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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵੰ ਡ ਪ�ਣਾਲੀ 2022
ਸਫਲ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ
ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
(1)

Q ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਲੇ ਸ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ (SSPA) ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਫਲ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ
ਸਥਾਨ (DP) ਿਬਨ�ਕਾਰ (ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ) ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕੀ ਹਨ?
A DP ਲਈ ਿਬਨ� ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ
ਿਵੱ ਚ ਦੋ ਤ� ਵੱ ਧ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਿਸਡੀ ਸਕੀਮ (DSS) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ SSPA ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ
ਿਹੱ ਸਾ ਲ� ਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ ਜਮ�ਾ ਕਰਨਗੇ। SSPA 2022 ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਮਆਦ 3
ਜਨਵਰੀ ਤ� 17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱ ਕ ਹੈ।
SSPA 2020 ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਦਆਂ, ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Jockey Club Ti-I
College ਸਮੇਤ) ਨੂੰ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ
ਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਡਸਕਟਰੀ ਪਲੇ ਸ ਲਈ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ
ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸ�ਟਰਲ ਐਲੋ ਕੇਸ਼ਨ (CA)1 SSPA 2022 ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਹੈ। ਸਫਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ
ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਫਾਰਮ (ਚੋਣ
ਫਾਰਮ) ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਤੇ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ SSPA ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ
ਜੁਲਾਈ ਿਵੱ ਚ SSPA ਅਲਾਟਮ�ਟ ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ CA ਪੜਾਵ� ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਸਮੇਤ)
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। SSPA 2022 ਲਈ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਨਤੀਜੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਤ� 15ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱ ਕ ਹੈ।
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Q ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਰਜ਼ਰਵ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਉਨ��
ਦੇ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ� ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਿਸਰਫ ਸਫਲ
ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ� ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ
ਬੇਲੋੜੀ ਗਲਤਫਿਹਮੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ।

(3)

Q ਕੀ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ DP ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ?
A ਪ�ਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਤੌਰ ਤੇ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ ਅੰ ਤਮ ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਵ�ਗ
ਨਹ� ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ SSPA ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਿਵੱ ਚ SSPA ਅਲਾਟਮ�ਟ ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ CA ਪੜਾਵ�
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਸਮੇਤ) ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ
ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। SSPA 2022 ਲਈ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਨਤੀਜੇ 12 ਜੁਲਾਈ
2022 ਨੂੰ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਮਆਦ 14 ਜੁਲਾਈ ਤ� 15 ਜੁਲਾਈ
2022 ਤੱ ਕ ਹੈ।

(4)

Q ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
A ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ� ਨੂੰ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣੂ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰ ਪਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਹਲ� ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਲਈ
SSPA 2022 ਲਈ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ 31
ਮਾਰਚ 2022 ਹੈ।
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Q ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ��
ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਤ� ਕੀ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕ�ਮਵਾਰ ਦੋਵ� ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ�
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
A ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਜਨ�� ਨ� ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ
DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ��
ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਕ�ਮਵਾਰ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਸਫਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ
ਿਮਲੇ ਗੀ। ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਸੰ ਦ
ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(6)

Q ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਦੀ ਉਨ�� ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ
ਆਰਡਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਉਨ�� ਨ� DP ਪੜਾਅ'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਤਿਹਤ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ�
ਵਜ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਦੀ
ਉਨ�� ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।

(7)

Q ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ
ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਸਸਟਮ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮਾਪੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ DP ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰ ਦੇ
ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹ�
ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ. ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਗਈ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ
ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
3
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(8)

