
 

ਵੱ�ਲੋ� ,

               ਡਾ�ਇਰੈ	ਕਟਰੈ,

               ਤਕਨੀ�ਕ� ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਅਤ� ਉਦਯੋ�ਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲੋ�ਈ ਸਿਵੱਭਾ��,

               (ਤਕਨੀ�ਕ� ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਸਿਵੱ��) ਪੰ�ਜਾ�ਬ, ਚੰ�ਡਾ��ੜ੍ਹ!।
��ਵੱ� ਸਿਵੱ��,

                 ਨੀ�ਡਾਲੋ ਅਫ�ਰੈ/ਰੈਸਿਜਾ�ਟਰੈ�ਰੈ

1          ਪੰ�ਜਾ�ਬ ਤਕਨੀ�ਕ� ਯੋ#ਨੀ�ਵੱਰੈਸਿ�ਟ�, ਜਾਲੋ�ਧਰੈ।
2       ਡਾ�: ਬ�.ਆਰੈ.    ਅ�ਬ�ਦਕਰੈ ਨੀ	ਸ਼ਨੀਲੋ ਇ�:   ਆਫ ਟ	ਕ: ਜਾਲੋ�ਧਰੈ।
3         ਇ�ਡਾ�ਅਨੀ ਇ��:   ਆਫ ਟ	ਕ:, ਰੈ�ਪੰੜ੍ਹ।
4          ��ਤ ਲੋ��&ਵੱ�ਲੋ ਇ��:   ਆਫ ਇ�ਜਾ�:   ਅਤ� ਟ	ਕ:, ���ਰੈ#ਰੈ।
5         ਨੀ	ਸ਼ਨੀਲੋ ਇ��:      ਆਫ ਫ�ਰੈਮੈ	ਸਿ�ਊਟ�ਕਲੋ ਐਜਾ#ਕ�ਸ਼ਨੀ ਐਂਡਾ ਸਿਰੈ�ਰੈਚੰ, ਮੈ�ਹਾ�ਲੋ�।
6         ਥਾ�ਪੰਰੈ ਯੋ#ਨੀ�ਵੱਰੈਸਿ�ਟ�, ਪੰਸਿਟਆਲੋ�                                                                                

7            ਮੈਹਾ�ਰੈ�ਜਾ� ਰੈਣਜਾ�ਤ ਸਿ��ਘ �ਟ�ਟ ਟ	ਕਨੀ�ਕਲੋ, ਯੋ#ਨੀ�ਵੱਰੈਸਿ�ਟ�, ਬਸਿ/�ਡਾ�।
8         �0ਟਰੈਲੋ ਇ��:   ਆਫ ਪੰਲੋ��ਸਿਟਕ  ਇ��:   ਐਂਡਾ ਟ	ਕਨੀ�ਲੋ�ਜਾ�, ਅ�ਸਿਮੈ1ਤ�ਰੈ।
9-24  ਸਿਪੰ1���ਪੰਲੋ,   �ਰੈਕ�ਰੈ� ਬਹਾ2ਤਕਨੀ�ਕ�  ਕ�ਲੋਜਾ, ਅ�ਸਿਮੈ1ਤ�ਰੈ, ਬਸਿ/�ਡਾ�, ਬਟ�ਲੋ�,  ਬਸਿਹਾਰੈ�ਮੈ,                                   

ਬ���ਵੱ�ਲੋ,  ਬਰੈ�ਟ�,  ਸਿਭਾ���ਸਿਵੱ�ਡਾ, ਹਾ2ਸਿਸ਼ਆਰੈਪੰ2ਰੈ, ਜਾ�.ਟ�.ਬ�.�ੜ੍ਹ, ਫਤ#ਹਾ���ੜ੍ਹ�, ਰੈ�3ਣਵੱ�,  �#ਨੀ�ਮੈ�ਜਾਰੈ�, ਕ�ਟਕਪੰ#ਰੈ�,

