
              "ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ" 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ,ਪੰਜਾਬ 

 ਰਕਾਰੀ (ਮਾਡਲ)  ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕੂਲ, (ਮਾਈਕਰੋ ਾਫਟ ਸਬਲਸਡੰਗ) 
ਫੇਜ-3ਬੀ-1, ਮਹੁਾਲੀ। 

(ਵੈਬ ਾਈਟ www.educationrecruitmentboard.com) 

ਜਨਤਕ ਸਨਯੁਕਤੀਆ ਂ
ਮੀਮੋ ਨੰ. 5/2-21 ਭ.ਡ(2)/ 2021397219     ਸਮਤੀ : 25-12-2021 

 

  ਪੰਜਾਬ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਵਲੋਂ "ਘਰ ਘਰ ਰਜੋਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਸਹਤ"  ਕਲੂ 
ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਅਧੀਨ 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ (ਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਏ) ਅਤ ੇ22 ਪੋ ਟਾ 
ਜੇਲ ਸਵਭਾਗ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਕਾਡਰ ਦੀਆ ਪ ੋਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਲੋਂ , ਸਵਭਾਗ 
www.educationrecruitmentboard.com ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਰਿਾ ਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ 
ਗਈ  ੀ ਸਜਹੜੇ ਉਂਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਅ ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ  ੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਮਤੀ 
16-10-2021 ਨੰੂ ਸਲਿਤੀ ਟ ੈਟ ਸਲਆ ਸਗਆ  ੀ। ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਲਿਤੀ 
ਪਰੀਸਿਆ ਸਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤ ੇਸਵਸਗਆਪਨ ਅਨੁ ਾਰ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸਵਿੱ ਸਦਅਕ ਯਗੋਤਾ 
ਰਿੱ ਿਦ ੇ ਹਨ, ਨੰੂ  ਰਕਾਰੀ (ਮਾਡਲ)  ੀਨੀਅਰ  ੈਕੰਡਰੀ  ਕੂਲ, (ਮਾਈਕਰੋ ਾਫਟ 
ਸਬਲਸਡੰਗ)ਫੇਜ-3ਬੀ-1, ਐ .ਏ.ਐ  ਨਗਰ ਸਵਿੇ ਹੇਠਾਂ ਦਰ ਾਏ ਗਏ  ਸਡਊਲ ਅਨੁ ਾਰ 
 ਵੇਰ ੇ 09.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3.00 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਅ ਲ ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ  ਕਰੂਟਨੀ ਲਈ  ਿੱਦਾ 
ਸਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
  ਸਬਨੈਕਾਰ ਸਨਰਧਾਸਰਤ  ਸਡਊਲ ਅਨੁ ਾਰ (6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ 
(ਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਏ) ਅਤੇ 22 ਪੋ ਟਾ ਜੇਲ ਸਵਭਾਗ ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਕਾਡਰ) ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ 
 ਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹੇਠ ਦਰ ਾਏ ਅਨੁ ਾਰ  ਕਰੂਟਨੀ ਫਾਰਮ ਸਵਭਾਗ ਦੀ 
ਵੇਬ ਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉ  ਨੰੂ  ਾਫ  ੁਿੱ ਥਰਾ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣ ੇ ਰਟੀਸਫਕੇਟਾਂ 
ਨੰੂ ਇਿੱ ਕ Running PDF ਸਤਆਰ ਕਰਕੇ ett6635@gmail.com ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਵ ੇਭਰਤੀਆ ਂ
ਦੇ ਰਸਜ ਟਰੇ ਨ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਨਾਮ ਭਰ ਕੇ ਈ-ਮਲੇ ਕਰਗੇਾ।  
1. ਜਨਮ ਸਮਤੀ ਦ ੇ ਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦ ਵੀਂ ਪਾ  ਦਾ  ਰਟੀਸਫਕੇਟ 
2. ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ  ਬੂਤ (ਦ ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ) 
3. ETT/DELED ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ Equivalent ਕੋਰ  ਦਾ DMC/(ਸਡਗਰੀ)/ ਨਦ  
4. ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ 1, 2, 3 ਦੇ DMC ਅਤ ੇਸਡਗਰੀ 
5. ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ  ਰਟੀਸਫਕੇਟ 
6. ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵ ਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ  ਬੂਤ (ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਸਕ  ੇ
ਸਰਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।  

http://www.educationrecruitmentboard.com/
http://www.educationrecruitmentboard.com/


