ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

(Established by Act No.19 of 2019 of Legislature of the State of Punjab)

_________________________________________________________________
Dated: 31/08/2022

Ref.No/ PSOU/ COE/132
ਸਮੂਹ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ,
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਿਡਡ ਕਾਲਜ,
ਪੰ ਜਾਬ ।

ਿਵਸ਼ਾ:-

ਪੀਿਖਆਵ ਅਗਸਤ/ਸਤੰ ਬਰ 2022 (ਿਥਓਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ) ਸਬੰ ਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ।
ਪੀਿਖਆਵ ਅਗਸਤ/ਸਤੰ ਬਰ 2022 (ਿਥਓਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ) ਸਬੰ ਧੀ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ

ਜ ਦੀਆਂ ਹਨ:

1.

ਿਥਓਰੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੀਆਂ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਵਲ 05 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਤ 30 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਤੱ ਕ

ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
2.

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2022 ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆਵ ਲਈ 55 ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ
ਪੀਿਖਆਵ ਨਾਲ ਸੰ ਬਿਧਤ ਿਡਊਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱ ਤੇ Ref.No./PSOU/COE/82 dated 19-07-2022 ਰਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਸਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਮਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੀਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਸਤਾ ਅਤੇ ਫੁੱ ਟਕਲ ਵਸਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਿਜਵ ਿਕ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਠ ਦੇ ਕੱ ਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ (ਬੋਰੇ)

ਿਵਚ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ਨ ਪੱ ਤਰ ਨੂੰ ਿਪੰ ਟ ਕਰਨਾ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਿਰਮ ਦੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਿਪੰ ਟਰ ਦੇ ਟੋਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋ) ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ
ਹੋਏ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ/ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਨੂੰ ਮਾਣਭੱ ਤਾ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
 200 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ 600/- ਰੁਪਏ
 201 ਤ 400 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ 1200/- ਰੁਪਏ
 401 ਤ 600 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ 1800/- ਰੁਪਏ
 601 ਤ 800 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ 2400/- ਰੁਪਏ
ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰ ਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ ਿਬੱ ਲ ਸਿਹਤ) ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ (ਫਾਈਲ
Index ਸਮੇਤ) ਪੀਿਖਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

3.

ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ/ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ ਿਬਲ Soft ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਰਾਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ
ਪੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਪੀਿਖਆਵ ਦੇ Conduct ਸਬੰ ਧੀ ਿਬੱ ਲ ਅਤੇ ਪੋਫਾਰਮੇ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਥਓਰੀ ਦੀਆਂ
ਪੀਿਖਆਵ ) ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੈਕਟੀਕਲ ਸਬੰ ਧੀ ਿਬੱ ਲ ਅਤੇ
ਪੋਫਾਰਮੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ ਹਨ।

4.

Evaluator (ਿਥਓਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ) ਸਬੰ ਧੀ ਿਬੱ ਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੇ
ਹਨ, ਿਜਸ ਦੀ ਸਾਰੀ information Evaluators ਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ Evaluators (ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ)
ਆਪਣੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਿਬੱ ਲ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਮੁਲ ਕਣ ਦਾ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ ਬਾਅਦ
ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ Evaluators ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਬੱ ਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ (ਫਾਈਲ Index ਸਮੇਤ) ਜਮਾ
ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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5.

ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵੱ ਲੋ ਿਬਲ ਦੀ Soft ਕਾਪੀ (PDF document ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਿਬਲ ਦੇ ਪੋਫਾਰਿਮਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵਚ
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exam-conduct@psou.ac.in ਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵਲ ਭੇਜਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
6.

ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵੱ ਲੋ ਪੀਿਖਆ ਸਬੰ ਧੀ ਫਾਈਲ (Index ਸਮੇਤ) ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ (ਪੋਫਾਰਿਮਆਂ ਸਾਿਹਤ, TA ਿਬੱ ਲ, ਆਿਦ)
ਯੂਨੀਵਿਰਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ 03 ਤ 05 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਿਵਚ ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਜੋ ਪੀਿਖਆ
ਕਦਰ

ਨੂੰ ਪੀਿਖਆਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪੈਮੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਸਾਰੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ

ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
7.

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਲਈ Evaluators (ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/ਕਾਲਜ ਸੰ ਬੰ ਧੀ) ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਲ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਿਜਸ ਸਬੰ ਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਜਨ Evaluators ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ Evaluators ਤ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਲ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਕਰਵਾਇਆ

ਜਾਵੇਗਾ।
8.

