ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ੍ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਜ਼ਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਤੰ ਬਰ ਪਰੀਜ਼ਿਆ 13 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਿਆ ਅਜ਼ਿਕਾਰੀ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 12 ਸਤੰ ਬਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਤੰ ਬਰ ਪ੍ਰੀਵਿਆ 13 ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਕਰਿਾਈ
ਜਾਿੇਗੀ।
ਡਾ.ਸੁਿਿੀਰ ਵਸੰ ਘ ਬਿੱ ਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਿਾਰਡੀ ਵਜਲਹਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਵਬਰਜ ਮੋਹਨ ਵਸੰ ਘ ਬੇਦੀ ਉਪ੍ ਵਜਲਹਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਛੇਿੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿੀਂ
ਜਮਾਤ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰ ਵਦਆਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆਿਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਸਰਿੇਿਣ
ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਹਿੱ ਤ ਕਰਿਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਵਸ਼ਫਟਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਹੋਿੇਗੀ।
ਉਨਹਾਂ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਅਿੱ ਠਿੀਂ,ਦਸਿੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਸਿੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 9
ਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦਵਕ ਛੇਿੀਂ, ਸਿੱ ਤਿੀਂ, ਨੌਿੀਂ ਅਤੇ ਵਗਆਰਿੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 12 ਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ।ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚੋਂ ਆਿੇਗਾ।ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 25
ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ ਵਿਿੱ ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੁਿੱ ਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਵਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਸਾਫਟ ਕਾਪ੍ੀ ਦੇ ਰੂਪ੍
ਵਿਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਿ ਦਫਤਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਵਕ ਬਾਕੀ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ
ਪ੍ਿੱ ਧਰ 'ਤੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਣਗੇ।ਅਿੱ ਠਿੀਂ ਅਤੇ ਦਸਿੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਜਹੜੇ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ
ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਸਰਿੇਿਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ੈਟਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਸਰਿੇਿਣ
ਆਧਾਵਰਤ ਹੋਿੇਗਾ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ ਸ਼ੀਟ ਮੁਿੱ ਿ ਦਫਤਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ
ਜਾਿੇਗੀ।ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ
ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੀ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ।ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਵਕਹਾ ਵਕ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ
ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਵਪ੍ਆਂ ਨੂੰ ਿੀ ਸਵਹਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵਿਆਿਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰ ਵਦਆਂ ਮੈਡਮ ਅੰ ਜੂ ਸੇਠੀ
ਉੱਪ੍ ਵਜਲਹਾ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ 13 ਸਤੰ ਬਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ੰ ਜਿੀਂ ਜਮਾਤ
ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ ਮੁਿੱ ਿ ਦਫਤਰ ਿਿੱ ਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਿੱ ਤਰ 'ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤਿੱ ਕ ਦੇ ਪ੍ਾਠਕਰਮ

ਵਿਿੱ ਚੋਂ 20-20 ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਵਕ ਸਿਾਗਤ ਵਜੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਵਗਆਨ ਪ੍ਰੀਵਿਆ
ਲਈ 10 ਬਹੁ-ਵਿਕਲਪ੍ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਹੋਿੇਗਾ।ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ
ਸਿੇਰੇ 9 ਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ, ਪ੍ੰ ਜਿੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਸਿੇਰੇ 10.30 ਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ ਜਦਵਕ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ
ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੁਪ੍ਵਹਰ 12 ਿਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਿੇਗੀ।
ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਜਲਹਾ ਮੈਂਟਰ ਵਿਵਗਆਨ, ਗੌਤਮ ਗੜਹ ਵਜਲਹਾ ਮੈਂਟਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵਜਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ,
ਅਸ਼ੋਕ ਧਮੀਜਾ ਵਜਲਹਾ ਮੈਂਟਰ ਗਵਣਤ, ਰਵਜੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਜਲਹਾ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ੜਹੋ ਪ੍ੰ ਜਾਬ,ਪ੍ਰਦੀਪ੍ ਕਿੱ ਕੜ ਬਲਾਕ
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ , ਵਕਰਸ਼ਨ ਕੰ ਬੋਜ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ , ਸਤੀਸ਼ ਵਮਗਲਾਨੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਫਸਰ ਿੂਈਆਂ
ਸਰਿਰ , ਮੈਡਮ ਸੁਿਵਿੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਫਸਰ ਫਾਵਜਲਕਾ 2, ਅਜੇ ਛਾਬੜਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ
ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਅਫਸਰ ਅਬੋਹਰ 1ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਗਿੱ ਲ ਵਜਲਹਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਦਿੱ ਵਸਆ ਵਕ ਸਤੰ ਬਰ
ਪ੍ਰੀਵਿਆਿਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਿੀਆਂ, ਅਵਧਆਪ੍ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ
ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵਿਆਿਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਿਮੈਂਟ ਸਰਿੇਿਣ
ਦੀ ਵਤਆਰੀ ਪ੍ਿੱ ਿੋਂ ਬਹੁਤ ਅਵਹਮ ਹਨ।

