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ਸਮੂਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ (ਅਗਸਤ 2022)
ਖਵਸ਼ :-

ਅਗਸਤ 2022 ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਦੇ ਸੰਚ ਲਨ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਲਈ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਸਬੰਧੀ (Revised)

ਅਗਸਤ 2022 ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਦੇ ਸੰਚ ਲਨ ਲਈ ਲਗ ਏ ਗਏ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਖਲਿੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ:
1)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਖਨਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਕ ਰਨ, ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦ ਨੁ ਮ ਇੰਦ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ
(ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ) ਦੀ ਖਨਗਰ ਨੀ ਹੇਠ ਕਰੇਗ ।

2)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਖਡਊਟੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਪਖਹਲ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਖਦਨ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਖਦਨ ਪਖਹਲ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ
ਖਡਊਟੀ ਰੋਜ਼ ਨ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵ ਉਣ ਤੋਂ ਘਿੱਟ-ੋਂ ਘਟ ਅਿੱਧ ਘੰਟ ਪਖਹਲ ਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ
ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੇ ਲ ਿ ਨ ਲ ਸੀਲ ਕਰਨ (ਖਪਿੱਤਲ ਵ ਲੀ ਸਟੈਂਪ ਨ ਲ ਮ ਰਕ ਕਰਕੇ) ਉਪਰੰਤ ਨੋ ਡਲ ਕੇਂਦਰ
(ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ) ਤੇ ਜਮਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਣ ਤਿੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਕਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂ ੰ ਆਪਣੀ ਖਡਊਟੀ
ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਦੋਰ ਨ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜ ਣ ਦੀ ਇਜ ਜਤ ਨੂ ੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

3)

ਖਜਨਹ ਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਖਜਆਦ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਿੋ-ਵਿੱਿਰੇ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਲਗ ਏ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਕ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਖਨਯਮ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ।

4)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ
ਸ ਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਾਂ ਨ ਲ ਤ ਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸ ਈਟ
https://psou.ac.in/examination ਤੇ ਪਖਹਲ ਾਂ ਹੀ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋ ਖਗਨ ਖਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ
ਕੰਮਕ ਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਵਧ ਖਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠ ਖਲਿੀ ਸੂਚਨ ਾਂ ਇਸ ਖਸਸਟਮ ਰ ਹੀਂ ਲਈ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹ ਜ਼ਰੀ/ਕਿੱਟ ਖਲਸਟ ਾਂ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ।



ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਡੀਟੈਂਡ, ਗੈਰਹ ਜ਼ਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਮ.ਸੀ. ਦ ਸਟੈਟਸ ਆਨਲ ਈਨ
ਅਪੋਲਡ ਕਰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। Missing & Damaged ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਆਨਲ ਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖਵਿੱਚ
ਰੋਜ਼ ਨ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤ ਜ ਵੇ।



ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਨੁ ਸ ਰ ਸੀਕ੍ਰੈਸੀ ਮੀਮੋ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਖਪਰਟ
ੰ ਕੀਤ
ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸੀਕ੍ਰੈਸੀ ਮੀਮੋ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ।



ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੈਬਖਲੰਕ
https://psou.ac.in/exam_notices ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈਕ ਕੀਤ ਜ ਣ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨ ਵ ਾਂ ਨੂ ੰ ਜ ਣਨ ਲਈ ਰੋਜ ਨ ਘਿੱਟ-ੋਂ ਘਿੱਟ 2 ਵ ਰੀ ਲੋ ਖਗਨ (ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਖਵਿੱਚ) ਕਰਨ ਜਰੂਰੀ
ਹੋਵੇਗ ।

5)

ਕ ਲਜ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈ ਟ ਦੀ ਸਰਖਵਸ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਲੋਂ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਵ ਈ ਜ ਵੇਗੀ।

6)

ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈਲ) ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵ ਲੇ ਖਦਨ (ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ) ਪੇਪਰ 8:00 ਵਜੇ ਆਨਲ ਈਨ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤ
ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦੁ ਪਖਹਰ 12:00 ਵਜੇ ਆਨਲ ਈਨ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
1

7)

ਖਪਰੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱਤਰ ਾਂ ਨੂ ੰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ 8:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 12:30 ਵਜੇ) ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
(ਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈਲ) ਤੋਂ ਰਸੀਵ ਕਰੇਗ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਵੇਗ ।

8)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱਤਰ ਪੈਕਟ ਸਬੰਧਤ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈਲ) ਤੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਵ ਲੇ
ਖਦਨ ਰਸੀਵ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ। ਪਰਸ਼ਨ ਪਿੱਤਰ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤ ਾਂ ਤੁ ਰੰਤ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ Exam Branch
(Helpline):
0175-5082367
(Landline),
95307-41524
(Mobile),
Email:
coepsou@psou.ac.in ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖਧਆਨ ਖਵਿੱਚ ਖਲਆਾਂਦ ਜ ਵੇ।

9)

ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਖਲਸਟ ਖਪਰੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਵਧ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਦੇ ਲੋ ਖਗਨ ਖਵਿੱਚ ਖਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਪਰੀਖਿਆ ਫ ਰਮ ਗਲਤ ਭਰੇ ਹੋਣ ਕ ਰਨ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਮੋ/ਕਿੱਟ
ਖਲਸਟ ਖਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦ ਤ ਾਂ ਉਸ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਨੂ ੰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥ P-10 ਪਰਫ
ੋ ਰਮ ਭਰਕੇ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜ ਜ਼ਤ
ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰੋਫ ਰਮ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਵੇਗੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਮੋ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਵਧ ਲੋ ਖਗਨ ਖਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਦਿੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।

10)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆੰ ਦ ਸੀਖਟੰਗ ਪਲ ਨ ਰੋਜ਼ ਨ ਬਣ ਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ
ਖਕ ਸ ਰੇ ਪੇਪਰ ਾਂ ਦੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਖਮਕਸ ਕਰਕੇ ਬਠ ਉਣ ਦ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ ਜ ਵੇ ਤ ਾਂ ਜੋ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਇਿੱਕ ਦੂ ਜੇ ਤੋਂ ਨਕਲ ਨ ਕਰ
ਸਕਣ।

11)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖਵਿੱਚ ਜੋ ਕ ਪੀਆਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜ ਾਂ ਿਰ ਬ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਉਹਨ ਾਂ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ (ਖਮਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਮੁਤ ਬਕ) ਪਰੋਫ ਰਮ ਭਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨ ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ
ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਈ ਜ ਵੇ।

12)

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੀਖਟੰਗ ਪਲ ਨ ਬਣ ਉਣ ਸਮੇਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਲਿੱਗ ਤੋਂ ਨ
ਲਗ ਇਆ ਜ ਵੇ। ਦੇਿਣ ਖਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਕਈ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਵਿੱਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਿੱਗ ਖਬਠ ਇਆ ਜ ਾਂਦ
ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਖਨਯਮ ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ ਖਧਆਨ ਖਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਕੇਸ ਾਂ ਨੂ ੰ UMC ਕੇਸ ਮੰਖਨਆ
ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸ ਰੀ ਖਜੰਮੇਵ ਰੀ ਲੋ ਕਲ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ), ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ
ਹੋਵੇਗੀ।

13)

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਖਮੰਟ ਪਖਹਲ ਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਦ ਿਲ ਕਰ ਖਲਆ ਜ ਵੇ ਅਤੇ 20 ਖਮੰਟ ਪਖਹਲ ਾਂ ਉੱਤਰ
ਕ ਪੀਆਾਂ ਵੰਡ ਖਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜ ਣ। ਇੰਨਖਵਜੀਲੇ ਟਰ ਵਿੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਇਆ ਜ ਵੇ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ
ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕੋਰਸ-ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਆਈ.ਡੀ. ਠੀਕ ਢੰਗ ਨ ਲ ਭਰਨ ਅਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਦੂ ਜੇ ਪੰਨੇ ਤੇ (ਪੇਪਰ ਦ ਸਮ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਖਹਲ ਾਂ) ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਨੂ ੰ ਵੀ ਪਖੜਹ ਆ ਜ ਵੇ।

14)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂ ੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦ ਕੰਮ ਵੀ ਕ ਲਜ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਪਖਹਲੇ ਪੇਜ ਨੂ ੰ ਉੱਪਰ
ਵ ਲੇ ਸਿੱਜੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੇ (Vertical Fold) ਉੱਤਰ ਕ ਪੀ ਨੂ ੰ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਨ ਲ ਸੀਲ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਪਲਰ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ। ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿੱਧ ਇੰਚ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ। ਉੱਤਰ ਕ ਪੀ ਤੇ ਸਿੱਜੇ ਪ ਸੇ (ਕੋਨੋ ਉਪਰ
ਹੀ) ਵਰਟੀਕਲ ਸੈਲੋ ਟੇਪ ਲਗ ਈ ਜ ਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ ਣਕ ਰੀ ਪਰ ਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤ ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ
ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ।

15)

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਖਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਵ ਲੀਆਾਂ ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਹੀ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਭਰੀ
ਜ ਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀ ਦੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਪੇਜ ਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ ਨ ਭਰੀ
ਜ ਵੇ।

16)

ਪਰੀਖਿਆ ਦੋਰ ਨ ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਤੇ UMC ਬਣਦ ਹੈ ਤ ਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦ ਵੇਰਵ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੇ ਖਲਫ ਫੇ
ਤੇ ਦਰਸ ਈ ਗਈ ਜਗਹ ਤੇ ਭਰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਨ ਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ UMC ਪਰੋਫ ਰਮੇ ਖਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜ ਵੇ।

17)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇੰਨਖਵਜੀਲੇ ਟਰ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆ ਦੀ ਹ ਜ਼ਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਲਗ ਈ
ਜ ਵੇ। ਗੈਰ ਹ ਜ਼ਰ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ “Absent Mark” ਇੰਨਖਵਜੀਲੇ ਟਰ ਅਮਲੇ ਦੁ ਆਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ।

18)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦੇ ਫੜੇ ਜ ਣ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਵਲੋਂ ਬਣ ਇਆ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਮੁਤ ਬਕ ਸ ਰੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਾਂ (ਸਬੰਧਤ ਪਰਫ
ੋ ਰਮੇ ਖਵਿੱਚ) ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੂਚਨ ਾਂ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਪਰੋਫ ਰਮੇ ਖਵਿੱਚ ਸ ਰੇ ਕ ਲਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ ਾਂ ਭਰੀਆਾਂ ਜ ਣ, ਤ ਾਂ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ
ਸੁਣਵ ਈ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਦਕਤ ਨ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨ ਾਂ ਰੋਜ਼ ਨ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਲੋ ਖਗਨ ਖਵਿੱਚ ਸੁਖਵਧ
ਖਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਖਵਜੀਲੇ ਟਰ/ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਤਰਕ ਪੀ ਨੂ ੰ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹ ਲਤ ਖਵਿੱਚ Cross ਨਹੀਂ ਕੀਤ
2

ਜ ਵੇਗ ।
19)

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਖਕ ਉਹ ਪੇਪਰ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀ ਦੇ ਸ ਰੇ ਿ ਲੀ ਪੰਖਨਆਾਂ ਨੂ ੰ ਕਿੱਟ ਕੇ
(Cross ਕਰਕੇ) ਹੀ ਆਪਣੀ ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀ ਇੰਨਖਵਜੀਲੇ ਟਰ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਕਰਵ ਉਣ। ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਇਹ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਜ ਰੀ
ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਖਕ ਉਹ ਆਪਣ ਪੇਪਰ ਖਲਿਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਿ ਲੀ ਨ ਛਿੱਡਣ। ਿ ਲੀ ਪੇਜ ਛਿੱਡ ਕੇ ਖਲਿਣ ਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦੀ

ਉੱਤਰ ਕ ਪੀ ਦ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
20)

ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀਆਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਖਹਲ ਾਂ ਪਰੀਖਿਆ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਚੈਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇ ਖਕ ਸ ਰੀਆਾਂ ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀਆਾਂ ਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ
ਖਲਿੇ ਆਿਰੀ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਬ ਅਦ Space Below Cancelled ਦੀ ਮੋਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗ ਈ ਜ ਵੇ। space below cancelled
ਦੀ ਮੋਹਰ ਨ ਲਗ ਏ ਜ ਣ ਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦ ਮੁਲ ਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ
ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਬੁਲ ਕੇ ਮੋਹਰ ਾਂ ਲਗਵ ਈਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਖਵਰੁਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਖਨਯਮ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਕ ਰਵ ਈ ਕੀਤੀ
ਜ ਵੇਗੀ।

21)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਖਵਿੱਚ (Detained) ਡੀਟੈਨਡ, ਗੈਰਹ ਜਰ (Absent) ਅਤੇ ਯੂ.ਐਮ.ਸੀ. (UMC) ਵ ਲੇ
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨ ਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਸਸਟਮ ਰ ਹੀਂ ਆਨਲ ਈਨ ਲਈ ਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜਸਦੇ ਆਧ ਰ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਮੋ ਵੀ ਆਨਲ ਈਨ
ਖਤਆਰ ਹੋਵੇਗ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਖਵਧ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਲੋ ਖਗਨ ਖਵਿੱਚ ਖਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

22)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਹ ਜ਼ਰ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ
ਲੋ ਖਗਨ ਰ ਹੀਂ ਆਨਲ ਈਨ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਵ ਏ ਜ ਣਗੇ ਜੋ ਖਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਖਦਨ ਬ ਅਦ ਤਿੱਕ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਵ ਏ ਜ ਸਕਣਗੇ।
ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਨ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਹ ਜ਼ਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਕ ਪੀ ਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੂ ੰ ਦੇਣੀ
ਹੋਵੇਗੀ।

23)

ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰ ਮ/ਕੋਰਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਨੁ ਸ ਰ ਹ ਜਰੀ ਸ਼ੀਟ/ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ
ਮੀਮੋ ਖਪਰਟ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਹ ਜਰੀ ਸ਼ੀਟ/ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਮੋ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਪੈਕ ਕਰਵ ਈਆਾਂ
ਜ ਣਗੀਆਾਂ। ਹ ਜਰੀ ਸ਼ੀਟ/ਸੀਕ੍ਰੈਸੀ ਮੀਮੋ ਖਪਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਹ ਜਰੀ ਸ਼ੀਟ/ਸੀਕ੍ਰੈਸੀ ਤੇ ਪੈਕਟ ਨੰਬਰ ਖਪਰਟ ਹੋਵਗ
ੇ । ਇਹ ਪੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹਰ
ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੋ ਅਿੱਿਰ ਖਵਿੱਚ ਖਲਿਣ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗ । ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਦ ਇਕਿੱਠ ਹ ਜਰੀ ਸ਼ੀਟ/ਸੀਕ੍ਰੈਸੀ ਮੀਮੋ ਖਪਰਟ ਹੋਵੇਗ
ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਇਕਿੱਠੀਆਾਂ ਇਕ ਪੈਕਟ ਖਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨੀਆਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ/ਐਲ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਰਸ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਦ ਿਲ ਖਲਆ ਹੈ, ਉਨਹ ਾਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ
ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁ ਆਰ ਬੈਗ (ਛੋਟੇ/ਵਿੱਡ)ੇ ਖਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ
ਮ ਰਕ (ਬੈਗ ਦੇ ਬ ਹਰ ਵ ਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪ ਸੇ)
U
ਕਰ ਖਦਿੱਤ ਜ ਵੇ । ਸਬੰਧਤ ਬੈਗ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਦੇ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਕ ਲਜ ਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਖਵਿੱਚ ਵ ਪਸ ਜਮਹ ਾਂ
ਕਰਵ ਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਣਗੇ।

24)

25)

ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਖਵਸ਼ , ਕੋਰਸ ਕੋਡ, ਪੇਪਰ ਆਈ.ਡੀ., ਸੈਸ਼ਨ, ਬਰ ਾਂਚ, ਸਮੈਸਟਰ, ਖਮਤੀ, ਹ ਜਰ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ, ਗੈਰਹ ਜਰ
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਅਤੇ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਪਰਮ ਨ
ਾਂ ੈਂ ਟ ਮ ਰਕਰ (ਕ ਲੀ ਖਸਹ ਈ ਵ ਲੇ ) ਨ ਲ ਹੀ ਖਲਿੀ ਜ ਵੇ। ਬੈਗ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਕ ਲੀ ਖਸਹ ਈ ਵ ਲੇ ਪਰਮ ਾਂਨੈਂਟ ਮ ਰਕਰ ਨ ਲ ਖਲਿਣ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗ ।

26)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋ ਕਲ ਕੇਂਦਰ (ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ) ਤਿੱਕ ਸ਼ ਮ ਦ ਪੇਪਰ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ
ਪਹੁੰਚ ਉਣ ਦ ਕੰਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।


30 ਤਿੱਕ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਵ ਸਤੇ ਛੋਟੇ ਬੈਗ (White Color) ਵਰਤੇ ਜ ਣ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਵ ਸਤੇ ਵਿੱਡੇ ਬੈਗ
(Yellow Color) ਵਰਤੇ ਜ ਣ।



ਰੋਜ਼ ਨ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ (ਸਵੇਰ ਜ ਾਂ ਸ਼ ਮ) ਖਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੈਗ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਇਿੱਕ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਉਹਨ ਾਂ ਨੂ ੰ ਮ ਰਕ ਇਸ ਤਰਹ ਾਂ ਕੀਤੀ
ਜ ਵੇ। (ਜੇਕਰ 5 ਬੈਗ ਹਨ ਤ ਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਬ ਹਰਲੇ ਪ ਸੇ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 ਮ ਰਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇ)



ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਚਲ ਨ ਖਪਰਟ
ੰ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ (ਜੋ ਖਕ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਚਲ ਨ ਹੋਵੇਗ )
ਜੋ ਖਕ ਆਨਲ ਈਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਖਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗ ।



ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਿੱਕ ਫ ਈਨਲ ਚਲ ਨ ਖਪਰਟ
ੰ (ਖਜਸ ਖਵਿੱਚ ਸ ਰੀਆਾਂ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਉੱਤਰ
ਕ ਪੀਆਾਂ ਦ ਖਰਕ ਰਡ ਹੋਵੇਗ ) ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ਜੋ ਖਕ ਆਨਲ ਈਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਖਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਗ
ੇ ।



ਖਪਰੰਟ ਕੀਤੇ ਚਲ ਨ ਖਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਕਟ ਦੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਦ ਵੇਰਵ ਹੋਵੇਗ ।
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ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਲ ਨ ਦੀ ਇਿੱਕ ਕ ਪੀ ਨੋ ਡਲ ਕੇਂਦਰ (ਸੰਬਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ) ਲਈ, ਅਤੇ ਇਕ ਕ ਪੀ
ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ (ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਕਰਵ ਕੇ ਰਸੀਦ ਲੈ ਣ ਉਪਰੰਤ) ਆਪਣੇ ਖਰਕ ਰਡ ਖਵਿੱਚ ਰਿੱਿ ਲਈ ਜ ਵੇ।



ਹਰ ਬੈਗ (ਛੋਟੇ-ਵਿੱਡੇ) ਨੂ ੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦ ਨ ਮ, ਕੋਡ, ਖਮਤੀ, ਪੈਕਟ ਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ ਖਲਿੀ ਜ ਵੇ।



ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ ਰੇ ਪੈਕਟ ਇਕ ਬੈਗ ਖਵਿੱਚ ਪ ਏ ਜ ਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ ਰੇ ਪੈਕਟ ਇਿੱਕ ਬੈਗ ਖਵਿੱਚ ਪ ਏ ਜ ਣ। ਜੇਕਰ
ਪੈਕਟ ਵਿੱਧ ਹੋਣ ਤ ਾਂ ਦੋ ਜ ਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਧ ਬੈਗ ਵੀ ਲਗ ਏ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਹਰ ਬੈਗ ਨੂ ੰ ਪਲ ਸਖਟਕ ਰਿੱਸੀ ਨ ਲ ਖਸਲ ਈ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।



ਥੈਲੈ (ਬੋਰ)ੇ ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸ ਰੇ ਬੈਗ ਾਂ ਨੂ ੰ ਫ ਈਨਲ ਪੈਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ , ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪੈਖਕੰਗ ਦ ਤਰੀਕ
ਹੇਠ ਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤ ਖਗਆ ਹੈ:



ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਅਲਿੱਗ-ਅਲਿੱਗ ਸ ਰੇ ਬੈਗ ਾਂ ਨੂ ੰ ਉਸ ਖਦਨ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸ਼ ਮ ਨੂ ੰ ਲਿੱਠੇ ਦੇ ਕਿੱਪੜੇ ਖਵਿੱਚ
ਖਸਲ ਈ ਕਰਕੇ ਇਿੱਕਠ (ਫ ਈਨਲ) ਪੈਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇ ਤ ਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖਦਨ ਦੀਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਇਿੱਕ ਹੀ ਥੈਲੈ (ਬੋਰ)ੇ ਖਵਿੱਚ
ਪੈਕ ਕਰ ਖਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜ ਣ। ਇਸ ਥੈਲੇ (ਬੋਰ)ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦ ਖਰਕ ਰਡ
ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੀਮੋ-ਕਮ-ਚਲ ਨ ਖਵਿੱਚ ਪਰਮ ਨੈਂ ਟ ਮ ਰਕਰ (ਕ ਲੇ ਰੰਗ ਵ ਲ ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਥੈਲੈ (ਬੋਰੇ) ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਚਪਕ ਖਦਿੱਤ
ਜ ਵੇ। ਥੈਲੇ (ਬੋਰੇ) ਨੂ ੰ ਫ ਈਨਲ ਪੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਪਿੱਤਲ ਵ ਲੀ ਸੀਲ (ਲਿੱਕੜ ਦੇ ਹੈਡਲ ਵ ਲੀ) ਲ ਈ ਜ ਵੇ, ਸੀਲ ਲਗ ਣ ਤੋਂ
ਬ ਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹਸਤ ਿਰ (ਚਲ ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਾਂ) ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।



ਸ ਰੇ ਥੈਲੇ-ਬੋਰੇ (ਖਜਨਹ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਰੋਜ ਨ ਾਂ ਦੀ ਫ ਈਨਲ ਪੈਖਕੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਵਲੋਂ
ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਏ ਜ ਣਗੇ। ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਸਮ ਨ (ਬਕ ਇਆ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ, ਬਕ ਇਆ ਬੈਗ, ਸ ਰੀਆਾਂ ਸਟੈਂਪ ਾਂ
5-6) ਨੂ ੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ/ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਉਣ ਕ ਲਜ ਦੇ ਚੀਫ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ/ਖਪਰੰਸੀਪਲ ਦੀ ਖਜੰਮੇਵ ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਕ ਲਜ/ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਕ ਇਆ ਰਖਹੰਦ
ਸਮ ਨ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਜਮਹ ਾਂ ਨ ਕਰਵ ਇਆ ਖਗਆ ਤ ਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ
ਕੀਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਖਵਚੋਂ ਇਸ ਸਮ ਨ ਦੀ ਰ ਸ਼ੀ ਕਿੱਟ ਲਈ ਜ ਵੇਗੀ।



ਹੇਠ ਖਦਿੱਤੇ ਟੇਬਲ ਮੁਤ ਬਕ ਹੀ ਫ ਈਨਲ ਚਲ ਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨ ਚਲ ਨ (ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ) ਬਣੇ ਗ ਖਜਸ ਖਵਿੱਚ
ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਾਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਥੈਖਲਆਾਂ (ਬੋਖਰਆਾਂ) ਖਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋਣਗੀਆਾਂ।

ਹਰ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦ ਸਵੇਰ ਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦ ਇਿੱਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦ ਇਿੱਕ ਬੈਗ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੋਵਗ
ੇ :
ਲੜੀ
ਨੰ.

ਸਮੈਸਟਰ

ਕੋਰਸ ਦ ਨ ਮ

ਕੋਰਸ
ਆਈ.ਡੀ.

ਪੇਪਰ ਆਈ.ਡੀ.

ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ
ਦੀ ਖਗਣਤੀ

ਪੈਕਟ (ਛੋਟੇ-ਵਿੱਡੇ)Yellow/White
Color

ਨੋ ਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ ਇਸ ਸਬੰਧ ਖਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦ ਪ ਲਣ ਕੀਤ ਜ ਵੇ।


ਉਪਰੋਕਤ ਚਲ ਨ ਆਨਲ ਈਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਖਵਿੱਚ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੋਵਗ
ੇ । ਖਜਸ ਦ ਵੇਰਵ (ਉਕਤ ਪਰੋਫ ਰਮੇ ਅਨੁ ਸ ਰ)
ਆਨਲ ਈਨ ਪੋਰਟਲ ਖਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਚਲ ਨ ਦ ਖਪਰੰਟ ਖਲਆ ਜ ਸਕਦ ਹੈ।

27)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ ਰੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ੜ-ੇ ਨੇ ੜੇ ਹੀ ਰਿੱਿੇ ਜ ਣ ਤ ਾਂ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੂਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿੱਖਿਆ ਜ ਸਕੇ।

28)

ਨੋ ਡਲ ਸੈਂਟਰ (ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਕੋਲ) ਤੇ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਜਮਹ ਕਰਵ ਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ
ਖਨਗਰ ਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦ ਹਿੱਕ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ
ਹੋਵੇਗ । ਖਜਸ ਲਈ ਜਰੂਰਤ ਅਨੁ ਸ ਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋ ਕਲ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ
ਕੰਟਰੋਲਰ ) ਨ ਲ ਤ ਲਮੇਲ ਕਰ ਖਲਆ ਜ ਵੇ।

29)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਪਰਸ਼ਨ-ਪੇਪਰ ਾਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈਲ) ਦੇ ਲੋ ਖਗਨ
ਖਵਿੱਚ ਆਨਲ ਈਨ ਦੇਿਣ ਦੀ ਸੁਖਵਧ ਹੋਵੇਗੀ।
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30)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਅਸ ਨੀ ਨ ਲ ਬੈਠਣਯੋਗ ਫਰਨੀਚਰ
ਹੋਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤ ਾਂ ਜੋ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਪਰ ਖਲਿਣ ਖਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਖਕਲ ਨ ਆਵੇ।

31)

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਪ ਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਬਜਲੀ ਜ ਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟਰ ਦ ਪਰਬੰਧ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤ
ਜ ਵੇਗ , ਇਹ ਪਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨ ਲ ਤ ਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਵਲੋਂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।

32)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲ ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਲਜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ ਰੇ
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪਖਹਲ ਾਂ ਹੀ ਹਦ ਇਤ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ ਤ ਾਂ ਖਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਨ ਲ ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਅਤੇ
ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬ ਹਰ ਹੀ ਰਿੱਿੇ ਜ ਣ। ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਤੇ ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਜੈਂਮਰ ਵੀ
ਲਗ ਏ ਜ ਣ ਤ ਾਂ ਖਕ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਦੁ ਰਵਰਤੋਂ ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਰੋਜ ਨ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਖਹਲ ਾਂ
ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਨ ਰਿੱਿਣ ਲਈ ਜ ਣੂ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਖਸਆ ਜ ਵੇ ਖਕ ਬੰਦ ਮੋਬ ਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨ ਲ ਰਿੱਿਣ ਤੇ ਯੂ.ਐਮ.ਸੀ. ਕੇਸ
ਬਣ ਸਕਦ ਹੈ।

33)

ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਸ ਰੇ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਤੇ ਫਲ ਇੰਗ ਸਕੈਡ ਦੀ ਖਨਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਵਲੋਂ ਫਲ ਇੰਗ
ਸਕੈਡ ਨ ਲ ਵਧੀਆ ਤ ਲਮੇਲ ਬਣ ਇਆ ਜ ਵੇ ਤ ਾਂ ਜੋ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਤੇ ਇਮਖਤਹ ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਉਣ ਦ ਕੰਮ ਸੁਚ ਰੂ ਢੰਗ ਨ ਲ
ਫਲ ਇੰਗ ਸਕੈਡ ਵਲੋਂ ਵੈਰੀਫ ਈ ਕੀਤ ਜ ਸਕੇ ਖਜਸ ਦੀ ਖਰਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜ ਵੇਗੀ।

34)

ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ ਫ ਮੈਬਰ ਜੋ ਖਕ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਖਰਹ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਖਡਉਟੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕ ਜ ਲਈ ਨ ਲਗ ਈ
ਜ ਵੇ।

35)

ਪਰੀਖਿਆ ਖਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਖਰਸ਼ਤੇਦ ਰ ਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਖਵਿੱਚ ਖਡਊਟੀ ਤੇ ਨ ਲਗ ਇਆ ਜ ਵੇ ਅਤੇ
ਨ ਹੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਦ ਿਲ ਹੋਣ ਖਦਿੱਤ ਜ ਵੇ। ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲ , ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ Norms
(ਮ ਪਦੰਡ ) ਮੁਤ ਬਕ ਹੀ ਲਗ ਇਆ ਜ ਵੇ। ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵ ਲੀ ਖਬਲਖਡੰਗ ਖਵਿੱਚ ਖਡਊਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਕਸੇ ਵੀ ਸਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂ ੰ ਦ ਿਲ
ਨ ਹੋਣ ਖਦਿੱਤ ਜ ਵੇ। ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਸਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਦ ਦਫਤਰ ਉਸ ਖਬਲਖਡੰਗ ਖਵਿੱਚ ਹੈ (ਖਜਿੱਥੇ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ) ਤ ਾਂ ਦਫਤਰ ਦ
ਸਥ ਨ ਤੁ ਰੰਤ ਬਦਲ ਖਦਿੱਤ ਜ ਵੇ।

36)

ਕ ਲਜ ਵਲੋਂ ਤ ਇਨ ਤ ਕੀਤੇ ਅਮਲੇ ਖਵਚੋਂ ਖਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨਕਲ ਕਰਵ ਉਣ ਦ ਸ਼ਿੱਕ ਹੋਵੇ ਤ ਾਂ ਇਮਖਤਹ ਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਸਬੰਧਤ
ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ) ਨ ਲ ਤ ਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਖਡਊਟੀ ਤੋਂ ਫ ਰਗ ਕੀਤ ਜ ਵੇ।

37)

ਖਕਸੇ ਤਰਹ ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਰਤੀ ਅਨਸਰ ਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜ ਾਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਇਮਖਤਹ ਨ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਧਮਕ ਇਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਤ ਾਂ
ਉਸਦੀ ਸੂਚਨ ਾਂ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਖਲਸ ਮੁਿੱਿੀ ਨੂ ੰ ਖਦਿੱਤੀ ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਪੁਖਲਸ ਸੁਰਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਸਬੰਧਤ ਪੁਖਲਸ ਮੁਿੱਿੀ ਨੂ ੰ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਲੈ ਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨ ਖਦਿੱਤੀ ਜ ਵੇ।

38)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂ ੰ ਅਚਨਚੇਤ ਖਬਮ ਰ ਹੋਣ ਕ ਰਨ ਜ ਾਂ ਪਖਰਵ ਰ ਖਵਿੱਚ ਅਣਸੁਿ ਵੀ ਘਟਨ ਵ ਪਰ ਜ ਣ ਕ ਰਨ, ਜੇਕਰ ਖਡਊਟੀ ਛਿੱਡ ਕੇ ਜ ਣ
ਪੈਂਦ ਹੈ ਜ ਾਂ ਕੋਈ ਛੁ ਿੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤ ਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਵ ਪਰਬੰਧ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।ਇਸ
ਜ ਣਕ ਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਫ
ੋ ਰਮ ਭਰ ਕੇ ਸੰਬੰਖਧਤ ਕ ਲਜ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਸੂਚਨ ਖਦਿੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।

39)

ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸ ਰ ਖਰਕ ਰਡ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਜ ਰੀ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਹੀ ਪੈਕ ਕੀਤ ਜ ਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ
ਸੰਬੰਧਤ ਸਟ ਫ ਨੂ ੰ ਹੀ ਜਮਹ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇ ਜੋ ਖਕ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਉਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਉਗੇ।

40)

ਕਈ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰਕ ਪੀ ਖਵਿੱਚ ਆਪਣ ਮੋਬ ਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪ ਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ
ਇੰਨਖਵਜੀਲੇ ਟਰ ਅਮਲੇ ਰ ਹੀਂ ਅਤੇ ਖਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਜਹ ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜ ਣ।
ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਅਖਜਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵਚ, ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦ ਪੇਪਰ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ ਖਨਯਮ ਾਂ ਅਨੁ ਸ ਰ ਯੂ.ਐਮ.ਸੀ.
ਅਧੀਨ ਮੰਖਨਆ ਜ ਵੇਗ ।

41)

ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਹ ਜ਼ਰੀ ਦ ਪਰੋਫ ਰਮ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰੋਗਰ ਮ/ ਕੋਰਸ/ ਬਰ ਚ
ਾਂ / ਸਮੈਸਟਰ ਵ ਈਜ ਇਿੱਕ ਹੀ ਫ ਈਲ ਖਵਚ
ਲਗ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇ।

42)

ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦ ਪਰਫ
ੋ ਰਮ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਖਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਹ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇ।

43)

ਪਰੀਖਿਆ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ ਖਨਯਮ ਾਂ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੀ ਤ ਇਨ ਤ ਕੀਤ ਜ ਵੇ। ਵ ਧੂ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਖਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸੰਸਥ
ਦੇ ਅਕ ਊਟ ਖਵਚੋਂ ਕਿੱਟ ਲਈ ਜ ਵੇਗੀ। ਸ ਰੇ ਖਬਿੱਲ ਪਰੀਖਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 7 ਖਦਨ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਾਂ
ਕਰਵ ਖਦਿੱਤੇ ਜ ਣ ਤ ਾਂ ਖਕ ਬ ਕੀ ਰਖਹੰਦੀ ਰਕਮ ਦ ਭੁ ਗਤ ਨ ਕੀਤ ਜ ਸਕੇ। ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰ ਸ਼ੀ ਐਡਵ ਸ ਖਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ
5

ਨੂ ੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਖਵਚੋਂ ਲੋ ੜ ਮੁਤ ਬਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੁ ਿੱਟਕਲ ਿਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਕ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਖਨਯਮ ਾਂ ਦੇ
ਮੁਤ ਬਕ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ।
44)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨ ਲ ਸਬੰਧਤ ਅਖਧਕ ਰੀਆਾਂ/ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਦੇ Honorarium/TA ਆਖਦ ਦੇ ਖਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ
ਪਰੋਫ ਰਮੇ ਰ ਹੀਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜ ਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਾਂ ਕਰਵ ਏ ਜ ਣ। ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਾਂ ਦੁ ਆਰ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਨੂ ੰ ਭੇਜੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ
ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਬਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਖਨਯਮ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚ ਹੀਦੇ ਹਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨ ਾਂ ਪਖਹਲ ਾਂ ਹੀ ਸਮੂਹ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਨੂ ੰ
ਭੇਜੀ ਜ ਚੁਿੱਕੀ ਹੈ।

45)

ਉਪਰੋਕਤ ਪ ਵਰ ਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂ ੰ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ ਸੁਚ ਰੂ ਢੰਗ ਨ ਲ ਚਲ ਉਣ ਲਈ ਖਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖਕਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ
ਇਸਦ ਦੁ ਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਜ ਾਂ ਖਭਰ ਸ਼ਟ ਚ ਰ ਪ ਇਆ ਜ ਦ
ਾਂ ਹੈ ਤ ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਨੂ ੰ ਤੁ ਰੰਤ ਖਡਊਟੀ ਤੋਂ ਫ ਰਗ ਕੀਤ
ਜ ਸਕਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਦੋਰ ਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪ ਏ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਖਵਰੁਧ
ਿੱ ਅਨੁ ਸ਼ ਸ਼ਨੀ ਕ ਰਵ ਈ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।
ਖਕਸੇ ਵੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਖਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵ ਲੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਖਗਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਖਵਿੱਚ ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ
ਹੀ ਇਨਵੀਜੀਲੇ ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗ । ਇਸ ਮ ਮਲੇ ਖਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਨਗਰ ਨ (ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ
ਇਲ ਵ ) ਵਜੋ ਨ ਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।

46)

47)

ਅਯੋਗ ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪੇਪਰ ਖਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ ਰੀ ਖਜੰਮੇਵ ਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥ ਦੇ ਖਵਭ ਗ ਮੁਿੱਿੀ, ਖਪਰੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਯੋਗ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਖਰਜ਼ਲਟ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਘੋਖਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜ ਣਗੇ।

48)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਖਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਿ-ਵਿੱਿ ਦੋ ਸਟੈਂਪ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ। ਖਜਸ ਦ ਵੇਰਵ ਹੇਠ ਖਲਿੇ
ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੈ:
a) ਸਵੇਰ ਸੈਸ਼ਨ ਖਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਸਟੈਂਪ - ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੇ ਲੋ ਗੋ ਦੇ ਨ ਲ CoE ਸ ਈਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
b) ਸ਼ ਮ ਸੈਸ਼ਨ ਖਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜ ਣ ਵ ਲੀ ਸਟੈਂਪ - PSOU ਨ ਲ CoE ਸ ਈਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ Space Below Cancelled (Stamp), Date (Stamp), Brass Stamp (ਖਪਿੱਤਲ ਵ ਲੀ ਸਟੈਂਪ ਲਿੱਕੜ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵ ਲੀ) ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਾਂ ਨੂ ੰ issue ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।
 ਉਪਰੋਕਤ ਕੁ ਿੱਲ 5 ਸਟੈਂਪ ਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂ ੰ issue ਕੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।
 Date (Stamp) ਅਤੇ CoE ਸ ਈਨ (Stamp) ਦੋਨੋ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀ ਦੇ ਪਖਹਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਗ ਈਆਾਂ
ਜ ਣਗੀਆਾਂ।
 Brass Stamp (ਖਪਿੱਤਲ ਵ ਲੀ ਸਟੈਂਪ ਲਿੱਕੜ ਦੇ ਹੈਡਲ ਵ ਲੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ : ਪੇਪਰ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਉੱਤਰ ਕ ਪੀਆਾਂ ਦੀ
ਪੈਖਕੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਗ (ਛੋਟੇ-ਵਿੱਡੇ) ਖਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਬੈਗ ਨੂ ੰ ਪਲ ਸਖਟਕ ਦੀ ਰਿੱਸੀ ਨ ਲ ਖਸਲ ਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲ ਿ ਨ ਲ
ਸੀਲ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ਖਪਿੱਤਲ ਵ ਲੀ ਸਟੈਂਪ ਨੂ ੰ ਲ ਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗ ਉਣ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗ । ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੈਗ (ਛੋਟੇ-ਵਿੱਡੇ) ਨੂ ੰ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁ ਆਰ ਨੋ ਡਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਸਬੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੰਟਰੋਲਰ) ਨੂ ੰ ਜਮਹ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇਗ ।


49)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸ ਰੀਆਾਂ ਉੱਤਰ-ਕ ਪੀਆਾਂ ਤੇ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਖਲਿੇ ਆਿਰੀ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਬ ਅਦ Space Below
Cancelled ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗ ਈ ਜ ਵੇਗੀ।

ਪਰੀਖਿਆ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵ ਉਣ ਦ ਸਮ ਾਂ ਹੇਠ ਖਲਿੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੈ:
Morning Session:

9:30 am to 12:30 pm

Evening Session:

1:30 pm to 4:30 pm

50)

ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨ ਲ ਤ ਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂ ੰ ਸੁਚ ਰੂ ਢੰਗ ਨ ਲ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤ
ਜ ਵੇ।

51)

ਉਪਰੋਕਤ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਲਗ ਤ ਰਤ ਖਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ Email/Whatsapp ਰ ਹੀਂ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਦੇ ਵੈਬਖਲੰਕ https://psou.ac.in/exam_notices ਤੇ ਹੀ ਖਦਿੱਤੀਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ। ਖਕਸੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਕ ਰਨ ਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜ ਣ ਕ ਰਨ ਘਿੱਟੋਂ ਘਿੱਟ 1 ਘੰਟ ਇੰਤਜ ਰ ਕੀਤ ਜ ਵੇ।

52)

ਪਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸ ਰੇ ਪਰੋਫ ਰਮੇ ਯੂਨੀਵਰਖਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਸ਼ ਿ ਦੇ ਵੈਬਖਲੰਕ https://psou.ac.in/downloads ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੂ ੰ ਆਨਲ ਈਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਖਵਚੋਂ ਵੀ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ।
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53)

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਬੰਧੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਹੇਠ ਾਂ ਖਦਿੱਤੇ Steps ਅਨੁ ਸ ਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ:
 ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ Module (ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ) ਦ ਵੈਬਖਲੰਕ (https://exam.psou.ac.in/ExamCenter)
 ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨ ਮ, ਖਪਤ ਦ ਨ ਮ, ਅਕ ਦਖਮਕ ਸ ਲ, ਸੈਸ਼ਨ, ਕੋਰਸ ਦ ਨ ਮ) 
Student Appearing TAB ਤੇ ਦੇਿੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ  Programme Allocated TAB ਤੇ ਦੇਿੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈੱਲ TAB ਦੇ ਹੇਠ ਾਂ  Question Paper and Attendance Cut list ਨੂ ੰ ਡ ਉਨਲੋ ਡ (Morning- 8:30 am to 10:00
am, Evening - 12:30 pm to 14:00 pm) ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ

 ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ Module ਦ ਵੈਬਖਲੰਕ (https://exam.psou.ac.in/CollegeUser)
 ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨ ਮ, ਖਪਤ ਦ ਨ ਮ, ਅਕ ਦਖਮਕ ਸ ਲ, ਸੈਸ਼ਨ, ਕੋਰਸ ਦ ਨ ਮ) 
Students Appearing TAB ਤੇ ਦੇਿੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ  Programme Allocated TAB ਤੇ ਦੇਿੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਹ ਜ਼ਰੀ TAB  Add and Lock attendance ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ।
 ਖਵਖਦਆਰਥੀ ਉੱਤਰ-ਸ਼ੀਟ TAB  Add and Lock answer sheet no. ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ।
 ਖਵਖਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਹ ਜ਼ਰੀ ਕਿੱਟ ਖਲਸਟ TAB  Download attendance cut list ਤੇ ਉਪਲਿੱਬਧ ਹੈ।

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

ਕੰਟਰੋਲਰ ਪਰੀਖਿਆਵ ਾਂ

ਕ ਪੀ: ਸਮੂਹ ਕ ਲਜ ਾਂ (ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਖਡਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਕੰਟਰੋਲਰ/ਖਪਰੰਸੀਪਲ/ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰਖਪਰੰਖਟੰਗ ਸੈਲ)
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