
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ      
ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਬਨੈ-ਫਾਰਮ ਵਿਲਹਾ.............................. 

ਦਾਖਰਾ ਰੈਣ  ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਸ਼੍ਾਯਟਹੈਂਡ ਭ ੁੱ ਢਰੀ ਜਨਯਰ ਸ਼ੇ੍ਣੀ, ਤੇਜ਼ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਧਧਨ ਤੇ ਅਧਧਆਨ).......................................... 
1 ਉਭੀਦਵਾਯ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ    

 
 

 
 
 

ਸਿੈ-ਤਸਦੀਕੀ  
ਫਟ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਦਫਤਰੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ 

  2 ਧਤਾ ਦਾ ਨਾਂ/ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ  

3 ਜਨਭ ਧਭਤੀ  

4 ੁੱਤਯ ਧਵਹਾਯ ਰਈ ੂਯਾ ਤਾ  
 

 
 

 
 

 

5 ਭਫਾਈਰ ਨੰ:           

6 ੁੱਕਾ ਤਾ  

 

 

 

7 ਕੀ ਤ ਸੀਂ ਭੈਧਟਰਕ ੰਜਾਫੀ ਧਵਸ਼੍ੇ ਨਾਰ ਾਸ 
ਕੀਤੀ ਹੈ? 

 

8 ਕੀ ਤੂਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ?  

8 ਕੀ ਤ ਸੀਂ ੁੱਛੜੀ ਸ਼੍ੇਣੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਹ ਜੇ 
ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਯੀਭੀ ਰੇਅਯ ਧਵੁੱ ਚ ਨਾ ਹਣ ਸਫੰਧੀ 
ਸਵੈ-ਘਸ਼੍ਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਯਟੀਧਪਕੇਟ 
ਰਗਾ। 

 

9 ਅਾਹਜ ਹ ਤਾਂ ਧਰਖ  

10 ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਤੇ ਆਸ਼੍ਧਯਤ  ਹ ਤਾਂ ਧਰਖ  

11 ਗਰੈਜੂਸ਼੍ਨ ਦੇ ਨੰਫਯਾਂ ਦਾ ਵੇਯਵਾ ਰਾਤ ਅੰਕ ਕ ੁੱ ਰ ਅੰਕ ਰਤੀਸ਼੍ਤਤਾ ਰਤੀਸ਼੍ਤਤਾ ਦਾ ਅੁੱ ਧ  
     

12 ਗਰੈਜੂਸ਼੍ਨ ਧਕਸ ਮੂਨੀਵਯਧਸਟੀ/ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਹੈ? 

  

13 ਜੇ ੰਜਾਫੀ ਭ.. ਹ ਤਾਂ ਧਰਖ 
(ਸਯਟੀਧਪਕੇਟ ਰਗਾ) ਸਾਹਭਣ ੇਧਦੁੱ ਤੇ ਖਾਨੇ 
ਧਵੁੱ ਚ ਧਟਕ ਰਗਾ। 

ਭ. ਬਾਗ-।     ਭ. ਬਾਗ-।।      
                       

   

14 ਜੇ  ਧਗਆਨੀ ਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਖ।     

15 ਕੀ ਬਾਸ਼੍ਾ ਧਵਬਾਗ, ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਤੋਂ 
ੰਜਾਫੀ ਟਾਈ ਦੀ ਰੀਧਖਆ ਾਸ ਕੀਤੀ 
ਹੈ? (ਸਯਟੀਧਪਕੇਟ ਰਗਾਇਆ ਜਾਵੇ)। 

  

16 ਕੀ ਭੈਧਟਰਕ ੇਂਡੂ ਸਕੂਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਡ ਦਾ 
ਨਾਂ ਧਰਖ। (ਸਯਟੀਧਪਕੇਟ ਧਵੁੱ ਚ ਧੰਡ ਦਾ ਨਾਂ 
ਦਯਜ ਹਵੇ) ਫਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ੇਜ ਨੰ. 
2 ਤੇ ਰੜੀ ਨੰ. 5 ਤੇ ਵੇਖ।  

  

17 ਕੀ ਸ ਤਤਯਤਾ ਸੰਗਯਾਭੀ ਹ?   