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

ਕਾਲਜ
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ਸ਼ਾਖਾ

ਦੇ

ਵੈਬਿਲੰਕ

https://exam.psou.ac.in/ExamCenter ਤੇ Evaluators ( ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਲਈ) ਸਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨ 2 ਸਤੰ ਬਰ
2022 (ਸੁੱ ਕਰਵਾਰ) ਤੱ ਕ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਜਨ Evaluators ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਿਵਚ ਅਪਲੋ ਡ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ Evaluators ਤ ਹੀ
9.

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਿਜਨ ਦੇ ਬੋਿਰਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਲ U Mark ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ), ਜੇਲ ਸੈਟਰ ਅਤੇ Differently
Abled ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਟੀਮ ਵਲ 13 ਤ 14 ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਕਪਸ ਿਵਚ ਿਲਆਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਵਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ

ਪਿਹਲ ਹੀ ਪੈਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਿਤਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਤ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ ਨੂੰ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਕਾਲਜ

ਵਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰ ਗ ਨਾਲ Receive ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਕ (Internal ਅਤੇ
External) ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ ਹੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
10.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ issues ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੱ ਲ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਵੱ ਲ ਹੀ ਪੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ
ਈਮੇਲ coepsou@psou.ac.in ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ hand written
and duly signed by student ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ (As attachment) ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣੇ ਜਰੂਰੀ
ਹਨ।

11.

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 ਅੰ ਕ ਹਨ। ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਵਲ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ

12.

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

ਜਨਵਰੀ 2021 cycle ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 cycle ਦੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ Theory ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਪੀਿਖਆ ਦੋਹ ਿਵਚ ਪਾਸ
ਹੋਣ ਲਈ External ਿਵਚੋ ਵੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 30% ਅੰ ਕ ਅਤੇ Internal ਿਵਚੋ ਵੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 30% ਅੰ ਕ ਲੈ ਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਸ਼ੇ ਿਵਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ (Total marks) 35% ਅੰ ਕ ਵਜ ਲੈ ਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।

13.

ਸਮੂਹ ਪੀਿਖਆ ਕਦਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ /ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਵਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ
Evaluation Centre ਿਵੱ ਚ ਸਿਕਓਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਥੇ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਦਾ ਕੰ ਮ

ਹੋਣਾ ਹੈ। Visitor Register ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦਰਜ਼ ਹੋਵੇ।
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
2

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.

ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ/ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਵਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਿਕ

Evaluator ( ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ

ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਲਈ) ਦਾ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਿਚੰ ਗ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਿਚੰ ਗ ਫੈਕਲਟੀ ਿਵਚ ਹੀ Evaluator ਨੂੰ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
16.

ਅਗਸਤ/ਸਤੰ ਬਰ 2022 ਪੀਿਖਆਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਲੜੀ

ਿਮਤੀ

ਪੀਿਖਆਵ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਵੇਰਵਾ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

17-08-2022 ਤ

Conduct of Theory Exam

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/

ਨੰ.
1

01-09-2022
2

ਕਾਲਜ

5-09-2022 ਤ

Conduct of Practical

09-09-2022

ਪੈਕਟੀਕਲ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀਆਂ

Exam, ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ/

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪੈਕਟੀਕਲ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਲਜ

ਅੰ ਕ (Internal ਅਤੇ External) ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ
3

05-09-2022 ਤ

ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ (Theory) ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਲਜ

30-09-2022

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

4

13-09-2022 ਤ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,ਜੇਲ ਸੈਟਰ ਅਤੇ Differently Abled ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

14-09-2022

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ(ਿਥਓਰੀ), ਿਬੱ ਲ ਪੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ

ਪੀਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
5

15-09-2022 ਤ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅੰ ਕ

23-09-2022

(Theory- Internal ਅਤੇ External, Practical – Internal)

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ

ਨੂੰ

ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
6

30-09-2022

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ,ਜੇਲ ਸੈਟਰ ਅਤੇ Differently Abled ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਰਜ਼ਲਟ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ
ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ

7

03-10-2022 ਤ

ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਤਰ ਕਾਪੀਆਂ (Theory & Practical), ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਲਜ

05-10-2022

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ (ਪੈਕਟੀਕਲ), ਿਬੱ ਲ

ਪੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ ਪੀਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
8

13-10-2022

ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਰਜ਼ਲਟ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਕਾਲਜ
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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