
ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ 
S.S.S. BOARD, PUNJAB 

                    ਵਣ ਕੰਰਕ, ਕਟਯ-68 ਭਸਾਰੀ 
ਨੰਫਯ 1/52/2016-2ਅ/161         ਮਭਤੀ, ਭਸਾਰੀ:25/01/2019   
     ਜਨਤਕ ਨੋਮਟ 

  ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ ੰਜਾਫ ਵੱਰੋਂ ਇਸ਼ਤਿਸਾਯ ਨੰਫਯ 04 ਆਪ 2016 ਯਾਸੀਂ ਰਕਾਤਸ਼ਿ ਕਰਯਕ 
ਅਿ ਕਰਯਕ ਕਭ ਡਾਟਾ ਐਟਂਯੀ ਯਟਯ ਦੀਆਂ ਅਾਭੀਆਂ ਰਈ ਟਾਈਤੰਗ ਟਟ ਤਵੱਚ ਛਟ ਰਾਿ ਕਯਨ ਰਈ 
ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਰਿੀਫਨਿੀਆਂ ਰਾਿ ਸਇਆਂ ਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਰਿੀਫਨਿੀਆਂ ਨੰੂ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਵੱਲੋਂ 
ਰਨਰ ਤਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਿਾਂ ਨੰਫਯ 13/1/2018-3ੀੀ2/240 ਤਭਿੀ 29/08/18 ਦੀ 
ਯਸ਼ਨੀ ਤਵੱਚ ਤਵਚਾਯਨ ਉਯੰਿ ਸਠ ਦਯਾਏ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ ਟਾਈਤੰਗ ਟਟ ਿੋਂ ਭੁਕੰਭਰ ਛਟ ਦਣ ਦੀ ਉਨਹ ਾ ਦੀ 
ਰਤੀਫਨਤੀ ਅਤ ਦਤਾਵਜਾਂ ਦੀ ੜਤਾਰ/ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਨ ਫੰਧੀ ਕੌਂਮਰੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ:- 
  