7. ਆਮਦਨ  ਬੰਧੀ  ਵ-ੈਘੋ ਣਾ ਪਿੱਤਰ ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬ ਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ 
ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਜਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੜੀ  ਰੇਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

8. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਿ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ 
ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਵਿੱ ਿਰੀ ਵਿੱ ਿਰੀ ਫਾਈਲ ਸਤਆਰ ਕਰਕੇ  ੰਬੰਸਧਤ ਕੈਟਾਗਰੀ 
ਦੀ  ਕਰੂਟਨੀ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਸਲਆਉਣਗ।ੇ 

 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ  ਕਰੂਟਨੀ ਤੇ ਆਉਣ  ਮੇਂ ਆਪਣ ੇ ਨਾਲ ਅ ਲ 
 ਰਟੀਸਫਕੇਟ,  ਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦੀਆ ਂ ਵ ੈਤ ਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਟੋ ੋਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ  ੈਟ, 
ਆਪਣੀ ਪਾ ਪੋਰਟ  ਾਈਜ ਦੀਆਂ 4 ਫਟੋੋਆਂ, ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਫੀ  ਦਾ  ਬੂਤ, 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਸਵਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬ ਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਲਲੋਡ ਕੀਤਾ 
 ਕਰੂਟਨੀ ਫਾਰਮ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਸਵਿੱ ਚ ਟਗੈ ਕਰਕੇ  ਾਰ ੇਅ ਲ  ਰਟੀਸਫਕੇਟ ਅਤ ੇਤ ਦੀਕੀ 
ਫੋਟ ੋ ਕਾਪੀਆਂ ਉਕਤ ਦਰ ਾਈ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁ ਾਰ ਵਿੱ ਿਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵਿੱ ਚ ਲਗਾ ਕੇ 
ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ  ਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ   ਕਰੂਟਨੀ  ਸਡਊਲ ਅਨੁ ਾਰ 
ਹਾਜਰ ਹੋਣਗ।ੇ 
1. ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ  ਸਡਊਲ ਅਨੁ ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ  ਕਰੂਟਨੀ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ ਸਨਿੱਜੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। 
2. ਸਕ ੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ  ਕਰਟੂਨੀ ਸਵਿੱ ਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ 

ਨਹੀਂ ਸਕ ਉ  ਦਾ ਸਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਿੱਕ ਪਦੈਾ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ। 
3. ਦ ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ  ਕਰੂਟਨੀ  ਮੇਂ  ਾਰ ੇਅ ਲ ਦ ਤਾਵੇਜ ( ਰਟੀਸਫਕਟੇ) ਚੈਕ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। ਇ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ  ਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦ ਤਾਵੇਜ ਸਕ  ੇਵੀ  ੂਰਤ ਸਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ 
ਸਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

4.  ਕਰੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਅ ਲ ਦ ਤਾਵੇਜ ਸਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗਸਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀਆ ਂਕੋਲ਼ 
ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਦ ਤਾਵੇਜ ਚੈਕ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ  ੂਰਤ ਸਵਿੱ ਚ ਜਾਂ 
ਸਜਨਹ ਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦ ੇਕਈੋ ਦ ਤਾਵੇਜ ਅਧੂਰ ੇਪਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ 
ਉ   ਮੇਂ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

5. ਇਿੱ ਥੇ ਇਹ ਵੀ  ਪਿੱ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਜੇਕਰ ਸਕ ੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਕਈੋ ਵੀ 
ਦ ਤਾਵੇਜ/ ਰਟੀਸਫਕੇਟ ਗਲਤ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉ  ਸਵਰੁਿੱ ਧ FIR 
ਮੌਕ ੇਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

