ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਟਿਕ ਸਕਾਲਰਟ੍ਿਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੀ ਸੂਚੀ।
1) ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਿੈ ਘੋਿਣਾ (ਪਾਸਪੋਟ ਸਾਈਜ ਿੀ ਫੋਟੋ ਟ੍ਚਪਕਾਈ ਜਾਿੇ)
2) ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਟ੍ਬਨੈ ਪੱ ਤਰ ਹਸਤਾਖਰ ਸਟ੍ਹਤ

(ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਿ)

3) ਕਾਲਜ ਿਾ ਿਾਖਲਾ ਫਾਰਮ (ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਨੰ. ਉੱਪਰ ਟ੍ਲਖ ਟ੍ਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇ)
4) ਮੈਟ੍ਟਿਕ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
5) ਟ੍ਪਛਲੀ ਪਿੀਟ੍ਖਆ ਿਾ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
6) ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
7) ਪੰ ਜਾਬ ਟ੍ਰਹਾਇਿੀ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
8) ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
9) ਟ੍ਪਤਾ ਿਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
10) ਮਾਤਾ ਿਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
11) ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਟ੍ਲੰਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਿੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ
(ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਕੋਡ ਸਮੇਤ)
12) ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੱ ਲੋਂ ਆਮਿਨ ਿਾ ਹਲਫੀਆ ਟ੍ਬਆਨ
13) ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੱ ਲੋਂ ਟ੍ਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਹਲਫੀਆ ਟ੍ਬਆਨ

(ਪਾਸਪੋਟ ਸਾਈਜ ਫੋਟੋ ਟ੍ਚਪਕਾਈ ਜਾਿੇ)

14) ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੇ ਰੀਟ੍ਨਊ ਹੋਣ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ (ਪਟ੍ਹਲੀ ਿਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ)

15) ਮਾਤਾ / ਟ੍ਪਤਾ ਿੱ ਲੋਂ ਆਮਿਨ ਸਬੰ ਧੀ ਆਮਿਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ ਤਟ੍ਹਸੀਲਿਾਰ ਤੋਂ
ਜਾਰੀਿੂਿਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਿਾ ਲਈ ਟ੍ਿਭਾਗ ਿੇ ਮੁਖੀ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ।
16) ਹਾਜ਼ਰੀ ਿੀਟ (ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ)

ਨੋਟ : 1) ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੱ ਲੋਂ ਸਾਰੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਿੈ ਤਸਿੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2) ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋ ੜੀਂਿੇ
ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੀ ਵਜੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੋਿੇਗੀ।
3) ਪੰ ਜਾਬ ਵਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਤਾ/ਵਪਤਾ ਿਾ ਆਮਿਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ
ਂ ਰੀ ਕੋਰਸਾ ਲਈ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਟ

ਫੋਟੋ

ਸਿੈ ਘੋਿਣਾ
ਮੈਂ ........................................ ਪੁੱ ਤਰ/ਪੁੱ ਤਰੀ ਸ਼ਰੀ......................................... ਿਾਸੀ .........................
.....................................................................ਵਜਲਹਾ ......................... ਇਹ ਸਿੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱ ਤਰ Govt. of
India Ministry of Social Justice and Empowerment Letter No. F. No. 14011/01/2018 SCD-V dated
11-07-2018 & ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਿਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿੇ
ਵਪੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ: 3/28/2018-SA1/1712 dated 12-07-2018 ਅਤੇ ਿਿਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸੱ ਵਿਆ ਵਿਭਾਗ
(ਕਾਲਜਾਂ), ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਿਜੀਿਾ ਸ਼ਾਿਾ ਿੇ ਵਪੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ: 10/10-2018 ਸਕਾ-1(3)/31 ਵਮਤੀ 16-072018 ਿੇ ਸਬੰ ਧ ਵਿੱ ਿ ਿਰਜ ਹਿਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਿਲੇ ਸਮੇਂ ਿੀਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਿੀ ਛੋਟ ਲਈ ਿੇ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।
1) ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ, ਵਜਲਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱ ਿ ਸੈਸ਼ਨ .................. ਕਲਾਸ............................,
ਰੋਲ ਨੰ................... ਵਿੱ ਿ ਿਾਿਲਾ ਲੈ ਵਰਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਆਿ ਐਸ.ਸੀ ਅਧੀਨ
ਿੀਸ ਵਿੱ ਿ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਿਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ
ਿੀਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਛੋਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੇ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।
2)

