Paperless Admission in Colleges of Punjab

Do’s for Colleges
 ਆਨਲਾਇਨ ਰਿਜਸਟੇ ਨ ਪਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ividAwrQIAW nUM ਪਿਹਲy smYstr ਿਵਚ (ਅੰ ਡਰਗਰੈਜਏ
ੂ ਟ ਕਲਾਸ
ਲਈ) ਆਨਲਾਇਨ rijstr krvwau[
 shI jwxkwrI aupl`bD krvwaux ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ shwieqw ਕ#ਦਰ bxwau[
 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵ# ਪੋਰਟਲ ਬਾਰੇ ਸੇਧ ਿਦਓ[
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ vloN kIqI geI ਰਿਜਸਟੇ ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਚ ਕਰੋ [
 Awpxy ਕਾਲਜ dI jrUrI ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮ# isr ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ [
 ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰdy rho[
 ਕਾਲਜ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ loV muqwibk ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ rho[
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 ਫੀਸW ਨੂੰ vI ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ [
 ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾau Aqy ausnUM Apfyt krdy rho [
 jykr iksy ਿਵਿਦਆਰਥੀ ny ਆਪਣੀ ਿਪਛਲੀ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Awp ਭਰI ਹੈ (jdON ik isstm ivc
ies ividAwrQI dw fwtw aupl`bD nhIN hY) ਿਫਰ ਿਸਸਟਮ ਡwਟਾ “Verfied: NO” drsweygw[ ਇਸ
siQqI ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ vloN ਿਪਛਲੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ cYk kIqy jwxy cwhIdy hn[

Don’ts for Colleges
 ਅੰ ਡਰ-ਗਰੈਜਏ
ੂ ਟ ਕਲਾਸ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ is~Dw ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ idqw jwvy[ aus nUM pihlW
ividAwrQI portl rwhIN rijstr krvwau[
 ਜਦ5 ਕੋਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰvwਉਣ ਲਈ ਆ6ਦਾ ਹੈ qW ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮ8ਬਰ ਦਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ AweI.fI. ਨਾ vrqON[
 pihly ਸੈਮਸ
ੇ ਟਰ (ਅੰ ਡਰ ਗਰੈਜਏ
ੂ ਟ ਕਲਾਸ) ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ irtrn CD XUnIvristI ਨਾ ਭੇਜI jwvy[
 pihly ਸਮੈਸਟਰ (ਅੰ ਡਰ ਗਰੈਜਏ
ੂ ਟ ਕਲਾਸ) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀAW ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸੀਡੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ
ਨਾ ByjI jwvy[ [
 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ audo q`k ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਿਦਓ ਜਦ5 ਤੱ ਕ auh ਿਵਿਦਆਰਥੀ rYPryNs kof lY ky Kud kwlj q`k
phuMc nhIN krdw [
 ibnw iksy kwrn qoN approval/disapproval dI AwpSn nUM nw dbwau, ikauNik bwr-bwr ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.
Byjx ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. dI rkm kwlj nUM BrnI pY skdI hY[
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