6.  ਕਰੂਟਨੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜਰ ਰਸਹਣ  ਮੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ  ਰਕਾਰ, ਸ ਹਤ ਸਵਭਾਗ 
ਵਿੱ ਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ ਸਜਵੇਂ ਮਾ ਕ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਸਡ ਟੈਸ ੰਗ 
ਆਸਦ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰਿੱਿਣਗੇ। 

 
          ਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

       ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰਕੈਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ। 



6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਕਾਡਰ (ਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਏਰੀਏ) ਅਤੇ 22 ਪੋ ਟਾ ਜੇਲ ਸਵਭਾਗ 
ਈ.ਟੀ.ਟੀ.ਕਾਡਰ ਦੀਆ ਪੋ ਟਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਸਲਿਤੀ ਪਰੀਸਿਆ ਸਵਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ 

ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠ ਸਲਿੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦ ੇ ਾਰ ੇਉਮੀਦਵਾਰ:- 
 

Sr. 
No. 

Date of 
Scrutiny 

Called Category for ETT 6635 Posts Called Category for ETT 22 Posts 

1 28.12.2021 

BrqI nwl sbMDq ilKqI pRIiKAw iv`c 
hwzr rihx vwly hyT ilKI kYtwgrIAW dy 

swry aumIdvwr 
 

SC (M&B) ESM 
SC (R&O) ESM 

BC (ESM) 
GENERAL (ESM) 

SC (M&B) SPORTS 
SC (R&O) SPORTS 

GENERAL (SPORTS) 
FREEDOM FIGHTER 

PH (VISUAL) 
PH (HEARING) 

PH (INTELLECTUAL DISABILITY) 

BrqI nwl sbMDq ilKqI pRIiKAw iv`c hwzr 
rihx vwly hyT ilKI kYtwgrIAW dy swry 

aumIdvwr 
 

SC (M&B) ESM 
BC (ESM) 

GENERAL (ESM) 
SC (M&B) SPORTS 

 

ਨੋਟ:-  ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਈਆ ਂਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦਾ ਸਤਿਊਲ 
ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬ ਸਾਈਟ ਿੇ ਅੱਪ ਲੋਿ ਕਰ ਤਦੱਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।   
       

 
 ਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

       ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਭਰਤੀ ਡਾਇਰਕੈਟੋਰੇਟ ਪੰਜਾਬ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਸਵਸਦਅਕ ਯੋਗਤਾ  ਬੰਧੀ  ਵੈ- ਘੋਸ਼ਣਾ / ਤ ਦੀਕੀ ਪਿੱ ਤਰ 

 

 

 

1.  ਮੈਂ-----------------------------------  ਪੁਿੱ ਤਰ/ ਪੁਿੱ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ------------------- ਵਾ ੀ---------------------------------

------- ਦੀ ਰਸਹਣ ਵਾਲਾ/ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 

2.  ਇਹ ਸਕ ਮੈਂ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਸਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਦਿੱ ਤੇ ਸਵਸਗਆਪਨ ਅਨੁ ਾਰ ਰਸਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ--------------------- 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ --------------------------- ਅਧੀਨ -------------------- ਦੀ ਅ ਾਮੀ ਲਈ 

------------------------- ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਵਿੱ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ  ੀ। 

3.  ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ  ਬੰਧਤ ਪੋ ਟ ਲਈ  ਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਿੱ ਿ-ਵਿੱ ਿ 

ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀਆਂ ਤੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਸਵਸਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਅਨੁ ਾਰ- 

ਇਹ ਸਕ ਮੈਂ ਉਕਤ ਅ ਾਮੀ ਲਈ ਹੇਠ ਦਰ ਾਈਆਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪਾ  ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ-       

ਲੜੀ 
ਨੰ. 

ਸਵਸਦਅਕ 
ਯੋਗਤਾ 

ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ/ 
ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ  

ਸਵਸਦਅਕ 
ਸ਼ੈਸ਼ਨ   

 ੰ ਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ( ਕੀ ਇਹ 
 ੰ ਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਨਾਲ 
ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਜਾਂ ਉ  ਦਾ 
ਕੰ ਟੀਚੂਐਟਂ ਸਵੰਗ ਹੈ ?  