ਰੜੀ ਨੰ: ਐਰੀਕਸ਼ਨ 

ਨੰਫਯ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਨਭ ਮਭਤੀ ਕਟਾਗਯੀ ਕਡ 

1 PSSSBC04035191 
LOVISH 
BANSAL 

SHASHI PAL 4/2/1995 114 

2 PSSSBC04064371 SHAMA 
HANDA  

YASH PAL 
HANDA  

16/01/1977  113 

3 PSSSBC04029374 
GURVINDER 
SINGH 

KULDEEP 
SINGH 

6/8/1988 113 

4 PSSSBC04063875 
LOVEDEEP 
SINGH 

DARSHAN 
SINGH 

3/12/1996 113 

5 PSSSBC04016249 
PRABHPREET 
SINGH 

PIARA SINGH 10/16/1987 113 

6 PSSSBC04062537 
BALWINDER 
SINGH 

RAJWANT 
SINGH 

3/18/1980 113 

7 PSSSBC04000138 
KAMALJEET 
KAUR 

AMRIK SINGH 9/1/1990 114 

8 PSSSBC04040646 
RUPINDER 
KAUR 

JASPAL SINGH 5/5/1991 113 

9 PSSSBC04066226 
HARJEET 
SINGH 

SUKHDEV 
SINGH 

4/2/1983 113 

10 PSSSBC04019906 
SATWINDER 
SINGH 

KARAM SINGH 11/21/1994 115 

11 PSSSBC04022748 
SHASHI 
BHUSHAN 

SANDHURI 
RAM 

3/5/1972 114 

12 PSSSBC04051503 
KAMAL PREET 
KAUR 

JASDEV SINGH 8/27/1990 113 

13 PSSSBC04029374 
GURVINDER 
SINGH 

KULDEEP 
SINGH 

6/8/1988 113 

14 PSSSBC04013097 
ANTERPREET 
SINGH GILL 

HARKAMAL 
SINGH 

1/1/1996 113 

15 PSSSBC04033363 
SARVAN 
KUMAR 

YASH PAL 12/22/1988 113 

2.  ਉਯਕਿ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਕੌਂਤਰੰਗ ਮਭਤੀ 06/02/2019 ਨੰੂ ਯੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸ। ਫੰਧਿ ਉਭੀਦਵਾਯ 
ਮਿਤੀ 06/02/2019 ਨੂੂੰ  ਵਰ 10:00 ਵਜ ਕੌਂਤਰੰਗ ਰਈ ਦਪਤਯ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ਵਣ ਬਵਨ, 
ਕਟਯ 68, ਭਸਾਰੀ ੰਜਾਫ ਤਵਖ ਸਾਜਯ ਸਣ। ਇਸ ਕੌਂਤਰੰਗ ਤਵੱਚ ਸਾਜਯ ਸਣ ਦਾ ਅੰਤਿਭ ਭਕਾ ਸ। ਇ ਉਯੰਿ 
ਕੌਂਤਰੰਗ ਰਈ ਸਯ ਕਈ ਭਕਾ ਨਸੀਂ ਤਦੱਿਾ ਜਾਵਗਾ। 
3.  ਕਾਊਂਤਰੰਗ ਿ ਫੁਰਾਏ ਜਾਣ/ਸਾਜਯ ਸਣ/ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਛਟ ਦਣ ਫੰਧੀ ਦਿਾਵਜ ਸ਼ ਕਯਨ 
ਨਾਰ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ਫੰਧਿ ਅਾਭੀ ਿ ਤਨਮੁਕਿੀ ਰਈ ਅਤਧਕਾਯ ਨਸੀਂ ਫਣ ਜਾਂਦਾ। 
4.  ਫੰਧਿ ਉਭੀਦਵਾਯ ਕੌਂਤਰੰਗ ਿ ਸਾਜਯ ਸਣ ਭ Annexure A ਅਿ Annexure B ਿ ਨੱਥੀ ਦ 
ਰਪਾਯਭ ਬਯ ਕ ਸ਼ ਕਯਨਗ।  
5.  ਉਯਕਿ ਿੋਂ ਇਰਾਵਾ ਿ ਕੌਂਤਰੰਗ ਰਈ ਫਯਡ ਦ ਦਪਿਯ ਤਵੱਚ ਸਾਜਯ ਸਣ ਭੇਂ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਸਠ ਦਯਾਏ ਦਿਾਵਜ /ਯਟੀਤਪਕਟ ਦੀ ਵ-ਤਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਪਟ ਕਾੀਆਂ  ਪਾਈਰ ਕਵਯ (ਨਾ ਤਕ 
ਰਾਤਟਕ ਦ ਪਰਡਯ ਤਵੱਚ) ਟਗ ਨਾਰ ਨੱਥੀ ਕਯਕ ਸ਼ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ:-  

ਦਵੀਂ ੱਧਯ ਿ 



 

ਅੰਗਸੀਣ ਕਟਾਗਯੀ ਅਧੀਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਵਾਰ  ਉਭੀਦਵਾਯ ਅੰਗਸੀਣ ਕਟਾਗਰੀ ਫੰਧੀ ਅਰ  
  ਯਟੀਤਪਕਟ ਅਿ ਟਾਈਤੰਗਟ ਟਟ ਿੋਂ ਿੁਕੂੰ ਿਲ ਛਟ ਫੰਧੀ ਅਰ ਯਟੀਤਪਕਟ।  

ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ  
  ਫਣਾਉਣਗ

6.  ਉਯਕਿ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਿੋਂ ਇਰਾਵਾ ਸਠ ਦਯਾਏ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿੀਫਨਿੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ 
ਚਣ ਫਯਡ, ੰਜਾਫ ਵੱਰੋਂ ਰਨਰ ਤਵਬਾਗ, ੰਜਾਫ ਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਿਾਂ ਨੰਫਯ 13/1/2018-3ੀੀ2/240 
ਤਭਿੀ 29/08/18 ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਤਵੱਚੋਂ ਤਵਚਾਯਨ ਉਯੰਿ ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਭੁਕੰਭਰ ਛਟ ਦਣ ਰਈ ਅਮਗ ਾਈਆਂ 
ਗਈਆਂ ਸਨ:- 
 
