
               ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 
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ਜਨਤਕ ਨਨਯੁਕਤੀਆਾਂ 

1.  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਮਤੀਆਾਂ: 

ਇਸ਼ਨਤਹਾਰ ਪਰਕਾਨਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮਤੀ:   09-12-2022 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਮਤੀ:  12-12-2022 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ/ਸਬਨਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਤੀ:  12-01-2023 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) 

ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਮਤੀ:     15-01-2023 

ਨਡਟੇਲਡ ਸੂਚਨਾ 

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪਜੰਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਵਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ ਮ ੁੱਖ 

ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਵਰਆਾਂ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਮਗੰ ਪੁੱਤਰਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਵਰਆਾਂ ਵਵੁੱਚ 

ਗ ਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

2. ਜਾਣ-ਪਨਹਚਾਣ 

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਵਕਾਸ ਵਵਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰ, ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 

ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੀਆਾਂ 60 ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਤੋਂ ਵਮਤੀ 12/12/2022 ਤੋਂ 12/01/2023 ਸ਼ਾਮ 05-00 

ਵਜੇ ਤੁੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਿੀ ਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ/ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ।  

3. ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ :- 

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਕ ੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 

ਦੀ ਗਗਣਤੀ 

ਕਾਲਮ ਨੰ: D ਗਵਚ 

ਦਰਸਾਈਆਂ 

ਅਸਾਮੀਆਂ ਗਵਚੋਂ 

ਔਰਤਾ ਂਲਈ 

ਗਰਜਰਵ 

ਅਸਾਮੀਆ ਂ
A B C D E 
1 General 101 22 06 
2 Economically Weaker 

Section E.W.S. 
102 06 01 

3 S.C.(Mazhbi & Balmiki) 103 06 02 
4 S.C.(Ramdasia &Others) 104 05 02 
5 Backward Class 105 08 04 
6 Ex-Serviceman General 

(Self) 
106 04 02 

7 Ex-Serviceman 
(Dependent) 

107 

8 Ex-Serviceman 
S.C.(Ramdasia 
&Others)(Self) 

110 03 00 

9 Ex-Serviceman 
S.C.(Ramdasia 
&Others)(Dependent) 

111 

10 Ex-Serviceman  
Backward Class (Self) 

112 01 00 

11 Ex-Serviceman  
Backward Class 
(Dependent) 

113 

12 Sports S.C. (Mazhbi & 115 01 00 

ਇਸ਼ਗਤਹਾਰ ਨੰ: 

17 ਆਫ 2022 



Balmiki) 
13 Blindness and low 

Vision Disability 
118 03 01 

14 Freedom Fighter 121 01 00 
 Total  60 18 
 

ਨੋਟ:  

(ੳ)  ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਖਵਾਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਣੀ-ਵਾਈਜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ  ਵਵਭਾਗ ਵੁੱਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਮੰਗ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 

ਦਰਸਾਇਆ ਵਗਆ ਿੈ। ਜਕੇਰ ਸਬੰਧਤ ਵਵਭਾਗ ਭਵਵੁੱਖ ਵਵੁੱਚ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੀ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ 

ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮ ਕੰਮਲ 

ਰਪੂ ਵਵੁੱਚ ਵਾਵਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿੈ ਜਾਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਵੁੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ 

ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਿ ੈਤਾਾਂ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਵਵੁੱਚ ਸਧੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ 

ਅਵਜਿੀ ਿਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੂਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ।  

(ਅ)  ਸਮਰੁੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੁੱਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੁੱਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਨਵੇਂ ਵਵਭਾਗ ਤੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਾਂ ਿੋਰ 

ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿ ੰਦੀਆਾਂ ਿਨ ਤਾਾਂ ਬੋਰਡ ਦ ਆਰਾ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਵੁੱਚ ਸੋਧ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਵਜਿੀ ਿਰ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਸਮੂਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ।  

(ੲ)  ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਭਰੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਸਾਬਕਾ 