ਰੈਗਲਰ 
ਸਡ ਟੈਂ / 
ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਿੱ ਤਰ 
ਸਵਹਾਰ ਰਾਹੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ/ 
 ਟਿੱ ਡੀ  ੈਂਟਰ/  ੰ ਥਾ 
ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ੇ ਪਤਾ 
ਸਜਥੇ PCP’s ਲਗਾਏ 
ਗਏ 

ਪਰੀਸਿਆ ਕੇਂਦਰ 
ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ 
( ਕੀ ਇਹ 
ਸਵਸ਼ੇ  ਕੇਂਦਰ 
 ੀ) 

ਸ਼ੈਸ਼ਨ  ਦੌਰਾਨ 
ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 

          

          

          

          

          

          

          

         

  (ਸਬਆਨ ਕਰਤਾ)  

                  ਪਰਤੋਂ------ 



ਇਹ ਸਕ ਮੈਂ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆ ਉੱਚ ਸਵਸਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ- 

ਲੜੀ 
ਨੰ. 

ਸਵਸਦਅਕ 
ਯੋਗਤਾ 

ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ/ 
ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ  

ਸਵਸਦਅਕ 
ਸ਼ੈਸ਼ਨ   

 ੰ ਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ( ਕੀ ਇਹ 
 ੰ ਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਨਾਲ 
ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਜਾਂ ਉ  ਦਾ 
ਕੰ ਟੀਚੂਐਟਂ ਸਵੰਗ ਹੈ ?  

ਰੈਗਲਰ 
ਸਡ ਟੈਂ / 
ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਿੱ ਤਰ 
ਸਵਹਾਰ ਰਾਹੀ 

ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ/ 
 ਟਿੱ ਡੀ  ੈਂਟਰ/  ੰ ਥਾ 
ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ੇ ਪਤਾ 
ਸਜਥੇ PCP’s ਲਗਾਏ 
ਗਏ 

ਪਰੀਸਿਆ ਕੇਂਦਰ 
ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ 
( ਕੀ ਇਹ 
ਸਵਸ਼ੇ  ਕੇਂਦਰ 
 ੀ) 

ਸ਼ੈਸ਼ਨ  ਦੌਰਾਨ 
ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ 

ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਪਰਸ਼ਨ ਨੰ 1 ਤੋਂ 6 ਤਿੱ ਕ Open Distance Learning Programme  
ਰਾਹੀ ਪਰਾਪਤ ਸਡਗਰੀ  ਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਸ਼ਪਿੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ  ਬੂਤ  ਮੇਤ ਸਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣ – 
 

ਪਰਸ਼ਨ 1.       ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਜ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾਂ ਤੋਂ ODL Programme  ਰਾਹੀਂ 
ਸਡਗਰੀ   

ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੂ /  ੰ ਥਾ ਦੇ Act & Statute  ਸਵਿੱ ਚ ODL   
 Programme  ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ( ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ  ਬੂਤ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ  

ਜਾਵੇ।) 

ਉੱਤਰ- 

 

    

(ਸਬਆਨ ਕਰਤਾ)  

                  ਪਰਤੋਂ------ 



 

ਪਰਸ਼ਨ 2.   ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਜ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ 
ਸਡਗਰੀ   ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ  ਹੈ  ਕੀ ਉ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ/  ੰ ਥਾ ਦੇ Act & Statute ਸਵਿੱ ਚ 
ODL             Programme  ਆਪਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Off Campus 

Study    Centre  ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹ ੈ ( ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ  ਬੂਤ ਨਿੱ ਥੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।) 

ਉੱਤਰ- 

 

 

 

ਪਰਸ਼ਨ 3. ਉਮੀਦਵਾਰ    ਨੇ ਸਜ   ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾ ਤੋਂ ODL Programme   ਰਾਹੀਂ  
  ਸਡਗਰੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈਕੀ ਉ  ਯਨੂੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ Territorial 

