
ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ 
ਵਣ ਬਵਨ, ਕਟਯ-68, ... ਨਗਯ 

https://sssb.punjab.gov.in 

ਜਨਤਕ ਨਨਮੁਕਤੀਆਂ 
ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਨਭਤੀਆ:ਂ- 

ਇਸ਼ਨਤਸਾਯ ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਸਣ ਦੀ ਨਭਤੀ        :  28/05/2022 
ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜੀਆ ਂਫਨਭਟ/ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਨਭਤੀ  :  01/07/2022 
ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜੀਆ ਂਫਨਭਟ/ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ    :  01/08/2022 (05-00 pm ਤੱਕ) 
ਪੀ ਬਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ                 :  04/08/2022 

ਜਾਣ-ਨਸਚਾਣ 

  ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਬਾਯਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਯਾ 309 ਤਵਿਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ, ਵਜਸਦਾ ਭ ੁੱ ਖ ਭੰਤਵ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਅਦਾਵਯਆਂ ਵੁੱਰੋਂ ਰਾਤ ਿਏ ਭੰਗ ੁੱਤਯਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
ਦੇ ਅਦਾਵਯਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਗਯ ੁੱ -ਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਰੇ ਦੀ ਬਯਤੀ ਕਯਨਾ ਿੈ।  

  ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਵਬਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗਯ ੁੱ -ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਰਾਤ ਭੰਗ ੁੱਤਯ 
ਅਤੇ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੇ ਵਯਗੀਕਯਨ ਅਨ ਸਾਯ ਿੇਠ ਦਯਸਾਏ ਵਵਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖਯੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਰਈ 
ਫਯਡ ਦੀ ਵੈਫਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਮਗ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤੋਂ ਵਭਤੀ 01/07/2022 ਤੋਂ 
01/08/2022 ਸ਼ਾਭ 05-00 ਵਜ ਤੁੱਕ ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜੀਆਂ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

ਨਵਤਾਯੂਯਵਕ ੂਚਨਾ 
1. ਅਾਭੀਆ ਂਦਾ ਸ਼ਰਣੀ ਵਾਈਜ ਵਯਗੀਕਯਨ ਸਠ ਨਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸ:- 

(I) ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ :  ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਨਵਬਾਗ 
ਰੜੀ 
ਨੰ: 

ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ 
ਨਗਣਤੀ 

ਕਾਰਭ (c) ਨਵੱਚ ਦਯਾਈਆ ਂ
ਅਾਭੀਆ ਂਨਵੱਚ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ 
ਯਾਖਵੀਆਂ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ 

(a) (b) (c) (d) 
       (A)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਰਫਾਯਟਯੀ ਸਾਇਕ    (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -10) 
1. GENERAL 04 02 
2. EWS 01 01 
3. S.C (M & B) 01 01 
4. ESM(BC) 01 00 
5. ESM(GEN) 01 00 
6. PH(VI) 02 01 

       (B)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਨਭਰਕ ਨਯਕਾਯਡਯ     (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -04) 

1. S.C (M & B) 01 01 
2. S.C (R & O) 01 00 
3. BC 02 01 

       (C)   ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਇਨੂਭੀਯਟਯ/ਕੰਨਊਟਯ/ੰਚਯ   (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -07) 

1. S.C (M & B) 02 01 

ਇਸ਼ਨਤਸਾਯ ਨੰ.            
16/2022 

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


 

2. S.C (R & O) 01 00 
3. BC 01 01 

4. Sports(GEN) 02 01 
5. Sports(SC-M&B) 01 01 
       (D)  ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਭ –  ਭਸ਼ੀਨ ਆਯਟਯ  (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 
1. GENERAL 01 00 

(E)  ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਭ –  ਇੰਕੁਵਟਯ ਆਯਟਯ  (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 
1. GENERAL 01 00 

(F)  ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਰਾਇਵਟਾਕ ੁਯਵਾਈਜਯ (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -02) 
1.  GENERAL 01 01 
2.  S.C (M&B) 01 01 
(G)  ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਭ –  ਆਟਕਰਵ ਆਯਟਯ/ ਭਸ਼ੀਨ ਆਯਟਯ  (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 

1.  GENERAL 01 00 
(H)  ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਰਟਯੀ ਟਯ ਕੀਯ (ਕ ੁੱ ਰ ਅਸਾਭੀਆਂ-01) 

1. GENERAL 01 01 
(I)  ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਭ –  ਰਫਾਯਟਯੀ ਟਕਨੀਸ਼ੀਅਨ  (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -07)  

1.  GENERAL 04 01 
2. S.C (M & B) 01 01 
3. S.C (R & O) 01 01 
4. ESM(GEN) 01 00 

(II) ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ :  ਡਅਯੀ ਨਵਕਾ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ਰੜੀ 
ਨੰ: 

ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ 
ਨਗਣਤੀ 

ਕਾਰਭ (c) ਨਵੱਚ ਦਯਾਈਆ ਂ
ਅਾਭੀਆ ਂਨਵੱਚ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ 
ਯਾਖਵੀਆਂ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ 

(a) (b) (c) (d) 
       (A)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਸਾਇਕ ਕਨਭਟ   (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 
1. S.C (M & B) 01 01 

       (B)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਡਯਾਇਵਯ     (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 

1. S.C (R & O) 01 00 

(III) ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ :  ਯ ਾਟਾ, ਨਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰ ਅਤ ੁਯਾਰਖ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ਰੜੀ 
ਨੰ: 

ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ 
ਨਗਣਤੀ 

ਕਾਰਭ (c) ਨਵੱਚ ਦਯਾਈਆ ਂ
ਅਾਭੀਆ ਂਨਵੱਚ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ 
ਯਾਖਵੀਆਂ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ 

(a) (b) (c) (d) 
       (A)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਨਯਟਯਯ   (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 
1. GENERAL 01 00 



 

(IV)  ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ :  ਡਾਇਯਕਟਯ ਤ ਵਾਯਡਨ ਭੱਛੀ ਾਰਣ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ਰੜੀ 
ਨੰ: 

ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ 
ਨਗਣਤੀ 

ਕਾਰਭ (c) ਨਵੱਚ ਦਯਾਈਆ ਂ
ਅਾਭੀਆ ਂਨਵੱਚ ਇਤਯੀਆਂ ਰਈ 
ਯਾਖਵੀਆਂ ਅਾਭੀਆ ਂਦੀ ਨਗਣਤੀ 

(a) (b) (c) (d) 
       (A)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਰਫਾਯਟਯੀ ਟਕਨੀਸ਼ੀਅਨ  (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -03) 
1. GENERAL 02 01 
2. S.C.(M&B) 01 01 

       (B)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਰਫਾਯਟਯੀ ਸਾਇਕ   (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -01) 

1. S.C.(M&B) 01 01 
(C)   ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ – ਭਰਟੀਯਜ ਨਪਸ਼ਯੀਜ ਨਕੱਰਡ ਵਯਕਯ   (ਕੁੱ ਰ ਅਭ਼ਆਂ -06) 

1. GENERAL 04 01 
2. S.C.(M&B) 01 01 
3. S.C.(R&O) 01 00 

ਨ ਟ: 
(i) ਉਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਯੀ ਵਾਈਜ਼ ਵਯਗੀਕਯਨ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਤੋਂ ਰਾਤ ਿਏ ਭੰਗ ੁੱਤਯ 

ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ, ਜ ਵਕ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ/ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ/ਪੈਸਰੇ ਦੇ ਸਨਭ ੁੱ ਖ 
ਤਫਦੀਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

 (ii) ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ/ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ/ਪੈਸਰੇ ਦੇ ਸਨਭ ੁੱ ਖ ਇਿ ਅਸਾਭੀਆਂ 
ਘਟਾਈਆਂ/ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਯਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

 (iii) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਡ (Category Codes):  ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਡ ਿੇਠ ਵਰਖੇ ਅਨ ਸਾਯ ਿਨ। 
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਡ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱ ਚ ਯੁੱਖਦੇ 
ਿਏ ਅਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵ।ੇ 

