Punjabi (Indian)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਲੇ ਸ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ ਸਸਸਟਮ 2021
ਸਫਲ ਸਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ ਪਰਿਧ
ੰ
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸਿਾਲ
(1)

Q ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਪਲੇ ਸ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ (SSPA) ਸਸਸਟਮ ਦੇ ਤਸਿਤ ਸਫਲ ਸਿਿੇਕਸ਼ੀਲ
ਸਥਾਨ (DP) ਸਿਨੈ ਕਾਰ (ਨਿੀ ਾਂ ਨੋ ਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਿਧ
ੰ ) ਨੂੰ ਸੂ ਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੇਂ
ਪਰਿਧ
ੰ ਕੀ ਿਨ?
A DP ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ
ਜਨਵਰੀ ਬਵੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਬਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ SSPA
ਬਸਸਟਮ ਬਵੱਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮਹਾ ਕਰਨਗੇ।. SSPA 2021 ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੀ ਬਮਆਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਹੈ।
SSPA 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਬਦਆਂ, ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Jockey Club Ti-I
College ਸਮੇਤ) ਨੂੰ DP ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਬਕਬਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੇ
ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਬਡਸਕਟਰੀ ਪਲੇ ਸ ਲਈ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਬਵਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ
ਿਾਰੇ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੋ ਕੇਸਨ (CA)1 SSPA 2021 ਲਈ
ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ। ਸਫਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵਚ
ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮਜ
(ਚੋਣ ਫਾਰਮ) ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧ ਪਰਿਧ
ੰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਤੇ
ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਜ਼ੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਬਵੱਚ SSPA ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ CA ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ
ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SSPA 2021 ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜੇ 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ
ਘੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਦੀ ਬਮਆਦ 8 ਜ਼ੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ
ਹੈ।
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Q ਨਿੀ ਾਂ ਨੋਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਸਿਿਸਥਾ ਦੇ ਤਸਿਤ, ਸਰਜ਼ਰਿ ਿੋਿਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਸਿਨੈਕਾਰਾਾਂ
ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਿਨੈ -ਪੁੱਤਰਾਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਸਿਿ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦਆਰਾ ਪਸਿਲਾਾਂ ਿੀ
ਸੂ ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਸਰਫ
ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਲ ਸੂ ਚੀਆਂ ਲਈ ਬਵਵੇਕਸੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਬਵੱਚ
ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਿਾਰੇ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਜਰਵ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ
ਦੀ ਆਬਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਿੇਲੋੜੀ ਗਲਤਫਬਹਮੀ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ।

(3)

Q ਕੀ ਨੋ ਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਿੰਧ DP ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਾਂ ਦੀ ਅਸਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਨ?
A ਪਰਿੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿਧ
ੰ ਅੰਤਮ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ ਬਰਹਾਈ
ਵਾਂਗ ਨਹੀ ਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਬਵੱਚ SSPA ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ
CA ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਸਮੇਤ) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ ਬਜਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SSPA 2021 ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਨਤੀਜੇ 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਘੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਦੀ ਬਮਆਦ 8 ਜ਼ੁਲਾਈ
ਤੋਂ 9 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਹੈ।

(4)

Q ਸਕਿੜੇ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਉਿਨਾਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ
ਦੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਸਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰ ਿਜੋਂ ਿਸਣਆ ਜਾਾਂਦਾ
ਿੈ?
A ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ ਤੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਿਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੰਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਹਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਲਈ SSPA 2021 ਲਈ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ
31 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ।

(5)

Q ਜੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਸਿੁੱਿ DP ਅਰਜ਼ੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ
ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਿਾਰ ਦੋਿਾਾਂ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਫਲ ਸਿਨੈ ਕਾਰ
ਿਜੋਂ ਸੂ ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ?
A ਉਹਨਾਂ ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਜਨਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ
DP ਅਰਜੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜੀਆਂ ਬਵੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਵਾਰ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਬਮਲੇ ਗੀ। ਸਿੰਧਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ
ਪਬਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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Q ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸੂ ਿਨਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਕੀ ਸਿੰਧਤ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਦੀ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਦੀ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਸਸਟਮ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ
ਆਰਡਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਜਸ ਿਾਰੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ DP ਪੜਾਅ'ਤੇ ਅਰਜੀ ਬਦੱਤੀ
ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਤਬਹਤ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ
ਪਰਾਪਤ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ ਅਬਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਾ
ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਪੇਸ
ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਦੀ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

