
ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ 
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ਜਨਤਕ ਨਨਮੁਕਤੀਆਂ 
 

ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਨਭਤੀਆ:ਂ- 

ਇਸ਼ਨਤਸਾਯ ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਸਣ ਦੀ ਨਭਤੀ        :  28-01-2023 
ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜੀਆਂ ਫਨਭਟ/ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਨਭਤੀ  :  28-01-2023 
ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜੀਆਂ ਫਨਭਟ/ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ    :  28-02-2023  
ਪੀ ਬਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ                 :  03-03-2023  
 

ਜਾਣ-ਨਸਚਾਣ 

  ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਬਾਯਤੀ ਸੰਵਵਧਾਨ ਦੀ ਧਾਯਾ  309 ਤਵਿਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿ, ਵਜਸਦਾ ਭੁੁੱ ਖ ਭੰਤਵ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਦਾਵਯਆਂ ਵੁੱ ਰੋਂ ਰਾਤ ਿ ਭੰਗ ੁੱਤਯਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
ਦ ਅਦਾਵਯਆਂ ਵਵੁੱ ਚ ਗਯੁੁੱ -ਸੀ ਸਵਾਵਾਂ ਦ ਅਭਰ ਦੀ ਬਯਤੀ ਕਯਨਾ ਿ।  

  ਰਭੁੁੱ ਖ ਸਕੁੱਤਯ, ਸਥਾਨਕ ਸਯਕਾਯ ਵਵਬਾਗ ( ੰਜਾਫ ਵਭਊਸਰ, ਰਾਟ ਨੰ; 3,ਸਕਟਯ 35 , 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਤੋਂ ਗਯੁੁੱ  -ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਰਾਤ ਭੰਗ ੁੱਤਯ  ਬਯਤੀ ਸਰ-ਡਸਸ-2022/428,ਵਭਤੀ 
06/10/2022 ਅਤ ਬਯਤੀ ਸਰ-ਡਸਸ-2022/456,ਵਭਤੀ 11/11/2022 ਅਤਸ4-ਡਸਸ-ਭਸਸ-(ਪਾਇਯ)-
2022/51095, ਵਭਤੀ 20-12-2022 ਦ ਅਨੁਾਯ ਨਗਯ ਨਨਗਭਾਂ ਅਤ ਨਗਯ ਕਰਾਂ-ਨਗਯ ੰਚਾਇਤਾਂ 
ਨਵੱਚ ਗਯ ਰਾਤੀਕਯਨ ਕਾਡਯ ਦੀਆਂ ਯਨਵ ਗਯੁੱ  ੀ ਪਾਇਯਭੈਂਨ ਅਤ ਡਯਾਇਵਯ / ਉਯਟਯ ਦੀਆਂ 
ਅਾਭੀਆਂ  ਦੀ ਬਯਤੀ  ਰਈ ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤ ਮਗ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤੋਂ 
ਨਭਤੀ 28-01-2023  ਤ 28-02-2023,  ਤੁੱਕ ਆਨਰਾਈਨ ਅਯਜੀਆਂ ਦੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ। 

ਵਵਸਤਾਯੂਯਵਕ ਸੂਚਨਾ 
1.ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ :  ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਥਾਨਕ ਯਕਾਯ ਨਵਬਾਗ (ੰਜਾਫ ਨਭਊਂਰ,ਰਾਟ ਨੰ;  3,ਕਟਯ  
35-ਏ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ )  

ਰੜ੍ੀ ਨੰ: ਵਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ ਕਾਡਯ ਦਾ ਨਾਭ ਸਯਵਵਸ ਗਯੁੁੱ  ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 

1 ਨਗਯ ਵਨਗਭਾਂ 
ਪਾਇਯਭੈਂਨ C 240 
ਡਯਾਇਵਯ/ਉਯਟਯ C 70 

 
 Total  310 

2 
ਨਗਯ ਕਸਰਾਂ-
ਨਗਯ ੰਚਾਇਤਾਂ 

ਪਾਇਯਭੈਂਨ C 751 
ਡਯਾਇਵਯ/ਉਯਟਯ C 256 

 
 

  1007 
                          Grand Total 1317 

    
 
 

ਇਸ਼ਨਤਸਾਯ ਨੰ.            
01ਆਪ 2023 

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


ਥਾਨਕ ਯਕਾਯ ਨਵਬਾਗ ਨਵੱਚ (ਨਗਯ ਨਨਗਭਾਂ) Firemen ਦੀਆ ਂਅਾਭੀਆ।ਂ 
1.ਅਾਭੀਆ ਂਦਾ ਰਣੀ ਵਾਈਜ ਵਯਗੀਕਯਨ, ਨਵਨਦਅਕ ਮਗਤਾ , ਉਭਯ ੀਭਾਂ ਸਠ ਅਨੁਾਯ ਸ:- 
Sr 
No 

            A                           
Category 

                B 
Number of vacancies reserved 
for Men 

C 
Vacancies reserved for 

Women   
 

1. General  63 30 
2. S.C        M&B 19 13 

R&O 17 06 
3. B.C 16 06 
4. Ex-

Service
men 

General 16 14 
SC 
M&B 

08 00 

B C 02 00 
5. Sports General  01 06 

SC 
M&B 

02 00 

6. Economically 
weaker section 

11 10 

Total 155 85 
 Total    B+C   =                                                               240 
9. Age Criteria Candidate should not be below 18 year and above 37 

years of age as on the last date of receipt of application . 
 Relaxation in age as per Govt. Policy. 

10 Qualification for 
direct recruitment 
as per Service 
Rules 

Minimum Matric should preferably the demobilised 
soldiers of other able bodies person all below the age of 
37  years who are quite fit to undergo rigors of the duties 
of a fire brigade personnel. 
Note:     Physique for direct recruitment 
a) Height          5’5” minimum 
b) Chest          33.5” unexpanded with 1.5” 
c) Eye sight       6/6 both eyes without glasses 
Note:- Physique ਦ ਭਾਨਨਆ ਨਵੱਚ ਔਯਤਾਂ/ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਤ ਕਵਰ 
(a)  Height ਅਤ  (c) Eye sight ਰਾਗੂ ਸਣਗ / 
Physical fitness standard: 
a) Running a distance of 100 yards with a weight of 60 

Kg stones in one minute. 
b) Lifting the hook ladder to a vertical position from 3nd  

and 6th round. 



c) Climbing a rope or a vertical pipe to a height of 8-10 
feet from the Ground. 

         Note: Applicant should have passed PUNJABI AT Matriculation standard. 
        ਥਾਨਕ ਯਕਾਯ ਨਵਬਾਗ ਨਵੱਚ (ਨਗਯ ਨਨਗਭਾਂ) Driver/Operator ਦੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ। 

2. ਅਾਭੀਆ ਂਦਾ ਰਣੀ ਵਾਈਜ ਵਯਗੀਕਯਨ, ਨਵਨਦਅਕ ਮਗਤਾ , ਉਭਯ ੀਭਾਂ ਸਠ ਅਨੁਾਯ ਸ :-  
ਰੜ੍ੀ 
ਨ:  

A 
Category 

           B 
Number of vacancies 
reserved for Men 

C 
Vacancies reserved for 

Women   
 

1. General 13 12 
2. 
 

S.C        M&B 11 04 

R&O 06 01 

3. B.C 01 06 
4. Ex-

Servicemen 
General 03 06 
SC 
M&B 

00 01 

5. Economically weaker 
section 

00 06 

 Total 34 36 
  Total     B+C    = 70 
6. Age Criteria Candidate should not be below 18 year and 

above 37 years of age as on the last date of 
receipt of application .  
Relaxation in age as per Govt. Policy. 

