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                               ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ             

        ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ।                                     
     https://sssb.punjab.gov.in 

ਜਨਤਕ ਿਨਯੁਕਤੀਆ ਂ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਮਤੀਆ ਂ:- 

ਅਖਬਾਰ  ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ: -   11.05.2022 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ:  -   21.05.2021 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ/ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ:  -   21.06.2022 (ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ) 

ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ:     -   24.06.2022 

ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ 

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਿਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ 

ਿਜਸਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ

ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਗੁਰੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵ  ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

2. ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ :- 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ  ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ , ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 

ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਸਵਲ ਅਤ ੇ ਿਬਜਲੀ/ਮਕਨੈੀਕਲ) ਦੀਆ ਂ ਅਸਾਮੀਆਂ  ਭਰਨ 

ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤ ੇਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਤ ਿਮਤੀ 21/05/2022 ਤ 

21/06/2022 ਸ਼ਾਮ 05-00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮਡੋ ਰਾਹ  ਅਰਜੀਆ/ਂਿਬਨ-ਪੱਤਰ  ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 

ਜ ਦੀ ਹ।ੈ  

3. ਅਸਾਮੀਆ ਂਦਾ ਿਗਣਤੀ :-  

 

ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਸਵਲ ਅਤ ੇ ਿਬਜਲੀ/ਮਕਨੈੀਕਲ) ਦੀਆ ਂਕੁੱ ਲ 72 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੇਠ 

ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :- 

 

ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਸਵਲ)  - 46 

  

ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਬਜਲੀ/ਮਕਨੈੀਕਲ) - 26 

 

 

 

 

 

ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਨੰ: 

9 ਆਫ 2022 
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4.  ਅਸਾਮੀਆ ਂਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ :- 

 

 

ਨਟ : -    ਉਪਰੋਕਤ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਣੀ-ਵਾਈਜ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ  ਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ  

ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਭਾਗ/ਸਮੂਹ ਿਵਭਾਗ ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ 

ਸਟਜੇ ਤੇ ਿਕਸ ੇ ਵੀ  ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ/ਵਧਾਉਣ (ਸਮੇਤ ਸ਼ੇਣੀਆ ਂ

ਦ ੇਵਰਗੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ/ਸਧੋ) ਜ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਾਿਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਦਾ 

ਹ/ੈਲਦ ੇਹਨ ਜ  ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ ਤ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮਨੈ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ 

ਹ ੈਤ  ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ/ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਹ 

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਤ ੇਲਾਗ ੂਹਵੋਗੇਾ।  
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1 

Department of 
Water Supply 

and 
Sanitation, 

Punjab 

Junior 
Draftsman 

(Civil)   

Total Post 16 3 2 2 2 1 - - - - - - 1 1 - - 2 30 

Number of 
Post 
reserved for 
women 

3 1 1 2 2 - - - - - - - - 1 - - 2   

2 

Department of 

Local 

Government 

Junior 
Draftsman 
(Civil) 

Total Post 5 2 1 2 1 1 - - - 1 - - - 1 - 1 1 16 

Backlog - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 -  

Number of 
Post 
reserved for 
women 

2 1 - 1 - - - - - - - - - 1 - - -  

3 
Public Works 
Department 
(B&R), Punjab 

Junior 
Draftsman 
(Electrical/
Mechanical) 

Total Post 8 4 3 3 3 1 - - 1 - - 1 - - - - 2 26 

Number of 
Post 
reserved for 
women 

3 2 1 1 2 - - - 1 - - - - - - - 1  

Total                   72 
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5. ਤਨਖਾਹ ਸਕਲੇ ਅਤ ੇਭੱਤੇ:- 

 (i) ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱਤ ਪਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦ ੇਪੱਤਰ ਨੰ: 7/87/2020-5FP1/1145 ਿਮਤੀ 29/10/2020 

ਅਤ ੇ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 7/42/2020-5FP1/741-746 ਿਮਤੀ 17/07/2020 ਮਤੁਾਿਬਕ 

25500 (Level  4) ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਪੇਅ ਮੈਿਟਕਸ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(ii) ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱਤ ਪਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦ ੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 7/204/2012-4FP1/66-72, ਿਮਤੀ 

15/01/2015, ਪੱਤਰ ਨੰ: 07/204/2015-4FP1/853793 ਿਮਤੀ 04/10/2016 ਅਤ ੇਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇਜਾਰੀ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ  ਲਾਗ ੂਹਣੋਗੀਆ।ਂ 

