
Paperless Admission in Colleges of Punjab  
 

1 

 

 

 

 

Do’s for Students 

� ਤਸੁ� ਆਪਣੀਆ ਂdwKly sbMDI ਸਾਰੀਆ ਂAwKrI imqIAW ਦw iDAwn rKo[ਇਸ ਲਈ koisS kro ik ਆਖਰੀ 

ਸਮ� ਦੀ ਭੀੜ ਜ� ਜਰੁਮਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ nw ਕਰਨw pvy[  

� ਕਾਲਜ ਦ ੇਪRoਸਪਕੈਟਸ / ਬਰ!ੋਰ ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ੋਅਤ ੇਇਸ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ).ੋ ਿਕਸ ੇvI ਕਾਲਜ dI  

ਚਣੋ ਕਰਨ ਤ+ ਪਿਹਲ� ਕਾਲਜ sbMDI jwxkwrI ਪRoਸਪਕੈਟਸ jW ਬਰ!ੋਰ qoN hwisl kro[ 

� ਆਪਣy Buly hoey ਪਾਸਵਰਡ nUM ਮੜੁ ਪ-ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਿਗਨ ਪੰਨ0  dy aupr idqy gey link “Recover 

Password” qy kilk kro [ 

� ਆਪਣ ੇਵਰੇਿਵਆ ਂਨੰੂ Kud ਭਰ ੋqW jo ਟਾieipMg dIAW ਗ਼ਲਤੀਆ ਂhox dI gujwieS nw rhy[ 

� ਆਪਣਾ ਨ�, ਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਵਰੇਵ,ੇ ਮਬੋਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਈ ਮਲੇ ਆਿਦ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਸਕਲੂ 

ਦ ੇਲੀਿਵੰਗ ਸਰਟੀਿਫਕਟੇ ਜ� 12ਵI dy srtIiPkyt qy AMikq  vyrvy Anuswr ਹੀ ਭਰo [ 
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� ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਸਪਰੋਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੰੂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ.ੋ ਤਹੁਾਡੀ ਫੋਟੋ .jpg format ਦੀ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇ

20 KB ਤ+ ਵੱਧ ਨਹ� ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਫੋਟੋ ਿਸਰਫ ਫੋਟੋ ਦ ੇਕਾਲਮ ਿਵਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ[ੈ 

� ਸਹੀ ਤਰ)� ਸਕਨੈ ਕੀਤ ੇਹਸਤਾਖਰ ਨੰੂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ.ੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਤਾਖਰ .jpg format ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇ20 

KB ਤ+ ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ ਦਸਤਖਤ “ਦਸਤਖਤ ਕਾਲਮ” ਿਵਚ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ0  ਹਨ[ 

� ਕਵੇਲ ਇੱਕ ਵਾਰ kwljW dy ivklp ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ੋਅਤ ੇਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦ ੇkwlj Aqy ਕਰੋਸ� nUM cuxo[ 

� ਆਪਣ ੇ ਿਵਕਲਪw (Lock your choices) nUM lock krn qy quhwnUM ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਅਤ ੇਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਭiੇjAw 

ਜਾvyਗw[ 

� ਜ ੇਤਸੁ� pihlw hI online rijstr kr cùky ਹ ੋqW ividAwrQI portl qy lOign krn vwsqy ਆਪਣw 

13-ਅੰਕW dw ਿਵਿਦਆਰਥੀ AweI. fI. Aqy pwsvrf ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰ,ੋ [ 

� ਗਗੂਲ ਕਰਮੋ, ਮਜ਼ੋੀਲਾ ਫਾਇਰਫoਕਸ Awid d y ਨਵ� ਵਰਜਨ ਦੀ hI ਵਰਤ+ ਕਰ ੋ[ 

� ਕਾਲਜ� ਅਤ ੇਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ shwieqw kyNdr ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ geI ਹ,ੈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ lYx ਲਈ iehnW 

shwieqw kydrW nwl sMprk kroo[ 

� ਸਕਰੀਨ ਤ ੇdrswey gey idSw/ਿਨਰਦ!ੇ nUM cMgI qrHW ਪੜ[ੋ 

Don’ts for Students 

� ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ੋ[ 

� JUTI jW glq ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰ ੋ[ 

� ਗਲਤ ਮਬੋਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤ ੇਈ-ਮਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤ+ ਨਾ ਕਰ ੋ[ 

� ਜ ੇਤਹੁਾਡੇ ਕਲੋ 13-ਅੰਕ� ਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਈਡੀ pihlW hI ਹ ੈqW ਇਕ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਜ+ dubwrw ਰਿਜਸਟਰ 

ਨਾ ਕਰ[ੋ 

� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ, ਪਾਸਵਰਡ ਅਤ ੇrYPryNs nMbr ਨੰੂ ਿਕਸ ੇਨਾਲ ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰ ੋ[ 

� ਕਾਲਜ ਅਫਸਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕ ੇਿਕਸ ੇnwl ਆਪਣਾ ryPryNs nMbr ਸ�ਝਾ ਨਾ ਕਰ[ੋ 
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� ਸਾਈਬਰ ਕਫੈ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜ� ਅਜਨਬੀAW qoN Awpxw ਰਿਜਸਟ-!ੇਨ ਫਾਰਮ nw Brvwau [ ਉਹ ਤਹੁਾਡੇ ਨਾਮ ਅਤੇ 

ਿਨਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿਦ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤੀਆ ਂਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜ ੋਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਿਲੱਪ 

ਅਤ ੇAMk vyrvw kwrf qy glq ipRMt ho ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ[ 

� ਮਬੋਾਇਲ / ਆਈਪੈਡ / ਿਡਜੀਕਮੈ ਦੀ ਵਰਤ+ ਰਾਹ� ਸਲੈਫੀਜ਼ ਜ� ਫੋਟਆੋ ਂ ਨੰੂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ 

ਜਾvygw[ 

� ਹਸਤਾਖਰ ਅਤ ੇਫੋਟੋ ਿਸਰਫ ਉਨ) � ਦ ੇਉਿਚਤ ਕਾਲਮ� ਿਵਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ[ 

� ਇਕ ਤ+ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਿਜਸਟਰ ਨਾ ਕਰ,ੋ ਤਸੁ�  jI.AYn.fI.XU. ਅੰਿਮ-ਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜ� ਿਵਚ ਿਕਸ ੇ

ਵੀ ਿਗਣਤੀ ਦ ੇਕਰੋਸ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਣੇ ਲਈ ਇਕ ੋividAwrQI AweI.fI. ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰo [ 

� ਸਮਾਰਟ ਫਨੋ ਦੀ ਵਰਤ+ ਨਾ ਕਰ[ੋ ਰਿਜਸਟ-!ੇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫਨੋ ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 

ਤਹੁਾfy koloN ਕਝੁ ਅਿਹਮ ਵੇਰਵ ੇKuMj ਸਕਦ ੇਹਨ[ 

� ਇੰਟਰਨD ੱਟ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦ ੇਪਰੁਾਣ ੇਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤ+ ਨਾ ਕਰ[ੋ ies nwl auhwnUM Pwrm Brn ivc smisAw Aw 

skdI hY[ 

� ਸਾਈਬਰ ਕਫੈ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜ� ਅਜਨਬੀ ਤ+ mdd ਨਾ ਲਓ. ਤਸੁ� aupl`bD ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ/shwieqw 

ਕ�ਦਰ ਦੀ ਵਰਤ+ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ[ੋ 

 


