


 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 
 
 
 

 

ਕਾਲਜ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇਹਿ ਹਿਵਾ ਬਰ ੁਮੋਹਿ ਇਿ ੈ

ਿੁਭ ਕਰਮਨ ਤ ੇਕਬਿ ੂਨ ਟਰੋਂ।। 

ਨ ਡਰੋ ਅਹਰ ਿ ੋਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ 

ਹਨਿਚੈ ਕਹਰ ਅਪਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ।। 

ਅਰੁ ਹਿਖ ਿੌਂ ਆਪਨੇ ਿੀ ਮਨ ਕੌ 

ਇਿ ਲਾਲਚ ਿਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ।। 

ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਹਨਧਾਨ ਬਨੈ 

ਅਹਤ ਿੀ ਰਨ ਮੇ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋਂ।। 

---- 

 



 

 
ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ...  

ਪਿਆਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਓ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਰੋਿੜ ਿਾ ਆਰੰਭ ਪਿਤੀ 06 ਜੂਨ 1945 
ਪਿਿੱ ਚ ਸਿ: ਸ. ਬਲਿਿੇ ਪਸੰਘ (ਆਜ਼ਾਿ ਭਾਰਤ ਿੇ ਿਪਿਲੇ ਰਿੱ ਪਿਆ ਿੰਤਰੀ) ਿੀ 

ਸਰਿਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਿੋਇਆ। ਸੰਨ 1951 ਪਿਿੱਚ ਨਿੀਂ ਇਿਾਰਤ ਿਾ ਪਨਰਿਾਣ ਕੀਤਾ 
ਪਿਆ। ਇਿ ਪਿਸ਼ਾਲ ਕੈਂਿਸ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਪਿਿੱ ਚ ਫੈਪਲਆ ਿੈ। ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ 16 
ਏਕੜ ਪਿਿੱ ਚ ਿੋਸਟਲ ਅਤ ੇਿੇਡਾਂ ਲਈ ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਿਿੈਾਨ ਿਨ। ਪਸ਼ਿਾਪਲਕ ਿੀਆਂ ਿਿਾੜੀਆ ਂ
ਿੇ ਨਜ਼ਿੀਕ ਬਪਣਆ ਇਿ ਕਾਲਜ ਿਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਪਤਿਾਸ ਿੀ ਯਾਿ ਤਾਜ਼ਾ 
ਕਰਿਾਉਂਿੇ ਸ਼ਪਿਰ ਰੂਿਨਿਰ ਿਾ ਿਿਿੱਤਿਿੂਰਣ ਪਿਿੱ ਪਿਅਕ ਅਿਾਰਾ ਿੈ। ਕਾਲਜ ਪਿਿੱਚ 
ਤ ਿਾਡੀ ਸ ਪਿਧਾ ਲਈ ਆਧ ਪਨਕ ਪਿਸ਼ਾਲ ਇਿਾਰਤ ਿੈ, ਿ ਿੱ ਲਹੇ  ਿਿਾਿਾਰ ਕਲਾਸਰੂਿ, 

ਲੈਕਚਰ ਥੀਏਟਰ, ਬਿ -ਿੰਤਿੀ ਿਾਲ, ਓਿਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਆਧ ਪਨਕ ਿਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾਿਾ ਿਨ। ਇਸ ਪਿਿੱਚ ਬਿ ਤ ਿੀ 
ਪਿਿਨਤੀ, ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਟੀਪਚੰਿ ਸਟਾਫ਼ ਅਤ ੇਿਰ ਸਿੇਂ ਤ ਿਾਡੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਪਿਿਨਤੀ ਨਾਨ-ਟੀਪਚੰਿ ਅਿਲਾ ਿ।ੈ 

ਪਿਆਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਓ! ਅਿੱ ਜ ਿੇ ਸਿਾਜ ਪਿਿੱਚ ਤ ਿਾਨੰੂ ਅੰਧ ਪਿਸ਼ਿਾਸ, ਰੂੜੀਿਾਿੀ ਸਿਾਪਜਕ ਰੀਪਤ-ਪਰਿਾਜ਼ ਅਤ ੇਭਰੂਣ 
ਿਿੱ ਪਤਆ ਿਰਿੀਆਂ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਿੀਆਂ ਸਿਿੱ ਪਸਆਿਾਂ ਿਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨਾ ਿੈ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆਿਣੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਨਹ ਾਂ ਤਬਿੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਿਾ ਸਾਿਿਣਾ ਕਰਨ ਿੇ ਸਿਰਿੱਥ ਬਣਾਉਂਿੀ ਿੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਿੀ ਿੂਰਤੀ ਲਈ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਪਿਆਿਕ ਪਿਿੱ ਪਿਅਕ ਿਤੀਪਿਧੀਆਂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ, ਿੇਡਾਂ, ਸੈਿੀਨਾਰ, ਯ ਿਕ 
ਭਲਾਈ ਪਿਭਾਿ ਅਤੇ ਓਲਡ ਸਟਡੂੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯ ਿਕ ਿਲੇੇ ਰਾਿੀਂ ਿੰਚ ਿਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਿਤੀਪਿਧੀਆ ਂ
ਪਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਿਰਾਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਨੈਕ ਿਿੱ ਲੋਂ 'A' ਿਰੇਡ ਪਿਿੱ ਤਾ ਪਿਆ ਿੈ। 

ਕਾਲਜ ਪਿਿੱਚ ਨਪਸ਼ਆਂ ਿੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਨਪਸ਼ਆਂ ਪਿਰ ਿੱ ਧ ਜਾਿਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਿੇ ਪਨਰਿੇਸ਼ਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਬਿੱ ਡੀ ਿਰੋਿਰਾਿ ਤਪਿਤ ਿਰੋਿਰਾਿ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਿੇ ਿਨ। ਪਜਸ ਤਪਿਤ ਨਾਟਕ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸੈਿੀਨਾਰ ਅਤ ੇ
ਭਾਸ਼ਣ ਿ ਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਿ ੇਿਨ। 

ਕਾਲਜ ਆਿਣੇ ਸ਼ਿੀਿਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਿਣੇ ਲਈ ਜਪਲਹਆਂਿਾਲਾ ਬਾਿ ਿੇ ਸਾਕ ੇਿੇ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਿੀ ਿਨਾਉਣ ਲਈ 
ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਿਰੋਿਰਾਿ ਕਰਿਾ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ੇਤਰਹਾਂ ਸ਼ਰੀ ਿ ਰੂ ਅਰਜ਼ਨ ਿਿੇ ਜੀ ਿ ੇ550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਿੀ ਜਸ਼ਨ ਿਨਾਉਣ ਲਈ 
ਿ ਰੂ ਸਾਪਿਬ ਿ ੇਜੀਿਨ ਅਤ ੇਫਲਸਫ ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਿਰੋਿਰਾਿ ਕਰਿਾ ਪਰਿਾ ਿੈ। ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ ਿਿਾਤਿਾ ਿਾਂਧੀ ਜੀ ਿ ੇ
150 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਿੀ ਸਿਾਰੋਿ ਿੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। 

ਉਿਰੋਕਤ ਸਭ ਕ ਿੱ ਝ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣੇ ਪਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਸਪਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ 

ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤ ਿਾ ਸਰਿਿਿੱਿੀ ਪਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਪਰਿਾ ਿੈ। 

ਪਿਆਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਓ! ਤ ਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਪਿਿੱ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਸਿੂਲਤਾਂ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਿਣਾ, ਆਿਣ ੇਿਾਤਾ-
ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਾ ਨਾਿ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿੋ। ਤ ਿਾਡਾ ਇਸ ਨਿੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪਿਿੱਚ ਸਿਾਿਤ ਿੈ। ਸ਼ ਭਕਾਿਨਾਂ ਿੈ ਪਕ ਇਸ 
ਸੰਸਥਾ ਰਾਿੀਂ ਤ ਿਾਡੇ ਸ ਿਨੇ ਸਾਕਾਰ ਿੋਣਿੇ। 

ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ 

(ਡਾ. ਸਿੰ ਤ ਸੁਪਰਿੰ ਦਰ ੍ਾਲ ਪਸਿੰ ਘ) 
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Admission Schedule 2019-20 

 

Chief Co-ordinator    : Prof. B.S. Satyal (9417022131) 
Co-ordinator      : Dr. Jagjit Singh (9417021427) 
 

Admission related issues  : Prof. Inderjit Singh (College Bursar) 9876785054 

& Helpline Prof. Jatinder Singh 8146022995 Prof. 
Nirmal Singh 9872854751 

 

Date for filling online application: 1 June 2019 (www.govtcollegeropar.org) 
 

Sr. 
No. 

Class Date of Interview Venue Convener 

1. B.A. I 09-07-2019 

Girls Common 

Room (Near 

Canteen) 
Dr. Harjas Kaur 

2. B.Sc. (M) I 09-07-2019 Botany Lab Prof. Manjit Kaur Manchanda 

3. B.Sc. (NM) I 09-07-2019 Physics Lab Dr. Meera Rani 

4. B.Com. I 09-07-2019 Commerce Deptt. Prof. Navneet Kaur 

5. B.C.A. I 09-07-2019 Computer Deptt. Prof. B.S. Satyal 

6. M.A. Pbi. (I) 09-07-2019 Punjabi Deptt. Dr. Jagjit Singh 

7. M.A. Eng. (I) 09-07-2019 English Deptt. Prof. Sukhwinder Kaur 

8. M.A. Pol.Sc. (I) 09-07-2019 Pol.Sc. Deptt. Prof. Vipan Kumar 

9. B.A. II 11-07-2019 Geography Deptt. Prof. Sarabjit Kaur 

10. B.A. III 11-07-2019 English Deptt. Prof. Sukhwinder Kaur 

11. B.Sc. (M) II / III 11-07-2019 Botany Lab Prof. Manjit Kaur Manchanda 

13. B.Sc. (NM) II /III 11-07-2019 Maths Deptt. Prof. Pratibha Saini 

15. B.C.A. II /III 11-07-2019 Computer Lab Prof. B.S. Satyal 

17. 
P.G.D.C.A/ 
M.Sc. (IT) 

11-07-2019 Computer Deptt. Prof. B.S. Satyal 

18. B.Com. II /III 11-07-2019 Chemistry Deptt. Prof. Seema Saini 

20. M.A. English I/II 11-07-2019 
Departmental 
Rooms 

 

Prof. Sukhwinder Kaur (Eng.) 
 

21. M.A. Punjabi I/II 11-07-2019 
Departmental 
Rooms 

Dr. Jagjit Singh (Pbi.) 

22. M.A. Pol.Sci. I/II 11-07-2019 
Departmental 
Rooms 

Prof. Vipan Kumar (Pol.Sc.) 



 
 

 
 

 ਲੇਟ ਫ਼ੀਿ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਖ਼ਹਲਆਂ ਿਬਿੰ ਧੀ ਿੂਚਨਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ  ਹਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 
 

 

ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਿੈਸ਼ਨ 2019-20 
1. ਕਾਲਜ ਿ ਿੱ ਲਣ ਿੀ ਪਿਤੀ : 08-07-2019 

2. 

ਰੈਿੂਲਰ ਿਾਖ਼ਲੇ (ਪਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ) : 09-07-2019 ਤੋਂ 19-07-2019 ਤਿੱਕ 

i) 500/- ਰ ਿਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤ ੇ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ 
ਨਾਲ 

 22-07-2019 ਤੋਂ 30-07-2019 ਤਿੱਕ 

ii) 1000/- ਰ ਿਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਕਾਲਜ 
ਪਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ 

: 01-08-2019 ਤੋਂ 08-08-2019ਤਿੱ ਕ 

iii) 1500/- ਰ ਿਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਿੀ 
ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ    

: 10-08-2019 ਤੋਂ 19-08-2019 ਤਿੱ ਕ 

iv) 2000/-ਰ ਿਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਿੀ 
ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ 

: 21-08-2019 ਤੋਂ 30-08-2019 ਤਿੱ ਕ 

 
 

3. ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਅਕਾਿਪਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਿੌਰਾਨ ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਪਟਆਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਪਕ   
ਸਲਾਨਾ/ਸਿੈਸਟਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਿੇ ਿਨ, ਿਾਸ ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਅਿਲੀ ਕਲਾਸ/ਕੋਰਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਿ ੰ ਿੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ     
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2019-20 ਿੇ ਿਾਿਲੇ ਿਾ ਸ਼ਪਡਊਲ: 
 

    i) ਪਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ – ਨਤੀਜਾ ਘੋਪਸ਼ਤ ਿੋਣ ਿੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਕੰਿ-ਕਾਜੀ ਪਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ 
   ii) 500 ਰ ਿਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਸਾਪਿਬ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ ਅਿਲੇ ਿੰਜ ਕੰਿ-ਕਾਜੀ ਪਿਨਾਂ ਅੰਿਰ  
  iii)1000/- ਰ ਿਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ ਅਿਲੇ ਿੰਜ ਕੰਿ-ਕਾਜੀ ਪਿਨਾਂ ਅੰਿਰ 

  iv) 2000/- ਰ ਿਏ ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾਲ ਅਿਲੇ ਿੰਜ ਕੰਿ-ਕਾਜੀ ਪਿਨਾਂ ਅੰਿਰ 

 

 

ਨੋਟ: ਇਿ ਸ ਪਿਧਾ ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ ਲਈ 31 ਅਿਸਤ 2019 ਤਿੱ ਕ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਸ ਉਿਰੰਤ ਪਕਸੇ ਿੀ ਕੋਰਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਸ ਪਿਧਾ 
ਨੰੂ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਿੀਂ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ਿੈਸ਼ਨ 2019-20 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਿ 

(ਿਾਰੇ ਕੋਰਿ ਿਮੈਿਟਰ ਪਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਿਨ) 

ਅਿੰ ਡਰ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਿ: 
ਬੀ.ਏ. 1,2,3  
ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ 1,2,3 (ਿਡੈੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਿੈਡੀਕਲ)  
ਬੀ.ਕਾਿ. 1,2,3 

ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 1,2,3 (ਸੈਲਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ) 
ਪੋਿਟ ਗਰੈਜੂਏਟ/ਪੀ.ਜੀ ਹਡਪਲੋਮਾ ਕਰੋਿ: 

ਐਿ.ਏ.– ਅੰਿਰਜ਼ੇੀ (ਿੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 
ਐਿ.ਏ.– ਿੰਜਾਬੀ (ਿੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 
ਐਿ.ਏ.– ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ (ਿ ੋਸਾਲਾ ਕੋਰਸ)  
ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ. (I.T. Lateral Entry) (ਸਲੈਫ ਫਾਇਨਾਂਪਸੰਿ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ-ਇਿੱਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 
ਿੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ (ਸਲੈਫ ਫਾਇਨੈਂ ਪਸੰਿ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ-ਇਿੱਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 

ਐਡ ਆਨ ਹਕੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਿ : ਿਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ/ਹਡਪਲੋਮਾ ਅਤ ੇਅਡਵਾਂਿ ਹਡਪਲੋਮਾ: 
1. ਡਾਟਾ ਕੇਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਬੀ.ਏ. ਿੈਥ ਸਪਿਤ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ – ਨਾਨ ਿੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਕਾਿ 1, 2, 3 ਿੇ ਸਾਰੇ   
        ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ) 
2.  ਇਿੰ ਡਿਟਰੀਅਲ ਕੈਹਮਿਟਰੀ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਿੈਡੀਕਲ/ਨਾਨ ਿਡੈੀਕਲ ਿ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 
3.  ਇਿੰ ਿਟਰੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਾਨ ਿੈਡੀਕਲ ਿ ੇਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 
4.  ਿਪੋਕਨ ਇਿੰ ਗਹਲਸ਼ ਇਿੰ ਨ ਕਹਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਿਹਕੱਲ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਿਰਿਾਪਣਤ) 
 (ਬੀ.ਏ. -1, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. -1, ਬੀ.ਕਾਿ.-1, ਬੀ.ਸੀ.ਏ.-1 ਿ ੇਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 

 

ਆਨਰਜ ਕੋਰਿ :    ਜੋਿਰਾਫੀ 

ਇਿੰ ਕੁਆਇਰੀ (ਪੁੱ ਛ-ਪੜਤਾਲ): ਫੋਨ ਨੰਬਰ : 01881-222263 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ:   ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ ਪਿਿੱਲ –  8146022995 

      ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ ਬਰਾੜ – 9872854751 
 

 
 
 

ਕਾਲਜ ਿੈਬਸਾਈਟ : www.govtcollegeropar.org,  

       www.gcropar.ac.in 

 
 
 

 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ਮਾਨਯੋਗ ਿੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਿੁਕਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਰੈਹਗਿੰ ਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਜ਼ਰੁਮ 
ਿੈ। 

 

ਦਾਖਲੇ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਜਰਰੂੀ ਿਦਾਇਤਾਂ 
o ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਕਾਿ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਿੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ, ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਈ.ਟੀ ਲੀਟ), ਐਿ.ਏ. 

(ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ) ਭਾਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਿੈਬ ਸਾਈਟ 
www.gcropar.ac.in/www.govtcollegeropar.org ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨਿੇ। ਿ ਢਲੀਆ ਂ
ਕਲਾਸਾਂ (ਿਪਿਲੀ ਿਾਰੀ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ) ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀ 
ਿੈਬਸਾਈਟ (http://pupadmissions.ac.in) ਤ ੇਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨਿੇ । 
 

o ਬੀ.ਕਾਿ ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪਿਤੀ 10-07-2019 ਿੈ। ਪਿਪਿਆਰਥੀ 
ਸਿੈ-ਤਸਿੀਕਸ਼ ਿਾ ਸਰਟੀਪਫਕਟੇਾਂ ਿੀਆ ਂ ਕਾਿੀਆਂ ਸਿੇਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕੀਤ ੇ ਕਾਲਜ ਅਤ ੇ ਿੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿ ੇਫ਼ਾਰਿ ਿੀ ਿਾਰਡ ਕਾਿੀ ਕਾਿਰਸ ਪਿਭਾਿ ਪਿਿੱਚ ਪਿਤੀ 10-07-2019 ਿ ਿਪਿਰ ਪਤੰਨ ਿਜੇ 
ਤਿੱ ਕ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾ ਸਕਣਿੇ। ਇਸ ਉਿਰੰਤ ਿੈਪਰਟ ਪਲਸਟ ਪਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਿਤੀ ਅਨ ਸਾਰ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। 

o ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਯੋਿਤਾ ਿਰਿਾਣ ਿਿੱਤਰਾਂ ਿੀਆ ਂਕਾਿੀਆਂ ਸਿੇਤ ਆਨ-ਲਾਈਨ 
ਅਿਲਾਈ ਕੀਤੇ ਫ਼ਾਰਿ ਿੀ ਿਾਰਡ ਕਾਿੀ, ਿਾਿਲੇ ਿਾਲੀ ਪਿਤੀ ਨੰੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਿੇ। ਕਾਊਂਸਪਲੰਿ ਿ ੇ
ਪਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਪਡਊਲ ਅਨ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਅਸਲ ਿਸਤਾਿੇਜ ਲੈ ਕ ੇਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। 

o ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ 10+2 ਪਿਿੱਚ ਰੀ-ਅਿੀਅਰ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪਕਸੇ ਿੀ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਸ ਪਿਧਾ 
ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਿੀ। ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਿਤੀਆਂ ਿੌਰਾਨ ਰੀ-ਅਿੀਅਰ ਿਾਸ ਕਰਨ 
ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਿਤਾ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਖ਼ਲਾ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿਰੰ ਤੂ ਇਸਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਸਬੰਧਤ 
ਅਪਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੋਿਿੇੀ। 

o ਝੂਠੇ ਿਲਫ਼ੀਆ ਪਬਆਨ ਿ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ ਪਲਆ ਪਿਆ ਿਾਖ਼ਲਾ ਰਿੱਿ ਕਰ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

o ਿੈਿ ਅਤੇ ਫ਼ਲੇਹ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਿਾਖ਼ਲਾ ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਪਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਸਾਰੇ ਿਾਖ਼ਲੇ 
ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਿ ਪਿਿੱਚ ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਅੰਪਤਿ ਿਰਿਾਨਿੀ ਤੇ ਿੀ ਿਣੋਿੇ। 

o ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਪਕਸੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੇ ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਿੀਂ ਭੇਜਿੀ ਤਾਂ ਭਾਿੇਂ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਾ ਪਿਲਣ ਿਾ 
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਿੀ ਿੋਿੇ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਿੀ ਕਈੋ ਪਜ਼ੰਿਿੇਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਿਿੇੀ। 

o ਿਾਪਿਆਂ/ਸਰਿਰਸਤ/ਉਿੀਿਿਾਰ ਨੰੂ ਸਲਾਿ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ ਪਕ ਉਿ ਿਾਤਰਤਾ(Eligibility) ਬਾਰੇ ਿਪਿਲਾਂ ਿੀ 
ਿਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਿ ਿੱ ਛ-ਪਿਿੱ ਛ ਕਰਕੇ ਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਿ ਪਿਿੱ ਚ ਨਕਾਰਣ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਿਿੱ ਕਤਾਂ 
ਤੋਂ ਬਪਚਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

o ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਾਤ ਲਈ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿ ਆਰਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਸਲੇਬਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਜ ਸਾਰੇ ਪਨਯਿਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰੂ ਿੂਰਾ 
ਕਰਨ ਿੀ ਿ ਕੰਿਲ ਪਜ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਆਿਣੀ ਿਿੋੇਿੀ। 

o ਪਿਪਿਆਰਥੀ, ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਰਸਤ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਰਿੱ ਿਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੋਿੇਿਾ। 



 

o ਫ਼ਾਰਿ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਿੀਆਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਿਤੀਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ ਨਿੀਂ ਲਏ ਜਾਣਿੇ ਿਰ ਇਿ ਪਿਤੀ 
ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ ਿਧਾਈ ਿੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ।  

o ਹਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰ ਹਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
o ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿਮੇਂ ਅਿਲ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕਟੇ ਹਵਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜਰੂਰੀ ਿਨ। 
o ਦਾਖ਼ਲੇ ਿਮੇਂ ਬਾਿਰੋਂ ਆਏ ਹਵਹਦਆਰਥੀ +2, ਬੀ.ਏ. ਦੇ ਅਿਲ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕਟੇ 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲੇ ਹਦਨ ਿੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਿਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ 
ਿੂਰਤ ਹਵੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦ ੇ ਹਜ਼ਿੰ ਮਵੇਾਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਆਪ ਿੀ ਿੋਣਗੇ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਹਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਦਾਖ਼ਹਲਆਂ ਿਬਿੰ ਧੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1) ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂ ਨੇ 10+2 ਿੀ ਿਰੀਪਿਆ ਿੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬੋਰਡ ਿੋਿਾਲੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਕਲੂ 

