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ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਵੰਟਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2021/2023 

(ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਵਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ) 

ਅਕਸਰ ਪ੍ ਿੱਛਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

ਸਵੈਇਿੱਛ ਕ ਸਥਾਨ 
 

(1) ਪ੍ਰ ਸਵੈਇਿੱਛ ਕ ਸਥਾਨ (DP) ਕੀ ਹਨ? 
 

 ਉ DP ਹਨ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 (S1) ਸਥਾਨ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ 

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਅਤੇ ਕਵੈਪ੍ਊਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਅਤ ੇਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਵੰਟਨ (SSPA) ਪ੍ਰਣਾਲੀ 

ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸੀ ਸਬਵਸਡੀ ਯੋਜਨਾ (DSS) ਸੇਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਣੇ S1 ਕੰਪ੍ਨੀ ਦੇ 

30% ਤੋਂ ਵੱਧ DP ਦੇ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

(2) ਪ੍ਰ DP ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਕੀ ਹੈ?  
 

 ਉ ਇਸ ਚੱਕਰ ਲਈ DP ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਿਆਦ 3 ਜਨਵਰੀ (ਿੰਗਲਵਾਰ) ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ, 2023 

(ਿੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ ਹੈ। SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ) ਉਸੇ ਵਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜੀਆਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਿੌਜੂਦਾ ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 (P6) ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਪ੍ੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੁਰ ੂਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਫਾਰਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਲੇਸਿੈਂਟ ਸੈਕਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਸੱਵਖਆ ਵਬਊਰ ੋ(EDB) 

(ਪ੍ਤਾ: Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, 

Kowloon; ਟੈਲੀਫੋਨ: 2832 7740 ਅਤੇ 2832 7700) 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 

ਦਫਤਰੀ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ।ਇਸ ਤੋਂ 
 

ਇਲਾਵਾ, “Smart Government” ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, EDB 2023 ਤੋਂ ਸੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ 

ਵਵੱਚ S1 ਪ੍ਰਵੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਵਆਪ੍ਕ ਵਡਜੀਟਾਈਜੇਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। SSPA e-Platform 

ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਵਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਖਾਤ ੇ ਨੰੂ “iAM Smart+”1 ਨਾਲ 

ਜੋੜਨ ਲਈ, ਕਾਗਜੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ SSPA e-Platform ਹਹੂ ਦਆੁਰਾ DP 

ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ 

ਸਿੇਂ ਵਵੱਚ EDB ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂਚੀਆਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ, ਿਾਪ੍ੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੁਰ ੂਵਵੱਚ 

ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਅਰਜੀਆਾਂ ਲਈ ਹੈਂਡਬੁੱਕ 

ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਾਪ੍ੇ EDB ਦੇ ਹੋਿਪ੍ੇਜ (www.edb.gov.hk) 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਚਣੋੁ: 

Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School 

Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) 

ਸੂਚੀਆਾਂ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਫਕੈਸ ਦਆੁਰਾ ਸੂਚੀਆਾਂ EDB ਦੇ 24-ਘੰਟੇ ਸਵੈਚਾਵਲਤ 

ਟੈਲੀਫੋਨ ਪ੍ੁੱਛਵਗੱਛ ਵਸਸਟਿ ਨੰੂ 2891 0088 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ (ਪ੍ਰੈਸ 2 (English) > 5 (Fax 

Services) > 04 (Secondary School Places Allocation System: School Lists)) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ। 

 

                                         
1  “iAM Smart+” ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ “iAM Smart” ਹੋਿਪੇ੍ਜ (www.iamsmart.gov.hk) 'ਤੇ ਜਾਓ (ਚਣੋੁ: Home > 

“iAM Smart” Registration > Registration Methods)। 

https://www.edb.gov.hk/en/
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
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(3) ਪ੍ਰ ਇਿੱਕ ਮਾਪੇ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਚੇ ਲਈ ਵਕੰਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ DP ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦਾ ਬਿੱਚਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ DP ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ 

ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜ ੇਹੋਣਗੇ? 

 

 ਉ DP ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਵਜਵਲ੍ਆਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਿਾਪ੍ੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ DP ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ 

ਖਤਿ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਜੇਕਰ ਉਹ DP ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ 

ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਰਜੀ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਕਾਗਜੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ 

ਜਾਾਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ DP ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ 

 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤ ੇਦੋ ਵਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਵਵੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 

ਦੇ ਕਰਿ 1 ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਵਵੱਚ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰਿ 2 ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕਰਿ 1 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਲਈ ਹ ੈਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕਰਿ 2 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਦਜੂੀ 

ਪ੍ਸੰਦ ਲਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰ ਵਵੱਚ ਿੌਜੂਦ ਵਵਲੱਖਣ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, EDB 

ਹਰੇਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਵਵਕਲਪ੍ (ਕਾਗਜੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ SSPA e-Platform 

