5

12

9

6

11

5

2

5

1

1

3

3

2

5

1

1

3

3

2

2

1

1

1

1

17

7

210

-ਡਸਸ2021/478 ਵਮਤੀ
12/10/2021
ਕੁੱ ਲ ਜੋੜ੍

9

2

2

1

1

1

1

17

7

212

3

ਨੋਟ: (ੳ)

ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀ-ਵਾਈਜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਵਭਾਗਾਂ ਵੁੱ ਲੋਂ

ਪਰਾਪਤ ਮੰ ਗ ਪੁੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਸਬੰ ਧਤ ਵਵਭਾਗ ਭਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ
ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ
ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਮਕੰ ਮਲ ਰੂਪ ਵਵੁੱ ਚ ਵਾਵਪਸ ਲੈ ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਰ ਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਭਰਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਵਜਿੀ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੂਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ।
(ਅ) ਸਮਰੁੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੁੱ ਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੁੱ ਕ, ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨਵੇਂ
ਵਵਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਿੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦਆਰਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ
ਵਧਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ, 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 ਵਡਪਰਡਰਟ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
(ਸ) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੁੱ ਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਤਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਮਤੀ 08/05/2020 ਮਤਾਵਬਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ
ਅਸਾਮੀ ਵਵਰੁੱ ਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖਦ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਸ਼ਵਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੁੱਬਧ ਨਿੀਂ ਿੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਿ
ਅਸਾਮੀ ਿੇਠ ਵਲਖੇ ਵਨਯਮ ਅਨਸਾਰ 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. ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ:S. No.

Category

Code

1

General

101

2

Ecnomically Weaker Section

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

(GEN)

102

4

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
14
15
16

Ex. Service Man -BC (Dependent)
Sports -General
Sports SC(Mazbi &Balmiki)
Sports SC(Ramdasia & Others )

113
114
115
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 ਅਿੇ ਭੱ ਿੇ:(i) Pay Scale/Pay Matrix as per 7th Central Pay Commission Rs. 19900/(ii) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 7/87/2020-5FP1/1145 ਵਮਤੀ 29/10/2020
ਅਤੇ ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 7/42/2020-5FP1/741-746 ਵਮਤੀ 17/07/2020 ਮਤਾਵਬਕ
19900 (Level 2) ਤਨਖਾਿ ਸਕੇਲ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ii) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ ਦੀ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 1145 ਵਮਤੀ 29/10/2020 ਦੀ ਸਲਾਿ ਅਨਸਾਰ ਮਢਲੀ ਤਨਖਾਿ 19900
(Level 2) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੇਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਿਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱ ਵਤਆ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਵੁੱ ਚ (ਸਬੰ ਧਤ
ਵਵਭਾਗ ਵੁੱ ਲੋਂ ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(iii) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 7/87/2020-5FP1/1145 ਵਮਤੀ 29/10/2020
ਅਨਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਿ ਕਵਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸਦੇ ਸਨਮੁੱ ਖ ਇਸ ਪੇਅ ਮੈਵਟਰਕਸ ਵਵੁੱ ਚ
ਮੜ੍ ਕੋਈ ਰਵੀਜਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(iv) ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਭਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਪਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 7/204/2012-4FP1/66-72, ਵਮਤੀ
15/01/2015 ਅਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 07/204/2015-4FP1/853793 ਵਮਤੀ 04/10/2016 ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ।

5

6. ਤਵੱ ਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ: -

(I)

Should be B.Tech in Computer Science or or B.Sc. (Information
Technology ) or Bachelor of Computer Application or a Graduate having
Post Graduate Diploma in Computer Application from recognized university
or institution or any other equivalent or higher qualification in the relevant
discipline; and

(II)

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

(III)

Qualifies a competitive test to be held by the recruiting authority; and
"ਪੰ ਜਾਬ ਵਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (General and Common Conditions of Service) ਰੂਲਜ਼,

(IV)