ਰੜੀ 
ਨੰ: 

ਸ਼ਰਣੀ ਸ਼ਰਣੀ (Category) ਦਾ ਨਾਭ ਕਡ 
(Code) 

1. GEN ਜਨਯਰ 101 
2. EWS (GEN) ਆਯਵਥਕ ਤਯ ਤੇ ਕਭਜਯ ਵਯਗ 102 
3. S.C (M & B)  ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ (ਭਜਫੀ ਫਾਰਵਭਕੀ) 103 
4. S.C.(R&O) ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ (ਯਾਭਦਾਸੀਆ ਤੇ ਿਯ) 104 
5. BC ਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 105 
6. ESM GENERAL (SELF) ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਜਨਯਰ) (ਖ ਦ) 106 

  7. ESM GENERAL 
(DEPENDENT) 

ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਜਨਯਰ) (ਆਸ਼੍ਵਯਤ) 107 

8. ESM(BC) (SELF) ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) (ਖ ਦ) 112 
9. ESM(BC)(DEPENDENT) ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) (ਖ ਦ) 113 
10. SPORTS (GEN) ਵਖਡਾਯੀ (ਜਨਯਰ) 114 
11. SPORTS (SC-M&B)  ਵਖਡਾਯੀ (ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ- ਭਜਫੀ 115 



 

ਫਾਰਵਭਕੀ) 
12. Physically Handicapped 

(Visually Impaired) 
ਅੰਗਿੀਣ (ਨੇਤਯਿੀਣ) 117 

2. ਇੰਨਹ ਾਂ ਅਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਰ The Punjab Animal Husbandry (Group-C) Service 
Rule, 2021 The 11th May,2021 ਅਨੁਾਯ ਨਵੱਨਦਅਕ ਮਗਤਾ (Educational Qualification) ਸਣਾ 
ਰਾਜ਼ਭੀ ਸ :- 

(A)    ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ : ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ੜੀ 
ਨੰ. 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵ ਿੱ ਵਦਅਕ ਯਗਤਾ (Educational Qualification) 

1. ਰੀਫਟਯ਼ ਸਇਕ  
(10 ਅਭ਼ਆ ਂ) 

(i) 10+2 with Physics, Chemistry and Biology/Mathematics 
from a recognized University or Board ;  and  

(ii) Should possess a diploma in Medical Laboratory 
Technology of two years from a recognized University.  
                         Or  

(iii) Should have obtained diploma in Medical Laboratory 
Technician of three years from a recognized University 
after passing Matriculation with Science examination 
followed by one year work experience after diploma on or 
before publication of these rules. 

2. ਭਰਕ ਯਕਯਡਯ  
(04 ਅਭ਼ਆ)ਂ 

(i) Should possess a Bachelor’s degree in Economics or 
Statistics or Mathematics or Commerce ; and  

(ii) Should possess at least one hundred and twenty hours 
course with hands on experience in the use of Personal 
Computer or Information Technology in Office 
Productivity applications or Desktop publishing 
applications from a Government recognized institution or 
a reputed institution, which is ISO 9001,  Certified . 
                   Or 

iii)  Possess a Computer Information Technology course 
equivalent to “O” level certificate of the Department of 
Electronics Accreditation of Computer Course 
(DOEACC) of Government of India. 

3 ਇਨਭ਼ਯਿਟਯ/ਕੰਊਟਯ/ੰਚਯ 
(07 ਅਭ਼ਆ)ਂ 

(i) Should Possess a Bachelor’s degree in Economics or 
Statistics or Mathematics or Commerce ; and 

(ii) Should possess at least one hundred and twenty hours 
course with hands on experience in the use of Personal 
Computer or Information Technology in Office 
Productivity applications  
               or  

iii) Desktop Publishing applications from a Government 



 

recognized institution or a reputed institution, which is 
ISO 9001, Certified. 

                         OR 
 iv) Possess a Computer Information Technology course 

equivalent to “O” level Certificate of the Department of 
Electronics Accreditation of Computer Course (DOEACC) 
of Government of India. 

4 ਭਸ਼਼ਨ ਉਯਿਟਯ (01 ਅਭ਼) (i) Matric or 10+2 ; and  
(ii) Two years certificate in  Refrigeration from an Industrial 

Training Institute ; 
(iii) Persons having experience in air conditioning, 

refrigeration or cold storage will be given preference. 
5 ਇੰਕਵਿਟਯ ਉਯਿਟਯ  

(01 ਅਭ਼)  
(i) Matric Second Division or 10+2 with Physics and 

Chemistry, and 
(ii) Two years Industrial Training Institute Course in Electrical 

trade.  
6 ਰਇਵ ਟਕ ਯਵਈਜਯ 

(02 ਅਭ਼ਆ)ਂ 
(i) 10+2 with Physics, Chemistry and Biology subject from a 

recognized University / Board; and  
(ii) Should posses diploma in Veterinary Science and Animal 

Health Technology of two years duration or its equivalent 
from any recognized University; Provided that the 
candidates who are currently enrolled in diploma in 
Veterinary Science and Animal Health Technology or the 
candidates who have obtained diploma in Veterinary 
Science and Animal Health Technology with 10+2 in 
Biology /Math, Physics, Chemistry and English, shall 
also be eligible for appointment to the post of Livestock   
Supervisor.    

7 ਆਟੁ ਕਰਿਵ  ਉਯਿਟਯ/ਭ਼ਨ 
ਉਯਿਟਯ  (01 ਅਭ਼) 

(i) Matric or 10+2; and 
(ii) Two years’ Certificate Mechanical Trade from an 

Industrial Training Institute; 
(iii) Persons with knowledge of running and maintenance of 

bulk sterilizer electrical or steam heaters in the case of 
Auto Clave Operators will given   preference. 

8 ੁਰਟਯ਼ ਟੁਯ ਕ਼ਯ  
(01 ਅਭ਼) 

(i) B.Sc. with Zoology as one of the subjects. 
             OR  

(ii)   B.Sc. Zoology; and 
(iii.) Minimum six months training course related with Poultry  
       from   any  recognized university.  

9 ਰੀਫਟਯ਼  ਟੀਕਨ਼ਸ਼਼ਅਨ 
07 ਅਭ਼ਆ ਂ

(i) B.Sc.  Biology, Micro biology / Biotechnology from a 
recognized University ; and  

(ii) Should possess at least one hundred and twenty hours 
course with hands on experience in the use of Personal 



 

Computer or information Technology in Office Productivity 
applications or Desktop Publishing applications from a 
Government recognized institution or reputed institution, 
which is  ISO 9001, certified. 
                    Or  

(iii) Possess a Computer Information Technology course 
equivalent to “O” level certificate of the Department of 
Electronics Accreditation of Computer Course (DOEACC) 
of Government of India. 

(B) ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ : ਡਅਯੀ ਨਵਕਾ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ੜੀ 
ਨੰ. 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵ ਿੱ ਵਦਅਕ ਯਗਤਾ (Educational Qualification) 

1. ਸਇਕ ਕੀਭਟ 
01 ਅਸਾਭੀ 

Should possess a Degree from any recognized university 
with Chemistry as one of the subject  
             OR 
Graduate with Animal Nutrition as one of the subject  
             OR 
Graduate in Food Processing or Diary Technology. 

2. ਡਯਈਵਯ 
01 ਅਸਾਭੀ 

i) Should be a matriculate ; and 
ii)      Should possess driving license for heavy vehicle or     

     light   vehicle.  

(C)   ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ : ਯ ਾਟਾ, ਨਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰ ਅਤ ੁਯਾਰਖ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ੜੀ 
ਨੰ. 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵ ਿੱ ਵਦਅਕ ਯਗਤਾ (Educational Qualification) 

1. ਯਟੁਯਯ 
01 ਅਸਾਭੀ 

Should have passed 10+2 examination from a recognized Board  
with Punjabi as one of  the subjects. 