ਫੌਜੀ ਸੈਲਫ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱਚ ਿੀ ਇਿ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਡਪੈਂਡੈਂਟ 

ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਵਵੁੱਚੋਂ ਭਰੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ।   

(ਸ)  ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੁੱਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਭਲਾਈ ਨਵਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਮਤੀ 08/05/2020 ਮ ਤਾਵਬਕ ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ 

ਅਸਾਮੀ ਵਵਰ ੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖ ਦ ਜਾਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਸ਼ਵਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲੁੱਬਧ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੰਦਾ ਤਾਾਂ 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. ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ:- 
 (i) Pay scale as per 7th CPC/Matrix and recommendation of inhouse committee (Minimum 

pay Admissible) Rs 29,200/- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰ:ਵਵ:ਪੁੱ:ਨੰ: 07/106/2020-2.ਐਫ.ਪੀ..1/1323 ਵਮਤੀ 

10/12/2020 ਅਨ ਸਾਰ ( 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੰੂ ਬੁੱਝੀ ਤਨਖਾਿ 29,200/- ਰ ਪਏ ਿੀ ਵਦੁੱਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ।  

(ii) ਭੱਤ:ੇ- ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ। 

5. ਨਵੱਨਦਅਕ ਯੋਗਤਾ: - 

i)  10+2 with Physics, Chemistry and Biology/Math subjects from a recognized 

University/Board; or 

10+2 with  Biology/Math, Physics, Chemistry and English subjects from a 

recognized University/Board and 

ii)  Should possess a Diploma in Veterinary Science and Animal Health 

Technology of two years duration or its equivalent from any recognized 

university: 

 (III)  "ਪੰਜਾਬ ਵਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਾਂ (Common Conditions) ਰਲੂਜ਼, 1994 ਵਵੁੱਚ ਕੀਤ ੇਉਪਬੰਧ ਅਨ ਸਾਰ ਦਸਵੀ ਾਂ 

ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। 

(iv)  ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੰਬਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Notification 

titled as The Punjab Civil Services (General and Common Conditions of Service) 



Rule, 2022 ਨੰਬਰ G.S.R.72/Const/Art.309/Amd.(22)/2022 ਵਮਤੀ 28/10/2022 ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਵਨਯਮ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :- 

“Provided that on person shall be appointed to any post in Group-‘C’ service unless he 

has passed a qualifying test of Punjabi Language equivalent to Matriculation standard 

with at least fifty per cent marks ,to be conducted by respective recruitment agencies 

in addition to competitive examination.The test of Punjabi Language shall be a 

mandatory qualifying test and failure to secure a minimum of fifty per cent marks in 

Punjabi Language will disqualify the candidate for being considered in the final merit 

list of candidates to be selected irrespective of their scores or marks in the other 

papers of the respective exam: 

 Provided further that where a person”. 

6.  ਉਮਰ ਸੀਮਾ:- ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਵਮਤੀ 01-

01-2022 ਨੰੂ ਿੇਠ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ: 

(I) ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। 

(II) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਉਮਰ 

ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

(III)  ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱਚ ਛੋਟ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਵੁੱਧ ਤੋਂ 

ਵੁੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

(IV)  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫਜੌੀਆਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੁੱਚ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ Punjab Recruitment of 

Ex-servicemen Rules, 1982 ਵਵੁੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਿੋਈਆਾਂ ਸੋਧਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਵੇਗੀ। ਇਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮ੍ਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਵੁੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਉਮਰ 

ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਰਲੂਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗੀ ਤਾਾਂ 

ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(V) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅੰਗਿੀਣਾਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਵੁੱਚ 10 ਸਾਲ ਛੋਟ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ 

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 ਰਾਿੀ ਾਂ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿ ੇਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇਸ 

ਪੁੱਤਰ ਵਵੁੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵੁੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ 