7. Qualification for direct 
recruitment as per 
Service Rules 

1. Middle standard minimum. 
2. Holding License of driving heavy vehicles of 

not less than five years prior to the date of 
recruitment in fire service. 

3. He must have experience of carrying out 
running repairs to vehicles and other fire 
Service appliances.     

Note: 
Physique for direct recruitment 
a) Height       5’5” minimum 
b) Chest        33.5” unexpanded with 1.5” 
c) Eye sight   6/6 both eyes without glasses 
Note: Physique ਦ ਭਾਨਨਆ ਨਵੱਚ ਔਯਤਾਂ/ਰੜ੍ਕੀਆਂ  



ਤ ਕਵਰ (a)  Height ਅਤ  (c) Eye sight ਰਾਗੂ 
ਸਣਗ। 
Physical fitness standard: 

a)  Running a distance of 100 yards with a 
weight of 60 Kg stones in one minute. 

    b)  Lifting the hook ladder to a vertical 
position from 3nd and 6th round. 
    c) Climbing a rope or a vertical pipe to a 
height of 8-10 feet   from the Ground. 

Note: Applicant should  have passed PUNJABI AT Matriculation standard. 
  ਥਾਨਕ ਯਕਾਯ ਨਵਬਾਗ ਨਵੱਚ (ਨਗਯ ਕਰਾਂ-ਨਗਯ ੰਚਾਇਤਾਂ) Firemen ਦੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ। 

3.ਅਾਭੀਆ ਂਦਾ ਰਣੀ ਵਾਈਜ ਵਯਗੀਕਯਨ, ਨਵਨਦਅਕ ਮਗਤਾ , ਉਭਯ ੀਭਾਂ ਸਠ ਅਨੁਾਯ ਸ :- 
Sr 
No 

A 
Category 

B 
Number of 
vacancies reserved 
for Men 

C 
Vacancies reserved for 

Women   
 

1. General 182 142 
2. S.C        M&B 64 51 

R&O 52 36 

3. B.C 14 47 
4. Ex-

Servicemen 
General 54 48 
SC M&B 04 00 

5. Sports General  00 03 
6. Economically weaker 

section 
05 49 

 Total 375 376 
  Total  B+C  = 751 
7. Age Criteria Candidate should not be below 18 year and 

above 37 years of age as on the last date of 
receipt of application.  
Relaxation in age as per Govt. Policy. 

8. Qualification for direct 
recruitment as per 
Service Rules 

Minimum Matric should preferably the 
demobilised soldiers of other able bodies person 
all below the age of 37 years who are quite fit to 
undergo rigors of the duties of a fire brigade 
personnel. 
Note: 



Physique for direct recruitment 
a) Height         5’5” minimum 
b) Chest          33.5” unexpanded with 1.5” 
c) Eye sight     6/6 both eyes without  glasses 
Note: Physique ਦ ਭਾਨਨਆ ਨਵੱਚ ਔਯਤਾਂ/ਰੜ੍ਕੀਆਂ 
ਤ ਕਵਰ (a)  Height ਅਤ  (c) Eye sight ਰਾਗੂ 
ਸਣਗ। 
Physical fitness standard: 

a) Running a distance of 100 yards with a 
weight of 60 Kg stones in one minute. 

b) Lifting the hook ladder to a vertical 
position from 3rd and 6th round. 

c) Climbing a rope or a vertical pipe to a 
height of 8-10 feet from the Ground. 

Note: Applicant should have passed PUNJABI AT Matriculation standard. 
      ਥਾਨਕ ਯਕਾਯ ਨਵਬਾਗ ਨਵੱਚ (ਨਗਯ ਕਰਾਂ-ਨਗਯ ੰਚਾਇਤਾਂ) Driver/Operator ਦੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ। 

4. ਅਾਭੀਆ ਂਦਾ ਰਣੀ ਵਾਈਜ ਵਯਗੀਕਯਨ, ਨਵਨਦਅਕ ਮਗਤਾ , ਉਭਯ ੀਭਾਂ ਸਠ ਅਨੁਾਯ ਸ :- 
Sr 
No 

A 
Category 

B 
Number of vacancies 
reserved for Men 

C 
Vacancies reserved for Women   

 
1. General 112 40 
2 S.C        M&B 26 36 

R&O 12 01 

3. B.C 00 10 
4. Ex-Servicemen General 02 12 
5. Economically weaker section 00 05 
 Total 152 104 
  Total  B+C     = 256 
6. Age Criteria Candidate should not be below 18 year and above 37 

years of age as on the last date of receipt of application 
Relaxation in age as per Govt. Policy. 

 Qualification for direct 
recruitment as per Service 
Rules 

1. 1.   Middle standard minimum 
2. Holding License of driving heavy vehicles of 

not less than five years prior to the date of 
recruitment in fire service. 

3. He must have experience of carrying out 
running repairs to vehicles and other fire 
Service appliances. 



 
Note: Physique for direct recruitment 
a) Height              5’5” minimum 
b) Chest              33.5” unexpanded with 1.5” 
c) Eye sight         6 / 6 both eyes without glasses 
Physical fitness standard: 
Note: Physique ਦ ਭਾਨਨਆ ਨਵੱਚ ਔਯਤਾਂ/ਰੜ੍ਕੀਆਂ ਤ 
ਕਵਰ (a)  Height ਅਤ  (c) Eye sight ਰਾਗੂ ਸਣਗ। 
a)  Running a distance of 100 yards with a weight     
of60 Kg stones in one minute. 
b)  Lifting the hook ladder to a vertical position from 3nd   
and 6th round. 
c) Climbing a rope or a vertical pipe to a height of 8-10 
feet from the Ground. 

            Note:   Applicant should  have passed PUNJABI AT Matriculation standard. 

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

ਅਨੁਸਾਯ ਿ, ਜ ਵਕ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ /ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ /ਪਸਰ ਦ ਸਨਭੁੁੱ ਖ 
ਤਫਦੀਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ । 

 (ii) ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ /ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸੂਚਨਾ /ਪਸਰ ਦ ਸਨਭੁੁੱ ਖ ਇਿ ਅਸਾਭੀਆਂ 
ਘਟਾਈਆ/ਂਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਯਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 

 (iii) ਸ਼੍ਰਣੀ ਕਡ  (Category Codes):  ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦ ਸ਼੍ਰਣੀ ਕਡ ਿਠ ਵਰਖ ਅਨੁਸਾਯ ਿਨ । 
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਸ਼੍ਰਣੀ ਅਤ ਸ਼੍ਰਣੀ ਕਡ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱ ਚ ਯੁੱ ਖਦ 
ਿ ਅਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵ। 

  ESM ਦੀ ਅਸਾਭੀ  ESM (Self) ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਵੁੱ ਚ ਿੀ ਬਯੀ ਜਾਵਗੀ। ESM (Self) ਉਭੀਦਵਾਯ  
ਉਰੁੱ ਫਧ ਨਾ ਿਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਿੀ ਇਿ ਅਸਾਭੀ ESM (Dependent) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵਵੁੱ ਚ 
ਬਯੀ ਜਾਵਗੀ। 

 IV)  ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ , ਯੁੱ ਵਖਆ  ਸਵਾਵਾਂ  ਬਰਾਈ ਵਵਬਾਗ  ਦ ਨ ਟੀਵਪਕਸ਼੍ਨ  ਵਭਤੀ 08/05/2020 
ਭਤਾਵਫਕ  ਜਕਯ ਵਕਸ  ਅਸਾਭੀ ਵਵਯੁੁੱ ਧ  ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਖੁਦ ਜਾਂ ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਆਸ਼੍ਵਯਤ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਉਯਰੁੱ ਫਧ  ਨਿੀਂ ਿੰੁਦਾ ਤਾ ਇਿ ਅਸਾਭੀ ਿਠ ਵਰਖ ਵਨਮਭ ਅਨੁਸਾਯ ਬਯੀ ਜਾਵਗੀ:- 

  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.” 