Q ਿਕਹੜੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਨ�ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ
ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਚਤ ਿਮਤੀ ਤੇ ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
A ਜਦ� ਮਾਿਪਆਂ ਤ� DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ�� ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਜੋ ਹ�ਗ
ਕ�ਗ ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹੰ ਦੇ / ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ), ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਹੀ ਸਮ� ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪੱ ਤਰ
ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਚੰ ਗੀ ਤਰ�� ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ
ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਹਾਲਤ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਵ� ਪ�ਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਿਲੰਗ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਸਮ� ਰਾਖਵ� ਰੱ ਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਸਫਲ
ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਲਖਤੀ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ, ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ� ਦਾ
ਤਿਹ ਕਰਨਾ, ਉਨ�� ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ ਿਜਨ�� ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ'ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਿਦ।

(9)

Q ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਫੋਨ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੰ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਿਕ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਹਨ ਜ� ਨਹ�?
A ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ� ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ�
ਨੂੰ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਿਜਹੀ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ
ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤ� ਜੋ ਿਨ�ਜੀ ਡੇਟਾ (ਪ�ਾਈਵੇਸੀ)
ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ
ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱ ਛਿਗੱ ਛ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਸਕੂਲ ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ
ਸਕ�ੀਿਨੰਗ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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(10) Q ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ�
ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ,
ਸਕੂਲ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਏ ਤ� ਦੂਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਵੀ
ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਿਫਰ ਵੀ, ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਸੂਿਚਤ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ (ਪ�ਾਈਵੇਸੀ) ਆਰਡੀਨ�ਸ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
(11) Q ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ�ਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਨ ਿਡਸਕ�ੀਟਰੀ ਪਲੇ ਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ,
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜਮ�ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਜ� ਰੱ ਦ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਿਪਆਂ
ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ
ਸੂਚਨਾ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਕ�ਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।

(12) Q ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ
ਤ� ਬਾਅਦ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ� ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮ� ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਉਪਾਅ ਹਨ. ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ�
ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੂਚਨਾਵ� ਅਲਾਟਮ�ਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹ� ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ
ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ� ਨਾਲ ਇਕੋ ਸਮ� ਰਿਜਸਟ�ਸ਼
ੇ ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ. ਜੁਲਾਈ ਿਵੱ ਚ SSPA ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ�
ਬਾਅਦ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਕੇਸ਼ਨ ਸਿਲੱਪ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸਿਲੱਪਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਸਮ�
ਤੱ ਕ, ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼
ੇ ਨ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ�ਸ਼
ੇ ਨ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
5

Punjabi (Indian)

(13) Q ਉਨ�� ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ�� ਨੂੰ CA
ਲਈ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਅਤੇ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
A SSPA ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ CA ਪੜਾਅ ਤੇ ਚੋਣ ਫਾਰਮ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ
ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਉਨ�� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ
ਿਸਰਫ ਸੰ ਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ� ਪ�ਦੇ ਹਨ,
ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ� ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਪਾਰ ਕਰਨ� ਪ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਦੀ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ
ਪੜ�ਦੇ ਹਨ।
(14) Q ਉਨ�� ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ DP ਨੂੰ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ CA ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ DP ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ, ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਵੰ ਡ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸਫਲ
DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ।
ਭਾਵ� ਿਕ ਉਨ�� ਨ� ਅਪ�ੈਲ ਤ� ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣ�
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ�� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਨ�� ਨ� ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ DP ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ
ਹੈ।
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(15) Q ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ� ਕਰਾਸ-ਨ��ਟ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਕ ਜ� ਦੋ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ DP ਲਈ ਿਬਨ�-ਪੱ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ�� ਦੀ ਕਰਾਸ-ਨ��ਟ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ�� ਦੀ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਉਨ�� ਦੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ ਚੋਣ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਇੱ ਕ ਜ� ਦੋਵ� DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਨੂੰ
ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ�� ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨ��ਟ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਉਨ�� ਨ� ਆਪਣੇ ਕਰਾਸ-ਨ��ਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਇਕ ਜ� ਦੋਵ� DP
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ� ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਅਧੀਨ ਸਫਲ
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਸਬੰ ਧਤ DP ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱ ਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ
ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ DP ਨੂੰ ਕਰਾਸ-ਨ��ਟ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫਾਰਮ
ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤ� ਜੋ ਉਨ�� ਦੇ ਬੱ ਚੇ CA ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਪੇ ਚੋਣ ਫਾਰਮ
ਤੇ

ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਵੀ

ਗੈਰ-ਭਾਗੀਦਾਰ DSS ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (NDSS secondary schools) ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਜਗ�ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਿਵਧੀ।
(16) Q ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ�
ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ DP
ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਨਹ� ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ�
ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ
ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ
ਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ NDSS
secondary schools ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਸਫਲ
DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਉਹਨ� ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨ� DP ਪੜਾਅ ਤੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱ ਤੀ
ਹੈ।
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(17) Q ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਕਦ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
ਉਹ DP ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ SSPA
ਿਵਧੀ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ (ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਸਮੇਤ) ਨੂੰ 12 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ (EDB) ਤ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੰ ਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
(18) Q ਕੀ ਮਾਪੇ ਦੂਜੇ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਿਬਨ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਮੌਜੂਦਾ SSPA ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਸਕੂਲ� ਦੇ ਸਥਾਨ, ਰੀਪੀਟਰ ਅਤੇ DP
ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ, CA ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਅਲਾਟਮ�ਟ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਣਉਿਚਤ ਜਗ�ਾ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ
ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ (ਿਬਨ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੌਣ ਜ� ਦਾਿਖਲੇ ਦੀ
ਪ�ਿਕ�ਯਾ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ'ਤੇ ਅਣਉਿਚਤ
ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤ� ਬਚਣ ਅਤੇ ਅਣਉਿਚਤ ਸਿਥਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��,
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ� ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤਰਜੀਹੀ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ� ਹੈ।
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(19) Q ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ
ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NDSS secondary school ਦੁਆਰਾ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ NDSS secondary school ਤ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਨ�� ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ
ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ NDSS secondary school ਤ� ਪ�ਾਇਮਰੀ 6
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਿਕ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ

ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ, ਤ� ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ

ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ?

A ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, NDSS

secondary schools ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਤ� ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ S1

ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ

ਪ�ਾਇਮਰੀ 6

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ

ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ S1
ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸਮਰਪਣ (ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Jockey Club Ti-I

College ਦੇ S1 ਸਥਾਨ� ਸਮੇਤ) ਨੂੰ SSPA ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ,

ਤ� ਜੋ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕੋ ਸਮ� ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ� 'ਤੇ
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਿਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ

ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� (ਜੋਕੀ Jockey Club Ti-I College ਸਮੇਤ) ਨੂੰ ਸਫਲ
DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ NDSS secondary school ਦੁਆਰਾ S1

ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱ ਦ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ� NDSS secondary school ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ

(ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲੀ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ� ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ; SSPA 2022

ਲਈ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਹਾਲਤ�

ਿਵੱ ਚ 8 ਅਪ�ੈਲ 2022 ਹੈ)। ਜੇ ਮਾਪੇ ਸਬੰ ਧਤ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ

ਨਹ� ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਂ

ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ NDSS schools ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਈ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਜਮ�ਾ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ S1 ਸਥਾਨ�

ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਉਨ�� ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ ਹੈ।
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(20) Q ਕੀ NDSS secondary schools ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਅਤੇ
ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਾਿਪਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜ� ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਬੰਧ
ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮ� ਦੋ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ�'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ
ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ। ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਜੇ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਪੇ NDSS
secondary schools ਤ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ� ਉਹ ਸਬੰ ਧਤ
NDSS secondary schools ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ
ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਨਸ਼ਚਤ ਅਵਧੀ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ (ਅਰਥਾਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲੀ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਮਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਜੋ ਿਕ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦਨ� ਦੇ
ਅੰ ਦਰ, SSPA 2022 ਲਈ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ
ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਹਾਲਤ� ਿਵੱ ਚ 8 ਅਪ�ੈਲ 2022 ਹੈ)। NDSS secondary schools ਨੂੰ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ'ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ� ਪ�ਦੇ ਹਨI ਇਕ ਵਾਰ ਦਸਤਖਤ
ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁੜ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਮਾਿਪਆਂ ਨ� NDSS secondary schools ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੂੰ
ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ
ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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(21) Q ਜੇ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਪੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਅਤੇ
ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੂੰ NDSS secondary schools ਤ� ਇੱਕ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਦੇ, ਤ� ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ
ਸਕੂਲ� ਤ� ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ� ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੂੰ
ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ NDSS secondary schools?
A ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮਾਪੇ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ
ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ NDSS secondary schools ਤ� ਪੇਸ਼ਕਸ਼� ਦੀ
ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ S1 ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ�ਾ ਕਰਨਗੇ (ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ Jockey Club Ti-I College ਕਾਲਜ ਦੇ S1 ਸਥਾਨ� ਸਮੇਤ) SSPA
ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈI ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ,
ਿਜਵ� ਿਕ ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ� ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ NDSS secondary schools ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਪੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ
ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰ ਦਰ
NDSS secondary schools ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ
ਿਕ NDSS secondary schools ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀਆਂ
ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਂ EDB ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ. ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ, ਆਮ
ਹਾਲਤ� ਿਵੱ ਚ, ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਨਸ਼ਚਤ ਸਮ� ਤ� ਬਾਅਦ NDSS
secondary schools ਤ� ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ
ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕਰਨ� ਚਾਹੀਦੇ।
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(22) Q ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਅਤੇ NDSS
secondary schools ਤ� ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਤ� ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨ� ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੀ
ਉਹ ਸਬੰ ਧਤ NDSS secondary schools ਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਜੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨ� NDSS secondary schools ਤ� ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦਾ
ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ
ਲਈ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਸੰ ਕੇਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਨ�� ਨ� NDSS secondary schools ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਿਵੱ ਚ SSPA ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ
ਦੀ ਿਰਹਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜੇ ਮਾਪੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬੰ ਧਤ NDSS secondary schools ਿਵੱ ਚ S1
ਸਥਾਨ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਾਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲ
ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ� ਨਹ�।
(23) Q ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ EDB ਨੂੰ ਸ�ਪਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ�
ਲਈ ਸਫਲ/ ਿਰਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
A ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜ� ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� EDB ਨੂੰ
ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ� ਲਈ ਸਫਲ / ਿਰਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀਆਂ ਜਮ�ਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪ�ਦੀਆਂ ਹਨ (SSPA
2022 ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਮਤੀ 30 ਮਾਰਚ 2022 ਹੈ) ਸਕੂਲ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਬਹੁਤ
ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਸੂਚੀਆਂ ਜਮ�� ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲ�
ਨੂੰ ਉਨ�� ਿਵਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ ਿਸਵਾਏ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ� ਿਵਚ
(ਉਦਾ. ਿਬਨ�ਕਾਰ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ, ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ DP ਕੋਟੇ ਆਿਦ ਤ� ਵੱ ਧ ਹੈ)। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼
ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�
EDB ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ EDB ਤ�
ਪਿਹਲ� ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

12

Punjabi (Indian)

