
ੋਸਟ ਮੈਟ੍ਟਿਕ ਸਕਾਲਰਟ੍ ਿੱ  ਟੂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਟ੍ਿਟ੍ਦਆਰਥੀ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਟ੍ਦਿੱ ਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲਾ ਹਲਪੀਆ ਟ੍ਫਆਨ 
1. ਭੈਂ ..................................................  ੁੱ ਤਯ/ ੁੱ ਤਯੀ ................................................... ਪਿੰ ਡ ............................................ 

ਤਪਿਸੀਰ ........................................ ਪਿਰਾ .............................................................. ਦਾ/ਦੀ ੁੱ ਕਾ/ੁੱਕੀ ਪਨਵਾਸੀ ਿਾਂ । 
2. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ ਿੰ ਿਫ ਸਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਿਾਯੀ ਅਨ ਸੂਪਿਤ ਿਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਿੀ ਪਵੁੱਿ ਦਯਿ ਰੜੀ ਨਿੰ : ……… ਤੇ ਦਯਸਾਈ ਿਾਤੀ ................. ਨਾਰ ਸਫਿੰਧ 

ਯੁੱ ਖਦਾ/ ਯੁੱਖਦੀ ਿਾਂ ਅਤੇ ਭੈਨੂਿੰ  ਅਨ ਸੂਪਿਤ ਿਾਤੀ ਦਾ ਸਯਟੀਪਪਕੇਟ ਮਗ ਅਥਯਟੀ ਵੁੱਰੋਂ ਿਾਯੀ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿੈ। ਭੇਯੇ ਪਯਵਾਯ ਦੀ ਸਰਾਨਾ ਆਭਦਨ 
2.50 ਰੁੱ ਖ ਯ  ਤੋਂ ਘੁੱ ਟ ਿੈ । 

3. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਰਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਟੂ ੱਸ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਦੀਆ ਿਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣੂ ਿਾਂ  । 
4. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ ਿੰ ਿਫ ਸਯਕਾਯ ਦੇ ਬਰਈ ਪਵਬਾਗ ਵੁੱਰੋਂ ਅਨ ਸੂਪਿਤ ਿਾਤੀਆ ਰਈ ਪਭਤੀ 02-08-2017 ਯਾਿੀ ਿਾਯੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ੁੱਿੜੀਆ ਸਿੇਣਆਂ ਦੇ 

ਪਵਪਦਆਯਥੀਆਂ  ਰਈ ਪਭਤੀ 28-06-2016 ਦੀ ਿਾਯੀ ਨੋਟੀਪਪਕੇਸਨ ਅਤੇ ਪਭਤੀ 17-08-2016 ਨੂਿੰ  ਿਾਯੀ ਸਧ ਕੀਤੀਆ ਿਦਾਇਤਾਂ ੜਹ ਰਈਆ ਿਨ, 
ਪਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭੈਂ ਾਰਣਾ ਕਯਾਗਾਂ/ ਕਯਾਗੀ । 

5. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ, ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਟੂ ੱਸ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਿਾਂ ਯਾਿ ਸਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਰਾਗੂ ਪਕਸੇ ਿਯ ਵਿੀਪਾ ਸਕੀਭਾਂ ਦਾ ਰਾਬ 
ਨਿੀ ਰਵਾਂਗਾ/ ਰਵਾਂਗੀ । 

6. ਇਿ ਪਕ ਪਛਰੇ ਸਾਰ ਭੈਂ ............................................................... ਸਿੰਸਥਾ ਦਾ ਪਵਪਦਆਯਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ੱਸ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਤਪਿਤ ਰਾਬ 
ਪਰਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਯਾ ਆਈ. ਡੀ. ਨਿੰ ਫਯ ...... .................................................. ਿੈ । 

7. ਭੈਂ ਇਿ ਪਫਆਨ ਕਯਦਾ/ ਕਯਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਇਸ ਸਿੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਰਾਵਾ ਪਕਸੇ ਿਯ ਸਿੰ ਸਥਾ ਪਵੁੱਿ ਦਾਖਰਾ ਨਿੀਂ ਪਰਆ ਿੈ । 
8. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ, ਸਯਕਾਯੀ ਕਾਰਿ, ਸਾਪਿਫਿਾਦਾ ਅਿੀਤ ਪਸਿੰਘ ਨਗਯ ਪਵੁੱਿ ..................................... ਕਰਾਸ/ਕਯਸ ਪਵੁੱਿ ਸਾਰ .................. 