(7)

Q ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੁੱਸਿਆਾਂ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ
ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਿਾਰੇ ਪੁੱਛਸਗੁੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਸਸਟਮ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਮਾਪੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਲਈ DP ਲਈ ਅਰਜੀ ਬਦੰਦੇ
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਂ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਿਦਲੀ
ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸੰਿੰਬਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਾਰੇ ਪ਼ੁੱਛਬਗੱਛ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

(8)

Q ਸਕਿੜੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਿਨ ਜੋ ਨੋ ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਜਦੋਂ ਉਿ
ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸ਼ਿਤ ਸਮਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦਆਰਾ
ਸੂ ਸਿਤ ਕਰਦੇ ਿਨ?
A ਜਦੋਂ ਮਾਬਪਆਂ ਤੋਂ DP ਅਰਜੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਖਾਸਕਰ ਉਨਹਾਂ ਮਾਬਪਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹਾਂਗ
ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਰਬਹੰਦੇ / ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਅਤੇ ਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿੰਧਾਂ ਿਾਰੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਕਵੇਂ ਪਰਿਧ
ੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਜਸ ਬਵੱਚ ਇਹ
ਂ ਸਮਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ ਬਕ ਸਫਲ
ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਬਲੰ ਗ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦਾ
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਲਖਤੀ
ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ, ਸਿੰਧਤ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ
ਦਾ ਤਬਹ ਕਰਨਾ, ਉਨਹਾਂ ਮਾਬਪਆਂ ਲਈ ਪਰਿੰਧ ਕਰਨਾ ਬਜਨਹਾਂ ਨਾਲ ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ'ਤੇ
ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਬਦ।
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Q ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਮਾਸਪਆਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਪੁੱਛਸਗੁੱਛ ਨੂੰ ਸਕਿੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ
ਿਨ ਸਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਿੁੱਿੇ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈਕਾਰ ਿਨ ਜਾਾਂ ਨਿੀ?ਾਂ
A ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਬਵੱਚ ਮ਼ੁਸਬਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ,
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਸਫਾਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕ ਉਹ ਅਬਜਹੀ ਪ਼ੁੱਛਬਗੱਛ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ
ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਨੱ ਜੀ
ਡੇ ਟਾ (ਪਰਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਲੰ ਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਤਰੀਬਕਆਂ ਿਾਰੇ ਸੂਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਜਨਹਾਂ ਬਵੱਚ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ
ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਬਪਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ਼ੁੱਛਬਗੱਛ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਸਕਰੀਬਨੰਗ ਬਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(10) Q ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦਆਰਾ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਸਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਇਲਾਿਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਤਰੀਸਕਆਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
A ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਸਕੂਲ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸੂਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਬਫਰ ਵੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਬਕਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ
ਸੂਬਚਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਸਨਲ ਡੇ ਟਾ (ਪਰਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਬਸਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ।
(11) Q ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂ ਿਨਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਿੁੱਸਿਆਾਂ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਤਰਜੀਿ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਿਦਲ
ਸਕਦੇ ਿਨ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਬਡਸਕਰੀਟਰੀ ਪਲੇ ਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ,
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਮਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਮ਼ੁੜ ਪਰਾਪਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਰਮ ਬਵੱਚ ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਬਪਆਂ
ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਬਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਿਦਲਣ ਦੀ ਆਬਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
(12) Q ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂ ਿਨਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਸਜਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਪਰਸਕਸਰਆਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿਦ
ੰ ੀ ਿੈ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਵਵਸਥਾ ਪਰਿੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ. ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਤੇ
ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ
ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ ਅਬਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ
ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹ਼ੁੰਦੀ. ਜ਼ੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਬਵੱਚ SSPA ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ
ਅਬਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਕੇਸਨ ਸਬਲੱ ਪਸ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ
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ਸਬਲੱ ਪਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਨਰਧਾਰਤ ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਅਵਧੀ
ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਬਜਸਟਰੇਸਨ ਪਰਬਕਬਰਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹ਼ੁੰਦੀ ਹੈ।
(13) Q ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਾਸਪਆਾਂ ਲਈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੁੱਸਿਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਸਿਿ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਨੋ ਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ
CA ਲਈ ਿੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ?
A SSPA ਬਸਸਟਮ ਬਵੱਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ CA ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੋਇਸ ਫਾਰਮ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਪਰਲ
ੈ ਬਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ
ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ
ਬਸਰਫ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਫਾਰਮ'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ
ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਹੱਸੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਬਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਚੇ
ਪੜਹਦੇ ਹਨ।
(14) Q ਉਨ੍ਾਾਂ ਮਾਸਪਆਾਂ ਲਈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿੁੱਸਿਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਸਿਿ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਨੋ ਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਿੋਏ ਿਨ, ਕੀ ਉਿ DP ਨੂੰ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ CA ਸਿਿ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ
ਿਨ ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਜੋ DP ਨਾਲ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸਫਲ
DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਬਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਚੋਇਸ ਫਾਰਮਾਂ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਬਚਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ
ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਨਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ DP ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਲਾਈ
ਕੀਤਾ ਹੈ।
(15) Q ਜੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ-ਨੈੁੱ ਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਾਂ ਇਕ
ਜਾਾਂ ਦੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਸਿਿ DP ਲਈ ਸਿਨੈ -ਪੁੱਤਰ ਸਦੁੱਤਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਕਰਾਸ-ਨੈੁੱ ਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਸਦੁੱਤਾ
ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ ਿੋਇਸ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਨੂੰ
ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨੈੱਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ
ਹੈ। ਜੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਸ-ਨੈੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ DP
ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਅਧੀਨ
ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਧਤ DP ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ DP ਨੂੰ
ਕਰਾਸ-ਨੈੱਟ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਬਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਧਤ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ
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ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਿੱਚੇ CA ਬਵੱਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਿੰਧਤ ਮਾਪੇ
ਚ਼ੁਆਇਸ ਫਾਰਮਾਂ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਬਕਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (NDSS secondary schools) ਦ਼ੁਆਰਾ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗਹਾ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਧਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਵਧੀ।
(16) Q ਜੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਸਿਿ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਦਆਰਾ ਸਫਲ DP
ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸੂ ਸਿਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਿ ਿੈ ਸਕ
ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ DP ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਨਿੀ ਾਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਏਗੀ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਕ਼ੁਝ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਖਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਬਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਬਵੱਚ ਵੰਬਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗਹਾ ਉਪਲਿਧ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ। ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਕ਼ੁਝ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਨੂੰ ਬਤਆਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ NDSS secondary schools ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕ਼ੁਝ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਵੰਬਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਨਹਾਂ ਨੇ DP ਪੜਾਅ ਤੇ ਬਰਜਰਵ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਬਵੱਚ ਅਰਜੀ ਬਦੱਤੀ ਹੈ।
(17) Q ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੂ ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ
ਸਕ ਉਿ DP ਨਾਲ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਵਵਸਥਾ ਬਰਜਰਵ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ
ਬਵਬਦਆਰਥੀ (ਬਰਜਰਵ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ'ਤੇ 6 ਜ਼ੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ EDB ਤੋਂ
ਅਬਧਕਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
(18) Q ਕੀ ਮਾਪੇ ਦੂਜੇ ਤਰਜੀਿੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਸਿਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ ਦਾਖਲੇ ਿਾਰੇ ਪਛ
ੁੱ ਸਗੁੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਲ DP
ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਰੀਪੀਟਰ ਅਤੇ DP
ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, CA ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਾਈ ਬਵੱਚ
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ ਬਰਹਾਈ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਬਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਬਚਤ ਜਗਹਾ ਨੂੰ ਭਰਨ
ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪਰਬਕਬਰਆ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਮਾਬਪਆਂ ਅਤੇ
ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ'ਤੇ ਅਣਉਬਚਤ ਦਿਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਅਤੇ ਅਣਉਬਚਤ ਸਬਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ, ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ
ਲਈ ਦੂਜੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
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(19) Q ਕਝ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ
ਸੂ ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ NDSS secondary school ਦਆਰਾ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ. ਜੇ ਉਿ NDSS secondary school ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ
ਅਸਿੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਅੰਡਰਟੇਸਕੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਅਤੇ ਸਿੰਧਤ NDSS secondary school ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ
6 ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਸਕਉ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਿਾਿੀਦੇ ਿਨ? ਜੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
ਮੜ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਾਂਦੇ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਿੁੱਿ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਸਿੁੱਿ ਿੰਸਡਆ ਜਾਿੇਗਾ?
A ਮੌਜੂਦਾ ਬਵਧੀ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, NDSS
secondary schools ਉਹਨਾਂ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ S1
ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੇ
ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਰਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸਕਸ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਬਸਡੀ ਵਾਲੇ S1
ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਪਣ (ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Jockey Club Ti-I
College ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ) ਨੂੰ SSPA ਬਸਸਟਮ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਧਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਿਬਸਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ
'ਤੇ ਕਿਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਬਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਜੇ
ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਜੋਕੀ Jockey Club Ti-I
College ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਬਗਆ ਹੈ ਅਤੇ NDSS
secondary school ਦ਼ੁਆਰਾ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਕੀ ਪੇਸਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ ਂ NDSS secondary school
ਅਪਰੈਲ ਬਵੱਚ ਬਨਸਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਵੱਚ ਸਕੂਲੀ DP
ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨਾਂ ਬਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤਕਰੀਿਨ 5
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ; SSPA 2021 ਲਈ NDSS secondary schools ਨੂੰ
ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬਵੱਚ 12 ਅਪਰੈਲ 2021 ਹੈ)। ਜੇ ਮਾਪੇ
ਸਿੰਧਤ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਵਧੀ ਦੇ ਤਬਹਤ
ਬਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ
ਬਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੰਧਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ
ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਂ ਬਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ NDSS schools ਦੇ
ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਮਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਬਵੱਚ ਜਮਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਜਨਹਾਂ ਬਵੱਚ ਉਨਹਾਂ
ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਬਣਆ ਬਗਆ ਹੈ।
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(20) Q ਕੀ NDSS secondary schools ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਪਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੇਨਤੀਆਾਂ
ਨੂੰ ਰੁੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
A ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਾਬਪਆਂ ਦੇ
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿੰਧ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ
ਅਨ਼ੁ ਕੂਲ ਿਣਾਉਣ ਦੇ ਬਸਧਾਂਤ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ
ਦੋ ਸਿਬਸਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ ਕਿਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਨਵੀ ਂ
ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਜੇ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ NDSS secondary
schools ਤੋਂ ਪੇਸਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਧਤ NDSS
secondary schools ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਨਸਚਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਪਤ
ਕਰੋ (ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਬਵੱਚ ਸਕੂਲੀ DP ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ
ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਮਲਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਜੋ ਬਕ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, SSPA
2021 ਲਈ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਆਮ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਵੱਚ 12 ਅਪਰਲ
ੈ 2021 ਹੈ)। NDSS secondary schools ਨੂੰ ਮਾਬਪਆਂ ਦੀ
ਿੇਨਤੀ'ਤੇ ਸੰਿੰਬਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਉਪਕਰਣ ਮ਼ੁੜ ਪਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰੇਗਾ ਬਕ ਮਾਬਪਆਂ
ਨੇ NDSS secondary schools ਬਵਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।
(21) Q ਜੇ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6
ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ NDSS secondary schools ਤੋਂ ਇੁੱਕ ਸਨਰਧਾਰਤ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਾਪਤ ਨਿੀ ਾਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਿ ਿਾਅਦ ਸਿੁੱਿ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਤੋਂ ਇਿ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਥਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ NDSS secondary schools?
A ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਮਾਪੇ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ NDSS secondary schools ਤੋਂ ਪੇਸਕਸਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪ਼ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਹੋਰ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਿੱਬਚਆਂ ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ
ਬਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹਾ ਕਰਨਗੇ (ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Jockey Club Ti-I College ਕਾਲਜ ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਸਮੇਤ)
SSPA ਬਸਸਟਮ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ
ਦੇ ਤਬਹਤ, ਬਜਵੇਂ ਬਕ ਕ਼ੁਝ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ DP
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ NDSS secondary schools
ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਧਤ ਮਾਪੇ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
NDSS secondary schools ਦੇ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ
ਬਕ NDSS secondary schools ਹੋਰ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ
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ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਂ EDB ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ. ਇਸ ਸਿੰਧ ਬਵੱਚ, ਆਮ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਵੱਚ, ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਬਨਸਚਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਿਾਅਦ NDSS
secondary schools ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮ਼ੁੱਲੇ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਰਕਾਰਡ ਦੇ
ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
(22) Q ਜੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੂਆਤ ਅਤੇ NDSS secondary
schools ਤੋਂ ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਨ ਤਾਾਂ ਜੋ
ਸਕੂ ਲ ਦਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੀ
ਉਿ ਸਿੰਧਤ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਭਸਿੁੱਖ ਸਿੁੱਿ ਆਪਣੇ ਿੁੱਸਿਆਾਂ ਨੂੰ
ਦਿਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
A ਜੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੇ NDSS secondary schools ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ
ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ
ਸੰਕੇਤ ਬਦੰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ NDSS secondary schools ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਾਈ ਬਵੱਚ SSPA ਦੇ ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੀ ਬਰਹਾਈ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਦ਼ੁਿਾਰਾ ਸਿੰਧਤ NDSS secondary schools ਬਵੱਚ S1 ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ
ਅਰਜੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ਼ੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਕ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ।ਂ
(23) Q ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ EDB ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸਿਿੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਾਂ
ਲਈ ਸਫਲ/ ਸਰਜ਼ਰਿ ਸੂ ਿੀਆਾਂ ਸਿੁੱਿ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ?
A ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ EDB ਨੂੰ
ਬਵਵੇਕਸੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਸਫਲ / ਬਰਜਰਵ ਸੂਚੀਆਂ ਜਮਹਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ
(SSPA 2021 ਲਈ ਬਨਰਧਾਰਤ ਬਮਤੀ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਹੈ) ਸਕੂਲ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਬਹਲਾਂ ਿਹ਼ੁਤ ਬਧਆਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੂਚੀਆਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਿਾਅਦ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਬਵਚ ਕੋਈ ਤਿਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਬਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ ਬਸਵਾਏ ਬਵਸੇਸ
ਹਾਲਤਾਂ ਬਵਚ (ਉਦਾ. ਬਿਨੈਕਾਰ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀ ਂ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦ਼ੁਆਰਾ
ਸੂਬਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ DP ਕੋਟੇ ਆਬਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ)।
ਜੇ ਕੋਈ ਬਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਚਤ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ EDB ਨੂੰ ਬਲਖਤੀ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ
ਸਕੇ EDB ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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(24) Q ਨਿੀ ਾਂ ਨੋ ਟੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਸਿਿਸਥਾ ਦੇ ਤਸਿਤ, ਅਪਰੈਲ ਸਿੁੱਿ ਸ਼ਰੂ ਿੋਣ ਿਾਲੇ CA ਦੇ ਸਿੰਧਤ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਸਿੁੱਿ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਕੂ ਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਏਗਾ, ਸਜਸ ਨਾਲ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਮਾਸਪਆਾਂ ਦੀ ਿੋਣ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਉਸ
ਅਨਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਕ਼ੁਝ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ
ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਖਰਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਨ਼ੁ ਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਬਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ
ਬਵੱਚ ਵੰਬਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗਹਾ ਉਪਲਿਧ ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਕ਼ੁਝ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਨੂੰ ਬਤਆਗ ਸਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ NDSS secondary schools ਦ਼ੁਆਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਇਨਹਾਂ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਿਧ ਕਰਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਕ਼ੁਝ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਜਰਵ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਬਵੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਣਵਰਤੀ DP ਨਾਲ ਵੰਬਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਾਕੀ ਥਾਵਾਂ CA
ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। CA ਨਾਲ ਸਿੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਰੈਲ ਬਵੱਚ ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਬਵੱਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੰਗ ਕਾਰਜਕਰਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬਖਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇ ਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