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਪਰਆਣਾ, ਪਿਿਾਚਲ ਿਰਿੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਅਤ ੇ
ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ. ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕੀਤੀ ਿੈ, ਨੰੂ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਿੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 10+2 ਅਤ ੇਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿੀ ਿਰੀਪਿਆ ਿਾਸ ਕਰਨ 
ਉਿਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਾਿਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਬਰਾਂਚ ਤੋਂ ਿਾਤਰਤਾ / Eligibility ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ 
ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੋਿੇਿਾ। ਿਾਤਰਤਾ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਲਏ ਪਬਨਾਂ ਕੀਤੇ ਿਏ ਿਾਖ਼ਪਲਆਂ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸੂਰਤ ਪਿਿੱਚ ਨਿੀਂ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

2) ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੇਠਲੀ ਿਰੀਪਿਆ ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਿੇ ਬੋਰਡ/ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਇਸ 
ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਨਿਾਂ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਿੇ ਿਨ ਉਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣਾ ਸੰਬੰਪਧਤ ਬੋਰਡ/ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਿਾ ਅਸਲ 
ਿਾਈਿਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਅਤ ੇ ਅਸਲ ਪਡਟਲੇ ਿਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਿਾਖ਼ਲੇ ਸਿੇਂ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣਿੇ, ਇਿ ਅਸਲ 
ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਨੰੂ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਿੇ। ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿ ਆਉਣ ਤ ੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਰਿੱ ਪਿਆ ਜਾਿੇ।  

3) ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਬਾਿਰਲੇ ਬਰੋਡ/ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਿੇਠਲੀ ਿਰੀਪਿਆ ਿਾਸ ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਿੇ ਿਨ 
ਅਪਜਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਉਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿੇਿਾ ਜਿੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਿਨਾਂ ਿ ੇਸੰਬੰਧਤ ਬਰੋਡ /ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ 
ਿਿੱ ਲੋਂ ਅਸਲ ਿਸਤਾਿੇਜ ਿੈਰੀਪਫਕਸ਼ੇਨ ਿੋ ਕ ੇਨਿੀਂ ਆਉਂਿੇ। 

i) ਪਿੰ ਜਾਬੀ (ਲਾਜ਼ਮੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ (ਮੁੱ ਢਲਾ ਹਗਆਨ) ਦਾ ਹਵਸ਼ਾ ਪੜਹਨ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਿਦਾਇਤਾਂ : 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੰਜਾਬੀ (ਲਾਜ਼ਿੀ) ਿੀ ਥਾਂ ਤ ੇਿੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਿੀ (ਿ ਿੱ ਢਲਾ ਪਿਆਨ) ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ ਿੜਹਨ /ਿਰੀਪਿਆ 
ਿੇਣ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਜ /ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿੀ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਪਜਨਹ ਾਂ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿੈਪਟਰਕ ਿਾ ਇਿਪਤਿਾਨ ਿੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜ ਪਿਿੱਚ ਸਪਥਤ ਸਕਲੂ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ ਅਪਜਿੇ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਿੀ (ਿ ਿੱ ਢਲਾ ਪਿਆਨ) ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਿੇ ਿਨ।  
ਓ) ਪਡਫੈਂਸ ਿਰਸਨਲ, ਿੈਰਾਪਿਪਲਟਰੀ ਿਰਸਨਲ (ਪਰਟਾਇਰਡ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪਿਿੱ ਚ ਿੋਿੇ) ਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਿ ੇਕੇਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 
ਐਫੀਡੈਪਿਟ ਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿੇਲ ਆਰਿੀ ਪਿਿੱਚ ਿਣੋ ਜਾਂ ਪਰਟਾਇਰਡ ਿੋਣ ਿਾ ਸਬਤੂ, ਿੈਪਟਰਕ ਅਤ ੇ10+2 ਿੇ 
ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ ਿੀ ਕਾਿੀ ਸਿੇਤ ਭਪੇਜਆ ਜਾਿੇ। ਅਧੂਰੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਪਿਚਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
ਅ) ਪਜਨਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿੈਪਟਰਕ ਿਾ ਇਿਪਤਿਾਨ ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਿੱਚ ਸਪਥਤ ਸਕਲੂ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ ਿੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੰਜਾਬੀ ਿ ਿੱ ਢਲਾ ਪਿਆਨ ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ ਿੜਹਨ / ਿਰੀਪਿਆ ਿਣੇ ਿੀ 
ਆਪਿਆ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਿੀ।  

          



 

ii) ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਿੀ ਿਰੀਪਿਆ ਬਾਿਰਲੇ ਬੋਰਡ/ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਿੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ, ਿਪਟਆਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਕਸੇ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਿੇ ਿਨ ਅਪਜਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਿੇ 
ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਟ ਿੇਿਰਾਂ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲਜਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਿੂਰਾ ਕੇਸ (ਪਸਲੇਬਸ ਅਤੇ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ ਿੀ ਕਾਿੀ) ਬਣਾ ਕੇ 
ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੋਿੇਿਾ। 

ਸਿਿੱਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਪਕ ਉਿਰੋਕਤ ਲੜੀ ਨੰ i), ii) ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਜ਼ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਕੇਸ ਿ ਕੰਿਲ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਸਪਿਤ 
ਿੇਠ ਿਰਸ਼ਾਈਆਂ ਪਿਤੀਆ ਂਤਿੱ ਕ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਪਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਿ ੇਿਫਤਰ ਪਿਿੇ ਿੀ ਿ ਿੱ ਜਿੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। (ਅਪਜਿੇ ਕੇਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 
ਿਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਿਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਪਿਤੀ 17-09-2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਿ 
ਆਪਣੇ ਕੇਿ ਭਜੇਣ ਲਈ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਣਗੇ। ਹਨਰਧਾਰਤ ਹਮਤੀ ਉਪਰਿੰ ਤ 22-09-2019 ਤੱਕ 3000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ 30-09-
2019 ਤੱਕ 5000/- ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫ਼ੀਿ ਲੱਗੇਗੀ) 
4)  ਪੁਨਰ - ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਿ ਹਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ : ਸ਼ੈਸਨ 2019-20 ਤੋਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ 

ਅਧੀਨ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਕੋਰਸਾਂ ਪਿਚ ਿ ਨਰ-ਿ ਲਾਂਕਣ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਿਲੀ ਕਲਾਸ ਪਿਚ ਿਾਖ਼ਲਾ 15 ਪਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ-
ਅੰਿਰ ਕਰਨ ਿੀ ਸ ਪਿਧਾ ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ 31 ਅਿਸਤ 2019 ਤਿੱ ਕ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਸ ਉਿਰੰਤ ਬਣਿੀ ਲੇਟ 
ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਸ ਉਿਰੰਤ ਿ ਨਰ-ਿ ਲਾਂਕਣ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਕੋਰਸਾਂ ਿੇ ਲੇਟ ਘੋਪਸ਼ਤ 
ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਸੂਰਤ ਪਿਿੱਚ ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਿੀਂ ਪਿਚਾਪਰਆ ਜਾਿੇਿਾ। ਅਪਜਿੇ ਕੇਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 
ਪਰਟਰਨ/ਿਰੀਪਿਆ ਫ਼ਾਰਿ ਿਾਿਲੇ ਿੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ ਿੰਜ ਪਿਨਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਪਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਇਸ ਉਿਰੰਤ 
ਬਣਿੀ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਿੋਿੇਿੀ। 
ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ : 
1) ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਈੋ ਿੀ ਕਲਾਸ ਿਾਸ /ਫੇਲਹ ਿੋਣ ਉਿਰੰਤ ਉਿ ਆਿਣਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਨਤੀਜਾ 

ਘੋਪਸ਼ਤ ਿੋਣ ਤ ੇ ਿਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਕੇ ਜਲਿੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ। ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ 
ਰੈਿੂਲਰ ਬੀ.ਏ/ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਕਾਸ. ਭਾਿ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਐਿ.ਏ. ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਿੇ ਿਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਿੀ ਪਡਿਰੀ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱਲੋਂ ਿਰੀਪਿਆ ਖ਼ਤਿ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਿ ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਿਰਾਿਤ ਿ ੰ ਿੀ ਿੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਰਿੱ ਿਿੇ ਿੋਏ ਆਿਣੀ ਪਡਿਰੀ ਸਿੇਂ ਪਸਰ ਕਾਲਜ ਿਫਤਰੋਂ ਿਰਾਿਤ ਕਰ ਲੈਣ। 
ਕਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣਾ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ/ਪਡਿਰੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਿਰਾਿਤ ਨਿੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਿੇ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਸਿੇਂ ਪਸਰ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਿਰਾਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਤ ੇਜੇਕਰ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ/ਪਡਿਰੀ ਿ ੰ ਿ ਿੋ 
ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਿਫਤਰ ਿੀ ਕਈੋ ਪਜੰਿਿੇਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਿੀ। 

2)  ਚਾਲ-ਚਲਨ (Character) ਿਰਟੀਫਕੇਟ ਜਮਾਤ ਪਾਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਿੀ ਲੈ ਕੇ 
ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਅਹਜਿਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿੂਰਤ ਹਵੱਚ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

 

 

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਿਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ 
ਿੂਚੀ: 

 

1) ਿੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਪਜਸਟਰਡ ਿੋਣ ਉਿਰੰਤ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ ਿੀ ਿਾਰਡ ਕਾਿੀ।  
2) ਕਾਲਜ ਿੀ ਿਬੈਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ ਭਰਨ ਉਿਰੰਤ ਫ਼ਾਰਿ ਿੀ ਿਾਰਡ ਕਾਿੀ। 
3) ਿੈਪਟਰਕ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ ਿੇ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਿੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਿੀਆਂ।  
4) ਸਕੂਲ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ (ਪਿਛਲੀ ਿਾਸ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸ ਿਾ), ਿਰਾਈਿੇਟ ਤੋਰ ਤੇ ਿਰੀਪਿਆ ਿਾਸ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਆਚਰਣ ਿਾ ਿਰਿਾਣ ਿਿੱਤਰ ਯੋਿ ਅਪਧਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤਸਿੀਕ ਕਰਿਾ ਕ ੇਿਣੇ।  
 ਰੈਗੂਲਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸਕਲੂ/ਸੰਸਥਾ ਿ ੇਿ ਿੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ ਲਿਾਉਣਿੇ  



 

 ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਕਸ ੇ ਿਜ਼ਪਟਡ ਅਫ਼ਸਰ/ਸਰਿੰਚ/ਨੰਬਰਿਾਰ ਜਾਂ ਐਿ.ਸੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਚਰਣ 
ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ ਲਿਾਉਣਿੇ। 

5) ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਿੀ ਕਾਿੀ ਅਤੇ ਿਟੋਰ ਕਾਰਡ ਿੀ ਕਾਿੀ 
6) ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਿੀ ਕਾਿੀ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਕਡੋ ਸਿੇਤ) 
7) ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ (ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ) 
8) ਇਨਕਿ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ (ਐਸ.ਸੀ. ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ, ਕਿੇਲ ਤਪਿਸੀਲਿਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ) 
9) ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਪਸ਼ਿ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਿੇਜਾਂ ਿੀ ਸਚੂੀ ਅਲਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿੇਜ 

ਨੰਬਰ 10 ਤੇ ਿਰਸ਼ਾਈ ਿਈ ਿੈ। 

10) ਬਲਿੱ ਡ ਿਰ ਿੱ ਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿੋਰਟ। 

ਨੋਟ : 1) ਿਾਰੇ ਦਿਤਾਵਜ਼ੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ 1 ਤੋਂ 10 ਤਰਤੀਬ ਹਵੱਚ ਿਵੈ ਤਿਦੀਕ ਕਰਕ ੇਲੱਗੇ ਿੋਣੇ 
 ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 

 ਹਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਤਾਵੇਜ: 
1) ਸਬੰਧਤ ਕੈਟਾਿਰੀ ਿੀ ਪਰਜ਼ਰਿੇਸ਼ਨ ਿਾ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ 

2) ਸਿੋਰਟਸ ਕੈਟਾਿਰੀ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੋਰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਿਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ 
 

ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭਰਨ ਉਪਰਿੰ ਤ ਿਾਰਡ ਕਾਪੀ ਿੇਠ ਹਲਖੇ 
ਅਨੁਿਾਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ : 
ਲੜੀ  
ਨਿੰ  

ਕਲਾਿ ਫ਼ਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ  
ਦਾ ਿਥਾਨ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ 

1. ਬੀ.ਏ. 1 ਪਿਊਪਜਕ ਪਿਭਾਿ  ਸ਼ਰੀਿਤੀ. ਿੀਨਾ  
2. ਬੀ.ਏ. 2,3 ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਭਾਿ ਸ਼ਰੀ ਿਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ 

3. 
ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 1-2-3, 
ਿੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ/ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਈ.ਟੀ) 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿਭਾਿ 
ਸ਼ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪਸੰਘ 

ਸ਼ਰੀ ਿਨਿੀਿ ਪਸੰਘ 

4. ਬੀ.ਕਾਿ. 1-2-3 ਿੋਿ ਸਾਇੰਸ ਪਿਭਾਿ 
ਸ਼ਰੀ ਜੋਧ ਪਸੰਘ, 
ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਿਰਿਰੀਤ ਕੌਰ 

5. ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਿੈਡੀਕਲ 1,2,3 ਬਾਟਨੀ ਪਿਭਾਿ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਕਰਿਜੀਤ ਕੌਰ 

6. ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਿੈਡੀਕਲ (1-2-3) ਪਫਪਜਕਸ ਪਿਭਾਿ 
ਸ਼ਰੀ. ਬਲਜੀਤ ਪਸੰਘ 

ਸ਼ਰੀ. ਸ ਨੀਲ ਕ ਿਾਰ 
7. ਐਿ.ਏ. (ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ) ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਅਨਾਪਿਕਾ 

ਪੋਿਟ ਮੈਹਟਰਕ ਿਕਾਲਰਹਸ਼ਪ ਟੂ ਐਿ.ਿੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਿਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ। 

1)  ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਬਨੈ ਿਿੱਤਰ ਿਸਤਾਖ਼ਰ ਸਪਿਤ 

2)  ਕਾਲਜ ਿਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ (ਕਲਾਸ ਰੋਲ ਨੰ. ਉੱਿਰ ਪਲਿ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇ)  
3)  ਿੈਪਟਰਕ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਿੀ ਫੋਟ ੋਕਾਿੀ 

4)  ਪਿਛਲੀ ਿਰੀਪਿਆ ਿਾ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ  
5)  ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ  



 

6)  ਿੰਜਾਬ ਪਰਿਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ 

7)  ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਫਟੋੋ ਕਾਿੀ) 
8)  ਪਿਤਾ ਿਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਫਟੋੋ ਕਾਿੀ) 
9)  ਿਾਤਾ ਿਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਫਟੋੋ ਕਾਿੀ) 

10) ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪਲੰਕ ਬੈਂਕ ਿਾਤੇ ਿੀ ਫਟੋੋ ਕਾਿੀ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀ ਕਡੋ ਸਿੇਤ) 

11) ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਿੱਲੋਂ ਆਿਿਨ ਿਾ ਿਲਫੀਆ ਪਬਆਨ 

12) ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਿੱਲੋਂ ਪਿਿੱ ਤਾ ਿਲਫੀਆ ਪਬਆਨ 

13)  ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿ ੇਰੀਪਨਊ ਿਣੋ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ (ਿਪਿਲੀ ਿਾਰ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਿੂ ਨਿੀਂ) 

14) ਤਪਿਸੀਲਿਾਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਿਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਿੀ ਆਿਿਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕਟੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਿੇਸ਼ਾ ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਿਾ 

ਪਿਭਾਿ ਿੇ ਿ ਿੀ ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਨਕਿ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ। 

ਨੋਟ : ਿੋਸਟ ਿੈਪਟਰਕ ਸਕਾਲਰਪਸ਼ਿ ਿਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸਬੰਧਤ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਪਿਬਾਨ 
ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ ਤਸਿੀਕ ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਿਾਖ਼ਲਾ ਕਿੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ 
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਿਾਪਜਕ ਪਨਆਂ, ਅਪਧਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਪਿਣਤੀ ਪਿਭਾਿ ਿੰਜਾਬ ਿਿੱਲੋਂ ਪਨਰਧਾਰਤ 
ਸ਼ਪਡਊਲ ਅਨ ਸਾਰ ਿੋਰਟਲ ਤੇ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਜੰਿੇਿਾਰੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੋਰਟਲ ਤੇ ਅਿਲਾਈ ਨਿੀਂ ਕਰਿਾ ਜਾਂ ਆਿਣੀ ਿੜਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਛਿੱ ਡ ਪਿੰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ 
ਉਿ ਕਾਲਜ ਿੀ ਬਣਿੀ ਿੂਰੀ ਫ਼ੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਿੇਿਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਿੰਜਾਬ 
ਸਰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਜਾਰੀ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਲੋੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਿੇਜ ਜਿਹਾਂ 
ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਣਿੇ। 

2) ਪੋਿਟ ਮਹੈਟਰਕ ਿਕਾਲਰਹਸ਼ਪ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵਜ਼ੇ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਿੰ ਚਾਰਜ: - 
ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਿਾ ਨਾਂ 
ਬੀ .ਏ .ਭਾਿ  -1  ਡਾ .ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ ਅਤੇ ਿਰੋ .ਨਪਰੰਿਰ ਕੌਰ 

ਬੀ .ਏ ਭਾਿ  -2  ਡਾ .ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ ਅਤੇ ਡਾ .ਕੰਚਨ 

ਬੀ .ਏ ਭਾਿ  -3  ਿਰੋ .ਸ਼ਪਿੰਿਰ ਕੌਰ ,ਿਰੋ .ਆਪਿਆਿਾਲ ਕੌਰ 

ਬੀ .ਐਸ .ਸੀ  1 ,2 ਅਤੇ  3  (ਿਡੈੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਿੈਡੀਕਲ) ਿਰੋ .ਸ ਪਰੰਿਰ ਪਸੰਘ ,ਿਰੋ .ਿੂਜਾ ਿਰਿਾਂ 
ਐਿ .ਏ ,.ਬੀ .ਸੀ .ਏ ,ਿੀ .ਜੀ .ਡੀ .ਸੀ .ਏ ਅਤੇ ਐਿ .ਐਸ .ਸੀ  ( ਆਈ .ਟੀ) ਿਰੋ .ਉਿਿੇਸ਼ਿੀਿ ਕੌਰ ,ਿਰੋ .ਿਨਪਜੰਿਰ ਪਸੰਘ 

ਬੀ .ਕਾਿ  .1  ਿਰੋ .ਲਿਲੀਨ ਿਰਿਾਂ  

ਬੀ .ਕਾਿ  .2 ਅਤੇ  3  ਿਰੋ .ਸੰਿੀਿ ਕ ਿਾਰੀ 

ਓ .ਬੀ .ਸੀ   / ਿਾਇਨੋਰਟੀ ਸਕਾਲਰਪਸ਼ਿ ਡਾ .ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ ਅਤੇ ਡਾ .ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ 

 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਮਲਣ ਉਪਰਿੰ ਤ ਹਧਆਨ ਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ: 
1) ਕਿੇਟੀ ਿਿੱ ਲੋਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਿੋਣ ਉਿਰੰਤ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਸਿੇ ਪਿਿੱ ਤ ੇ ਿਏ ਿੋਬਾਇਲ ਤ ੇ

ਯੂਜਰ ਆਡੀ ਅਤੇ ਿਾਸਿਰਡ ਉਿਲਬਧ ਿੋ ਜਾਿੇਿਾ। ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਯੂਜਰ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਪਾਿਵਰਡ 



 

ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ www.gcropar.ac.in ਤ ੇਲਾਿੱਿ ਇੰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਿ ਕਰਹੈਡਟ ਕਾਰਡ/ਡਹੈਬਟ 
ਕਾਰਡ/ਨੈੈੱਟ ਬੈਂਹਕਿੰ ਗ ਰਾਿੀਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। 

2) ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਉਿਰੰਤ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਤ ਰੰਤ ਬੈਂਕ ਪਿਿੱਚ ਭਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰਸੀਿ ਿੀ ਕਾਲਜ ਿਾਲੀ ਕਾਿੀ ਿਾਖ਼ਲਾ 
ਕਿੇਟੀ ਿੇ ਕਨਿੀਨਰ ਕੋਲ ਸਬਤੂ ਿਜੋਂ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਏਿਾ। ਜੇਕਰ ਉਿ ਅਪਜਿਾ ਨਿੀਂ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਉਸਿਾ 
ਿਾਖ਼ਲਾ ਰਿੱਿ ਸਿਪਝਆ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਪੜਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਹਧਐਨ ਦੇ ਕੋਰਿ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਅਧੀਨ ਪੜਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਵਹਸ਼ਆਂ ਦੇ ਕਿੰ ਬੀਨੇਸ਼ਨ 

1. ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਿੀ 
2. ਿੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਿੀ / ਿੰਜਾਬੀ ਿ ਿੱ ਢਲਾ ਪਿਆਨ 

ਿੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿੰਜਾਬੀ (ਿ ਿੱ ਢਲਾ ਪਿਆਨ) ਪਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੰਨਾਂ ਨੰ. 6 ਤੇ ਿੜਹੋ) 
ਗਰੁੱ ਪ ਕੋਰਿ ਗਰੁੱ ਪ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਵਸ਼ੇ ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਹਗਣਤੀ 

 

ਆਰਟਿ 

ਬੀ.ਏ. ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ 
ਿਪਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪਤੰਨ ਿਰ ਿੱ ਿ ਚ ਣੋ ਅਤੇ ਪਫਰ ਉਸ ਿਰ ਿੱ ਿ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪਿਸ਼ਾ ਚ ਣੋ 

1) ਇਕਨਾਪਿਕਸ 

2) ਪਿਸਟਰੀ/ਿੈਥ/ਪਫ਼ਲਾਸਫੀ 
3) ਿੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ/ਿ ਪਲਸ ਐਡਿਪਨਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ 

4) ਿੰਜਾਬੀ ਪਲਟਰੇਚਰ/ਪਿੰਿੀ ਪਲਟਰੇਚਰ/ਇੰਿਪਲਸ਼ ਪਲਟਰੇਚਰ/ਸੰਸਪਕਰਤ ਪਲਟਰੇਚਰ 

5) ਿਬਪਲਕ ਐਡਿਪਨਸਟਰੇਸ਼ਨ/ ਿੋਿ ਸਾਇੰਸ/ਪਫਜ਼ੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ 

