ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ
(1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰ. 35 ਤਸਿਤ ਿਥਾਪਤ)
ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਨ, ਅਕਾਦਸਿਕ ਿਾਿਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਦੇ ਟੀਸ ੰਗ ਸਵਭਾਗਾਾਂ ਸਵਿੱ

ਲ ਰਿੇ ਕੋਰਿਾਾਂ ਸਵਿੱ ਖਾਲੀ ਿੀਟਾਾਂ ਦੇ ਦਾਖਸਲਆਾਂ ਲਈ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ "ਲੇ ਟਰਲ ਐਂਟਰੀ-ਕਿ-ਿਾਈਗਰੇਸ਼ਨ" ਸਨਿਨ ਸਲਖਤ ਅਨੁ ਿਾਰ ਿੋਵੇਗੀ:
1. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਿ ਸਵਖੇ ਿਸਥਤ ਸਵਭਾਗਾਾਂ ਤੋਂ ਿਰੇਕ ਅਕਾਦਸਿਕ ਵਰਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਸਵਿੱ

ਪੋਿਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ

ਸਤੰਨ/ ਾਰ/ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿਾਾਂ ਦੇ ਪਸਿਲੇ ਵਰਹੇ ਸਵਿੱ ਖਾਲੀ ਰਿੀਆਾਂ/ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਰਿ
ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਅਿੱਧ-ਸਵ ਾਕਾਰ ਿੀ ਛਿੱਡ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਿੋਈਆਾਂ ਿੀਟਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ
ਪਾਸਲਿੀ ਤਸਿਤ ਖਾਲੀ ਿੀਟਾਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਸਗਆਪਨ/ਸਬਨੈ -ਪਿੱਤਰਾਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ
ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਸਿਕ ਵਰਹੇ ਲਈ "ਲੇ ਟਰਲ ਐਂਟਰੀ-ਕਿ-ਿਾਈਗਰੇਸ਼ਨ" ਨੀਤੀ ਤਸਿਤ ਭਰੀਆਾਂ ਜਾ ਿਕਣਗੀਆਾਂ।
ਇਿ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਸਵਖੇ ਿਸਥਤ ਇੰਜੀਨੀਅਸਰੰਗ ਦੇ ਕੋਰਿਾਾਂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਿਾਬੋ ਕੈਂਪਿ ਸਵਿੱ
ਪਸਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਦਾਖਲ ਿੋਏ ਸਵਿੱਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ।
2. ਇਿ ਨੀਤੀ ਸਵਿੱ ਲੇ ਟਰਲ ਐਂਟਰੀ-ਕਿ-ਿਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਫੀਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਡੀਨ, ਅਕਾਦਸਿਕ ਿਾਿਲੇ , ਡੀਨ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ
ਸਵਿੱਤ ਅਫ਼ਿਰ ਦੁ ਆਰਾ ਤਸਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਇਿ ਪਾਸਲਿੀ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਪੋਿਟ-ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸਤੰਨ/ ਾਰ/ਪੰਜ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿਾਾਂ ਦੇ
ਪਸਿਲੇ ਵਰਹੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਵਿੱਸਦਅਕ ਿੰਿਥਾ/ਇੰਿਟੀਸ ਊਟ/ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿੋਣੀ
ਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਜਿਹਾਾਂ ਕਰਵਾਏ ਿੰਬਸੰ ਧਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਸਨਰੀਖਣ ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ
ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਿੰਭਵ ਿੋਵੇਗਾ।
4. ਇਿ ਪਾਸਲਿੀ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਬਨੈ -ਪਿੱਤਰ, ਇਿੱਕ ਿਜ਼ਾਰ (700 ਰੁ. ਐਿ.ਿੀ.
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ) ਫੀਿ ਜਿਹਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਵਭਾਗ ਸਵਿੱ ਜਿਹਾਾਂ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿੀਦ ਿਿੇਤ
ਜਿਹਾਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
5. ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਸਕੰਨੇ ਡੈਫੀਿੈਂਟ ਪੇਪਰ ਪਾਿ ਕਰਨੇ ਿੋਣਗੇ, ਦੀ ਸਲਿਟ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰੰਤ ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਵਭਾਗ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪਰੀਸਖਆਵਾਾਂ) ਨੂ ੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
6. ਸਪਛਲੀ ਸਵਸਦਅਕ ਿੰਿਥਾ, ਸਜਿ ਸਵਿੱ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਇਿ ਪਾਸਲਿੀ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਸਵਿੱ ਦਾਖਲ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਨਾਲ ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਲੈ ਣ ਦੇਣ, ਫੀਿਾਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਸਦ ਦੀ ਸਜੰਿੇਵਾਰੀ ਸਵਸਦਆਰਥੀ
ਦੀ ਿੀ ਿੋਵੇਗੀ।
7. ਡੈਫੀਿੈਂਟ ਕੋਰਿ ਦੇ ਿਰੇਕ ਸਥਊਰੀ/ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਪੇਪਰ ਦੀ ਫੀਿ 1500/- ਰੁ. (ਜੋ ਸਕ ਿਿੇਂ-ਿਿੇਂ ਅਨੁ ਿਾਰ ਵਧਾਈ/ਘਟਾਈ
ਜਾ ਿਕਦੀ ਿੈ) ਿੋਵੇਗੀ।
8. ਇਿ ਪਾਸਲਿੀ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲ ਿੋਏ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਫੀਿਾਾਂ, ਦਾਖਲੇ ਉਪਰੰਤ, ਪਸਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਇਿ ਕੋਰਿ ਸਵਿੱ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ
ਰੈਗੂਲਰ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਵਾਲੀਆਾਂ ਿੋਣਗੀਆਾਂ।
9. ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦਾ ਸਵਵਾਦ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਸਤਿ ਫੈਿਲਾ ਡੀਨ ਅਕਾਦਸਿਕ ਿਾਿਲੇ , ਸਵਿੱਤ ਅਫ਼ਿਰ, ਿੰਬੰਸਧਤ ਸਵਭਾਗ ਦੇ
ਿੁਖੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪਰੀਸਖਆਵਾਾਂ) ਆਧਾਸਰਤ ਕਿੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਕ ਿਭ ਨੂ ੰ ਿਨਣਾ ਿੋਵੇਗਾ।
10. ਇਿ ਪਾਸਲਿੀ ਨੂ ੰ ਅਕਾਦਸਿਕ ਵਰਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਿੋਂਦ ਸਵਿੱ ਸਲਆਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿਦੀ ਅਕਾਦਸਿਕ ਕੌਂਿਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਵਾ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11. ਸਬਨੈ ਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ, ਖਾਲੀ ਿੀਟਾਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਿੂਰਤ ਸਵਿੱ ਦਾਖਲਾ ਿੈਸਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿੋਵੇਗਾ। ਿੈਸਰਟ ਲਈ
ਿੇਠਲੀ ਕਲਾਿ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਿੀ ਅਧਾਰ ਿੋਵੇਗੀ।
12. ਇਿ ਪਾਸਲਿੀ ਅਧੀਨ ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਿ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਾਲੀ ਿੀਟਾਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਸਵਿੱ ਦਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ।