ਰਾਹੀ ਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਉਸੇ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਉਸੇ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਨੰਬਰ ਵਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) 

ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਏਗਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਕਾਗਜੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਵਕਰਪ੍ਾ 

ਕਰਕੇ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੁਪ੍ਲੀਕੇਟ ਅਰਜੀ ਜਿ੍ਾਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ 

ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ ਡੁਪ੍ਲੀਕੇਟ ਅਰਜੀਆਾਂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਹਨ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇੱਕ ੋਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ 

ਕਾਗਜੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਇੱਕੋ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਨੰਬਰ 

ਵਾਲੀਆਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ), ਤਾਾਂ ਇਹਨਾਾਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਿੰਵਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, 

ਡੁਪ੍ਲੀਕੇਟ ਅਰਜੀਆਾਂ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਵਧਾਉ ਾਂਦੀਆਾਂ। ਵਕਰਪ੍ਾ 

ਕਰਕੇ ਵਧਆਨ ਵਦਓ ਵਕ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਕਰਿਵਾਰ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਫਾਰਿ ਅਤੇ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੱਖ-

ਵੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਇੱਕੋ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਵਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰ ਜਿ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ 

ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ DP ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਿ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ। 

 

(4) ਪ੍ਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਰਜੀਆਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ 

ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ DP ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 

 ਉ ਵਜਹੜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ DP ਅਰਜੀ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਵੰਟਨ (CA) ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ 

ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ 

ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿ੍ਾਾਂ 

ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਾਂ ਤਾਾਂ ਕਾਗਜੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਜਾਾਂ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ, ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਸਵੈ-

ਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਨੰੂ ਿੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ 

ਦੇ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ 

ਬਹਤੁ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
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(5) ਪ੍ਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਚ ਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਾਂ ਕੀ ਵਧਆਨ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ? 

 

 ਉ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਵਹਲੂਆਾਂ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਸਦੇ ਵਵਵਦਅਕ ਦਰਸਨ, ਸੱਵਭਆਚਾਰ, ਧਰਿ, 

ਜਿਾਤੀ ਬਣਤਰ, ਵਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਚਰਣ, ਅਤੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ, ਝੁਕਾਵਾਾਂ ਅਤੇ 

ਰਚੁੀਆਾਂ 'ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਢਕੁਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

 

ਸਕੂਲ ਆਪ੍ਣੇ ਵਵਵਦਅਕ ਦਰਸਨ ਅਤੇ ਵਵਸੇਸਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ੍ਣੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ, ਦਾਖਲੇ 

ਦੇ ਿਾਪ੍ਦੰਡ ਅਤੇ ਵੇਟੇਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਆੁਰਾ ਅਪ੍ਣਾਏ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਦੇ 

ਿਾਪ੍ਦੰਡ ਅਤੇ ਵੇਟੇਜ ਵਨਰਪ੍ੱਖ, ਬਰਾਬਰ, ਖੁੱਲੇ੍ ਅਤ ੇ ਵਵਵਦਅਕ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਣੇੋ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 

ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੱੁਖ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਵਸਤ, 

ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਿਪ੍ੇਜ 'ਤ ੇਅਪ੍ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 

ਜਾਾਂ ਹਰੇਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਇੰਟਰਵਵਊ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰ ਵਕਸੇ ਵੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਵਲਖਤੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਾਂ ਵਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

ਿਾਪ੍ੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਸੁਰ ੂ ਵਵੱਚ ਹੋਿ-ਸਕੂਲ ਸਵਹਯੋਗ ਕਿੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 

ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਿਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਨਵੀਨਤਿ ਵਵਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਿਪ੍ੇਜ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਿਪ੍ੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

   

(6) ਪ੍ਰ ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਕਸ ੇਵੀ ਰੂਪ੍ ਵਵਿੱਚ ਵਲਖਤੀ ਪ੍ਰੀਵਖਆ ਲੈਣ 

ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜਾਰੀ ਦਾ ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਵਕਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

 

 ਉ ਿੁਲਾਾਂਕਣ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਿਾਪ੍ਦੰਡ, ਅਤੇ ਵੋਟੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਵਜਵੇਂ ਵਕ, ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ ਅਕਾਦਵਿਕ ਵਜਵੇਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਵਿਕ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ। ਕੁਝ ਸਕੂਲ 

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਢਕੁਵੇਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਾਂ, ਰਚੁੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਸਿਝਣ ਲਈ ਇੰਟਰਵਵਊ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 

 

(7) ਪ੍ਰ DP ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਵਕਹੜ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਹਨ ਜੋ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ ਵਵਿੱਚ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪ੍ੈਂਦ ੇਹਨ? 