ਸੀਮਾ ਵਵੁੱਚ ਲਾਗੂ ਿੋਵੇਗੀ। 

7.  Reservation / ਰਾਖਵਾਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਾਂ:- 

(I)  ਰਾਖਵਾਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਵਮਲਣਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ। 

(II) ਰਾਖਵਾਾਂਕਰਨ 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 ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ । 

(III) ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ਪੁੱਛੜੀ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ/EWS ਦਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ/ਸਪੋਰਟਸ 

ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਪਰਚੁੱਲਤ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

8. 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 : 

 ਅੰਗਿੀਣ  (Handicapped)               -  500/-  ਰ : 

ਨੋਟ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਨਿਤੀ ਨਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵਗੇੀ। 

9. ਚੋਣ ਗਵਧੀ /ਪ੍ਰੀਗਿਆ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ :- 

(i) ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੁਰਿਕ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਵਲਖਤੀ 

ਪਰੀਵਖਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਦਾ ਸੰਭਿਤ ਵਸਲੇਬਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਟੈਰਨ (Pattern) 

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ 

ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਮੈਵਰਟ ਮੁਤਾਵਬਕ ਬੋਰਡ ਿਿੱਲੋਂ  ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ 

ਕਾਂਉਸਵਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

(ii) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੈਵਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਨ ੰ  ਵਿਚਾਵਰਆ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਿਿੱਧ ਉਮਰ ਿਾਲੇ 

ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਵਰਟ ਹਾਸਲ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਮਤੀ 

ਮੁਤਾਵਬਕ ਉਮਰ ਵਿਚ ਿੀ ਬਾਰਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾ ਂ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੇਜ ਏਸ਼ਨ ਦੀ 

ਪਰੀਤਸ਼ਸਤਾ ਨ ੰ  ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਿਿੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਿੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 

ਉਪਰਕੋਤ ਦੋਿੇ ਸਵਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਿੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵਿਿਾਦ ਨਹੀ ਂਸੁਲਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਵਟਰਕ ਦੇ 

ਅੰਕਾਂ ਨ ੰ  ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਿਿੱਧ ਮੈਵਟਰਕ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੀ ਮੈਵਰਟ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

ਨੋਟ :- ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਿਖਆ ਵਿਚ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਉਸਵਲੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾ ਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਪਰੀਵਖਆ ਦੀ ਵਮਤੀ ,ਸਭਾਿਤ ਵਸਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪਰੀਵਖਆ ਕੇਂਦਰ ਅਵਦ ਵਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿੈਬਸਾਇਟ 

http://www.sssb.punjab.gov.in/ ਤੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ (Upload) ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 

ਉਮੀਦਿਾਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  (Latest Updates) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣਾ 

ਹੋਿੇਗਾ। 

  10.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ: 

 ਿੇਠ ਵਲਖੀ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯਗੋ ਕਰਾਰ ਵਦੰਦੇ ਿੋਏ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੁੱਦ ਕਰ ਵਦੁੱਤੀ 

ਜਾਏਗੀ: 

 (I) ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਿੋਣਾ ਜਾਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਵਧੀ ਅਨ ਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਾਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, 

 (II) ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਵਵੁੱਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾਾਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ, 

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

 (IV) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਵਦੁੱਤਾ ਿੋਣਾ, 

 (V) ਵਵੁੱਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਰਾਖਵਾਾਂਕਰਨ ਜਾਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀਆਾਂ ਿੋਰ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪੂਰੀਆਾਂ ਨਾ ਿੋਣਾ, 

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

ਪਰੀਵਕਰਆ ਦੀ ਥਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਪਰਕੀਵਰਆ ਰਾਿੀ ਾਂ ਵਬਨੈ ਕਰਨਾ। 

(VII) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਅਵਜਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਕੋਡ ਦੇ ਵਵਰ ੁੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਿੈ, 

ਵਜਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ ਵਵੁੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ। 

11. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵਧੀ: 

(I)ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤ ੇ “Online Applications” 