(D) ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ :  ਡਾਇਯਕਟਯ ਤ ਵਾਯਡਨ ਭੱਛੀ ਾਰਣ ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ੜੀ 
ਨੰ. 

ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵ ਿੱ ਵਦਅਕ ਯਗਤਾ (Educational Qualification) 

1. ਰੀਫ ਟੀਕਨ਼਼ਹਅਨ 
03  ਅਸਾਭੀਆਂ 

Graduate in Lab Technician or Biology or Chemistry or Bio 
Technology or Micro Biology or Bio Informatics or Forensic 
Science or Nursing from a recognized University or Institution. 

2. ਰੀਫਟਯ਼ ਸਇਕ 
01 ਅਸਾਭੀ I) Should have passed Matriculation  examination from a 

recognized board or institution with Science ( Physics,Chemistry  
and Biology as subject) ; and  
ii) Should have at least one year experience as Laboratory 
Attendant in any institute recognized by the Government. 
 



 

3. ਭਰਟੀਯਸ ਵਪਸ਼੍ਯੀਜ 
ਸਵਕੁੱਰਡ ਵਯਕਯ 
06 ਅਸਾਭੀਆਂ 

Should possess diploma in Electrical Engineering or Mechanical 
Engineering from a recognized University or institution. 

 

ਨ ਟ:-      
(A) ਉਯ ਦਯਸਾਈਆਂ ਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਖ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ Punjab Civil Services 

(General and Common Conditions of Service ) Rules, 1994, ਦੇ ਵਨਮਭ 17 
ਤਵਿਤ ਦਸਵੀਂ ੁੱ ਧਯ ਤੇ ੰਜਾਫੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਮਗਤਾ ਾਸ ਕੀਤੀ ਿਣੀ 
ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। ਇਸ ਵਨਮਭ ਦੀ ਇਫਾਯਤ ਿੇਠ ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ:-  

“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.”  

(B) ਉਭੀਦਵਾਯ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਵਵਵਦਅਕ ਮਗਤਾਵਾਂ 
ੂਯੀਆਂ ਕਯਦਾ ਿਵੇ। 
 

2. ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ /Reservation ਫੰਧੀ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸਦਾਇਤਾਂ: 

 (i) ਉਭੀਦਵਾਯ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਖਦੇ ਿਏ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਸ ਚੇਤ ਿ ਕੇ ਬਯਨ 
ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਡ ਤਫਦੀਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 (ii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਕਸੇ ਵੀ ਅਵਜਿੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਵਯ ੁੱ ਧ ਅਰਾਈ ਨਾ ਕਯਨ ਵਜਸ ਦੀ ਅਸਾਭੀ ਉਯ ਦਯਸਾਈ 
ਸਾਯਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਦਯਜ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੇਕਯ ਕਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਉਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਅਵਜਿੀ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਡ ਦੇ ਵਵਯ ੁੱ ਧ ਅਰਾਈ ਕਯਦਾ ਿੈ, ਵਜਸਦੀ ਕਈ ਅਸਾਭੀ ਇਸ਼੍ਵਤਿਾਯ ਵਵੁੱ ਚ ਸ਼੍ਾਵਭਰ 
ਨਾ ਕੀਤੀ ਿਵੇ, ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਅਵਜਿੇ ਰਾਯਥੀ ਦੀ ਾਤਯਤਾ ਭ ੁੱ ਢ ਤੋਂ ਿੀ ਯੁੱਦ ਭੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

 (iii) ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਦਾ ਰਾਬ ਕੇਵਰ ੰਜਾਫ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਵਭਰਣਮਗ ਿਵੇਗਾ, ਇਸ ਰਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਡ ਬਯਨ ਸਭੇਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਖਣ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਬਯੇ 
ਗਏ ਪਾਯਭ ਵਵੁੱ ਚ ਦਯਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਡ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਿੀ ਉਸਦੀ ਾਤਯਤਾ ਨੰੂ ਵਵਚਾਵਯਆ 
ਜਾਵੇਗਾ। 

 (iv) ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਦਾ ਰਾਬ ਰੈਣ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ੰਜਾਫ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਿਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਯੀ ਿਇਆ 
ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ (Domicile Certificate) ੇਸ਼੍ ਕਯੇਗਾ। ਇਿ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਕੌਂਸਵਰੰਗ ਦਯਾਨ  ੇਸ਼੍ 
ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ 5 ਸਾਰ ਤੋਂ  ਯਾਣਾ ਨਿੀਂ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। 

 (v) ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ੁੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ/ਅੰਗਿੀਣ/ਵਖਡਾਯੀ ਸਰੇਣੀ/ ਆਯਵਥਕ ਤਯ ਤੇ 
ਕਭਜ਼ਯ ਵਯਗ ਦਾ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਰਚੁੱ ਵਰਤ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਿਣਾ 
ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। 

(vi) ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਅਤੇ ਿਯ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਯਡ ਦੀ ਭੰਗ ਅਨ ਸਾਯ ਆਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 
ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦਾ  ਖਤਾ (Valid) ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਸਫੂਤ ਵੁੱ ਜੋਂ ੇਸ਼੍ ਕਯੇਗਾ। ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ 



 

ਸਭੇਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ 
ਨਿੀਂ ਵਵਚਾਵਯਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਵਯਟ ਵਰਸਟ ਵਵੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਅਗਰੇ ਮਗ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦੇ 
ਿਏ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨ ਟ:- (i) ESM ਦੀ ਅਸਾਭੀ ESM(Self) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਿੀ ਬਯੀ ਜਾਏਗੀ। ESM(Self) ਉਭੀਦਵਾਯ 
ਉਰੁੱ ਫਧ ਨਾ ਿਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਿੀ ਇਿ ਅਸਾਭੀ ESM(Dependent) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵਵੁੱ ਚੋਂ 
ਬਯੀ ਜਾਏਗੀ।  

 (ii) ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ, ਯੁੱ ਵਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਰਾਈ ਵਵਬਾਗ ਦੇ ਨ ਟੀਵਪਕੇਸ਼੍ਨ ਵਭਤੀ 08.05.2020 
ਭ ਤਾਵਫਕ ਜੇਕਯ ਵਕਸੇ ਅਸਾਭੀ ਵਵਯ ੁੱ ਧ ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਖ ਦ ਜਾਂ ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਆਸ਼੍ਵਯਤ ਉਭੀਦਵਾਯ 
ਉਰੁੱ ਫਧ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦਾ ਤਾਂ ਇਿ ਅਸਾਭੀ ਿੇਠ ਵਰਖੇ ਵਨਮਭ ਅਨ ਸਾਯ ਬਯੀ ਜਾਣੀ ਿੈ:- 

   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 Ex-
serviceman 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.” 