 

 ਉ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ 

ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਾਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾ 

ਸਕੂਲ ਵਰਪ੍ੋਰਟ ਕਾਰਡ, ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ ਜਾਾਂ ਇਨਾਿ, ਅਤੇ ਪ੍ਾਠਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਾਂ ਗਤੀਵਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ 

ਕਵਿਊਵਨਟੀ ਸੇਵਾ ਜਾਾਂ ਵਰਕਾਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ। ਤੁਰੰਤ ਉਪ੍ਲਬਧ ਨਾ ਹ ੋਪ੍ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, 

ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਐਲੀਿੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵਸਫਾਵਰਸ ਪ੍ੱਤਰ, ਅਤ ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਕੋਰ ਜਾਾਂ 

ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਵਸਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਵਥਤੀਆਾਂ, ਨੰੂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ 

 

ਜੇਕਰ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ DP ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ 

ਵੱਲੋਂ  ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਤਰਜੀਹੀ 1 ਦਾ 

ਸਕੂਲ ਕਰਿ ਜਾਾਂ ਤਰਜੀਹ 2 ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਰਿ), ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ/ਜਾਾਂ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੱਪ੍ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ 

ਹੈ।  
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(8) ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਇਿੱਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਵਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦਹੋਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ DP ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪ੍ਦੰਡ 

ਹਨ? 

 

 ਉ ਹਰੇਕ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਸੈਕੰਡਰੀ 1 ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਵਲੱਖਣ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, EDB 

ਹਰੇਕ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ ਪ੍ਵਹਲੇ ਅਤੇ ਦਜੇੂ ਵਵਕਲਪ੍ (ਕਾਗਜੀ ਅਰਜੀ ਫਾਰਿ ਅਤੇ SSPA e-Platform 

ਦਆੁਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਿਾਨ ਕਰਿ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ)) ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਏਗਾ। EDB ਵਫਰ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫਲ/ਵਰਜਰਵ 

ਸੂਚੀਆਾਂ ਨਾਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਰਜੀਹਾਾਂ ਦਾ ਿੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੋਵਾਾਂ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜੱਥੇ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਵਵਵਦਆਰਥਣ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਿ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਜੇੂ ਸਬਦਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਵਵਵਦਆਰਥੀ 

ਨੰੂ ਉਸਦਾ/ਉਸਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਅਰਜੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਵਖਰਕਾਰ ਇਸ ਵੰਡ 

ਚੱਕਰ ਵਵੱਚ SSPA ਵਸਸਟਿ ਦੇ ਅਧੀਨ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੇਸਕਸ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਉਸ ਅਰਜੀ 'ਤੇ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

(9) ਪ੍ਰ ਕੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਅਰਜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਇਿੱਕ ੋਸਮੇਂ Jockey Club Ti-I College ਵਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ? 

 

 ਉ ਹਾਾਂ। Jockey Club Ti-I College ਵਵੱਚ S1 ਵਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੀ ਵਿਆਦ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 

19 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੱਕ ਹ।ੈ ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ Jockey Club Ti-I College ਵਵੱਚ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ 

ਦੇਣ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ CA ਵਵੱਚ DP ਜਾਾਂ ਸਥਾਨ 

ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਵਵਚੱ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ 

SSPA ਵਸਸਟਿ ਰਾਹੀ ਾਂ S1 ਸਪ੍ੇਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 

 

(10) ਪ੍ਰ ਕੀ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਸਿੱਧੀ ਸਬਵਸਡੀ ਸਕੀਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ੇਸਮੇਂ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਕਦ ੇ

ਹਨ ਜੋ SSPA (NDSS secondary schools) ਵਵਿੱਚ ਵਹਿੱਸਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ? 

 

 ਉ ਹਾਾਂ। ਵਕਉ ਾਂਵਕ NDSS secondary schools ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਿਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਜਸ ਲਈ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਵਵਦਆਰਥੀ/ਵਵਵਦਆਰਥ ਨੰੂ ਕਈ NDSS secondary 

schools ਦਆੁਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਬਸਰਤੇ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇ

ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪ੍ੀ 

ਪ੍ੇਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਇੱਕ ਨੰੂ ਸੌਂਪ੍ ਵਦੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ NDSS secondary school 

ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤ ੇਗਏ S1 ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਿ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਹਰੋ ਸਬਵਸਡੀ 

ਵਾਲੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਿਝੌਤਾ (ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤ ੇJockey Club Ti-

I College ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਸਿੇਤ)। ਸਕੂਲ ਿਈ 2023 ਦੇ ਸੁਰ ੂਤੱਕ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰ ੇEDB 

ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰੇਗਾ। NDSS secondary schools ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਲ 

ਸੂਚੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 'ਤੇ, EDB ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਸਾਿਲ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ SSPA ਵਸਸਟਿ ਰਾਹੀ ਾਂ ਦਜੇੂ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। 
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ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ (ਸੂਚਨਾ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ) 

 

(11) ਪ੍ਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਆਵੰਟਨ (SSPA) ਵਸਸਟਮ ਦ ੇਤਵਹਤ ਸਫਲ ਸਵੈਇਿੱਛ ਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 

(DP) ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ (ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ) ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? 

