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ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ 'ੲ' 

ਵਿਵਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ/ਤਸਿੀਕੀ ਪੱ੍ਤਰ 
(ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿੱਲੋਂ ਭਵਰਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੇ੍ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍/ਬੀ.ਐੱਡ./ਿਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਿੀ ਵਿਵਿਅਕ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ੍ਲ 

ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਪੰ੍ਜਾਬ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਿੀਆਂ ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱ੍ਤਰ-ਵਿਹਾਰ/ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।) 
1.  ਮੈਂ ......................................... ਪ੍ ੱ ਤਰ/ਪ੍ ੱ ਤਰ ਸ਼ਰੀ ............................................ 

ਿਾਸੀ ................................................. ਿਾ/ਿੀ ਰਵਹਣ ਿਾਲਾ/ਿਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਸਪ੍ਰਾਸ/ਸਐਸ ................................................ ਵਜਲਹਾ .................................... 
ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ..................................... ਸੇਿਾ ਵਨ੍ਭਾ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। 

2.  ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਿ ੇ
ਵਿਸ਼ੇ ................................... ਿੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਿੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਿੇ ਵਰਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ। 

3.  ਇਹ ਵਕ ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਪੋ੍ਸਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂ੍ਰੀਆਂ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਕਤ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਅਨ੍ ਸਾਰ ਵਿਵਿਅਕ/ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ੍ਲ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਪ੍ਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ੍:- 

ਲੜੀ 
ਨੰ੍. 

ਵਿਵਿਅਕ 
ਯੋਗਤਾਿਾਂ 

ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ
/ਬੋਰਡ ਿਾ ਨ੍ਾਂ 

ਵਿਵਿਅਕ 
ਸੈਸ਼ਨ੍ 

ਸੰਸਥਾ ਿਾ 
ਨ੍ਾਮ  (ਕੀ 
ਸੰਸਥਾ 

ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ 
ਨ੍ਾਲ 

ਐਫੀਲੀਏਟਡ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨ੍ਾਲ 
ਕੰਸਟੀਚੂਐਟਂ 
ਵਿੰਗ ਹੈ।) 

ਯੂਨ੍ੀਿਰ
ਵਸਟੀ/ 
ਸਟੱਡੀ 
ਸੈਂਟਰ/ 
ਸੰਸਥਾ ਿਾ 
ਨ੍ਾਂ ਅਤੇ 
ਪ੍ਤਾ ਵਜੱਥੇ 

PCP 
ਲਗਾਏ 

ਰੈਗੂਲਰ/ 
ਵਡਸਟੈਂਸ/ 
ਪੱ੍ਤਰ-
ਵਿਹਾਰ/ 
ਪ੍ਰਾਈਿੇਟ 
ਰਾਹੀਂ। 

ਪ੍ਰੀਵਖਆ 
ਕੇਂਿਰ ਿਾ ਨ੍ਾਂ 
ਅਤੇ ਪ੍ਤਾ 
(ਕੀ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਿਰ 
ਸੀ) 

ਸੈਸ਼ਨ੍ ਿੌਰਾਨ੍ 
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਿਾ 
ਪ੍ੂਰਾ ਿੇਰਿਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ੍ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

          

          

          

          

   ਉਮੀਿਿਾਰ ਿੱਲੋਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ ਨੰ੍. 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ Open Distance Learning Programme ਰਾਹੀਂ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਮਤੇ ਵਿੱਤੇ ਜਾਣ:-  
ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ 1 ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੇ੍ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯਨੂ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ 

ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਿੇ Act & Statute ਵਿੱਚ ODL Programme ਕਰਿਾਉਣ ਿੀ ਪ੍ਰੋਿੀਜ਼ਨ੍ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਸਬੂਤ ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਰ 1  

ਉਮੀਿਿਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਸਿ-ੈਤਸਿੀਕ 
ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ 

ਵਚਪ੍ਕਾਈ ਜਾਿੇ। 
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ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ 2 ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੇ੍ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯਨੂ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ 
ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਿੇ Act & Statute ਵਿੱਚ ODL Programme ਆਪ੍ਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ 
ਬਾਹਰ Off Campus Study Centre ਰਾਹੀਂ ਕਰਿਾਉਣ ਿੀ ਪ੍ਰੋਿੀਜ਼ਨ੍ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਰ 2  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ 3 ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੇ੍ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯਨੂ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ 
ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਨੇ੍ ਆਪ੍ਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Off Campus Study Centre ਰਾਹੀਂ 
ODL Programme ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ UGC/DEC ਤੋਂ Permission ਲਈ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਰ 3  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ 4 ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੇ੍ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ 
ਉਮੀਿਿਾਰ ਵਸੱਧਾ ਿਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਨ੍ਾਲ ਜ ੜੀ ਵਕਸ ੇFranchisee ਰਾਹੀਂ। (ਸਬੂਤ 
ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਰ 4  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ 5 ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੇ੍ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਿਅਕ/ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ੍ਲ 
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍/ਬੀ.ਐੱਡ.) ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਨੇ੍ ਵਿਵਿਅਕ/ ਪ੍ਰਫੋੈਸ਼ਨ੍ਲ 
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍/ਬੀ.ਐੱਡ.) ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ AICTE ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਟਰੇਵਨੰ੍ਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ N.C.T.E. ਤੋਂ 
ਨ੍ਾਰਮ ਿ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇPermission ਲਈ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਰ 5  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ੍ 6 ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੇ੍ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਿਅਕ/ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ੍ਲ 
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍/ਬੀ.ਐੱਡ.) ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਯੂਨ੍ੀਿਰਵਸਟੀ ਨੇ੍ ਵਿਵਿਅਕ/ ਪ੍ਰਫੋੈਸ਼ਨ੍ਲ 
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ੍/ਬੀ.ਐੱਡ.) Franchisee ਰਾਹੀਂ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਬਾਹਰ Study Centre/Examination 
Centre ਬਣਿਾਉਣ ਲਈ AICTE ਜਾਂ N.C.T.E. ਤੋਂ Permission ਲਈ ਹੈ। (ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨੱ੍ਥੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਰ 6  

 
ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਿੀਕ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਵਕ ਵਿਵਿਅਕ ਯੋਗਤਾਿਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਨ੍ਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਿਰ ਸਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੂਚਨ੍ਾ ਵਿੱਚ ਕਈੋ ਿੀ ਤੱਥ ਛ ਪ੍ਾਇਆ ਨ੍ਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਸਚੂਨ੍ਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਲਤ 
ਪ੍ਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਿਾ/ਿੀ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਮੈਂ ਖ ਿ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਿੀ ਮਰੇੇ ਵਿਰ ੱ ਧ ਕਾਨੰੂ੍ਨ੍ੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਬਣਿੀ ਹੋਿੇਗੀ, ਉਸ ਿਾ/ਿੀ ਮੈਂ  ਖ ਿ ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ। 
 
           ਵਬਆਨ੍ ਕਰਤਾ  
ਤਸਿੀਕ L^ 

ਮੈਂ ਵਬਆਨ੍ ਕਰਿਾ/ਕਰਿੀ ਹਾਂ ਵਕ ਮੇਰਾ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਹਲਫੀਆ ਂਵਬਆਨ੍ ਸਹੀ ਿਾ ਿਰ ਸਤ ਹੈ ਅਤ ੇਮੇਰੇ ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਕ ੱ ਝ ਿੀ ਲ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਛ ਪ੍ਾਇਆ ਨ੍ਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ।  
 

ਵਮਤੀ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH          ਵਬਆਨ੍ ਕਰਤਾ 
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ੍. ...........................   