18 ਕੀ ਧਵਧਵਾ/ਤਰਾਕਸ਼੍ ਦਾ ਹ? ਤਾਂ ਸਫੂਤ 
ਨਾਰ ਰਗਾ। 

  

19 ਆਯਧਥਕ ਤਯ ਤੇ ਛੜੇ ਹ ਤਾਂ ਧਰਖ।   

                 ਭੈਧਯਟ ਦੇ ਕ ੁੱ ਰ ਨੰਫਯ  
  
 ਭੈਂ ਇਥੇ ਧਫਆਨ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਇਸ ਧਫਨੈ-ਪਾਯਭ ਧਵੁੱ ਚ ਭੇਯੇ ਵੁੱ ਰੋਂ  ਧਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਹੀ ਫਾ-ਦਯ ਸਤ ਹੈ। ਭੈਂ ਧਵਬਾਗ ਵਰੋਂ ਸਭੇਂ 
ਸਭੇਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਜ਼ਾਫਤੇ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਾਂਗਾ/ਕਯਾਂਗੀ। ਭੈਂ ਉਯੇਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਧਵੁੱ ਚ ਧਹਰਾਂ ਕਦੇ ਬਾਸ਼੍ਾ ਧਵਬਾਗ ਜਾਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਦ ੇ
ਧਕਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਯ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖਰਾ ਨਹੀਂ ਧਰਆ। ਜੇ ਭੇਯਾ ਪਾਯਭ, ਪਾਯਭ ਧਵੁੱ ਚ ਧਦੁੱ ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਯਭ ੇਜ ਨੰ. 2 ਤੇ ਧਦੁੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਯ ਅਧੂਯਾ 
ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੁੱ ਦ ਕਯ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਧਭਤੀ : .....................................        ਵਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਨੋਟ :- ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫਾਰਮ ਪੇਜ ਨੰ. 2 ਤੇਂ ਵਦਿੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਰੂਰ ਪਵਹਹਆ ਜਾਿੇ। 

