Paperless Admission in Colleges of Punjab

Do’s for Students

 ਤੁਸ ਆਪਣੀਆਂ dwKly sbMDI ਸਾਰੀਆਂ AwKrI imqIAW ਦw iDAwn rKo[ਇਸ ਲਈ koisS kro ik ਆਖਰੀ
ਸਮ ਦੀ ਭੀੜ ਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ nw ਕਰਨw pvy[

 ਕਾਲਜ ਦੇ ਪRoਸਪੈਕਟਸ / ਬਰੋ!ਰ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ).ੋ ਿਕਸੇ vI ਕਾਲਜ dI
ਚੋਣ ਕਰਨ ਤ+ ਪਿਹਲ ਕਾਲਜ sbMDI jwxkwrI ਪRoਸਪੈਕਟਸ jW ਬਰੋ!ਰ qoN hwisl kro[

 ਆਪਣy Buly hoey ਪਾਸਵਰਡ nUM ਮੁੜ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌ ਿਗਨ ਪੰ ਨ0 dy aupr idqy gey link “Recover
Password” qy kilk kro [

 ਆਪਣੇ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੂੰ Kud ਭਰੋ qW jo ਟਾieipMg dIAW ਗ਼ਲਤੀਆਂ hox dI gujwieS nw rhy[
 ਆਪਣਾ ਨ, ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈ ਮੇਲ ਆਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਲੀਿਵੰ ਗ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ 12ਵI dy srtIiPkyt qy AMikq vyrvy Anuswr ਹੀ ਭਰo [
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 ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ .jpg format ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
20 KB ਤ+ ਵੱ ਧ ਨਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਫੋਟੋ ਿਸਰਫ ਫੋਟੋ ਦੇ ਕਾਲਮ ਿਵਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ[

 ਸਹੀ ਤਰ) ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਤਾਖਰ .jpg format ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20
KB ਤ+ ਵੱ ਧ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦਸਤਖਤ “ਦਸਤਖਤ ਕਾਲਮ” ਿਵਚ ਹੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ0 ਹਨ[

 ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ kwljW dy ivklp ਰਿਜਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ kwlj Aqy ਕੋਰਸ nUM cuxo[
 ਆਪਣੇ ਿਵਕਲਪw (Lock your choices) nUM lock krn qy quhwnUM ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭੇijAw
ਜਾvyਗw[

 ਜੇ ਤੁਸ pihlw hI online rijstr kr cùky ਹੋ qW ividAwrQI portl qy lOign krn vwsqy ਆਪਣw
13-ਅੰ ਕW dw ਿਵਿਦਆਰਥੀ AweI. fI. Aqy pwsvrf ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰੋ, [

 ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ, ਮੋਜ਼ੀਲਾ ਫਾਇਰਫoਕਸ Awid dy ਨਵ ਵਰਜਨ ਦੀ hI ਵਰਤ+ ਕਰੋ [
 ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ shwieqw kyNdr ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ geI ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਹ lYx ਲਈ iehnW
shwieqw kydrW nwl sMprk kroo[

 ਸਕਰੀਨ ਤੇ drswey gey idSw/ਿਨਰਦੇ! nUM cMgI qrHW ਪੜੋ[
Don’ts for Students
 ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ [
 JUTI jW glq ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ [
 ਗਲਤ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ+ ਨਾ ਕਰੋ [
 ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 13-ਅੰ ਕ ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਈਡੀ pihlW hI ਹੈ qW ਇਕ ਨਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜ+ dubwrw ਰਿਜਸਟਰ
ਨਾ ਕਰੋ[
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ rYPryNs nMbr ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਾਲ ਸਝਾ ਨਾ ਕਰੋ [
 ਕਾਲਜ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਿਕਸੇ nwl ਆਪਣਾ ryPryNs nMbr ਸਝਾ ਨਾ ਕਰੋ[
2

Paperless Admission in Colleges of Punjab
 ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਅਜਨਬੀAW qoN Awpxw ਰਿਜਸਟ-!
ੇ ਨ ਫਾਰਮ nw Brvwau [ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਲੱਪ
ਅਤੇ AMk vyrvw kwrf qy glq ipRMt ho ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ[
 ਮੋਬਾਇਲ / ਆਈਪੈਡ / ਿਡਜੀਕੈਮ ਦੀ ਵਰਤ+ ਰਾਹ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਜ ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ
ਜਾvygw[
 ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਿਸਰਫ ਉਨ) ਦੇ ਉਿਚਤ ਕਾਲਮ ਿਵਚ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ[
 ਇਕ ਤ+ ਵੱ ਧ ਵਾਰ ਰਿਜਸਟਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸ jI.AYn.fI.XU. ਅੰ ਿਮ-ਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਿਕਸੇ
ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੋ ividAwrQI AweI.fI. ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰo [
 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤ+ ਨਾ ਕਰੋ[ ਰਿਜਸਟ-!
ੇ ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਤੁਹਾfy koloN ਕੁਝ ਅਿਹਮ ਵੇਰਵੇ KuMj ਸਕਦੇ ਹਨ[
 ਇੰਟਰਨDੱਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ+ ਨਾ ਕਰੋ[ ies nwl auhwnUM Pwrm Brn ivc smisAw Aw
skdI hY[
 ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜ ਅਜਨਬੀ ਤ+ mdd ਨਾ ਲਓ. ਤੁਸ aupl`bD ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਿਪਊਟਰ/shwieqw
ਕਦਰ ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ[
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