1994 ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਪੁੱ ਧਰ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ।
ਨੋਟ:- ਤਵੱ ਤਦਅਕ ਯੋਗਿਾ ਦਾ ਸਰਟੀਤਫਕੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰ ਤਿਮ ਤਮਿੀ ਭਾਵ 15/11/2021 ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ
ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
7. ਉਮਰ ਸੀਮਾ:- ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਵਮਤੀ 0101-2021 ਨੂੰ ਿੇਠ ਅਨਸਾਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ:
(I)

ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ
ਚਾਿੀਦੀ।

(II)

ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛੜ੍ੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ
ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ।

(III) ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱ ਚ ਛੋਟ ਵਦੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੁੱ ਧ
ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ।
(IV) ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੁੱ ਚ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ Punjab Recruitment of
Ex-servicemen Rules, 1982 ਵਵੁੱ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਿੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨਸਾਰ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ
ਉਮਰ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਰੂਲਾਂ ਅਨਸਾਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ
ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਿੈ।
(V) ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰ ਗਿੀਣਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱ ਚ 10 ਸਾਲ ਛੋਟ ਵਦੰ ਦੇ ਿੋਏ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ
ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 47 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ।
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(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 ਪੁੱ ਤਰ ਨੰ: 9/56/2020-5ਪੀ.ਪੀ.1/33 ਵਮਤੀ: 12/01/2021 ਰਾਿੀਂ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱ ਤਰ 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 ਅਿੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤਵੱ ਚ ਛੋਟ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਅਪਣੇ ਤਵਭਾਗ ਿੋਂ NOC ਲੈ ਕੇ ਕੌਂ ਸਤਲੰਗ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
8. Reservation / ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ ਮਹੱ ਿਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਿਾਂ:(I) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਵਮਲਣਯੋਗ ਿੋਵੇਗਾ।
(II) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰ ਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਿੋਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਿੋਇਆ
ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ (Domicile Certificate) ਅਪਲੋ ਡ/ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਿ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਪਲੋ ਡ/ਪੇਸ਼
ਕਰਨ ਸਮੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਾਣਾ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
(III) ਅਨਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ਪੁੱ ਛੜ੍ੀ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ/EWS ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਚੁੱਲਤ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨਸਾਰ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।
9. ਫੀਸ ਸਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵਾ:ਆਮ ਵਰਗ (GEN)/ਸਤੰ ਤਰਤਾ ਸੰ ਗਰਾਮੀ/ਵਖਡਾਰੀ

-

1000/- ਰ:

ਮਸ.ਸੀ.(SC)/ਬੀ.ਸੀ.(BC)/ਆਰਵਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ (EWS) -

250/- ਰ:

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਵਰਤ (Ex-servicemen Self & Dependent)
ਵਦਵਵਆਂਗਜਨ (Handicapped)

- 200/- ਰ:
-

500/- ਰ:

ਨੋਟ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਿੀ ਫੀਸ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸਤਥਿੀ ਤਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਿੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
10. ਚੋਣ ਤਵਧੀ/ਪਰੀਤਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:(I) ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲਰਕ ਆਈ.ਟੀ. 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 ਘੁੱ ਟੋ-ਘੁੱ ਟ 40%
ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜਰੂਰੀ ਿਨ।
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(II) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਭਾਵ ਘੁੱ ਟੋ ਘੁੱ ਟ 40% ਅੰ ਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ)
ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਸਮਰੁੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨਸਾਰ ਬਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਵੁੱ ਚ 30 ਸ਼ਬਦ ਪਰਤੀ ਵਮੰ ਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(III) ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਕੰ ਵਪਊਟਰ ਤੇ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ

Unicode Compliant Font Raavi ਵਵੁੱ ਚ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(IV) ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ Qualifying Nature ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਟਾਈਪ
ਟੈਸਟ Qualify ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਿੋਵੇਗਾ। Common Merit List ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ
ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(V) ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਕੁੱ ਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵਤੰ ਨ ਗਣਾ ਜਾਂ ਸਮਰੁੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਅਨਸਾਰ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਗਣਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂ ਸਵਲੰਗ ਲਈ ਬਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(VI) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਜੇਕਰ ਮੈਵਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਿਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ
ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰ ਕ ਿਾਵਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਨੂੰ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੁੱ ਧ
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉੱਪਰ ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਵਰਟ ਿਾਵਸਲ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਮਤਾਵਬਕ ਉਮਰ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰ ਗੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ ਵਵਚਾਰਦੇ ਿੋਏ ਵੁੱ ਧ ਅੰ ਕ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉੱਪਰ ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ
ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵਵਵਾਦ ਨਿੀਂ ਸਲਝਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਅੰ ਤ ਵਵੁੱ ਚ ਮੈਵਟਰਕ ਦੇ ਅੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਵਚਾਰਦੇ ਿੋਏ
ਮੈਵਟਰਕ ਵਵੰ ਚ ਵੁੱ ਧ ਅੰ ਕ ਿਾਵਸਲ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉੱਪਰ ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(VII)