  ਫਾਰਮ ਪੇਿ ਨੰ. 2 ਿੀ ਭਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।                                                                            



ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ:- 

1. ਪਾਯਭ,  ਧਭਤੀ ........................ਤੋਂ.............................. ਜਭਹਾ ਕਯਵਾਉਣ ੇਹਨ। 
2. ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਰੋਂ ਗਰੈਜੂਸ਼੍ਨ ਾਸ ਕੀਤੀ ਹਣੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹੈ। 
          ਨੋਟ:- ਜੇ ਧਕਸੇ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੇ ਗਰੈਜ਼ੂਸ਼੍ਨ ਦੀ ਧਡਗਯੀ ਨਹੀਂ ਰਗਾਈ ਜਾਂ ਧਡਗਯੀ ਧਵੁੱ ਚ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੰਫਯ ਅਤੇ ਕ ੁੱ ਰ ਨੰਫਯ 
 ਦਯਜ ਨਾ ਹਣ ਤਾਂ ਉਸ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਆਣੇ ਸਾਯੇ ਸਭੈਸਟਯਾਂ ਦੇ ਨੰਫਯ ਕਾਯਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟ ਕਾੀਆਂ ਦਾਖਰਾ ਪਾਯਭ 
 ਨਾਰ ਰਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤ ੇਸਾਯੇ ਸਭੈਸਟਯਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਨੰਫਯਾਂ ਦਾ ਜੜ ਅਤੇ ਕ ੁੱ ਰ ਨੰਫਯਾਂ ਦਾ ਜੜ ਇੁੱ ਕ ਵੁੱ ਖਯੇ ਰੇਨ 
 ੇਯ ਤੇ ਰਗਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਯਕੇ ਦਾਖਰਾ ਪਾਯਭ ਨਾਰ ਨੁੱ ਥੀ ਕਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਕਸੇ ਉਭੀਦਵਾਯ ਨੇ ਧਕਸ ੇਸਭੈਸਟਯ 
 ਦੇ ਨੰਫਯ ਕਾਯਡ ਦੀ ਕਾੀ ਕੰਧਊਟਯ ਤੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾੀ ਤੇ ਕੰਟਯਰਯ ਜਾਂ ਫਯਾਫਯ ਦੇ ਅਧਧਕਾਯੀ ਦ ੇ
 ਹਸਤਾਖਯ ਹਣ ਜਾਂ ਧਰੰ ਸੀਰ ਵਰੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਯਵਾ ਕੇ ਨੰਫਯ ਕਾਯਡ ਦੀ ਕਾੀ ਦਾਖਰਾ ਪਾਯਭ ਨਾਰ ਨੁੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਹਵੇ ਤਾਂ 
 ਹੀ ਪਾਯਭ ਸਵੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇਾ। ਉਯਕਤ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਹਣ ਦੀ ਸੂਯਤ ਧਵੁੱਚ ਪਾਯਭ ਯੁੱਦ ਕਯ ਧਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
3. ਉਭੀਦਵਾਯ ਵਰੋਂ ਭੈਧਟਰਕ ੰਜਾਫੀ ਧਵਸ਼੍ੇ ਵਜੋਂ ਾਸ ਕੀਤੀ ਹਣੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹੈ। 
4. ਭੈਧਟਰਕ ਦੇ ਸਯਟੀਧਪਕਟੇ ਤ ੇਸਕਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਯਜ ਹਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਰ ਵਰੋਂ ਭੈਧਟਰਕ ਦਾ ਆਚਯਣ ਸਯਟੀਧਪਕੇਟ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਹਵ ੇ
 ਜਾਂ ਸਕੂਰ ਦਾ ਧਰੰ ਸੀਰ ਤਸਦੀਕ ਕਯਕ ੇਦਵੇ ੇਧਕ ਉਭੀਦਵਾਯ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਰ ਤੋਂ ਯੈਗੂਰਯ ਧਵਧਦਆਯਥੀ ਵਜੋਂ ਦਸਵੀਂ ਾਸ 
 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਕਯਨ ਸਭੇਂ ਯਰ ਨੰ. ਅਤੇ ਸਾਰ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ। ੇਂਡ ੂ ਸਕੂਰ ਉਸ ਨੰੂ ਭੰਧਨਆ 
 ਜਾਵੇਗਾ ਧਜਸ ਧੰਡ ਧਵੁੱਚ ੰਚਾਇਤ ਚ ਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹਵੇ। 
5. ਪਾਯਭ ਬਯਨ ਦੀ ਆਖਯੀ ਧਭਤੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਤ/ਧਵਚਾਧਯਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। 
6. ਧਜਨਹ ਾਂ ਮੂਨੀਵਯਧਸਟੀਆ/ਂਕਾਰਜਾਂ ਵਰੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕਾਯਡ ਧਵੁੱ ਚ ਗਰੇਡੇਸ਼੍ਨ ਧਦੁੱ ਤੀ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਭੀਦਵਾਯ ਆਣੀ 
 ਗਰੇਡੇਸ਼੍ਨ ਨੰੂ ਨੰਫਯਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰ ਕਯਕੇ ਪਾਯਭ ਧਵੁੱਚ ਰੜੀ ਨੰ. 11 ਤੇ ਗਰੈਜੂਸ਼੍ਨ ਦੇ ਨੰਫਯਾਂ ਵਾਰੇ ਖਾਧਨਆ ਂ ਧਵੁੱ ਚ ਬਯਨਗੇ। 
7. ਸਾਫਕਾ ਪਜੀ ਤੇ ਆਸ਼੍ਧਯਤ ਉਭੀਦਵਾਯ ਧਜ਼ਰਹਾਂ ਯੁੱ ਧਖਆ ਸਵੇਾਵਾਂ ਬਰਾਈ ਅਪਸਯ, ਾਸੋਂ ਰੜੀਂਦਾ ਸਯਟੀਧਪਕੇਟ 
 ਰਾਤ ਕਯਕੇ ਪਾਯਭ ਨਾਰ ਨੁੱ ਥੀ ਕਯੇਗਾ। 
8. ਉਭੀਦਵਾਯ ਇੰਟਯਧਵਊ ਸਭੇਂ ਆਣ ੇ ਨਾਰ ਅਸਰ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਅਤ ੇ ਅਸਰੀ ਬਧਯਆ ਪਾਯਭ ਨਾਰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕੀ 
 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾੀਆ ਂਨਾਰ ਰੈ ਕ ੇਆਵੇਗਾ। 
9. ਸ਼੍ਾਯਟਹੈਂਡ ਤੇਜ਼ਗਤੀ/ਅਧਧਨ ਤੇ ਅਧਧਆਨ ਸ਼੍ਰਣੇੀ ਧਵੁੱ ਚ ਦਾਖਰੇ ਸਫੰਧੀ  ਟੈਸਟ  80 ਸ਼੍ਫਦ ਰਤੀ ਧਭੰਟ ਦੀ ਯਪਤਾਯ 
 ਤੇ ਧਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਟੈਸਟ ਧਵਚੋਂ ਾਸ ਹ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੰਟਯਧਵਊ ਰਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਸੈਟ ਦੀ ਧਭਤੀ ਅਤ ੇਸਭਾਂ 
 ਸਫੰਧਤ ਧਜ਼ਰਹਾ ਬਾਸ਼੍ਾ ਅਪਸਯ ਵਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

 ਨੁੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਯਵਾ:-  

 1. ........................................................................................................................ 
 2. ........................................................................................................................ 
 3. ........................................................................................................................ 
 4 ........................................................................................................................ 
 5. ........................................................................................................................ 
 6. ........................................................................................................................  