(iv) ਉਯਕਤ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -ਵਾਈਜ਼ ਵਯਗੀਕਯਨ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਰਾਤ ਿਏ ਭੰਗ -ੁੱਤਯਾਂ 
ਵਵੁੱ ਚ ਦਯ ਸਾਏ ਵਯਗੀਕਯਨ ਅਨ ਸਾਯ ਿੀ ਿੈ। ਜੇਕਯ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਬਯਤੀ 
ਰਵਕਵਯਆ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਯਨ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 
ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਯਗੀਕਯਨ 
ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ /ਸਧ ਕਯਨ ਦਾ ਪੈ ਸਰਾ ਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਫਯਡ ਦ ਆਯਾ ਇਸ 
ਸਫੰਧੀ Corrigendum/notice ਜਾਯੀ ਕਯਦੇ ਿਏ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -ਵਾਈਜ਼ ਵਯਗੀਕਯਨ ਵਵੁੱ ਚ 
ਸਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਅਵਜਿੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸਧ ਸਭੂਿ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤੇ ਰਾਗੂ ਿਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਯ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਏਗਾ। 

(v) ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆ ਦੀ ਬਯਤੀ  ੰ ਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ Notification titled as The Punjab Civil 
Services (Reservation of Posts for Women ) Rules, 2020 ਨੰਫਯ G.S.R. 87/ 
Const/Art, 309 and 15/2020 ਵਭਤੀ 21/10/2020 ਅਨ ਸਾਯ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(vi) ਉਯਕਤ  ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ  ਿਦਾਇਤਾਂ  Reservation for 
Economically Weaker Sections (EWSs) in direct recruitment in civil posts and 
services in the Government of Punjab , Letter No .1/3/2019-RC1/120 ਵਭਤੀ  
28/05/2019 ਅਨ ਸਾਯ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

4. ਇੰਨਹ ਾਂ ਅਾਭੀਆ ਂਦਾ ਤਨਖਾਸ ਕਰ ਸਠ ਦਯਾ ਅਨੁਾਯ ਸ:- 

ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ ਅਾਭੀ ਦਾ ਨਾਭ ਤਨਖਾਸ ਕਰ 
1. ਸ਼ੂ ਾਰਣ ਰਫਟਯ਼ ਸਇਕ Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 



 

ਨਵਬਾਗ, 
ੰਜਾਫ 

recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs19,900/- 

ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 
ਭਤ਼ 10.12.2020 ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ 
ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ ਤਨਖਸ 19,900/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ 
ਜਵਿਗ਼। 

ਭਰਕ ਯਕਯਡਯ Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 19,900/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 19,900/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਇਨਾਭ਼ਯਿਟਯ/ਕੰ
ਊਟਯ/ 
ੰਚਯ 

Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 19,900/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 19,900/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਭ਼ਨ ਉਯਿਟਯ Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 25,500/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 25,500/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਇੰਕਵਿਟਯ ਉਯਿਟਯ Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 19,900/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 19,900/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਰਈਵਟਕ 
ਯਵਈਜਯ 

Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 25,500/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 25,500/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਆਟੁ ਕਰਿਵ /ਭਸ਼੍ੀਨ 
ਆਯੇਟਯ  

Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 25,500/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 



 

ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 25,500/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਰੁਟਯ਼ 
ਟੁਯਕ਼ਯ 

Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 19,900/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 19,900/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

ਰੀਫਟਯ਼ 
ਟੀਕਨ਼ਸ਼ਅਨ 

Pay scale as per 7th  CPC /Matrix and 
recommendation of in house committee (Minimum 
pay Admissible) Rs 19,900/-ਯਕਯ ਦਿ ਅੰ:ਵ:ੁੱ ;ਨੰ 
7/106/2020-2ਪ.਼.1/1323 ਭਤ਼ 10.12.2020 
ਅਨਯ ( 3 ਰ ਦਿ ਯਖਕਰ ਭਿ ਦੂਯਨ ਉਨਾੰ  ਫੁੱਝ਼ 
ਤਨਖਸ 19,900/-ਯ ਸ਼ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼। 

2. ਡਅਯੀ ਨਵਕਾ 
ਨਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ 

ਸਇਕ ਕੀਭਟ ਭੇਂ -2 ਯ ਯਕਯ ਦ਼ਆ ਸਦਇਤਾਂ ੰਜਫ ਯਕਯ ( 
ਵੁੱ ਤ ਵਬਗ  ਵੁੱ ਰੁ ਜਯ਼ ਨੋਟ਼ਪਕਿਨ ਨੰ: 7/204/2012-
4ਵਪ੍ 1/60 ਭਤ਼ 15-01-2015 ਅਨਯ ਯਖਕਰ ਦਿ 
ਭੇਂ ਦੁਯਨ ਫੁੱਝਵੀਂ ਤਨਖਸ ) । ਤਨਖਸ ਕਿਰ Rs -

35,400/- 

ਡਯਇਵਯ ਭੇਂ -2 ਯ ਯਕਯ ਦ਼ਆ ਸਦਇਤਾਂ ੰਜਫ ਯਕਯ ( 
ਵੁੱ ਤ ਵਬਗ  ਵੁੱ ਰੁ ਜਯ਼ ਨੋਟ਼ਪਕਿਨ ਨੰ: 7/204/2012-
4ਵਪ੍ 1/60 ਭਤ਼ 15-01-2015 ਅਨਯ ਯਖਕਰ ਦਿ 
ਭੇਂ ਦੁਯਨ ਫੁੱਝਵੀਂ ਤਨਖਸ ) (21,700/-) 

3. ਯ ਾਟਾ, 
ਨਬਆਚਾਯਕ 
ਭਾਭਰ ਅਤ 
ੁਯਾਰਖ 
ਨਵਬਾਗ, 
ੰਜਾਫ 

ਯਟੁਯਯ Scale as per 5th  Punjab Pay Commission 
(1.1.2006) 

5910-20200+1900 

Pay scale as per  7th CPC/ Pay Matrix and report 
of in house committee ( Minimum Pay Admissible) 
19,900/- 

4. ਡਾਇਯਕਟਯ 

ਤ ਵਾਯਡਨ 
ਭੱਛੀ ਾਰਣ 
ਨਵਬਾਗ, 
ੰਜਾਫ 

ਰੀਫ ਟੀਕਨ਼਼ਹਅਨ ਇ ਆਭ਼ ਦ ਕਿਰ ਕੇਂਦਯ ਯਕਯ ਦਿ ੁੱ ਤਵੇਂ ਿ ਕਭਨ 
ਅਨਯ minimum Pay  as per pay Matrix  level 2 
Rs.  19,900/- 

(19,900/-) 

ਰੀਫਟਯ਼ ਸਇਕ ਇ ਆਭ਼ ਦ ਕਿਰ ਕੇਂਦਯ ਯਕਯ ਦਿ ੁੱ ਤਵੇਂ ਿ ਕਭਨ 
ਅਨਯ minimum Pay  as per pay Matrix  level 2 
Rs.  19,900/- 

(19,900/-) 



 

ਭਰਟ਼ਯਜ 
ਪਸ਼ਯਜ ਕੁੱ ਰਡ 
ਵਯਕਯ 

5910-20200+1900 (unrevised pay scale) 

19,900/- 

5. ਉਭਯ ੀਭਾ:- 

   ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਸੀਭਾ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਵਭਤੀ 01.01.2022 ਨੰੂ ਿੇਠ ਅਨ ਸਾਯ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ:- 

(i) ਵਕਸੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਉਭਯ 18 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।  
(ii) ਜਨਯਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਉਯਰੀ ਉਭਯ 37 ਸਾਰ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। 
(iii) ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੇ ਅਨ ਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ੁੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 

ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ 42 ਸਾਰ ਿਵੇਗੀ। 
(iv) ਯਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਯੀ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਛਟ ਵਦੰਦੇ ਿਏ 

ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 45 ਸਾਰ ਿਵੇਗੀ। 
(v) ੰਜਾਫ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਫਕਾ ਪਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ Punjab 

Recruitment of Ex-Servicemen Rules, 1982 ਵਵੁੱ ਚ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਿਈਆਂ ਸਧਾਂ ਅਨ ਸਾਯ 
ਿਵੇਗੀ। ਇਿ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪਜ ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਉਭਯ 
ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਕੀ ਫਚੀ ਉਭਯ, ਜੇਕਯ ਸੇਵਾ ਯੂਰਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਅਸਾਭੀ ਦੀ ਉਯਰੀ 
ਸੀਭਾ ਤੋਂ 3 ਸਾਰ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਿ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ 
ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਦਾ ਿੈ। 

(vi) ੰਜਾਫ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਦਵਵਆਂਗ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਰਈ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ ਵਵੁੱ ਚ 10 ਸਾਰ ਦੀ 
ਛਟ ਵਦੰਦੇ ਿਏ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 47 ਸਾਰ ਿਵੇਗੀ। 

(vii) 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. 