 V)    ਉਯ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ Punjab Civil Services (Common Conditions 
Condition of Services) ਯੂਰਜ,1994 ਦ ਵਨਮਭ 17 ਤਵਿਤ ਦਸਵੀਂ ੁੱਧਯ ਤ ੰਜਾਫੀ ਜਾਂ 
ਇਸ ਦ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਮਗਤਾ ਾਸ ਕੀਤੀ ਿਣੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿ। ਇਸ ਵਨਮਭ ਦੀ ਇਫਾਯਤ ਿਠ 
ਅਨੁਸਾਯ ਿ:- 

  “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.”  

 VI) ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ੰਜਾਫੀ ਵਵਸ਼੍ ਵਵੁੱ ਚ ਮਗਤਾ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ 
Notification titled  as The Punjab Civil Services ( General and Common 
conditions of Services) Rule, 2022 ਨੰਫਯ G.S.R,72 /Const/Art. 309/Amd 
(22)/2022 ਵਭਤੀ 28/10/2022 ਅਨੁਸਾਯ ਿਵਗੀ। ਇਸ ਵਨਮਭ  ਦੀ ਇਫਾਯਤ  ਿਠ 
ਅਨੁਸਾਯ ਿ;- 

  “ 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.” 

  ਉਭੀਦਵਾਯ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਤ ਵਿਰਾਂ ਰੜ੍ੀਦੀਆਂ ਵਵਵਦਅਕ ਮਗਤਾਵਾਂ ੂਯੀਆਂ 
ਕਯਦਾ ਿਵ। 

ਰੜ੍ੀ ਨੰ: ਸ਼ਰਣੀ ਸ਼ਰਣੀ (Category) ਦਾ ਨਾਭ ਕਡ 
(Code) 

1. GEN ਜਨਯਰ 101 
2. EWS (GEN) ਆਯਵਥਕ ਤਯ ਤ ਕਭਜਯ ਵਯਗ 102 
3. S.C (M & B)  ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ (ਭਜਫੀ ਫਾਰਵਭਕੀ) 103 
4. S.C.(R&O) ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ (ਯਾਭਦਾਸੀਆ ਤ ਿਯ) 104 



5. BC ਛੜ੍ੀ ਸ਼੍ਰਣੀ 105 
6. ESM GENERAL (SELF) ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਜਨਯਰ) (ਖੁਦ) 106 

  7. ESM GENERAL 
(DEPENDENT) 

ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਜਨਯਰ) (ਆਸ਼੍ਵਯਤ) 107 

8. ESM(BC) (SELF) ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਛੜ੍ੀ ਸ਼੍ਰਣੀ) (ਖੁਦ) 112 
9. ESM(BC)(DEPENDENT) ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ (ਛੜ੍ੀ ਸ਼੍ਰਣੀ) (ਖੁਦ) 113 
10. SPORTS (GEN) ਵਖਡਾਯੀ (ਜਨਯਰ) 114 
11. SPORTS (SC-M&B)  ਵਖਡਾਯੀ (ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ - ਭਜਫੀ 

ਫਾਰਵਭਕੀ) 
115 

12. Physically Handicapped 
(Visually Impaired) 

ਅੰਗਿੀਣ (ਨੇਤਯਿੀਣ) 117 

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

(A)    ਨਵਬਾਗ ਦਾ ਨਾਭ : ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਥਾਨਕ ਯਕਾਯਾਂ ( ਨਗਯ ਨਨਗਭਾਂ  ਅਤ ਨਗਯ ਕਰਾਂ-
ਨਗਯ ੰਚਾਇਤਾਂ ) 

5. ਉਭਯ ੀਭਾ:-  ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਉਭਯ ਸੀਭਾ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ 
ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਵਭਤੀ 01.01.2023 ਨੰੂ ਿਠ ਅਨੁਸਾਯ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ:- 

(i) ਵਕਸ ਵੀ ਸ਼੍ਰਣੀ ਦ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਉਭਯ 18 ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।  
(ii) ਜਨਯਰ ਸ਼੍ਰਣੀ ਦ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਉਯਰੀ ਉਭਯ 37 ਸਾਰ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। 
(iii) ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ ਅਤ ੁੱ ਛੜ੍ੀ ਸ਼੍ਰਣੀ ਦ ਵਸਨੀਕ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ 

ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ 42 ਸਾਰ ਿਵਗੀ। 
(iv) ਯਾਜ ਅਤ ਕੇਂਦਯੀ ਸਯਕਾਯ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾਂ ਵਵੁੱ ਚ ਛਟ ਵਦੰਦ ਿ 

ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਭਯ ਸੀਭਾ 45 ਸਾਰ ਿਵਗੀ। 
(v) ੰਜਾਫ ਦ ਵਸਨੀਕ ਸਾਫਕਾ ਪਜੀਆਂ ਦ ਕਸ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭਯ ਦੀ ਉਯਰੀ ਸੀਭਾ  Punjab 

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

(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 

1.  ਪਾਇਯਭੈਂਨ ਇਸ ਆਸਾਭੀ ਦਾ ਸਕਰ ਕੇਂਦਯ ਸਯਕਾਯ ਦ ਸੁੱ ਤਵੇਂ  ਕਵਭਸ਼੍ਨ ਵੁੱ ਰ ਜਾਯੀ  
ਭਵਟਰਕਸ  ਦ  (19,900/- 

ਡਯਾਇਵਯ/ਉਯਟਯ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਵਿਰ ਵਤੰਨ  ਸਾਰ  ਰਈ  7 ਵੇਂ ਕੇਂਦਯੀ  
ਤਨਖਾਿ ਕਵਭਸਨ ਵੁੱ ਰ ਜਾਯੀ  ਭਵਟਰਕਸ ਦ ( 21700/-) 



letter No. 1/50/83-5PP(1368)/3454 dated 23.04.1984 will be relaxed up to 
40 years. 

7. ਪੀ ਦਾ ਵਯਵਾ: 

 ਆਭ ਵਯਗ (General Category)/ਸੁਤੰਤਯਤਾ ਸੰਗਯਾਭੀ/ਵਖਡਾਯੀ  - 1000/- ਯੁ 

 ਸ.ਸੀ.(S.C)/ਫੀ.ਸੀ.(BC)/ਆਯਵਥਕ ਤਯ ਤ ਕਭਜ਼ਯ ਵਯਗ (EWS) - 250/- ਯੁ 
 ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਅਤ ਆਸ਼੍ਵਯਤ (Ex-Servicemen & Dependent)  - 200/- ਯੁ 
 ਵਦਵਵਆਂਗ (Physical Handicapped)     - 500/- ਯੁ 

ਨ ਟ:-1 .ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਇੱਕ ਵਾਯ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੀ ਨਕ ਵੀ ਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਵਾ ਨਸੀਂ ਕੀਤੀ                               
ਜਾਏਗੀ।   