 7. ........................................................................................................................ 
 8. ........................................................................................................................ 
 9. ........................................................................................................................ 
 10. ........................................................................................................................ 
  
 
 
 

ਧਫਨੈਕਾਯ ਦੇ ਹਸਤਾਖਯ 

 



 
 

ਸਿੈ-ਘਸ਼ਣਾ 
                             

 
 

 

ਭੈਂ ....................................... ੁੱ ਤਯ/ ੁੱ ਤਯੀ/ਤਨੀ ਸਰੀ ................................................ ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ 
ਸਰੀਭਤੀ ........................................... ਵਾਸੀ ............................................................. ਦਾ ੁੱ ਕਾ/ੁੱਕੀ 
ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘਸ਼੍ਣਾ  ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਹਾਂ:-  

1. ਇਹ ਧਕ...................... ਅਤੇ ਭੇਯਾ ਧਯਵਾਯ ਉਕਤ ਤੇ ਦਾ ੁੱ ਕਾ/ਦੀ ੁੱ ਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਧਛਰੇ 
 ........................ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯਧਹ ਧਯਹਾ ਹੈ/ਯਹੇ ਹਨ। 
2. ਇਹ ਧਕ ਭੈਂ ਜਨਭ ਤੋਂ ......................... ਜਾਤੀ ਨਾਰ ਸਫੰਧ ਯੁੱ ਖਦਾ/ਯੁੱਖਦੀ ਹਾਂ। 

3. ਇਹ ਧਕ ਭੇਯੇ ਧਯਵਾਯ ਦੇ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਵੇਯਵਾ ਹੇਠ ਧਰਖੇ ਅਨ ਸਾਯ ਹੈ:- 

 ਰੜੀ ਨੰ.  ਨਾਭ   ਧਯਸ਼੍ਤਾ   ਉਭਯ   ਧਕੁੱ ਤਾ  

 1. ................................. ...................  ........  ............................ 
 2. .................................. ....................  .........  ............................ 
 3. .................................. ....................  .........  ............................ 
 4. .................................. ....................  .........  ............................ 
 5. ................................... ....................  .........  ............................ 
 6. ................................... ....................  ..........  ............................ 
 7. ................................... .....................  ..........  ............................ 
4. ਇਹ ਧਕ ਭੇਯਾ ਆਣਾ ਖ ਦ ਦਾ ਭਕਾਨ ਹੈ/ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੇਯੀ/ਭੇਯੇ ਧਯਵਾਯ ਦੇ ਸਾਯੇ ਵਸੀਧਰਆਂ ਤੋਂ ਕ ਰ ਆਭਦਨ 
 ..........................ਯ  ਸਾਰਾਨਾ ਹੈ। ਜ ਧਕ ਬਾਯਤ ਵਰੋਂ ਧਭਥੀ ਕਯੀਭੀ ਰੇਅਯ ਤੋਂ ਥੁੱ ਰੇ ਹੈ। 
 ਭੈਂ  ਸ਼੍ਟੀ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਹਾਂ ਧਕ ਉਯਕਤ ਅਤੇ ਨੁੱ ਥੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਧਵੁੱ ਚ ਧਦੁੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤੇ 
ਧਵਸ਼੍ਵਾਸ ਅਨ ਸਾਯ ਸਹੀ ਵਾ ਦਯ ਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਵੁੱ ਚ ਕਈ ਵੀ ਤੁੱ ਥ ਛ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਧਗਆ। ਭੈਂ ਇਸ ਗੁੱਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ 
ਧਕ ਜੇਕਯ ਭੇਯੇ ਦ ਆਯਾ ਧਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਝ ਠੀ ਸਾਫਤ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਾ/ਦੀ ਬਾਗੀਦਾਯ 

ਹਵਾਂਗਾ/ਹਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਧਜਹੀ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਭੈਨੰੂ ਧਭਰਣ ਵਾਰੇ ਸਾਯੇ ਰਾਬ ਖਤਭ ਹ ਜਾਣਗੇ। 
ਨੋਟ:- ਸਿੈ-ਘਸ਼ਣਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਤੇ ਵਪਤਾ/ਮਾਤਾ ਿਲੋਂ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 

 

ਧਭਤੀ :    

ਘਸ਼੍ਣਾ ਕਯਤਾ 
 
 
 

ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੇ ਹਸਤਾਖਯ 

ਸਿ-ੈਤਸਦੀਕੀ 
ਫਟ 

ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੇ 
ਧਤਾ/ਭਾਤਾ ਦੀ ਪਟ 