(24) Q ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ,
ਿਜਸ ਨਾਲ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ
ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਤ�
ਉਨ�� ਦੀਆਂ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ
ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ�ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ.ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ
ਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਉਨ�� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ DP ਨੂੰ ਿਤਆਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ NDSS
secondary schools ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵ� ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ�� ਸਫਲ
DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ� ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ SSPA
ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਇਹਨ�
ਅਣਵਰਤੀ DP ਨਾਲ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵ� CA ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ। CA ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪ�ੈਲ ਿਵੱ ਚ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ
ਵੰ ਡਣ ਲਈ ਮਾਰਚ ਿਵੱ ਚ ਛਾਪੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਤੰ ਗ ਕਾਰਜਕ�ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬੰ ਧਤ
ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ।
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(25) Q ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨ� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਬ�ਡ� ਦੀ
ਗਣਨਾ ਲਈ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਮੌਜਦ
ੂ ਾ SSPA ਿਵਧੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ 5 ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਪ�ਾਇਮਰੀ 6 ਦੇ ਮੱ ਧ ਿਵਚ ਅਤੇ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮੁਲ�ਕਣ (IA) ਨਤੀਜੇ ਜਮ�ਾ ਕਰਨ� ਪ�ਦੇ
ਹਨ (ਉਹਨ� ਿਵਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਿਜਹੜੇ NDSS secondary
schools ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਹਨ)। CA ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ, ਖੇਤਰ / ਇੱ ਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਇੱ ਕ ਕੰ ਿਪ byਟਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਤਾ
ਦੇ ਕ�ਮ ਿਵੱ ਚ ਪਾ ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਿਫਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਖੇਤਰ� / ਸ਼ੁੱ ਧ ਬ�ਡ� ਿਵਚ
ਬਰਾਬਰ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਿਵਚ ਖੇਤਰ / ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਾਲ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਗਣਤੀ ਦਾ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਿਹੱ ਸਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ, ਹਰੇਕ
ਬ�ਡ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸੰ ਿਖਆ
ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਬੰਧ� ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਬ�ਡ (ਿਜਨ�� ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ�� ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤੇ IA ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
(26) Q EDB ਹਰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਅਰੰ ਭ ਿਵੱ ਚ ਸਫਲ
DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਕ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ?
A EDB ਹਰ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ�ੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵਚ ਸਫਲ DP
ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤ� ਜੋ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਸਬੰ ਧਤ ਮਾਿਪਆਂ
ਨੂੰ ਯਾਦ ਿਦਵਾਉਣ ਿਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਉਨ�� ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ
ਨਹ� ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ, ਅਤੇ ਕਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। CA ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਿਵੱ ਚ
ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਪ�ਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ. ਸਬੰ ਧਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੇ
ਨਾਮ, DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕ�ਮ ਅਤੇ ਕੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਜ� ਦੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ,
ਨੂੰ ਨਹ� ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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(27) Q ਕੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਜ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ�� ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜ� ਿਗਣਤੀ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
A ਨ�ਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗੀਦਾਰ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ
ਉਨ�� ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਸਕੂਲ� ਿਵੱ ਚ ਅਲਾਟ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲ
ਿਬਨ�ਕਾਰ NDSS secondary schools ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,
ਕੁਝ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨ�� ਨੂੰ ਸਫਲ DP ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਵਜ� ਨਹ� ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ
ਿਰਜ਼ਰਵ ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ DP ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ� ਿਵਚ, ਅਿਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰ ਤਮ DP ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� ਹਨ. ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਿਵਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ� ਦੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਭਾਵ� DP ਪੜਾਅ'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਨੂੰ ਸਫਲ ਿਬਨ�ਕਾਰ ਵਜ� ਚੁਿਣਆ ਜਾਏਗਾ ਜ� ਨਹ�, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਕ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਿਬਨ�ਕਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ,
ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਤੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਥਾਵ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ
ਲਈ, ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ ਉਨ�� ਦੇ ਸਫਲ DP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ� ਦੀਆਂ
ਸੂਚਨਾਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਜ� ਸੰ ਿਖਆ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ
ਸਬੰ ਧਤ ਸਕੂਲ� ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱ ਧਰ ਜ� ਸਮੁੱ ਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹ� ਹੈ.
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਜ� ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ� ਨੂੰ CA ਪੜਾਅ'ਤੇ ਸਕੂਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਡੇਟਾ ਦਾ
ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ� ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਬਰੋ
ਸਤੰ ਬਰ 2021

15