ਇਹ ਵਕ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਆਿ ਐਸ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਿਜੀਿਾ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ
ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵਜੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਿੱ ਿਿੱ ਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱ ਿ ਵਿੱ ਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ ਿੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਣਤ ਿਸਤਾਿੇਜ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ
ਕਰਾਂਗਾ।

3)

ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਿੀ ਿੀਸ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਵਗਣਤੀ ਿਰਗ
ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਿ ਜਮਹਾ ਕਰਿਾ ਿੇਿਾਂਗਾ/ਿੇਿਾਂਗੀ। ਅਵਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਿੀ
ਸੂਰਤ ਵਿੱ ਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਤੀਜਾ ਰੋਵਕਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਿੁਿ ਿੀ ਜੁੰ ਮੇਿਾਰੀ ਹੋਿੇਗੀ।

4)

ਇਹ ਵਕ ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਿੀ ਮੈਨੰ ੂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਵਗਣਤੀ
ਿਰਗ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਿੀਸ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਿੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਿੀ ਬਣਿੀ ਪੂਰੀ ਿੀਸ ਿੇਣਿਾਰ
ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ।
ਟ੍ਬਆਨਕਰਤਾ .....

ਤਸਿੀਕ :
ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਿਣਾ ਕਰਿਾ / ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਟ੍ਕ ਉਪਰੋਕਤ ਟ੍ਿੱ ਤੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟ੍ਿਿਿਾਸ ਅਨੁਸਾਰ
ਸਹੀ ਿਾ ਿਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਿੱ ਚ ਕੁਝ ਿੀ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀ ਰੱ ਟ੍ਖਆ।
ਟ੍ਬਆਨਕਰਤਾ.........

ਫੋਟੋ

ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੱ ਲੋਂ ਟ੍ਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਹਲਫੀਆ ਟ੍ਬਆਨ
(ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਟਿਕ ਸਕਾਲਰਟ੍ਿਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ)

1)

ਮੈਂ

............................................................ਪੱ ਤਰ/ਪੁੱ ਤਰੀ

..................................................................ਵਪੰ ਡ

............. ..............................................ਤਵਹਸੀਲ .........................ਵਜਲਹਾ .....................ਿਾ/ਿੀ ਪੱ ਕਾ ਿਸਨੀਕ ਹਾਂ|
2) ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਜਾਤੀ ਿੀ ਸੂਿੀ ਵਿੱ ਿ ਿਰਜ ਲੜੀ ਨੰ .............. ਤੇ ਿਰਸਾਈ ਜਾਤੀ
.......................... ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਿਿਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀਆਂ /ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸਰੈਣੀ ਿਾ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ
ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ|ਇਸ ਿੀ ਕਾਪੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨ 2.50 ਲੱਿ
ਰੂਪਏ ਐਸ.ਸੀ/(01 ਲੱਿ ਰੁਪਏ) ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਲਈ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ|
3) ਇਹ ਵਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਸਕੀਮਾਂ ਿੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ
ਜਾਣੂ ਹਾਂ|
4) ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਿਲੋਂ ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਮਤੀ 01-08-2017 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਿਾਇਤਾਂ ਅਤੇ
ਪੱ ਛੜੀਆਂ ਸਰੈਣੀਆਂ ਿੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਮਤੀ 28-06-2016 ਿੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਵਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਮਤੀ 17.08.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਿਾਇਤਾਂ ਪੜਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਵਜਨਹਾਂ ਿੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ|
5) ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸ਼ਕਾਲਰਵਸਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ /ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਲਾਗੂ ਵਕਸੇ
ਹੋਰ ਿਜੀਿਾ ਸਕੀਮਾਂ ਿਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਾਂਗਾ/ਲਿਾਂਗੀ|
6) ਇਹ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ. .............................................ਸੰ ਸਥਾ ਿਾ ਵਿਵਿਆਰਥੀ/ਵਿਵਿਆਰਥਣ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ
ਐਸ.ਸੀ/.ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਲਾਭ ਵਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆਈ.ਡੀ .ਨੰ .......... .............ਹੈ|
7) ਮੈਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਕਰਿਾ ਹਾਂ/ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੈਂ ..............................................ਸੰ ਸਥਾ ਵਿੱ ਿ
ਸਾਲ....... ...................ਿੌਰਾਨ ਿਾਿਲਾ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਿਾਿਲਾ ਨੰ