ਅਧੀਨ ਮ ਿੁੱਈਆ ਵਲੰਕ ਤ ੇਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਵਮਤੀ 12-12-2022 ਤੋਂ 12-01-2023 ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜ਼ੇ ਤੁੱਕ 

ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ 

ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

 (II) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ (Procedure) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ 

ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਲੰਕ ਿੇਠ ਦਰਜ਼ ਿਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਿਦਾਇਤਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ ਕੇ ਿੀ ਿਰ ਇੁੱਕ Step ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮ ਕੰਮਲ ਕਰਨ।   

(III)  ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਭਰਤੀ ਦ ੇਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਵਨੁੱ ਜੀ 

ਵਡਟੇਲ ਭਰਕੇ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ Username ਅਤੇ Password 

Generate ਿੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਜਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਫਰ ਤੋਂ Login ਕਰਕੇ Step-wise ਿਰ ਪੁੱਖੋਂ 

ਮ ੰਕਮਲ Application Form ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ Submit ਕਰਨਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਿ Application Form 

ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਦਾਇਗੀ ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

http://www.sssb.punjab.gov.in/


(IV) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਗਰਾਫ, 

ਿਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਵਵਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਮੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਨਮ ਵਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ, 

ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗਰੇਜ ਏਸ਼ਨ, ਕੰਵਪਊਟਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਵਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਿੋਣ ਅਤੇ ਮ ਕੰਮਲ Online Application 

--Form Submit ਿੋਣ ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।  

(V) ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 15-01-2023 ਿੋਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ “Upload Photo Sign/Pay Fee/Print 

Application” ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰਕੇ Login ਕਰਨਗੇ। Login ਕਰਨ ਲਈ Registration Number 

ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤੀ DD/MM/YYYY ਫਾਰਮੈਟ ਵਵੁੱਚ ਭਰਨੀ ਿੋਵੇਗੀ।  

(VI)    ਉਪਰੋਕਤ ਲੜੀ ਨੰਬਰ (V) ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨ ਸਾਰ Login ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ ਉੁੱਤੇ 

ਜਾਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਅਪਣਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਵਮਤੀ DDMMYYY (ਵਬਨ੍ਾਾਂ “/” ਦੇ ) ਭਰ 

ਕੇ ਫੀਸ ਜਮਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  

(VII) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Submit ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ “Upload 

Photo Sign/Pay Fee/Print Application” ਵਲੰਕ ਤੇ ਕਵਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 

ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form Submit/ਜਮਾ੍ਾਂ ਿੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕ ੇ

ਅਗਲੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ, ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 12-01-2023 ਸ਼ਾਮ 05:00 ਵਜੇ ਤੁੱਕ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-

ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਵਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਵੁੱਚ ਚਲਾਨ ਰਾਿੀ ਾਂ 

ਜਾਾਂ Net Banking ਜਾਾਂ Credit Card ਜਾਾਂ Debit Card ਜਾਾਂ UPI ਰਾਿੀ ਾਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਕਸ ੇ

ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਜਮਾਾਂ ਨਾ ਿੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਵੁੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

(VIII)   ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ਆਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਿੀ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਮ ਕੰਮਲ ਿੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ Online Application Form ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 

ਿੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ੋਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ Online Application Form 

Generate/Download ਿੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵਪਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਭਵਵੁੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਰੁੱਖਣ 

ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਿੋਣਗੇ।   

(IX) ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਵਸਰਫ 

Application form online submit ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਿੀ ਉਸ ਪਾਸ ਫਾਰਮ ਵਵੁੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਿੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ ਵਾਰ Application Form ਸਬਵਮਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿਾਲਤ 

ਵਵੁੱਚ ਇਸ ਵਵੁੱਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੇੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਭਵਵੁੱਖ ਵਵੁੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਤੀਬੇਨਤੀ/ਮੰਗ ਦਫਤਰ ਵੁੱਲੋਂ  ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।   

