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His Highness 

Maharaja Rajinder Singh 

May 25, 1872-November 8, 1900 
 

 

ਕਾਲਜ ਸ਼ਬਦ 

ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਸਹ ਇਹੈ ਿਭੁ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹ ੂੰ  ਨ ਟਰੋਂ ॥ 

ਨ ਡਰੋਂ ਅਸਰ ਿੋ ਜਬ ਜਾਇ ਲਰੋਂ ਸਨਿਚੈ ਕਸਰ ਅਪੁਨੀ ਜੀਤ ਕਰੋਂ ॥ 

ਅਰੁ ਸਿਖ ਹੋਂ ਆਪਨੇ ਹੀ ਮਨ ਕੌ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹਉ ਗੁਨ ਤਉ ਉਚਰੋਂ ॥ 

ਜਬ ਆਵ ਕੀ ਅਉਧ ਸਨਦਾਨ ਬਨੈ ਅਸਤ ਹੀ ਰਨ ਮੈ ਤਬ ਜ ਝ ਮਰੋਂ ॥੨੩੧॥ 

ਸ਼ਰੀ ਗੁਰ  ਗੋਸਬੂੰ ਦ ਸਿੂੰ ਘ ਜੀ (ਚੂੰ ਡੀ ਚਸਰਤਰ) 
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The college is one of the oldest colleges of the Malwa region in Punjab and caters to the 

educational needs of the neighboring villages too. The college was established to create an urge 

for educational enrichment amongst the people of this region.  

 

 Providing an enriching educational and cultural environment. 

 Meeting the institutional and individual needs with innovation, planning and foresight. 

 Holistic personality development of the student. 

 Acquainting and preparing the student for the changing nature of job market. 

 Multi-faceted development including academic, social, cultural and sports. 

 

 The college ensures that different courses are according to the need of the hour. New courses 

are introduced to provide better employment options to the students. 

 The government policy is strictly adhered to for reservation in admissions and scholarships. 

 Students from science faculty fulfilling the requisite conditions apply/receive Inspire 

Scholarships.  

 The college being affiliated to the Punjabi University, Patiala specifically endeavors for the 

promotion of Punjabi language.  

 Besides this, the college goals are reflected through various programs such as NCC and NSS 

training, educational tours, sports activities, publication of the college magazine and cultural 

activities including theatre, fine arts and folk art.  

 Departmental associations give impetus to the students' creativity by organizing different 

academic and cultural activities. 

 Parental participation is encouraged through PTA. 

 To maintain the competitive environment, the admissions are purely on merit basis. 

Vision 

Mission 

College Motto 
 

Learning is not attained by chance;  

It must be sought for with ardour and diligence. 
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ਸੰਦੇਸ਼ 
 

 

 

 

ਸਪਆਰ ੇਸਵਸਦਆਰਸਿਓ, 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਜੰਦਗੀ ਦ ੇਇਕ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਕ ੇਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਕਉਂਜਕ 
ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਨ ਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਉਮੰਗ 
ਦੇ ਖੰਭ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਉੱਡ ਸਕਣ,  ਭੂਗੋਜਲਕ ਸੀਮਾ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇ 
 ੇਖ ਸਕਣ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤ ੇਜ ਸ਼ ਜ ਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਜਹਤ ਕਰ ਸਕਣ। 

 ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਜ ੰਡਾ ਹਰ ਇਿੱਕ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉੱਤਮ ਅਕਾਦਜਮਕ ਜਸਖਲਾਈ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਕ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਚਾਹੇ ਜੋ  ੀ ਕੈਰੀਅਰ ਚੁਣੇ ਉਸਨੰੂ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਗਆਨ 
ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਜਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਖ਼ਤ ਜਮਹਨਤ ਅਤ ੇਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾ  ਿੱਲ ਜਨਸਜਚਤ ਰਾਹ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ 
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡ ੇਸਨੁਜਹਰੀ ਸੁਪਜਨਆ ਂਨੰੂ ਹਕੀਕਤ ਜ ਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਯਤਨ 
ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਤਹੁਾਡਾ  ਜਹਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਜਥਕ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇ। ਅਿੱਜ ਦੀ ਜਮਹਨਤ ਭਜ ਿੱ ਖ 
ਦੀ ਜਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤ ੇਅਿੱਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਮਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਰਣਾ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਸ਼ੁਭ ਇਿੱਛਾ ਾਂ ਸਜਹਤ, 

ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਜਸੰਘ (IAS) 

DPI (C) Punjab 
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ਸੰਦੇਸ਼ 

 
ਸਪਆਰੇ ਸਵਸਦਆਰਸਿਓ, 

ਇੱਕ ਸਿੱਸਖਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 
ਪੀੜ੍ਹੀ ਨ ੂੰ  ਿਸਤਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਧ ਦੇ ਿਕਾਂ। ਇੱਕ ਸਪਰੂੰ ਿੀਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮੈਂ ਅਤੇ ਮਰੇਾ 
ਿਟਾਫ, ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਿਮਾਜ ਨ ੂੰ  ਇਕੱਠੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਿਰ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾ ਿਕਾਂ। ਅਿੀਂ ਿੇਵਾ ਲਈ ਿਮੱਰਸਪਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਅਸਜਹਾ 
ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਜਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ   ਸਿੱਸਖਆ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਸਜਹੇ ਿਾਰੇ ਹੀ 
ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਸਹਲ ਆਂ ਸਵੱਚ ਪਰਫੁੱ ਸਲਤ ਕਰਕੇ ਉੱਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਿੀਅਤ ਦਾ ਸਵਵਹਾਸਰਕ ਅਤ ੇਸਵਵਿਾਇਕ ਸਵਕਾਿ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 ਿਰਕਾਰੀ ਰਾਸਜੂੰ ਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਸਠੂੰ ਡਾ ਇਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਅਤੇ ਿਿਾਸਪਤ ਿੂੰ ਿਿਾ ਹੈ ਸਜੱਿੇ ਸਕ 
ਅਕਾਦਸਮਕ ਸਮਆਰ ਨ ੂੰ  ਕਾਇਮ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸ਼ਾਿਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ੇ ਰਸਹਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਪਰਾਪਤ 
ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿ ਦੇ ਲਈ  ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਿਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹੋਏ, ਿਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱਚ ਹਰ ਸਕਿਮ ਦੀ 
ਿਹ ਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਤੇ ਿਮ ਹ ਿਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਤਪਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਕ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  
ਭਸਵੱਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਸਕਲ ਨਾਲ ਨਸਜੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ। 