/ਪਿਊਪਜ਼ਕ (ਇੰਸਟਰੂਿੈਂਟਲ) 
6) ਜੌਿਰਫੀ/ਪਿਊਪਜ਼ਕ (ਿੋਕਲ)/ਕੰਪਿਊਟਰ 

ਨੋਟ : ਬੀ.ਏ. ਸਿੈਸਟਰ ਿਪਿਲਾ ਪਿਿੱ ਚ ਚੋਣਿਾਂ ਪਿਸ਼ਾ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਿਫ਼ਤੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ 
(ਿਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਕਰਿੇ ਿੋਏ) ਕਾਲਜ ਿਿੱਧਰ ਤੇ ਬਿਲਣ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਸ ਉਿਰੰਤ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਪਿਸ਼ਾ ਬਿਲਣ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਿੀਂ ਿੇਿੇਿੀ। 
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ਆਰਟਿ 

ਬੀ.ਏ. ਭਾਿ ਿੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ-I,II,III) 
ਬੀ.ਏ. ਭਾਿ 1 ਸਿੈਸਟਰ ਿਪਿਲਾ ਅਤੇ ਿੂਜੇ ਪਿਿੱ ਚ ਲਏ ਪਿਸ਼ੇ ਿੀ ਲਏ ਜਾਣਿੇ ਭਾਿ ਪਿਪਸ਼ਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਕੋਈ 
ਤਬਿੀਲੀ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਿੀ।  

ਕਾਮਰਿ 

ਬੀ.ਕਾਮ.- ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ/ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 

ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ : (ਸਿੈਸਟਰ-1) ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਿੰਜਾਬੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਪਟੰਿ-I, ਇਕਨਾਪਿਕਸ, 
ਪਬਜਨਸ ਲਾਅ-I, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨ ਪਬਜਨੇਸ 

ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ : (ਸਿੈਸਟਰ-II) ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਿੰਜਾਬੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਪਟੰਿ-II, ਪਬਜ਼ਨਸ 
ਿੈਥੇਿੈਪਟਕਸ, ਪਬਜ਼ਨਸ ਲਾਅ-II, ਇਕਨਾਪਿਕਸ 

ਭਾਿ ਿੂਜਾ : (ਸਿੈਸਟਰ III) ਿੰਜਾਬੀ, ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਪਟੰਿ-II, ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਆਫ਼ 
ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ-1, ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ-1, ਕਾਰਿੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਪਟੰਿ-1, ਪਬਜਨਸ ਸਟੈਪਟਸਪਟਕਸ 

ਭਾਿ ਿੂਜਾ : (ਸਿੈਸਟਰ IV) ਿੰਜਾਬੀ, ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਕੰਿਨੀ ਲਾਅ, ਕਾਰਿੋਰੇਟ ਅਕਾਊਂਪਟੰਿ- II, 
ਇਨਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਅ- II, ਓਿਰੇਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਰਚ 

ਭਾਿ ਤੀਜਾ : (ਸਿੈਸਟਰ V) ਿੰਜਾਬੀ, ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਅਕਾਉਂਪਟੰਿ- I, ਕੋਸਟ ਅਕਾਉਂਪਟੰਿ- I, 
ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ, ਿਿਰਨੈਂ ਸ ਐਪਥਕਸ ਐਡਂ ਪਰਸਿੋਂਸੀਪਿਲਟੀ ਆਿੱ ਫ ਪਬਜਨਸ, ਕੋਰਿੋਰੇਟ 
ਫਾਈਨਾਂਸ   

ਭਾਿ ਤੀਜਾ : (ਸਿੈਸਟਰ VI) ਿੰਜਾਬੀ, ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਅਕਾਉਂਪਟੰਿ-II, ਕਸੋਟ ਅਕਾਉਂਪਟੰਿ- II, 
ਫੰਡਾਿੈਂਟਲ ਆਿੱ ਫ ਇਨਟਰਿਰੀਪਨਉਰਪਸ਼ਿ, ਫਾਈਨਾਸ਼ੀਅਲ ਿਲਾਪਨੰਿ, ਪਬਜਨਸ ਇਨਿਾਇਰਨਿੈਂਟ   
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ਿਾਇਿੰ ਿ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ/ਿੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ  

 



 
ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਰਸ ਿੇ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾ ਪਿਿੱ ਚ ਿੰਜਾਬੀ ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ ਿੜਹਾਇਆ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਕੇਿਲ 
ਿੂਸਰੇ ਸਾਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿੜਹਾਈ ਜਾਿੇਿੀ। 

1. ਿੈਡੀਕਲ : (1) ਕੈਪਿਸਟਰੀ (2) ਬਾਟਨੀ (3) ਜੂਆਲੋਜੀ 
2. ਨਾਨ-ਿੈਡੀਕਲ (1) ਕੈਪਿਸਟਰੀ (2) ਪਫਪਜ਼ਕਸ ਅਤੇ (3) ਿਪਣਤ 

 

 

80 

160 

ਐਮ.ਏ. ਿੰਜਾਬੀ, ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ (ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ) 40 ਪਰਤੀ ਐਮ.ਏ. 
ਬੀ.ਿੀ.ਏ. ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ, ਿੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ (ਸਿੈਸਟਰ ਿਣਾਲੀ) 45 

ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਿੀ.ਏ. ਸਿੈਸਟਰ- ਿਪਿਲਾ, ਿੂਜਾ (ਇਿੱਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 40 
ਐਮ.ਐਿ.ਿੀ. 
(IT) Lateral 

Entry 
ਸਿੈਸਟਰ- ਤੀਜਾ, ਚੋਥਾ (ਇਿੱਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 40 

 

          ਪਿਪਸ਼ਆਂ ਿੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਬਿੀਲੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੇ ਨਿੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਿੇ ਸਲੇਬਸ ਅਨ ਸਾਰ ਿੀ ਅੰਪਤਿ ਿੋਿੇਿੀ। 
ਨੋਟ : (i) ਿੂਜੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Drug Abuse Problem Management & Prevention ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ 
     ਿੜਹਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 
 (ii) ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਪਟਆਲਾ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਕਾਿ./ਬੀ.ਸੀ.ਏ ਭਾਿ ਿੂਜਾ ਿੇ 
       ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 'ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਡਂ ਟਰੈਹਫਕ ਅਵੇਅਰਨੈੈੱਿ' ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ ਿੜਹਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 
            

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਿਟ ਗਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਿਾਂ ਹਵੱਚ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਵਸ਼ੇ 
ਕੋਰਿ ਹਵਸ਼ਾ/ਪੇਪਰ 

BCA 

1st Sem. 

BCA 111- General English-I 
BCA 112- Punjabi Compulsory or Punjabi Mudla Gyan 

BCA 113- Fundamentals of Information Technology 

BCA 114- Proframming Fundamentals Using C 

BCA 115- Software Lab-I (Windows and office Automation) 
BCA 116- Software Lab II (Based on Paper BCA 114- Programming 

Fundamentals Using C 

BCA  

2nd Sem. 

BCA 121 General English – II 
BCA 122 Punjabi (Compulsory) or Punjabi Mudla Gyan 

BCA 123 Digital Electronics 

BCA 124 Data Structure 

BCA 125 Basic Mathematic 

BCA 126 Software Lab –III (Based on BCA -124 Data Structure) 
BCA 127 Drug Abuse (Problem), Management and Prevention 

BCA  

3rd Sem. 

BCA 211 English Communication Skills-I 
BCA 212 Punjabi (Compulsory) Or Punjabi Mudla Gyan 

BCA 213 Discrete Mathematics 

BCA 214 Computer System Organization and Architecture 

BCA 215 Object Oriented Programming Using C++ 

BCA 216 Fundamentals of Database Management System 



 

BCA 217 Software Lab IV (Object Oriented Programming Using C++) 
BCA 218 Software Lab V (DBMS Using MS Acces Lab) 

BCA 

4th Sem. 

BCA 221- English Communication Skills –II 

BCA 222- Punjabi (Compulsory) or Punjabi Mudla Gyan 

BCA 223- Computer Networks 

BCA 224- Management Information Systems 

BCA 225- Computer Oriented Numerical and Statical Methods 

BCA 226- Relational Database Management System with Oracle 

BCA 227- Software Lab VI (Computer Oriented Numerical and Statical 

Methods) 
BCA 228- Software Lab VII (Oracle) 
BCA 229- Enviroment and Road Safety Awareness (Qualifying Exam.)  

BCA 

5th Sem. 

BCA-311 English Literary Skills-I 
BCA-312 System Analysis and Design 

BCA-313 System Software 

BCA-314 Java Progrmming 

BCA-315 Web Desihning using HTML and DHTML 

BCA-316 Software Lab IX (based on 314 JAva Programming) 
BCA-317 Software Lab X (based on paper BCA 315 Web Designing using 

HTML and DHTML) 
BCA-318 Punjabi Compulsory or Punjabi Mudla Gyan 

BCA 

6th Sem. 

BCA 321-English Literary Skills-II 
BCA 322-E-Commerce 

BCA 323-Operating System 

BCA 324- Software Engereering 

BCA 325-Web Designing Using ASP.Net 

BCA 326-Software Lab XI (Java based on BCA 314 Java Programming) 
BCA 327-Software Lab XII (based on BCA 325 Web Designing Using 

ASP.Net) 
BCA 328- Punjabi Compulsory or Punjabi Mudla Gyan 

 

ਕੋਰਿ ਹਵਸ਼ਾ/ਪੇਪਰ 



 

PGDCA 

1st Sem. 

PGDCA 101- Fundamental of Information Technology 

PGDCA 102- Operating Systems 

PGDCA 103- Programming Solving Using C 

PGDCA 104- Software Lab -I (Office Automation and Productivity Tools) 
PGDCA 105- Software Lab- II (Programming Fundamentals Through C 

Language) 

PGDCA 

2nd Sem. 

PGDCA 201 Database Management System 

PGDCA 202 Introduction to Computer Network, Internet and E-
Commerce 

PGDCA 203 Object –Oriented Programming Using C++ 

PGDCA 204 Software Lab III (Web Designing HTML and RDBMS) 
PGDCA 205 Software Lab IV (C++ Programming) 

Msc (IT)  
Lateral Entry 

3rd Sem. 

MS 211-Web Technology 

MS 212-Java Programming 

MS 213-Software Engineering 

MS 214-Computer Networks 

MS 215-Programming Lab IV (Web Technology) 
MS 216-Programming Lab V (Java Programming) 

Msc (IT)  
Lateral Entry 

4th Sem. 

MS 221- Computer Graphics 

MS 222- Linuc Administration 

MS 223- Modern Information System 

MS 224- Artificial Intelligence 

MS 225- Programming Lab VI (Computer Graphics) 
MS 226- Programming Lab VII (Linux Administration) 

 

B.A. I (1st Sem.) B.A. I (2nd Sem.) 
Economics: Micro Economics & Indian 

Economy-I 
Economics: Micro Economics & Indian 

Economy-II 
History: Ancient India (Upto1000A.D.) History: Medieval India (1000-1707 A.D.) 
Philosophy: Elementary Philosophy Philosophy: Elementary Ethics 

Political Science: Political Science: 

Public Admn.: Administrative Theory 
Public Administration: Indian 

Administration 

Police Admn: Police Administration in Police Administration: Indian 



 

India Constituion  

Literature: Punjabi/Hindi/English Literature: Punjabi/Hindi/English 

Home Science: Home Management & 

Hygiene  

Home Science: Resouce Management & 

Human Physiology 

Music (Vocal) Music (Vocal) 
Music (Instrumental) Music (Instrumental) 
Geography: Physical Geography-I 
(Geomorphology) 

Geography: Climatology & Oceanograhy 

Computer Science Computer Science 

Maths :   I.  Calculus 

…………….II. Differential Equations 

……………III. Coordinate Geometry  

Maths:  I. Algebra-I 
………….II. Partial, Differential Equation 

…………III. Analytic Geometry 

Physical Education  Physical Education 

B.A. II (3rd Sem.) B.A. II (4th Sem.) 
Economics: Macro Economics & Public 

Finance 

Economics: Macro Economics & 

International Economics 

History: History of India (1707 to 1950 

A.D.) 
History: History of Punjab(1469-1799 

A.D.) 
Philosophy: Logic (Western & Indian) Philosophy: Applied Ethics 

Political Science: Indian Polity Political Science:Indian Political System 

Public Admn.: Personnel Administration 

in India 

Public Admn.: Financial Administration 

in India 

Police Admn:  Police Admn.:  
Literature: Punjabi/Hindi/English Literature: Punjabi/Hindi/English 

Home Science: Clothing Home Science: Textiles 

Music (Vocal) Music (Vocal) 
Music (Instrumental) Music (Instrumental) 
Geography: Resource & Environment Geography: Geography of Punjab 

Computer Science Computer Science 

Maths :    
I. Advanced Calculus 

II. Analysis – I 
III. Mechanics- I 

Maths:    
I.  Numericl Methods 

II. Analysis –II 

III. Mechanics –II 

Physical Education  Physical Education 

B.A. III (5th Sem.) B.A. III (6th Sem.) 
Economics: Economy of Development Economics: Quantitative Methods 



History: World History (1500-1950A.D.) History: History of Punjab (1799-
1966A.D.)

Philosophy: Western Philosophy Philosophy: Indian Philosophy

Political Science: Comparative Political

System (U.K. & U.S.A.)
Political Science:International Politics

(Theory & Practice)
Public Admn.: Local Government in India Public Admn. : Development

Administration in India 

Police Admn: Police Admn: 
Literature: Punjabi/Hindi/English Literature: Punjabi/Hindi/English

Home Science: Food Science & Child

Development 

Home Science: Nutrition, Diet Therapy

& Child Care 

Music (Vocal) Music (Vocal)
Music (Instrumental) Music (Instrumental)
Geography: World Regional Geography-I Geography:World Regional Geography-II
Computer Science Computer Science 

Maths :  
I. Algebra-I
II. Discrete Math-I
III. Mathematical Methods-I

Maths:  
I. Algebra-II
II. Discrete Math-II
III. Mathematical Methods-II

Physical Education Physical Education 

B.Sc. I (NM) 1st Sem. B.Sc. I (NM) 2nd Sem.
1. Maths :     I.  Calculus

…………………..II. Differential Equations

………………….III. Coordinate Geometry 

2. Physics:
I. Mechanics –I

II. Vibration & Waves-I
III. Electricity & Magnetism-I
IV. Practicals

3. Chemistry

I. Inorganic Chemistry

II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

1. Maths : I. Algebra-I
……………….II. Partial, Differential Equation

……………….III. Analytic Geometry 

2. Physics :
I. Mechanics-II
II. Vibrations & Waves-II
3. Chemistry  :
I. Inorganic Chemistry

II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

5. Drug Abuse Prob. Mang. & Prevention 



B.Sc. II (NM) 3rd Sem. B.Sc. II (NM) 4th Sem.
1. Maths :
I. Advanced Calculus

II. Analysis – I
III. Mechanics- I
2. Physics :
I. Statistical Physics & Thermodynamics-I
II. Optics

III. Quantum Mechanics-I
IV. Practicals

3. Chemistry :
I. Inorganic Chemistry

II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

5. English

1. Maths :
I. Numericl Methods

II. Analysis –II

III. Mechanics -II
2. Physics :
I. Statistical Physics & Thermodynamics-II

II. Optics

III.Quantum Mechanics-II

3. Chemistry :
I. Inorganic Chemistry

II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan

5. English

6. Environment & Road Safety Awareness

B.Sc. III (NM) 5th Sem. B.Sc. III (NM) 6th Sem.
1. Maths   :
I. Algebra-I
II. Discrete Math-I
III. Mathematical Methods-I
2. Physics :
I. Condensed Matter Physics I

II. Electronics-I
III. Nuclear & Particle Physics

IV. Practicals

3. Chemistry

I. Inorganic Chemistry

II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/Punjabi Mudla Gyan

1. Maths   :
I. Algebra-II
II. Discrete Math-II
III. Mathematical Methods-II
2. Physics :
I. Condensed Matter Physics II

II. Electronics-II
III. Nuclear & Particle Physics

IV. Practicals

3. Chemistry

I. Inorganic Chemistry

II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/Punjabi Mudla Gyan



B.Sc. (Medical) 1st Sem B.Sc. (Medical) 2nd Sem

1. Zoology:-     I. Biodiversity-I
II. Cell Biology

2. Botany:- I. Diversity of Microbes
II. Diversity of Cryptogams

3. Chemistry:- I. Inorganic Chemistry
II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan

1. Zoology:-    I. Biodiversity-II
II. Ecology

2. Botany:-      I. Cell Biology

II. Genetics and Evolution

3. Chemistry:- I. Inorganic Chemistry
II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4.   Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan
5.   Drug Abuse Problem, Management &    
Prevention

B.Sc. (Medical) 3rd Sem B.Sc. (Medical) 4th Sem

1. Zoology:-     I. Chordates
II. Evolution

2. Botany:- I. Diversity & Systematics
…………………….of  Gymnosperms 

II. Diversity & Systematics

…………………………..of Angiosperms 

3. Chemistry:- I. Inorganic Chemistry
II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan
5. English

1. Zoology:-  I.  Animal Physiology
II. Biochemistry

2. Botany:-    I. Plant Anatomy
II. Development &

Reproduction in Flowering Plants 

3. Chemistry:- I. Inorganic Chemistry
II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan
5. English
6. Environment & Road Safety

Awareness

B.Sc. (Medical) 5th Sem B.Sc. (Medical) 6th Sem

1. Zoology:-     I. Genetics & Embryology
2. Botany:- I. Plants Physiology

II. Plant Growth,

Development &  Biotechnology 

3. Chemistry:- I. Inorganic Chemistry
II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan

1. Zoology:-     I. Economic
Entomology&

 Pest Management 

2. Botany:- I. Plants Ecology
II. Plant Utilisation

3. Chemistry:- I. Inorganic Chemistry
II. Organic Chemistry

III. Physical Chemistry

4. Punjabi/ Punjabi Mudla Gyan



B.Com I (1st Sem.) B.Com I (2nd Sem.)
1. Punjabi/Punjabi Mudla Gyan

2. English

3. Financial Accounting-I
4. Principles of Economics-I
5. Business Law – I
6. Computer Application IT (Information Tech.)

1. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

2. English

3. Financial Accounting-II
4. Business Mathematics

5. Principles of Economics-II
6. Business Law –II

7. Drug Abuse Prob. Manag. &
Prevention

B.Com II (3rd Sem.) B.Com II (4th Sem.)
1. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

2. English

3. Principles of Business Management

4. Corporate Accounting-I
5. Income Tax Law-I
6. Business Statistics

1. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

2. English

3. Company Law

4. Corporate Accounting-II
5. Income Tax Law-II
6. Operation Research

7. Environment & Road Safety

B.Com III (5th Sem.) B.Com III (6th Sem.)
1. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

2. Management Accounting-I
3. Cost Accounting-I
4. Income Taxes

5. Governance Ethics & Social

Responsibilities 

6. Corporate Finance

1. Punjabi / Punjabi Mudla Gyan

2. Management Accounting-II
3. Cost Accounting-II
4. Business Environment

5. Fundamentals of Enterpreneurship

6. Financial Planning

M.A. Political Science- I (1st Sem.) M.A. Political Science- I (2nd Sem.)
1. Indian Political Thought

2. Western Political Thought

3. Indian Govt. and Politics

1. Modern Indian Political Thought

Contemporary Issues

2. Global Politics

3. Liberal Political Theory



 

4. International Politics 3. Liberal Political Theory 

4. Democracy In India 

M.A. Political Science- II (3rd Sem.) M.A. Political Science- II (4th Sem.) 
1. Contemporary Political Thought  

2. Modern Political Analysis 

3. State Politics In India (Opt. II) 
4. Democracy In India 

1. Theory and Practice of Public 

Administration  
2. Comparative Politics 

3. Research Methology (Opt. III) 
4. Punjab Politics 

 

 

M.A. Punjabi- I (1st Sem.) M.A. Punjabi- I (2nd Sem.) 
1. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

2. ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾਂ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ 

3. ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ 

4. ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ 

5. ਮੁੁੱ ਢਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ  

1. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਹਤਿਾਸ 

2. ਸਾਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹਸਧਾਂਤ 

3. ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ 

4. ਆਧੁਹਨਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਹਿ 

5. ਮੁਢੁੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ 

M.A. Punjabi-II (3rd Sem.) M.A. Punjabi-II (4th Sem.) 
1. ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
2. ਸੁੱ ਹਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੱ ਹਭਆਚਾਰ 

3. ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ (ਆਪਸ਼ਨ-1) 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ (ਆਪਸ਼ਨ-1) 
5. ਸੂਫੀ ਕਾਹਿ ਅਤ ੇਿੀਰ ਕਾਹਿ 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 
2. ਲੋਕਧਾਰਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਧਾਰਾ 
3. ਗੁਰਮਹਤ ਕਾਹਿ (ਆਪਸ਼ਨ-1) 
4. ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਰਤਕ (ਆਪਸ਼ਨ-1) 
5. ਹਕੁੱ ਸਾ ਕਾਹਿ (ਆਪਸ਼ਨ-1) 

 

M.A. English- I (1st Sem.) M.A. English- I (2nd Sem.) 
1. Medieval & Renaissance Poetry 

2. Classical & Elizabethan Drama 

3. Rise of the Novel 

4. Shakespearean Drama 

1. Literary Criticism from Johnson to 
Eliot 

2. Poetry from Neo Classical to 
Victorian Age 

3. 19th Century fiction 

4. Modern Dram 

M.A. English-II (3rd Sem.) M.A. English-II (4th Sem.) 
1. Literature & Modernity  

2. 20th Century Poetry and Fiction 

3. Literature & Gender 

4. Modern Indian Literature in 
Translation 

1. Literary & Cultural Theory 

2. Indian Writing in English 

3. American Literature 

4. Literature & Politics 

 

 

 



 
 

 

2019-20 ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਿਾਂ ਹਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 
--ਅਿੰ ਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਿ-- 

ਬੀ.ਏ. I  
1 . ਉਿੀਿਿਾਰ ਨੇ ਿੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਿੋਰ ਿਰਿਾਨਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋ 10+2 ਜਾਂ ਉਸ ਿੇ 

ਬਰਾਬਰ ਿਾ ਿਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਇਿਪਤਿਾਨ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ।  
2.  ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਕਾਿਰਸ ਿੇ ਪਿਪਸ਼ਆਂ ਨਾਲ 10+2 ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਬੀ.ਏ. ਭਾਿ -1 ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਿੇ 

ਿਨ। 
3.  ਗਹਣਤ ਹਵਸ਼ਾ ਲੈਣ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ : 

ਬੀ.ਏ. ਭਾਿ -1 ਪਿਿੱ ਚ ਪਸਰਫ ਉਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਪਣਤ ਿਾ ਪਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਿਾ ਿੈ ਪਜਸ ਨੇ ਿਪਿਲਾਂ 10+2 ਿੇ 
ਇਿਪਤਿਾਨ ਿਪਣਤ ਨਾਲ ਿਾਸ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ। 