(X)  ਵਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਫੀਸ ਦੀ ਮ ਆਫੀ/ਛੋਟ ਨਿੀ ਾਂ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਾਲਤ ਵਵੁੱਚ ਉਸਦਾ Application form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦ ੇਿੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 

ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮ ੁੱਢ ਤੋਂ ਿੀ ਰੁੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਿੇਗੀ। 

(XI) ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਧੀ ਰਾਿੀ ਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੰੂ 

ਵੈਵਲਡ (valid) ਨਿੀ ਾਂ ਮੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਵਜਿੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਰੁੱਦ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ 

ਜਾਏਗਾ। 

(XII)  Net Banking/Credit Card/Debit Card ਰਾਿੀ ਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ Transaction 

ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਫਲ ਿੋਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ Application ਜਮਾ੍ਾਂ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਈ ਮੰਨੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਨਾ-ਮੋੜਨਯੋਗ ਹੋਿਗੇੀ। 

12. ਨਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਧਆਨ ਨਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਾਂ: 

 (ੳ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੁੱਖਦੇ ਿੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 

ਵਕਉਾਂਵਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਡ ਤਬਦੀਲ ਨਿੀ ਾਂ 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 ਵਵੁੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀ ਾਂ 

ਿੋਵੇਗੀ।  

 (ੲ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਸਲਾਿ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਇੰਨ੍ਾਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਖ ਦ ਆਨਲਾਈਨ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਦਦ ਨਾ 

ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਵਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੁੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱਚ 

ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਿੋ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਫਾਰਮ ਵਵੁੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 



(ਸ) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਿੀ 

ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। 

(ਿ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਰ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਜਵੇਂ ਵਕ 

ਪਰੀਵਖਆ ਦੀ ਵਮਤੀ/ਸ਼ਵਡਊਲ, Admit Card, ਪਰੀਵਖਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਤੀਜਾ, ਮੈਵਰਟ ਸੂਚੀ ਜਾਾਂ ਭਰਤੀ 

ਪਰਕੀਵਰਆ ਸਬੰਧੀ ਭਵਵੁੱਖ ਵਵੁੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨੋਵਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ ਵਸਰਫ ਬੋਰਡ 

ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਅਪਲੋਡ (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ 

ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀ ਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਦ ਤੁੱਕ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਮ ੰਕਮਲ ਨਿੀ ਾਂ ਿ ੋ

ਜਾਾਂਦੀ ਤਦ ਤੁੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ Latest updates ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੁੱਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈੁੱਕ ਕਰਦੇ 

ਰਵਿਣਾ ਿੋਵੇਗਾ। ਅਵਜਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕਸ ੇ ਵੀ ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ 

ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿੀ ਾਂ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ ਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

 (ਖ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਾਂਸਵਲੰਗ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਵਵੁੱਵਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਾਂਕਰਨ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ ਦਾ ਕਾਪੀਆਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਸਾਰੇ 

ਦਰਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਾਂ ਦ ੇਿੋਣ ੇਚਾਿੀਦੇ ਹਨ। 

(ਗ) ਵਲਖਤੀ ਪਰੀਵਖਆ ਅਤੇ ਕਾਉਾਂਸਵਲੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਿੀ ਾਂ 

ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

(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 5103 ) ਤੇ ਅਤੇ ਈਮੇਲ 

ਆਈ.ਡੀ. helpsssb.pb@gmail.com ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।  

 (ਞ)  ਇਸ ਇਸ਼ਵਤਿਾਰ/ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰ ੁੱਟੀ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱਚ ਆਉਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਸ ਧਾਰਨ 

ਦਾ ਿੁੱਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਾਂ ਹਿੋੇਗਾ। 

            ਸਹੀ/- 

ਸਿਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ      ਚੇਅਰਮੈਨ  

ਨਮਤੀ:   04-12-2022                                                   ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 
 


