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ਸਮੂਹ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ,
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਿਡਡ ਕਾਲਜ,
ਪੰ ਜਾਬ ।
ਿਵਸ਼ਾ:- ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ (ਸਤੰ ਬਰ 2022) ਸਬੰ ਧੀ ਹਦਾਇਤ ।
ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ (ਸਤੰ ਬਰ 2022) ਸਬੰ ਧੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ:1.

ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ 55 ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ (Theory and Practical
ਪੀਿਖਆਵ ਲਈ) ਿਵੱ ਚ ਹੀ 5 ਸਤੰ ਬਰ ਤ 9 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਦੇ ਿਵਚ offline mode ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ
ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਸਬੰ ਧਤ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ

ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕ (Internal ਅਤੇ External) ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਸਬੰ ਧਤ ਪੀਿਖਆ
ਕਦਰ ਵਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2.

ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਕੁੱ ਲ 100 ਅੰ ਕਾ ਿਵਚ Internal ਦੇ 30 ਅੰ ਕ ਅਤੇ External ਦੇ 70 ਅੰ ਕ ਹਨ । ਇਨ External 70 ਅੰ ਕ
ਿਵੱ ਚੋ – ਪੈਕਟੀਕਲ ਦੇ 20 ਅੰ ਕ + Viva-Voce ਦੇ 30 ਅੰ ਕ + ਿਲਖਤੀ ਦੇ 20 ਅੰਕ ਹਨ। ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ

3.

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਲਖਤੀ ਪੀਿਖਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਅਗਸਤ 2022 ਪੀਿਖਆਵ ਲਈ ਬਣਾਏ 55 ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਿਜਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ Merge ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ Merge ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ 55 ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵਚ ਹੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਲਈ ਜਾਣਗੇ । ਿਜਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੈਕਟੀਕਲ
ਦੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ 5 ਸਤੰ ਬਰ ਤ 9 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਲਜ ਵੱ ਲੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱ ਹਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

4.

ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ (Internal ਅਤੇ External Marks) ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ/ਕਾਲਜ
ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰ ਕ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਗੇ।

5.

ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੇ Internal ਅਤੇ External Marks ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅੰ ਕ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ
ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬਿਲੰਕ https://exam.psou.ac.in/ExamCenter ਤੇ 5 ਸਤੰ ਬਰ ਤ 9 ਸਤੰ ਬਰ 2022
ਤੱ ਕ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

6.

ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਿਥਓਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਸਮ ਿਜਨ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ (ਿਪੰ ਿਟੰ ਗ ਸੈਲ) ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ

ਤਰ-

ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਸਮ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ (Evaluation) ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ
ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਿਜਸ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਾਲਜ ਵਲ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ (External) ਲਈ External Examiner ਵਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Internal marks ਕਾਲਜ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਬਰ ਵਲ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
7.

ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਸਰਫ External marks ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਲ ਅਪਲੋ ਡ
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ Internal
marks ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਲ ਹੀ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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8.

ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ Attendance Report ਅਤੇ Answer Sheet No. ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਹੀ ਪੈਕਟੀਕਲ
ਪੀਿਖਆ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦਾ uploading Process ਿਥਓਰੀ
ਪੀਿਖਆ ਵ ਗ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

9.

ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ/ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ External Examiner ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਚੀਫ
ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਵਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। External Examiner ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਵਲ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆ ਲਈ ਉਹ ਹੀ
ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਿਜਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਅਪਰੂਵਡ ਹਨ।

10. ਪੈਕਟੀਕਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਕਟੀਕਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਫੈਲਕਟੀ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ

ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਕੋਲ ਜਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਿਕ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ

ਕੋਲ ਪੈਿਕੰ ਗ ਕਰਕੇ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰ ਕ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੈਗ (ਿਜਸ

ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਿਵਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ।
11. ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਲਜ ਵੱ ਲ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਲਈ External Examiner ਕਾਲਜ ਿਵਚੋ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜਸ ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਲਜ ਿਵਚ Examiner ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਨੜੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ Examiner ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
12. Theory ਪੀਿਖਆ ਵ ਗ ਹੀ ਪੈਕਟੀਕਲ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਬੈਗ ਿਵਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

13. ਪੈਕਟੀਕਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਮਾਣਭੱ ਿਤਆ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਿਹਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੈਮੇਟ External Examiner ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਪੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਿਬੱ ਲ ਦੇ ਪੋਫਾਰਮੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ
ਿਵਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੋਫਾਰਮੇ ਭਰਵਾਉਣ (External Examiner ਸੰ ਬੰ ਧੀ) ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
14. ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਲਈ External Examiner ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ (ਿਜਸ ਿਵਚ Bank detail ਦੀ ਸੂਚਨਾ,ਆਿਦ ਭਰੀ
ਜਾਣੀ

ਹੈ)

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

ਕਾਲਜ

ਦੇ

ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ

ਵੱ ਲੋ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਪੀਿਖਆ

ਸ਼ਾਖਾ

ਦੇ

ਵੈਬਿਲੰਕ

https://exam.psou.ac.in/ExamCenter ਤੇ 2 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਤੱ ਕ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਨ External
Examiners ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਿਵਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ External Examiners ਤ ਹੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ
ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
15. ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ/ਕਾਲਜ ਵੱ ਲੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/LSCs ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਿਥਓਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਵ ਗ ਹੀ
ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
16. ਿਥਓਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਵ ਗ ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਵਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਸਟਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟੀਕਲ
ਪੀਿਖਆਵ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਨਿਵਜੀਲੇ ਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ

sequence ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਜੇਲ ਸਟਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ issue ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ
ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
17. ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਦੀ ਹੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਿਥਓਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ Internal & External
ਅੰਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਜਾਰੀ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀਆਂ ਤੱ ਕ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਸਬੰ ਧਤ ਿਰਜਲਟ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ
ਜਾ ਸਕਣ।
18. External Examiner ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ
ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਲਸਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨੂੰ
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ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ (Practical Award list –
Internal & external) ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ External Examiner, ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ, ਅਤੇ
ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ
ਿਥਓਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਪੀਿਖਆਵ ਸਬੰ ਧੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਸਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵੇ Index ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ।
19. ਪੈਕਟੀਕਲ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਸਮ External Examiner ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਕੋਰਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਿਜਸ
ਦਾ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਿਧਆਨ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ।
20. ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕ ਫਾਈਨਲ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ (ਿਪੰ ਟ ਲੈ ਣ ਸਮ) ਪੋਰਟਲ Lock (ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਸ਼ੇ
ਲਈ ਹੀ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰ ਕ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵਲ ਵੀ Change ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰ ਕ ਨੂੰ
ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਤ ਹੀ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ Permission
ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ coepsou@psou.ac.in ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਸਬੰ ਧਤ ਈ-ਮੇਲ ਦੀ Subject
heading : To update marks in subject -Theory/Practical ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ)
21. ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਿਵੱ ਚ ਸਬੰ ਧਤ ਫੈਕਲਟੀ
ਮਬਰ ਨੂੰ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਤਰਤੀਬ ਸਿਹਤ Issue ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧੀ ਪੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਤੇ

ਪੂਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ sequence ਦਾ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਬਰ ਨੂੰ Issue ਅਤੇ Receive ਕਰਨ ਸਮ

ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੋਵੇ Issue ਅਤੇ Receive

ਕਰਨ ਸਮ ਮੇਲ ਖ ਦੇ ਹੋਣ।
22. ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਵਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ
ਕੰ ਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ External Examiner ਦਾ ਉਸ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਿਚੰ ਗ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਿਚੰ ਗ ਫੈਕਲਟੀ ਿਵਚ ਹੀ
External Examiner ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
23. ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਸਬੰ ਧੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ Exam
Branch (Helpline): 0175-5082367 (Landline), 95307-41524 (Mobile), Email: coepsou@psou.ac.in
ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
24. ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆਵ ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਲੜੀ ਨੰ.

ਿਮਤੀ

ਪੀਿਖਆਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵਾ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

1

5-09-2022 ਤ

Conduct of Practical

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/

09-09-2022

ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ

Exam, ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ

ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ

ਕਾਲਜ

ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕ (Internal ਅਤੇ External) ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ
ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

Sd/ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਪੀਿਖਆਵ
ਕਾਪੀ (ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱ ਤ):1. ਪੋਗਰਾਮਰ (ਜ.) - ਈ.ਮੇਲ ਅਤੇ Whatsapp ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।

28-C, Lower Mall, Patiala-147001
Website: www.psou.ac.in
Exam Branch (Helpline): 0175-5082367 (Landline), 95307-41524 (Mobile), Email: coepsou@psou.ac.in
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