
ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
;t?-x';aBk gZso 

 

w?I ^^^^^^^^^ g[Zso$g[Zsoh ;aqh ^^^^^^^^^ tk;h 

^^^^^^^^^^^^^^^ dk ofjD tkbk jK ns/ jbc Bkb fpnkB 

eodk jK feL- 

1H fJj fe w?I T[es gs/ dk gek t;Bhe jK. 

2H fJj fe w?I ^^^^^^^ ezw eodk$eodh jK. 

3H fJj fe w/o/ gfotko dh ;ko/ t;hfbnK s'I ;bkBk nkwdB (ਆਣੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਲਖੀ ਜਾਿੇ)   

^^^^^^^ j?, i' fe ;bkBk 2,50,000$- s'I xZN j?. fJ; s'I fJbktk w/oh j'o 

e'Jh nkwdB BjhI j?.  

4H fJj fe fJj jbchnk fpnkB w?I nkgD/ bVe/$bVeh ^^^^^^ fi;B/ ;oekoh 

fpeow  ekbi nkc ekwo;, gfNnkbk ftu ebk; ^^^^^^^ ftu dkybk b?Dk 

j?, d/ ;w{j  gfotko dh ;bkBk nkwdB bJh g/;a eo fojk jK. 

5H fJj fe w/oh iksh ^^^^^^ j? i' fe gzikp ;oeko tZb'I nB[;{fus iksh eoko 

fdZsh  rJh j?. 

6H fJj fe w?I gzikp ;oeko dh g';N w?fNqe ;ekbof;ag ;ehw nXhB nk;ahotkd g'oNb s/ 

 nkBbkJhB mhe Yzr Bkb ngbkJh eoKrk$eoKrh. nfijk Bk eoB dh ;{os ftu dkyb/ 

 ;w/I Bk bJh rJh ch; GoB dk gkpzd j'tKrk$j'tKrh. 

7H fJj fe i/eo gzikp ;oeko tZb'I g{oh ch; GoB ;pzXh jdkfJsK ikoh ehshnK iKdhnK 

jB,  sK w?I g{oh ch; GoB dk gkpzd j'tKrk$j'tKrh. 

8. ਇਹ ਵਿ ਸਟ ਮੈਵਟਿਿ ਸਿਾਲਰਵਿ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਿੀ ਮੇਰੀ ਫਣਦੀ ਪੀਸ ਦੇ ੈਸੇ ਸਰਿਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਵਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਦੇਂ 
ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਸ ਦੇ ੈਂਸੇ ਤੁਰੰਤ ਿਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਜਾਂ ਵਨਜੀ ਤਰ ਤੇ ਿਾਲਜ ਦਪਤਰ ਵਿਚ ਜਮਹਾਂ ਿਰਿਾਉਣ ਦਾ ਾਫੰਦ 
ਹਿਾਗਾ/ ਹਿਾਂਗੀ। 

9. ਇਹ ਵਿ ਜੇਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ੈਂਸਾ ਿਾਲਜ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਿ ਹਪਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਹਾਂ ਨਹੀਂ ਿਰਿਾਉਦਾ/ ਿਰਿਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜੇਿਰ ਿਾਲਜ 
ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ/ ਨਤੀਜਾ ਿਾਰਡ/ ਮਾਈਗਿੇਿਨ ਸਰਟੀਵਪਿੇਚ/ਵਡਗਰੀ ਰਿਦੀ ਹੇ ਜਾਂ ਿਈ ਹਰ ਿਾਰਿਾਈ ਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ 
ਵਜੰਮੇਿਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਿਾਗਾਂ/ ਹਿਾਗੀਂ। 

10. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਮੈਂ ਸਰਿਾਰ ਿਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਿੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਲਣਾ ਿਰਨ ਦਾ ਾਫੰਦ ਹਿਾਗੀ/ਹਿਾਗਾਂ।  
 

fpnkBeko 

s;dheL- 

 s;dhe ehsk iKdk j? fe w/ok T[es jbchnk fpnkB ;jh tk do[;s j?. fJ; ftZu e'Jh th sZE 

S[gk e/ BjhI oZfynk frnk j?. 

fwshL 

;EkBL                                                                                                           fpnkBeko 



 


