ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ ਪੋਸਟ ਮੈਿਟਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ
ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ# ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ#
 ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਚੈੱਕ ਿਲਸਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
 ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਸਵੈ–ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ"ੋਫਾਰਮਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰ ਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਲਗਾਏ ਜਾਣ:

ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ# :

1. ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਲੈ ਣ ਤ ਪਿਹਲ Student's Name, Father's Name ਅਤੇ Mother's
Name ਦੇ spelling ਚੰ ਗੀ ਤਰG ਚੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ spelling ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ ਿਵਚ
ਦਰਸਾਏ ਨਾਵ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹੋਣ।
2. ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ Distance ਸ਼ਬਦ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ
ਿਕM ਜੋ ਿਡਸਟOਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਲਾਸ/ਕੋਰਸ ਨਾਲ Distance ਸ਼ਬਦ ਿਲਿਖਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
3. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਿਜਸ ਬOਕ ਿਵਚ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਸ ਬOਕ ਦਾ IFSC Code ਚੰ ਗੀ ਤਰG ਚੈਕ ਕਰ
ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮG ਹੋਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਿਦੱ ਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
4. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱ ਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰG ਸੁਿਨਸਿਚਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ
ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ।
5. ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਚੰ ਗੀ ਤਰG ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਹੀ ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਪੋਰਟਲ ਤ ਿਸੱ ਧਾ ਿਪ"ੰ ਟ
ਆਊਟ ਨਾ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਸਗ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਲੈ ਣ ਤ ਪਿਹਲ
ਚੈਕ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਹੇਠ Status:Locked Mode ਸ਼ਬਦ ਿਪ"ੰ ਟ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜ ਨਹ[।
ਜੇਕਰ Status : Draft Mode ਿਵਚ ਹੈ ਤ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ ਫਾਰਮ ਅਜੇ ਲਾਕ ਨਹ[ ਹੋਇਆ।
6. ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਲੈ ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤ ^ਪਰ ਸੱ ਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਨ_ ਿਵਚ ਗਦ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੋਟੋ ਿਚਪਕਾਈ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਹੇਠ Signature ਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
7. ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ (ਇਕ ਅਸਲ ਅਤੇ ਇਕ ਫੋਟੋ–
ਸਟੈਟ) ਿਵਭਾਗ ਿਵਖੇ ਜਮG ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ# :

1. ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 1 ਅਪ"ੈਲ, 2020 ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵ।ੇ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਾਇਬ
ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਵੱ ਲ ਹੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਤ ਇਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸ ਪ"ਤੀ–ਹਸਤਾਖਰ (counter-sign) ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
4. ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਤੇ ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ
spellings ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰG ਚੈਕ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹੋਣ।
5. ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਜ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤ
ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ spellings ਚੰ ਗੀ ਤਰG ਚੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਆਮਦਨ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਿਬਲਕੁਲ ਬਾਦ ਿਵਚ ਿਪਤਾ ਦੇ ਮੌਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਜੇਕਰ ਿਪਤਾ ਦਾ ਮੌਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਹ[ ਬਣਵਾਇਆ ਿਗਆ ਤ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਤਾ ਵੱ ਲ ਅਸਲ
ਐਫੀਡੈਿਵਟ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
7. ਜੇਕਰ ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਤ ਮਾਤਾ ਵੱ ਲ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਨgਟਰੀ ਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਐਫੀਡੈਿਵਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
8. ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ–ਿਪਤਾ ਦੋਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਤ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਮਾਤਾ–ਿਪਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ
ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਦ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਵੱ ਲ ਨgਟਰੀ
ਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਸਲ ਐਫੀਡੈਿਵਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
9. ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਿਵਵਾਿਹਤ ਹੈ ਤ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਿਵਟ (ਨgਟਰੀ ਤ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ) ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਿਵਵਾਿਹਤ ਹੈ,
ਮਾਤਾ–ਿਪਤਾ ਤ ਅਲੱਗ ਰਿਹ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਆਮਦਨ ਹੱ ਦ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ।

10. ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਵੱ ਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ
ਹੈ ਤ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਭੈਣ/ਭਰਾ) ਵੱ ਲ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਰੰ ਤੂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ
ਕਾਪੀ attach ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਦੀ
User ID ਅਤੇ Password ਿਲਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ# :

1. ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ (Scheduled Caste) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਿਚਤ
ਜਾਤੀ (SC) ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਭਾਵm ਿਕੰ ਨ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਣਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਪਛੜੀ ਸ਼"ੇਣੀ (Backward Class) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 1 ਅਪ"ੈਲ, 2020 ਤ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਛੜੀ ਸ਼"ੇਣੀ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਉਪਰੋਕਤ ਿਮਤੀ ਤ ਪਿਹਲ ਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਕਰੀਮੀ ਲੇ ਅਰ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਪ"ੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੈੱਕ ਿਲਸਟ ਦੇ ਅਗਲੇ points ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ:

 ਮੈਿਟ"ਕੁਲੇਸ਼ਨ (ਦਸਵ[) ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟ–
ੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਿਜਸ ਤ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ_
ਮੈਿਟ"ਕੁਲੇਸ਼ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਜ ਚੰ ਡੀਗੜG ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।
(ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਪਛਲੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ 60% ਅੰ ਕ
ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।)
 ਬOਕ ਦੀ ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਿਜਸ ^ਤੇ ਬOਕ ਦਾ IFSC Code ਸਾਫ ਸਾਫ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
ਚੈੱਕ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬOਕ ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ ਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬOਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱ ਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮm ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਕੀਤੀ Undertaking ਦੀ ਅਸਲ
ਕਾਪੀ (ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ) ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ"ੋਫਾਰਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ
ਡੀਿਲੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਧਕਾਰੀ (ਕਲਰਕ, ਸਹਾਇਕ, ਿਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਿਜਸਟਰਾਰ) ਤ ਹਸਤਾਖਰ
ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰ ਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗੀ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 ਿਵਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ਸ਼ਨਾਖਤੀ (Identity Card) ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਿਪ"ੰ ਟ–ਆਊਟ ਲੈ ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਭਰ ਕੇ ਿਵਭਾਗ
ਦੀ ਸਬੰ ਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਸ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟ–
ੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
 ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ Renewal Case ਹੈ ਭਾਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ_ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੋਸਟ–ਮੈਿਟ"ਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ
ਦਾ ਲਾਭ ਿਲਆ ਹੈ ਤ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪ"ੰ ਟ ਆਊਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। (ਅਗਲੇ
ਸਾਲ Renewal Case ਵਜ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ
ਇਕ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)

ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (Residence Certificate) ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ# :

1. ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
2. ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹ[
ਤ ਨਵm ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ ਨਵm ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਸੁਿਵਧਾ ਸOਟਰ/ਸੇਵਾ ਕmਦਰ ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ ਰਸੀਦ/ਸਿਲੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ
ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
3. ਇਸ ਰਸੀਦ/ਸਿਲੱਪ ਹੇਠ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱ ਲ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਿਲਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਅਸਲ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ"ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਉਹ ਉਸ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਫੋਟ–
ੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀ ਿਵਭਾਗ ਿਵਖੇ ਜਮG
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ/ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨ>ਟ :– 1. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱ ਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਸਮੂਹ ਦਸਤਾਵੇਜ# ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ–ਸਟੈਟ ਕਾਪੀਆਂ Self-Attested
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਇਨF# ਦੇ ਹੇਠ# ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਪੋਸਟ–ਮੈਿਟਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਅਤੇ Covid-19 ਸਬੰ ਧੀ ਸਬੰ ਧੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ ਸਮK–ਸਮK ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ#/ਿਨਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
3.
ਚੈੱਕ ਿਲਸਟ, ਸਵੈ–ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੋਫਾਰਮਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੋਫਾਰਮਾ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪੋਫਾਰਮਾ ਿਵਭਾਗੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ www.dccpbi.com ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