      2.  ਨਰਖਤੀ ਰੀਨਖਆ ਨਵੱਚ ਮਗ ਾਏ ਗਏ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਕਾਉਨਰੰਗ ਅਤ ਸਯ ਤਯਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 
 ਨਜਵੇਂ  ਨਕ ਰੀਨਖਆ ਦੀ ਨਭਤੀ , ੰਬਾਵਤ  ਨਰਫ  ਅਤ ਰੀਨਖਆ ਕੇਂਦਯ ਆਨਦ ਨਯਪ  ਫਯਡ 
 ਦੀ ਵਫਾਇਟ  https://sssb.punjab.gov.in ਤ ਸੀ ਅਰਡ (Upload) ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਇ 
 ਕਯਕ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੱਰ (Latest updates) ਰਈ ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਰਾਜਭੀ ਤਯ ਤ ਚੈਂਕ  ਕਯਦ 
 ਯਨਸਣਾ ਸਵਗਾ। ਨਕ ਵੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨਾਰ ਨਵਅਕਤੀ ਤਯ ਤ ੱਤਯ ਨਵਸਾਯ ਨਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

8. ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਨਵਧੀ: 

(I)    ਉਭੀਦਵਾਯ ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in ਤ “Online 
Applications” ਅਧੀਨ ਭੁਿੁੱਈਆ ਵਰੰਕ ਤ ਕਵਰਕ ਕਯਕ ਨਭਤੀ 28-01-2023 ਤੋਂ 28-02-2023         
ਤੱਕ ਕਵਰ ਆਨਰਾਈਨ ਿੀ ਅਰਾਈ ਕਯ ਸਕਦ ਿਨ। ਿਯ ਵਕਸ ਵੀ ਵਵਧੀ ਯਾਿੀਂ ਰਾਤ 
ਰੀਕਸ਼੍ਨ ਸਵੀਕਾਯ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਯੁੱਦ ਸਭਝੀ ਜਾਵਗੀ। 

(II) ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ (instructions) ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਸਾਈਟ ਤ 
ਭਜ਼ੂਦ ਇਸ ਬਯਤੀ ਦ ਵਰੰਕ ਿਠ ਦਯਜ਼ ਿਨ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸ ਵਰੰਕ ਤ ਕਵਰਕ ਕਯਨ ਉਯੰਤ 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਨਾਰ ੜ੍ਹ ਕ ਿੀ ਿਯ ਇੁੱਕ Step ਨੰੂ ਸਪਰਤਾੂਯਵਕ ਭੁਕੰਭਰ ਕਯਨ।   

(III)  ਨਫਨੈਕਾਯ ਨੰੂ ਸਯ ਅਾਭੀ ਰਈ ਵੱਖਯਾ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਅਤ ਵੱਖਯੀ ਪੀ ਬਯਨੀ ਸਵਗੀ 
ਬਾਵ ਜਕਯ ਕਈ ਨਫਨੈਕਾਯ ਦ /ਨਤੰਨ/ਚਾਯ ਅਾਭੀਆਂ 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) ਉਭੀਦਵਾਯ ਅਸਾਭੀ ਦੀ ਚਣ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿਰਾਂ ਵਨਿੱਜੀ ਅਤ ਵਵਵਦਅਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਬਯਕ ਯਵਜਸਟਯਸ਼੍ਨ ਕਯਨਗ । ਯਵਜਸਟਯਸ਼੍ਨ ਸਪਰ ਿਣ ਉਯੰਤ  Username generate ਿ ਜਾਗਾ , 
ਵਜਸਦੀ ਵਯਤੋਂ ਕਯਕ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਪਯ ਤੋਂ  Login ਕਯਕ Step-wise ਿਯ ੁੱ ਖੋਂ ਭੰੁਕਭਰ  Application 
Form ਬਯਨਗ ਅਤ ਇਸਨੰੂ  Submit ਕਯਨਗ। ਰੰ ਤੂ ਇਿ  Application Form ਪੀਸ ਦੀ ਸਪਰਤਾੂਯਵਕ 
ਅਦਾਇਗੀ ਿਣ ਉਯੰਤ ਿੀ ਸਵੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।  

(V) ਉਭੀਦਵਾਯ Online Application Form ਬਯਨ ਸਭੇਂ ਆਣੀ ਾਸਯਟ ਸਾਈਜ਼ ਪਟਗਯਾਪ, 
ਿਸਤਾਖਯ ਅਤ ਰੜ੍ੀਂਦ ਵਵਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਭਵਟਰਕ ਦਾ ਜਨਭ ਵਭਤੀ ਵਾਰਾ ਸਯਟੀਵਪਕਟ, 
ਫਾਯਵੀਂ ਦਾ ਸਯਟੀਵਪਕਟ  ਅਤ ਗਯਜੁਸ਼੍ਨ ਸਯਟੀਵਪਕਟ ਆਵਦ ਸਕਨ ਕਯਕ ਅਰਡ ਕਯਨਗ। 
ਇੰਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵਜਾਂ ਦ ਅਰਡ ਿਣ ਅਤ ਭੁਕੰਭਰ Online Application Form submit ਿਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 



ਇੁੱਕ ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕ ਅਗਰ ਵਦਨ ਬਾਵ ਪਾਯਭ ਸਫਵਭਟ ਕਯਨ ਤੋਂ ਤੀਸਯ ਵਦਨ ਤੋਂ ਿੀ ਪੀਸ 
ਜਭਹਾ/ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੀ।  

(VI) ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਪੀਸ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ 03-03-2023          
ਿਵਗੀ। ਪੀ ਬਯਨ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਯਨਜਟਯਸ਼ਨ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਤ ਭਜੂਦ 
ਬਯਤੀ ਦ ਨਰੰਕ ਤ ਕਨਰੱਕ ਕਯਕ “Upload Photo Sign/Pay Fee/Print Application” ਨਰੰਕ ਤ 
ਕਨਰਕ ਕਯਕ Login ਕਯਨਗ। ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਤ Login ਕਯਨ ਰਈ Registration Number 
ਅਤ ਜਨਭ ਨਭਤੀ DD/MM/YYYY ਪਾਯਭਟ ਨਵੱਚ ਬਯਨੀ ਸਵਗੀ। ਆਨਰਾਈਨ ਪੀ ਬਯਨ ਰਈ ਫੈਂਕ 

ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਤ LOGIN ਕਯਨ ਰਈ Registration Number ਅਤ ਜਨਭ ਨਭਤੀ DDMMYYYY 
ਪਾਯਭਟ ਨਵੱਚ ਬਯਨੀ ਸਵਗੀ। 

(VII) ਉਭੀਦਵਾਯ Online Application Submit ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਵਫਾਈਟ ਤ ਭਜੂਦ 
“Upload Photo Sign/Pay Fee/Print Application” ਨਰੰਕ ਤ ਕਨਰੱਕ ਕਯਕ ਪੀ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ 
ਕਯ ਕਣਗ। ਉਭੀਦਵਾਯ Online Application Form submit/ਜਭਹਾਂ ਿਣ ਦੀ ਵਭਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇੁੱਕ 
ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕ ਅਗਰੀ ਵਭਤੀ ਤੋਂ ਰ  ਕ ਪੀ ਅਦਾ ਕਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ 03-03-2023           
ਤੁੱਕ ਵਕਸ ਵੀ ਕੰਭ-ਕਾਜ ਵਾਰ ਵਦਨ ਸਟਟ ਫੈਂਕ ਆਪ ਇੰਡੀਆ (State Bank of India) ਦੀ ਵਕਸ ਵੀ 
ਸ਼੍ਾਖਾ ਵਵੁੱ ਚ ਚਰਾਨ ਯਾਿੀਂ ਜਾਂ ਵਕਸ ਵੀ ਵਦਨ Net Banking ਜਾਂ Credit Card ਜਾਂ Debit Card ਜਾਂ UPI 
ਯਾਿੀਂ ਪੀਸ ਜਭਹਾ ਕਯਵਾ ਸਕਣਗ। ਵਕਸ ਕਾਯਨ ਪੀਸ ਜਭਾਂ ਨਾ ਿਣ ਦੀ ਸੂਯਤ ਵਵੁੱ ਚ ਫਯਡ ਦੀ ਕਈ 
ਵਜੰਭਵਾਯੀ ਨਿੀਂ ਿਵਗੀ। 

(VIII)   ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਪੀਸ ਜਭਹਾ ਕਯਵਾਉਣ ਉਯੰਤ ਿੀ Online ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰਵਕਵਯਆ ਭੁਕੰਭਰ ਿ ਸਕਗੀ ਅਤ  Online Application Form ਸਵੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਉਯੰਤ 
ਿੀ ਪੀਸ ਅਦਾ ਕਯਨ ਦੀ ਵਭਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ  ਦ ਵਦਨ ਛੁੱਡ ਕ ਅਗਰੀ ਵਭਤੀ ਤੋਂ Online Application 
Form Generate/Download ਿ ਸਕਗਾ । ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸ ਪਾਯਭ ਦਾ ਵਰੰ ਟ ਰ ਕ ਬਵਵੁੱ ਖ ਰਈ 
ਸੰਬਾਰ ਕ ਯੁੱਖਣ ਰਈ ਵਜੰਭਵਾਯ ਿਣਗ।   

(IX) ਜਕਯ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਸਭੇਂ ਕਈ ਗਰਤੀ ਿ ਜਾਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਵਸਯਪ  
Application form online submit ਕਯਨ ਤੋਂ ਵਿਰਾਂ ਿੀ ਉਸ ਾਸ ਪਾਯਭ ਵਵੁੱ ਚ ਸਧ ਕਯਨ ਦਾ ਭਕਾ 
ਿਵਗਾ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਇੁੱ ਕ ਵਾਯ  Application Form ਸਫਵਭਟ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਵਕਸ ਵੀ ਿਾਰਤ 
ਵਵੁੱ ਚ ਇਸ ਵਵੁੱ ਚ ਵਕਸ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਸਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਗੀ ਅਤ ਨਾ ਿੀ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਧ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਕਈ ਰਤੀਫਨਤੀ/ਭੰਗ ਦਪਤਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਸਵੀਕਾਯ ਕੀਤੀ ਜਾਗੀ।   

(X)  ਵਕਸ ਵੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਪੀਸ ਦੀ ਭੁਆਪੀ /ਛਟ ਨਿੀਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਪੀਸ ਦਾ ਬੁਗਤਾਨ ਨਾ 
ਕਯਨ ਦੀ ਿਾਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਉਸਦਾ  Application form ਅਧੂਯਾ ਸਭਝਦ ਿ ਸਵੀਕਾਯ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਗਾ 
ਅਤ ਉਸਦੀ ਅਯਜੀ/ਾਤਯਤਾ ਭੁੁੱ ਢ ਤੋਂ ਿੀ ਯੁੱ ਦ ਸਭਝੀ ਜਾਵਗੀ। 

(XI) ਵਕਸ ਿਯ ਵਵਧੀ ਯਾਿੀਂ ਬਜੀ ਗਈ ਅਯਜੀ ਜਾਂ ਵਕਸ ਿਯ ਵਵਧੀ ਯਾਿੀਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਪੀਸ ਨੰੂ 
ਵਵਰਡ (valid) ਨਿੀਂ ਭੰਵਨਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਅਵਜਿੀ ਅਯਜੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਯ ਨਾ ਕਯਦ ਿ ਯੁੱ ਦ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤਾ 
ਜਾਗਾ। 

(XII)  Net Banking/Credit Card/Debit Card/UPI ਯਾਿੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਸ ਦਾ 
Transaction ਵਕਸ ਵੀ ਕਾਯਨ ਕਯਕ ਅਸਪਰ ਿਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ  Application ਜਭਹਾਂ 
ਨਿੀਂ ਿਈ ਭੰਨੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਇੁੱ ਕ ਵਾਯ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੀਸ ਨਾ-ਭੜ੍ਨਮਗ ਿਵਗੀ। 

 



9. ਚਣ ਵਵਧੀ :- ਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ  ਰਈ  ਪਰਤਾੂਯਵਕ ਨਫਨੈ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ 
ਨਰਖਤੀ ਰੀਨਖਆ ਰਈ ਜਾਵਗੀ। ਨਰਖਤੀ ਰੀਨਖਆ ਦਾ ੰਬਾਵਤ ਨਰਫ ਅਤ ਚਣ ਨਵਧੀ ਦਾ ਟਯਨ 
(Pattern) ਫਾਅਦ ਨਵੱਚ ਫਯਡ ਦੀ ਵਫਾਈਟ ਤ ਰਕਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। ਨਰਖਤੀ ਰੀਨਖਆ ਨਵੱਚ 
ਮਗ ਏ ਗਏ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਰਾਤ ਅੰਕਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਫਣੀ ਭਨਯਟ ਭੁਤਾਨਫਕ ਫਯਡ ਵੱਰ ਰਏ ਗਏ 
ਪਰ  ਅਧਾਯ ਤ ਕਾਉਂਨਰੰਗ ਰਈ ਫੁਰਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। 

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

         ਸਠ ਦਯਾਈ ਨਕ ਵੀ ਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਅਮਗ ਕਯਾਯ ਨਦੰਦ ਸਏ ਉਦੀ ਾਤਯਤਾ ਯੱਦ 
 ਕਯ ਨਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ:- 

(i) ੰਜਾਫੀ ਨਵ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਯ ਨਾ ਾ ਕਯਨ ਦੀ ੂਯਤ ਨਵੱਚ ਾਤਯਤਾ ਯੱਦ ਭਝੀ 
ਜਾਵਗੀ।  

(ii) ੂਯੀ ਪੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸਣ ਜਾਂ ਨਨਯਧਾਯਤ ਨਵਧੀ ਅਨੁਾਯ ਪੀ ਜਭਹਾਂ ਨਾ ਕਯਵਾਉਣ ਜਾਂ 
ਨਕ ਵੀ ਕਾਯਨ ਪੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸਣ ਦੀ ਨਥਤੀ ਨਵੱਚ ਾਤਯਤਾ ਯੱਦ ਭਝੀ ਜਾਏਗੀ; 

(iii) ਨਫਨੈ-ੱਤਯ ਨਵੱਚ ਅਧੂਯੀ ਜਾਂ ਗਰਤ ੂਚਨਾ ਬਯਨਾ; 
(iv) ਆਨਰਾਈਨ ਨਫਨੈ ਕਯਨ ਦੀ ੂਯੀ ਰਨਕਨਯਆ ਭੁਕੰਭਰ ਨਾ ਕਯਨਾ; 
(v) ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ਜਾਂ ਨਕ ਸਯ ੰਥਾ ਵੱਰੋਂ  ਅਮਗ ਕਯਾਯ ਨਦੱਤਾ ਸਣਾ; 
(vi) ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਨਵੱਨਦਅਕ ਮਗਤਾ , ਉਭਯ, ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਜਾਂ ਬਯਤੀ ਦੀਆਂ ਸਯ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਨਾ 

ਸਣਾ; 
(vii) ਆਨਰਾਈਨ ਨਫਨੈ ਕਯਨ ਦੀ ਰਨਕਨਯਆ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕ ਸਯ ਰਨਕਨਯਆ ਯਾਸੀਂ ਨਫਨੈ ਕਯਨਾ; 