 

 ਉ SSPA 2020 ਤੋਂ ਸੁਰ ੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰ ੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (Jockey Club Ti-I 

College ਸਿੇਤ) DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਪ੍ੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਪ੍ੇ ਕੇਂਦਰੀ 

ਅਲਾਟਿੈਂਟ (CA) ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਇੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਵਿਤੀ 'ਤੇ ਵਚੱਠੀ ਅਤੇ ਫਨੋ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣ ੂਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ ਲਈ ਵਵਸੇਸ ਵਿਤੀ 31 ਿਾਰਚ 

2023 ਹ।ੈ SSPA e-Platform ਦੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਵਜੋਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਦਨ 

SSPA e-Platform ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 

ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਦੇ 

ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬ 

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ 

ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸੁਰ ੂਹਣੋ ਵਾਲੇ CA ਪ੍ੜਾਅ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਇਸ ਫਾਰਿ 

( Choice Form) ਨੰੂ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਉਪ੍ਾਅ ਹਨ। ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀਆਾਂ ਅਤ ੇਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ 

ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰ ੇਵਵਵਦਆਰਥੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੰੂ SSPA 

ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ CA ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਸਿੇਤ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਪ੍ੜ੍ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਰਹ ੇ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ DP ਪ੍ੜਾਅ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ Jockey Club Ti-I College ਵਾਲੇ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਅਵਧਕਾਰਤ DP ਨਤੀਵਜਆਾਂ 

ਅਤੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 (ਭਾਵ ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ 

ਐਲਾਨ ਦੀ ਵਿਤੀ) ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਾਂ ਿਾਪ੍ ੇਉਨ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੰੂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। 

 
(12) ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦ ੋਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਜਮ੍ਾਾਂ 

ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਕਰਮਵਾਰ ਦਵੋੇਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ 

ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

 

 ਉ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ DP 

ਅਰਜੀਆਾਂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਰਜੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ 

ਕਰਿਵਾਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਣੋਗੀਆਾਂ। ਸਬੰਧਤ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਅਲਾਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

                                         
2 ਸਫਲ ਸਵੈਇਛੁਕ ਸਥਾਨ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਵਆਾਂ ਅਤੇ ਨਿੂਨਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ੱਤਰ ਲਈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ EDB 

ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 18/2019 ਨੰੂ ਦਖੇੋ। 
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(13) ਪ੍ਰ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਕੀ ਵਰਜਰਵਡ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲਏ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਪ੍ੜ੍ਦ ੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਵਬਨੈ-ਪ੍ਿੱਤਰ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸੂਵਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

   

 ਉ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਧੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵਸਰਫ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਸਾਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਬੇਲੋੜੀ ਗਲਤਫਵਹਿੀਆਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤ ੇਅਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ 

ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ DP ਅਰਜੀ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ 

   

(14) ਪ੍ਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਵਰਜਰਵਡ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ DP ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ? 

   

 ਉ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਸਸਟਿ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ SSPA ਚੱਕਰ 

ਵਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ (ਰਾਖਵੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਸਿੇਤ) 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੰੂ EDB ਤੋਂ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 

   

(15) ਪ੍ਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਮਾਤਾ-

ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਕਰਮ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਵਤ DP 

ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

 

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕੂਲ 

ਕਰਿ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ ੈਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਵਵਧੀ 

ਦੇ ਤਵਹਤ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਆਵੰਵਟਤ 

ਨਤੀਜਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਵੱਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਸਫਲ DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਕੂਲ 

ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਦੱਤੇ ਗਏ DP ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ। 

 

(16) ਪ੍ਰ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮਾਪੇ੍ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦ ੇਕਰਮ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

   

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਗਜੀ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਜਾਾਂ SSPA e-Platform ਦਆੁਰਾ 

ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਵਬਨੈ-ਪ੍ੱਤਰ ਨੰੂ ਿੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਜਾਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫਲ DP 

ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਿ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 

ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ 

   

(17) ਪ੍ਰ ਕੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ 

ਕਰਮ ਬਾਰ ੇਪ੍ ਿੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

   

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਜਹੜੇ ਿਾਪ੍ੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਲਈ DP ਲਈ ਅਰਜੀ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, 

ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿੌਜੂਦਾ 

SSPA ਵਵਧੀ ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਇਸ ਲਈ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ੇਪ੍ੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
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(18) ਪ੍ਰ ਉਹਨਾਾਂ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਸਫਲ DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ DP ਨੰੂ ਸੌਂਪ੍ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 

CA ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ Choice Form ਭਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

   

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, DP ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ CA ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ 

ਸਕੂਲ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ 

ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ Choice Form 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ।  ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਵੱਚ 

ਸੁਰ ੂਹੋਣ ਵਾਲੇ CA ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ Choice Form 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ 

ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ ਿੌਜੂਦਾ ਵਵਧੀ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DP ਪ੍ੜਾਅ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ 