ਸਿਫਰੈ�ਜਾਪੰ2ਰੈ,    ਬਡਾਬਰੈ ਅਤ� ਤਲੋਵੱ�ੜ੍ਹ�।
25-30  ਸਿਪੰ4���ਪੰਲੋ,     �ਰੈਕ�ਰੈ� ਬਹਾ2ਤਕਨੀ�ਕ� ਕ�ਲੋਜਾ ਲੋੜ੍ਹਕ�ਆ3, ਅ�ਸਿਮੈ1ਤ�ਰੈ, ਜਾਲੋ�ਧਰੈ, ਦ�ਨੀ�ਨੀ�ਰੈ,  ਪੰਸਿਟਆਲੋ�,

  ਲੋ2 ਸਿਧਆਣ� ਅਤ� ਰੈ�ਪੰੜ੍ਹ।
31        ਸਿਪੰ4���ਪੰਲੋ,   ��ਰੈਸਿਮੈ�ਟ ਇ��:       ਆਫ ਟ	ਕ�ਟ�ਈਲੋ ਕ	ਸਿਮੈ�ਟਰੈ� ਅਤ� ਸਿਨੀਸਿਟ�� ਟ	ਕ:,ਲੋ2 ਸਿਧਆਣ�।

ਸਿਵੱਸ਼�:-     ��ਲੋ 2015-16,2016-17  ਦ� ਐ�.��., 2016-17  ਅਤ� 2017-18  ਦ� ਓ.ਬ�.��.  ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ�ਆ3 ਦ�

  ਸਿਰੈਜਾ	ਕਸ਼ਨੀ ਡਾ�ਟ� �ਬ�ਧ�।

                     ਇ� �ਬ�ਧ� ਦ�ਸਿ�ਆ ਜਾ�3ਦ� ਹਾ	 ਸਿਕ ਆਪੰ ਵੱ�ਲੋ� ��ਲੋ 2015-16, 2016-17   ਦ� ਐ�.��., 2016-17  ਅਤ�

2017-18  ਦ� ਓ.ਬ�.��.       ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ�ਆ3 ਦ� ਜਾ� ਪੰ�� ਬ2�ਕ�3 ਦ� ਪੰ�.ਡਾ�.ਐਫ.   ਭਾ�ਜਾ� �ਈ ��।    ਉ� �ਬ�ਧ� ਸਿਮੈਤ� 6-7-2021

     ਤ�ਕ ਜਾ� ਸਿਰੈਪੰ�ਰੈਟ ਪੰ1�ਪੰਤ ਹਾ�ਈ ਹਾ	,      ਉ� ਸਿਰੈਪੰ�ਰੈਟ ਮੈ2ਤ�ਸਿਬਕ ਕ2ਲੋ 28708 ਐ�.��.  ਅਤ� 127 ਓ.ਬ�.��.  ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ�ਆ3 ਸਿਵੱਚੰ�

8667+1528(        ��ਤ� ਨੀ�ਬਰੈ ਅਪੰਡਾ�ਟ ਕ�ਤ� �ਏ ਹਾਨੀ ਪੰਰੈ ਪੰ�.ਡਾ�.     ਐਫ ਫ�ਈਲੋ ਪੰ1�ਪੰਤ ਨੀਹਾ7 ਕ�ਤ�)=  ਕ2ਲੋ 10195 ਐ�.��.

 ਅਤ� 29+10(        ��ਤ� ਨੀ�ਬਰੈ ਅਪੰਡਾ�ਟ ਕ�ਤ� �ਏ ਹਾਨੀ ਪੰਰੈ ਪੰ�.ਡਾ�.     ਐਫ ਫ�ਈਲੋ ਪੰ1�ਪੰਤ ਨੀਹਾ7 ਕ�ਤ�)=  ਕ2ਲੋ 39 ਓ.ਬ�.��.  ਨੀ�ਨੀ

    ਟਰੈ��ਏਬਲੋ ਸਿਰੈਪੰ�ਰੈਟ ਕ�ਤ� �ਏ ਹਾਨੀ।          ਇਨੀ!�3 ਨੀ�ਨੀ ਟਰੈ��ਏਬਲੋ ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ�ਆ3 ਦ� ਸਿਲੋ�ਟ ਸਿਵੱਭਾ�� ਦ� ਵੱ	ਬ��ਈਟ

