ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
Ref. No./PSOU/COE/104

Date: 05.08.2022

ਅਗਸਤ-2022 ਪੀਿਖਆਵ ਸਬੰ ਧੀ ਪੀਿਖਆਵ ਕਦਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ
1.

ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਪੀਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ 10 ਤ ਘੱ ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ
ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡਟ ਹੀ ਇਨਵੀਜੀਲੇ ਟਰ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡਟ ਵਲ ਕੋਈ ਵੀ
ਿਨਗਰਾਨ (ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡਟ ਤ ਇਲਾਵਾ) ਵਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2. ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਾਮ ਦੇ ਸੈ ਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਦੋ ਸਟਪ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਿਜਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:


ਸਵੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟਪ - ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਲੋ ਗੋ ਦੇ ਨਾਲ CoE ਸਾਈਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।



ਾਮ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਟਪ - PSOU ਨਾਲ CoE ਸਾਈਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਿਜਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਰਸ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡਟ ਦੁਆਰਾ ਬੈਗ (ਛੋਟੇ/ਵੱ ਡੇ) ਿਵੱ ਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ
(ਬੈਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ

U

ਮਾਰਕ

ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ) ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਬੰ ਧਤ ਬੈਗ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ

ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
S. No.

Duty assigned for Exam
Centre

Exam related information

1.

Chief Coordinator/Principal

Receiving of SMS & Email

2.

Coordinator

3.

Superintendent

4.

Deputy Superintendent

Student Detail, Programme Detail, Q-Paper,
Attendance Cut list
Student Detail, Programme Detail, Attendance Cut
list, Mark Attendance, Add Answer-Sheet, Secrecy
memo cum attendance sheet

ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਸਬੰ ਧੀ ਪੀਿਖਆ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੇ Steps ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ:
 ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ Module (ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ) ਦਾ ਵੈਬਿਲੰਕ (https://exam.psou.ac.in/ExamCenter)


ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ, ਸੈ ਨ,
ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ)  Student Appearing TAB ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਪੀਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵੇ  Programme Allocated TAB ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਿਪੰ ਿਟੰ ਗ ਸੈ ਲ TAB ਦੇ ਹੇਠ  Question Paper and Attendance Cut list ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ (Morning8:30 am to 10:00 am, Evening - 12:30 pm to 14:00 pm) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1

 ਸੁਪਰਡਟ/ਿਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡਟ Module ਦਾ ਵੈਬਿਲੰਕ (https://exam.psou.ac.in/CollegeUser)


ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ, ਸੈ ਨ,
ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ)  Students Appearing TAB ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਪੀਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵੇ  Programme Allocated TAB ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰੀ TAB  Add and Lock attendance ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।



ਿਵਿਦਆਰਥੀ



ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੱ ਟ ਿਲਸਟ TAB  Download attendance cut list ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਤਰ- ੀਟ TAB  Add and Lock answer sheet no. ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਪੀਿਖਆਵ

2