ਦਯਾਨ ਦਾਖਰਾ ਪਰਆ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰ ਭੇਯਾ ਦਾਖਰਾ ਨਿੰ ਫਯ/ਯਰ ਨਿੰ ਫਯ: …………………… ਿੈ । 
9. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਟੂ ੱਸ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਤਪਿਤ ਡਾ. ਅਿੰਫੇਦਕਯ ਯਟਰ ਤੇ ਅਰਾਈ ਕਯਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਣਾ ਆਈ. ਡੀ. ਨਿੰ ਫਯ (ਕਾੀ), ਿਾਤੀ 

ਸਯਟੀਪਪਕੇਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ   ਦਾ ਕਾੀ, ਆਭਦਨ ਸਫਿੰ ਧੀ ਅਸਰ ਆਭਦਨ ਸਯਟੀਪਪਕੇਟ/ਿਰਪੀਆ ਪਫਆਨ(ਅਸਰ), ਭੇਯੇ ਅਣਾ ਫੈਂਕ (ਿ ਯਟਰ ਤੇ ਅਰਡ ਕੀਤਾ 
ਿੈ) ਦੀ ਕਾੀ ਦੀ ਪਟ ਕਾੀ (ਸਭੇਤ IFSC ਕਯਡ), ਿੰਿਾਫ ਦਾ ੁੱਕਾ ਵਾਸੀ ਿਣ ਸਫਿੰ ਧੀ ਸਯਟੀਪਪਕੇਟ (Domicile Certificate) ਦੀ ਕਾੀ, ਦਸਵੀਂ ਕਰਾਸ ਦੇ 
ਸਯਟੀਪਪਕੇਟ ਦੀ ਕਾੀ, ਪਛਰੀ ਾਸ ਕੀਤੀ ਕਰਾਸ ਦੇ ਸਯਟੀਪਪਕੇਟ ਦੀ ਕਾੀ, ਅਧਾਯ ਕਾਯਡ (ਕਾੀ), ਆਣੇ ਭਾਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੇ ਅਧਾਯ ਕਾਯਡ (ਕਾੀ), ਪੀਸ 
ਯਸੀਦ ਦੀ ਕਾੀ(ਿੇਕਯ ਕਈ ਿਵੇ), ਪਵਪਦਆਯਥੀ ਵੁੱ ਰੋਂ  ਪਦੁੱਤਾ ਿਾਣ ਵਾਰਾ ਿਰਪੀਆ ਪਫਆਨ, ੁੱਕਾ ਭਫਾਇਰ ਨਿੰ ਫਯ (ਿ ਯਟਰ ਤੇ ਯਪਿਸਟਯ ਕੀਤਾ ਿੈ) ਿ ਬਪਵਖ 
ਪਵੁੱ ਿ ਫਦਪਰਆ ਨਿੀਂ ਿਾਵੇਗਾ, ਆਣੀਆਂ ਦ ਾਸਯਟ ਸਾਇਜ਼ ਪਟਆਂ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਯਟਰ ਤੇ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕਾਰਿ ਦਫ਼ਤਯ ਪਵਖੇ ਿਭਹਾਂ 
ਕਯਵਾਵਾਂਗਾ । 

10. ਭੇਯਾ ਦਾਖਰਾ ਸਿੰਸਥਾ ਵੁੱ ਰੋਂ  ਪਫਨਹ ਾਂ ਪੀਸ ਰ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਿੈ  । 
11. ਇਿ ਪਕ ਭੈਂ ਦਾਖਰੇ ਸਭੇਂ ਸਿੰਸਥਾ ਨੂਿੰ  ................................... ਯ  ਪੀਸ ਯਸੀਦ/ਿਰਾਨ ਨਿੰ : ……………… ਪਭਤੀ ............ ........... ਨੂਿੰ  ਿਭਹਾਂ ਕਯਵਾ ਪਦੁੱਤੀ ਿੈ  । 
12. ਇਿ ਪਕ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਵੁੱਰੋਂ ਪਿੰ ਡ ਿਾਯੀ ਿਣ ਤੇ ਿੀ ਪੀਸ ਅਤੇ ਭੈਂਟੀਨੈਂ ਸ ਅਰਾਊਂਸ ਦਾ ਕਰੇਭ ਿਾਤ ਕਯਾਗਾਂ/ ਕਯਾਗੀ। ਪਕਸੇ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਦਾ ਕਯਟ ਕੇਸ 