ਬੀ.ਏ. II, III  
1. ਤੀਜੇ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ – ਘਿੱ ਟ 50% ਿੇਿਰ ਿਪਿਲੇ ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ (ਿਪਿਲੇ ਸਾਲ) ਿੇ 

ਿਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇਲ਼ੇ, ਿੂਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ 
ਿਾਖ਼ਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਤੀਜੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਇਿਪਤਿਾਨ ਤਾਂ ਿੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਿੈ 
ਜੇਕਰ ਉਿ ਪਿਛਲੇ ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ 50% ਿੇਿਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਸ ਿੋਿੇਿਾ ਅਤੇ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇਲ਼ੇ ਿੀ 
ਉਿਰੋਕਤ ਪਨਯਿ ਲਾਿੂ ਿੋਿੇਿਾ। 
ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿਾ ਪਰਜ਼ਲਟ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਿਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿਰੰ ਤੂ ਉਿ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿੀ ਿਰੀਪਿਆ ਤਾਂ ਿੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 
ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਕ ਿੱ ਲ ਿੇਿਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ 50% ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਕੀਤੇ ਿੋਣ। 

2. ਜ਼ੋਿਰਫੀ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਬੀ.ਏ. ਭਾਿ ਿਪਿਲੇ ਪਿਿੱ ਚ 50% ਅੰਕ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਜੌਿਰਫੀ 
ਆਨਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ।  

 

ਬੀ.ਕਾਮ. I ਿਮੈਿਟਰ ਪਹਿਲਾ: 
ਉਿੀਿਿਾਰ ਨੇ 10+2 ਿੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਿੋਰ ਿਰਿਾਨਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ ਿੇਠ ਪਲਿੇ ਅਨ ਸਾਰ 
ਿਾਸ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ। 

      1. 40% ਜੇਕਰ  10+2 ਕਾਿਰਸ ਿਰ ਿੱ ਿ ਪਿਚ ਿੈ। 
2. 45% ਜੇਕਰ 10+2 ਆਰਟਸ ਿਰ ਿੱ ਿ ਪਿਚ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿੀਿਿਾਰ ਕੋਲ ਕਾਿਰਸ/ਅਕਾਊਂਟ/ਿੈਥ/ਅਰਥ 
ਸ਼ਾਸਤਰ/ਿੈਨੇਜਿੈਂਟ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਇਕ ਪਿਸ਼ਾ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 
3. 50% ਉਿਨਾਂ ਉਿੀਿਿਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਕ (i)ਅਤੇ (ii) ਪਿਿੱ ਚ ਨਿੀਂ ਆਉਂਿੇ। 
4. 10+2 ਪਿਿੱ ਚ ਰੀ-ਅਿੀਅਰ ਿਾਲੇ ਉਿੀਿਿਾਰ ਨੰੂ ਬੀ.ਕਾਿ. ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ ਸਿੈਸਟਰ ਿਪਿਲਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਨਿੀਂ ਪਿਲੇਿਾ। 

ਬੀ.ਕਾਮ. I I ਿਮੈਿਟਰ ਤੀਜਾ: 
1. ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਪਿਲੇ ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ (ਿਪਿਲੇ ਸਾਲ) ਿੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 50% 

ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇਲੇ, ਿੂਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿੀਂ 
ਆਇਆ ਤਾਂ ਿਾਖ਼ਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਤੀਜੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਇਿਪਤਿਾਨ ਤਾਂ 
ਿੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਿ ਪਿਛਲੇ ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ 50% ਿੇਿਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਸ ਿੋਿੇਿਾ। 

ਬੀ.ਕਾਮ. III ਿਮੈਿਟਰ ਪਿੰ ਜਵਾਂ: 
1. ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ, ਿਪਿਲਾ ਅਤੇ ਿੂਸਰਾ ਸਿੈਸਟਰ ਿੂਰਾ ਿਾਸ (ਕੋਈ ਰੀ-ਅਿੀਅਰ ਨਿੀਂ) ਅਤੇ 

ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿੈਸਟਰ 50% ਿਾਸ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। 



 

2. ਛੇਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਪਿਲੇ, ਿੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ 100% ਇਿਪਤਿਾਨ ਿਾਸ ਿੋਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ 
ਿਨ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ 50% ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। 

ਬੀ.ਿੀ.ਏ. I ਿਮੈਿਟਰ ਪਹਿਲਾ: 
1. ਉਿੀਿਿਾਰ ਨੇ 10+2 ਿੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਿੋਰ ਿਰਿਾਨਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ।  
2. 10+2 ਪਿਿੱ ਚ ਰੀ-ਅਿੀਅਰ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਖ਼ਲਾ ਨਿੀਂ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਬੀ.ਿੀ.ਏ. I I ਿਮੈਿਟਰ ਤੀਜਾ: 
1. ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਪਿਲੇ ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ (ਿਪਿਲੇ ਸਾਲ) ਿੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 50% 

ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇਲੇ, ਿੂਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿੀਂ ਆਇਆ 
ਤਾਂ ਿਾਖ਼ਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਤੀਜੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਇਿਪਤਿਾਨ ਤਾਂ ਿੀ ਿੇ ਸਕਿਾ 
ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਿ ਪਿਛਲੇ ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ 50% ਿੇਿਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਿਾਸ ਿੋਿੇਿਾ। 

ਬੀ.ਿੀ.ਏ. III ਿਮੈਿਟਰ ਪਿੰ ਜਵਾਂ: 
1. ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿਾ ਪਰਜ਼ਲਟ ਨਿੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 

ਤੇ ਿਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ ਿਰੰ ਤੂ ਉਿ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿੀ ਿਰੀਪਿਆ ਤਾਂ ਿੀ ਿੇ ਸਕਿਾ ਿੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 
ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਕ ਿੱ ਲ ਿੇਿਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ 50% ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਕੀਤੇ ਿੋਣ। 

ਬੀ.ਐਿ.ਿੀ. I ਿਮੈਿਟਰ ਪਹਿਲਾ:  
1. ਉਿੀਿਿਾਰ ਨੇ 10+2 ਿੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਪਸਿੱਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਿੋਰ ਿਰਿਾਨਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਿਾਸ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ। 

ਬੀ.ਐਿ.ਿੀ. II ਿਮੈਿਟਰ ਤੀਜਾ: 
1. ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਪਿਲੇ ਅਤੇ ਿੂਜੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੀ 50% ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। 
2. ਚੌਥੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਇਿਪਤਿਾਨ ਿੇਣ ਲਈ ਿਪਿਲਾ ਸਿੈਸਟਰ ਿੂਰਾ ਿਾਸ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। 

ਬੀ.ਐਿ.ਿੀ. III ਿਮੈਿਟਰ ਪਿੰ ਜਵਾਂ: 
1. ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ, ਿਪਿਲਾ ਅਤੇ ਿੂਸਰਾ ਸਿੈਸਟਰ ਿੂਰਾ ਿਾਸ (ਕੋਈ ਰੀ-ਅਿੀਅਰ ਨਿੀਂ) ਅਤ ੇ

ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿੈਸਟਰ 50% ਿਾਸ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। 
2. ਛੇਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਪਿਲੇ, ਿੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਿੈਸਟਰ ਿੇ 100% ਇਿਪਤਿਾਨ ਿਾਸ ਿੋਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। 

ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਿੰਜਿੇਂ ਸਿੈਸਟਰ ਿਾ 50% ਿੇਿਰ ਿਾਸ ਿੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਿਨ। 

--ਪੋਿਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਿ-- 
ਐਮ.ਏ. (ਪਿੰ ਜਾਬੀ, ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ. ਿਾਇਿੰ ਿ) 

1. ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਪਟਆਲ਼ਾ ਿੇ ਿਿੱਤਰ ਨੰ: 6375-3686/ਕਾਲਜ/ਜੀ.ਸੀ-6 ਪਿਤੀ 28-07-2005 ਅਨ ਸਾਰ 
ਐਿ.ਏ. ਪਿਚ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿੇਤਰ ਿਾ ਿਰੈਜੂਏਟ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਿ ਿੋਿੇਿਾ। ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੀ ਿੈਪਰਟ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿੀਆਂ ਿੌਜੂਿਾ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੀ ਰਪਿਣਿੀਆਂ। 

2. ਐਿ.ਏ. ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿੇਤਰ ਿੀ ਿਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਿਿੱ ਚੋਂ 50% ਅੰਕ ਿੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ। 
3. SC/ST ਉਿੀਿਿਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿਪਿਆਂਿ (40% disability) ਉਿੀਿਿਾਰਾਂ ਲਈ ਿਾਖ਼ਲੇ ਪਿਿੱ ਚ 5% (45% ਅੰਕ) ਿੀ 

ਛੋਟ ਿੈ। ਪਿਪਿਆਂਿ (40% disability) ਉਿੀਿਿਾਰਾਂ ਨੰੂ 40% ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਸਰੀਰਕ ਅਯੋਿਤਾ ਿਾ ਿੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ 
ਪਿਿਾਉਣਾ ਿਿੇਿਾ। 

4. ਿਾਖ਼ਲਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਿਤੀ ਤਿੱ ਕ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
5. ਐਿ.ਏ. ਸਾਲ ਿਪਿਲਾ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 25 ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਿੀਿੇ ਿਨ। 

 

ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਿੀ.ਏ. (ਿਮੈਿਟਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ) 
 ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰੈਜੂਏਟ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। 
ਐਮ.ਐਿ.ਿੀ – ਆਈ.ਟੀ (ਲੈਟਰਲ ਐਟਂਰੀ) ਿਮੈਿਟਰ ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ   



 

 ਿੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ ਕੋਰਸ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 50% ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਿਾਸ ਿੋਿੇ। 
 

ਨੋਟ :- 
1. ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਿਾਖ਼ਲੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੇ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਿ ਤਾਪਬਕ ਿੋਣਿੇ। ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਪਿਿੱ ਚ 

ਪਕਸੇ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਨੰੂ ਿੰਨਣ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਣਿੇ। 
2. ਸਿੈਸਟਰ ਿਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ ਰਿੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰੀਪਿਆ ਫ਼ਾਰਿ ਿਰ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਭਰਨੇ ਲਾਜ਼ਿੀ 

ਿਨ। ਇਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਪਨਿੱਜੀ ਪਜੰਿੇਿਾਰੀ ਿੋਿੇਿੀ। 
ਜਰੂਰੀ ਨੋਟ 

 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਿੀਂ ਲਈ ਜਾਿੇਿੀ। 
 ਿੰਿਾ ਿੀੜਤ ਜਾਂ ਅਪਤਿਾਿ ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਿਤ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਿੀ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਿਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਿੰਿਾ ਿੀੜਤ ਜਾਂ ਅਿੱ ਤਿਾਿ ਤੋਂ 

ਿਰਭਾਪਿਤ ਬਿੱਚੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇਲ਼ੇ ਆਿਣੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਿੀ ਕਾਿੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫੋਟੋਕਾਿੀ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ ਨਾਲ ਲਿਾਉਣ। 
 ਸਾਈਕਲ / ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿੇ ਇਛ ਿੱ ਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਿਾਰਪਕੰਿ ਫ਼ੀਸ ਅਿਾ ਕਰਨ ਇਿੱਕ ਿਾਰੀ ਜਿਹਾਂ ਿੋਈ ਫ਼ੀਸ 

ਿਾਪਿਸ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਿੀ ਿਰੰ ਤੂ ਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

 ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰੀਪਿਆ ਫ਼ੀਸ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤੀਆਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਖ਼ਲਾ 
ਫ਼ਾਰਿ ਭਰਨ ਿੇਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸ ਭਰਾਉਣ ਿੇਲੇ ਲਈ ਜਾਿੇਿੀ। 

 ਸੈਲਫ਼ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ ਚਿੱ ਲ ਰਿੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਿਾਿਸ ਿੋਣ ਿਾਲੀ (Non – refundable) ਿੋਿੇਿੀ। 
 ਪਕਿੱ ਤਾ ਿ ਿੀ ਕੋਰਸ ਿੀ ਫ਼ੀਸ 100/- ਰ ਿਏ ਿਰਤੀ ਿਿੀਨਾਂ ਿੋਿੇਿੀ। 
 ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿ ਆਰਾ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਰ ਅਨ ਸਾਰ ਿਸੂਲੇ 

ਜਾਣਿੇ। 
 ਕਾਲਜ ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਜੇਕਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ/ਿੋਸਟਲ ਿੀ ਜ਼ਿਾਨਤੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਕਢਿਾਈ ਿਈ ਤਾਂ ਇਿ 

ਜ਼ਬਤ ਿੋ ਜਾਿੇਿੀ। 
 ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀਆਂ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਿੀ ਿਰ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੀਸ 

ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਪਿਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਲਈ ਜਾਿੇਿੀ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਫ਼ੀਸ ਅਿਾਇਿੀ ਪਿਿੱ ਚ ਿੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਿਸੂਲ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਪਿਤੀਆਂ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਿੀ ਅਿਾਇਿੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਨਾਿ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ 
ਸੂਚਨਾ ਿੇ ਕਿੱ ਟ ਪਿਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨਾਿ ਕਿੱ ਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੀਨਾ ਬਾਅਿ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਿ ਬਾਰਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਿਾਸਲ 
ਨਿੀਂ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿ ਬਾਰਾ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਿੀਂ ਪਿਲ ਸਕਿੀ। 

 ਫੀਸਾਂ ਿੀ ਅਿਾਇਿੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿ ਆਰਾ ਆਿਣੇ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਿਪਰਿਾਰ ਿੇ ਕਰੈਪਡਟ ਜਾਂ ਡੈਪਬਟ ਕਾਰਡ ਰਾਿੀਂ ਆਨ-ਲਈਨ 
ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਉਿਰੰਤ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿੋਰ ਪਕਸਿ ਿੀ ਫ਼ੀਸ (ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਆਪਿ) ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੀ ਜਿਹਾਂ 
ਿੋਿੇਿੀ। 
 

ਹਵਸ਼ੇਿ ਨੋਟ : ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਪਹਟਆਲਾ / ਪਿੰ ਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਿੈਸ਼ਨ 2019-20 ਹਵੱਚ 
ਫੀਿਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ। 

 
 
 
 
 
 
 



ਸਟਾਫ਼
ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ : ਡਾ. ਸਿੰ ਤ ਸੁਪਰਿੰ ਦਰ੍ਾਲ ਪਸਿੰ ਘ, M.A., M.Phil., Ph.D. (Economics) 

੍ੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਿੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿਭਾਗ ੍ੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਿ੍ੰ ਜਾਬੀ ਪਿਭਾਗ
1H ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵ ਿੰ ਦਰ ਕੌਰ, M.A., M.Phil., B.Ed, PGDJMC,

    P.G.C.T.E 

2H *ਪ੍ਰੋ. ਵਦਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, M.A.

3. *ਪ੍ਰੋ. ਸਿੰਦੀਪ੍ ਕੁਮਾਰੀ, M.A.

4. *ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਵ ਿੰ ਦਰ ਵਸਿੰਘ, M.A.

5. *ਪ੍ਰੋ. ਨਤਾਸ਼ਾ ਕਾਲੜਾ, M.A., M.Phil.

6. *ਪ੍ਰੋ. ਆਵਿਆਪ੍ਾਲ ਕੌਰ, M.A. UGC-NET

7. ਤੋਂ  9H ykbh**

1H ਡਾ. ਜਿਜੀਤ ਵਸਿੰਘ, M.A, M.Phil., Ph.D

2H ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, M.A, Ph.D

3H ਪ੍ਰੋ. ਉਪ੍ਦੇਸ਼ਦੀਪ੍ ਕੌਰ, M.A(Hons.), M.Phil., UGC-NET

4H ਡਾ. ਜਵਤਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ,  M.A Punjabi ns/ M.A Anth.

Ling. & Pbi. Language) Ph.D, UGC-NET 

5H *ਡਾ. ਸੋਨਦੀਪ੍ ਮੋਂਿਾ, M.A, M.Com., PGDJMC, Ph.D

6. *ਡਾ. ਨਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, M.A, M.Phil., Ph.D

7. *ਪ੍ਰੋ. ਹਰਸਵਮਰਤ ਕੌਰ, M.A, B.Ed, B.Lib., UGC-NET

8. *ਪ੍ਰੋ. ਰਵਜਿੰ ਦਰ ਕੌਰ, M.A(Hons.), M.Ed., UGC-NET

9. *ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਜਿੰ ਦਰ ਕੌਰ, M.A, M.Ed., UGC-NET

10. *ਪ੍ਰੋ. ਹਰਦੀਪ੍ ਕੌਰ, M.A, B.Ed., UGC-NET

11. *ਪ੍ਰੋ. ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, M.A, B.Ed., UGC-NET

12. *ਪ੍ਰੋ. ਤਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, M.A, M.Phil., UGC-NET

੍ੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਿਭਾਗ

1H  ਪ੍ਰੋ. ਵ ਪ੍ਨ ਕੁਮਾਰ, M.A., M.Phil., UGC-NET

2H *ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, M.A., M.Phil., PGDCA, Ph.D., UGC-NET

3. *ਪ੍ਰੋ. ਨੀਰੂ ਚੌਪ੍ੜਾ, M.A., M.Phil.

4. *ਪ੍ਰੋ. ਆਰਤੀ, M.A.

5H *ਪ੍ਰੋ. ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ, M.A. (Pol.Sc.), M.A. (Pub.Admn.), M.Phil.

ਭੋਪਤਕ ਪਿਪਗਆਨ ਪਿਭਾਗ ਰਸਾਇਣ ਪਿਪਗਆਨ ਪਿਭਾਗ 
1H ਪ੍ਰੋ. ਭਿ ਿੰਤ ਵਸਿੰਘ, ਸਵਤਆਲ, M.Sc., M.Phil.

2H ਡਾ. ਮੀਰਾ ਰਾਣੀ, M.Sc., M.Phil., Ph.D.

3H ਪ੍ਰੋ. ਜਵਤਿੰ ਦਰ ਵਸਿੰਘ, M.Sc., M.Phil.

4H ਪ੍ਰੋ. ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਵਸਿੰਘ, M.Sc., B.Ed., M.Phil.

5H ਪ੍ਰੋ. ਦੀਪ੍ੇਂਦਰ ਵਸਿੰਘ, M.Sc.

6. *ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਵ ਿੰ ਦਰ ਕੌਰ, M.Sc., CSIR-NET, JRF, GATE

1. ਪ੍ਰੋ. ਸੀਮਾ ਸੈਣੀ, M.Sc., M.Phil.

2. *ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜ ੀਰ ਕੌਰ, M.Sc., B.Ed.

3. *ਪ੍ਰੋ. ਿੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, M.Sc., B.Ed.

4. *ਪ੍ਰੋ. ਕਰੁਣਾ, M.Sc., B.Ed., CSIR-NET

5. *ਪ੍ਰੋ. ਬੁਸ਼ਰਾ ਖ਼ਾਨਮ, M.Sc.

6. *ਪ੍ਰੋ. ਿੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, M.Sc., B.Ed., CSIR-NET

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਿਭਾਗ ਸਿੰ ਗੀਤ ਪਿਭਾਗ 
1H *ਪ੍ਰੋ. ਵਰਤੂ ਸਚਦੇ ਾ, M.A.

2H ykbh**

1H ਡਾ. ਹਰਜਸ ਕੌਰ, (rkfJB), M.A, Ph.D

2H *ਪ੍ਰੋ. ਿੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਸਿੰਘ, ( ਾਦਨ) M.A., UGC-NET

ਕਾਮਰਸ ਪਿਭਾਗ ਗਪਣਤ ਪਿਭਾਗ 
1H ਪ੍ਰੋ. ਨ ਨੀਤ ਕੌਰ, M.Com.

2. *ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਦੀਪ੍ ਕੌਰ, M.Com., M.Phil., B.Ed., UGC-NET

3. *ਪ੍ਰੋ. ਲ ਲੀਨ  ਰਮਾਂ, M.Com., UGC-NET

1H ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਵਤਭਾ ਸੈਣੀ, M.Sc., B.Ed., M.Phil.

2H ਡਾ. ਦਲਵ ਿੰ ਦਰ ਵਸਿੰਘ, M.Sc.,B.Ed., M.Phil., Ph.D.

3. * ਪ੍ਰੋ. ਕੀਰਤੀ ਭਾਿੀਰਥ, M.Sc., B.Ed., UGC-NET

ਪ ਿੰ ਦੀ ਪਿਭਾਗ ਇਪਤ ਾਸ ਪਿਭਾਗ 
1. ਡਾ. ਕਿੰ ਚਨ, M.A., Ph.D, UGC-NET

2. ykbh**

1H *ਪ੍ਰੋ. ਮਨਵਜਿੰ ਦਰ ਵਸਿੰਘ, M.A., UGC-NET

2. ਤੋਂ 3. ਖਾਲੀ**
ਭੂਗੇਲ ਪਿਭਾਗ ਲੋਕ ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਭਾਗ 

1H ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਵਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, M.A., M.Phil.

2.*ਪ੍ਰੋ. ਰਣਦੀਪ੍ ਵਸਿੰਘ, M.Sc., M.Phil.

3.*ਪ੍ਰੋ. ਵਡਿੰ ਪ੍ਲ, M.A., M.Tech. (GIM)., B.Ed., UGC-NET

1H ਡਾ. ਵਨਰਮਲ ਵਸਿੰਘ, M.A., M.Phil., Ph.D, UGC-NET

2. *ਪ੍ਰੋ. ਰ ਨੀਤ ਕੌਰ, M.A., M.Phil., B.Ed.

ਸਰੀਰਕ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਪਿਭਾਗ



4 ਖਾਲੀ** 1H ਪ੍ਰੋ. ਸਰ ਜੀਤ ਕੌਰ, M.A., M.Phil., M.P.Ed.

ਗਰਪ  ਪਿਪਗਆਨ ਪਿਭਾਗ ਬਨਸ੍ਤੀ ਪਿਪਗਆਨ ਪਿਭਾਗ 
1H vkH I;pho e"o, M.Sc.,Ph.D. 
2H gq'H noftzdo e"o, M.Sc.,B.Ed., P.G.D. in Nutr.& Diet,

UGC-NET 

1H gq'H wBihs e"o, M.Sc. (Hons), M.Phil. 