6. ਪੀ ਦਾ ਵਯਵਾ: 

 ਆਭ ਵਯਗ (General Category)/ਸ ਤੰਤਯਤਾ ਸੰਗਯਾਭੀ/ਵਖਡਾਯੀ  - 1000/- ਯ ਏ 
 ਐਸ.ਸੀ.(S.C)/ਫੀ.ਸੀ.(BC)/ਆਯਵਥਕ ਤਯ ਤੇ ਕਭਜ਼ਯ ਵਯਗ (EWS) - 250/- ਯ ਏ 

 ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼੍ਵਯਤ (Ex-Servicemen & Dependent)  - 200/- ਯ ਏ 
 ਵਦਵਵਆਂਗ (Physical Handicapped)     - 500/- ਯ ਏ 

ਨ ਟ:- ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਇੱਕ ਵਾਯ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੀ ਨਕ ਵੀ ਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਵਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ। 

7.. ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਨਵਧੀ: 

(I)    ਉਭ਼ਦਵਯ ਫੁਯਡ ਦ਼ ਵੀਫਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤਿ “Online Applications” 
ਅਧ਼ਨ ਭਸੁੱਈਆ ਰੰਕ ਤਿ ਕਰਕ ਕਯਕਿ ਵਮਤੀ 01/07/2022 ਤੋਂ 01/08/2022 ਸ਼ਾਮ 5:00  ਜ਼ ਤਿੱ ਕ 
ਕਿਵਰ ਆਨਰਈਨ ਸ਼ ਅਰਈ ਕਯ ਕਦਿ ਸਨ। ਸੁਯ ਕਿ ਵ਼ ਵਧ਼ ਯਸੀਂ ਰਤ ਰ਼ਕਿਸ਼ਨ 
ਵ਼ਕਯ ਨਸੀਂ ਕ਼ਤ਼ ਜਵਿਗ਼ ਅਤਿ ਯੁੱਦ ਭਝ਼ ਜਵਿਗ਼। 



 

(II) ਆਨਰਈਨ ਅਰਈ ਕਯਨ ਦ਼ਆਂ ਸਦਇਤਾਂ (instructions) ਫੁਯਡ ਦ਼ ਵੀਫਈਟ ਤਿ ਭੂਜ਼ਾਦ 
ਇ ਬਯਤ਼ ਦਿ ਰੰਕ ਸਿਠ ਦਯਜ਼ ਸਨ। ਉਭ਼ਦਵਯ ਇ ਰੰਕ ਤਿ ਕਰਕ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਇੰਨਹ ਾਂ ਸਦਇਤਾਂ 
ਨਾੰ  ਧਆਨ ਨਰ ੜ੍ਹ ਕਿ ਸ਼ ਸਯ ਇੁੱਕ Step ਨਾੰ  ਪਰਤਾਯਵਕ ਭਕੰਭਰ ਕਯਨ।   

(III)  ਨਫਨੈਕਾਯ ਨੰੂ ਸਯ ਅਾਭੀ ਰਈ ਵੱਖਯਾ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਅਤ ਵੱਖਯੀ ਪੀ ਬਯਨੀ ਸਵਗੀ 
ਬਾਵ ਜਕਯ ਕਈ ਨਫਨੈਕਾਯ ਦ/ਨਤੰਨ/ਚਾਯ ਅਾਭੀਆ ਂਰਈ ਅਰਾਈ ਕਯਨਾ ਚਾਸੁੰ ਦਾ ਸ ਤਾਂ ਉਨੰੂ 
ਦ/ਨਤੰਨ/ਚਾਯ ਵੱਖਯ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਫਨਭਟ ਕਯਨੇ ਸਣਗ ਅਤ ਸਯ ਪਾਯਭ ਦੀ ਵੱਖਯੀ ਪੀ 
ਅਦਾ ਕਯਨਾ ਸਵਗੀ। ।   

(IV) ਉਭ਼ਦਵਯ ਅਸਾਭੀ ਦੀ ਚਣ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਬ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਨਿੱਜ਼ ਅਤੇ ਵਵਵਦਅਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਬਯਕਿ ਯਜਟਯਿਸ਼ਨ ਕਯਨਗਿ। ਯਜਟਯਿਸ਼ਨ ਪਰ ਸੁਣ ਉਯੰਤ Username generate ਸੁ ਜਗ, 
ਜਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕਿ ਉਭ਼ਦਵਯ ਪਯ ਤੋਂ Login ਕਯਕਿ Step-wise ਸਯ ੁੱਖੋਂ ਭੰ ਕਭਰ Application 
Form ਬਯਨਗਿ ਅਤਿ ਇਨਾੰ  Submit ਕਯਨਗਿ। ਰੰ ਤਾ ਇਸ Application Form ਪ਼ ਦ਼ ਪਰਤਾਯਵਕ 
ਅਦਇਗ਼ ਸੁਣ ਉਯੰਤ ਸ਼ ਵ਼ਕਯ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ।  

(V) ਉਭ਼ਦਵਯ Online Application Form ਬਯਨ ਭੇਂ ਆਣ਼ ੁਯਟ ਈਜ਼ ਪੁਟੁਗਯਪ, 
ਸਤਖਯ ਅਤਿ ਰੁੜ੍ੀਂਦਿ ਵਦਅਕ ਮੁਗਤ ਜਵੇਂ ਕ ਭੀਵਟਰਕ ਦ ਜਨਭ ਭਤ਼ ਵਰ ਯਟ਼ਪਕਿਟ, ਫਾਯਵੀਂ 
ਦਾ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਅਤੇ ਗਯੀਜਸ਼ਨ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਆਦ ਕੀਨ ਕਯਕਿ ਅਰੁਡ ਕਯਨਗਿ। ਇੰਨਹ ਾਂ ਦਤਵਿਜਾਂ 
ਦਿ ਅਰੁਡ ਸੁਣ ਅਤਿ ਭਕੰਭਰ Online Application Form submit ਸੁਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕੇ 
ਅਗਰੇ ਵਦਨ ਬਾਵ ਪਾਯਭ ਸਫਵਭਟ ਕਯਨ ਤੋਂ ਤੀਸਯੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ ਪ਼ ਜਭਹ/ਅਦ ਕ਼ਤ਼ ਜ ਕਿਗ਼।  

(VI) ਅਰਈ ਕਯਨ ਦ਼ ਰੁੜ੍ੀਂਦ਼ ਪ਼ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਉਣ ਦ਼ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 04/08/2022 ਸੁਵਿਗ਼। 
ਫੀਸ ਭਰਨ ਈ ਉਮੀਦ ਾਰ ਰਵਿਸਟਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਤ ਭਜੂਦ ਬਯਤੀ ਦ 
ਨਰੰਕ ਤ ਕਨਰੱਕ ਕਯਕ “Upload Photo Sign/Pay Fee/Print Application” ਵੰਕ ਤ ਕਵਕ 
ਕਰਕ Login ਕਰਨਗ। ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਤ Login ਕਰਨ ਈ Registration Number ਅਤ 
ਿਨਮ ਵਮਤੀ DD/MM/YYYY ਫਾਰਮਟ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹ ਗੀ। ਆਨਰਾਈਨ ਪੀ ਬਯਨ ਰਈ ਫੈਂਕ ਦੀ 
ਵਫਾਈਟ ਤ LOGIN ਕਰਨ ਈ Registration Number ਅਤ ਿਨਮ ਵਮਤੀ DDMMYYYY 
ਫਾਰਮਟ ਵ ਿੱ ਚ ਭਰਨੀ ਹ ਗੀ। 