 
11. Reservation/ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਫੰਧੀ ਭਸੱਤਵੂਯਨ ਸਦਾਇਤਾਂ:- 

(i) ਉਭੀਦਵਾਯ ਸਰਣੀ ਅਤ ਇਸ ਦ ਕਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਖਦ ਿ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਸੁਚਤ ਿ ਕ ਬਯਨ 
ਵਕਉਵਕ ਵਕਸ ਵੀ ਸਟਜ ਤ ਸਰਣੀ ਅਤ ਸਰਣੀ -ਕਡ ਤਫਦੀਰ ਨਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਕਸ 
ਵੀ ਅਵਜਿੀ ਸਰਣੀ ਵਵਯੁੁੱ ਧ ਅਰਾਈ ਨਾ ਕਯਨ ਵਜਸ ਦੀ ਅਸਾਭੀ ਉਯ ਦਯਸਾਂਈ ਸਾਯਣੀ ਵਵੁੱ ਚ 
ਦਯਜ ਨਿੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਕਯ ਕਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਉਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਅਵਜਿੀ ਸਰਣੀ /ਸਰਣੀ 
ਕਡ ਦ ਵਵਯੁੁੱ ਧ ਅਰਾਈ ਕਯਦਾ ਿ , ਵਜਸ ਦੀ ਕਈ ਅਸਾਭੀ ਇਸ਼੍ਵਤਿਾਯ ਵਵੁੱ ਚ ਸਾਵਭਰ ਨਾ ਕੀਤੀ 
ਿਵ, ਉਸ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਅਵਜਿ ਰਾਯਥੀ  ਦੀ ਾਤਯਤਾ ਭੁੁੱ ਢ ਤ ਿੀ ਯੁੱਦ ਭੰਨੀ ਜਾਵਗੀ। 

(ii)  ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਦਾ ਰਾਬ ਕਵਰ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਵਭਰਣਮਗ ਿਵਗਾ, ਇਸ ਰਈ 
ਸਰਣੀ ਅਤ ਸਰਣੀ ਕਡ  ਬਯਨ ਸਭੇਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸ ਗੁੱਰ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਖਣ । ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰ 
ਆਨ ਰਾਈਨ ਬਯ ਗ ਪਾਯਭ ਵਵੁੱ ਚ ਦਯਜ ਸਰਣੀ ਅਤ ਸਰਣੀ ਕਡ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਿੀ ਉਸ ਦੀ 
ਾਤਯਤਾ ਨੰੂ ਵਵਚਾਵਯਆ ਜਾਵਗਾ। 

(iii) ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਦਾ ਰਾਬ ਰਣ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ੰਜਾਫ ਦਾ ਵਸਨੀਕ  ਿਣ ਦਾ ਜਾਯੀ ਿਇਂਆ                         
ਸਯਟੀਵਪਕਟ (Domicile Certificate ) ਅਰਡ /ਸ ਕਯਗਾ। ਇਿ ਸਯਟੀਵਪਕਟ 
ਅਰਡ/ਸ਼੍ ਕਯਨ ਸਭੇਂ 5 ਸਾਰ ਤ ੁਯਾਣਾ ਨਿੀ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

(iv) ਅਨੁਸੂਵਚਤ ਜਾਤੀ/ੁੱਛੜ੍ੀ ਸਰਣੀ /ਸਾਫਕਾ ਪਜੀਆ ਂ ਦਾ ਸਯਟੀਵਪਕਟ/EWS ਦਾ 
ਸਯਟੀਵਪਕਟ/ਸਯਟਸ ਕਟਾਗਯੀ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਰਚੁੱ ਰਤ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਿਣਾ 
ਰਾਜ਼ਭੀ ਿ। 

(v) ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਅਤ ਿਯ ਵਕਸ ਵੀ ਸਟਜ ਤ  ਫਯਡ ਦੀ ਭੰਗ ਅਨੁਸਾਯ ਆਣੀ ਸਰਣੀ 
ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਯ ਤਯਹਾ ਦਾ ੁਖਤਾ  ( Valid ) ਸਯਟੀਵਪਕਟ  ਸਫੂਤ ਵਜ ਸ ਕਯਗਾ। 



ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਵਕਸ ਵੀ ਰੜ੍ੀਦ ਦਸਤਾਵਜ ਦੀ ਅਣਿਣ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਉਯਕਤ 
ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਨਿੀ ਵਵਚਾਵਯਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਭਵਯਟ ਵਰਸਟ ਵਵੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਅਗਰ ਮਗ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯ ਦ ਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ ਕਯ  ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

12. ਨਫਨੈਕਾਯਾਂ ਦ ਨਧਆਨ ਨਸੱਤ ਅਨਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਸਦਾਇਤਾਂ: 

 (i) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੁੱ ਰੋਂ ਿਾਸਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਵਡਗਯੀ ਸਯਟੀਵਪਕਟ ਮੂ .ਜੀ.ਸੀ. ਦੁਆਯਾ ਸਭੇਂ -ਸਭੇਂ ਤ 
ਜਾਯੀ guidelines/instructions ਅਨੁਸਾਯ 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 ਕੀਤ ਉਫੰਧ ਅਨੁਸਾਯ ਦਸਵੀਂ ੁੱ ਧਯ ਦੀ 
ੰਜਾਫੀ ਾਸ ਕੀਤੀ ਿਵ। 

 (iii) ਯਖਕਾਰ ਦ ਸਭੇਂ ਦਯਾਨ ਵਫਨਾ ਵਕਸ ਬੁੱ ਵਤਆਂ ਤੋਂ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਤ ਨਖਾਿ/ਡੀ.ਸੀ. ਯਟ ਵਭਰਣਮਗ 
ਿਵਗਾ। ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਤਨਖਾਿ ਅਤ ਿਯ ਬੁੱ ਵਤਆਂ ਸਫੰਧੀ ਵਵੁੱ ਤ ਵਵਬਾਗ  (ਵਵੁੱ ਤ ਰਸਨਰ -1 ਸ਼੍ਾਖਾ), 
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦਾ ੁੱ ਤਯ ਨੰ . 7/204/2012-4ਪ.ੀ.1/66 ਵਭਤੀ 15.01.2015 ਅਤ 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਿਯ ਿਦਾਇਤਾਂ ਰਾਗੂ ਿਣਗੀਆਂ। 

 (iv) ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਫਯਡ ਵੁੱ ਰੋਂ ਵਕਸ ਵੀ ਸਭੇਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂ 
ਸ਼੍ਰਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ। 

 (v) ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਕਟਗਾਯੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਅਤ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਉਯਕਤ ਦਯਸਾ ਸਫੰਧਤ 
ਵਵਬਾਗ ਵੁੱ ਰੋਂ ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿ । ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਿਯ ਸ਼੍ਰਣੀ ਰਈ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ 
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ , ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਨੀਤੀ/ਿਦਾਇਤਾਂ/ਵਨਮਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਰਾਗੂ ਿਵਗਾ । 
Economic weaker Sections ਰਈ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਸਭਾਵਜਕ ਵਨਆਂ , ਅਵਧਕਾਯਤਾ ਅਤ ਘੁੱ ਟ 
ਵਗਣਤੀ ਵਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਦ ੁੱ ਤਯ ਨੰ .01/03/2019-ਆਯ.ਸੀ.1/120 ਵਭਤੀ 28 ਭਈ, 2019 
ਯਾਿੀਂ ਜਾਯੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ਇਸਨੰੂ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਸਫੰਧੀ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ ਿਯ ਵੀ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ/ਵਨਮਭਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਰਾਗੂ ਿਵਗਾ। 