ਇਿ ਿੂੰ ਿਿਾ ਦੇ ਸਪਰੂੰ ਿੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆ ਂਦੀ ਪ ਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 
ਅਤੇ ਿਸਹਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿੁਪਸਨਆਂ ਨ ੂੰ  ਹਕੀਕਤ ਸਵੱਚ ਬਦਲਣਾ ਿੂੰ ਭਵ ਹੋ ਿਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ 
ਸਕਿੇ ਸਕਿਮ ਦੀ ਵੀ ਿਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਜਿ ਦੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਲੋੜ੍ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 

ਮੈਂ ਅਰਦਾਿ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤ ੇਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਦਲੀ ਤਮੂੰ ਨਾ ਰਹਗੇੀ ਸਕ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਿਟ ਗਰੈਜ ਏਸ਼ਨ 
ਕਰਨ ਉਪਰੂੰ ਤ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਾਸਬਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕ ਭਸਵੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਿਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਵੀਆਂ 
ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਿਕਣ।  

ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਿਸਹਤ, 
ਡਾ. ਿੁਰਜੀਤ ਸਿੂੰ ਘ, 

ਸਪਰੂੰ ਿੀਪਲ. 
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ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੰਖਪੇ ਇਜਤਹਾਸ 
       ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਜ ੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਦਿੱਖਣੀ ਮਾਲ  ੇਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤ ੇਪਰਜਸਿੱ ਧ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ 
ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲੇਖ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਬਰਟੇਜਨਕਾ ਦੀ ਜਜਲਦ ਜਤੰਨ, ਪੰਨਾ 564 ਤੇ ਕੀਤਾ 
ਜਗਆ ਹੈ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜ ਿੱ ਜਦਆ ਦਾ ਇਹ ਦੀ ਾ 1904 ਜ ਿੱ ਚ ਬਜ ੰਡਾ ਜ ਖੇ ਇਿੱਕ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕਲੂ ਦੇ 
ਰੂਪ ਜ ਿੱ ਚ ਬਜਲਆ ਅਤ ੇ ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਇਸਦ ੇਚਾਨਣ ਦਾ ਘੇਰਾ  ਿੱਡਾ ਹੰੁਦਾ ਜਗਆ। 1940 ਜ ਿੱ ਚ ਇਹ 
ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਜਥਤ ਨ ੀ ਤੇ ਸੁੰ ਦਰ 

ਇਮਾਰਤ ਜ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। 1950 ਜ ਿੱ ਚ ਬੀ. ਏ. ਅਤ ੇ1955 ਜ ਿੱ ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾਂ 
ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1968 ਜ ਿੱ ਚ ਬੀ. ਕਾਮ. ਦੀਆ ਂਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ।   

 ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਜਹੜੀ ਕਦ ੇਜਟਿੱ ਜਬਆ ਂਨੇ ਮਿੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ–ਹੌਲੀ ਜਖੜੀ ਹੋਈ ਇਿੱਕ ਰੋਚਕ ਫੁਲ ਾੜੀ 
ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਜਿੱ ਥੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਜ ਿੱ ਚ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਦ ੇਜ ਿੱ ਜਦਅਕ, ਸਰੀਰਕ ਤ ੇਸਮਾਜਜਕ 
ਜ ਕਾਸ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦ ੇਭਜ ਿੱ ਖ ਦ ੇਨਾਗਜਰਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱ ਜਭਅਤਾ 
ਪਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤ ੇਜ ਿੱ ਜਦਆ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਜਪਛੋਂ ਜਨ–ਸੇ ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਾ ਲਈ ਜਤਆਰ ਹੰੁਦੇ ਰਜਹਣ। 

ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਬੀੀ਼.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ—ਮੈਡੀਕਲ), ਬੀ. ਕਾਮ., ਬੀ. ਏ. ਆਨਰਜ਼ 
ਸਕਲੂ (ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ) , ਐਮ.ਏ. , ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ ਅਤ ੇਜਡਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਜ ਜਦਆ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ ੰਡਾ ਅਤ ੇਦਿੱਖਣੀ ਮਾਲ  ੇਦੀਆ ਂਅਜੋਕੀਆ ਂ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ ਘਾਟਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨ ੇਂ 
ਕੋਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹ 81  ਾਂ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ  ਰਹਾ 21 ੀਂ ਸਦੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕਦਮ 
ਜਮਲਾਉਦ ੇਹੋਏ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ  ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਂਆਧੁਜਨਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਜਰਹਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ 

ਦੇ  ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ ਅਤੇ ਸਰ ਪਿੱਖੀ ਜ ਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਜਪਤ ਹੈ।  ਸਾਲ 2016 ਜ ਿੱ ਚ NAAC  ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਲਜ 
ਨੰੂ ‘ਬੀ ਪਲਿੱ ਸ’ ਗਰੇਡ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।  
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ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਸੋਸਾਇਟੀ (HEIS) 