2H *ਪ੍ਰੋ. ਪੂ੍ਜਾ  ਰਮਾ, M.Sc. (Botany) 

ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਿਭਾਗ ਜੀਿ ਪਿਪਗਆਨ
1H *ਡਾ. ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾਂ, M.A., Ph.D 1H *ਪ੍ਰੋ. ਸੁਵਰਿੰਦਰ ਵਸਿੰਘ, M.Sc., CSIR-NET

2. ਖਾਲੀ**
ਕਿੰ ਪ੍ਊਟਰ ਪਿਭਾਗ ਸਿੰ ਸਪਕਰਤ ਪਿਭਾਗ 
1H ਖਾਲੀ** 1H ਖਾਲੀ** 

* ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫ਼ੈਕਲਟੀ ਕਿੰ ਮ ਕਰ ਰ ੀ  ੈ।
** ਇਨਹ ਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਲਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ।

੍ਰਬਿੰ ਧਕੀ – ਸਟਾਫ਼

੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਮਲਾ
1H Pqh r[oBkw f;zx (;hBhno b?euoko nf;;N?AN) 
2H Pqh oDihs f;zx (;hBhno b?euoko nf;;N?AN) 
3H Pqh nwoihs f;zx (;hBhno b?euoko nf;;N?AN) 
4H Pqhwsh eowihs e"o (;hBhno b?euoko nf;;N?AN) 

ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਪਸਸਟੈਂਟ
1H s'A 8H ykbh 
;hBhH b?pH nN?Av?AN 
1H Pqh I'X f;zx (;hBhH b?pH nN?Av?AN) 
2H Pqh ;'jB bkb (;hBhH b?pH nN?Av?AN) 
3H Pqh ;[ow[y f;zx (;hBhH b?pH nN?Av?AN)  
4H Pqh irdhP okw (;hBhH b?pH nN?Av?AN) 

5. s'A 6H ykbh

ਲੈਬ. ਅਟੈਂਡੈਂਟ
1. ਸ਼ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਵਸਿੰਘ
2. ਸ਼ਰੀ ਸਨੁੀਲ ਕੁਮਾਰ
3. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਗੈਸ ਮੈਨ
1H Pqh ਰਵਜਿੰ ਦਰ ਵਸਿੰਘ

ਕਾਲਜ ਬਰਸਰ 
1H  ਪ�ੋ. ਇਦੰਰਜੀਤ ਿਸਘੰ
2. ਡਾ. ਦਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ -(ਕੋ ਬਰਸਰ)

ਕਾਲਜ j';Nb
1H vkH fBowb f;zx (tkovB) 
2H Pqh i'X f;zx (eboe) 

ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲਾ
1H Pqh jof;woB f;zx ;'yb (;[gov?AN) 
2H Pqh eo[D e[wko (;N?B') 
3H Pqh ;ziht e[wko (eboe) 

4. ਤੋਂ 7. ykbh

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਮਲਾ
1H ਸਰੀ ਰਾਜੀ  ਕਾਂਤ, M.A. (Pub. Admn.), M.Lib.

INF.Sc. Librarian (Add. Charge) 

2H ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਰਵਜਿੰ  ਦਰ ਕਰੌ (ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਰਸਟੋਰਰ) 3H
ਖਾਲੀ (ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ) 



 
 
 

ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਿੋਰ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹਜਿੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ 

1.  ਕਾਲਜ ਬਰਸਰ       : ਿਰੋ. ਇੰਿਰਜੀਤ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ )ਕੋ ਬਰਸਰ(  

2.  ਡੀਨ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ     : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ ਪਿਿੱਲ, ਿਰੋ. ਸੀਿਾਂ ਸੈਣੀ 
3.  ਸੀਨੀਅਰ ਪਟਊਟਰ       : ਿਰੋ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਪਤਆਲ  

4.  ਿੀ.ਟੀ.ਏ.                 : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ 

5.  ਰਪਜਸਟਰਾਰ ਘਰੇਲ ੂਿਰੀਪਿਆਿਾਂ   : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਿਰਪਤਭਾ ਸੈਣੀ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ   

6.  ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ      : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ 

7.  ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਪਸੰਿ ਕੋਰਸ    : ਿਰੋ. ਭਿਿੰਤ ਪਸੰਘ ਸਪਤਆਲ, ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ 

8.  ਇੰਚਾਰਜ ਟਾਈਿ ਟਬੇਲ         : ਿਰੋ. ਇੰਿਰਜੀਤ ਪਸੰਘ )ਸਾਇੰਸ(, ਿਰੋ. ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ )ਕਾਿਰਸ(,  

:ਡਾ. ਿਰਜਸ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ )ਆਰਟਸ( 

9.  ਇੰਚਾਰਜ ਿਜੀਫਾ  : ਡਾ. ਪਨਰਿਨ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ, ਿਰੋ. ਉਿਿੇਸ਼ਿੀਿ ਕੌਰ, ਿਰੋ. 
ਸ਼ਪਿੰਿਰ ਕੌਰ  

10. ਇੰਚਾਰਜ ਪਿਸ਼ਾ ਬਿਲੀ     : ਡਾ. ਿਰਜਸ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਪਡੰਿਲ ਧੀਰ, ਡਾ. ਅਨੂ ਸ਼ਰਿਾਂ  
11. ਇੰਚਾਰਜ ਰੈਿੱਡ ਕਰਾਸ ਸ ਸਾਇਟੀ  : ਿਰੋ. ਉਿਿੇਸ਼ਿੀਿ ਕੌਰ 

12. ਇੰਚਾਰਜ ਿਰੀਬ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸਿਾਇਤਾ : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ   

13.  ਰੂਸਾ )RUSA( ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ   : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ  

14. ਰੈਿੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਾਂ          : ਿਰੋ. ਿਰਪਤਭਾ ਸਣੈੀ 
15. ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.            : ਿਰੋ. ਸੀਿਾ ਸਣੈੀ, ਿਰੋ. ਅਰਪਿੰਿਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ   

16. IQAC                   : ਿਰੋ. ਬੀ.ਐਸ.ਸਪਤਆਲ, ਿਰੋ. ਅਰਪਿੰਿਰ ਕੌਰ  

17. Equal Opportunity Cell   : ਿਰੋ. ਸੀਿਾ ਸਣੈੀ   
18. ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਪਨਿਾਰਣ ਕਿੇਟੀ   : ਡਾ. ਿਰਜਸ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਸੀਿਾ ਸਣੈੀ   
19. ਕੈਰੀਅਰ ਿਾਈਡੈਂਸ           : ਿਰੋ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਪਤਆਲ, ਿਰੋ. ਸੀਿਾਂ ਸੈਣੀ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ   

20. ਪਿਿੈਨ ਸੈਲ             : ਿਰੋ. ਸੀਿਾ ਸਣੈੀ, ਿਰੋ. ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ   

21. ਐਟਂੀ ਰੈਪਿੰਿ ਸਲੈ     : ਿਰੋ. ਿਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿਨਚੰਿਾ, ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ 

22. Women Sexual Harassment Cell : ਿਰੋ. ਿਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿਨਚੰਿਾ, ਿਰੋ. ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਿਰਜਸ ਕੌਰ, ਿਰੋ. 
ਸੀਿਾ ਸੈਣੀ 

23. ਕੋਪਚੰਿ ਕਲਾਸਾਂ )for entry into service)  : ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ 

24. ਨੈਟਿਰਕ ਪਰਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ   : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ ਪਿਿੱਲ 

25. ਇੰਚਾਰਜ ਬਿੱ ਸ ਿਾਸ    : ਿਰੋ. ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ  

26. ਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਕਿੇਟੀ   : ਿਰੋ. ਪਿਿਨ ਕ ਿਾਰ, ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ 

27. ਿੋਸਟਲ ਚੀਫ ਿਾਰਡਨ    : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ ਪਿਿੱਲ  

28. ਿੋਸਟਲ ਿਾਰਡਨ        : ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ 

29. ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਇੰਚਾਰਜ           : ਿਰੋ. ਰਿਨੀਤ ਕੌਰ 

30. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. )ਲੜਕੇ(       : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ 

31. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. )ਲੜਕੀਆਂ(   : ਿਰੋ. ਸ਼ਪਿੰਿਰ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਅਰਪਿੰਿਰ ਕੌਰ  



 

32. ਇੰਚਾਰਜ ਸਪਭਆਚਾਰਕ ਿਤੀਪਿਧੀਆ ਂ : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ 

33. ਯ ਿਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਕਲਿੱ ਬ    : ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ )ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ( 

34. ਕੰਟੀਨ ਕਿੇਟੀ   : ਿਰੋ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਪਤਆਲ, ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਿਨਜੀਤ ਿਨਚੰਿਾ, ਿਰੋ. 
ਸਰਿਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ 

35. ਪਬਲਪਡੰਿ ਕਿੇਟੀ      : ਡਾ. ਜਿਜੀਤ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਭਿਿੰਤ ਪਸੰਘ ਸਪਤਆਲ, ਿਰੋ. ਜਪਤੰਿਰ ਪਸੰਘ 

36. ਕਾਲਜ ਿਰਾਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ    : ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ 

37. ਲਾਇਬਰਰੇਰੀ ਐਡਿਾਇਜਰੀ ਕਿੇਟੀ   :  ਸ਼ਰੀ ਰਾਜੀਿ ਕਾਂਤ, ਿਰੋ. ਸੀਿਾ ਸੈਣੀ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਉਿਿੇਸ਼ਿੀਿ 

ਕੌਰ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਿਰਪਤਭਾ ਸਣੈੀ 
38. ਪਬਜਲੀ ਿੇ ਜਨਰੇਟਰ ਿੇਿ ਰੇਿ ਕਿੇਟੀ : ਿਰੋ. ਿੀਿੇਂਿਰ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ, ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ 

39. ਿੋਟ ਬਨਾਉਣ ਿ ੇਇੰਚਾਰਜ    : ਿਰੋ: ਿੀਿੇਂਿਰ ਪਸੰਘ 

40. ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੇਾ ਅਪਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕਿੇਟੀ  : ਿਰੋ. ਿਰਪਤਭਾ ਸਣੈੀ, ਡਾ. ਿਲਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ, ਿਰੋ. ਸ਼ਪਿੰਿਰ ਕੌਰ 

41. ਸਚੂਨਾਂ ਅਪਧਕਾਰ ਐਕਟ ਕਿਟੇੀ    : ਿਰੋ. ਸਰਿਜੀਤ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਿਰਪਤਭਾ ਸੈਣੀ 
42. ਬਿੱ ਡੀ ਿਰ ਿੱ ਿ )ਡਰਿੱਿ ਡੀ.ਐਪਡਕਸ਼ਨ(  : ਿਰੋ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਪਤਆਲ 

43. ਸਿਿੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਪਭਆਨ     : ਿਰੋ. ਬੀ.ਐਸ.ਸਪਤਆਲ 

44. ਲੀਿਲ ਏਡ ਸੈਿੱਲ      : ਿਰੋ. ਪਿਿਨ ਕ ਿਾਰ 

45. ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਸਲੈੀਬਰੇਸ਼ਨ : ਸੰਬੰਧਤ ਪਿਭਾਿਾਂ ਅਤੇ ਿਤੀਪਿਧੀਆਂ ਿ ੇਇੰਚਾਰਜ )ਸਰਕਾਰ ਿੀਆਂ 
ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਨਾਉਣ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਣਿੇ( 

 

 

ਫ਼ੀਸਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ 
A.  ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਫ਼ੀਸਾਂ 
1. ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਨਰੰਤਰਤਾ ਫ਼ੀਸ ਿਪਿਲਾਂ ਰਪਜਸਟਰਡ ਪਿਪਿਆਰਥੀ                                     : 300.00 

2. ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਿੇਂ ਰਪਜਸਟਰਡ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ                             : 800.00 

3. ਿੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿੋਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੀਸ                                                                         : 25.00 

4. ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਸਿੋਰਟਸ ਫ਼ੀਸ                                                                                : 500.00 

5 ਯ ਿਕ ਭਲਾਈ ਫ਼ੀਸ                                                                                              : 100.00 

6.   ਕਾਲਜ ਪਡਿੈਲਿਿੈਂਟ ਫੰਡ )CDF)                                                                           : 120.00 

7. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.                                                                                                   :  80.00 

8. ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਫ਼ਾਰਿ ਫ਼ੀਸ ਪਡਿਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ                                                             : 280.00 

ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਫ਼ਾਰਿ ਫ਼ੀਸ ਐਿ.ਏ. ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ                                                             : 280.00 

9. ਐਕਸਚੇਂਜ ਫ਼ੀਸ )Exchange)                                                                                 : 10.00 

10. ਬਲਾਕ ਐਟਂਰੀ ਫ਼ੀਸ                                                                                             : 50.00 

11. ਸਿੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪਡਿੈਲਿਿੈਂਟ ਫ਼ੀਸ                                                             : 200.00 

12. ਸਿੋਰਟਸ ਪਿੰਿ ਫ਼ੀਸ                                                                                            : 100.00 

13. ਿੰਜਾਬੀ ਪਿਕਾਸ ਫੰਡ                                                                                             : 75.00 

14. ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰੀਪਿਆ ਫ਼ੀਸ )ਿੋ ਸਿੈਸਟਰ(                                                                  : 2900 

   

ਨੋਟ :ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਪਿਚ ਬਿਲਾਅ ਪਕਸ ੇਿੀ ਟਾਈਿ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। 



 

B.  ਕਾਲਜ /ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਫੰਡ: 

1. ਿੈਿਜ਼ੀਨ ਫੰਡ                : 50.00 

2. ਿੈਲਥ ਫੰਡ                                                                                                         : 10.00 

3. ਕਾਲਜ ਡੀਲੇਿੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ                                                                                        : 20.00 

4. ਰੈਿੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ                                                                                                  : 30.00 

5. ਫਰਨੀਚਰ ਫੰਡ                                                                                                   : 15.00 

6. ਪਬਲਪਡੰਿ ਫੰਡ                                                                                                    : 15.00 

7. ਘਰਲੇ ੂਿਰੀਿਆ ਫੰਡ                                                                                               : 50.00 

8. ਿੰਜਬ ਸਟੇਟ ਸਿੋਰਟਸ ਪਡਿਲੈਿਿੈਂਟ ਫੰਡ                                                                    : 75.00 

9. ਉਚੇਰੀ ਪਸਿੱ ਪਿਆ ਫੰਡ                                                                                            : 10.00 

10. ਸ਼ਨਾਿਤੀ ਕਾਰਡ ਫੰਡ                                                                                          : 15.00 

11. ਅਿਲਾਿਿੇਪਟਡ ਫੰਡ                                                                                            : 96.00 

12. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਏਡ ਫੰਡ                                                                                            : 10.00 

13. E-Governance ਫ਼ੀਸ                                                                                        : 150.00 

14. ਸਿੋਰਟਸ ਿੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ                                                                                         : 200.00 

15. ਿ ਸਤਕ ਜ਼ਿਾਨਤ ਫ਼ੀਸ )ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਕਾਿ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ-1 ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ(                               : 30.00 

16. ਿ ਸਤਕ ਜ਼ਿਾਨਤ ਫੀਸ਼ )ਐਿ.ਏ. -1 ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ(                                                       : 30.00 

 

C.  ਸਾਈਕਲ /ਸਕੂਟਰ ਫ਼ੀਸ )ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸਾਇਕਲ/ਸਕਟੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਿੇ( 

     1. ਸਾਈਕਲ                                                                                                         : 24.00 

     2. ਸਕਟੂਰ/ਿਟੋਰ ਸਾਈਕਲ                                                                                      : 60.00 

D.  ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ : 

      1.  ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ                                                                                                   : 10.00 

      2. ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ:-                                                                                             

                          ਓ( ਬੀ.ਏ. /ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਕਾਿ )1-2-3(                                                :  144.00   

                          ਅ( ਐਿ.ਏ. )1-2(                                                                            :  180.00        

E .    1. ਿੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਸਲਾਨਾ )ਇਿ ਫੰਡ ਪਕਸ ੇਿੀ ਸਿੇਂ ਿ ੜ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ(       :  3500 

       2. ਪਬਜਲੀ ਿਾਣੀ ਜਨਰਟੇਰ ਫੰਡ ਸਲਾਨਾ                                                            : 300.00 

F .    1. ਬਾਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀਆਂ ਅਤ ੇਬਾਿਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਿੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ  

        )800+150( ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਿੈਰੀਪਫਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਿਾਈਿਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ            : 950.00 

      2. ਿਪਿਲੀ ਿਾਰ ਿਾਖ਼ਲ ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਿੈਰੀਪਫਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ : 800.00 

 
 

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਿੈਡੀਕਲ ਅਤ ੇਨਾਨ-ਿੈਡੀਕਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂਤੋਂ 1100/- ਰ ਿਏ ਅਤੇ ਬੀ.ਕਾਿ ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆ ਂ

ਤੋਂ 550/- ਰ ਿਏ ਯਨੂੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰਕੈਟੀਕਲ ਫ਼ੀਸ ਿਿੱ ਿਰੀ ਲਈ ਜਾਿਿੇੀ।  

 
 
 
 
 



 
 

G.   ਿੇਠਾਂ ਪਿਿੱ ਤੇ ਪਿਸ਼ ੇਰਿੱਿਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਿਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਫ਼ੀਸ : 

 

ਲੜੀ ਨਿੰ : ਸ਼ਰੇਣੀ/ਫ਼ੀਿ (ਿਲਾਨਾ) ਹਵਸ਼ਾ ਸ਼ੇਣੀ  
ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.  
(ਿੈਡੀਕਲ) 
1-2-3 

ਸ਼ੇਣੀ  
ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ 
(ਨਾਨ-ਿੈਡੀਕਲ) 
1-2-3 

ਸ਼ਰੇਣੀ 
ਬੀ.ਏ. 
1-2-3 

1 ਪਫ਼ਪਜਕਸ ------------ 84 ------------ 

2 ਕੈਪਿਸਟਰੀ 120 120 ------------ 
3 ਬੌਟਨੀ 84 ------------ ------------ 
4 ਜੂਆਲੋਜੀ 84 ------------ ------------ 
5 ਜੋਿਰਫ਼ੀ ------------ ------------ 84 
6 a) ਹਮਊਹਜਕ (ਵਾਦਨ) 

b) ਹਮਊਹਜਕ (ਗਾਇਨ) 
------------ 
------------ 

------------ 
------------ 

84 

7 ਿੋਿ ਸਾਇੰਸ ------------ ------------ 300 
8 ਪਫ਼ਲਾਸਫੀ ------------ ------------ 84 

 

1) ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਿੀ ਲਈ ਜਾਿੇਿੀ। 
2) ਿੰਿਾ ਿੀੜਤ ਜਾਂ ਅਪਤਿਾਿ ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਿਤ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਿੀ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਿਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਿੰਿਾ ਿੀੜਤ ਜਾਂ ਅਿੱ ਤਿਾਿ ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਿਤ      
    ਬਿੱ ਚੇ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇਲ਼ੇ ਆਿਣੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਿੀ ਕਾਿੀ ਿਾਖ਼ਲੇ ਸਿੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਫੋਟੋਕਾਿੀ ਲਾਉਣ। 
-- ਸਾਈਕਲ /ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿੇ ਇਛ ਿੱ ਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਇਿ ਫ਼ੀਸ ਅਿਾ ਕਰਨ। ਇਿੱ ਕ ਿਾਰੀ ਜਿਹਾਂ ਿੋਈ ਫ਼ੀਸ ਿਾਪਿਸ ਨਿੀਂ 
ਿੋਿੇਿੀ। ਿਰੰ ਤੂ ਸਾਇਕਲ/ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਕਾਰੀਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
--- ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰੀਪਿਆ ਫ਼ੀਸ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤੀਆਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ 
ਭਰਨ ਿੇਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸ ਭਰਾਉਣ ਿੇਲੇ ਲਈ ਜਾਿੇਿੀ। 
---- ਸੈਲਫ਼ ਫਈਨਾਂਸ ਸਕੀਿ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ ਰਿੇ ਕੋਰਸਾਂ ਿੀ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਿੋੜਨਯੋਿ (Non refundable) ਿੋਿੇਿੀ। ਪਕਿੱ ਤਾ ਿ ਿੀ ਕੋਰਸ ਿੀ 
ਫ਼ੀਸ 100/- ਰ ਿਏ ਿਰਤੀ ਿਿੀਨਾ ਿੋਿੇਿੀ। 
----- ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ/ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿ ਆਰਾ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਪਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਿਰ ਅਨ ਸਾਰ ਿਸੂਲੇ 
ਜਾਣਿੇ। 
-------ਕਾਲਜ ਛਿੱ ਡਣ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਜੇਕਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ /ਿੋਸਟਲ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਕਢਿਾਈ ਿਈ ਤਾਂ ਇਿ ਜਬਤ ਿੋ ਜਾਿੇਿੀ। 
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀਆਂ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਿੀ ਿਰ ਪਿਿੱ ਚ ਤਬਿੀਲੀ ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਪਨਸ਼ਪਚਤ 
ਪਿਤੀ ਨੰੂ ਿੀ ਲਈ ਜਾਿੇਿੀ। ਅਿਾਇਿੀ ਪਿਿੱ ਚ ਿੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਿਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਪਿਤੀਆਂ ਿੇ 
ਿੌਰਾਨ ਫ਼ੀਸ ਿੀ ਅਿਾਇਿੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਨਾਿ ਪਬਨਾਂ ਪਕਸੇ ਸੂਚਨਾਂ ਿੇ ਕਿੱ ਟ ਪਿਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ 
ਨਾਿ ਕਿੱ ਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੀਨਾ ਬਾਅਿ ਤਿੱ ਕ ਿੀ ਿ ਬਾਰਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਿਾਸਲ ਨਿੀਂ ਕਰਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਿ ਬਾਰਾ ਿਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਿਰਿਾਨਿੀ 
ਨਿੀਂ ਪਿਲ ਸਕਿੀ। 
 

ਹਵਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ : ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਪਹਟਆਲਾ/ ਪਿੰ ਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਿੈਸ਼ਨ 2019-20 ਹਵੱਚ ਫ਼ੀਿਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਿੋਣ 
ਯੋਗ ਿੋਵੇਗੀ। 
      



 

 
 



 



 

 ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ (Reservation Policy) 
ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੇ ਆਿੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਿੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
ਿਾ ਿੇਰਿਾ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਿੈ:- (ਇਸ ਪਿਿੱ ਚ ਿੋਣ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਿੀ ਤਬਿੀਲੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ / ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ 
ਅਨ ਸਾਰ ਿੰਨਣਯੋਿ ਿੋਿੇਿੀ। 
        1. ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ                                      :      25% 

        2. ਿਿੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ/ਓ.ਬੀ.ਸੀ                                            :      10% 

        3. ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ/ਿਿੱਛੜਾ ਇਲਾਕਾ                                      :      02% (1% ਿਰਤੀ) 
        4. ਪਿਡਾਰੀ                                                                  :      01% 

        5. ਿੰਜਾਬ ਿੇ ਸ ਤੰਤਰਤਾ ਸੰਿਰਾਿੀਆਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ ਅਤੇ ਿੋਤੇ-ਿੋਤੀਆਂ         :      01% 