Covid-19 ਦੀ ਮਿਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱ ਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਇਨਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਵਰੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਬਿਤਾਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਵੁੱ ਲੋਂ ਇਿ ਪਰੀਵਖਆ Multiple
Shifts ਵਵੁੱ ਚ ਆਯੋਵਜਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੁੱ ਲੋਂ Multi Shifts ਵਵੁੱ ਚ
ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਵੁੱ ਚ ਪਰਾਪਤ ਅੰ ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰ ਵਤਮ
ਮੈਵਰਟ Staff Selection Commission, Government of India ਵੁੱ ਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ
Normalization ਦੇ ਿੇਠ ਵਲਖੇ Formula ਮਤਾਵਬਕ Calculate ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:-

+
Where:
= Normalized marks of jth candidate in the ith shift.
= 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.
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= 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 ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਲੇ ਬਸ 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 ਕਰਦੇ ਰਵਿਣਗੇ। ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ
ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱ ਤਰ ਵਵਿਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
11.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪਾਿਰਿਾ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਾਂ:
ਿੇਠ ਵਲਖੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਵਦੰ ਦੇ ਿੋਏ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੁੱ ਦ ਕਰ
ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ:
(I)

ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਿੋਣਾ ਜਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਵਧੀ ਅਨਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ,

(II)

ਵਬਨੈ-ਪੁੱ ਤਰ ਵਵੁੱ ਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ,

(III)

ਆਨਲਾਈਨ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਕੀਵਰਆ ਮਕੰ ਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ,

(IV)

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਵੁੱ ਲੋਂ 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 ਵਵਰੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ,
ਵਜਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ ਵਵੁੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ।

12.

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵਧੀ:
(I)ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ “Online Applications”
ਅਧੀਨ ਮਿੁੱ ਈਆ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਵਮਤੀ 23-10-2021 ਤੋਂ 15-11-2021 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ਼ੇ ਤੁੱ ਕ
ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਮਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(II)

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ (procedure) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ

ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਲੰਕ ਿੇਠ ਟਾਈਟਲ “Instructions for applying online” ਿੇਠ ਦਰਜ਼ ਿਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ
ਇਸ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਇੰ ਨਹਾਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਿੀ ਿਰ ਇੁੱ ਕ Step ਨੂੰ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਕੰ ਮਲ ਕਰਨ।
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(III)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ

Clerk I.T.

ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਨੈੱਜੀ ਵਡਟੇਲ ਭਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ

ਕਰਨਗੇ। ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਿੋਣ ਉਪਰੰ ਤ Username ਅਤੇ Password Generate ਿੋ ਜਾਏਗਾ,
ਵਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਫਰ ਤੋਂ Login ਕਰਕੇ Step-wise ਿਰ ਪੁੱ ਖੋਂ ਮੰ ਕਮਲ Application
Form ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ Submit ਕਰਨਗੇ। ਪਰੰ ਤੂ ਇਿ Application Form ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਅਦਾਇਗੀ ਿੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(IV)

ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗਰਾਫ,

ਿਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਵਵਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ,
ਗਰੈਜਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੇਜਏਸ਼ਨ, ਕੰ ਵਪਊਟਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ
ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੰ ਨਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋ ਡ ਿੋਣ ਅਤੇ ਮਕੰ ਮਲ Online Application -Form Submit ਿੋਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
(V)

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਮਿੀ 18-11-2021 ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ Login ਕਰਨਗੇ। Login ਕਰਨ
ਉਪਰੰ ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ “Proceed to Fee Payment” ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨਗੇ।
(VI)

ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Submit ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form Submit/ਜਮਹਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੁੱ ਕ ਵਦਨ ਛੁੱ ਡ ਕੇ
ਅਗਲੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ, ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 18-11-2021 ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੁੱ ਕ, ਵਕਸੇ ਵੀ
ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸਟੇਟ ਬਰਕ ਆਫ ਇੰ ਡੀਆ (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 ਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ।
(VII)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਆਰਾ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿੀ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ

ਪਰਵਕਵਰਆ ਮਕੰ ਮਲ ਿੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ Online Application Form ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ
ਿੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਦਨ ਛੁੱ ਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ Online Application Form
Generate/Download ਿੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਪਰੰ ਟ ਲੈ ਕੇ ਭਵਵੁੱ ਖ ਲਈ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੁੱ ਖਣ
ਲਈ ਵਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਣਗੇ।
(VIII) ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ 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 ਦਆਰਾ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ Application Form ਸਬਵਮਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ 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 ਸਬੰ ਧੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤੀਬੇਨਤੀ/ਮੰ ਗ ਦਫਤਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
(IX) ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੀ ਮਆਫੀ/ਛੋਟ ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭਗਤਾਨ ਨਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਉਸਦਾ Application Form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਿੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮੁੱ ਢ ਤੋਂ ਿੀ ਰੁੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(X)

ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ

ਵੈਵਲਡ (valid) ਨਿੀਂ ਮੰ ਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਜਿੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰੁੱ ਦ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ
ਜਾਏਗਾ।
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(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 ਮੰ ਨੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਨਾ-ਮੋੜ੍ਨਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ।
13.

ਤਬਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਧਆਨ ਤਹਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਿਾਂ:
(ੳ)

ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੁੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ

ਵਕਉਂਵਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਤਬਦੀਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇਗਾ।
(ਅ).

ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਿੋਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਦ ਵਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਵੇਗਾ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੁੱ ਲੋਂ ਇੁੱ ਕ ਵਾਰ ਸਬਵਮਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਟਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ
ਿੋਵੇਗੀ।
(ੲ)

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਸਲਾਿ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਇੰ ਨਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖਦ ਆਨਲਾਈਨ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਟਰਡਰਟ ਦੀ ਮੁੱ ਦਦ
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 ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ PDF ਫਾਰਮਰਟ ਵਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਿੀ

ਫਾਇਲ ਵਵੁੱ ਚ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਿੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ।
(ਿ)

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਵੇਂ

ਵਕ ਪਰੀਵਖਆ ਦੀ ਵਮਤੀ/ਸ਼ਵਡਊਲ, Admit Card, ਪਰੀਵਖਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਤੀਜਾ, ਮੈਵਰਟ ਸੂਚੀ ਜਾਂ
ਭਰਤੀ ਪਰਕੀਵਰਆ ਸਬੰ ਧੀ ਭਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨੋਵਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ
ਵਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਅਪਲੋ ਡ (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਵੱ ਖਰੇ ਅਿੇ ਤਵਅਕਿੀਗਿ ਿੌਰ ਿੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ
ਮੰ ਕਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੁੱ ਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ Latest updates ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਿਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਵਜਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵੀ
ਨਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਕੋਈ
ਸਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਏਗਾ।
(ਖ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ
ਸਬੰ ਧਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
(ਗ) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ, ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਵਲੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ
ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਘ)ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਵਦਨ 10.00 am ਤੋਂ
04-00 pm ਤੁੱ ਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਫੋਨ ਨੰ: 0172-2298000 (ਮਕਸਟਰਸਨ 5106 ਅਤੇ 5107),
0172-2298083 ਤੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. exam.nltchd@gmail.com ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਿੈ।
(ਞ)

ਇਸ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ/ਭਰਤੀ ਸਬੰ ਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ

ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਿੁੱ ਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਿੋਵੇਗਾ।
-ਸ ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ
ਤਮਿੀ: 21-10-2021

ਸਕੱ ਿਰ
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰ ਜਾਬ

