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ਸਮੂਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ)
੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ (ਅਗਸਤ 2022)
ਪਵਸ਼ :-

ਅਗਸਤ 2022 ੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚ ਲਨ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਪਿੰ ਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਲਈ ਹਦ ਇਤ ।ਾਂ

ਅਗਸਤ 2022 ੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਚ ਲਨ ਲਈ ਲਗ ਏ ਗਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਲਈ ਹੇਠ ਪਲਿੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਜ ਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ:
1. ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਆਨਲ ਈਨ ਭੇਜੇ ਜ ਣਗੇ। ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਜਿੰਮੇਵ ਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
(ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਦੀ ਪਨਯੁਕਤੀ ਸਿੰਸਥ /੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ, ੍ਰਿੰਤੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਸਬਿੰਧਤ
ਸਿੰਸਥ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੇ ਸਿੰ੍ਰਕ ਪਵੱਚ ਹੋਵੇਗ । ਇਸ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨ ਪਰ੍ੋਰਟ ਦ ਨੁ ਮ ਇਿੰਦ ਹੈ ਜੋ
ਪਕ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਨੂ ਿੰ ਸਬਿੰਧਤ ਕਿੰਟਰੋਲਰ/ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ੍ਰੀਪਿਆ ਿਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਭੇਜੀ ਜ ਵੇਗੀ।
3. ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੀ ਪਡਊਟੀ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਵੱਚ ੍ਪਹਲ ੍ੇ੍ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਪਦਨ ੍ਪਹਲ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੀ ਪਡਊਟੀ
੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਵਚ ਰੋਜ਼ ਨ ਦੋਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਾਂ (ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ) ਦੇ ੍ੇ੍ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੱਟ ੍ਪਹਲ ਾਂ ਅਤੇ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਇਮਪਤਹ ਨ
ਕੇਂਦਰ ਪਵੱਚ ੍ਹੁਿੰਚਣ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਕਸੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੂ ਿੰ ਆ੍ਣੀ ਪਡਊਟੀ ੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ ਦੋਰ ਨ ਛੱਡਕੇ ਜ ਣ ਦੀ ਇਜ ਜ਼ਤ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ

ਵਲੋਂ

ਸ ਰੇ

ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਾਂ

https://psou.ac.in/examination

ਨਲ

ਤ ਲਮੇਲ

ਕਰਨ

ਲਈ

ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ

ਦੀ

ਵੈਬਸ ਈਟ

ਤੇ ੍ਪਹਲ ਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲੋ ਪਗਨ ਪਵੱਚ ਹੀ

ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ/ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ/ਪਡ੍ਟੀ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਨ ਲ ਸਬਿੰਧਤ ਕਿੰਮਕ ਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲ ਈਨ ਸੁਪਵਧ ਪਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠ ਪਲਿੀ ਸੂਚਨ ਾਂ
ਇਸ ਪਸਸਟਮ ਰ ਹੀਂ ਲਈ ਜ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ੍ੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਬਿੰਧਤ ਜ ਣਕ ਰੀ।



ਉ੍ਰੋਕਤ ਸੂਚਨ ਵ ਾਂ ਨੂ ਿੰ ਜ ਣਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਨ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 2 ਵ ਰੀ ਆਨਲ ਈਨ ਪਸਸਟਮ ਪਵੱਚ ਲੋ ਪਗਨ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗ ।

5. ਕੋੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੂ ਿੰ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਮੁਤ ਬਕ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦ ਢ ਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮ ਨ ਆਪਦ ਸਬਿੰਧਤ
ਸਿੰਸਥ /ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਵਲੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇਗ ।


ਸਿੰਸਥ ਪਵੱਚ ਇਿੰਟਰਨੈ ਟ ਦ ਕੁ ਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਜਸ ਲਈ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇ ਪਕ ਇੱਕ ਕੁ ਨੇਕਸ਼ਨ ਲੀਜ਼ ਲ ਈਨ
Broad band connection (wired not Mobile Connection) ਵ ਲ ਹੋਵੇ।



੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਟ
ਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਟਰ ਗ
ਾਂ ਰੂਮ ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ। ਜੋ ਪਕ ਸਬਿੰਧਤ ਸਿੰਸਥ /ਕ ਲਜ ਪਵੱਚ
ਸੁਰੱਪਿਅਤ ਥ ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਇਆ ਜ ਵੇ ਤ ਾਂ ਪਕ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਾਂ ਦੀ ੍ੂਰੀ ਸਪਕਊਰਟੀ ਰੱਿੀ ਜ ਸਕੇ (ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ
ਸਮੇਂ)।

1



੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਪ੍ਰਟ
ਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਜ ਾਂ ਪਤਿੰਨ ਕਪ੍ਊਟਰ, ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕ ੍ੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦ ਇਿੰਤਜ਼ ਮ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ
ਪਵੱਚ ਹੋਣ ਲ ਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਕ ਸਬਿੰਧਤ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ/ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵ ਇਆ
ਜ ਵੇਗ ।

6. ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਵਲੋਂ ੍ਰੀਪਿਆ ਵ ਲੇ ਪਦਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਲਈ ੍ੇ੍ਰ 8:00 ਵਜੇ ਆਨਲ ਈਨ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤ
ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ੍ੇ੍ਰ ਦੁ ੍ਪਹਰ 12:00 ਵਜੇ ਆਨਲ ਈਨ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
7. ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਉ੍ਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਆਨਲ ਈਨ ਪਸਸਟਮ ਰ ਹੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਦੇ ਲੋ ਪਗਨ ਪਵੱਚ ਭੇਜੇ ਜ ਣਗੇ।
8. ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ਆ੍ਣੇ ਲੋ ਪਗਨ ਰ ਹੀ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਨੂ ਿੰ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
9. ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਨੂ ਿੰ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਸਬਿੰਧਤ ੍ ਸਵਰਡ ਕੋਡ (Security Key) ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਸਬਿੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਨ ਲ ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਮਿੰਗਵ ਏਗ ਤ ਾਂ ਜੋ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਿੁਲਹ (Open) ਸਕੇ ਅਤੇ
ਉ੍ਰਿੰਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤ ਜ ਸਕੇ।
10. ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿੰਟਰੋਲਰ ੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ (ਸਬਿੰਧਤ ਕ ਲਜ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ) ਦੇ ਮੋਬ ਇਲ (SMS ਰ ਹੀਂ) ਅਤੇ ਈਮੇਲ
ਤੇ Security Key ੍ ਸਵਰਡ ਭੇਪਜਆ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ Security Key ੍ ਸਵਰਡ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ਭਰਨ ਨ ਲ
੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਡ ਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ਅਤੇ ਉ੍ਰਿੰਤ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਿੁਲਹ (Open) ਜ ਵੇਗ , ਪਜਸਦ ਆਨਲ ਈਨ ਪਸਸਟਮ ਪਵੱਚ TAB > Question paper download ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆਾਂ ਕਰਵ ਇਆ ਜ ਵੇਗ ।
ਸਬਿੰਧਤ ਕੋਰਸ/ਪਵਸ਼ੇ ਦ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ PDF ਫ ਈਲ ਪਵੱਚ ਹੋਵੇਗ । PDF ਫ ਈਲ ਪਵੱਚ ੍ਪਹਲ ਸਬਿੰਧਤ ਪਵਸ਼ੇ ਦ English

11.

version ਦ ੍ੇ੍ਰ ਹੋਵੇਗ ਅਤੇ ਬ ਅਦ ਪਵੱਚ Punjabi version ਦ ੍ੇ੍ਰ ਹੋਵੇਗ । ਇਸ PDF ਫ ਈਲ ਪਵਚੋਂ ਪਜਸ ਵੀ version
(English/Punjabi) ਦੇ ਸਬਿੰਧਤ ਕੋਰਸ/ਪਵਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ਉਹ ਹੀ version ਦ
੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ ।
12. ਪੋਪਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੂ ਿੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ਾਂ ਦੀ ਕੋਰਸ ਅਨੁ ਸ ਰ ਅਤੇ ਸਬਿੰਧਤ ਪ੍ਰਪਿੰ ਟਿੰਗ ਦੀ ਪਗਣਤੀ
੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ-ੋ ਘੱਟ 2 ਪਦਨ ੍ਪਹਲ ਪਦੱਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।

13. ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਪਗਣਤੀ (੍ਰੀਪਿਆ ਪਵੱਚ Appear ਹੋਣ ਵ ਲੇ ) ਪਮਤੀ ਅਨੁ ਸ ਰ ਆਨਲ ਈਨ ਪਸਸਟਮ ਦੇ
ਲੋ ਪਗਨ ਪਵੱਚ ਮੁਹੱਈਆਾਂ ਕਰਵ ਈ ਜ ਵੇਗੀ। ਸਬਿੰਧਤ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੂ ਿੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ੍ੇ੍ਰ ਚ ਹੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਕ ਲੋ ਪਗਨ ਪਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਇਸ ਸਬਿੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਨੂ ਿੰ ੍ਰੀਪਿਆ ਸ਼ ਿ ਦੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨਿੰਬਰ ਦੋਨ ਾਂ ਤੇ (Exam
Branch
(Helpline):
0175-5082367
(Landline),
95307-41524
(Mobile),
Email:
coepsou@psou.ac.in) ਸਿੰ੍ਰਕ ਕਰਕੇ ਸੂਪਚਤ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ (ਪਜਸ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਸਬਿੰਧਤ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿੰਟਰੋਲਰ/ਸਬਿੰਧਤ
ਕ ਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ ਨੂ ਿੰ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜ ਵੇਗੀ)। ਸੂਪਚਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆ੍ਣ ਮੋਬ ਇਲ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਨ ਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲਪਿਆ ਜ ਵੇ। ਸੂਪਚਤ ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪਵੱਚ ਸ ਰੀ ਪਜਿੰਮੇਵ ਰੀ ਸਬਿੰਧਤ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
14. ਪ੍ਰਪਿੰ ਟਿੰਗ ਸੈਲ ਪਵਚ ਹੇਠ ਪਲਿੇ ਸਟ ਫ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜ ਸਕਦੇ ਹਨ:


੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦ ਕਿੰਟਰੋਲਰ (ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ)



ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ



ਫਲ ਈਗ ਸਪਕਓਡ ਮੈਬਰ (ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ਨ ਮਜ਼ਦ ਕੀਤ )



੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ (੍ਰਸ਼ਨ ੍ੱਤਰ ੍ਰ ੍ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ- ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ)



ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਦੇ ਕਪ੍ਊਟਰ ਓ੍ਰੇਟਰ, ਫੋਟੋ ਕ ੍ੀ ਓ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਹੈਲ੍ਰ ਤੋਂ ਪਬਨ ਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਬਰ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਪਵੱਚ ਨਹੀਂ ਜ
ਸਕਦ । ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਸਬਿੰਧੀ ਕ ਲਜ ਦੇ ਸਟ ਫ ਦੀ ਪਡਊਟੀ ਦ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਦਨ
੍ਪਹਲ ਾਂ ਲੋ ਕਲ ਕਿੰਟਰੋਲਰ (ਸਿੰਬਧਤ ਕ ਲਜ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ) ਵਲੋਂ ਜ ਰੀ ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।



ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੍ ਵਰ ਪਵੱਚ ਕੋਈ ਵ ਧ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਤ ਾਂ ਉਸਦ ਦਫਤਰੀ ਹੁਕਮ ਜ਼ ਰੀ ਕੀਤ ਜ ਵੇ।

15. ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਪਵੱਚ ਹ ਜ਼ਰੀ ਰਪਜਸਟਰ ਅਤੇ ਪਵਜ਼ਟਰ ਰਪਜਸਟਰ ਲਗ ਇਆ ਜ ਵੇ, ਪਜਸ ਪਵੱਚ ਹਰ ਸਟ ਫ ਮੈਬਰ ਦੇ Enter ਹੋਣ ਦ ਕ ਰਨ
ਅਤੇ ਜ ਣ ਦ ਸਮ ਾਂ (ਸਮੇਤ ਹਸਤ ਖ਼ਰ) ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਚ ਹੀਦ ਹੈ।
16. ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ੍ਰੀਪਿਆ ਪਵੱਚ ਹ ਜ਼ਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਉੱਤਰਕ ੍ੀਆਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਹ ਜ਼ਰੀ
ਪਰ੍ੋਰਟ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਦੇ ਲੋ ਪਗਨ ਰ ਹੀ ਆਨਲ ਈਨ ਅ੍ਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਜ ਸਕੇਗੀ ਪਜਸ ਦ ਪਕ ਰੋਜ਼ ਨ ਦ ਚਲ ਨ (ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ ਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ
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ਲਈ) ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਦੇ ਲੋ ਪਗਨ ਪਵੱਚੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤ ਜ ਵੇਗ । ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਨ ੍ੇ੍ਰ ਹੋਂਣ ਤੋਂ ਬ ਅਦ ਹ ਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ
ਦੀ ਹ ਰਡ ਕ ੍ੀ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਨੂ ਿੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਿੰਧਤ ਕਿੰਮ ਨੂ ਿੰ ਸੁਚ ਰੂ ਢਿੰਗ ਨ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਅਤੇ
ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ੍ਰੀਪਿਆ ਨੂ ਿੰ ਤ ਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
17. ਉ੍ਰੋਕਤ ੍ ਵਰ ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਨੂ ਿੰ ੍ਰੀਪਿਆ ਸੁਚ ਰੂ ਢਿੰਗ ਨ ਲ ਚਲ ਉਣ ਲਈ ਪਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ
ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਕਸੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ (ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ) ਵਲੋਂ ਇਸ ਦ ਦੁ ਰਉ੍ਯੋਗ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਜ ਾਂ ਪਭਸ਼ਰਟ ਚ ਰੀ ੍ ਇਆ ਜ ਾਂਦ ਹੈ ਤ ਾਂ
ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂ ਿੰ ਪਡਊਟੀ ਤੋਂ ਫ ਰਗ ਕੀਤ ਜ ਸਕਦ ਹੈ। ਇਨਕੁ ਆਰੀ ਦੌਰ ਨ ਦੋਸ਼ੀ ੍ ਏ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਪਵਰੁਧ
ੱ
ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਅਨੁ ਸ ਸ਼ਨੀ ਕ ਰਵ ਈ ਕੀਤੀ ਜ ਵੇਗੀ।
18. ੍ਰੀਪਿਆ ਕਿੰਡਕਟ ਕਰਵ ਉਣ ਦ ਸਮ ਾਂ ਹੇਠ ਪਲਿੇ ਅਨੁ ਸ ਰ ਹੈ:
Morning Session: 9.30 a.m to 12.30 p.m.
Evening Session: 1.30 p.m. to 4.30 p.m.
ਉ੍ਰੋਕਤ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਦੀ ਲਗ ਤ ਰਤ ਪਵੱਚ ਹੋਰ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ Email/Whatsapp (ਕ ਲਜ ਦੇ ਗਰੁੱ੍ ਾਂ) ਰ ਹੀਂ
ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੀ ੍ਰੀਪਿਆ ਸ਼ ਿ ਦੇ ਵੈਬਪਲਿੰਕ https://psou.ac.in/exam_notices ਤੇ ਹੀ ਪਦੱਤੀਆਾਂ ਜ ਣਗੀਆਾਂ। ਪਕਸੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਕ ਰਨ ਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਵੈਬਸ ਈਟ ਦੇ ਬਿੰਦ ਹੋ ਜ ਣ ਕ ਰਨ ਘੱਟ-ੋਂ ਘੱਟ 1 ਘਿੰਟ ਇਿੰਤਜ਼ ਰ ਕੀਤ ਜ ਵੇ।
ਨੋ ਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ ਵ ੍ਰੀਪਿਆ ਦੇ ਸੁਚ ਰੂ ਸਿੰਚ ਲਨ ਲਈ ੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ ਨੂ ਿੰ ਜ ਰੀ ਕੀਤੀਆਾਂ ਹਦ ਇਤ ਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ

ਵਲੋਂ ੍ੜਹ ਲਈਆ ਜ ਣ।

ਕਿੰਟਰੋਲਰ ੍ਰੀਪਿਆਵ ਾਂ

ਕ ੍ੀ:
ਸਮੂਹ ਕ ਲਜ ਾਂ (੍ਰੀਪਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ, ਪਡ੍ਟੀ ਸੁ੍ਰਡੈਂਟ, ਕਿੰਟਰੋਲਰ/ਪ੍ਰਿੰਸੀ੍ਲ/ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ-ਪ੍ਰਿੰਪਟਿੰਗ ਸੈਲ)
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