ਰੜੀ ਨੰ: ਐਰੀਕਸ਼ਨ 

ਨੰਫਯ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਜਨਭ ਮਭਤੀ ਕਟਾਗਯੀ ਕਡ 

1 PSSSBC04055539 
JAGROOP 
SINGH 

SUKHJIT 
SINGH 

3/13/1990 113 

2 PSSSBC04047334 DIVYA 
CHANDAR 
BHAN 

12/1/1994 114 

3 PSSSBC04016754 
LALIT KUMAR 
AHUJA 

SH.KRISHAN 
KUMAR AHUJA 

9/12/1978 113 

4 PSSSBC04044310 
VANEET 
KUMAR 

ASHOK KUMAR 9/7/1987 113 

5 PSSSBC04047334 DIVYA 
CHANDAR 
BHAN 

12/1/1994 114 

6 PSSSBC04010543 VINEY KUMAR GOPI RAM 1/7/1977 113 

7 PSSSBC04057953 
RAJWANT 
KAUR 

HARBHAJAN 
SINGH 

11/18/1990 113 

8 PSSSBC04021189 
DARSHAN 
SINGH 

SARDARA 
SINGH 

4/28/1987 113 

9 PSSSBC04047609 TANVIR SINGH 
NARINDER 
SINGH 

11/5/1987 113 

10 PSSSBC04064291 
KARAMJIT 
KAUR 

TARA SINGH 5/10/1986 113 

11 PSSSBC04059001 JASVIR KAUR SUCHA SINGH 9/29/1992 114 

12 PSSSBC04064151 AARTI RANI 
RAGHVIR 
CHAND 

5/1/1995 113 

13 PSSSBC04063715 SHEENAM 
SUBHASH 
CHANDER 

6/14/1982 113 

14 PSSSBC04029479 RAJNI BALA 
KISHORE 
CHAND 

3/25/1989 113 

15 PSSSBC04000817 
SEHAJPREET 
KAUR 

JASWANT 
SINGH 

5/20/1995 113 

16 PSSSBC04030776 
KASHMIR 
SINGH 

SURJIT SINGH 4/24/1983 113 

17 PSSSBC04005387 
RANJEET 
SINGH 

GURNAM 
SINGH 

5/12/1978 113 

18 PSSSBC04015881 
RAMDEEP 
SINGH 

BALDEV SINGH 7/3/1988 113 

19 PSSSBC04049560 
AMANDEEP 
SHARMA 

JAGDEV 
KUMAR 

8/25/1987 113 

20 PSSSBC04033820 
RAVINDER 
KAUR 

DHIAN SINGH 7/2/1984 113 

21 PSSSBC04060435 
JAGMEET 
SINGH 

GURJANT 
SINGH 

8/23/1991 113 

22 PSSSBC04052769 
RAVINDER 
SINGH 

AJAIB SINGH 2/2/1987 113 

23 PSSSBC04009574 
GAGANDEEP 
SINGH 

RANJEET 
SINGH 

11/1/1988 113 

24 PSSSBC04051808 AMANJIT KAUR AMRIK SINGH 9/3/1985 113 

25 PSSSBC04042316 KUNAL MOTI RAM 1/28/1991 113 



26 PSSSBC04050241 
MANISH 
KUMAR 

RAMESH 
KUMAR 

8/2/1991 113 

27 PSSSBC04055141 GURJIT SINGH BANT SINGH 4/1/1986 113 

28 PSSSBC04044310 
VANEET 
KUMAR 

ASHOK KUMAR 9/7/1987 113 

29 PSSSBC04038312 
SUSHANT 
GUPTA 

SANJEEV 
KUMAR GUPTA 

7/20/1992 113 

30 PSSSBC04003449 
BIKRAMJIT 
SHARMA 

RAJINDER 
KUMAR 

4/25/1988 113 

 
7.  ਉਯਕਿ ਯਾ 6 ਤਵੱਚ ਦਯਾਏ ਗਏ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਨੰੂ Natural Justice ਨੰੂ ਤਧਆਨ ਤਵੱਚ ਯੱਖਦ ਸਏ 
ਤਭਿੀ 06/02/2019 ਨੰੂ ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਭੁਕੰਭਰ ਛਟ ਰਾਿ ਕਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਦਿਾਵਜ (ਫੰਧਿ ਤਵਰ 
ਯਜਨ ਿੋਂ ਿਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਯਟੀਤਪਕਟ ਤਕ ਉਭੀਦਾਵਯ ਨੰੂ ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਿੁਕੂੰ ਿਲ ਛਟ ਤਦੱਿੀ ਜਾਵ) ਸ਼ ਕਯਨ ਦਾ 
ਅੰਤਿਭ ਭਕਾ ਤਦੱਿਾ ਜਾਂਦਾ ਸ। ਉਕਿ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦ ਟਾਈ ਟਟ ਦੀ ਛਟ ਫੰਧੀ ਦਿਾਵਜ ਸੀ ਾਏ ਜਾਣ ਿ 
ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਕੌਂਤਰੰਗ ਭਕ ਿ ਸੀ ਕਯ ਰਈ ਜਾਵਗੀ। ਇ ਰਈ ਉਭੀਦਵਾਯ Annexure A ਅਿ Annexure B ਬਯ 
ਕ ਅਿ ਉਕਿ ਯਾ 5 ਤਵੱਚ ਦਯਾਏ ਅਨੁਾਯ ਦਿਾਵਜ ਨਾਰ ਤਰਆਉਣ।  
8.  ਇਸ਼ਮਤਸਾਰ ਨੂੰ ਬਰ 04/2016 (ਕਲਰਕ ਅਤ ਕਲਰਕ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਓਰਟਰ) ਬੂੰ ਧੀ 
ਅੂੰਗਸੀਣ ਕਟਾਗਰੀ ਦ ਉਿੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਭੁਕੰਭਰ ਛਟ ਰਾਿ ਕਯਨ ਰਈ ਲੜੀਂਦ ਦਿਾਵਜ ਦਪਤਯ 
ਅਧੀਨ ਵਾਵਾਂ ਚਣ ਫਯਡ, ਵਣ ਬਵਨ, ਕਟਯ 68, ਭਸਾਰੀ ੰਜਾਫ ਵਿਖ ੇਸ਼ ਕਯਨ ਦਾ ਮਿਤੀ 06/02/2019 ਨੂੂੰ  
ਅੰਤਿਭ ਭਕਾ ਸ। ਇ ਿੋਂ ਫਾਅਦ ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਛਟ ਫੰਧੀ ਕਈ ਵੀ ਰਿੀਫਨਿੀ ਨੰੂ ਨਸੀਂ ਤਵਚਾਤਯਆ ਜਾਵਗਾ। 
9.  ਅੰਗਸੀਣ ਕਟਾਗਯੀ ਨਾਰ ਫੰਧਿ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦ ਟਾਈ ਟਟ ਿੋਂ ਭੁਕੰਭਰ ਛਟ ਫੰਧੀ 
ਯਟੀਤਪਕਟ ਅਧੂਯ ਜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਾਏ ਜਾਣ ਿ ਫੰਧਿ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਾਿਯਿਾ ਯੱਦ ਭਝੀ ਜਾਵਗੀ। ਇ ਫੰਧੀ 
ਕਈ ਵੀ ਰਿੀਫਨਿੀ ਤਭਿੀ 06/02/2019 ਿੋਂ ਫਾਅਦ ਨਸੀਂ ਤਵਚਾਯੀ ਜਾਵਗੀ। 
 