   

(19) ਪ੍ਰ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ DP ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ 

ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ 

ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਵਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

 

 ਉ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਉਪ੍ਾਅ ਦੇ ਤਰੌ 'ਤੇ, ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਧੀ ਅੰਵਤਿ ਆਵੰਟਨ ਦੇ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਵਰਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਸ 

SSPA ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਜੁਲਾਈ ਵਵੱਚ ਹਿੇਸਾ ਵਾਾਂਗ SSPA ਆਵੰਟਨ ਨਤੀਜੇ (DP ਅਤੇ 

CA ਪ੍ੜਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਨਤੀਜੇ ਸਿੇਤ) ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਗੇ। 

 

ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਵੰਡ ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ 

ਰੀਲੀਜ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਵਚੱ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ 

ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ 11 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੰੂ SSPA ਨਤੀਵਜਆਾਂ 

ਦੀ ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਰਲੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਕੇਸਨ ਸਵਲੱਪ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਸਵਲੱਪ੍ਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣਗੀਆਾਂ। ਉਦੋਂ 

ਤੱਕ, ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਵਿਆਦ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ) ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਰਵਜਸਟਰੇਸਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰੂਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ ) 

   

(20) ਪ੍ਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਵਮਤੀ 'ਤੇ ਵਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਫੋ਼ਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਫਲ 

DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦ ੇਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਕਸ ਵਿੱਲ ਵਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

   

 ਉ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਾਂ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹਾਾਂਗਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਹ ਰਹੇ/ਕੰਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ) ਤੋਂ 

DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਿੇਂ ਵਸਰ ਸੰਪ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਪ੍ਡੇਟ ਕਰਨ 

ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਵਨਸਵਚਤ ਵਿਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸਫਲ 

DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰ ੇਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਵਰਤ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਕੁਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ, ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਡਾਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਸਿਾਾਂ ਰਾਖਵਾਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਿਲ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਖਾਸ ਵਿਤੀਆਾਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤੇ 

ਸਫਲ ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਦੇ ਸਾਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ 

ਨੰੂ ਫੋਨ ਕਾਲਾਾਂ ਦਾ ਸਿਾਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਾਂ ਖਾਸ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਖਾਸ 

ਵਿਤੀ 'ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵ,ੇ ਆਵਦ। 
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(21) ਪ੍ਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਵਲੋਂ  ਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ ਿੱਛ-

ਪ੍ੜਤਾਲ ਵਕਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਬਿੱਚੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਲਈ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰ 

ਹਨ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ? 
   

 ਉ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਿੁਸਕਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਏੋ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵਸਫਾਰਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ ੈਵਕ ਉਹ ਵਨੱਜੀ ਡੇਟਾ (ਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾ) ਅਵਧਆਇ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਨਾ ਕਰਵਦਆਾਂ, 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ੁੱਛ-ਵਗੱਛ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਤਾਾਂ ਉਹ ਵਨੱਜੀ ਤਰੌ 'ਤੇ DP ਆਵੇਦਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ 

ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਕੂਲ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਵਕ 

DP ਆਵੇਦਕਾਾਂ ਦੇ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਕੀਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਵਦਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ SSPA e-Platform ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵਚੱ ਰਵਜਸਟਰ ਹੋਏ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਵੀ ਉਸੇ 

ਵਦਨ SSPA e-Platform ਦੇ ਿਾਵਧਅਿ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪ੍ੂਰਬਕ DP ਆਵੇਦਕਾਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਾਸੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ੁੱਛਤਾਛ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪ੍ਣੇ ਸਕੂਲ-ਅਵਧਕਾਰੀ 

ਪ੍ੁੱਛਤਾਛ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
   

(22) ਪ੍ਰ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਵਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਫੋ਼ਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹਨ? 
   

 ਉ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਵਚੱਠੀ ਅਤ ੇਫੋਨ ਰਾਹੀ ਾਂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ 

ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਸਕੂਲ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਹਰੋ ਸਾਧਨਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਵੀ ਸੂਵਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਵਫਰ ਵੀ, ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆਾਂ ਨਾਲ ਵਚੰਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰ ੇਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਵਨੱਜੀ ਡੇਟਾ 

(ਗੋਪ੍ਨੀਯਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
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(23) ਪ੍ਰ ਕ ਝ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ 

ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ NDSS secondary school ਦ ਆਰਾ S1 ਅਹ ਵਦਆਾਂ ਦੀ 

ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ NDSS secondary school ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਕਸ਼ ਨੰੂ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੰਵਧਤ NDSS secondary school 

ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ 

ਫਾਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਵਕਉ ਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮ ੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਅੰਤ ਵਵਿੱਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ 

ਵਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

 

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ ਵਵਧੀ ਵਵੱਚ, ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਿਾਪ੍ੇ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 