......................ਕੋਰਸ ਵਿੱ ਿ

/ਰੋਲ ਨੰਬਰ

......................ਹੈ|

8) ਮੈਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਕਰਿਾ ਹਾਂ ਵਕ ਇਸ ਸੰ ਸਥਾ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾ ਵਿੱ ਿ ਿਾਿਲਾ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਹੈ |
9) ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਡਾ.ਅੰ ਬੇਿਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਆਈ.ਡੀ .ਨੰਬਰ ....................... ....ਹੈ|
10) ਇਹ ਵਕ ਮੇਰਾ ਿਾਿਲਾ ਸੰ ਸਥਾ ਿੱ ਲੋਂ ਵਬਨਹਾਂ ਿੀਸ ਲਏ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ |

ਜਾਂ

ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਿਾਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ .......................ਰੁਪਏ ਿੀਸ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਵਿੱ ਤੀ ਹੈ|
11) ਇਹ ਵਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਿੰ ਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਿੀਸ ਅਤੇ ਮੈਂਟੀਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ ਿਾ ਕਲੇ ਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾ
ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ |
12) ਮੈਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਕਰਿਾ ਹਾਂ/ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਵਕ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/.ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਿਜੀਿੇ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈਂ ਵਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ| ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਅਧੂਰਾ ਛੱ ਡਿਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਸਕੀਮ
ਤਵਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿੀਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/.ਓ.ਬੀ.ਸੀ .ਵਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਪਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰ ਿ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ |
13) ਮੈਂ ਇਹ ਵਬਆਨ ਕਰਿਾ ਹਾਂ/ ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਵਕ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ /ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਿਜੀਿੇ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈਂ ਵਿਆ ਹੋਇਆ
ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ/ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਅਧੂਰਾ ਛੱ ਡਿਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸ਼ਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ
ਤਵਹਤ ਸੰ ਸਥਾ ਜਾਂ ਮੈਨੰ ੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀਸ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸ਼ਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਿੇ
ਵਨਯਮ XI(IV) ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰ ਿ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ।
14) ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਿੌਰਾਨ ........................ ਕੋਰਸ ਵਿੱ ਿ ਪੜਹਾਈ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹਾਂ। ਵਮਤੀ .................... ਤੋਂ ...................-ਤੱ ਕ
ਸੰ ਸਥਾ ਵਿੱ ਿ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਹਾਜਰ ਰਵਹਣ ਸਬੰ ਧੀ, ਸੰ ਸਥਾ ਿੇ ਮੁਿੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਸਿੀਕਸ਼ੁਿਾ ਹਾਜਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

15) ਮੈ ਸਾਲ 2019-20 ਿੌਰਾਨ ................................... ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ /ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਿ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਿਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ
/ਬੋਰਡ ਿਾ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਰਜਲਟ ਿੀ ਤਸਿੀਕਸ਼ੁਿਾ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ..................................
ਹਸਤਾਖਰ ............................................ :
ਕਲਾਸ .......................ਰੋਲ ਨੰ .....................

