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ਵਿਸ਼ਾ:- ਿਾਲ 2023-24 ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਿਾਖਲ ਹਣੋ ਿਾਲੇ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆ ਂ ਿਾ ਿਾਖਲਾ 
ਈ.ਪੰ੍ਜਾਬ. ਪ੍ੋਰਟਲ ਤੇ ਵਿਿੱ ਤੇ Provisional Admission For Session 2023-24 ਵਲੰਕ 
ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਿੰਬੰਧੀ। 

1.0     ਉਪਰੋਕਤ ਵ ਸ਼ੇ  ਿੱ ਲ ਵਿਆਨ ਿੇਣ ਿੀ ਿੇਚਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ੇ ਿੀ। 

2.0  ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵ ਭਾਗ ਪੰਿਾਬ  ਿੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਿਾਬ ਿੀ ਿੀ ਅਗ ਾਈ ਵ ਿੱ ਚ 
ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਿ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲੂਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇਂ ਿਾਿਵਲਆ ਂਿੀ ਮ ਵਹੰਮ 
ਸ਼ ਰੂ ਕਰਨ ਿਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

3.0 ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਿ ੇਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਿਾਿਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ 
ਨ ੇਂ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿਾ ਿਾਿਲਾ ਈ.ਪੰਿਾਬ. ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਵਿਿੱਤੇ Provisional Admission 

For Session 2023-24 ਵਲੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇਗਾ। 
4.0 ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਸਕਲੂ ਮ ਿੱ ਿੀ  ਿੱਲੋਂ ਨ ੇ ਿਾਿਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਿੇ  ੇਰ  ੇProvisional 

Admission For Session 2023-24 ਵਲੰਕ ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਿ ਫਾਰਮ ਵ ਿੱ ਚ ਿਰਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। 
ਇਹ ਸਪਿੱਸਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਿਾ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਵਲੰਕ ਤ ੇਵਸਰਫ ਨ ੇਂ ਿਾਿਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਬਿੱ ਵਚਆ ਿ ੇ
 ੇਰ ੇ ਹੀ ਿਰਿ ਕੀਤੇ ਿਾਣ। ਸਕਲੂ ਵ ਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਕਸੇ ਿਮਾਤ ਵ ਿੱ ਚ ਿਾਿਲ 
ਵ ਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇਇੰਿਰਾਿ ਨਾ ਕੀਤ ੇਿਾਣ।  

https://eofficepbstate.punjab.gov.in/eFile/?x=WduwEJsNDUdMuNq5kapHQosTAjWwHyn*


5.0 ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣ  ਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵ ਭਾਗ  ਿੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਿਾ ਰਹੀ ਿਾਿਲਾ 
ਮ ਵਹੰਮ ਿੀ ਮਾਨਟਵਰੰਗ ਅਤੇ ਪੰਿਾਬ ਰਾਿ ਿ ੇਸਰਕਾਰੀ ਸਕਲੂਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿਾਿਲੇ  ਿਾਉਣ ਿ ੇ
ਮੰਤ  ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

6.0 ਈ.ਪੰਿਾਬ. ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਵਿਿੱ ਤ ੇProvisional Admission For Session 2023-24 ਵਲੰਕ ਤ ੇ
ਸਕਲੂਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨ ੇ ਿਾਿਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ  ੇਰ ੇ ਿਰਿ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਵਿਸ਼ਾ 
ਵਨਰਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਵਲਿੇ ਅਨ ਸਾਰ ਹਨ:- 

6.1 ਸਕਲੂ ਿ ੇਲਾਗਇਨ ਤੋਂ school/office login ਵ ਿੱ ਚ ਲਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ। 
6.2 ਸਕਲੂ ਲਾਗਇਨ ਤ ੇਕਵਲਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ Provisional Admission For Session 

2023-24 ਵਲੰਕ ਤ ੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਨ  ੇ ਿਾਿਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ 
ਵ ਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇ ੇਰ ੇ ਭਰੇ ਿਾਣ। 

6.3 ਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ  ੇਰ  ੇਭਰਨ ਉਪੰਰਤ ਸਸ਼ੈਨ 2023-24 ਲਈ ਸਕਲੂ ਵ ਿੱ ਚ ਉਹਨਾਂ 
ਿਾ ਆਰਜ਼ੀ ਿਾਿਲਾ ਹੋ ਿਾ ੇਗਾ ਿੋ ਵਕ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤਿੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 
ਸਕਲੂ ਵ ਿੱ ਚ ਇਹ ਨ ੇਂ ਿਾਿਲ ਹੋਏ ਵ ਵਿਆਰਥੀ ਸਕਲੂ ਿੀ ਕ ਿੱ ਲ ਵਗਣਤੀ ਵ ਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋ ਿਾਣਗੇ। 

7.0 ਈ.ਪੰਿਾਬ ਸਕਲੂ ਤੇ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ Provisional Admission For Session 2023-

24 ਵਲੰਕ ਤ ੇਵ ਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇ ੇਰ  ੇਿਰਿ ਕਰਨ ਸੰਬੰਿੀ ਕਈੋ ਸਮਿੱ ਵਸਆ ਆਉਣ ਤ ੇਵਜ਼ਲਹਾ 
ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿਾਂ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ੇ। 

8.0 ਿਾਿਲਾ ਮ ਵਹੰਮ 2023 ਨੰੂ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਹੂ ਸਕਲੂ ਮ ਿੱ ਿੀ ਸਕੂਲ ਪਿੱਿਰ ਤੇ ਿਾਿਲਾ 
ਮ ਵਹੰਮ ਸੰਬੰਿੀ ਵਕਸ ੇਅਵਿਆਪਕ ਨੰੂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਿੋ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 

ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵ ਵਿਆਰਥੀਆ ਂਿ ੇ ਿੱ ਿ ਤੋਂ  ਿੱ ਿ ਿਾਿਲੇ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ 
ਿਾ ਸਕੇ। 
 

 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਐਿ.ਿੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਪੰ੍ਜਾਬ 

ਵਪ੍ਿੱ ਠ ਅੰਕਣ ਨੰਬਰ:-  ਉਕਤ      ਵਿਤੀ: 14.02.2023 

ਉਪਰੋਕਤ ਿਾ ਉਤਾਰਾ ਬਲਾਕ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤ ੇ ਵਜ਼ਲਹਾ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. 

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਵਹਿੱ ਤ ਭੇਵਿਆ ਿਾਂਿਾ ਹੈ: 
 
                                                                                  

   ਿਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟਰੇਵਨੰਗ) 
      ਐਿ.ਿੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਪੰ੍ਜਾਬ 