S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ NDSS secondary schools ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 

ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਅਤੇ ਿੂਲ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਪ੍ੇਸਕਸ ਦੀ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਨ ਅਤ ੇSSPA ਵਸਸਟਿ (ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ 

ਅਤੇ Jockey Club Ti-I College ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਸਿੇਤ) ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ੋਸਿੇਂ ਦੋ ਸਬਵਸਡੀ 

ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਜੇਕਰ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ (Jockey Club Ti-I College ਸਿੇਤ) ਦੇ ਰਪੂ੍ ਵਵੱਚ ਭਾਗ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ NDSS 

secondary school ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸਕਸ ਕੀਤੀ S1 ਸਥਾਨ ਵੀ ਹ,ੈ ਤਾਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

NDSS secondary school ਤੋਂ ਪ੍ੇਸਕਸ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 

ਵਵੱਚ (ਅਰਥਾਤ ਿਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਵੱਚ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ 

ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਿ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਵੱਚ SSPA 2023 ਲਈ NDSS 

secondary schools ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਤੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਿਾਪ੍ੇ ਸਬੰਧਤ 

NDSS secondary schools ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਤਾਖਰ 

ਕੀਤੇ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਦੇ ਿੂਲ ਅਤ ੇਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਨੰੂ ਿੁੜ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਿੌਜੂਦਾ ਵਵਧੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਸਬੰਧਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਸਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NDSS schools ਦੇ ਿਈ ਦੇ ਸੁਰੂ 

ਤੱਕ ਜਿ੍ਾ ਕੀਤ ੇਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ 

ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਚਵੁਣਆ ਵਗਆ 

ਹੈ। 
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(24) ਪ੍ਰ ਕੀ NDSS secondary schools ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦ ੇ ਹਸਤਾਖਰਤ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦੇ 

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਮ ੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਬੇਨਤੀਆਾਂ ਨੰੂ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

   

 ਉ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ ਵਜੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇ ਿਾਪ੍ ੇ ਦੇ ਿੂਲ ਕਾਰਜਾਾਂ ਅਤ ੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿਾਾਂ ਦੇ ਿੂਲ ਰਪੂ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਾਂ 

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਸੁਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਵਧਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਿੇਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਬਵਸਡੀ ਵਾਲੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ 'ਤ ੇਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਸਧਾਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ। ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਧੀ 

ਦੇ ਤਵਹਤ, ਜੇਕਰ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਪ੍ੇ NDSS secondary schools ਤੋਂ ਪ੍ੇਸਕਸ ਨੰੂ 

ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ NDSS secondary schools ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇੱਕ ਵਨਸਚਤ ਸਿੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਅੰਡਰਟੇਵਕਗੰ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਿ (ਅਰਥਾਤ ਿਾਰਚ ਦੇ 

ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਾਰਜਕਾਰੀ 

ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, SSPA 2023 ਲਈ NDSS secondary schools ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਿਤੀ 

ਆਿ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਵੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਹੈ)। NDSS secondary schools ਨੰੂ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 

ਸੰਬੰਵਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨੇ ਪ੍ੈਣਗ।ੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤ ੇਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ 

ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ ੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ੁਸਟੀ ਕਰਗੇਾ ਵਕ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ NDSS 

secondary schools ਵਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਿਰਪ੍ਣ ਕਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਵੱਚ 

ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸਿਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

   

(25) ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਦ ੇਅੰਦਰ NDSS secondary 

schools ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦ ੇਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ 

ਵਰਕਾਰਡ ਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਵਿੱਚ ਸਬੰਵਧਤ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? NDSS secondary schools ਵਵਿੱਚ 

ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਸਮਰਪ੍ਣ ਕਰਨ ਲਈ? 

 

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਾਂ ਤਵਹਤ, ਿਾਪ੍ੇ NDSS secondary schools ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਾਂ ਦੀ ਸਵੀਵਕਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ੁਸਟੀ 

ਕਰਨ ਲਈ NDSS secondary schools ਨੰੂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ੇਰੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਦੇ ਅਸਲੀ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ SSPA ਵਸਸਟਿ ਰਾਹੀ ਾਂ 

ਆਵੰਟਨ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੋ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ (ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਅਤੇ Jockey Club 

Ti-I College ਵਵੱਚ S1 ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਸਿੇਤ) ਨੰੂ ਸਿਰਪ੍ਣ ਕਰਨਗੇ। ਦਜੇੂ ਪ੍ਾਸੇ, ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਕਉ ਾਂਵਕ ਕੁਝ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NDSS secondary schools ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤ ੇ

ਗਏ ਸਕੂਲ ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਿਾਪ੍ ੇਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ NDSS 

secondary schools ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੂਲ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ 

ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਜੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਿੀਆਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, NDSS secondary schools ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਨੰੂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਈ ਦੇ ਸੁਰ ੂਤੱਕ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਆਪ੍ਣੀ ਨਵੀ ਾਂ 