Affidavit for Getting Scholarship under Post Matric Scholarship Scheme to
Scheduled Caste and Other Backward Class Students
Student Declaration Regarding Annual Income of the Family
I,……. ………………………………………….. S/o / D/o …………………….………………………………………..
R/o ………………………………………………………………………………………………….. do hereby solemnly affirm
and declare as under:1. That I belong to ………….....……………. Caste by birth which has been declared as scheduled
caste / Backward Class by the State Government.
2. That annual income of my family from all sources is Rs. ……………………/- does not exceed
Rs. 2.50 lac/ Rs. 1.00 lac.
3. I certify that the above information given by me is true.
4. In case this information furnished by me is found false, the financial assistance awarded
to me may be recovered with interest and I will be liable to a legal action against me in
accordance with law.

Date …………………..

Full name of the student……………………………

Place……………………

Signature of the students………………………….

Name of the Institution ……………………………
Roll. …………………………..
Course ………………………..
Academic Year ……………………

ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੇ ਰੀਟ੍ਨਊ ਹੋਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਰਟੀਟ੍ਫਕੇਟ
(ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਟਿਕ ਸਕਾਲਰਟ੍ਿਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ)

ਮੈਂ ....................................................... ਪੁੱ ਤਰ / ਪੁੱ ਤਰੀ ........................................................ ਿਾਸੀ ..............
.................................................................. ਤਵਹਸੀਲ ................................. ਵਜਲਹਾ ....................................
ਿੀ /ਿੀ ਿਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਬਆਨ ਕਰਿਾ /ਕਰਿੀ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਵਕ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਵਿਤ ਜਾਤੀ/ ਪੱ ਛੜੀ ਸਰੇਣੀਆਂ ਿੀ ਸੂਿੀ ਵਿੱ ਿ ਿਰਸਾਈ ਜਾਤੀ
................................ ਨਾਸ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਿਿਾ /ਰੱ ਿਿੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੰ ੂ ਅਨੁਸਵੂ ਿਤ ਜਾਤੀ / ਹੋਰ ਪੱ ਛੜੀ ਸਰਣ
ੇ ੀਆਂ ਿੀ
ਸਰਟੀਵਿਕਟ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਵਰਿਾਰ ਿੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਿਨ 2.50 ਲੱਿ / 1.00 ਲੱਿ
ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹੈ।
2. ਇਹ ਵਕ ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ 2018-19 ਿੌਰਾਨ ਮੈਂ ................................................................ ਸੰ ਸਥਾ ਿਾ
ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਵਟਰਕ ਸਕਾਲਰਵਸ਼ਪ ਟੂ ਐਸ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਸਕੀਮ ਤਵਹਤ ਲਾਭ ਵਲਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ
ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ................................ ਸੀ।
3. ਇਹ ਵਕ ਸਾਲ 2019-20 ਿੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ (ਸੰ ਸਥਾ) ਵਿੱ ਿ ...........................................ਕੋਰਸ
ਵਿੱ ਿ ਿਾਖ਼ਲਾ ਵਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਆਈ.ਡੀ. ਨੰਬਰ ......................................... ਹੈ।

ਟ੍ਿਟ੍ਿਆਰਥੀ ਿੇ ਹਸਤਾਖਰ......................
ਕਲਾਸ..................................
ਰੋਲ ਨੰਬਰ ............................
ਤਸਿੀਕ
ਇਹ ਤਸਿੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਿਆਰਥੀ ਿੁਆਰਾ ਉਕਤ ਵਿੱ ਤਾ ਵਗਆ ਵਬਆਨ ਸਹੀ ਿਾ ਿਰੁਸਤ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱ ਿ ਕੋਈ ਿੀ ਗੱ ਲ ਗਲਤ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਰੰ ਸੀਪਲ ਿੇ ਹਸਤਾਿਰ..............