(vi) ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਵਰ ਫਯਡ ਦੀ ਵਿੱਫਸਾਈਟ 
https://sssb.punjab.gov.in ਤ ਿੀ ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯ ਸਕਦ ਿਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਫਨਹ ਾਂ 
ਵਕਸ ਵੀ ਵਵਧੀ ਯਾਿੀਂ ਬਜੀ ਗਈ ਅਯਜੀ ਯੁੱਦ ਸਭਝੀ ਜਾਵਗੀ। 

(vii) ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਸਭੇਂ ਿਈ ਵਕਸ ਵੀ ਗਰਤੀ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ ਖੁਦ ਵਜ਼ੰਭਵਾਯ ਿਵਗਾ । 
ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ , ੰਜਾਫ ਦੀ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਵਜ਼ੰਭਵਾਯੀ ਨਿੀਂ ਿਵਗੀ ਅਤ ਨਾ ਿੀ 
ਵਕਸ ਵੀ ਕਾਰਭ ਵਵੁੱ ਚ ਸਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਰੋਂ ਇੁੱ ਕ ਵਾਯ ਬਵਯਆ ਵਗਆ ਡਾਟਾ ਵਕਸ 
ਵੀ ਿਾਰਤ ਵਵੁੱ ਚ ਫਦਰਣ ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਿੀਂ ਿਵਗੀ। 

(viii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਇਿ ਸਰਾਿ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ਵਕ ਉਿ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਖੁਦ ਆਨਰਾਈਨ 
ਅਰਾਈ ਕਯਨ । ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਰਈ ਵਕਸ ਿਯ ਵਵਅਕਤੀ /ਸਾਈਫਯ ਕਪ 
ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਭੁੱ ਦਦ ਰਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਗਰਤੀ ਿ ਜਾਣ ਉਯੰਤ ਵਕਸ ਵੀ ਿਾਰਤ 
ਵਵੁੱ ਚ ਪਾਯਭ ਦ ਵਕਸ ਵੀ ਕਾਰਭ ਵਵੁੱ ਚ ਸਧ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 



(ix) ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਅਧੂਯਾ ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਜਾਂ ਆਨਰਾਈਨ ਵਫਨੈ ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ੂਯੀ ਨਾ 
ਕਯਨ ਜਾਂ ੂਯੀ ਪੀਸ ਨਾ ਬਯ ਸਕਣ ਜਾਂ ਰੜ੍ੀਂਦ ਦਸਤਾਵਜ਼ ਅਰਡ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ 
ਉਸਦਾ ਵਫਨੈ-ੁੱਤਯ ਸਵੀਕਾਯ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਉਸਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ 
ਨਿੀਂ ਭੰਵਨਆ ਜਾਵਗਾ। 

(x) ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਯਸਾਈਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਭੁਤਾਫਕ ਰੜ੍ੀਂਦ 
ਸਯਟੀਵਪਕਟ ਸਕਨ ਕਯਕ ਵਿੱਫਸਾਈਟ ਤ ਨਾਰ ਿੀ ਅਰਡ ਕਯਨਗ। 

(xi) ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਿ ਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ਵਕ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਜਵੇਂ 
ਚਣ ਵਵਧੀ, Admit Card, ਨਤੀਜਾ, Merit List, ਭਿੁੱਤਵੂਯਨ ਵਭਤੀਆਂ ਅਤ ਬਯਤੀ ਰਵਕਵਯਆ 
ਸਫੰਧੀ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਸਭੇਂ -ਸਭੇਂ ਤ ਜਾਯੀ ਿਣ ਵਾਰੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ /ਨ ਵਟਸ/ਤਫਦੀਰੀ 
ਵਸਯਪ ਫਯਡ ਦੀ ਵਿੱਫਸਾਈਟ ਤ ਿੀ ਅਰਡ  (upload) ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ । ਇਸ ਸਫੰਧੀ 
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਵੁੱ ਖਯ ਤਯ ਤ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਨਿੀਂ ਬਜੀ ਜਾਵਗੀ । ਸ ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਬਯਤੀ ਰਵਕਵਯਆ 
ਭੁਕੰਭਰ ਨਿੀਂ ਿ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੁੱ ਕ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ  Updates ਰਈ ਫਯਡ ਦੀ ਵਿੱਫਸਾਈਟ ਰਾਜ਼ਭੀ 
ਤਯ ਤ ਚਿੱਕ ਕਯਦ ਯਵਿਣਾ ਿਵਗਾ । ਅਵਜਿਾ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਿਣ 
ਵਾਰ  ਵਕਸ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਜੰਭਵਾਯੀ ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ਦੀ ਨਿੀਂ ਿਵਗੀ ਅਤ ਨਾ ਿੀ 
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਭਕਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

(xii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਸ਼੍ਰਣੀ ਅਤ ਇਸਦ ਕਡ ਦਾ ਵਧਆਨ ਯੁੱਖਦ ਿ ਆਨਰਾਈਨ ਪਾਯਭ ਵਧਆਨ ਨਾਰ 
ਬਯਨ ਵਕਉਂਵਕ ਵਕਸ ਵੀ ਸਟਜ ਤ ਸ਼੍ਰਣੀ ਅਤ ਸ਼੍ਰਣੀ-ਕਡ ਤਫਦੀਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਗਾ। 

(xiii) ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱ ਖ ਵਯਗਾਂ/ਸ਼੍ਰਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਉਸ ਵਯਗ /ਸ਼੍ਰਣੀ ਵਵੁੱ ਚ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਉਰੁੱ ਫਤਾ 
ਅਨੁਸਾਯ ਬਯੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

(xiv) ਆਨਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਜਾਂ ਭਵਯਟ ਸੂਚੀ ਵਵੁੱ ਚ ਨਾਭ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਰਈ ਫੁਰਾ 
ਜਾਣ ਨਾਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਿਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਯੀ ਨਿੀਂ ਫਣ ਜਾਵਗਾ । 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਸਫੰਧਤ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਿਯ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਮਗਤਾ ੂਯੀ ਕਯਨ ਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ 
ਉਰਫਧਤਾ ਭੁਤਾਫਕ ਿੀ  ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ । 
ਤਅ ਸਭੇਂ-ਸੀਭਾ ਅੰਦਯ ਆਣੀ ਮਗਤਾ ਵਸੁੱ ਧ ਨਾ ਕਯ ਸਕਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ 
ਾਤਯਤਾ ਯੁੱਦ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ ਅਤ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਫਯਡ ਵੁੱ ਰੋਂ ਵਰਆ ਵਗਆ ਪਸਰਾ ਅੰਵਤਭ 
ਿਵਗਾ। 

(xv) ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਬਯਤੀ ਦੀ ਵਕਸ ਵੀ ਸਟਜ ਤ ਉਰਫਧ ਕਯਵਾ ਗ ਵਕਸ ਵੀ ਦਸਤਾਵਜ ਦ 
ਗਰਤ ਸਾਫਤ ਿਣ ਤ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਭਵਯਟ ਸੂਚੀ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਕੁੱ ਢ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਉਸਦੀ ਾਤਯਤਾ 
ਯੁੱਦ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ । ਅਵਜਿ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਵਯੁੁੱ ਧ ਵਨਮਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਵਾਈ ਵੀ 
ਆਯੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ। 