(dte.punjab.gov.in)      ਤ� ਅਪੰਲੋ�ਡਾ ਕਰੈ ਸਿਦ�ਤ� �ਈ ਹਾ	।

                                ਇ� ਤ& ਇਲੋ�ਵੱ� ਆਪੰ ਦ� ਅਧ�ਨੀ ਆਉਂਦ�ਆ3 �ਮੈ#ਹਾ ���ਥਾ�ਵੱ�3 ਨੀ# � ਇਹਾ ਹਾਦ�ਇਤ�3 ਜਾ�ਰੈ� ਕ�ਤ�ਆ3 ਜਾ�ਣ ਸਿਕ :-

1.                    ਇਹਾਨੀ!�3 ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ�ਆ3 ਨੀ# � ਪੰਹਾ2�ਚੰ ਕਰੈਨੀ ਲੋਈ ਪੰਬਸਿਲੋਕ ਨੀ� ਸਿਟ� ਕ�ਸਿ9ਆ ਜਾ�ਵੱ�।      ਜਾ�ਕਰੈ ਸਿਕ�� ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ� ਦ� ਨੀ�ਮੈ ਨੀ�ਨੀ
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      ਟਰੈ��ਏਬਲੋ ਸਿਲੋ�ਟ ਸਿਵੱਚੰ ਹਾ	 ਤ�3 ਉਹਾ ���ਥਾ�/            ਨੀ�ਡਾਲੋ ਅਫ�ਰੈ ਨੀ�ਲੋ ਇਕ ਹਾਫਤ� ਦ� ਅ�ਦਰੈ ਅ�ਦਰੈ ��ਪੰਰੈਕ ਕਰੈਨੀ� ਯੋਕ�ਨੀ� ਬਣ�ਵੱ�।

2.                ਪੰਬਸਿਲੋਕ ਨੀ� ਸਿਟ� ਤ& ਇਲੋ�ਵੱ�3 ���ਥਾ�ਵੱ�3 ਵੱ�ਲੋ� ਬਣ�ਈਆ3 Alumni  associations,    ��ਸ਼ਲੋ ਮੈ�ਡਾ�ਆ �ਰੈ2�ਪੰ

(ਫ��ਬ2ਕ/ਵੱਟਅ�ਅ�ਪੰ)          ਆਸਿਦ ਰੈ�ਹਾ7 ਵੱ� ਮੈ	�ਜਾ ਭਾ�ਜਾਸਿਦਆ3 ਪੰਹਾ2�ਚੰ ਕਰੈਨੀ ਲੋਈ ਸਿਕਹਾ� ਜਾ�ਵੱ�।

                                ਜਾ�ਕਰੈ ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ� ਇ� ਦ� ਬ�ਵੱਜਾ#ਦ ਵੱ� ਨੀਹਾ7 ਪੰਹਾ2�ਚੰ ਕਰੈਦ� ਤ�3 �ਮੈ#ਹਾ ਨੀ�ਡਾਲੋ ਅਫ�ਰੈ�3 ਨੀ# � ਇਹਾ ਹਾਦ�ਇਤ ਕ�ਤ�

                 ਜਾ�3ਦ� ਹਾ	 ਸਿਕ �ਬ�ਧਤ ���ਥਾ�ਵੱ�3 ਵੱ�ਲੋ� ਇਹਾਨੀ!�3 ਸਿਵੱਸਿਦਆਰੈਥਾ�ਆ3 ਦ� ਕਲੋ�ਮੈ ਹਾ�ਲੋ ਦ� ਘੜ੍ਹ� ਰੈ�ਦ ਕਰੈਨੀ ਲੋਈ ਸਿ�ਫ�ਰੈਸ਼ �ਬ�ਧ�

       �ਰੈਟ�ਸਿਫਕ�ਟ ਲੋ	 ਕ� ਮੈ2�� ਦਫਤਰੈ ਨੀ# � ਸਿਮੈਤ� 21-7-2021      ਤ�ਕ ਹਾਰੈ ਹਾ�ਲੋਤ ਸਿਵੱ�ਚੰ ਭਾ�ਸਿਜਾਆ ਜਾ�ਵੱ�।

 

Harinder Pal Singh 

Addl Director

13/07/2021
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