(iii) ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਕੇਤ ਅਤ ੇ ਹਰ ਤਰ  ਦ ੇ ਭੱਿਤਆ ਂ ਬਾਰੇ ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਅਤ ੇ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਬੰਧਤ 

ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਦਾ overriding effect ਲੜੀ ਨੰ. 1 ਤ ੇਦਰਸਾਏ ਸਕਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵੋੇਗਾ। 

6. ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ/ ਤਕਨਕੀ ਯੋਗਤਾ : - 

ਲੜੀ ਨੰ. ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ  ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ/ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ 

1. Department of 
Water Supply 
and Sanitation, 
Punjab  
 
 
 

Junior Draftsman 
(Civil) 

The posts of direct appointment shall be filled 
up from amongst those candidates who are 
Matriculates with Two year National Trade 
Certificate in Draftsman (Civil) from Industrial 
Training Institute as prescribed by Ministry of 
Skill Development & Entrepreneurship, 
Government of India or Government of Punjab.  
                                 or 
Three year diploma in Civil Engineering or its 
higher qualification from a University or 
Institution recognized by UGC or AICTE or 
MHRD 

2. Department of 
Local 
Government 

Junior Draftsman 
(Civil) 

Matriculation with two years Industrial Training 
Institute Certificate of Draftsman (Civil) from 
State Board of Technical Education or from 
other recognized Institution by the Punjab 
Government. 
OR 
Higher qualification in the relevant discipline. 

3. Public Works 
Department 
(B&R), Punjab 

Junior Draftsman 
(Electrical/ 
Mechanical) 

Should possess National Trade Certificate from 
a recognized Industrial Training Institute or 
National Apprenticeship Certificate in 
Draftsman (Mechanical) issued by the Ministry 
of Skill Development and Entrepreneurship 
Government of India. 
Or 
Should possess Diploma or Degree in Electrical 
or Mechnical Engineering or Higher qualification 
in the same discipline 

 

ਨਟ : (i)  ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ Punjab Civil Services (General and common 

condition of service) rules, 1994 ਦੇ ਤਿਹਤ ਦਸਵ  ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ  ਇਸ ਦ ੇ

ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹਣੋੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ  

(ii) (a) ਤਕਨੀਕੀ/ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ Ministry of Skill  Development  

  & Entrepreneuship, Government of India /ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ  

  ਪਾਪਤ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵੱਲ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇਜਾਰੀ guidelines/Instructions ਅਨੁਸਾਰ  

  ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 
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 (b) higher qualification in the same line (Diploma/Degree of Tecnology 

 (Civil, Mechanical and Electrical) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ/ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ  

 University or Institution recognized by UGC or AICTE or MHRD ਵੱਲ ਸਮ-

 ਸਮ ਤ ੇਜਾਰੀ guidelines/Instructions ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

 (vi) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form  Submit ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਹਰ ਪੱਖ 

ਲੋੜ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ / ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵ।ੇ  

7. ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ (Category Code) :- 
 

   ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮ 

ਸ਼ੇਣੀ ਕਡੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  

Sr. 

No.  

Category ਸ਼ੇਣੀ Code 

1. General ਆਮ ਵਰਗ 101 

2. Economically weaker section (General) ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਆਮ) 102 

3. S.C. (Mazbhi & Balmiki) ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤੇ ਬਾਲਿਮਕੀ) 103 

4. S.C. (Ramdasia & Othrs) ਅਨੁਸਿੂਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਤੇ ਹੋਰ) 104 

5. B.C. ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ 105 

6. Ex-Serviceman General (Self) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ-ਆਮ ਵਰਗ (ਖੁਦ) 106 

7. Ex-Serviceman Gen. (Dependent) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ-ਆਮ ਵਰਗ (ਆਸ਼ਿਰਤ) 107 

8. Ex-Serviceman S.C. (Mazbhi & Balmiki) 

(Self) 

 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ - ਅਨੁਸਿੂਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤ ੇ      

ਬਾਲਿਮਕੀ) (ਖਦੁ) 

108 

9. Ex-Serviceman S.C. (Mazbhi & Balmiki) 

(Dependent) 

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ - ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤ ੇ

ਬਾਲਿਮਕੀ) (ਆਸ਼ਿਰਤ) 

109 

10. Ex-Serviceman S.C. (Ramdasia and 

others) (Self) 

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ - ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ 

ਅਤੇ ਹੋਰ) (ਖੁਦ) 

110 

11. Ex-Serviceman S.C. (Ramdasia and 

others) (Dependent) 

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ - ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ 

ਅਤੇ ਹੋਰ) (ਆਸ਼ਿਰਤ) 

111 

12. Sports Gen. ਿਖਡਰੀ ਆਮ ਵਰਗ 114 

13. Sports S.C. (Mazbhi & Balmiki) ਿਖਡਾਰੀ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤ ੇ

ਬਾਲਿਮਕੀ) 

115 

14. Sports S.C. (Ramdasia and others) ਿਖਡਾਰੀ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਅਤੇ 

ਹੋਰ) 

116 

15. Physical Handicapped (Ortho) ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ (ਆਰਥੋ) 117 

16. Physical Handicapped (Visually Impired) ਿਦਿਵਆਂਗਜਨ (ਨਤਰਹੀਣ/ਅੰਿਸ਼ਕ ਨਤਰਹੀਣ) 118 

17. PHysical Handicapped (Hearing 

Impaired) 

ਿਦਿਵਆਗਂਜਨ (ਗੂੰ ਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ) 119 

18. Freedom Fighter ਸਤੰੁਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ 121 
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8.  ਤਰਜੀਹ (Preference) :- 

(I) ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮਨੈ (ਿਸਵਲ) ਿਵੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਭਾਗ  ਦੀਆਂ 

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪ  ਕ ੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮ ਿਵਭਾਗ  ਦੀ ਤਰਜੀਹ  1 ਤ 2 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟਜੇ ਤ ੇ

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਦੱਤੀ ਿਵਭਾਗ  ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ 

ਬਦਿਲਆ ਨਹ  ਜਾਵਗੇਾ। 

ਨਟ : ਜਨੂੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਿਬਜਲੀ / ਮਕੈਨੀਕਲ) ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਵਭਾਗ ਹੋਣ ਕਰਕ ੇ ਇਨ  

ਅਸਾਮੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ ਿਵਭਾਗ  ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹ  ਹੈ। 

  

(II) ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮਨੈ (ਿਸਵਲ) ਿਵੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਸਮ ਿਵਭਾਗ  ਦੀ ਤਰਜੀਹ  (Preference) 1 ਅਤ ੇ 2 ਿਵੱਚ ਭਰਨਗੇ। 

ਿਵਭਾਗ  ਦ ੇਨਾਮ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :- 

Sr. No. Department Name 

1. Department of Water Supply and Sanitation, Punjab 

2. Department of Local Government 

  

(III) ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਸਰਫ ਉਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ/ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਿਜਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ 

ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ।  

(IV) ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਪਰ ਸ਼ੇਣੀ (ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ) ਿਵੱਚ 

ਦਰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਭਰੀ ਜਾਵ,ੇ ਤਰਜੀਹ ਸਬੰਧਤ 

ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(V) ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੈਿਰਟ ਅਤ ੇਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੰੂ ਿਮਲੀ ਅਸਾਮੀ ਤ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀਆਂ 

ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ। 

9.  ਉਮਰ ਸੀਮਾ :-  

  ਉਪਰਕੋਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਤੀ    

01-01-2022 ਨੰੂ ਹਠੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :- 

(I) ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਅਤ ੇ 37 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। 

(II) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇਅਨੁਸਿੂਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ 

ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ 42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

(III)  ਰਾਜ ਅਤ ੇਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ 

ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।   

(IV)  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦ ੇਕੇਸ ਿਵੱਚ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ Punjab Recruitment of 

Ex-servicemen Rules, 1982 ਿਵੱਚ ਸਮ-ਸਮ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 

ਉਨ  ਦੀ ਫੌਜ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮ  ਉਨ  ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਘਟਾਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 

ਉਮਰ ਜੇਕਰ ਸਵੇਾ ਰੂਲ  ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤ 3 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  

ਹੋਵੇਗੀ ਤ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ  ਪਰੂੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
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(V) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਿਦਿਵਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ 10 ਸਾਲ ਛੋਟ ਿਦੰਦ ੇ

ਹੋਏ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 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) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ: 9/56/2020-5ਪੀ.ਪੀ.1/33 ਿਮਤੀ: 12/01/2021 ਰਾਹ  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠਕ ੇਦ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 

ਨੰੂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤ  ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੂਤ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ 

ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਬਣਦੀ ਛਟੋ ਦਾ ਲਾਭ ਿਮਲੇਗਾ। 

ਨਟ :- ਰਾਜ ਅਤ ੇਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਿਵੱਚ ਛਟੋ ਲੈਣ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਿਵਭਾਗ ਤ NOC ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਸਿਲੰਗ ਸਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

10.  Reservation / ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤ :- 

(I) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਕੋਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰਨ 

ਿਕ ਿਕ ਿਕਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ -ਕਡੋ ਤਬਦੀਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

(II) ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇਵਸਨੀਕ  ਨੰੂ ਹੀ ਿਮਲਣਯੋਗ ਹਵੋੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੇਣੀ 

ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ-ਕੋਡ ਭਰਨ ਸਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਆਨਲਾਈਨ 

ਭਰ ੇਗਏ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ-ਕੋਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਿਵਚਾਿਰਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

(III) ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Domicile Certificate) ਅਪਲੋਡ/ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਪਲੋਡ/ਪੇਸ਼ 

ਕਰਨ ਸਮ 5 ਸਾਲ ਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹ  ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

(IV) ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ/ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ/ਸਪੋਰਟਸ ਕਟੈਾਗਰੀ/ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ/ਆਰਿਥਕ 

ਤੌਰ ਤ ੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਚੱਲਤ ਹਦਾਇਤ  

ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

(V) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਉਸਿਲੰਗ ਸਮ ਅਤੇ ਹਰੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਣੀ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ  ਦਾ ਪਖੁਤਾ (Valid) ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਬੂਤ ਵੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਗੇਾ। ਕਾਉਸਿਲੰਗ ਸਮ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦ ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਉਪਰਕੋਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਹ  

ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ ਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚ ਮਜੌੂਦ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦ ੇ ਹੋਏ 

ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(VI) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੇਣੀ/ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹਵੋ,ੇ ਉਸ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ ਅਿਜਹ ੇਪਾਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮੱੁਢ ਤ ਹੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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ਨਟ :- 

(I) ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਜਨਰਲ, ਐਸ.ਸੀ. ਅਤ ੇਬੀ.ਸੀ.) ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆ ਂਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਖੁਦ) 

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਿਵੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਖੁਦ) ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ (ਆਸ਼ਿਰਤ) ਉਮੀਦਵਾਰ  ਿਵੱਚ ਭਰੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆ।ਂ   

 (II) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਿਖਆ ਸੇਵਾਵ  ਭਲਾਈ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਨਟੀਿਫਕਸ਼ੇਨ ਿਮਤੀ 08/05/2020 

 ਮੁਤਾਿਬਕ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਅਸਾਮੀ ਿਵਰੁੱ ਧ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਖੁਦ ਜ  ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਆਸ਼ਿਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ 

 ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ  ਹੁੰ ਦਾ ਤ  ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 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 vailable 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 vailed 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.” 

11. ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ:- 

 ਆਮ ਵਰਗ (GEN)/ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ/ਿਖਡਾਰੀ       -    1000/- ਰੁ: 

 ਐਸ.ਸੀ.(SC)/ਬੀ.ਸੀ.(BC)/ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ (EWS)   -  250/-  ਰ:ੁ 

 ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤ ੇਆਸ਼ਿਰਤ (Ex-servicemen Self & Dependent)     -  200/-  ਰ:ੁ 

 ਿਦਿਵਆਗਂ (Physical Handicapped)         -  500/-  ਰੁ: 

ਨਟ:- ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

12. ਚਣੋ ਿਵਧੀ:- 

(I)   ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਿਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ 

Objective Type {Multiple Choice Question (MCQ)} ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।  

(II) ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤ ੇ ਿਵਚਾਰ ੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੇਣੀ ਦ ੇ ਉਮੀਦਵਰ  ਲਈ 

Objective Type (MCQ)ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ 40%  (40 ਪਤੀਸ਼ਤ) ਅੰਕ 

ਪਾਪਤ  ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 40% (40 ਪਤੀਸ਼ਤ)  ਅੰਕ  ਤ ਘੱਟ ਅੰਕ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਫੇਲ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(III) ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ  (ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ 40% (40 ਪਤੀਸ਼ਤ) ਅੰਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਿਵਚ Drawing Skill Test (AutoCAD) ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  

ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ/ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਿਲਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੇਵਲ 
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Qualifying nature ਦਾ ਹਵੋੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ  ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 

ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ।ਂ  

(IV) ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਾਪਤ ਅੰਕ  ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੀ 

ਸ ਝੀ ਮਿੈਰਟ ਸੂਚੀ (Common Merit List) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 

(V) ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਿਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਾ ਹੈ 

ਤ  ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਹਾਿਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਿੈਰਟ ਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮਿੈਰਟ ਹਾਿਸਲ 

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਮਤੁਾਿਬਕ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਅੰਕ 

ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਿੈਰਟ ਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ 

ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਅੰਕ  ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਿਵਵਾਦ ਨਹ  ਸੁਲਝਦਾ ਹ ੈਤ  ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮੈਿਟਕ ਦ ੇ

ਅੰਕ  ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਿਟਕ ਿਵੰਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਿਸਲ ਕਰਲ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਿੈਰਟ ਪਰ 

ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

(VI) Drawing Skill Test (AutoCAD) ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਦੀ ਮਿੈਰਟ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹਰ ਤਰ  ਦ ੇਦਜਸਤਾਵੇਜ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ/ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾ ਸਿਲੰਗ 

ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਰਥ ਅਥਾਰਟੀ/ਬੋਰਡ ਵੱਲ 

ਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਉਪਰੰਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦ ੇਨਾਮ, ਿਵਭਾਗ  ਦੀ ਤਰਜੀਹ 

ਅਤ ੇਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਮਜੌੂਦਾ ਿਗਣਤੀ (ਜ ੋਿਕ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇਹੁਕਮ /ਹਦਾਇਤ  

ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪਕੀਰੀਆ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਘਟਾਈ ਜ  ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ 

ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ 

(VII) ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਉਨ  ਦੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਿਬਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਣੀ/ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵਗੇਾ। 

13. ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਅਤ ੇDrawing Skill Test (AutoCAD) :- 

  ਹਰ ਪੱਖ ਮੁਕੰਮਲ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਫਾਰਮ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ 

ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ/ Drawing Skil Test (AutoCAD) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਹੀ Online Admit 

Card ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ/ Drawing Skil Test (AutoCAD) ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਿਸਲੇਬਸ, 

ਪੈਟਰਨ ਅਤ ੇਪੀਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵ ਿਕ ਪੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਪੀਿਖਆ ਕਦਰ 

ਆਿਦ ਿਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤ ੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ (upload) ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵਲ (Latest updates) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇ

ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਵੀ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

14.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਜ  ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ : 

 ਹਠੇ ਿਲਖੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਏੋ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ: 

 (I) ਪਰੂੀ ਫੀਸ ਪਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮ  ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, 
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 (II) ਿਬਨ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਅਧੂਰੀ ਜ  ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਭਰਨਾ, 

 (III) ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੂੀ ਪਕੀਿਰਆ ਮਕੰੁਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ,   

 (IV) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ, 

(V) ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ/ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਜ  ਭਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਸ਼ਰਤ  ਪੂਰੀਆਂ 

ਨਾ ਹਣੋਾ, 

(VI) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤ ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਕੀਿਰਆ ਦੀ ਥ  ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪਕੀਿਰਆ ਰਾਹ  ਿਬਨ ਕਰਨਾ। 

(VII) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੇਣ/ਕੋਡ ਦ ੇਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ 

ਿਜਸ ਕਟੈਾਗਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਾਮੀ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹਵੋ।ੇ 

15. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

 (i) ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਿਲੰਕ ਤ ੇਕਿਲਕ 

ਕਰਕੇ ਿਮਤੀ 21-05-2022 ਤ 21-06-2022 (ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ) ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 (ii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ  ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਹਦਾੲਤ  

ਨੰੂ ਿਧਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਭਰ ਕੇ save ਕਰਨਗ,ੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 

ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਾਵਰ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟਗੋਰਾਫ, ਹਸਤਾਖਰ 

ਅਤ ੇਲੋੜ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਿਜਵ ਿਕ ਗੇਜੂਏਸ਼ਨ, ਮੈਿਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ, 

ਿਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਦਾ ਹੋਵ)ੇ ਅਤ ੇਕੈਟਾਗਰੀ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ 

ਸਕਨੈ ਕਰਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਨ  ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦ ੇਅਪਲੋਡ ਹਣੋ ਉਪਰੰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 

ਸਬਿਮਟ (submit) ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਸਧੋ (ਨ , ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ , 

ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਅਤ ੇਕੈਟਾਗਰੀ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਬਿਮਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚ 

ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਸਧੋ ਨਹ  ਕਰ ਸਕਗੇਾ। ਇਹ Application Form ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 

ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 (iii) ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦ ੇ ਸਫਲਤਾਪਰੂਵਕ ਸਬਿਮਟ ਹ ੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੇ ਿਦਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਟੇਟ ਬਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (State Bank of 

India) ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵੱਚ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 24.06.2022 ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ 

ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ Net Banking, Credit Card, Debit Card, 

Rupay Card, Phone Pay, Google Pay, Paytm, Bank Challan ਆਿਦ ਿਕਸੇ ਵੀ mode 

ਰਾਹ  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮ  ਨਹ  ਹ ੋਪ ਦੀ 

ਹ ੈਤ  ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 (iv) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ  ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ 

ਪੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹ ੋਸਕਗੇਾ ਅਤ ੇਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ online application form ਦਾ ਿਪੰਟ ਲੈ ਕ ੇਭਿਵੱਖ 

ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਰੱਖਣਗ।ੇ 

 (v) ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਫੀਸ ਦੀ ਮਆੁਫੀ/ਛੋਟ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ Application form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਏੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮੁੱ ਢ ਤ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
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 (vi) ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜ  ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਜਮ  ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੰੂ 

ਵੈਿਲਡ (Valid) ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 16.  ਿਬਨਕਾਰ  ਦ ੇਿਧਆਨ ਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ :  

 (I) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤ ੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਡੋ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਏੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 

 ਿਕ ਿਕ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤ ੇਕੈਟਾਗਰੀ ਅਤੇ ਕਟੈਾਗਰੀ ਕਡੋ ਤਬਦੀਲ ਨਹ  

 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  

 (II) ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਦੁ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ 

 ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹਵੋੇਗੀ।  

 (III) ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਇੰਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ 

 ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ ੇਅਟਡਟ ਦੀ 

 ਮੱਦਦ ਨਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ ੇਅਟਡਟ ਦੀ ਮੱਦਦ 

 ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹ ੋਜ ਦੀ ਹ ੈਤ  ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਸੋਧ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 (IV) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜ ਦ ੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 

 ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗ।ੇ 

 (V) ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਜਵ 

 ਿਕ ਪੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਸ਼ਿਡਊਲ, Admit Card, ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਤੀਜਾ, ਮੈਿਰਟ 

 ਸਚੂੀ ਜ  ਭਰਤੀ ਪਕੀਿਰਆ ਸਬੰਧੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇ ਜਾਰੀ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਹੋਰ 

 ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨਿਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇ ਹੀ ਅਪਲੋਡ (upload) ਕੀਤੀ 

 ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਵੱਖਰੇ ਅਤ ੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹ  

 ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ ੋਜਦ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਮੁੰ ਕਮਲ ਨਹ  ਹ ੋਜ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ 

 Latest updates ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਾ ਹਵੋੇਗਾ। 

 ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਜੰਮਵੇਾਰੀ 

 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕੌਾ 

 ਿਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

(VI)  ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਮ ਲੋੜ ਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ/ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣ ੇ

ਅਸਲ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨ  ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ਦੁਾ ਕਾਪੀਆਂ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨਗ।ੇ ਇਹ ਸਾਰ ੇ

ਦਰਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਦ ੇਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  

(VII)  ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ/ ਡਰਾਇੰਗ ਸਿਕਲ ਟਸੈਟ ਅਤੇ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ 

ਕੋਈ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(VIII) ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤ /ਿਨਯਮ/ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ  ਦੁਆਰਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ  ਦੀ 

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ  ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
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(IX) ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਬੋਰਡ ਪਾਸ ਰਾਖਵ  

ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ/ਿਵਸ਼ ੇ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗਿਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਅੰਿਤਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਤ ੇਲਾਗ ੂਹੋਵੇਗਾ। 

 (X) ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ 10.00 

 am ਤ 04-00 pm ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦ ੇਦਫਤਰੀ ਫੋਨ ਨੰ: 0172-2298000 (ਐਕਸਟਸਨ 5106 

 ਅਤ ੇ5107) ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

(XI) Online Apply ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈੋ ਮਸ਼ੁਕਲ ਹਣੋ ਤ ੇ ਮਲੇ ਆਈ.ਡੀ.  

helpsssb2209@gmail.com ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  

 (XII)  ਇਸ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ/ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਉਸ ਨੰੂ 

 ਸਧੁਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੋਰਡ ਕਲੋ ਰਾਖਵ  ਹੋਵੇਗਾ। 

 

                  ਸਹੀ/- 

ਸਥਾਨ : ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ                                                   ਚੇਅਰਮੈਨ  

ਿਮਤੀ  :  20.05.2022                                                           ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ      

          

 