        6. ਪਿਪਿਆਂਿ ਪਿਅਕਤੀ (ਅੰਨੇ/ਿ ੰ ਿੇ-ਬੋਲ਼ੇ/ਿੋਰ)                          :      05% 

        7. ਫੌਜੀਆਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ/ਪਿਧਿਾਿਾਂ                                               :     01% 

        8. ਨੀਿ ਫੌਜੀਆਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ /ਪਿਧਿਾਿਾਂ                                        :     01% 

        9. ਿੰਿਾ ਿੀੜਤ                                                              :     01% 

       10. ਅਿੱ ਤਿਾਿ ਿਰਭਾਪਿਤ ਪਿਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਬਿੱ ਚੇ/ਿੋਤੇ/ਿੋਤੀਆਂ                :     01%    

ਨੋਟ : ਪਸੰਿਲ ਿਰਲ ਚਾਇਲਡ, ਕੈਂਸਰ/ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਥੈਲੇਸੀਿੀਆਂ ਿੀ ਪਰਜਰਿੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ 
ਿਪਟਆਲਾ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿੀ ਿਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹਪੱਛੋਂ ਹਧਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ 
ਿੋਿਟਲ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: 

o  ਿੋਸਟਲ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿਣ ਿੇ ਚਾਿਿਾਨ ਪਿਪਿਆਰਥੀ (ਕੇਿਲ ਲੜਕੇ) ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੇ ਫ਼ਾਰਿ ਨਾਲ ਿੋਸਟਲ 
ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਿ ਭਰ ਕੇ ਿੇਣਿੇ। ਿੋਸਟਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਪਨਰੋਲ ਿੈਪਰਟ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿੋਿੇਿਾ। 

o  ਿੋਸਟਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੋਸਟਲ ਫ਼ਾਰਿ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰਜ਼ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਨਯਿਾਂ ਿੀ 
ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਣਿੇ। 

o  ਿੋਸਟਲ ਿੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਿਾ ਿੇਰਿਾ ਨਿੇਂ ਸੋਧੇ ਰੇਟ ਿਰਾਿਤ ਿੋਣ ਉਿਰੰਤ ਨੋਪਟਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਾ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ: 
                  ਸ਼ਨਾਿਤੀ ਕਾਰਡ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਉਣ ਸਿੇਂ ਆਿਣੇ ਨਾਲ ਪਲਆਉਣਾ ਿੋਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੰੂ ਿਲ਼ 
ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੋਿੇਿਾ। ਸੰਬੰਪਧਤ ਅਪਧਕਾਰੀ/ਅਪਧਕਾਰੀਆਂ ਿ ਆਰਾ ਿੰਿਣ ਤੇ ਪਿਿਾਉਣਾ ਿੋਿੇਿਾ। ਸ਼ਨਾਿਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ 
ਪਿਿਾਉਣ ਿੀ ਿਾਲਤ ਪਿਿੱ ਚ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ ਅਤੇ ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
ਬੱਿ ਪਾਿ: 

1.  ਬਿੱ ਸ ਿਾਸ ਕੇਿਲ ਉਿਨਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ, ਪਜਿੜੇ ਿੋਸਟਲ ਪਿਿੱ ਚ ਨਾ ਰਪਿੰਿੇ ਿੋਣ। 
2. ਬਿੱ ਸ ਿਾਸ ਿਾ ਫ਼ਾਰਿ ਭਰਨ ਲਈ ਇਛ ਿੱ ਕ ਉਿੀਿਿਾਰ ਿਾਸਿੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਿੀਆਂ ਪਤੰਨ ਿਧੀਕ ਤਸਿੀਰਾਂ ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ   
   ਪਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। 

 ਿਾਈਕਲ/ਮੋਪੇਡ/ਿਕੂਟਰ /ਮੋਟਰ ਿਾਈਕਲ ਆਹਦ ਦੀ ਪਾਰਹਕਿੰ ਗ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਹਨਯਮ: 
1. ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਸਾਈਕਲ / ਿੋਿੇਡ /ਸਕੂਟਰ / ਿੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਪਿ ਪਲਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਿੇ  
ਨਾਲ ਿਾਰਪਕੰਿ ਫ਼ੀਸ ਜਿਾਂ ਕਰਿਾਉਣਿੇ। 

2. ਫ਼ੀਸ ਜਿਾਂ ਕਰਿਾਏ ਪਬਨਾਂ ਅਣ-ਅਪਧਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ/ਿੋਿੇਡ/ਸਕੂਟਰ/ਿੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਆਪਿ ਪਲਆਉਣ 
ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਿੂਰੇ ਸਾਲ ਿੀ ਫੀਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 1000/- ਰ ਿਏ ਤਿੱ ਕ ਜ ਰਿਾਨਾ ਿਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

3. ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਾਰਪਕੰਿ ਿੀ ਸ ਪਿਧਾ ਕਾਲਜ ਿੋਸਟਲ ਪਿਿੱ ਚ ਿ ਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਿੀ ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਲਈ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਨਯਿਾਂ ਿੀ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਿਿੇਿੀ। 

 



 

ਛੁੱ ਟੀ ਦੇ ਹਨਯਮ: 
1. ਛ ਿੱ ਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਫ਼ਾਰਿ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇ ਕੇ ਛ ਿੱ ਟੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਿਪਿਲਾਂ ਆਿਣੇ ਪਟਊਟਰ ਤੋਂ ਿੰਨਜੂਰ 
ਕਰਿਾ ਕੇ (ਿਰ 7 ਪਿਨਾਂ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੀ ਛ ਿੱ ਟੀ Tutor ਿੀ ਪਸ਼ਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਤੋਂ ਿਨਜੂਰ ਕਰਿਾ ਕੇ) ਕਲਰਕ ਨੰੂ ਿੇ ਕੇ 
ਜਾਣ। ਬੀਿਾਰੀ ਿੀ ਿਾਲਤ ਪਿਿੱ ਚ ਿੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਨਾਲ ਿੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। 
2. ਿੋਸਟਲ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿੰਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੋਸਟਲ ਸ ਿਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਪਿਰ ਪਿਿੱ ਚ ਰਪਿਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ, 
ਿਾਤਾ/ਪਿਤਾ/ਸਰਿਰਸਤ ਤੋਂ ਿਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਿਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਿੇਣ। 

ਨੋਟ : ਛੁੱ ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਗ਼ੈਰ – ਿਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਿੀ ਮੁਆਫ ਿੋਵੇਗਾ, ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਿੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੈ। 
ਿਾਜ਼ਰੀਆਂ /ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲੇ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ: 

ਪਜਿੜਾ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਫ਼ੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾ ਪਿੰਿਾ ਿੈ ਿਰ ਲਿਾਤਾਰ 10 ਪਿਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਿੀਂ ਲਿਾਉਂਿਾ ਤਾਂ ਉਸ ਿਾ ਨਾਂ ਕਿੱ ਟ 
ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਪਜਿਾ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਨਾਂ ਕਿੱ ਟਣ ਿੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ ਿਫ਼ਤੇ ਿੇ ਅੰਿਰ-ਅੰਿਰ ਸਪਥਤੀ ਸਿਿੱ ਸ਼ਟ ਕਰਪਿਆਂ ਿ ੜ 
ਿਾਿਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿ ਆਰਾ ਸਪਥਤੀ ਨੰੂ ਿੇਿਿੇ ਿੋਏ ਿੈਪਰਟ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਸ ਿਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਿਾ। 3 ਿਫਤੇ ਿੇ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਪਕਸੇ ਿੀ ਤਰਹਾਂ ਿੀ ਰੀ-ਐਡਪਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਿਰਿਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਰੀਪਿਆ ਿੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿ ਆਰਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੂਰੀਆਂ ਨਾ ਿੋਣ ਿੀ ਸੂਰਤ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਿੀ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਿਪਤਿਾਨ ਿੇਣ ਿੀ ਕਾਲਜ ਿਲੋਂ ਆਪਿਆ ਨਿੀਂ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ।   

 

ਹਵਸ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਿਦਾਇਤਾਂ: 
           ਬੀ.ਏ. ਸਿੈਸਟਰ ਿਪਿਲਾ ਪਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਚੋਣਿਾਂ ਪਿਸ਼ਾ ਿਾਖ਼ਲੇ ਿੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਿਫਪਤਆਂ ਿੇ ਅੰਿਰ –ਅੰਿਰ ਿੀ ਬਿਲਣ ਿੀ 
ਸ ਪਿਧਾ ਿੋਿੇਿੀ। ਇਸ ਉਿਰੰਤ ਬੀ.ਏ. ਿੇ ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਿੈਸਟਰ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸ਼ਾ ਬਿਲਣ ਿੀ ਿਰਿਾਨਿੀ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਿੀ। 
ਪਿਸ਼ਾ ਤਬਿੀਲੀ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਫ਼ਾਰਿ ਭਰ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਿਰੋਫੈਸਰ ਸਾਪਿਬਾਨ/ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਸਫ਼ਾਪਰਸ਼ਾਂ 
/ ਇੰਿਰਾਜ਼ ਕਰਿਾਉਣੇ ਿੋਣਿੇ। 
ਘਰੇਲੂ ਪਰੀਹਖਆ/ਿਾਜ਼ਰੀਆਂ /ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣ /ਫ਼ੀਿ ਦੀ ਵਾਪਿੀ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ: 
1) ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ :- 

i) ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਸੰਬੰਧਤ ਕਲਾਸ ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਅਤੇ ਪਸਲੇਬਸ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਿੱ ਤੀਆਂ 
ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ ਿੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਰੀਪਿਆ ਪਿਿੱ ਚ ਪਨਰਧਾਰਤ ਅੰਕ ਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਣਿੇ। 
ii) ਕੇਿਲ ਉਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪਿਸ਼ੇਸ ਿਾਲਤਾਂ (ਪਜਿੇਂ ਪਕ ਪਬਿਾਰੀ, ਿੌਤ ਸਿੇਂ, ਿੇਡਣ ਿਾ ਸਿਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਾ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ੇਸ 
ਰ ਝੇਿਾਂ) ਪਿਿੱ ਚ ਿੇਿਰ ਨਾ ਿੇ ਸਕੇ ਿੋਣ ਉਿ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿੀ ਆਪਿਆ ਨਾਲ ਿ ਬਾਰਾ ਿਰੀਪਿਆ ਿੇ ਸਕਿੇ ਿਨ ਇਸ ਲਈ ਉਿਨਾਂ 
ਨੰੂ ਸਿੈ-ਘੋਸਣਾ ਿਿੱਤਰ ਅਤੇ ਿਸਤਾਿੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਿੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਿੋਣਿੇ। ਿਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਕਲਾਿਾਂ ਲਈ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ 
ਵਾਿਤੇ 75% ਲੈਕਚਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਨ। 
iii) ਹਜਿੜੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਘਰੇਲੂ ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਹਵੱਚ ਪਰੀਹਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ 
ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਿਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਰੀਹਖਆ ਹਵੱਚ ਨਿੀਂ ਬੈਠਣ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨਿੰ ਬਰ ਯੂਨੀਵਰਹਿਟੀ ਨੂਿੰ  
ਵਾਪਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
iv) ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਘਰੇਲ  ਿਰੀਪਿਆ ਸਿੇਂ ਪਸਰ ਨਿੀਂ ਿੇਣਿੇ ਉਿ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਰੀਪਿਆ ਿੇਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ ਪਨਰਧਾਰਤ 
ਫ਼ੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਾਬੰਿ ਿੋਣਿੇ। 

2) ਲੈਕਚਰਾਂ ਹਵੱਚ ਛੋਟ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ : 
ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿਿੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕੇਿਲ ਉਿਨਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਿਲ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੇ ਪਨਯਿਾਂ 
ਿ ਤਾਬਕ ਿੀ ਪਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ, ਪਜਨਹ ਾਂ ਿੀ ਿੜਹਾਈ ਅਤੇ ਪਿਿਿਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿੋਰਟ ਤਸਿੱਲੀਬਿਸ਼ ਿੋਿੇਿੀ। 

 

 

 

 

 



 
 

3) ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ : 
ਪਜਿੜਾ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਛਿੱ ਡਣ ਿਾ ਇਛ ਿੱ ਕ ਿੋਿੇ, ਉਿ ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਫ਼ਾਰਿ ਤੇ ਆਿਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਿਰਸਤ ਤੋਂ 
ਿਰਤੀ – ਬੇਨਤੀ ਿਸਤਾਿਰ ਕਰਿਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਅਪਜਿੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਿੀਆਂ ਫੀਸ਼ਾ ਿੇ ਭ ਿਤਾਨ ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਿੀ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾ 
ਸਕਿੀ ਿੈ। ਿਾਖ਼ਲਾ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਿਿੀਨੇ ਉਿਰੰਤ ਕੋਈ ਿੀ ਫ਼ੀਸ ਿਾਪਿਸ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 

4) ਨਾਮ ਕੱਟ ਿੋਣ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ: 
i) ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿੈਰ-ਿਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ ਰਿਾਨੇ ਸਿੇਤ ਿੂਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਉਪਚਤ ਸਿੇਂ ਨਾ ਪਿਿੱ ਤੀਆਂ ਿੋਣ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਨਾਂ 
ਕਾਲਜ ਰੋਲ ਤੋਂ ਕਿੱ ਟ ਪਿਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ।   

ii) ਕਾਲਜ ਰੋਲ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕਿੱ ਟੇ ਜਾਣ ਿੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ ਿ ਬਾਰਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਿੀ ਪਿਤੀ ਿੇ ਿਕਫ਼ੇ ਿੌਰਾਨ ਿੋਏ ਲੈਕਚਰਾਂ ਿੀ ਕਿੀ ਿਾ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿ ਿ ਪਜ਼ੰਿੇਿਾਰ ਿੋਿੇਿਾ। 
iii) ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਇਿਪਤਿਾਨ ਲਈ ਫ਼ਾਰਿ ਭੇਜਣ ਉਿਰੰਤ ਪਕਸੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਿੇਣ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਿੋਰ 
ਕਾਰਨ ਕਿੱ ਟ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਸ ਿੇ ਸਰਿਰਸਤ ਨੰੂ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤੇ ਪਬਨਾਂ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿਿੱਲੋਂ ਉਸ ਿਾ ਫ਼ਾਰਿ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਿਾਿਸ ਿੰਿਿਾ ਪਲਆ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਰਹਤਭਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਿਿੂਲਤਾਂ 
 

ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਰੇਰੀ : 
ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਤੇ ਿਿੱ ਡੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿੈ, ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਪਸਲੇਬਸ ਿ ਤਾਪਬਕ ਤੇ ਿੋਰ ਿਰਤੀਯੋਿੀ ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ (IAS, 

PCS, NDA, Banking, PMT) ਿੀਆਂ ਲਿਿਿ 51,715 ਪਕਤਾਬਾਂ ਉਿਲਬਧ ਿਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਪਕਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਟਾਫ਼  ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੇਧ ਪਿੰਿੇ ਰਪਿੰਿੇ ਿਨ। ਇਛ ਿੱ ਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਿੇ ਿਨ। 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੀਪਡੰਿ ਰੂਿ ਿਾ ਿੀ ਯੋਿ ਿਰਬੰਧ ਿੈ। ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਿੀ ਆਟੋਿੇਸ਼ਨ ਿੋ ਚ ਿੱ ਕੀ ਿੈ|  

ਹਵਭਾਗੀ ਿੁਿਾਇਟੀਆਂ:  
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਿਣੀ ਿਰਪਤਭਾ ਪਿਿਾਉਣ ਅਤੇ ਪਨਿਾਰਨ ਲਈ ਿਰ ਪਿਭਾਿ ਿਿੱਲੋਂ ਪਿਭਾਿੀ ਸ ਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 
ਿਈਆਂ ਿਨ ਪਜਿੇਂ ਪਕ: ਭੌਪਤਕ ਪਿਪਿਆਨ, ਕੈਪਿਸਟਰੀ, ਿੈਥ, ਬੋਟਨੀ, ਪਜਊਲੋਜੀ, ਿੌਿਸਾਇੰਸ, ਜੌਿਰਫੀ, ਪਿੰਿੀ, ਿੰਜਾਬੀ, 
ਇਪਤਿਾਸ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਆਪਿ|ਇਸ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਭਾਿ ਿਾ ਿ ਿੀ ਇੰਚਾਰਜ ਿ ੰ ਿਾ ਿੈ| 

ਿਰ ਪਿਸ਼ੇ ਿੇ ਪਿਭਾਿਾਂ ਿਲੋਂ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਤੇ ਸੈਿੀਨਾਰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਿਨ| ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾ 
ਿਾਪਿਰ ਬ ਲਾਏ ਜਾਂਿੇ ਿਨ| ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਿ ਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਿੇ ਿਨ|ਪਿਸ਼ਾ ਸ ਸਾਇਟੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਪਿਿੱ ਪਿਅਕ 
ਟੂਰ ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ। 

ਹਟਉਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁੱ ਪ: 
ਿਰ 15 ਪਿਨ ਪਿਿੱਛੋਂ ਿੀਪਟੰਿ ਿ ੰ ਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਿ ਿੀਪਟੰਿ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੰ ਿੀ ਿੈ। 

ਪਰੋਕਟੋਰੀਅਲ ਹਡਊਟੀ: 
ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਿੈਂਬਰ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰੋਕਟਰੀਅਲ ਪਡਊਟੀ ਪਿੰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਆਿਸੀ ਤਾਲਿੇਲ ਿਧਿਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਿ ਕਰਨ ਪਿਿੱ ਚ ਿੀ ਸਿਾਇਕ ਿੈ। 

ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਹਨਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ:  
ਚੇਅਰਿਰਸਨ-ਿਾਈਸ ਪਿਰਸੀਿਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਿ ਰਸ਼ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਿਪਿਲਾ ਿਰੋਫੈਸਰ ਿੈਂਬਰ ਿੋਣਿੇ। 

ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ: 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਿੜ ਿਲੋਂ ਸਾਲ ਪਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਾਰ ਕਾਲਜ ਿੈਿਜ਼ੀਨ “ਿੀ ਪਸ਼ਿਾਪਲਕ'' ਕਿੱ ਪਢਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਪਿਿੱ ਚ 
(ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਿੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪਿੰਿੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਿਲਾਪਨੰਿ ਫੋਰਿ ਆਪਿ) ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਲੇਿ, ਕਪਿਤਾਿਾਂ 
ਆਪਿ ਪਿੰਿੇ ਿਨ। 

 

 

 



 

ਕਾਲਜ ਹਰਿਰਚ ਜਰਨਲ 'ਿਤਲੁਜ' :  
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਿੜ ਿਿੱਲੋਂ ਿਰ ਸਾਲ ''Sutlej'' Journal of Literature, Science and Development 

Studies (Multidisciplinary Research Journal'' (ISSN 2455-0760) ਪਰਸਰਚ ਜਰਨਲ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਪਰਿਾ 
ਿੈ। ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਅਲਿੱ ਿ-ਅਲਿੱ ਿ ਪਿਪਸ਼ਆਂ ਿੇ ਿੋਜ ਿਿੱਤਰ ਛਾਿੇ ਜਾਂਿੇ ਿਨ।  

 

ਕਾਲਜ ਹਡਿਪੈਂਿਰੀ: 
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਰੋਿੜ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਸਿਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਲਜ ਪਡਸਿੈਂਸਰੀ ਚਲ ਰਿੀ ਿੈ। ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਲੋੜ ਅਨ ਸਾਰ ਿ ਢਲੀ ਸਿਾਇਤਾ ਿਰਿਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ|  

 

ਿਹਿ-ਹਵੱਹਦਅਕ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ 

 

ਯੂਥ ਫੈਿਟੀਵਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ: 
         ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਪਟਆਲਾ ਿ ਆਰਾ ਿਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਿਿੀਨੇ ਪਿਿੱ ਚ ਇਕ ਿੇਤਰੀ ਯ ਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿੇਲੇ 
ਿਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ| ਇਸ ਿੇਲੇ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸੰਿੀਤ, ਪਥਏਟਰ, ਸਾਪਿਤਕ ਿਤੀਪਿਧੀਆਂ, ਕੋਿਲ ਕਲਾਿਾਂ,  
ਪਿਿੱ ਧੇ, ਭੰਿੜੇ, ਿਰਚਪਲਤ ਅਤੇ ਅਲੋਿ ਿੋ ਰਿੀਆਂ ਲੋਕ ਕਲਾਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈਂਿੇ ਿਨ| ਜੇਤੂ ਟੀਿਾਂ ਿਪਟਆਲਾ ਪਿਿੇ ਆਯੋਪਜਤ 
ਅੰਤਰ ਿੇਤਰੀ ਯ ਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਿੇਲੇ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਿੀਆਂ ਿਨ। ਕਾਲਜ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਨਹ ਾਂ ਿੇਪਲਆ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਿ 
ਲੈਂਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਨਾਿ ਪਜਿੱ ਤ ਕੇ ਕਾਲਜ ਿਾ ਿਾਣ ਿਧਾਉਂਿੇ ਿਨ।  

ਐਨ.ਿੀ.ਿੀ : 
       ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਪਿੰਿ ਿੀਆਂ ਕ ਲ 160 ਸੀਟਾਂ ਿਨ। ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਿਾਲੇ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਸਿਲਾਈ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿੀ ਿੋਿੇਿੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਿਾ ਫ਼ਾਰਿ ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ  
ਪਨਰਧਾਰਤ ਸਿੇਂ ਪਿਿੱ ਚ ਭਪਰਆ ਜਾਿੇ। 

 

ਐਨ.ਐਿ.ਐਿ.: 
        ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਿੋਿਾਂ ਿਰਿਾਂ ਲਈ ਕੌਿੀ ਸੇਿਾ ਯੋਜਨਾ ਿੇ 5 ਯੂਪਨਟ ਸਰਿਰਿ ਿਨ| ਿਰ ਯੂਪਨਟ ਪਿਿੱ ਚ 100 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਭਰਤੀ ਿਪਿਲਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਿਪਿਲਾਂ ਿਾਉ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਿੋਣ ਿੇ 
ਚਾਿਿਾਨਾਂ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਿੀ ਿੈਬਸਾਈਟ (www.govtcollegeropar.org) ਤੇ ਆਿੱ ਨ-ਲਾਈਨ ਲੋੜੀਂਿਾ ਫ਼ਾਰਿ 
ਪਨਰਧਾਪਰਤ ਸਿੇਂ ਪਿਿੱ ਚ ਭਰਨਾ ਿਿੇਿਾ|  

