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ਵੱਲੋ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ,
(ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੰਗ) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ/ਰਜਿਸਟਰਾਰ
1

ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ।

2

ਡਾ: ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ: ਆਫ ਟੈਕ: ਜਲੰਧਰ।

3

ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸ: ਆਫ ਟੈਕ:, ਰੋਪੜ।

4

ਸੰਤ ਲੋਗੋਂਵਾਲ ਇੰਸ: ਆਫ ਇੰਜੀ: ਅਤੇ ਟੈਕ:, ਸੰਗਰੂਰ।

5

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ: ਆਫ ਫਾਰਮੈਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਮੋਹਾਲੀ।

6

ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ

7

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ।

8

ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸ: ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਸ: ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

9-24 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਟਾਲਾ, ਬਹਿਰਾਮ,
ਬੋਗੋਵਾਲ, ਬਰੇਟਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਗੜ, ਫਤੂਹੀਖੇੜਾ, ਰਾਂਣਵਾ, ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ,
ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਬਡਬਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾੜਾ।
25-30 ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਲੁ ਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ।
31

ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ, ਗੋਰਮਿੰਟ ਇੰਸ: ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਟਿੰਗ ਟੈਕ:,ਲੁ ਧਿਆਣਾ।

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸਾਲ 2015-16,2016-17 ਦੇ ਐਸ.ਸੀ., 2016-17 ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਡਾਟੇ ਸਬੰਧੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੱਲੋ ਸਾਲ 2015-16, 2016-17 ਦੇ ਐਸ.ਸੀ., 2016-17 ਅਤੇ
2017-18 ਦੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪਾਸ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 6-7-2021
ਤੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲ 28708 ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ 127 ਓ.ਬੀ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚੋ
8667+1528(ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ)=ਕੁਲ 10195 ਐਸ.ਸੀ.
ਅਤੇ 29+10(ਖਾਤੇ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ)= ਕੁਲ 39 ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਨ
ਟਰੇਸਏਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨ ਟਰੇਸਏਬਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ
(dte.punjab.gov.in) ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ :1.

ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨ
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ਟਰੇਸਏਬਲ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ/ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
2.

ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈਆਂ Alumni associations, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ

(ਫੇਸਬੁਕ/ਵਟਅਸਅੱਪ) ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਸਜ ਭੇਜਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 21-7-2021 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।

Harinder Pal Singh
Addl Director
13/07/2021