ਸਫਲ ਸੂਚੀ EDB ਨੰੂ ਸੌਂਪ੍ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਵੱਚ, ਆਿ ਹਾਲਤਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਵਨਸਵਚਤ ਸਿੇਂ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ, ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ NDSS secondary schools ਤੋਂ ਿੂਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 

ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਨੰੂ ਿੁੜ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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(26) ਪ੍ਰ ਜੇ ਮਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦ ੇਸਥਾਨਾਾਂ ਦ ੇਛਿੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ ਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ NDSS 

secondary schools ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਮਾਪੇ੍ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 6 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਬੰਵਧਤ NDSS secondary 

schools ਨੰੂ ਭਵਵਿੱਖ ਵਵਿੱਚ ਆਪ੍ਣੇ ਬਿੱਵਚਆਾਂ ਨੰੂ ਦ ਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹਨ?  

   

 ਉ ਜੇਕਰ ਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਨੇ NDSS secondary schools ਤੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤ ੇਿਾਤਾ-ਵਪ੍ਤਾ ਦੇ ਅੰਡਰਟੇਵਕੰਗ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਰਕਾਰਡ ਫਾਰਿ ਦੇ ਿੂਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉ ਾਂਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੇ NDSS secondary schools ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 

ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਵੱਚ SSPA ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਿਾਪ੍ੇ ਸਬੰਧਤ NDSS 

secondary schools ਵਵੱਚ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਿੁੜ-ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਕੂਲ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਅਧਾਰਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਵਵਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

(27) ਪ੍ਰ ਕੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ EDB ਨੰੂ ਜਮ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਇਿੱਛਤ ਸਥਾਨਾਾਂ 

ਲਈ ਸਫਲ/ਵਰਜਰਵਡ ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਧੋ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

 

 ਉ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਵਨਸਵਚਤ ਵਿਤੀ ਨੰੂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਥਾਨਾਾਂ 

ਲਈ ਸਫਲ/ਵਰਜਰਵਡ ਸੂਚੀਆਾਂ EDB ਨੰੂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (SSPA 2023 ਲਈ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਿਤੀ 30 ਿਾਰਚ 2023 ਹ)ੈ। ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚੀਆਾਂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਬਹਤੁ ਸਾਵਧਾਨੀ 

ਨਾਲ ਜਾਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਚੀਆਾਂ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵੱਚ ਕੋਈ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਸਵਾਏ ਵਵਸੇਸ ਹਾਲਤਾਾਂ (ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰ DP ਅਰਜੀ ਲਈ 

ਯੋਗ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ, ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਸਕੂਲ ਦਆੁਰਾ ਸੂਵਚਤ ਸਕੂਲ ਦੇ DP ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਹੈ, ਆਵਦ)। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ EDB ਨੰੂ ਵਲਖਤੀ ਸਪ੍ੱਸਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ 

ਸਕੇ EDB ਤੋਂ ਿਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 

 

(28) ਪ੍ਰ ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵਿੱਚ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ 

ਦ ਆਰਾ ਸੂਵਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ DP ਪ੍ਿੱਧਰ 

'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? 

 

 ਉ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਧੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਕੁਝ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਾਂ 

ਦੀਆਾਂ ਸਫਲ DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ 

ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਆਵੰਵਟਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਵੱਚ ਥਾਾਂ ਛੱਡ ਕ।ੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰ ਉਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀ 

DP ਨੰੂ ਵਤਆਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ NDSS secondary schools ਦਆੁਰਾ ਪ੍ੇਸ ਕੀਤੀਆਾਂ ਥਾਵਾਾਂ ਨੰੂ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਾਂ ਸੀਟਾਾਂ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ 

ਕਰਵਾਈਆਾਂ ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਵਚਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਨੰੂ 

ਰਾਖਵੇਂ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ DP ਪ੍ੜਾਅ ਵਵੱਚ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ S1 

ਸਥਾਨਾਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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(29) ਪ੍ਰ ਕੀ ਮਾਪੇ੍ ਦਜੂ ੇਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸਪੰ੍ਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਨੰੂ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

 

 ਉ ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ S1 ਸਥਾਨਾਾਂ ਨੰੂ, ਰੀਪ੍ੀਟਰ ਅਤੇ DP ਕੋਟਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 

CA ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਜੁਲਾਈ ਵਵੱਚ ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 

ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਅਣਵਰਤੀ ਥਾਾਂ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ (ਵਬਨੈ 

ਪ੍ੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਚਣੁਨ ਜਾਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆਵਾਾਂ ਸਿੇਤ) 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪ੍ਾਉਣ ਅਤੇ 

ਅਣਉਵਚਤ ਸਵਥਤੀ ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾ੍ਾਂ, ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਦਜੇੂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। 

 

(30) ਪ੍ਰ ਕੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਅਜ ੇਵੀ ਉਹਨਾਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ 

ਮ ਲਾਾਂਕਣ ਨਤੀਜੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ ੋਉਹਨਾਾਂ ਦ ੇਆਵੰਟਨ ਬੈਂਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? 