(25) Q ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਰਿੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲਾਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਉਿਨਾਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਮਲਾਾਂਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿੈ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਿੈਂਡਾਾਂ
ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸੂ ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਬਵਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਾਇਮਰੀ 5 ਦੇ ਅੰਤ ਬਵਚ, ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਪਰਾਇਮਰੀ 6 ਦੇ ਮੱਧ ਬਵਚ ਅਤੇ ਅੰਤ ਬਵਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ਜਮਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ
(ਉਹਨਾਂ ਬਵਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਜਹੜੇ NDSS secondary
schools ਦ਼ੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹਨ)। CA ਪੜਾਅ ਬਵੱਚ, ਖੇਤਰ / ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਲ ਬਵੱਚ
ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਬਨਸਾਨ ਇੱਕ ਕੰਬਪ byਟਰ ਦ਼ੁਆਰਾ
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਕਰਮ ਬਵੱਚ ਪਾ ਬਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਫਰ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੰਨ ਖੇਤਰਾਂ / ਸ਼ੁਧ
ੱ ਿੈਂਡਾਂ
ਬਵਚ ਿਰਾਿਰ ਵੰਬਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਬਵਚ ਖੇਤਰ / ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਲ ਬਵਚ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕ਼ੁੱਲ ਬਗਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਬਤਹਾਈ ਬਹੱਸਾ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸਿਦਾਂ ਬਵਚ,
ਹਰੇਕ ਿੈਂਡ ਬਵਚ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕ਼ੁੱਲ
ਸੰਬਖਆ ਦ਼ੁਆਰਾ ਬਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਿੰਧਾਂ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਸਾਰੇ
ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਿੈਂਡ (ਬਜਨਹਾਂ ਬਵੱਚ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰ
ਵਜੋਂ ਸੂਬਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮ਼ੁਲਾਂਕਣ
ਨਤੀਬਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
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(26) Q EDB ਿਰ ਸਿੁੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ ਨੂੰ ਿਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਸਿੁੱਿ
ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂ ਿੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਉ ਾਂ ਮਿੁੱਈਆ ਕਰਿਾ ਰਿੀ ਿੈ?
A EDB ਹਰ ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਵਚ ਸਫਲ
DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਧਤ
ਮਾਬਪਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਦਵਾਉਣ ਬਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਬਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਵੀ ਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। CA ਦੀ
ਬਤਆਰੀ ਬਵੱਚ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ . ਸਿੰਧਤ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਬਵੱਚ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕਰਮ ਅਤੇ ਕੀ
ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਫਲ DP
ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਹੀ ਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(27) Q ਕੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਾਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਅਨਪਾਤ ਜਾਾਂ ਸਗਣਤੀ
ਦਾ ਖਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਸਿਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਿਜੋਂ ਸੂ ਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ
ਿੈ?
A ਨਵੀ ਂ ਨੋਟੀਬਫਕੇਸਨ ਬਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਬਹਤ, ਬਵਅਕਤੀਗਤ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਬਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਬਹਲੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਬਵੱਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਬਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ਼ੁਝ
ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ NDSS secondary schools ਬਵੱਚ ਪੜਹਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ, ਕ਼ੁਝ ਬਵਬਦਆਰਥੀ ਬਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਂ ਚ਼ੁਬਣਆ ਬਗਆ ਹੈ,
ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਜਰਵ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਵੱਚ DP ਬਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਮਲ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਿਦਾਂ ਬਵਚ, ਅਬਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਤਮ DP ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀ ਂ ਹਨ.
ਬਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਵਵੇਕਸੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ
ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵੇਂ DP
ਪੜਾਅ'ਤੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚ਼ੁਬਣਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ,ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਕਾਰਕਾਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਪਰਭਾਬਵਤ ਹ਼ੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਬਵਚ ਸਕੂਲ ਚ਼ੁਣਨ ਲਈ ਮਾਬਪਆਂ ਦੀਆਂ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ, ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ
ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਗਣਤੀ ਆਬਦ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਅਨ਼ੁ ਪਾਤ ਜਾਂ ਸੰਬਖਆ ਅਸਲ ਬਵੱਚ ਸਿੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਬਮਕ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਮ਼ੁੱਚੀ
ਕਾਰਗ਼ੁ ਜਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀ ਂ ਹੈ. ਪਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਡ
ੰ ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ
ਚ਼ੁਣਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਬਵਬਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ
ਲਈ ਸੰਿੰਬਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਡੇ ਟਾ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਬਗਆ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
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