   Jurisdiction  ਤੋਂ  ਬਾਹਰ  Off  Campus  Study   ਰਾਹੀ  ODL 

Programme     ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ  U.G.C / D.E.C  ਤੋਂ Permission ਲਈ ਹ ੈ
(ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ  ਬੂਤ    ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)  

ਉੱਤਰ- 

 

 

 

 ਪਰਸ਼ਨ 4.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਜ  ਯਨੂੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾ ਤੋਂ ODL Programme   ਰਾਹੀਂ  

  ਸਡਗਰੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ ਿੱ ਧਾ ਉ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਸਵਿੱ ਚ Enroll 

   ਹੋਇਆ  ਹ ੈਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕ ੀ Franchisee ਦ ੇਰਾਹੀ ( 
 ਬੂਤ    ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ) 

ਉੱਤਰ-  

 

 

 

 

(ਸਬਆਨ ਕਰਤਾ)  

                  ਪਰਤੋਂ------ 



ਪਰਸ਼ਨ 5. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਜ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾ ਤੋਂ ODL Programme   ਰਾਹੀਂ 
ਟੈਕਨੀਕਲ / ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ( ਈ.ਟੀ.ਟੀ) ਕੋਰ  ਸਡਗਰੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਕ ਉਸ 
ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰ  ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ AICTE ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਟਰੇਸਨੰਗ 
ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ N.C.T.E ਤੋਂ ਨਾਰਮ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ Permission  ਲਈ 

ਹੈ (ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ  ਬੂਤ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।) 

ਉੱਤਰ- 

 

 

 

ਪਰਸ਼ਨ 6.  ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਜ  ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ /  ੰ ਥਾ ਤੋਂ ODL Programme   ਰਾਹੀਂ 
ਟੈਕਨੀਕਲ / ਪਰੋਫਸ਼ੈਨਲ ( ਈ.ਟੀ.ਟੀ) ਕੋਰ  ਸਡਗਰੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹ ੈ ,ਸਕ ਉ  
ਯੂਨੀਵਰਸ ਟੀ ਨੇ ਟਕੈਨੀਕਲ ਕੋਰ  Franchisee ਦੇ ਰਾਹੀ Territorial 

Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Study  Centre  / Exam Centre  ਬਣਵਾਉਣ AICTE 

ਜਾਂ N.C.T.E ਤੋਂ Permission ਲਈ ਹ ੈ(ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ  ਬੂਤ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।) 

ਉੱਤਰ- 

 

 

  ਮੈਂ ਇਹ ਤ ਦੀਕ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਕ ਸਵਸਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ  ਬੰਧੀ ਉਕਤ ਸਦਿੱ ਤੀ 
 ੂਚਨਾ  ਹੀ ਅਤੇ ਦਰ ੁਤ ਹੈ। ਇ   ੂਚਨਾ ਸਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੱ ਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਗਆ । ਜੇਕਰ 

ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਸਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਕਈੋ  ੂਚਨਾ ਸਕ ੇ ਵੀ  ਟੇਜ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇ  ਦਾ / ਦੀ  
ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਿੁਦ ਹੋਵਾਗਾਂ/ ਹੋਵਾਗੀ ਅਤ ੇਇ   ਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰ ੇ ਸਵਰੁਿੱ ਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ 
ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉ ਦਾ / ਉ ਦੀ ਮੈਂ ਿੁਦ ਹੀ ਸਜੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵਾਗਾ / ਹੋਵਾਗੀ। 

                   (ਸਬਆਨਕਰਤਾ)
  

ਤ ਦੀਕੀ:- 

  ਮੈਂ ਸਬਆਨ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਉਪਰਕੋਤ ਹਲਫੀਆ ਸਬਆਨ  ਹੀਂ ਵਾ ਦਰੁ ਤ 
ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਇ  ਸਵਿੱ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾਂ ਛਪੁਾਇਆ ਨਹੀਂ  ਸਗਆ ਹ।ੈ 

ਸਮਤੀ-            (ਸਬਆਨਕਰਤਾ)  