   

 ਉ ਅਵਧਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਿੌਜੂਦਾ SSPA ਵਵਧੀ ਵਵੱਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਭਾਗ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 5 ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ, ਦੇ ਿੱਧ ਵਵੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 6 

ਦੇ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਸਾਰ ੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ (ਸਿੇਤ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਅੰਦਰਨੂੀ 

ਿੁਲਾਾਂਕਣ (IA) ਨਤੀਜੇ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾਾਂ NDSS secondary schools ਦਆੁਰਾ 

ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ)। CA ਪ੍ੜਾਅ ਵਵੱਚ, ਖੇਤਰ/ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਨੈਟ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰ ੇ

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤ ੇਅੰਕ ਕਵੰਪ੍ਊਟਰ ਦਆੁਰਾ ਿੈਵਰਟ ਦੇ ਕਰਿ ਵਵੱਚ ਰੱਖ ੇਜਾਣਗੇ। ਵਫਰ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਜਨੋ/ਨੱੈਟ ਬੈਂਡਾਾਂ ਵਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਵੰਡਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਵਵੱਚ ਜਨੋ/ਸੇਿ ਸਕੂਲ 

ਨੱੈਟ ਵਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਗਣਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਤਹਾਈ ਵਹੱਸਾ ਹੋਵਗੇਾ। ਦਜੇੂ 

ਸਬਦਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਹਰੇਕ ਬੈਂਡ ਵਵੱਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ 

ਕੁੱਲ ਸੰਵਖਆ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਨੋਟੀਵਫਕਸੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਸਾਰ ੇਭਾਗ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ (ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਵਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਾਂ ਸਿੇਤ) ਦੇ ਅਲੋਕੇਸਨ 

ਬੈਂਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਕੀਤ ੇIA ਨਤੀਵਜਆਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

(31) ਪ੍ਰ EDB ਅਪ੍ਰੈਲ ਦ ੇਸ਼ ਰ ੂਵਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ 

ਦੀ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ? 

   

 ਉ EDB ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸੁਰ ੂ ਵਵੱਚ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ 

ਆਪ੍ਣੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਬੰਧਤ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ 

ਜਾਵੇ ਵਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ CA ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਹੜੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਨੰੂ CA ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਵਵੱਚ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਨਹੀ ਾਂ ਵਿਲਦਾ ਹ,ੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਉਵਚਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ, DP ਅਰਜੀਆਾਂ ਵਵਚੱ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਕਰਿ ਅਤੇ ਕੀ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਦੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਚਣੇੁ ਗਏ ਹਨ, 

ਸੂਚੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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(32) ਪ੍ਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਾਂ ਸਕੈੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਵਚਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ 

ਅਨ ਪ੍ਾਤ ਜਾਾਂ ਸੰਵਖਆ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

   

 ਉ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸਨ ਵਵਧੀ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਵਵਅਕਤੀਗਤ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਦੋ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਸਫਲ DP ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਚਵੁਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅੰਤ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ 

ਪ੍ਵਹਲੀ ਪ੍ਸੰਦ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣਗ ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰ NDSS secondary 

schools ਵਵੱਚ ਪ੍ੜ੍ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਵਵਦਆਰਥੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ DP 

ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਚਵੁਣਆ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਜਰਵ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਇੱਕ DP ਅਲਾਟ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਦਾ ਿੌਕਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਦਜੇੂ ਸਬਦਾਾਂ ਵਵੱਚ, ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਵਤਿ 

DP ਅਰਜੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਥਾਨਾਾਂ ਲਈ ਸਫਲ ਸੂਚੀ ਵਵੱਚ ਸਾਿਲ 

ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਆਵਵੰਟਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 

ਕੀ DP ਪ੍ੜਾਅ ਵਵੱਚ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੰੂ ਸਫਲ ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਵਜੋਂ ਚਵੁਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਕਾਰਕਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਵਪ੍ਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ, ਵਬਨੈਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ, ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਿਾਪ੍ਦੰਡ ਅਤੇ ਵੇਟੇਜ, ਅਤ ੇਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 

ਆਵਦ ਸਾਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਵਵੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸਫਲ DP 

ਅਰਜੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪ੍ਾਤ ਜਾਾਂ ਸੰਵਖਆ ਅਸਲ 

ਵਵੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਵਿਕ ਪ੍ੱਧਰ ਜਾਾਂ ਸਿੱੁਚੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਿਰੀ 

ਜਾਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਾਂ ਨੰੂ CA ਪ੍ੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦਜੇੂ ਵਵਵਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਰਣਨੀਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡਾਟੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ 

ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ 
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