ਮੈਂਬਰ ਸਕਿੱਤਰ                                            ਚੇਅਰਪਰਸਨ 

ਡਾ. ਮਿੱ ਖਣ ਜਸੰਘ (ਜਫਜਜਕਸ ਜ ਭਾਗ)                    ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਜਸੰਘ (ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ) 
 

ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਸਸੋਾਇਟੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਬਜ ੰਡਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

22 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੰੂ 1860 ਦ ੇਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 21 ਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 

ਦਾ ਮੁਿੱ ਖ ਉਦਸ਼ੇ ਇਨਫਰਮਸ਼ੇਨ ਤੇ ਕੰਜਮਊਨੀਕੇਂਸ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦ ੇਜ ਜਸ਼ਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪਰਦਾਨ ਕਰਕ ੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖੇਤਰ ਜ ਿੱ ਚ ਮਾਜਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ Self-

Financed Scheme ਅਧੀਨ ਬੀ.ਸੀ.ਏ., ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ. ਕਾਮ. (ਆਨਰਜ਼), ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਆਰਟੀਜਫਸ਼ਲ 

ਇੰਟਲੈੀਜੈਂਸ), ਐਮ. ਏ. (ਜਹਸਟਰੀ, ਜਫਲਾਸਫੀ), ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ. (ਜਫਜਜਕਸ, ਮੈਥਸ), Diploma in Food 

Production, Diploma in Services & Beverages ਅਤੇ Diploma in Hardware & Networking   

ਦ ੇਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
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ਟੀਜਚੰਗ ਸਟਾਫ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ ਭਾਗ                                             

1.  ਡਾ. ਜਯੋਤਸਨਾ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ)                 

2.  ਡਾ. ਰੈਨੀ*       (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ)  

3. ....... ਖਾਲੀ......  

4. ....... ਖਾਲੀ......  

5. ....... ਖਾਲੀ......  

6........ ਖਾਲੀ......  

7......... ਖਾਲੀ......  

8......... ਖਾਲੀ......  

9......... ਖਾਲੀ......  

ਪੰਜਾਬੀ ਜ ਭਾਗ        

1. ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਜਸੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ** 

(ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ)  

2. ਪਰੋ. ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ** (ਐਮ. ਏ., ਐਮ. ਜਫਲ.)           

3. ........ ਖਾਲੀ ......  

4. ........ ਖਾਲੀ ......  

5. ........ ਖਾਲੀ ......  

6. ........ ਖਾਲੀ ......  

7. ........ ਖਾਲੀ ...... 

8. ......... ਖਾਲੀ......  

9. ......... ਖਾਲੀ...... 

ਜਹੰਦੀ ਜ ਭਾਗ   

1. ........ ਖਾਲੀ ......          

ਸੰਸਜਕਰਤ ਜ ਭਾਗ   

1. ........ ਖਾਲੀ......    

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ   

1. ਪਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ ਗਰੇ ਾਲ 

(ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਜਫਲ.)     

2. ਪਰੋ. ਬਲ ੀਰ ਕੌਰ** (ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਜਫਲ.)  

3. ......... ਖਾਲੀ......  

4. ....... ਖਾਲੀ......  

5. ........ ਖਾਲੀ......  

6. ....... ਖਾਲੀ......   
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ਜਹਸਟਰੀ ਜ ਭਾਗ   

1. .......... ਖਾਲੀ......  

2. ......... ਖਾਲੀ......  

3. .......... ਖਾਲੀ......   

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ       

1. ਪਰੋ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ** (ਐਮ.ਏ., ਐਮ.ਜਫਲ.)  

2. ......... ਖਾਲੀ......  

3. ......... ਖਾਲੀ......  

4. ......... ਖਾਲੀ......  

5. ......... ਖਾਲੀ......  

ਭੂਗੋਲ ਜ ਭਾਗ 

1. ......... ਖਾਲੀ......  

2. .......... ਖਾਲੀ......  

3. .......... ਖਾਲੀ......  

ਗਜਣਤ ਜ ਭਾਗ        

1. ਪਰੋ. ਮਨਜ ੰਦਰ ਜਸੰਘ 

(ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.,ਐਮ.ਜਫਲ.) 

2. ........... ਖਾਲੀ...... 

3. ........... ਖਾਲੀ...... 

4. ........... ਖਾਲੀ...... 

5. ........... ਖਾਲੀ......   

ਸਰੀਰਕ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਜ ਭਾਗ    

1. ਪਰੋ. ਜਗਜੀ ਨ ਕੌਰ   (ਐਮ. ਏ.,ਐਮ.ਜਫਲ.)  

2. ਡਾ. ਜਸਕਰਨ ਜਸੰਘ ਜਸਿੱ ਧੂ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ)    

ਜਫਲਾਸਫ਼ੀ ਜ ਭਾਗ        

1. ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਜਸੰਘ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ)  2. ....... ਖਾਲੀ..... 

ਸੰਗੀਤ ਜ ਭਾਗ (ਸਾਜ਼)  

 1. ਡਾ. ਅਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ) 

ਸੰਗੀਤ ( ੋਕਲ)  

 1. ਡਾ. ਮਨੋਨੀਤ ਕੌਰ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ) 
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ਮਨੋਜ ਜਗਆਨ ਜ ਭਾਗ  

1. ਡਾ. ਸੀਮਾ ਗੁਪਤਾ** (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ) 2. ............ ਖਾਲੀ..... 

ਰਸਾਇਣ ਜ ਜਗਆਨ ਜ ਭਾਗ 

1. ਪਰੋ. ਜੋਤੀ ਪਰਭਾ (ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.,ਐਮ.ਜਫਲ.)  

2. ਪਰੋ. ਪਰ ੀਨ ਕੌਰ** 

(ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.,ਐਮ.ਜਫਲ.)  

3. ............ ਖਾਲੀ..... 

4. ........... ਖਾਲੀ..... 

5. .......... ਖਾਲੀ..... 

6. ........... ਖਾਲੀ....

ਜਫਜਜ਼ਕਸ ਜ ਭਾਗ  

1. ਡਾ. ਮਿੱਖਣ ਜਸੰਘ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ) 

2. ਡਾ. ਹਰਜਜੰਦਰ ਜਸੰਘ (ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ) 

3. ਪਰੋ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਜਸਿੱ ਧੂ** 

(ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.,ਨ ੈੱਟ) 

4. ......... ਖਾਲੀ..... 

5. .......... ਖਾਲੀ..... 

6. .......... ਖਾਲੀ..... 

ਬਨਸਪਤੀ ਜ ਭਾਗ  

1. ਪਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ 

(ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.,ਐਮ.ਜਫਲ.) 

2. ........... ਖਾਲੀ ..... 

3. ........... ਖਾਲੀ .... 

ਜ਼ਆੁਲੋਜੀ ਜ ਭਾਗ  

1. ............ ਖਾਲੀ..... 

2. .......... ਖਾਲੀ..... 

3. ........... ਖਾਲੀ .... 

ਕਾਮਰਸ ਜ ਭਾਗ  

1. ਪਰੋ. ਰਛਪਾਲ ਜਸੰਘ (ਐਮ.ਕਾਮ.,ਐਮ.ਜਫਲ.) 

2. ਪਰੋ. ਸਲੁਤਾਨ ਜਸੰਘ (ਐਮ.ਕਾਮ.) 

3. ........... ਖਾਲੀ ..... 

4. ........... ਖਾਲੀ ..... 

5. ........... ਖਾਲੀ ..... 

6. ........... ਖਾਲੀ..... 

7. .......... ਖਾਲੀ..... 
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ਕੰਜਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜ ਭਾਗ ) 

1. ਪਰੋ. ਬਲਜਜੰਦਰ ਜਸੰਘ* 

(ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਮ.ਜਫਲ.) 

2. .......... ਖਾਲੀ..... 

 ਾਤਾ ਰਣ ਜ ਭਾਗ  

1. .......... ਖਾਲੀ..... 

* ਇਹ ਅਸਧਆਪਕ ਖਾਲੀ ਪੋਿਟਾਂ ਉੱਪਰ ਕੂੰ ਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
** ਇਹ ਅਸਧਆਪਕ ਖਾਲੀ ਪੋਿਟਾਂ ਉੱਪਰ ਬਤਰੌ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਨੋਟ- ਖਾਲੀ ਪੋਿਟਾਂ ਉੱਪਰ ਇਿ ਿਮੇਂ ਅਸਧਆਪਕ ਗੈਂਿਟ ਫਕੈਲਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ  
1. ਸ਼ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਜਸੰਘ           ਸੁਪਰਡਟੈ 

2. ਸ਼ਰੀ ਜ ਜੈ ਕਮੁਾਰ    ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 

3. ਸ਼ਰੀ ਆਨੰਦ ਜੈਨ    ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 

4. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ    ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 

5. ਸ਼ਰੀ ਕੰ ਲਪਰੀਤ ਜਸੰਘ             ਕਲਰਕ  

6. ਸ਼ਰੀਮਤੀ  ੀਰਇੰਦਰ ਕੌਰ   ਕਲਰਕ 

7. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਲਖ ੀਰ ਕੌਰ             ਸਟਨੋੈ 

8. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ   ਕਲਰਕ 

ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 

  1. ਸ਼ਰੀ ਹਰੀ ਜਸੰਘ (ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ)      2. ਸ਼ਰੀਮਤੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ(ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ) 

  

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. 
ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਜਰਿੱਤਰ, ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਧਰਮ ਜਨਰਪਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਰੁਮਾਂਚ ਦੀ ਭਾ ਨਾ 
ਅਤੇ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜਨਰਸ ਾਰਥ ਸ ੇਾ ਦ ੇਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ ਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਇਸਦਾ 
ਉਦਸੇ਼ ਅਜਜਹੇ ਨੌਜ ਾਨ ਜਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜਕ ਜੀ ਨ ਦ ੇਹਰ ਖੇਤਰ ਜ ਿੱਚ ਸਰ ਪਿੱਖੀ ਗੁਣਾਂ  ਾਲੇ ਅਤ ੇ
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ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਤੀ ਭਾ ਨਾ ਸ ੇਾ ਰਿੱ ਖਣ ਭਾ ੇਂ  ਉਹ ਜਕਸ ੇ ੀ ਪੇਸ਼ ੇਦੀ   ਚੋਣ ਕਰਣ।   ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਨੌਜ ਾਨਾਂ ਨੰੂ 
ਹਜਥਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਜ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰੇਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕ ਾਂ  ਾਤਾ ਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਐਨ .ਸੀ .ਸੀ .ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਐਨ .ਸੀ .ਸੀ/ਕਾਲਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. 

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਆਦਰਸ਼ "ਮੈਂ ਨਹੀ ਤੁਸੀਂ " ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ  ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ ਕਾਸ 
ਕੋਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਜ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  । ਐਨਐਸਐਸ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਤ ੇਜ਼ੋਰ 
ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਜਕ ਇਕ ਜ ਅਕਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਤੌਰ' ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ 
ਲਈ, ਐਨਐਸਐਸ  ਾਲੰਟੀਅਰ ਹਮਸ਼ੇਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਜਹਦੇਂ ਹਨ। 
ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਹ ਾਨ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ./ਕਾਲਜ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇ

ਹਨ।  
 

ਐਟਂੀ ਰੈਜਗੰਗ ਸੈੈੱਲ, ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਜਨ ਾਰਨ, ਜ ਮੈਨ ਸਟਿੱਡੀ ਅਤ ੇਸੇਫਟੀ ਸੈੈੱਲ 

ਡਾ. ਜਯੋਤਸਨਾ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਜ ਭਾਗ) 

ਪਰੋ. ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ (ਬਾਟਨੀ ਜ ਭਾਗ) 

ਡਾ. ਹਰਜਜੰਦਰ ਜਸੰਘ ਮਾਨ (ਜਫਜਜਕਸ ਜ ਭਾਗ) 

ਪਰੋ. ਰੈਣੀ  

ਪਰੋ. ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ 

ਮਾਜਪਆ ਂਅਤੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 
● ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਲਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ  ੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਲਜ ਨੋਜਟਸ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਕਾਲਜ  ੈਂਬਸਾਈਟ 

www.grcb.ac.in  ਰਾਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ੇਗੀ।  

● ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਕਸੇ  ੀ ਜਕਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਜਪਆ/ਂਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ 

ਹੈ ਜਕ ਕਾਲਜ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।  

● ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ(Daily) ਨੋਜਟਸ ਬੋਰਡ/ਕਾਲਜ  ੈਂਬਸਾਈਟ www.grcb.ac.in ਪੜਹਨਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । 
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● ਮਾਪੇ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹ ਰਹੇ ਆਪਣ ੇਬਿੱ ਜਚਆ ਂਪਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਹਿੱ ਤ ਅਜਧਆਪਕਾਂ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ। 

ਕਾਲਜ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ/ਜਚਤਾ ਨੀਆ/ਂਮਨਾਹੀ 
ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਪਾਸੋˆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਨਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ 

ਆਚਰਣ, ਸੁਚਿੱ ਜੇ ਜ  ਹਾਰ ਅਤ ੇਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਜ ਰੁਿੱ ਧ, ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। 

1. ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦ ੇਚਲਦ ੇਕਾਲਜ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ/ਜਸਹਤ ਜ ਭਾਗ   ਿੱ ਲੋ ਸਮੇਂ- 

ਸਮੇਂ  ਜਸਰ ਜਾਰੀ ਕੋਜ ਡ-19 ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਜਬਨ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ 

ਜਾ ।ੇ 

2. ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਜ ਿੱ ਚ ਜਸਗਰੇਟ, ਤੰਬਾਕ ੂਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਜਾਂ ਜਕਸ ੇਹੋਰ ਨਸ਼ ੇਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ 

ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।  

3. ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਆਜਗਆ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਜਬਨਾਂ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਜਕਸ ੇ ੀ ਸੰਗ ਨ  ਿੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ 

ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਮੀਜਟੰਗ ਕਰਨਾ ਸਖਤ ਮਨਹ ਾਂ ਹੈ। ਅਜਜਹਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜ ਰੁਿੱ ਧ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ 

ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਜਕਸ ੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

5. ਸਾਈਕਲ, ਸਕਟੂਰ ਤੇ ਮਟੋਰ–ਸਾਈਕਲ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਕੀਤੀਆ ਂਥਾ ਾਂ ਉੱਤ ੇਹੀ ਖੜਹੇ ਕੀਤ ੇਜਾਣ। 

ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਕਾਰ ਲੈਕ ੇਆਉਣਾ ਮਨਹ ਾਂ ਹੈ। 

6. ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਆਸ—ਪਾਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜ  ਰਾਂਜਡਆ ਂਜ ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਦੀ 

ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। 

7. ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਰੈਜਗੰਗ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਰੈਜਗੰਗ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਜ ਰੁਿੱ ਧ ਸਖਤ 

ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤ ੇਅਨੁਸਾਸ਼ਨੀ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕਿੱ ਟ 

(Rusticate) ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

8. ਬਾਹਰਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਜਾਂ ਜ ਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ  ਨਾਲ ਲੈਕ ੇਆਉਣਾ ਸਖਤ ਮਨਹ ਾਂ ਹੈ। 
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9. ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ  ਿੱ ਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 

ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

10. ਕਾਲਜ–ਕੈਂਪਸ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਜਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਅਤ ੇ

ਕਾਲਜ  ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਭਾਲ ਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।   

11. ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਿੱ ਲੋ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਲੈ ਕ ੇਆਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਕਟੂਰ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੂਰਾ 

ਬੀਮਾ  ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
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ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ       (ਿਮੈਿਟਰ ਸਿਿਟਮ) 

 ਕੋਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗਤਾ 
ਿੀਟਾਂ ਦੀ 
ਸਗਣਤੀ 

1. 
ਐਮ. ਏ. (ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਿਤਰ)              

(ਦ ੋਿਾਲਾ ਕੋਰਿ) 
 

ਬੀ.ਏ. ਸਵੱਚੋਂ 50% ਅਤ ੇਿਬੂੰ ਧਤ ਸਵਸ਼ੇ 
ਸਵਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 50 % ਨੂੰ ਬਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤੇ ਹੋਣ। 
40 

2. 
ਬੀ. ਏ.ਆਨਰਜ਼ ਿਕ ਲ ਇਨ 

ਇਕਨਾਸਮਕਿ (ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿ) 
 

ਬੀ.ਏ.(ਆਨਰਜ ਿਕ ਲ ਇਕਨਾਸਮਕਿ)  

ਭਾਗ -1 ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਿਮੈਿਟਰਾਂ ਦ ੇਕੁੱ ਲ 

ਸਵਸ਼ਿਆ ਂਸਵੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 50 % ਪੇਪਰ 

ਪਾਿ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। 

40 

3. 
ਬੀ.ਐਿ ਿੀ. (ਮੈਡੀਕਲ)            
(ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿ)  

 

+2 (ਮੈਡੀਕਲ) ਜਾਂ ਇਿਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦਾ 
ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਸਤਹਾਨ 

ਿਾਇੂੰ ਿ ਦ ੇਸਵਸਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਪਾਿ ਕੀਤਾ 
ਹੋਵੇ। 

80 

4. 
ਬੀ.ਐਿ ਿੀ.                     

(ਨਾਨ—ਮੈਡੀਕਲ)                 
(ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿ) 

+2 (ਨਾਨ—ਮੈਡੀਕਲ) ਜਾਂ ਇਿਦ ੇ

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਇਮਸਤਹਾਨ ਿਾਇੂੰ ਿ ਦ ੇਸਵਸਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 

ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

100 

5. 
ਬੀ.ਐਿ ਿੀ.                      

(ਨਾਨ—ਮੈਡੀਕਲ ਕੂੰ ਸਪਊਟਰ)    
(ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿ) 

+2 (ਨਾਨ—ਮੈਡੀਕਲ) ਜਾਂ ਇਿਦ ੇ

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਇਮਸਤਹਾਨ ਿਾਇੂੰ ਿ ਦ ੇਸਵਸਸ਼ਆ ਂਨਾਲ 

ਪਾਿ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

40 
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ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ       (ਿਮੈਿਟਰ ਸਿਿਟਮ) 

6. 
ਬੀ.ਕਾਮ.                            

(ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿ) 
 

 

+2 ਕਾਮਰਿ ਸਵੱਚੋਂ ਘੱਟ ੋਘੱਟ 40% ਨੂੰ ਬਰ 

ਜਾਂ +2 ਆਰਟਿ ਅਰਿ ਼ਿਾ਼ਿਤਰ ਅਤ ੇ

ਮੈਿਿ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 
ਿਾਰ ੇਸਵਸਸ਼ਆ ਂਸਵੱਚੋਂ 50% ਨੂੰ ਬਰ ਲੈਕ ੇ

ਪਾਿ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੈਸਰਟ ਵੀ 
ਇਿ ੇਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

120 

7. ਬੀ.ਏ.                               
(ਸਤੂੰ ਨ ਿਾਲਾ ਕੋਰਿ)  

+2 ਜਾਂ ਇਿਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਸਤਹਾਨ ਪਾਿ 

ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 
850 
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ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (HEIS) ਅਧੀਨ  ਪੜਹਾਏ 

ਜਾਣ  ਾਲੇ Self-Financed ਕੋਰਸ (ਿਮੈਿਟਰ ਸਿਿਟਮ) 

 

 ਕੋਰਿ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗਤਾ 
ਿੀਟਾਂ ਦੀ 
ਸਗਣਤੀ 

1. ਬੀ.ਸੀ.ਏ.                            
(ਜਤੰਨ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ)  

+2 ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਇਮਜਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

80 

2. ਬੀ.ਬੀ.ਏ.                 
(ਜਤੰਨ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ)  

+2 ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਇਮਜਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

50 

3. ਬੀ.ਕਾਮ.(ਆਨਰਜ਼)          
(ਜਤੰਨ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ)  

+2 ਕਾਮਰਸ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 40% ਨੰਬਰ ਜਾਂ +2 
ਆਰਟਸ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮਥੈਸ ਨਾਲ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 
45% ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜ ਜਸ਼ਆ ਂਜ ਿੱ ਚੋਂ  50% ਨੰਬਰ 
ਲੈਕ ੇਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੈਜਰਟ  ੀ ਇਸ ੇ

ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ੇਗੀ। 

60 

4. 

ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ (ਆਨਰਜ਼) 

ਆਰਟੀਜਫਸ਼ਲ 

ਇੰਨਟੇਲੀਜੇਨਸ           
(ਜਤੰਨ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 

+2  ਮੈਥ ਜ ਸ਼ ੇਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ। 50 

5. ਐਮ. ਏ. (ਜਫਲਾਸਫੀ)  
(ਦ ੋਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 

ਬੀ.ਏ./ਬੀ ਐਸ.ਸੀ.ਆਜਦ ਜਕਸ ੇ ੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 

ਜ ਚ ੋ45% ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹੋਣ। 

 

30 
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ਹਾਇਰ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਜਚਊਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (HEIS) ਅਧੀਨ  ਪੜਹਾਏ 

ਜਾਣ  ਾਲੇ Self-Financed ਕੋਰਸ (ਿਮੈਿਟਰ ਸਿਿਟਮ) 

 

6. ਐਮ. ਏ. (ਜਹਸਟਰੀ)            
(ਦ ੋਸਾਲਾ ਕੋਰਸ)  

ਬੀ.ਏ.ਜ ਚੋਂ 50% ਅਤ ੇਜਹਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜਡਫੈਂਸ 
ਸਟਿੱਡੀਜ਼ ਜ ਸ਼ ੇਜ ਿੱ ਚੋਂ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 50% ਅੰਕ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤ ੇਹੋਣ। 
30 

7. ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ.  (ਜਫਜਜ਼ਕਸ)   
(ਦ ੋਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜ ਚੋਂ 50% ਅਤੇ ਜਫ਼ਜਜ਼ਕਸ ਜ ਸ਼ ੇਜ ਿੱ ਚੋ 
ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 50% ਅੰਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹੋਣ। 

30 

8. ਐਮ. ਐਸ. ਸੀ.  (ਮਥੈਸ)     
(ਦ ੋਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 

ਬੀ.ਏ./ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਜ ਚੋਂ 50% ਅਤ ੇਮੈਥਮੇੈਜਟਕਸ 
ਜ ਸ਼ ੇਜ ਿੱ ਚੋ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 50% ਅੰਕ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇ

ਹੋਣ। 
30 

9. ਜਡਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫੂਡ 

ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ 

+2 ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਇਮਜਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

30 

10. ਜਡਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਰਜ ਜਸਜ਼ 

ਅਤੇ ਬੀ ਰੇਜੀਜ਼ 

+2 ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ 

ਹੋਰ ਇਮਜਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 
30 

11. 
ਜਡਪਲੋਮਾ ਇਨ ਕੰਜਪਊਟਰ 

ਹਾਰਡ ੇਅਰ ਅਤੇ 
ਨ ੈੱਟ ਰਜਕੰਗ 

+2 ਜਾਂ ਇਸਦ ੇਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੋਈ 
ਹੋਰ ਇਮਜਤਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

50 
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ਜ ਜਸ਼ਆ ਂਅਤ ੇਸੀਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ ਸ਼ ੇ 
1. ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਿੱ ਢਲਾ ਜਗਆਨ   

2. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ - ਕਜਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਜਕਲਜ਼  

ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ ਜਸ਼ਆ ਂਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬੀ.ਏ. ਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜਤੰਨ ਹੋਰ ਜ ਸ਼ ੇਪੜਹਨੇ ਹੋਣਗ।ੇ  

ਪਰੰਤੂ ਹੇ ਲੇ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱਕ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਜ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਗਰੁੱ ਪ 1 ਗਰੁੱ ਪ 2 ਗਰੁੱ ਪ 3 ਗਰੁੱ ਪ 4 ਗਰੁੱ ਪ 5 

ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 
(320) 

ਇਜਤਹਾਸ 
      (480) 

ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਸ਼ਾਸਤਰ 
(480) 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਜਹਤ 
(80) 

ਜੋਗਰਫੀ 
(ਪਰੈਕਟੀਕਲ 
ਜ ਸ਼ਾ) 
(80) 

ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਸਿੱ ਜਖਆ 
(ਪਰੈਕਟੀਕਲ 
ਜ ਸ਼ਾ) 
(160) 

ਗਜਣਤ 
(140) 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜਹਤ 
(320) 

ਸੰਗੀਤ  ੋਕਲ 
(ਪਰੈਕਟੀਕਲ 
ਜ ਸ਼ਾ) 
(30) 

ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ 
(ਪਰੈਕਟੀਕਲ 
ਜ ਸ਼ਾ) 
(30) 

ਮਨੋਜ ਜਗਆਨ 
(ਪਰੈਕਟੀਕਲ 
ਜ ਸ਼ਾ) 
(80) 

ਜਹੰਦੀ  
(80) 

 

 

ਜਫ਼ਲਾਸਫ਼ੀ 
(ਪਰੈਕਟੀਕਲ 
ਜ ਸ਼ਾ) 
(80) 

ਸੰਸਜਕਰਤ  
(30) 
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ਨੋਟ:  

 ਜ ਜਦਆਰਥੀ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਦੋ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਜ ਸ਼ੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ -1 ਜ ਿੱ ਚ ਗਜਣਤ ਜ ਸ਼ਾ ਉਹੀ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨੇ ਬਾਰਹ ੀਂ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਗਜਣਤ ਜ ਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ 

ਹੋ ੇ ਅਤ ੇਗਜਣਤ ਜ ਸ਼ੇ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜ ਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
 ਸਰੀਜਰਕ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਜ ਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਮੈਜਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਿੱਕ ਜਫਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 

ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਸਾਜਹਬ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇ  ਬਣੀ ਜਤੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। 
 ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ -2 ਅਤ ੇਭਾਗ-3 ਦੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਜਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਸ਼ੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਲਈ ਬੀ. ਏ. ਭਾਗ -1 ਦੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਕ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਸ਼ੇ ਸੋਚ ਕੇ ਭਰਨ।  
 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨੰ: 3124–3196, ਕਾਲਜ, ਸ–3, ਜਮਤੀ 18–5–2004 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 

ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ ਜਸ਼ਆਂ ਜ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਨੋਜਟਸ ਬੋਰਡ/ ੈਂਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੇ  ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 
 ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨੰ: 09/09/2004 (ਕਾ–ਐਜੂ) ਜਮਤੀ 24–5–2004 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 

ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਜ ਸ਼ੇ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 15 ਹੋ ੇਗੀ ਤਾਂ 
ਹੀ ਇਸ ਜ ਸ਼ੇ ਨੰੂ ਪੜਹਾਉਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਜਦਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

 ਜਕਸੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਉਹ ਜ ਸ਼ਾ ਪੜਹਨ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 
 Punjabi Lazmi (Mudhla Gian) in lieu of Punjabi Compulsory shall be allowed to the following 

categories of candidates.  Candidates who have passed their Matriculation examination from a 

School located outside the State of Punjab or an examination recognised as equivalent thereto. 
Candidates who have passed their Matriculation examination from a School located in the State 

of Punjab will not be allowed to take up the subject of Punjabi Lazmi (Mudla Gian) in lieu of 

Punjabi Compulsory at the graduate level. This clause will not apply to students covered by 

‘clause b’ given below.  

 Children of Defence personnel/Para military personnel (serving as well as retired) will be 

allowed to take up the subject of Punjabi Lazmi (Mudla Gian), provided the father of the 

mother/guardian (in case father is deceased ) of the candidate gives an affidavit that the 

candidate has not studied Punjabi at the School level 

(ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਿਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਨ ੂੰ  ਛੱਡਕੇ ਸਜੱਿੇ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆ ਂ
ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹ,ੈ ਇਕ ਿੈਕਸ਼ਨ ਸਵਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 80 ਹ ੋਿਕਦੀ ਹੈ। 
ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨ ੂੰ  ਸਧਆਨ ਸਵੱਚ ਰੱਖਦ ੇਹੋਏ ਹਰ ਸਵਸ਼ੇ ਸਵੱਚ ਸਗਣਤੀ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਿ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਸਜਹੜ੍ਾ ਸਵਸ਼ਾ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਸਵੱਚ ਭਸਰਆ ਹੈ ਉਹ ਉਿ ਨ ੂੰ  
ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਵਸ਼ੇ ਮੈਸਰਟ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਦੱਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ ਸਵਸਸ਼ਆਂ ਦੀ 
ਚੋਣ ਿੋਚ ਿਮਝਕੇ ਤਰਜ਼ੀਹ ਅਨੁਿਾਰ ਭਰਨ।)   
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ਦਾਖਲੇ 

1. ਸਾਰੀਆ ਂਐਟਂਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਜਨਰੋਲ ਮੈਜਰਟ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

2. ਸਾਰੀਆ ਂਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ 

ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਕਸ ੇਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ  ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

ਰਾਖ ਾਂਕਰਨ 

   ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ– ਿੱ ਖ ਕੋਰਸਾਂ (ਐਮ.ਏ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਕਾਮ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ., 

ਬੀ.ਬੀ.ਏ. ਦ ੇਭਾਗ ਪਜਹਲਾ ਅਤੇ ਜਡਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਜਨਰੋਲ ਮੈਜਰਟ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਜਰਟ ਜਪਛਲੀ ਪਰੀਜਖਆ, (ਜਜਸਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਦਾਖਲਾ ਜਲਆ ਜਾ ਜਰਹਾ ਹੈ) ਜ ਿੱ ਚ 

ਪਰਾਪਤ ਕੁਿੱ ਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ੇਗੀ ਅਤੇ ਹੇ  ਜਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮੁਿੱ ਢਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ 

ਲਈ ਰਾਖ ੀਆ ਂਹੋਣਗੀਆ।ਂ  

ਰਾਖ ੀਆ ਂਸੀਟਾਂ 
 ਸ਼ਰੇਣੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਿੀਟਾਂ 
1. ਅਨੁਿ ਸਚਤ ਜਾਤੀਆ,ਂ ਅਨੁਿ ਸਚਤ ਕਬੀਸਲਆਂ ਲਈ 20% 
2. ਪਛੜ੍ੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 8% 

3. 

ਆਰਮਡ ਫੋਰਿਜ਼, ਿੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ, ਬੀ.ਐਿ.ਐਫ., ਪੁਸਲਿ ਸਵੱਚ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ, 
ਿੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਿਵਰਗਵਾਿ ਹੋ ਗਏ ਅਫਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ 

General SC BC 

7% 4% 2% 

Total   13% 

4. ਅਪੂੰਗ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ 3% 

5. ਸਖਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 
General SC 
2% 1% 

Total 3% 

8. ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸਚਆਂ ਲਈ 1% 
9. ਪੇਂਡ   ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਵਾਧ  ਿੀਟਾਂ 10% 
10. ਕੈਂਿਰ ਪੀਸੜ੍ਤ ਲਈ ਵਾਧ  ਿੀਟਾਂ 1 

11. ਏਡਜ਼ ਪੀਸੜ੍ਤ ਲਈ ਵਾਧ  ਿੀਟਾਂ 1 

12. ਿੇਲੇਿੇਮੀਆ ਪੀਸੜ੍ਤ ਲਈ ਵਾਧ  ਿੀਟਾਂ 1 

13. ਸਿੂੰ ਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਲਈ ਵਾਧ  ਿੀਟਾਂ 1 

14. ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦੂੰ ਗਾ ਪੀਸੜ੍ਤ 1 
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ਰਾਖ ਾਂਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 

● ਸੰਬੰਜਧਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਦੇ ਪਰਮਾਣ ਲਈ ਯੋਗ ਅਜਧਕਾਰੀ  ਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ 

ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

●  ਜਸਿੱ ਖ ਪਰ ਾਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ ਿੱ ਚ ਜਡਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰ (DC)  ਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ।  

● ਅਨੁਸੂਜਚਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆ,ਂ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੀਆ ਂ ਸ਼ਰਣੇੀਆ,ਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦ ੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਲਈ 

ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਜਾਂ ਤਜਹਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ।  

● ਪਛੜੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਦਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਜਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਨੋਟ : ਉੱਨਹ ਾਂ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆ ਂਲਈ 10% ਿੀਟਾਂ ਵਾਧ  ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਸਜੂੰ ਨਹ ਾ ਨੇ 10ਵੀਂ ਅਤ ੇ
10+2 ਦੀ ਪਰੀਸਖਆ ਸਕਿੇ ਅਸਜਹੇ ਪੇਂਡ   ਿਕ ਲ ਤੋਂ ਪਾਿ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਜਹੜ੍ਾ ਸਕਿੇ ਸਮਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ 
ਕਮੇਟੀ/ਿਮਾਲ ਟਾਊਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਜਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਖੀਰਲੀ 
ਪਰੀਸਖਆ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਪੂੰ ਜ ਿਾਲ ਲਈ ਅਸਜਹ ੇਿਕ ਲ ਦਾ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਬੂੰ ਧਤ 
ਤਸਹਿੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦਾਖਲੇ ਿਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਬੂੰ ਧਤ ਫਾਰਮ ’ਤ ੇਇਹ 
ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਆਨ–ਲਾਇਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਬਸਣਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਅਦ ਸਵੱਚ ਬਣੇ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ’ਤੇ ਸਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਹਵਾਲਾ ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ : 4914– 

         5032/ਕਾਲਜ/ਜੀ–ਿੀ–6 ਸਮਤੀ 26–5–2006) 

 

ਯੁਵਕ ਮੇਸਲਆਂ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਿਾਰੇ ਕੋਰਿਾਂ ਲਈ 
ਐਟਂਰੀ ਪਆੁਇੂੰ ਟ ਤੇ ਵਾਧ  ਿੀਟਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਅੱਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਿਦੀ ਮੈਸਰਟ ਦਾ ਫਿੈਲਾ 
ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨਯਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਸਪਰੂੰ ਿੀਪਲ ਿਾਸਹਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮਟੇੀ 
ਕਰੇਗੀ। (ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ :40284100 ਓ ