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ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 

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

 

ਜਨਤਕ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਮਤੀਆ:ਂ- 

ਅਖਬਾਰ ਿਵੱਚ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ         :  06/07/2022 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆ ਂਅਪਲਾਈ/ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਮਤੀ    :  12/07/2022 

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆ ਂਅਪਲਾਈ/ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ      :  12/08/2022 (ਸ਼ਾਮ 05-00 ਵਜ ੇਤੱਕ) 

ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ            :  16/08/2022 

 

 

ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ 

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

ਿਜਸਦਾ ਮੁੱ ਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਅਦਾਿਰਆ ਂ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਹਏੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ  ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ

ਅਦਾਿਰਆ ਂਿਵੱਚ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਸੇਵਾਵ  ਦ ੇਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹ।ੈ  
 

ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਡਾਇਰਕੈਟਰੇੋਟ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤ ਪਾਪਤ ਹੋਏ ਗਰੁੱ ਪ-ਸੀ ਦ ੇਮੰਗ ਪੱਤਰ, 

ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

https://sssb.punjab.gov.in ਤ ੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਿਮਤੀ 12/07/2022 ਤ 12/08/2022 ਸ਼ਾਮ 05-00 

ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜੀਆ ਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ।ੈ ਉਕਤ ਿਵਭਾਗ ਤ ਪਾਪਤ ਹਏੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 

ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਹ ੈ:- 
 

ਲੜੀ ਨੰ. ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ 

1. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ, 

ਪੰਜਾਬ 

ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗੇਡ-I 2 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ 2 

ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗੇਡ-III 4 
  

2. ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ (Educational 

Qualification) ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ ੈ:- 
 

ਲੜੀ ਨੰ. ਿਵਭਾਗ ਦਾ 

ਨਾਮ 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ (Educational Qualitication)/ਤਕਨੀਕੀ 

ਯੋਗਤਾ (Technical Educational) 

1. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟੇ 

ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਹਵਾਬਾਜੀ, 

ਪੰਜਾਬ 

ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗੇਡ -I (i) Should have passed 10+2 Examination from a 

recognized university or institution and should possess 

three years course in Aircraft Maintenance Engineering 

approved by Director General, Civil Aviation, 

Government of India, New Delhi with 3 years’ 

experience in Helicopter Maintenance;  

and 

(b) Should possess a Computer Information 

Technology course equivalent to ‘O’ level certificate of 

the Department of Electronics Accrediation of Computer 

Course (DOEACC) of Government of India.  

 

ਇ ਿਤਹਾਰ ਨੰ.    

12/2022 
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  ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗੇਡ-

III/ ਟੈਕਨੀਕਲ 

ਅਫਸਰ 

(i) Should have passed 10+2 Examination from a 

recognized university or institution and should possess 

three years course in Aircraft Maintenance Engineering 

from Director General, Civil Aviation, Government of 

India, New Delhi  

and 

(b) Should possess a Computer Information 

Technology course equivalent to ‘O’ level certificate of 

the Department of Electronics Accrediation of Computer 

Course (DOEACC) of Government of India.  

 

ਨਟ:-    (i) ਉਪਰ ਦਰਸਾਈਆ ਂ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ Punjab Civil Services (General and Common 

Conditions of Service) Rules, 1994, ਦ ੇਿਨਯਮ 17 ਤਿਹਤ ਦਸਵ  ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ  

ਇਸ ਦ ੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹਣੋੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਨਯਮ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੇਠ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ- 

“17.Knowledge of Punjabi Language- No person shall be appointed to any 

post in any service by direct appointment unless he has passed 

Matriculation examination with Punjabi as one of the compulsory or 

elective subjects or any other equivalent examination in Punjabi 

language which may be specified by the Government from time to time.”  
 

 

3. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:- 
 

(ਓ) ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗੇਡ-I 
 

Sr. No. Category ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

  Total Number of 
Vacancies (including 
Backlog) 

Out of Total Number of 
Vacancies mention in Column C, 
Number of vacancies Reserved for 
women. 

A B C D 
1. Scheduled Caste 

(M&B) 
1 - 

2. Scheduled Caste 
(R&O) 
 

1 
(Backlog) 

- 

 Total 2 - 
 

(ਅ) ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰ 
Sr. 
No. 

Category ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

  Total Number of 
Vacancies (including 
Backlog) 

Out of Total Number of Vacancies 
mention in Column C, Number of 
vacancies Reserved for women. 

A B C D 
1. General 1 1 
2. Scheduled Caste 

(M&B) 
1 
 

1 

 Total 2 2 
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(ੲ)  ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗੇਡ-III 

 
Sr. No. Category ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 

  Total Number of 
Vacancies (including 
Backlog) 

Out of Total Number of 
Vacancies mention in Column C, 
Number of vacancies Reserved for 
women. 

A B C D 
1. Scheduled Caste 

(M&B) 
 

2 
(Backlog) 

- 

2. Scheduled Caste 
(R&O) 
 

1 
(Backlog) 

- 

3. EWS 1 1 
 Total 4 1 

 

ਨਟ:  (i) ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਤ ਪਾਪਤ ਹਏੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਜੋ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਤ ਪਾਪਤ 

ਸੂਚਨਾ/ਫੈਸਲੇ ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 (ii) ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਤ ਪਾਪਤ ਸੂਚਨਾ/ਫਸੈਲੇ ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆ ਂ

ਘਟਾਈਆ/ਂਵਧਾਈਆ ਂਜ  ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

  

4. ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ :- 

 

(i) ਿਸਰਫ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜੋ ਇਨ  ਆਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ  ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ/ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ 

ਨਹ  ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਤ  ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਿਵਚਾਿਰਆ ਨਹ  ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਤਾ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਮੁੱ ਢ ਤ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

(ii) ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈਿਕ ਉਪਰ ਸਾਰਣੀ (ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ) ਿਵੱਚ 

ਦਰਜ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ ਸਬੰਧਤ 

ਕੈਟਾਗਰੀ ਿਵੱਚ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਵਚਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
 
5. ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ (Category Codes): 

 

 ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆ ਂਦ ੇਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮ ਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇ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 

 
  
General    - ਆਮ ਵਰਗ,  

EWS (Gen.)   -ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਆਮ),  

S.C. (M&B)   -ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਮਜ਼ਬੀ ਤ ੇਬਾਲਿਮਕੀ),  
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S.C. (R&O)   - ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਤ ੇਹੋਰ),  

 

6. ਰਾਖਵ ਕਰਨ/Reservation ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤ : 

 (i) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਕਡੋ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹਏੋ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸੁਚੇਤ ਹ ੋਕ ੇਭਰਨ 

ਿਕ ਿਕ ਿਕਸ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤ ੇਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ-ਕੋਡ ਤਬਦੀਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

 (ii) ਸ਼ੇਣੀ ਕਡੋ ਉਕਤ ਦਰਸਾਈਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਅਿਜਹ ੇਸ਼ੇਣੀ ਕੋਡ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਿਜਸ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਪਰ ਦਰਸਾਈ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ 

ਦਰਜ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਗਈ ।   

 (iii) ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ  ਨੂੰ  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 ਅਤੇ ਸ਼ੇਣੀ-ਕੋਡ ਦ ੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਹੀ ਉਸਦੀ 

ਪਾਤਰਤਾ ਨੰੂ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 (iv) ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹਇੋਆ 

ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ (Domicile Certificate) ਪਸ਼ੇ ਕਰਗੇਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਕਸਿਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੇ 

ਕਰਨ ਸਮ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 5 ਸਾਲ ਤ ਪਰੁਾਣਾ ਨਹ  ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 (v) ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ/ਆਰਿਥਕ ਤਰੌ ਤ ੇਕਮਜ਼ੌਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ

ਪਚੱਿਲਤ ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

(vi) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਮ ਅਤ ੇਹਰੋ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਣੀ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਤਰ  ਦਾ ਪੁਖਤਾ (Valid) ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਬੂਤ ਵੱਜ ਪਸ਼ੇ ਕਰਗੇਾ। ਕਾ ਸਿਲੰਗ 

ਸਮ ਿਕਸ ੇਵੀ ਲੋੜ ਦ ੇਦਸਤਾਵਜੇ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਉਪਰਕੋਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ 

ਨਹ  ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਮੈਿਰਟ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 (vii) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਅਿਜਹੀ ਸ਼ੇਣੀ/ਸ਼ੇਣੀ ਕਡੋ ਦ ੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪਲਾਈ 

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

ਅਿਜਹ ੇਪਾਰਥੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮੁੱ ਢ ਤ ਹੀ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਨਟ:-  ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ-ਵਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਪਾਪਤ ਹਏੋ ਮੰਗ-

ਪੱਤਰ  ਿਵੱਚ ਦਰਸਾਏ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ 

ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਟਜੇ ਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਰਨ ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਈਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ 

ਿਗਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਜ  ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਜ  ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਏ ਸ਼ੇਣੀਆ ਂਦ ੇ

ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜ ਦਾ ਹ ੈਤ  ਬੋਰਡ 

ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ Corrigendum/notice ਜਾਰੀ ਕਰਦ ੇਹਏੋ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ-ਵਾਈਜ਼ 

ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਅਿਜਹੀ ਹਰ ਤਰ  ਦੀ ਸੋਧ ਸਮਹੂ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਤ ੇ

ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। 

 

7. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:ੈ- 

 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 

1. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟੇ 

ਸ਼ਿਹਰੀ 

ਹਵਾਬਾਜੀ, 

ਪੰਜਾਬ 

ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

ਗੇਡ-I 

1. ਿਵਭਾਗ ਤ ਪਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ.ਡਸਹ(ਸਸਲੇਖਾ)-

2020/1394 ਿਮਤੀ 02.09.2021 ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ Minimum 

Pay Admissible is Rs.29200/- (Level 5). 

2.  ਮੁੱ ਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇ ਹਰੋ ਭੱਿਤਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 



5 

 

ਸਰਕਾਰ, ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱਤ ਪਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

07/204/2012-4ਐਫ.ਪੀ.1/66 ਿਮਤੀ 15.01.2015, 

7/204/2015-4ਐਫ.ਪੀ.1/853793 ਿਮਤੀ 

04.10.2016 ਅਤ ੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇ ਜਾਰੀ ਹਈੋਆ ਂ

ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ  ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

 ਟੈਕਨੀਕਲ 

ਅਫਸਰ 

1. ਿਵਭਾਗ ਤ ਪਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ.ਡਸਹ(ਸਸਲੇਖਾ)-

2020/1394 ਿਮਤੀ 02.09.2021 ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ Minimum 

Pay Admissible is Rs.25500/- (Level 4). 

2.  ਮੁੱ ਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇ ਹਰੋ ਭੱਿਤਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ, ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱਤ ਪਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

07/204/2012-4ਐਫ.ਪੀ.1/66 ਿਮਤੀ 15.01.2015, 

7/204/2015-4ਐਫ.ਪੀ.1/853793 ਿਮਤੀ 

04.10.2016 ਅਤ ੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇ ਜਾਰੀ ਹਈੋਆ ਂ

ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ  ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 

ਗੇਡ-III 

1. ਿਵਭਾਗ ਤ ਪਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ.ਡਸਹ(ਸਸਲੇਖਾ)-

2020/1394 ਿਮਤੀ 02.09.2021 ਦ ੇਸਨਮੁੱ ਖ Minimum 

Pay Admissible is Rs.25500/- (Level 4). 

2.  ਮੁੱ ਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇ ਹਰੋ ਭੱਿਤਆ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ, ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱਤ ਪਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ) ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 

07/204/2012-4ਐਫ.ਪੀ.1/66 ਿਮਤੀ 15.01.2015, 

7/204/2015-4ਐਫ.ਪੀ.1/853793 ਿਮਤੀ 

04.10.2016 ਅਤ ੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇ ਜਾਰੀ ਹਈੋਆ ਂ

ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ  ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

 

8. ਉਮਰ ਸੀਮ :- 

 

   ਉਪਰਕੋਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ ਹਦਾਇਤ  

ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਤੀ 01.01.2022 ਨੰੂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ:ੈ- 

(i) ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਣੀ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਅਤੇ 37 ਸਾਲ ਤ ਵੱਧ ਨਹ  ਹਣੋੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। 

(ii) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤ ੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼ੇਣੀ ਦ ੇਵਸਨੀਕ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ 

ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮ  42 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

(iii) ਰਾਜ ਅਤ ੇਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮ  ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਿਦੰਦ ੇ

ਹੋਏ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮ  45 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

(iv) 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. 

 

ਨਟ:- ਰਾਜ ਅਤ ੇ ਕਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਮਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮ  ਿਵੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ 

ਆਪਣ ੇਿਵਭਾਗ ਤ NOC ਲੈ ਕ ੇਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵਗੇਾ। 
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9. ਫੀਸ ਦਾ ਵਰੇਵਾ: 

 ਆਮ ਵਰਗ (General Category)     - 1000/- ਰਪੁਏ 

 ਐਸ.ਸੀ.(S.C)/ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤ ੇਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS)  - 250/- ਰਪੁਏ 

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

 

10. ਚੋਣ ਿਵਧੀ: 

 (i) ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵ ਿਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ  

Objective type {Multiple Choice Question(MCQ)} ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

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

ਸ ਝੀ ਮੈਿਰਟ ਸੂਚੀ (Common Merit List) ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੇੀ। 

 (iii) ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜੇਕਰ ਮਿੈਰਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣ ੇਆ ਦਾ ਹ ੈ

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

ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰ ਮੈਿਰਟ ਹਾਿਸਲ 

ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹ ੈਤ  ਇਸ 

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

ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪਰ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਜੇਕਰ ਉਪਰਕੋਤ ਦੋਵ ੇ

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

ਅੰਕ  ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦ ੇਹਏੋ ਮੈਿਟਕ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਉਪਰ 

ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 (vi) Objective type (MCQ) ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਦੀ ਮਿੈਰਟ ਦ ੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਲਏ ਗਏ 

ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਹਰ ਤਰ  ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ  ਦੀ ਪੜਤਾਲ/ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤ ੇਸਫਲ/ਯੋਗ ਪਾਏ 

ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦ ੇਨਾਮ, ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਉਸ ਸਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਗਣਤੀ (ਜ ੋਿਕ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ 

ਦੇ ਹੁਕਮ /ਹਦਾਇਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਪਕੀਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਘਟਾਈ ਜ  ਵਧਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ)ੈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ।ੇ 

 (vii) ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੂੰ  ਉਨ  ਦੀ ਯੋਗਤਾ/ਪਾਤਰਤਾ ਤ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ ਿਬਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਣੀ/ਅਸਾਮੀ ਕੋਡ ਿਵੱਚ ਹੀ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

11. Objective type (MCQ) ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ: 

  ਹਰ ਪੱਖ ਮਕੰੁਮਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤੀਬੇਨਤੀਆ ਂਪਾਪਤ ਹਣੋ ਤ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ 

ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇ ਹੀ Online Admit Card ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਦਾ 

ਸੰਭਾਵਤ ਿਸਲੇਬਸ ਅਤ ੇਪੈਟਰਨ (Pattern) ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈਕ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣ। Objective type ਿਲਖਤੀ 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 ੇਜਾਣਗ।ੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵਲ (Latest 

updates) ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਚੈਕ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣਾ ਹਵੋੇਗਾ। ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ 

ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

 

 

 



7 

 

12. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: 

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

ਕਰਕ ੇਿਮਤੀ 12/07/2022 ਤ 12/08/2022 ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜ ੇਤੱਕ ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ 

ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਰੋ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 (ii) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ  (procedure) ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਮੌਜੂਦ 

ਇਸ ਭਰਤੀ ਦ ੇ ਿਲੰਕ ਹਠੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਿਲੰਕ ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਨ  

ਹਦਾਇਤ  ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਕੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ Step ਨੰੂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਕੰੁਮਲ ਕਰਨ।  

 (iii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਮੌਜੂਦ ਭਰਤੀ ਦ ੇ ਿਲੰਕ ਤ ੇਕਿਲੱਕ ਕਰਕ ੇਸਭ ਤ ਪਿਹਲ  

ਿਨਜੀ ਿਡਟਲੇ ਭਰਕ ੇ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗ।ੇ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ Registration 

Number ਅਤ ੇPassword Generate ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਿਫਰ ਤ 

Login ਕਰਕ ੇStep-wise ਹਰ ਪੱਖ ਮਕੰੁਮਲ Application Form ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ Submit 

ਕਰਨਗੇ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇ Login ਕਰਨ ਲਈ Registration Number ਅਤੇ ਜਨਮ 

ਿਮਤੀ DD/MM/YYYY ਫਾਰਮੈਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਜ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਿਮਤੀ 

01/04/1990 ਹੈ ਤ  ਉਸਦਾ ਪਾਸਵਰਡ 01/04/1990 ਹੋਵੇਗਾ) ਿਵੱਚ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪਰੰਤੂ ਇਹ Application Form ਫੀਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਦਾਇਗੀ ਹਣੋ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(iv) ਉਮੀਦਵਾਰ Online Application Form ਭਰਨ ਸਮ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫਟੋੋਗਾਫ਼, 

ਹਸਤਾਖਰ ਅਤ ੇਲੋੜ ਦੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਿਜਵ ਿਕ ਮਿੈਟਕ ਦਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ, 

ਬਾਰਵ  ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ, ਸਬੰਧਤ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ, ਕੈਟਾਿਗਰੀ ਆਿਦ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਕਨੈ ਕਰਕ ੇਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਸਬਿਮਟ 

ਹ ੋਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਸ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਸੋਧ/ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ  ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਮੁਕੰਮਲ Online Application form submit ਹਣੋ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਫੀਸ ਜਮਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕੇਗੀ। 

   ਨਟ:- ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ Upload Photo 

Sign/Pay Fee/Print Application ਿਲੰਕ ਤ ੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕ ੇ Login ਕਰਨਗੇ। ਆਨਲਾਈਨ 

ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਬਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇ Login ਕਰਨ ਲਈ Registration Number ਅਤ ੇ

ਜਨਮ ਿਮਤੀ DDMMYYYY ਫਾਰਮਟ (ਉਦਾਹਾਰਨ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

ਜਨਮ ਿਮਤੀ 01/04/1990 ਹੈ ਤ  ਉਸਦਾ ਪਾਸਵਰਡ 01041990 ਹੋਵੇਗਾ) ਿਵੱਚ ਭਰਨੀ 

ਹੋਵੇਗੀ।  

 (v) ਉਮੀਦਵਾਰ Onine Application form submit/ਜਮ  ਹਣੋ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਿਦਨ ਛੱਡ 

ਕ ੇਅਗਲੀ ਿਮਤੀ ਤ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 16/08/2022 ਤੱਕ Net Banking, 

Credit Card, Debit Card, Rupay Card, PhonePay, Google Pay, Paytm ਜ  ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਸਟੇਟ ਬਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸ਼ਾਖਾ 

ਿਵੱਚ Bank Challan ਰਾਹ  ਫੀਸ ਜਮ  ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਿਕਸ ੇਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਮ  ਨਹ  ਹ ੋ ਪ ਦੀ ਤ  ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਫੀਸ 

ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ 16/08/2022 ਤੱਕ ਜਮ  ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ 

ਦੀ ਕਈੋ ਵੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

 (vi) ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ  ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ Online ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹ ੋਸਕੇਗੀ ਅਤ ੇOnline Application form ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ 

ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਦ ੋਿਦਨ ਛੱਡ ਕ ੇਅਗਲੀ ਿਮਤੀ ਤ Online 

Application form generate/download ਹ ੋਸਕੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਿਪੰਟ ਲੈ ਕ ੇ

ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕ ੇਰੱਖਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। 
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 (vii) ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹ ੋ ਜ ਦੀ ਹ ੈ ਤ  ਿਸਰਫ਼ 

Application form online submit ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ  ਹੀ ਉਸ ਪਾਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ 

ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ Online Application form ਸਬਿਮਟ ਕਰਨ 

ਉਪਰੰਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਿਵੱਚ, ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਸੋਧ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੇੀ ਅਤ ੇ

ਨਾ ਹੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਤੀਬੇਨਤੀ/ਮੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 (viii) ਿਕਸ ੇਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ  ਫੀਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ/ਛੋਟ ਨਹ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਉਸਦਾ Application form ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦ ੇਹੋਏ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਅਰਜੀ/ਪਾਤਰਤਾ ਮੁੱ ਢ ਤ ਹੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 (ix) ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਜ  ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਜਮ  ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੰੂ 

ਵੈਿਲਡ (Valid) ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਿਜਹੀ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਰੱਦ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

   (x) Net Banking/Credit Card/Debit Card ਜ  ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਅਦਾ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ, ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕ,ੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ 

Application ਪਵਾਨ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

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

   ਹਠੇ ਦਰਸਾਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੰਦ ੇਹੋਏ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ 

ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:- 

(i) ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜ  ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਜਮ  ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ; 

(ii) ਿਬਨ-ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਅਧੂਰੀ ਜ  ਗਲਤ ਸਚੂਨਾ ਭਰਨਾ; 

(iii) ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ; 

(iv) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਜ  ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਿਦੱਤਾ ਹੋਣਾ; 

(v) ਲੋੜ ਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ, ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਜ  ਭਰਤੀ ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਸ਼ਰਤ  ਪਰੂੀਆ ਂਨਾ ਹੋਣਾ; 

(vi) ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਥ  ਿਕਸ ੇਹਰੋ ਪਿਕਿਰਆ ਰਾਹ  ਿਬਨ ਕਰਨਾ; 
 

14. ਿਬਨਕਾਰ  ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਹੱਤ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ : 

 (i) ਉਮੀਦਵਾਰ  ਵੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਡਗਰੀ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇ

ਜਾਰੀ guidelines/instructions ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪਾਪਤ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹ।ੈ 

 (ii) ਉਪਰਕੋਤ ਦਰਸਾਈਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ Punjab Civil Services (General and Common 

Conditions of Service) Rules, 1994 ਿਵੱਚ ਕੀਤ ੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵ  ਪੱਧਰ ਦੀ 

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵ।ੇ 

 (iii) ਮੁੱ ਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇ ਹੋਰ ਭੱਿਤਆ ਂ ਸਬੰਧੀ ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ (ਿਵੱਤ ਪਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ), ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7/204/2012-4ਐਫ.ਪੀ.1/66 ਿਮਤੀ 15.01.2015 ਅਤ ੇ ਇਸ 

ਸਬੰਧੀ ਸਮ-ਸਮ ਤ ੇਜਾਰੀ ਹਰੋ ਹਦਾਇਤ  ਲਾਗ ੂਹਣੋਗੀਆ।ਂ 

(iv) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਮ ਘਟਾਈ ਜ  ਵਧਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

(v) ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਗਾਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਅਤ ੇ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ/ਹਦਾਇਤ /ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ ੂਹੋਵੇਗਾ। 

Economic weaker Sections ਲਈ ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ, ਅਿਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ 

ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਪੱਤਰ ਨੰ.01/03/2019-ਆਰ.ਸੀ.1/120 ਿਮਤੀ 28 
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ਮਈ, 2019 ਰਾਹ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ  ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮ 

ਸਮ ਤ ੇਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਦਾਇਤ /ਿਨਯਮ  ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ ੂਹਵੋੇਗਾ। 

(vi) ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Notification titled as The Punjab 

Civil Services (Reservation of Posts for Women) Rules, 2020 No. 

G.S.R.87/Const/Art.309 and 15/2020 ਿਮਤੀ 21.10.2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

(vii) ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 

https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤ ਿਬਨ  

ਿਕਸ ੇਵੀ ਿਵਧੀ ਰਾਹ  ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(viii) ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮ ਹੋਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਦੁ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚਣੋ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹ  ਹੋਵਗੀ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ 

ਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਡਾਟਾ ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ। 

(ix) ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ  ਇਹ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜ ਦੀ ਹ ੈ ਿਕ ਉਹ ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ 

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

ਅਟਡਟ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹ ੋਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਿਕਸ ੇਵੀ ਹਾਲਤ 

ਿਵੱਚ ਫਾਰਮ ਦ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ ਸਧੋ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(x) ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਅਧਰੂਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜ  ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਪੂਰੀ ਨਾ 

ਕਰਨ ਜ  ਪਰੂੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਜ  ਲੋੜ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਉਸਦਾ ਿਬਨ-ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸਨੰੂ ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ 

ਨਹ  ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xi) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜ ਦ ੇਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕ ੇਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇ

ਦਰਸਾਈਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। 

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

ਿਕ ਪੀਿਖਆ ਦੀ ਿਮਤੀ/ਸ਼ਿਡਊਲ, Admit Card, ਨਤੀਜਾ, Merit List ਜ  ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ 

ਸਬੰਧੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਨਿਟਸ/ਤਬਦੀਲੀ ਿਸਰਫ ਬੋਰਡ 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਹੀ ਅਪਲੋਡ (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੂੰ  ਵੱਖਰ ੇ

ਤੌਰ ਤ ੇਕੋਈ ਸਚੂਨਾ ਨਹ  ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ ੋਜਦ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪਿਕਿਰਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹ  ਹ ੋਜ ਦੀ 

ਤਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ Updates ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤ ੇਚੈਕ ਕਰਦ ੇ

ਰਿਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਨੁਕਸਾਨ 

ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ ਅਤ ੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਕੌਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xiii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਇਸਦ ੇਦ ੇਕੋਡ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ 

ਭਰਨ ਿਕ ਿਕ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਟੇਜ ਤ ੇਸ਼ੇਣੀ ਅਤ ੇਸ਼ੇਣੀ-ਕੋਡ ਤਬਦੀਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਗੇਾ। 

(xiv) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ /ਸ਼ੇਣੀਆ ਂਦੀਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਉਸ ਵਰਗ/ਸ਼ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ 

ਅਧੀਨ ਭਰੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ। 

(xv) ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜ  Objective type (MCQ) ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਿਵੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹਣੋ 

ਜ  ਮਿੈਰਟ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਜ  ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਾਮੀ 

ਲਈ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨਹ  ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ 

ਤੇ, ਅਤ ੇ ਅਸਾਮੀਆ ਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ  

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੈਅ ਸਮ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਿਸੱਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤ ੇਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲ 

ਿਲਆ ਿਗਆ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਹਵੋੇਗਾ। 
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(xvi) ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਭਰਤੀ ਦੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਸਟੇਜ ਤ ੇਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ ੇ

ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹਣੋ ਤ ੇਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮੈਿਰਟ ਸਚੂੀ ਿਵੱਚ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ 

ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਿਜਹ ੇਉਮੀਦਵਾਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਨਯਮ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ 

ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

(xvii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਿਕ ਉਹ ਉਪਰਕੋਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 

ਅਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤ  ਪਰੂੀਆ ਂਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਮ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਉਮਰ, ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਲੋੜ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਸਬੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ 

ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਰਾਖਵ ਕਰਨ ਦ ੇਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਵੀ ਪਸ਼ੇ ਕਰਨ ਹਣੋਗੇ। ਇਨ  ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦ ੇਹਰ ਪੱਖ 

ਸਹੀ ਿਸੱਧ ਹਣੋ ਅਤ ੇਲੋੜ ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ /ਯੋਗਤਾਵ  ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਨ, ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਿਸੱਧ ਹਣੋ 

ਅਤ ੇਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ 

ਨੰੂ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xviii) ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਮ ਲੋੜ ਦੀ ਿਵੱਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਆਪਣ ੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਤ ੇ ਉਨ  ਦੀਆ ਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆ ਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰ ੇ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ  ਦ ੇਹਣੋ ੇਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਸਮ ਿਕਸ ੇਵੀ 

ਲੋੜ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਉਪਰਕੋਤ ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਨਹ  ਿਵਚਾਿਰਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਮਿੈਰਟ ਿਲਸਟ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਿਵਚਾਰਦ ੇਹਏੋ ਉਸਦਾ ਨਾਮ 

ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ  ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xix) ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਿਵਵਾਦ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਿਲਆ ਿਗਆ 

ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਹਵੋੇਗਾ ਅਤ ੇਇਹ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਤ ੇਲਾਗੂ ਹਵੋੇਗਾ। 

(xx) ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ/ਕਾ ਸਿਲੰਗ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਹ  

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xxi) ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਬੋਰਡ/ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਵਾਪਸ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(xxii) ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ 

ਸੋਧ/ਨਿਟਸ/Corrigendum ਇਸ ਭਰਤੀ ਤ ੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ 

ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ 

(xxiii) ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਿਕਸ ੇਵੀ ਤਰ  ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ/ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ 

ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਰਾਖਵ  ਹੋਵੇਗਾ ਅਤ ੇਿਕਸ ੇਵੀ ਮਾਮਲੇ/ਿਵਸ਼ ੇਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗਿਠਤ 

ਕੀਤੀ ਕਮਟੇੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਿਤਮ ਅਤ ੇਸਾਰ ੇਉਮੀਦਵਾਰ  ਤ ੇਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 

(xxiv) ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆ ਂਅਸਾਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤ /ਿਨਯਮ/ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 

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

ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

(xxv) ਇਨ  ਅਸਾਮੀਆ ਂਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਿਬਨ (Online Apply) ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ/ਔਕੜ 

ਆਉਣ ਤ ੇemail ਰਾਹ  helpsssb2212@gmail.com ਤ ੇਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

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

am ਤ 04.00 pm ਬੋਰਡ ਦ ੇਦਫਤਰੀ ਨੰ. 0172-2298000 (Extension No. 5106 and 

5107) ਅਤ ੇ0172-2298083 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

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

ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵ  ਹਵੋੇਗਾ। 

      ਸਹੀ/- 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ            ਚੇਅਰਮਨੈ 

ਿਮਤੀ:04.07.2022     ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵ  ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ 

 