ਿਪੋਰਟਿ:   
         ਕਾਲਜ ਿੇ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਸ਼ਾਲ ਿੇਡ ਿੇ ਿੈਿਾਨ ਿਨ। ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧ ਪਨਕ ਸਿੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪਜੰਿ ਿੈ ਪਜਿੱ ਥੇ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੀ ਿੇਡ ਨੰੂ ਪਨਿਾਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਿਰ ਸਤ ਰਪਿ ਸਕਿੇ ਿਨ। ਪਿਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਿੱ ਧਰ ਤਿੱ ਕ ਆਿਣੀ ਿੇਡ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣ ਿਾ ਿੌਕਾ ਪਿਲਿਾ ਿੈ। 
         ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਿਲਣ ਿਾਲੇ ਿਜੀਫੇ/ਨਕਿ ਿ ਰਸਕਾਰ, ਿਰੀਬ ਤੇ ਿੋਣਿਾਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 
ਕ ਝ ਿਾਨੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਿਲੋਂ ਿਜੀਫੇ/ਨਕਿ ਿ ਰਸਕਾਰ ਉਿਲਬਧ ਿਨ, ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿਰਪਿਆਲ ਪਸੰਘ (ਸਿ.), 
ਚੌਧਰੀ ਿੇਘ ਰਾਜ ਸੈਣੀ (ਸਿ.), ਸਰੀਿਤੀ ਸ ਸੀਲ ਿੇੜਾ, ਿਰੋ. ਜਸਪਿੰਿਰ ਪਸੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸਰੀਿਤੀ ਨਛਿੱਤਰ ਕੌਰ ਪਿਿੱਲ ਿੇ ਨਾਂ 
ਪਜ਼ਕਰਰਯੋਿ ਿਨ। 

 

ਫ਼ੀਿ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਆਰਹਥਕ ਿਿਾਇਤਾ : 
          ਪਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਭੈਣ/ਭਰਾ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਿ ਆਫੀ ਿੀ ਸਿੂਲਤ ਉਿਲਬਧ ਿੈ। ਿਰੀਬ ਤੇ ਯੋਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਰੈਿੱਡ ਕਰਾਸ ਫੰਡ ਪਿਿੱ ਚੋਂ ਿੀ ਆਰਪਥਕ ਸਿਾਇਤਾ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ।  
          ਰਾਜ ਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਸਿੇਂ-ਸਿੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਰਿਾਪਨਤ ਿਰਿਾਂ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 
ਿੀ ਲਈ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਪਿਿੱ ਚ ਛੋਟ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਿੇਿੀ| ਅਿੱਤਿਾਿ ਤੋਂ ਿਰਭਾਪਿਤ/ਿੰਿਾ ਿੀਪੜਤ ਿਪਰਿਾਰਾਂ ਿੇ ਬਿੱ ਪਚਆਂ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਿਾ 



 

ਿਸਤਾਿੇਜ਼/ਸਬੂਤ ਪਿਿਾਉਣ ਉਿਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪਟਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਪਿਿੱ ਚ ਛੋਟ ਿੇਣ ਿੀ ਸਿੂਲਤ 
ਿ ਿਿੱਈਆ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇਿੀ| 

 

ਅਨੁਿੂਹਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ੀਿ ਮੁਆਫੀ: 
       ਿੋਸਟ ਿੈਪਟਰਕ ਸਕਾਲਰਪਸ਼ਿ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿੂਰੀ 
ਪਟਊਹਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਿ ਆਫੀ ਿੀ ਪਰਆਇਤ ਿਰਾਿਤ ਿੈ| ਅਪਜਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿੌਪਲਕ ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ 
ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿੀ ਅਪਧਸੂਚਨਾ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਿਰੋਫਾਰਿੇ ਤੇ ਅਿੱ ਿਲ ਿਰਜਾ ਿੈਪਜਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਤਸਿੀਕ ਸ਼ ਿਾ ਿਲਫੀਆ ਪਬਆਨ 
ਿੇਣਾ ਿਿੇਿਾ। 
 

ਕਾਲਜ ਹਵਖੇ ਿਹਿਯੋਗੀ ਿਿੰ ਿਥਾਵਾਂ 
 

ਪੀ.ਟੀ.ਏ:  
ਇਸ ਕਾਲਜ ਪਿਿੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਨਯਿਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿਾਿੇ ਅਪਧਆਿਕ ਸੰਸਥਾ ਬੜੇ ਿਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੰਿ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ। 
ਇਸ ਿਾ ਿ ਿੱ ਿ ਿੰਤਿ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਿੇ ਿਾਤਾ ਪਿਤਾ ਿਾ ਅਪਧਆਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕਾਲਜ 
ਪਿਕਾਸ ਿੀ ਿੈ। ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿੜਹ ਰਿੇ ਸਾਰੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਾਿੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਿੇ ਿੈਂਬਰ ਿੋਣਿੇ। ਕਾਲਜ ਿੇ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ 
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਿੇ ਿਰਧਾਨ ਿਨ। 

 

ਓ.ਐਿ.ਏ. (ਓਲਡ ਿਟੂਡੈਂਟਿ ਐਿੋਿੀਏਸ਼ਨ): 
ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਓ.ਐਸ.ਏ. 1995 ਤੋਂ ਸਰਿਰਿ ਿੈ ਪਜਿੜੀ ਪਕ ਕਾਲਜ ਿੀ ਪਬਿਤਰੀ ਲਈ ਸਿਾ ਿੀ ਤਿੱ ਤਿਰ ਰਪਿੰਿੀ ਿੈ| 

ਿ ਰਾਣੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਿੇ ਿੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਿੇ ਿਨ|  

ਐਟਂੀ ਰੈਹਗਿੰ ਗ ਿੈੈੱਲ :  
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਐਟਂੀ ਰੈਪਿੰਿ ਸੈਲ ਿੀ ਸਥਾਿਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਿੈ ਇਿ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਖ਼ਲ 
ਿੋਣ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਕਸੇ ਿੀ ਪਕਸਿ ਿੀ ਿਾਨਪਸਕ ਜਾਂ ਸਰੀਪਰਕ ਿਰਤਾੜਨਾ ਤੋਂ ਸ ਰਿੱ ਪਿਅਤ ਰਿੱਿਿੀ ਿੈ। ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ 
ਪਸਿੱ ਧੇ ਜਾਂ ਅਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਪਿੰਿ ਸਬੰਧੀ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿਤੀਪਿਧੀ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਿੱ ਸਾ ਲੈਣਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਿੀ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਨੰੂਨੀ 
ਜ ਰਿ ਿੈ ਿਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਰੈਪਿੰਿ ਪਿਿੱ ਚ ਸ਼ਾਿਲ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਿਰ ਿੱ ਧ ਸੰਸਥਾ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। 
ਰੈਪਿੰਿ ਿਾ ਪਸ਼ਕਾਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਿੇ ਿੇਠ ਪਲਿੇ ਐਟਂੀ ਰੈਪਿੰਿ ਸੈਿੱਲ ਿੇ ਿੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਿਾ ਿੈ ਜਾਂ ਪਫਰ 
ਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ National Anti Ragging Helpline 1800-180-5522 ਤੇ ਪਸ਼ਕਾਇਤ ਿਰਜ਼ ਕਰਿਾ ਸਕਿਾ ਿੈ: 

1) ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਡਾ. ਸੰਤ ਸ ਪਰੰਿਰਿਾਲ ਪਸੰਘ, 9872068687 
2) ਿਰੋ. ਿਨਜੀਤ ਕੌਰ ਿਨਚੰਿਾ (ਕਨਿੀਨਰ) ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ : 83606-88515 
3) ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ, ਿੈਂਬਰ, ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ: 95010-02385 
4) ਜੇਕਰ ਉਿਰੋਕਤ ਕਿੇਟੀ ਿੀ ਕਾਰਿਾਈ ਤੋਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਸੰਤ ਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਿਾ ਤਾਂ ਿਾਨਯੋਿ ਪਡਿਟੀ ਕਪਿਸ਼ਨਰ 

ਰੂਿਨਿਰ ਨੰੂ ਇਸ ਨੰਬਰ 01881-221150 ਤੇ ਸੰਿਰਕ ਕਰ ਸਕਿਾ ਿੈ। 
ਅਹਤ ਜਰੂਰੀ ਨੋਟ : ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਨਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ www.antiragging.in ਤੇ 
ਜਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਿਲਫ਼ਨਾਮੇਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ 
ਦੇ ਿਿਤਾਖ਼ਰ ਿਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਹਵੱਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਹਬਨਾਂ ਹਵਹਦਆਰਥੀ 
ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੂਰਣ ਨਿੀਂ ਮਿੰ ਹਨਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।  

   

 

 

 

 

 

 



 

ਿਰਕਾਰੀ ਵਜੀਫ਼ ੇ

ਪਿੰਜਾਬ ਿਰਕਾਰ / ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਹਦੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਜੀਹਫਆਂ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ। 

ਕੋਰਿ ਦਾ ਨਾਂ ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਜੀਫ਼ੇ ਲਈ ਿੱਕਦਾਰ ਹਵਹਦਆਰਥੀ/ 
ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਵਿਥਾਰ ਪੂਰਵਕ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਿਾਈਟ* 

ਆਮਦਨ ਿੀਮਾ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ 
ਵੱਲੋਂ  ਫ਼ਾਰਮ 
ਭਰਨ ਦੀ 
ਆਖ਼ਰੀ ਹਮਤੀ 

ਨੱਥੀ ਕਰਨਯੋਗ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ 

 
 

ਸਾਰੀਆਂ ਿਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ 
ਅਤੇ ਉੱਿਰ ਿੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ 
ਪਜਿੇਂ ਪਕ 
ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ.ਏ 
ਆਪਿ ਭਾਿ ਿਪਿਲਾ ਤੇ ਉੱਿਰ 

(ਨਿਾਂ ਿਾਖ਼ਲਾ) 

 

 

 

 

ਿੋਸਟ ਿੈਪਟਰਕ 

ਸ਼ਕਾਲਰਪਸ਼ਿ 

ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀ/ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਕਬੀਲੇ ਿੇ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਜਿੜੇ ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਿਜੀਫਾ 
ਨਿੀਂ ਲੈ ਰਿੇ। 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 75% ਿਾਜ਼ਰੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 
ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਬਸਾਈਟ: 
www.punjabscholarships.gov.in 

ਸਲਾਨਾ 
ਆਿਿਨ ਸੀਿਾ 
(2,50,000/-
ਢਾਈ ਲਿੱ ਿ ਤੋਂ 
ਿਿੱ ਧ ਨਾ ਿੋਿੇ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 ਅਿਸਤ 

1. ਸ਼ਕਾਲਰਪਸ਼ਿ ਲਈ 
ਆਨਲਾਈਨ ਅਿਲਾਈ ਕੀਤਾ 
ਫ਼ਾਰਿ ਿਾ ਪਿਰੰ ਟ। 
2. ਅਨ ਸੂਪਚਤ ਜਾਤੀ/ਕਬੀਲੇ 
ਿਾ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ। 
3. ਆਿਿਨ ਸੰਬੰਧੀ 
ਤਪਿਸੀਲਿਾਰ ਿਿੱ ਲੋਂ  ਜਾਰੀ 
'ਆਿਿਨ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ'। 
4. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ (ਆਿਣਾ 
ਅਤੇ ਿਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਿੋਿਾਂ ਿਾ) 
5. ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿਾ ਿਸਨੀਕ 
ਿੋਣ ਿਾ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ। 
6. ਪਿਛਲੀ ਿਾਸ ਕੀਤੀ 
ਕਲਾਸ ਿੀ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ। 
7. ਬੈਂਕ ਿਾਸਬ ਿੱ ਕ ਿੀ ਫੋਟੋ 
ਕਾਿੀ ਸਿੇਤ IFSC ਕੋਡ। 

-ਉਕਤ- 

 

 

 

 

ਿੋਸਟ ਿੈਪਟਰਕ 
ਸ਼ਕਾਲਰਪਸ਼ਿ 

ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਿੇ (Other Backward 

Class) ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਪਜਿੜੇ ਿੋਰ ਕੋਈ 
ਿੀ ਿਜੀਫ਼ਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਰਿੇ।  
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 75% ਿਾਜ਼ਰੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 
ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱ ਚ 60%ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਿੀ 
ਿਨ। 
ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਬਸਾਈਟ: 
www.punjabscholarships.gov.in 

ਸਲਾਨਾ 
ਆਿਿਨ ਸੀਿਾ 
(1,00,000/-
ਇਿੱਕ ਲਿੱ ਿ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ 
ਨਾ ਿੋਿੇ) 

 

 

 

 

 

31 ਅਿਸਤ 

 

 

 

 

-ਉਕਤ ਅਨ ਸਾਰ- 

-ਉਕਤ- 

Central 
Scholarship 
for 
students 
with 
Disabilities 

40% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੇ ਪਿਪਿਯਾਂਿ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਿਜੀਫ਼ਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਰਿੇ।  
ਿੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 
ਿੈਬਸਾਈਟ: 
www.scholarships.gov.in 

ਸਲਾਨਾ 
ਆਿਿਨ ਸੀਿਾ 
(2,50,000/-
ਢਾਈ ਲਿੱ ਿ ਤੋਂ 
ਿਿੱ ਧ ਨਾ ਿੋਿੇ) 

 

 

 

30 ਸਤੰਬਰ 

 

 

 

-ਉਕਤ ਅਨ ਸਾਰ- 

 

 

 

-ਉਕਤ- 
 

 

ਘਿੱ ਟ ਪਿਣਤੀ ਿਰਿ 
ਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ 
ਲਈ 

Central 
Sector 
Scheme for 
Minorities 

(Muslim, Sikh, 

ਪਜਨਹ ਾਂ ਿੇ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਪਿਿੱ ਚ 50% ਜਾਂ 
ਇਸ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨੰਬਰ ਿੋਣ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 75% ਿਾਜ਼ਰੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 
ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਿਜੀਫ਼ਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਰਿੇ 
ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 

ਸਲਾਨਾ 
ਆਿਿਨ 
(2,00,000/- 
ਿੋ ਲਿੱ ਿ ਰ ਿਏ ਤੋਂ 
ਿਿੱ ਧ ਨਾ ਿੋਿੇ) 

 

 

 

30 ਸਤੰਬਰ 

 

 

 

-ਉਕਤ ਅਨ ਸਾਰ- 



 
Jain, Budh, 
Christians & 

Parsis)   
ਅਿਲਾਈ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ: 
www.scholarships.gov.in 

 
 
 

ਕੇਿਲ ਐਟਂਰੀ ਕਲਾਸ ਲਈ 

 

 

 
Central 
Sector 
Scheme for 
College 
and 
University 
Students 

Meritorious students ਪਜਨਹ ਾਂ ਿੇ 
10+2 ਪਿਿੱ ਚ 80% ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨੰਬਰ ਿੋਣ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 75% ਿਾਜ਼ਰੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ। 
ਿੋਰ ਕੋਈ ਿੀ ਿਜੀਫ਼ਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਰਿੇ।  
ਅਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਬਸਾਈਟ: 
www.scholarships.gov.in 

ਸਲਾਨਾ 
ਆਿਿਨ 
(2,00,000/- 
ਿੋ ਲਿੱ ਿ ਰ ਿਏ ਤੋਂ 
ਿਿੱ ਧ ਨਾ ਿੋਿੇ) 

 
 
 

30 ਸਤੰਬਰ 

 
 
 

-ਉਕਤ ਅਨ ਸਾਰ- 

 

ਨੋਟ : ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਮਾਤਾ – ਹਪਤਾ ਜਾਂ ਿਰਪਰਿਤ ਵੱਲੋਂ  ਿਾਰੇ ਵਿੀਹਲਆਂ ਤੋਂ ਿੁਿੰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਤਾਜਾ 
(Fresh) ਕੇਵਲ ਤਹਿਿੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਆਮਦਨ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ। ਜਦੋਂ ਹਕ ਿਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਹਪਤਾ ਵੱਲੋਂ  
ਿਬਿੰ ਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ ਤੋਂ ਤਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਤਾਜਾ ਆਮਦਨ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ ਅਤੇ ਿੋਰ ਹਕਿੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਿਬਿੰ ਧੀ ਵੇਰਵਾ ਨਾਨ-
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਿਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਤੇ ਦੇਣਗੇ।   

 ਪਜਿੜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿੌਰਾਨ ਿਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਅਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿੈ ਉਿ ਆਿਣਾ ਿਪਿਲਾਂ ਿਾਲ਼ਾ ਯੂਜ਼ਰ 

ਆਈ.ਡੀ ਿਾਸਿਰਡ ਇਸਤੇਿਾਲ ਕਰਨਿੇ ਪਜਨਹ ਾਂ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿਪਿਲਾਂ ਿਜ਼ੀਫਾ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਿਾ ਬੈਂਕ ਿਾ 

ਿਾਤਾ ਨੰ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਿੱਫ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਡ ਯੂਨੀਕ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ। 

 ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਯੂਜਰ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਿਾਸਿਰਡ ਸਿੇਤ ਪਿਰੰ ਟਡ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਿ ਿੀ ਇਿੱ ਕ ਕਾਿੀ ਆਿਣੇ ਕੋਲ 

ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਿਣਿੇ। ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣਾ ਸਕਾਲਰਪਸ਼ਿ ਸਟੇਟਸ ਸਬੰਧਤ ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਿੀ ਚੈਿੱਕ ਕਰ ਸਕਿੇ 

ਿਨ। 

 ਸਿੀ ਿੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਿੀ ਈ.ਿੇਲ ਆਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿਾ ਿੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਿੈ। 

 ਿਜੀਫਾ ਕਲੇਿ ਪਿਥੀ ਪਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਸਿੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਇਿ ਪਜ਼ੰਿੇਿਾਰੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀ ਿੋਿੇਿੀ। 
 ਿਜ਼ੀਫੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਜ਼ੀਫਾ ਕਿੇਟੀ ਨੰੂ ਪਿਲੋ (ਿਜ਼ੀਫਾ ਕਿੇਟੀ – ਡਾ. ਪਨਰਿਲ ਪਸੰਘ ਬਰਾੜ (ਕਨਿੀਨਰ),  

ਡਾ. ਜਪਤੰਿਰ ਕ ਿਾਰ, ਿਰੋ. ਉਿਿੇਸ਼ਿੀਿ ਕੌਰ, ਿਰੋ. ਸ਼ਪਿੰਿਰ ਕੌਰ। 

 

ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ / ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਅਤੇ ਿਨਮਾਨ 

ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ (ਅਕਾਦਹਮਕ) 
i)   ਇਸ ਿੇ ਉਿ ਿੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਿੱ ਕਿਾਰ ਿੋਣਿੇ, ਪਜਿੜੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀਆਂ ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ ਪਿਚ ਿੈਪਰਟ ਪਲਸਟ ਪਿਿੱ ਚ 

10ਿੇਂ ਸਥਾਨ ਤਿੱ ਕ ਰਪਿਣਿੇ ਜਾਂ 75% ਅੰਕ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨਿੇ, ਇਿ ਪਨਯਿ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਤੇ ਿੀ ਲਾਿੂ ਿੋਿੇਿਾ। 

ii) ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਕਾਿ. (3 ਸਾਲਾ ਪਡਿਰੀ ਕੋਰਸ), ਿੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ, ਐਿ.ਏ. ਅਤੇ ਐਿ.ਐਸ.ਸੀ.- 
ਆਈ.ਟੀ. (Lateral Entry) ਿੇ ਇਿਪਤਿਾਨਾਂ ਿੇ ਅੰਪਤਿ ਨਤੀਜੇ ਿੀ ਿੈਪਰਟ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪਿਿੱ ਤੇ 

ਜਾਣਿੇ। 

ਘਰੇਲੂ ਪਰੀਹਖਆਵਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਅਕਾਦਹਮਕ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ: 
1. ਜੇ ਪਕਸੇ ਜਿਾਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਇਨਾਿ ਬਣਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਨਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਸਾਰੇ ਪਿਪਸ਼ਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਾਸ ਿੋਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ 

ਅਤੇ ਸੰਬੰਪਧਤ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ 60% ਅੰਕ ਿੋਣੇ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿਨ। 

2. ਜੇ ਪਕਸੇ ਜਿਾਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਿਣਤੀ 15 ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਕ ਿੀ ਇਨਾਿ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

3. ਜੇ ਪਕਸੇ ਜਿਾਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਿਣਤੀ 50 ਤਿੱ ਕ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾ, ਿੂਜਾ ਇਨਾਿ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

4. ਜੇ ਪਕਸੇ ਜਿਾਤ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਪਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਿਪਿਲਾ, ਿੂਜਾ ਇਨਾਿ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਿ ਪਿਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ। 



 

5. ਪਕਸੇ ਿੀ ਜਿਾਤ ਪਿਿੱ ਚ ਕ ਿੱ ਲ ਨੰਬਰਾਂ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਾਿ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਿਰ ਿਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿੋਣਿੀਆਂ। 

6. ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੀਆਂ ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਰ ਜਿਾਤ ਪਿਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਿਿੱਧਰ ਤੇ ਫਸਟ, ਸੈਪਕੰਡ ਅਤੇ ਥਰਡ ਆਉਣ ਿਾਪਲ਼ਆਂ 

ਨੰੂ ਇਨਾਿ ਪਿਿੱ ਤੇ ਜਾਣਿੇ। 

7. ਜੇ ਪਕਸੇ ਜਿਾਤ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਪਕਸੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿਪਿਲਾ ਇਨਾਿ ਬਣਿਾ ਿੈ, ਿਰ ਉਿ ਪਕਸੇ ਪਿਸ਼ੇ ਪਿਿੱ ਚ ਫੇਲਹ ਿੋਣ ਕਾਰਨ 

ਅਯੋਿ ਿੋ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਸ ਿਾਲਤ ਪਿਿੱ ਚ ਿਪਿਲਾ ਇਨਾਿ ਅਿਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਨਿੀਂ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ ਉਿ ਇਨਾਿ ਖ਼ਤਿ ਿੋ 

ਜਾਿੇਿਾ। ਇਸ ਿਾ ਿਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਪਕ ਇਕ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਇਨਾਿ ਿੂਜੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। ਇਿ ਿੀ 

ਸ਼ਰਤ ਿੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇਨਾਿ ਿਾਸਤੇ ਲਾਿੂ ਿੋਿੇਿੀ। 

8. ਜੇ ਪਕਸੇ ਇਕ ਜਿਾਤ ਪਿਿੱ ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ, ਜੋ ਜਿਾਤ 'ਚੋਂ ਿਪਿਲੇ ਿੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਿੇ ਿੋਣ, ਇਕੋ 

ਪਜਿੇ ਨੰਬਰ ਿੋਣ, ਇਕੋ ਪਜਿੇ ਨੰਬਰ ਿੋਣ ਤਾਂ ਇਨਾਿ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਿਰਪਚਆਂ ਿੇ ਿ ਨਰ-ਿ ਲਾਂਕਣ ਰਾਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ (ਖਡੇਾਂ): 
ਇਿ ਿਨਮਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵਲੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ: 
(ਓ)  ਿੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਿਿੱ ਧਰ ਿੀ ਕਿਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ। 

(ਅ)  ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਿੱਧਰ ਤੇ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ / ਜੂਨੀਅਰ/ਸੀਨੀਅਰ ਿਰਿ ਲਈ ਿੇਡ 

ਿ ਕਾਬਪਲਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਅਕਤੀਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਿਲਾ, ਿੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ। 
(ੲ) ਸਰਬ – ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਿੱਧਰ ਤੇ ਿੈਚਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਪਿਲਾ ਜਾਂ ਿੂਜਾ ਸਥਾਨ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ 

ਟੀਿ ਿੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ। 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ (ਖੇਡਾਂ): 
ਓ)  ਪਜਸ ਨੇ ਿੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ-ਿਿੱਧਰ ਿੀ ਟੀਿ ਿੀ ਿਰਤੀਪਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਿੋਿੇ। 
ਅ)  ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜ –ਿਿੱਧਰ ਿੇ ਪਿਅਕਤੀਿਤ ਿ ਕਾਬਪਲਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਪਿਲੇ ਪਤੰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਪਿਣ ਿਾਲੇ ਪਿਡਾਰੀ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ। 

ੲ)  ਕਾਲਜ ਿੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਿੇਡਾਂ ਿੌਰਾਨ ਸਰਬੋਤਿ ਘੋਪਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿੋ ਪਿਡਾਰੀ (ਇਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ)। 

ਸ)  ਅੰਤਰ-ਜੋਨਲ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿੇ ਿੇਡ ਿ ਕਾਬਲੇ ਪਿਿੱ ਚ ਜੇਤੂ ਟੀਿ ਿੇ ਸਾਰੇ ਪਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਰਨਰਜ਼ ਅਿੱ ਿ ਟੀਿਾਂ ਿੇ 50 ਿਰਤੀਸ਼ਤ। 

ਿ)  ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜ਼ੋਨ ਜੇਤੂ ਟੀਿ ਚੋਂ 25% ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਰਨਰਜ਼ ਅਿੱ ਿ ਚੋਂ ਇਕ। ਸ਼ਰਤੇ ਿੈ ਪਕ ਟੀਿ ਨੋ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਿੋ ਿੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਿੇਡੇ 

ਿੋਣ। 
ਮੈਹਰਟ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ (ਖੇਡਾਂ) 

ਓ)  ਪਜ਼ਲਹਾ – ਿਿੱਧਰ ਤੇ ਿਪਿਲਾ, ਿੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਿੋ ਿੈਚ ਲਾਜ਼ਿੀ। 

ਅ)  ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜ਼ੋਨ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ ਚੰਿਾ ਿਰਿਰਸ਼ਨ। ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਿੋ ਿੈਚ ਲਾਜ਼ਿੀ। 
ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ (ਐਨ.ਿੀ.ਿੀ.) 

