
ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਬਟਾਲਾ 
ਕਾਲਜ ਸਕਕਊਰਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ 

ਨਾਮ ____________________________ ਸ੍ੁੁੱ ਤਰ/ਸ੍ੁੁੱ ਤਰੀ ਸਰੀ _______________________ 
ਰਪਜ: ਨਿੰ  _________________ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਤਿੰਨ ਸਾਲਾ (ਪਸਵਲ / ਮਸ਼ੀਨੀ / ਈ. ਸੀ. ਈ / ਕਮੈੀਕਲ / 
ਇਲੈਕਪਟਰਕਲ) ਪਿ੍ਲੋਮਾ ਕਰੋਸ ਮਈ/ਨਵਿੰਬਰ 202__ ਪਵਚ ੍ਾਸ ਕਰ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ / ਛੁੱਿ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਠੇ ਪਲਖੇ 
ਪਵਭਾਿ / ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਨ ਿੰ  ਨੋ ਪਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸਪਕਊਰਟੀ ਰੀਫਿੰ ਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 
ਨੋਟ : ਕੋਰਸ ਅਧ ਰਾ ਛੁੱ ਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸ ਰਤ ਪਵੁੱ ਚ ਇਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿੰ : ________________ 
ਪਮਤੀ ____ /____ /_______ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱ ਟ ਪਦੁੱ ਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। 

1. ਮੁੁੱ ਖੀ ਅ੍ਲਾਈਿ ਸਾਇਿੰਸ ਪਵਭਾਿ 2. ਮੁੁੱ ਖੀ ਪਸਵਲ ਪਵਭਾਿ 

3. ਮੁੁੱ ਖੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਵਭਾਿ 4. ਮੁੁੱ ਖੀ ਈ. ਸੀ. ਈ ਪਵਭਾਿ 

5. ਮੁੁੱ ਖੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਵਭਾਿ 6. ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਿਨ ਲੜਕੇ 

7. ਮੁੁੱ ਖੀ ਪਬਜਲੀ ਪਵਭਾਿ 8. ਵਰਕਸ਼ਾ੍ ਸੁ੍ਰਿੈਂਟ 

9. ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ 10. ੍ਰੀਪਖਆ ਕਲਰਕ 

11. ੍ਰੋਿਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ) 12. ੍ਰੈਜੀਿੈਂਟ ਐਸ. ਆਰ. ਸੀ 

13. ੍ੀ. ਟੀ. ਆਈ 14. ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ ਅਫ਼ਸਰ 

15. ਕੈਸ਼ੀਅਰ  

ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 
ਸਬਿੰ ਪਧਤ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ੍ਾਸੋਂ _______________ ਰ ੍ਏ ਦੀ ਪਰਕਵਰੀ ਪਰਕਾਰਿ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੀ ਹ ੈਜ ੋ ਪਕ 

ਰਸੀਦ/ਹੁਕਮ ਨਿੰ : _______________ ਪਮਤੀ ____ /____ /________ ਰਾਹੀਂ ਵਸ ਲ ਕਰ ਲਏ ਿਏ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ ਦੀ ਮਿੰ ਜ਼ ਰੀ 

ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਸ਼ੀਅਰ 
ਉ੍ਰੋਕਤ ਨੋ ਪਿਊਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ੍ਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵਸ ਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨੀ 

ਆਰਿਰ ਫ਼ੀਸ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਪਕਊਰਟੀ ਰਲੀਜ਼ ਕਰ ਪਦੁੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

 ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਬਹਤੁਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ 

ਬਟਾਲਾ 
 

 

੍ੇਜ਼ ਨਿੰ  : _______ 

ਲੜੀ ਨਿੰ  :  ______ 

 



-- ਿ੍ੰ ਨਾ ਨਿੰ ਬਰ 02 -- 

 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ______________________ ਸ੍ੁੁੱ ਤਰ/ਸ੍ੁੁੱ ਤਰੀ ਸਰੀ ____________________ 
ਦੀ ਸਪਕਊਰਟੀ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ੍ੇਜ਼ ਨਿੰ : _____________ ਲੜੀ ਨਿੰ  ___________ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਪਜਸਦੀ ਰਕਮ 
633/- ਰੁ੍ ਏ ਹੈ। 

ਸਬਿੰਧਤ ਕਲਰਕ/ ਹੈਿ ਕਲਰਕ 
ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ 

 

ਰਸੀਦ ਪਰੋਫਾਰਮਾ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. 

ਕੈਸ਼ ਬੁੁੱ ਕ ਬੋਚਰ ਨਿੰ ਬਰ _______________________________ ਪਮਤੀ ________________________ 

ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ __________________________________________________________________ 

ਮਨੀ ਆਰਿਰ ਦੁਆਰਾ____________________________________________________________ 

੍ੇਿ ਆਊਂਟ ___________________________ ਬੋਚਰ ਨਿੰ ਬਰ ______________________________ 

 

ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ 

ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ, ਬਟਾਲਾ (ਿੁਰਦਾਸ੍ੁਰ) ੍ਾਸੋਂ _______________ ਬਤੌਰ ਕਾਲਜ 

ਸਪਕਊਰਟੀ ੍ਰਾ੍ਤ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ। 

 
 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 
 
ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਦੇ 
੍ ਰੇ ਹਸਤਾਖਰ 

_____________________ 

ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 
 
ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿੰ ਬਰ :_______________________ 

Print on back side 