ਨਿੀਂ ਕਯਾਗਾਂ/ ਕਯਾਗੀ । 
13. ਭੈਂ ਇਿ ਪਫਆਨ ਕਯਦਾ/ ਕਯਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ਟੂ ੱਸ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਤਪਿਤ ਵਿੀਪੇ ਦਾ ਰਾਬ ਰੈਪਦਆਂ ਿਇਆ ਆਂਣਾ ਕਯਸ ੂਯਾ ਕਯਾਗਾਂ/ ਕਯਾਗੀ । 

ਿੇਕਯ ਭੈਂ ਕਯਸ ਅਧੂਯਾ ਛੁੱਡਦਾ/ ਛੁੱਡਦੀ ਿਾਂ ਤਾਂ ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਟੂ ਫੀ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਤਪਿਤ, ਸਿੰਸਥਾ ਿਾਂ ਭੈਨੂਿੰ  ਿਾਯੀ ਕੀਤੀ ਪੀਸ ਬਰਈ ਪਵਬਾਗ ਨੂਿੰ  
ਸਟ ਭੈਪਟਿਕ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਟੂ ਫੀ. ਸੀ. ਸਕੀਭ ਦੇ ਪਨਮਭ X (iv) ਅਨ ਸਾਯ ਵਾਸ ਕਯਨ ਰਈ ਾਫਿੰ ਧ ਿਵਾਂਗਾ/ ਿਵਾਂਗਾ । 

14. ਭੈਂ ਸਾਰ 2019-20 ਦਯਾਨ .................... ............ ............. ਕਯਸ ਪਵੁੱ ਿ ੜਹਾਈ ਕਯਾਗਾਂ/ ਕਯਾਗੀ। ਇਸ ਸਫਿੰਧੀ ਭੈਂ ਪਭਤੀ ................................. ਤੋਂ 
................................ ਤੁੱਕ ਸਿੰ ਸਥਾ ਪਵੁੱਿ ਿਾਜ਼ਯ ਯਪਿਣ ਸਫਿੰਧੀ, ਆਣੇ ਪਟਊਟਯਜ਼ ਸਾਪਿਫਾਨ ਿੀ ਦੀ ਪਸਪਾਪਯ  ਉਯਿੰਤ ਸਿੰ ਸਥਾ ਦੇ ਭ ੁੱ ਖੀ ਤੋਂ 
ਆਣੀ ਤਸਦੀਕ   ਦਾ ਿਾਜ਼ਯੀ  ੀਟ ਉਕਤ ਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਨਾਰ ਨੁੱ ਥੀ ਕਯਾਂਗਾ । 

15. ਭੈਂ ਸਾਰ 2018-19 ਦਯਾਨ ...................... ............................ ਮੂਨੀਵਯਪਸਟੀ/ਫਯਡ ਪਵੁੱ ਿ ਯਪਿਸਟਯੇ ਨ ਕਯਵਾਈ ਿੈ ਅਤੇ ਮੂਨੀਵਯਪਸਟੀ/ਫਯਡ ਦਾ ੱਡਪਭੁੱਟ 
ਕਾਯਡ/ਪਯਿੁੱਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ   ਦਾ ਕਾੀ ਨੁੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਿੈ  । 

16. ਭੈਂ ਇਿ ਪਫਆਨ ਕਯਦਾ/ ਕਯਦੀ ਿਾਂ ਪਕ ਉਕਤ ਅਨ ਸਾਯ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਯਟਰ http://punjabscholarship.gov.in/ ਤੇ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਰਈ ਆਨ-ਰਾਈਨ 
ਅਰਾਈ ਕਯਨ ਦੀ ਭੇਯੀ ਪਨੱਿੀ ਪਿਿੰ ਭੇਵਾਯੀ ਿਵੇਗੀ। ਿੇਕਯ ਭੈਂ ਪਕਸੇ ਕਾਯਨ ਕਯਕੇ ਸਭੇਂ ਪਸਯ ਸਕਾਰਯਪ ੁੱ ਯਟਰ ਤੇ ਆਨ-ਰਾਈਨ ਅਰਾਈ ਨਿੀਂ ਕਯ ਾਉਦਾ ਤਾਂ 
ਭੈਂ ੂਯੀ ਪੀਸ ਦੇਣ ਰਈ ਵਿਨਫੁੱ ਧ ਿਵਾਗਾ । 

 
ਪਵਪਦਆਯਥੀ ਦੇ ਿਸਤਾਖਯ ........................................  ਪਵਪਦਆਯਥੀ ਦੇ ਪਤਾ ਦੇ ਿਸਤਾਖਯ ........................................  
 
ਪਵਪਦਆਯਥੀ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ ..........................................  ਪਵਪਦਆਯਥੀ ਦੇ ਪਤਾ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ ..........................................  
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