(xvi) ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਿ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਯਨਗ ਵਕ ਉਿ ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਸਫੰਧੀ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਮਗਤਾ 
ਅਤ ਵਨਯਧਾਯਤ ਸ਼੍ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਦਾ ਿ। ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱ ਰੋਂ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਅਸਰ ਦਸਤਾਵਜ 
ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਉਭਯ , ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਅਤ ਰੜ੍ੀਂਦ ਦਸਤਾਵਜ ਸਫੰਧੀ ਤਸਦੀਕ ਕਯਨੀ ਿਵਗੀ 
ਅਤ ਆਣ ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਦ ਸਯਟੀਵਪਕਟ ਵੀ ਸ਼੍ ਕਯਨੇ ਿਣਗ । ਇਨਹ ਾਂ ਦਸਤਾਵਜਾਂ ਦ ਿਯ ੁੱ ਖੋਂ 
ਸਿੀ ਵਸੁੱ ਧ ਿਣ ਅਤ ਰੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਸ਼੍ਯਤਾਂ /ਮਗਤਾਵਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਨ , ਉਸਦੀ ਾਤਯਤਾ ਵਸੁੱ ਧ ਿਣ 



ਅਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਿਣ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ ਿੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ 
ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

(xvii) ਉਭੀਦਵਾਯ ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਵਵੁੱ ਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਗਤਾ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ 
ਆਣ ਸਯਟੀਵਪਕਟ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁ੍ਦਾ ਕਾੀਆਂ ਸ਼੍ ਕਯਨਗ । ਇਿ ਸਾਯ 
ਦਸਤਾਵਜ਼ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਵਭਤੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਂ ਦ ਿਣ ਚਾਿੀਦ ਿਨ । ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਸਭੇਂ ਵਕਸ 
ਵੀ ਰੜ੍ੀਂਦ ਦਸਤਾਵਜ ਦੀ ਅਣਿੋਂਦ ਵਵੁੱ ਚ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਉਯਕਤ ਅਸਾਭੀਆਂ ਰਈ ਨਿੀਂ 
ਵਵਚਾਵਯਆ ਜਾਵਗਾ ਅਤ ਭਵਯਟ ਵਰਸਟ ਵਵੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਅਗਰ ਮਗ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦ ਿ 
ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਸਪਾਯਸ਼੍ ਕਯ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

(xviii) ਜਕਯ ਦ ਜਾਂ ਦ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਭਵਯਟ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫਾਯਫਯਤਾ ਸਫੰਧੀ ਕਈ ਭਾਭਰਾ 
ਸਾਿਭਣ ਆਉਂਦਾ ਿ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਫਯਾਫਯ ਅੰਕ ਿਾਸਰ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਜਨਭ ਵਭਤੀ ਨੰੂ 
ਵਵਚਾਯਦ ਿ ਵੁੱ ਧ ਉਭਯ ਵਾਰ  ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਭਵਯਟ ਉੱਯ ਭੰਨੀ ਜਾਗੀ । ਜਕਯ ਜਨਭ ਵਭਤੀ 
ਅਨੁਸਾਯ ਉਭਯ ਵਵੁੱ ਚ ਵੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਇਸ ਉਯੰਤ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਰੜ੍ੀਂਦੀ 
ਵਵਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਦੀ ਅੰਕ ਰਤੀਸ਼੍ਤਤਾ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦ ਿ ਵੁੱ ਧ ਅੰਕ ਿਾਸਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਭਵਯਟ 
ਉੱਯ ਭੰਨੀ ਜਾਗੀ । ਜਕਯ ਇਸ ਉਯੰਤ ਵੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਨਿੀਂ ਸੁਰਝਦਾ 
ਿ ਤਾਂ ਭਵਟਰਕ ਦ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਵਵਚਾਯਦ ਿ ਵੁੱ ਧ ਭਵਟਰਕ ਅੰਕ ਿਾਸਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਭਵਯਟ ਉੱਯ 
ਭੰਨੀ ਜਾਗੀ। ਇਸ ਵਵਧੀ ਅਨੁਸਾਯ ਭਵਯਟ ਦੀ ਫਯਾਫਯਤਾ ਦ ਭਾਭਰ ਵਵੁੱ ਚ ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚਣ 
ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਵਰਆ ਵਗਆ ਪਸਰਾ ਅੰਵਤਭ ਿਵਗਾ ਅਤ ਇਿ ਸਬ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤ ਰਾਗੂ ਿਵਗਾ। 

(xix) ਕਾਉਂਸਵਰੰਗ ਰਈ ਆਉਣ ਵਾਰ  ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਟੀ../ਡੀ.. ਅਦਾ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ। 

(xx) ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੁਆਯਾ ਇੁੱ ਕ ਵਾਯ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਪੀਸ ਫਯਡ /ਫੈਂਕ ਦੁਆਯਾ ਵਕਸ ਵੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੁੱ ਚ 
ਵਾਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। 

(xxi) ਇਸ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਫਯਡ ਦੁਆਯਾ ਬਵਵੁੱ ਖ ਵਵੁੱ ਚ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵੀ 
ਸਧ/ਨ ਵਟਸ/Corrigendum ਇਸ ਬਯਤੀ ਤ ਰਾਗੂ ਿਵਗਾ ਅਤ ਉਭੀਦਵਾਯ ਇਸਦੀ ਾਰਣਾ 
ਕਯਨੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਗ। 

(xxii) ਇਸ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਵਕਸ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਤਫਦੀਰੀ /ਸਧ ਕਯਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਯ ਅਧੀਨ ਸਵਾਵਾਂ ਚਣ 
ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਾਸ ਯਾਖਵਾਂ ਿਵਗਾ ਅਤ ਵਕਸ ਵੀ ਭਾਭਰ /ਵਵਸ਼੍ ਸਫੰਧੀ ਫਯਡ ਜਾਂ ਫਯਡ 
ਦੁਆਯਾ ਗਵਠਤ ਕੀਤੀ ਕਭਟੀ ਦਾ ਪਸਰਾ ਅੰਵਤਭ ਅਤ ਸਾਯ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਤ ਰਾਗੂ ਿਵਗਾ। 

(xxiii) ਉਯਕਤ ਦਯਸਾਈਆਂ ਅਸਾਭੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਯਤਾਂ /ਵਨਮਭ/ਯਾਖਵਾਂਕਯਨ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ 
ਦੁਆਯਾ ਭੁਿੁੱਈਆ ਕਯਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ /ਜਾਣਕਾਯੀ ਤ ਅਧਾਵਯਤ ਿਨ । ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਤਯਹਾਂ 
ਦੀ ਵਜੰਭਵਾਯੀ ਸਫੰਧਤ ਵਵਬਾਗ ਦੀ ਿਵਗੀ। 

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

(xxv) ਇਸ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕਸ ਵੀ ਕੰਭ -ਕਾਜ ਵਾਰ  ਵਦਨ  10.00 
am ਤੋਂ 04.00 pm ਦਪਤਯ ਦ ਟਰੀਪਨ ਨੰ . 0172-2298000 (Extension No. 5103) 
ਤ ਸੰਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ। 

mailto:helpsssb2216@gmail.com


(xxvi) ਇਸ ਇਸ਼੍ਵਤਿਾਯ /ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਜਕਯ ਕਈ ਤਯੁੁੱ ਟੀ ਵਧਆਨ ਵਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ 
ਸੁਧਾਯਨ ਦਾ ਿੁੱ ਕ ਫਯਡ ਕਰ ਯਾਖਵਾਂ ਿਵਗਾ। 

              
               -ਸਿੀ/- 

ਥਾਨ: ਐ.ਏ.ਐ. ਨਗਯ         ਚਅਯਭਨ 
ਨਭਤੀ:                              ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ 

 