         -ਸੀ- 

 



Annexure-A 

S.S.S.BOARD, PUNJAB)             

                           

  1)                       2)                       3)                 

                                                       

                                                                                                                                                                 

            

                          

_________________________________________________________________________ 

                           _______________________________________________________________________  

6. ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ   (1)________________________________(2)______________________________ 

fJPfsjko

gqkgs  
% 

PB 

e'o; 

  ______________________________________________________    

8H ;kpek c"ih ;oNhfce/NL_______________________________________________________   

ੳ)

ਅ) :- 
ਕਭਟੀ ਨੰਫਯ:-______          (1) _____________________(2)__________________ਕਭਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਸਿਾਖਯ 

_____________________________________________ ਫਯਡ ਭੈਂਫਯ ਦ  

              
ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਿਾਜਾ 

ਵ ਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਟ 



   ftZfdne :'rsk ;pzXh ;t?^x'PDk$ s;dhe gZso  Annexure-B 

(ਫਾਫਤ ਇਸ਼ਮਤਸਾਯ ਨੰਫਯ 04/2016 ਕਰਯਕ/ਕਰਯਕ ਕਭ ਡਾਟਾ ਐਟਂਯੀ ਓਯਟਯ ਦੀ ਕੌਂਮਰੰਗ ਫੰਧੀ) 

1) w?A _____________________ g[Zso$ g[Zsoh  Pqh ______________________ tk;h ________________ 

_________________________________________________________ o'b BzL_________________ 

nXhB _________________________ dh nk;kwh bJh ngbkJh  ;h/. 
2) fJj fe w?A ;pzXs$T[go'es g';N bJh ;kohnK PosK g{ohnK eodk$eodh jK ns/ w/o/ tZb'A tZy^tZy 

:{Bhf;NhnK s'A gqkgs ftZfdne :'rsktK, i'' fe w?A gk; ehshnK jB, dk t/otk j/m fby/ nB[;ko j?L^ 

 

fwsh$;EkBL           (fpnkBeosk) 

bVh 
BzL 

ftfdne 
:'rsk 

:{Bhtof;Nh 
$p'ov 

;kb o?r[bo $ 
fv;N?A; $ 
gqkJht/N 

gZso $ftjko 
okjhA 

 

;z;Ek 
(;e{b$ekbi) 

dk Bkw 

:{Bhtof;Nh$ 
;NZvh ;?ANo 

$;z;Ek dk Bkw 
ns/ gsk fiZE/     
b?euo brkJ/ 

rJ/. 

gqhfynK 
e/Ado dk 
Bkw s/ 
gsk 

;?PB d'okB 
fojkfJP dk 
g[ok t/otk 

gqkgs 
nze $e[Zb 

nze 
ns/ 

gqshPssk 

1 d;thA  
 
 

       

2 pkothA  
 
 

       

3 rq/i{J/PB  
 
 

       

4 xZN' xZN 
120 

xzfNnK  
dk 

ezfgT{No 
e'o; 

;oNhfce/N  

 
 
 

       

bVh 
Bzpo 

ro?i{J/;aB fvroh d"okB gV/  
rJ/ ft;a/ 

gVkT[D tkb/ nfXnkge 
        dk BK 

     fiZE/ ebk;$b?euo brkJ/ rJ/ 
 

1    

2    

3    

4    

5    