ਓ)  ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਪਿਿੱ ਚ ਪਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿੌਰਾਨ 2 ਟਰੇਪਨੰਿ ਕੈਂਿ/ ਿਰੀ-ਪਰਿਬਪਲਕ ਡੇ ਕੈਂਿ / ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਕੈਂਿ /ਥਲ ਸੈਨਾ 

ਕੈਂਿ /ਆਰਿੀ ਅਟੈਚਿੈਂਟ / ਟਰੈਪਕੰਿ ਕੈਂਿ ਆਪਿ ਲਿਾਏ ਿੋਣ। 

ਅ)  ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਿਰੀ ਨੰੂ ਪਿਿੱ ਲੀ ਪਿਿੇ ਿਣਤੰਤਰ ਪਿਿਸ ਿਰੇਡ ਪਿਿੱ ਚ ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਟ ਕੜੀ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਿ ਪਲਆ 

ਿੋਿੇ। 

ੲ)  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਿਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਿਾ ਿੋਿੇ/ਰਿੀ ਿੋਿੇ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਿੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿੀ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਿਉੱਤਿ 

ਪਰਿੋਰਟ ਿੋਿੇ। 
ਕਾਲਜ ਕਲਰ (ਐਨ.ਿੀ.ਿੀ.) 



 

(ਓ)  ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਕੈਂਿਾਂ, ਕਾਲਜ ਿੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਿ ਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਸਿਾਜ ਸੇਿੀ ਿਪਿੰਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ 

ਿਿਿੱਤਿਿੂਰਨ ਭੂਪਿਕਾ ਪਨਭਾਈ ਿੋਿੇ। 

 ਅ)  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਿਾ ਕੋਈ ਿੀ ਇਨਾਿ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਿ ਆਰਾ ਸਰਿਉੱਤਿ ਕੈਪਡਟ ਪਰਿੋਰਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਿੈ। 
ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ (ਐਨ.ਐਿ.ਐਿ.) 

ਓ)  ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਿੌਰਾਨ 3 ਸਿੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿ, 1 ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਕੈਂਿ ਜਾਂ ਇਸ ਿੇ ਿਿੱ ਧਰ ਿਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਕੈਂਿ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ 

3 ਸਾਲਾ ਿੌਰਾਨ 15 ਇਿੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿ ਲਿਾਏ ਿੋਣ। 

ਅ)  ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ, ਰਾਜ ਿਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਕੌਿੀ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਿਾਪਸਲ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ। 

ੲ)  ਪਜਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਿਰੀ ਨੰੂ ਪਿਿੱ ਲੀ ਪਿਿੇ ਿਣਤੰਤਰ ਪਿਿਸ ਿਰੇਡ ਪਿਿੱ ਚ ਿੰਜਾਬ ਰਾਜ ਿੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਟ ਕੜੀ ਪਿਿੱ ਚ ਭਾਿ 

ਪਲਆ ਿੋਿੇ। 

ਸ)  ਪਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ, ਰਾਜ ਿਿੱ ਧਰ ਅਤੇ ਕੌਿੀ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਨਿਾਨ ਿਾਪਸਲ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ। 
 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ (ਐਨ.ਐਿ.ਐਿ.) 

ਓ)  ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲਾ ਿੌਰਾਨ 3 ਿਸ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ 3 ਸਾਲਾ ਿੌਰਾਨ 15 ਇਿੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿ ਲਿਾਏ ਿੋਣ। 

ਅ)  3 ਿਾਰ ਿੂਨਿਾਨ ਕੀਤਾ ਿੋਿੇ ਜਾਂ ਿਸਿਤਾਲ ਪਿਿੱ ਚ ਬੇਸਿਾਰਾ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਸੇਿਾ ਪਿਿੱ ਚ 36 ਘੰਟੇ ਲਾਏ ਿੋਣ ਜਾਂ ਬਾਲਿ ਪਿਿੱ ਪਿਆ 

ਪਿਿੱ ਚ ਯੋਿਿਾਨ ਿਾਇਆ ਿੋਿੇ। 

ੲ)  ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੈਂਿਾ ਪਿਿੱ ਚ ਲੀਡਰ ਿੀ ਭੂਪਿਕਾ ਪਨਭਾਈ ਿੋਿੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿੇ ਸਿਾਰੋਿਾਂ ਨੰੂ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਪਿਿੱ ਚ ਅਪਿਿ 

ਯੋਿਿਾਨ ਿਾਇਆ ਿੋਿੇ। 
ਮੈਹਰਟ ਿਰਟੀਹਫ਼ਕੇਟ (ਐਨ.ਐਿ.ਐਿ.) 

ਪਜਿਨਾਂ ਨੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿਾ, ਅਤੇ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿ ਪਿਿੱ ਚ ਿਧੀਆ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਪਿਿਾਈ ਿੋਿੇ। 
ਿੱਹਭਆਚਾਰਕ ਿਨਮਾਲ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ 

ਓ)  ਪਿਅਕਤੀਿਤ /ਟੀਿ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ /ਸਾਪਿਤਕ ਿ ਕਾਬਪਲਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਪਿਲੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਪਿਣ ਿਾਲੇ ਿਰਪਤਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ /ਟੀਿ ਿੇ ਸਾਰੇ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਿਰਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

ਅ)  ਿੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਿੇ ਰਾਜ-ਿਿੱਧਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਯ ਿਕ ਿ ਕਾਬਪਲਆਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਪਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਪਿਣ 

ਿਾਲੇ ਿਰ ਪਿਅਕਤੀਿਤ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਟੀਿ ਿੀ ਸੂਰਤ ਪਿਿੱ ਚ ਿੋ ਿੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪਿਿੱ ਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 
ਕਾਲਜ ਕਲਰ : ਟੀਿ ਿੀ ਸੂਰਤ ਪਿਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਿਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੀ ਿਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਿੋਿੇਿੀ:- 

ਅੰਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਜੇਤੂ  : 100% 

ਅੰਤਰ ਜ਼ੋਨਲ ਸੈਪਕੰਡ : 50% 

ਜ਼ੋਨਲ ਜੇਤੂ           : 4 (ਚਾਰ) 

ਜ਼ੋਨਲ ਸੈਪਕੰਡ        : 2 (ਿੋ) 
ਨੋਟ : ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ, ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਜਾਂ ਿੈਪਰਟ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਿਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਕਿੇਟੀ ਿ ਆਰਾ ਪਲਆ ਜਾਿੇਿਾ ਜੋ 

ਪਕ ਪਿਰੰ ਸੀਿਲ ਿ ਆਰਾ ਪਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਪਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਿੀ। ਅਕਾਿਪਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਿੌਰਾਨ ਇਿਨਾਂ ਪਨਯਿਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਿਪਰਿਰਤਨ ਿੀ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। 
 

 ਡਾ. ਿਿੰ ਤ ਿੁਹਰਿੰ ਦਰਪਾਲ ਹਿਿੰ ਘ 

   ਹਪਰਿੰ ਿੀਪਲ 



ਅਕਾਦਹਮਕ ਕਲੈਂਡਰ 2019-20
1. ਿਰਿੀਆਂ ਿੀਆ ਂਛ ਿੱ ਟੀਆਂ 27-05-2019 ਤੋਂ 06-07-2019
2. ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 20-07-2019
3. I, III, V ਸਿੈਸਟਰ ਿੀ ਿੜਹਾਈ 20-07-2019 ਤੋਂ 20-11-2019
4. ਿੀ.ਟੀ.ਏ. ਜਨਰਲ ਿਾਉਸ ਿੀ ਿੀਪਟੰਿ 04-08-2019 (11:00 ਿਜੇ ਸਿੇਰੇ)

5. 
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ 
ਿੀ ਭਰਤੀ 

ਅਿਸਤ 2019
(ਕਿਾਂਪਡੰਿ ਅਫ਼ਸਰ/ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਨ ਸਾਰ) 

6. ਿਪਿਲਾਂ (MST) ਪਿਡ ਸਿੈਸਟਰ ਟੈਸਟ 
ਸਤੰਬਰ 2019 ਿ ੇਿੂਜੇ ਿਫਤੇ
(ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿ ਆਰਾ ਪਨਰਧਾਰਤ ਪਿਤੀਆਂ ਅਨ ਸਾਰ) 

7. ਿਰਪਤਭਾ ਿੋਜ਼ ਿ ਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2019 

8. 
ਸੈਿੀਨਾਰ/ ਲੈਕਚਰ/ ਕ ਇਜ਼/ ਪਿਭਾਿੀ ਅਤ ੇ
ਸਭਾ-ਸ ਸਾਇਟੀ ਿੀਆਂ ਿਤੀਪਿਧੀਆ ਂ

ਅਿਸਤ ਤੋਂ ਨਿੰਬਰ 2019 

9. ਿੇਤਰੀ ਯ ਿਕ ਿੇਲਾ/ਲੋਕ ਿੇਲਾ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2019 
10. ਿੂਜਾ (MST) ਪਿਡ ਸਿੈਸਟਰ ਟੈਸਟ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਿ ੇਤੀਜੇ ਿਫਤ ੇ

11. 
I, III, V ਸਿੈਸਟਰ ਿੀਆ ਂ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ 
ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ 

26-11-2019

12. ਸਰਿੀਆਂ ਿੀਆਂ ਛ ਿੱ ਟੀਆ ਂ 26-12-2019 ਤੋਂ 10-01-2020
13. II, IV, VI ਸਿੈਸਟਰ ਿੀ ਿੜਹਾਈ 11-01-2020 ਤੋਂ 04-05-2020
14. ਤੀਜਾ (MST) ਪਿਡ ਸਿੈਸਟਰ ਟੈਸਟ ਫਰਿਰੀ 2020 ਿੇ ਿਪਿਲੇ ਿਫਤੇ 
15. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਾ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਿ ਸਰਿੀਆ/ਂਿਰਿੀਆ ਂਿੀਆਂ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਿੌਰਾਨ 

16. ਪਿਿੱ ਪਿਅਕ ਟੂਰ 
ਸਰਿੀਆਂ ਿੀਆਂ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਿੌਰਾਨ
(ਪਿਭਾਿ ਆਿਣੇ ਿਿੱ ਧਰ ਤੇ ਛ ਿੱ ਟੀਆਂ ਿੇਿਕੇ ਿਰਬੰਧ ਕਰਨਿੇ) 

17. ਿੇਡ ਸਿਾਰੋਿ ਫਰਿਰੀ 2020 
18. ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਿ ਿੰਡ ਸਿਾਰੋਿ ਫਰਿਰੀ 2020 ਿੇ ਅਿੀਰਲੇ ਿਫਤੇ 
19. ਸਲਾਨਾ ਕਨਿਕੋੇਸ਼ਨ ਅਿਰੈਲ 2020 
20. ਸਿੈਸਟਰ ਿਰੀਪਿਆ ਿੀ ਪਤਆਰੀ ਲਈ ਛ ਿੱ ਟੀਆ ਂ ਇਿਪਤਿਾਨ ਤੋਂ 2 ਿਫਤ ੇਿਪਿਲਾਂ 

21. 
II, IV, VI ਸਿੈਸਟਰ ਿੀਆ ਂ ਯੂਨੀਿਰਪਸਟੀ 
ਿਰੀਪਿਆਿਾਂ 05 ਿਈ 2020 

22. ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਂਿ
21 ਿੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰੋਿੜ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ) ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ 
ਅਨ ਸਾਰ 



 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨਰਦੇਸ਼ 

1. ਕਾਲਜ ਪਿਿੱਚ ਇਕ ਰਪਜਸਟਰ ਿੋਿੇਿਾ ਪਜਸ ਪਿਿੱ ਚ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿੀਆ ਂ ਸਰਿਰਿੀਆ ਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧੀ 
ਇੰਿਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਇਸ ਿੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇਿੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਪਫ਼ਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

2. ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਅਣਚਾਿੇ ਬਾਿਰਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਿੋਸਤਾਂ – ਪਿਿੱ ਤਰਾਂ ਨੰੂ ਪਲਆਉਣ ਿੀ ਸਖ਼ਤ ਿਨਾਿੀ ਿੈ। ਜੇ ਕੋਈ 

ਪਰਸ਼ਤੇਿਾਰ ਪਿਲਣਾ ਚਾਿੇ ਤਾਂ ਪਸਿੱ ਧਾ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱਚ ਜਾਣ ਿੀ ਥਾਂ ਿਪਿਲਾਂ ਿਫ਼ਤਰ ਪਿਿੱਚ ਆ ਕ ੇਆਪਿਆ ਲਿੇਿਾ। 

3. ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਪਿਿਲੇ ਿੀਰੀਅਡ ਪਿਿੱ ਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ / ਕੰਟੀਨ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਲੜਪਕਆ ਂਲਈ ਪਨਸ਼ਪਚਤ 
ਪਨਸ਼ਪਚਤ Lawns ਜਾਂ Common rooms ਪਿਿੱ ਚ ਿੀ ਬੈਠਣ। 

4. ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਿਰਾਂਪਡਆਂ ਜਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਬਨਾਂ ਕੰਿ ਤੋਂ ਿੜਹੇ ਿੋਣ ਿੀ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਪਿਿੱ ਚ ਪਬਨਾਂ ਿਜਹਾ 
ਆਿਾਜਾਈ ਕਰਨ ਿੀ ਸਖ਼ਤ ਿਨਾਿੀ ਿੈ। 

5. ਅਨ ਸ਼ਾਸਨ ਭੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਾ ਿਾਖ਼ਲਾ ਰਿੱਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ। ਅਪਜਿੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ 
ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਿੱ ਢ ੇਜਾ ਸਕਿ ੇਿਨ। 

6. ਕਾਲਜ ਿ ੇਪਕਸੇ ਿੀ ਸਿਾਨ ਿੀ ਭੰਨ ਤੜੋ ਿ ੇਕੇਸ ਪਿਿੱਚ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ 500/- ਰ ਿਏ ਜ਼ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

7. ਨੋਪਟਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨੋਪਟਸ ਿਾੜਨ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਿਾਲੇ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਨੰੂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 500/- ਰ ਿਏ ਜ ਰਿਾਨਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇਿਾ। 

8. ਪਿਪਿਆਰਥੀਆਂ ਿਿੱ ਲੋਂ ਕਾਲਜ ਪਿਿੱ ਚ ਿਬੋਾਇਲ ਫਨੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਿੀ ਿਨਾਿੀ ਿੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 

ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਿਾ ਿੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਪਲਆ ਜਾਿੇਿਾ ਅਤੇ 500/- ਰ ਿਏ ਜ ਰਿਾਨਾ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਿਾ। 

9. ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਉਪਚਤ ਿਪਿਰਾਿ ੇਪਿਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਆਉਣਿੇ। 

10. ਪਟਉਟੋਰੀਅਲ ਿਰ ਿੱ ਿ ਿੀ ਿੀਪਟੰਿ ਿਰ 15 ਪਿਨ ਪਿਿੱ ਛੋਂ ਿ ੰ ਿੀ ਿੈ ਿਰ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਲਈ ਇਸ ਪਿਚ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣਾ 
ਜਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਿੀਪਟੰਿ ਪਿਚ ਕਾਲਜ ਿੀਆਂ ਸਰਿਰਿੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਿੱ ਤੀ ਜਾਂਿੀ ਿੈ। 

11. ਰੈਪਿੰਿ ਇਕ ਿੰਡਯੋਿ ਅਿਰਾਧ ਿੈ ਕਾਲਜ ਕੈਂਿਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਿਸ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਪਜਿੜੇ ਿੀ ਪਿਪਿਆਰਥੀ ਇਸ 

ਪਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਿੋਣਿੇ। ਉਿ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨ ਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਿੇ ਭਾਿੀ ਿਣੋਿੇ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Higher Education Institute Society (HEIS) 

 

About: The primary objective of the HEIS, Government College Ropar is to impart and 

maintain the standards of education alongwith Information and communication Technology 

(ICT). The society aims at developing the technical workforce in the related areas. The 

laboratories of HEIS are well equipped with requisite IT infrastructure which is managed by 

the society's self financed model since 2009. 

Rules and regulations; 

1. The Computer Department offers three courses which include one undergraduate 

and two post graduate courses with semester system. 

2. Two house examinations (i.e. Mid Semester Test) are conducted in each semester. 

MST's are mandatory for students. 

3. Internal assessment for students based upon their day to day work, assignments, 

attendance and marks secured in the mid-semester tests. 

4. A student shall be eligible to appear in final semester examination only if he/she has 

minimum of 75% attendance in each subject. In case of shortage of attendance 

student will have to pay a fine of Rs. 5/- per lecture. 

5. Students willing to avail second chance of MST will have to pay a prescribed fee by 

the college. Students are requested to maintain the discipline & follow the code of 

conduct of the college.   

Features:  

1) In a strictly academic atmosphere, the students will be exposed to High-Tech state of 

the art equipments from leading Educational Equipment suppliers.  

2) A staff highly qualified & professional in the field of computers, guide the students 

and gives them thorough practical training in computer laboratories.  

3) We have two well equipped computer labs. 

4) We have a departmental library apart from college library that supports the 

educational, research and public service programs of the students as well as the faculty. 

Students can avail the facilities of the books of any subject any time. 

Courses Run under Department 

Courses Duration Eligibility Fee 

BCA 6 semesters 
10+2 in any stream with 
at least 50% marks 

As per Punjabi 
University Patiala norms 

M.Sc.-IT 
(Lateral Entry) 2 Semesters 

PGDCA with minimum of 
50% Marks 

As per Punjabi 
University Patiala norms 

PG Diploma 
in Computer 
Applications 

2 Semesters 
Graduation in any 
Stream 

As per Punjabi 
University Patiala norms 



 

 

Board of Governors:  

                            The name and designation of the present members and office bearers of the 
Boards of Governors, who are responsible for the management of the affairs of the society 
is as; 

1.) Dr. Sant Surinderpal Singh      Chairperson 

2.) Prof. Inderjit Singh         Vice- Chairperson 

3.) Prof. Bhagwant Singh Satyal      Secretary 

4.) Prof. Dalvinder Singh                          Joint Secretary 

5.) Dr. Jatinder Kumar                         Finance Secretary 

6.) Sh. Chetan Agarwal              (Member) 

7.) Prof. Gulzar Singh                     (Member) 

8.) Prof. Piara Singh               (Member) 

9.) Prof. Prabhjeet Singh                    (Member) 

10.) Dr. Jasbir Kaur                (Member) 

11.) Prof. Jatinder Singh                       (Member) 

12.) Prof. Seema Saini                                (Member) 

Faculty Members 

1.) Prof. Mandip Kaur       MCA 

2.) Prof. Jupinder Kaur      MCA, M.Tech 

3.) Prof. Sonia Sharma      MCA 

4.) Prof. Manpreet Kaur      MCA 

5.) Prof. Navjot Kaur       MCA 

6.) Prof. Surjit Singh       MCA, UGC-NET 

7.) Prof. Manpreet Singh      M.Sc. IT 

8.) Prof. Gurpreet Kaur      M.A. Punjabi, M.Phil., UGC-NET 

9.) Prof. Poonam Devi       M.Sc. Maths 

10.) Prof. Neeraj Verma      M.A. English  

Data Entry Operators      

1.) Mr. Dalip Kumar       

2.) Mr. Abhimanyu Chaudhary 

3.) Mrs. Harpreet Kaur 

4.) Mr. Satnam Singh  

System Analyst 

1.) Mr. Rakesh Kumar    

Lab Attendant 

1) Mr. Mandeep Singh 

2) Mr. Shankar Singh 

3) Mr. Devinder Singh 

Sweeper-cum-Peon 

1) Mr. Manga Rajan   



 

  



 

  



 

  







 

  