(VII) ਉਮੀਦ ਾਰ Online Application Submit ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ  ਬਸਾਈਟ ਤ ਮਿੂਦ “Upload 
Photo Sign/Pay Fee/Print Application” ਵੰਕ ਤ ਕਵਿੱ ਕ ਕਰਕ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗ। 
ਉਭ਼ਦਵਯ Online Application Form submit/ਜਭਹਾਂ ਸੁਣ ਦ਼ ਭਤ਼ ਤੋਂ ਫਅਦ ਇੁੱਕ ਦਨ ਛੁੱਡ ਕਿ 
ਅਗਰ਼ ਭਤ਼ ਤੋਂ ਰੈ ਕੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਮਤੀ 04//08/2022 ਤੁੱਕ ਕਿ ਵ਼ ਕੰਭ-ਕਜ ਵਰਿ 
ਦਨ ਟਿਟ ਫੈਂਕ ਆਪ ਇੰਡ਼ਆ (State Bank of India) ਦ਼ ਕਿ ਵ਼ ਸ਼ਖ ਵੁੱ ਚ ਚਰਨ ਯਸੀਂ ਜਾਂ ਵਕਸੇ 
ਵੀ ਵਦਨ Net Banking ਜਾਂ Credit Card ਜਾਂ Debit Card ਜਾਂ UPI ਯਸੀਂ ਪ਼ ਜਭਹ ਕਯਵ ਕਣਗਿ। 
ਕਿ ਕਯਨ ਪ਼ ਜਭਾਂ ਨ ਸੁਣ ਦ਼ ਾਯਤ ਵੁੱ ਚ ਫੁਯਡ ਦ਼ ਕੁਈ ਵਜੰਭਿਵਯ਼ ਨਸੀਂ ਸੁਵਿਗ਼। 

(VIII)   ਉਭ਼ਦਵਯ ਦਆਯ ਰੁੜ੍ੀਂਦ਼ ਪ਼ ਜਭਹ ਕਯਵਉਣ ਉਯੰਤ ਸ਼ Online ਅਰਈ ਕਯਨ ਦ਼ 
ਰਕਯਆ ਭਕੰਭਰ ਸੁ ਕਿਗ਼ ਅਤਿ Online Application Form ਵ਼ਕਯ ਕ਼ਤ ਜਵਿਗ। ਇ ਉਯੰਤ 
ਸ਼ ਪ਼ ਅਦ ਕਯਨ ਦ਼ ਭਤ਼ ਤੋਂ ਫਅਦ ਦੁ ਦਨ ਛੁੱਡ ਕਿ ਅਗਰ਼ ਭਤ਼ ਤੋਂ Online Application Form 
Generate/Download ਸੁ ਕਿਗ। ਉਭ਼ਦਵਯ ਇ ਪਯਭ ਦ ਰੰ ਟ ਰੀ ਕਿ ਬਵੁੱ ਖ ਰਈ ੰਬਰ ਕਿ ਯੁੱਖਣ 
ਰਈ ਜੰਭਿਵਯ ਸੁਣਗਿ।   

(IX) ਜਿਕਯ ਉਭ਼ਦਵਯ ਵੁੱਰੋਂ ਆਨਰਈਨ ਪਯਭ ਬਯਨ ਭੇਂ ਕੁਈ ਗਰਤ਼ ਸੁ ਜਾਂਦ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਯਪ 
Application form online submit ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਸ਼ ਉ  ਪਯਭ ਵੁੱ ਚ ੁਧ ਕਯਨ ਦ ਭੂਕ 



 

ਸੁਵਿਗ। ਉਭ਼ਦਵਯ ਦਆਯ ਇੁੱਕ ਵਯ Application Form ਫਭਟ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਕਿ ਵ਼ ਸਰਤ 
ਵੁੱ ਚ ਇ ਵੁੱ ਚ ਕਿ ਵ਼ ਤਯਹਾਂ ਦ਼ ੁਧ ਨਸੀਂ ਕ਼ਤ਼ ਜ ਕਿਗ਼ ਅਤਿ ਨ ਸ਼ ਬਵੁੱ ਖ ਵੁੱ ਚ ੁਧ ਕਯਨ ਫੰਧ਼ 
ਉਭ਼ਦਵਯ ਦ਼ ਕੁਈ ਰਤ਼ਫਿਨਤ਼/ਭੰਗ ਦਪਤਯ ਵੁੱਰੋਂ ਵ਼ਕਯ ਕ਼ਤ਼ ਜਗ਼।   

(X)  ਕਿ ਵ਼ ਉਭ਼ਦਵਯ ਨਾੰ  ਪ਼ ਦ਼ ਭਆਪ਼/ਛੁਟ ਨਸੀਂ ਦੁੱ ਤ਼ ਜਵਿਗ਼ ਅਤਿ ਪ਼ ਦ ਬਗਤਨ ਨ 
ਕਯਨ ਦ਼ ਸਰਤ ਵੁੱ ਚ ਉਦ Application form ਅਧਾਯ ਭਝਦਿ ਸੁ ਵ਼ਕਯ ਨਸੀਂ ਕ਼ਤ ਜਗ 
ਅਤਿ ਉਦ਼ ਅਯਜ਼/ਤਯਤ ਭੁੱ ਢ ਤੋਂ ਸ਼ ਯੁੱਦ ਭਝ਼ ਜਵਿਗ਼। 

(XI) ਕਿ ਸੁਯ ਵਧ਼ ਯਸੀਂ ਬਿਜ਼ ਗਈ ਅਯਜ਼ ਜਾਂ ਕਿ ਸੁਯ ਵਧ਼ ਯਸੀਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਈ ਗਈ ਪ਼ ਨਾੰ  
ਵੀਰਡ (valid) ਨਸੀਂ ਭੰਨਆ ਜਵਿਗ ਅਤਿ ਅਜਸ਼ ਅਯਜ਼ ਨਾੰ  ਵ਼ਕਯ ਨ ਕਯਦਿ ਸੁ ਯੁੱਦ ਕਯ ਦੁੱ ਤ 
ਜਗ। 

(XII)  Net Banking/Credit Card/Debit Card/UPI ਯਸੀਂ ਅਦ ਕ਼ਤ਼ ਗਈ ਪ਼ ਦ਼ 
Transaction ਕਿ ਵ਼ ਕਯਨ ਕਯਕਿ ਅਪਰ ਸੁਣ ਦ਼ ਥਤ਼ ਵੁੱ ਚ ਉਭ਼ਦਵਯ ਦ਼ Application ਜਭਹਾਂ 
ਨਸੀਂ ਸੁਈ ਭੰਨ਼ ਜਵਿਗ਼ ਅਤਿ ਇੁੱਕ ਵਯ ਅਦ ਕ਼ਤ਼ ਪ਼ ਨ-ਭੁੜ੍ਨਮੁਗ ਸੁਵਿਗ਼। 

ਚੁਣ ਵਧ਼ : 

 ਰਕਤ ਕ਼ਤ਼ਆਂ ਅਭ਼ਆਂ ਫੰਧ਼ ਚੁਣ ਵਧ਼ ਫੁਯਡ ਦ਼ ਵੀਫ ਈਟ ਤਿ ਫਅਦ 
ਵੁੱ ਚ ਅਰੁਡ ਕ਼ਤ਼ ਜਵਿਗ਼ । 

8. ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਅਮਗ ਕਯਾਯ ਦਣ ਜਾਂ ਾਤਯਤਾ ਯੱਦ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ: 

  ਿੇਠ ਦਯਸਾਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਅਮਗ ਕਯਾਯ ਵਦੰਦੇ ਿਏ ਉਸਦੀ ਾਤਯਤਾ 
 ਯੁੱਦ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:- 

(i) ੂਯੀ ਪੀਸ ਰਾਤ ਨਾ ਿਣ ਜਾਂ ਵਨਯਧਾਯਤ ਵਵਧੀ ਅਨ ਸਾਯ ਪੀਸ ਜਭਹਾਂ ਨਾ ਕਯਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ 
ਕਾਯਨ ਪੀਸ ਰਾਤ ਨਾ ਿਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਾਤਯਤਾ ਯੁੱਦ ਸਭਝੀ ਜਾਏਗੀ; 

(ii) ਵਫਨੈ-ੁੱਤਯ ਵਵੁੱ ਚ ਅਧੂਯੀ ਜਾਂ ਗਰਤ ਸੂਚਨਾ ਬਯਨਾ; 
(iii) ਆਨਰਾਈਨ ਵਫਨੈ ਕਯਨ ਦੀ ੂਯੀ ਰਵਕਵਯਆ ਭ ਕੰਭਰ ਨਾ ਕਯਨਾ; 
(iv) ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿਯ ਸੰਸਥਾ ਵੁੱਰੋਂ ਅਮਗ ਕਯਾਯ ਵਦੁੱ ਤਾ ਿਣਾ; 
(v) ਰੜੀਂਦੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਮਗਤਾ, ਉਭਯ, ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਜਾਂ ਬਯਤੀ ਦੀਆਂ ਿਯ ਸ਼੍ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਨਾ ਿਣਾ; 
(vi) ਆਨਰਾਈਨ ਵਫਨੈ ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਸੇ ਿਯ ਰਵਕਵਯਆ ਯਾਿੀਂ ਵਫਨੈ ਕਯਨਾ; 

9. ਨਫਨੈਕਾਯਾਂ ਦ ਨਧਆਨ ਨਸੱਤ ਅਨਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ: 

 (i) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੁੱਰੋਂ ਿਾਸਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਡਗਯੀ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਮੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦ ਆਯਾ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤੇ 
ਜਾਯੀ guidelines/instructions ਅਨ ਸਾਯ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਵਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤਾ ਿਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿੈ। 

 (ii) ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ Punjab Civil Services (General and Common 
Conditions of Service) Rules, 1994 ਵਵੁੱ ਚ ਕੀਤੇ ਉਫੰਧ ਅਨ ਸਾਯ ਦਸਵੀਂ ੁੱਧਯ ਦੀ 
ੰਜਾਫੀ ਾਸ ਕੀਤੀ ਿਵੇ। 

 (iii) ਯਖਕਾਰ ਦੇ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਵਫਨਾ ਵਕਸੇ ਬੁੱ ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਭ ੁੱ ਢਰੀ ਤਣਖਾਿ/ਡੀ.ਸੀ. ਯੇਟ ਵਭਰਣਮਗ 
ਿਵੇਗਾ। ਭ ੁੱ ਢਰੀ ਤਨਖਾਿ ਅਤੇ ਿਯ ਬੁੱ ਵਤਆਂ ਸਫੰਧੀ ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਬਾਗ (ਵਵੁੱ ਤ ਰਸਨਰ-1 ਸ਼੍ਾਖਾ), 
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ੁੱਤਯ ਨੰ. 7/204/2012-4ਐਪ.ੀ.1/66 ਵਭਤੀ 15.01.2015 ਅਤੇ 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤੇ ਜਾਯੀ ਿਯ ਿਦਾਇਤਾਂ ਰਾਗੂ ਿਣਗੀਆਂ। 



 

 (iv) ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਫਯਡ ਵੁੱਰੋਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਭੇਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂ 
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

 (v) ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟਗਾਯੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਅਤੇ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਏ ਸਫੰਧਤ 
ਵਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਿਯ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਈ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ 
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ, ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਨੀਤੀ/ਿਦਾਇਤਾਂ/ਵਨਮਭਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਰਾਗੂ ਿਵੇਗਾ। 
Economic weaker Sections ਰਈ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਸਭਾਵਜਕ ਵਨਆਂ, ਅਵਧਕਾਯਤਾ ਅਤੇ ਘੁੱਟ 
ਵਗਣਤੀ ਵਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦੇ ੁੱਤਯ ਨੰ.01/03/2019-ਆਯ.ਸੀ.1/120 ਵਭਤੀ 28 ਭਈ, 2019 
ਯਾਿੀਂ ਜਾਯੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤੇ ਿਯ ਵੀ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ/ਵਨਮਭਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ ਰਾਗੂ ਿਵੇਗਾ। 

(vi) ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਕੇਵਰ ਫਯਡ ਦੀ ਵੈੈੱਫਸਾਈਟ 
https://sssb.punjab.gov.in ਤੇ ਿੀ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਫਨਹ ਾਂ 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਵਧੀ ਯਾਿੀਂ ਬੇਜੀ ਗਈ ਅਯਜੀ ਯੁੱਦ ਸਭਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(vii) ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਸਭੇਂ ਿਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਗਰਤੀ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਖ ਦ ਵਜ਼ੰਭੇਵਾਯ ਿਵੇਗਾ। 
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਦੀ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਵਜ਼ੰਭੇਵਾਯੀ ਨਿੀਂ ਿਵਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ 
ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਭ ਵਵੁੱ ਚ ਸਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਰੋਂ ਇੁੱਕ ਵਾਯ ਬਵਯਆ ਵਗਆ ਡਾਟਾ ਵਕਸੇ 
ਵੀ ਿਾਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਫਦਰਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ ਿਵੇਗੀ। 

(viii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਇਿ ਸਰਾਿ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਖ ਦ ਆਨਰਾਈਨ 
ਅਰਾਈ ਕਯਨ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਰਈ ਵਕਸੇ ਿਯ ਵਵਅਕਤੀ/ਸਾਈਫਯ ਕੈਪ ੇ
ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭੁੱਦਦ ਰੈਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਗਰਤੀ ਿ ਜਾਣ ਉਯੰਤ ਵਕਸੇ ਵੀ ਿਾਰਤ 
ਵਵੁੱ ਚ ਪਾਯਭ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕਾਰਭ ਵਵੁੱ ਚ ਸਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(ix) ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਅਧੂਯਾ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਜਾਂ ਆਨਰਾਈਨ ਵਫਨੈ ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ੂਯੀ ਨਾ 
ਕਯਨ ਜਾਂ ੂਯੀ ਪੀਸ ਨਾ ਬਯ ਸਕਣ ਜਾਂ ਰੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰਡ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ 
ਉਸਦਾ ਵਫਨੈ-ੁੱਤਯ ਸਵੀਕਾਯ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ 
ਨਿੀਂ ਭੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(x) ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਯਸਾਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਭ ਤਾਫਕ ਰੜੀਂਦੇ 
ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਸਕੈਨ ਕਯਕੇ ਵੈੈੱਫਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਰ ਿੀ ਅਰਡ ਕਯਨਗੇ। 

(xi) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਵਕ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਜਵੇਂ 
ਚਣ ਵਵਧੀ, Admit Card, ਨਤੀਜਾ, Merit List, ਭਿੁੱਤਵੂਯਨ ਵਭਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਯਤੀ ਰਵਕਵਯਆ 
ਸਫੰਧੀ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤੇ ਜਾਯੀ ਿਣ ਵਾਰੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ/ਨ ਵਟਸ/ਤਫਦੀਰੀ 
ਵਸਯਪ ਫਯਡ ਦੀ ਵੈੈੱਫਸਾਈਟ ਤੇ ਿੀ ਅਰਡ (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਫੰਧੀ 
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਵੁੱ ਖਯੇ ਤਯ ਤੇ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਨਿੀਂ ਬੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ ਜਦ ਤੁੱਕ ਬਯਤੀ ਰਵਕਵਯਆ 
ਭ ਕੰਭਰ ਨਿੀਂ ਿ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੁੱਕ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ Updates ਰਈ ਫਯਡ ਦੀ ਵੈੈੱਫਸਾਈਟ ਰਾਜ਼ਭੀ 
ਤਯ ਤੇ ਚੈੈੱਕ ਕਯਦੇ ਯਵਿਣਾ ਿਵੇਗਾ। ਅਵਜਿਾ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਿਣ 
ਵਾਰੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਨ ਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜੰਭੇਵਾਯੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਸ ਣਵਾਈ ਦਾ ਭਕਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 



 

(xii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਖਦੇ ਿਏ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਵਧਆਨ ਨਾਰ 
ਬਯਨ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਕਡ ਤਫਦੀਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। 

(xiii) ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਯਗਾਂ/ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਉਸ ਵਯਗ/ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਉਰੁੱ ਫਤਾ 
ਅਨ ਸਾਯ ਬਯੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

(xiv) ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਜਾਂ ਭੈਵਯਟ ਸੂਚੀ ਵਵੁੱ ਚ ਨਾਭ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਰਈ ਫ ਰਾਏ 
ਜਾਣ ਨਾਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਿਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਯੀ ਨਿੀਂ ਫਣ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਸਫੰਧਤ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਿਯ ਰੜੀਂਦੀ ਮਗਤਾ ੂਯੀ ਕਯਨ ਤੇ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ 
ਉਰਫਧਤਾ ਭ ਤਾਫਕ ਿੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਤੈਅ ਸਭੇਂ-ਸੀਭਾ ਅੰਦਯ ਆਣੀ ਮਗਤਾ ਵਸੁੱ ਧ ਨਾ ਕਯ ਸਕਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ 
ਾਤਯਤਾ ਯੁੱਦ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਫਯਡ ਵੁੱਰੋਂ ਵਰਆ ਵਗਆ ਪੈਸਰਾ ਅੰਵਤਭ 
ਿਵੇਗਾ। 

(xv) ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਬਯਤੀ ਦੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਰਫਧ ਕਯਵਾਏ ਗਏ ਵਕਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ 
ਗਰਤ ਸਾਫਤ ਿਣ ਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਭੈਵਯਟ ਸੂਚੀ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਕੁੱਢ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਾਤਯਤਾ 
ਯੁੱਦ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਵਜਿੇ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਵਯ ੁੱ ਧ ਵਨਮਭਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਵੀ 
ਆਯੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। 

(xvi) ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਿ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਯਨਗੇ ਵਕ ਉਿ ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਸਫੰਧੀ ਰੜੀਂਦੀ ਮਗਤਾ 
ਅਤੇ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸ਼੍ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਦਾ ਿੈ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਅਸਰ ਦਸਤਾਵੇਜ 
ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਉਭਯ, ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਅਤੇ ਰੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਫੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਕਯਨੀ ਿਵੇਗੀ 
ਅਤੇ ਆਣੇ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਦੇ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਵੀ ੇਸ਼੍ ਕਯਨੇ ਿਣਗੇ। ਇਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਿਯ ੁੱਖੋਂ 
ਸਿੀ ਵਸੁੱ ਧ ਿਣ ਅਤੇ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਯਤਾਂ/ਮਗਤਾਵਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਨ, ਉਸਦੀ ਾਤਯਤਾ ਵਸੁੱ ਧ ਿਣ 
ਅਤੇ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਿਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਿੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ 
ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xvii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਰੜੀਂਦੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਗਤਾ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 
ਆਣੇ ਸਯਟੀਵਪਕੇਟ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼੍ ਦਾ ਕਾੀਆਂ ੇਸ਼੍ ਕਯਨਗੇ। ਇਿ ਸਾਯੇ 
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਵਭਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਂ ਦੇ ਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਵਕਸੇ 
ਵੀ ਰੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਨਿੀਂ 
ਵਵਚਾਵਯਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੈਵਯਟ ਵਰਸਟ ਵਵੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਅਗਰੇ ਮਗ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦੇ ਿਏ 
ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xviii) ਜੇਕਯ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਭੈਵਯਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫਾਯਫਯਤਾ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਭਾਭਰਾ 
ਸਾਿਭਣੇ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਫਯਾਫਯ ਅੰਕ ਿਾਸਰ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਜਨਭ ਵਭਤੀ ਨੰੂ 
ਵਵਚਾਯਦੇ ਿਏ ਵੁੱ ਧ ਉਭਯ ਵਾਰੇ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਭੈਵਯਟ ਉੱਯ ਭੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਯ ਜਨਭ ਵਭਤੀ 
ਅਨ ਸਾਯ ਉਭਯ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਯੰਤ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ 
ਵਵਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਦੀ ਅੰਕ ਰਤੀਸ਼੍ਤਤਾ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦੇ ਿਏ ਵੁੱ ਧ ਅੰਕ ਿਾਸਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਭੈਵਯਟ 
ਉੱਯ ਭੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਯ ਇਸ ਉਯੰਤ ਵੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਨਿੀਂ ਸ ਰਝਦਾ 
ਿੈ ਤਾਂ ਭੈਵਟਰਕ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦੇ ਿਏ ਵੁੱ ਧ ਭੈਵਟਰਕ ਅੰਕ ਿਾਸਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਭੈਵਯਟ ਉੱਯ 
ਭੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਵਧੀ ਅਨ ਸਾਯ ਭੈਵਯਟ ਦੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦੇ ਭਾਭਰੇ ਵਵੁੱ ਚ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ 
ਫਯਡ ਦ ਆਯਾ ਵਰਆ ਵਗਆ ਪੈਸਰਾ ਅੰਵਤਭ ਿਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਿ ਸਬ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤੇ ਰਾਗੂ ਿਵੇਗਾ। 



 

(xix) ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਰਈ ਆਉਣ ਵਾਰੇ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(xx) ਉਭੀਦਵਾਯ ਦ ਆਯਾ ਇੁੱਕ ਵਾਯ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੀਸ ਫਯਡ/ਫੈਂਕ ਦ ਆਯਾ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ 
ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(xxi) ਇਸ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਫਯਡ ਦ ਆਯਾ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵੀ 
ਸਧ/ਨ ਵਟਸ/Corrigendum ਇਸ ਬਯਤੀ ਤੇ ਰਾਗੂ ਿਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗੇ। 

(xxii) ਇਸ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਵਕਸੇ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ/ਸਧ ਕਯਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਯ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਣ 
ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਾਸ ਯਾਖਵਾਂ ਿਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਭਾਭਰੇ/ਵਵਸ਼ੇ੍ ਸਫੰਧੀ ਫਯਡ ਜਾਂ ਫਯਡ 
ਦ ਆਯਾ ਗਵਠਤ ਕੀਤੀ ਕਭੇਟੀ ਦਾ ਪੈਸਰਾ ਅੰਵਤਭ ਅਤੇ ਸਾਯੇ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤੇ ਰਾਗੂ ਿਵੇਗਾ। 

(xxiii) ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਯਤਾਂ/ਵਨਮਭ/ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ 
ਦ ਆਯਾ ਭ ਿੁੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਯੀ ਤੇ ਅਧਾਵਯਤ ਿਨ। ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ 
ਦੀ ਵਜੰਭੇਵਾਯੀ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਦੀ ਿਵੇਗੀ। 

(xxiv) ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਆਨਰਾਈਨ ਵਫਨੈ (Online Apply) ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਭ ਸ਼੍ਕਰ/ਔਕੜ 
(Technical issue) ਆਉਣ ਤੇ email ਯਾਿੀਂ helpsssb2216@gmail.com ਤੇ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(xxv) ਇਸ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਕੰਭ-ਕਾਜ ਵਾਰੇ ਵਦਨ 10.00 
am ਤੋਂ 04.00 pm ਦਪਤਯ ਦੇ ਟੈਰੀਪਨ ਨੰ. 0172-2298000 (Extension No. 5103) 
ਤੇ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

(xxvi) ਇਸ ਇਸ਼੍ਵਤਿਾਯ/ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਜੇਕਯ ਕਈ ਤਯ ੁੱ ਟੀ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸ ਧਾਯਨ ਦਾ ਿੁੱਕ ਫਯਡ ਕਰ ਯਾਖਵਾਂ ਿਵੇਗਾ। 

              
               -ਸਿੀ/- 

ਥਾਨ: ... ਨਗਯ         ਚਅਯਭਨ 
ਨਭਤੀ:  28/06/2022     ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ 
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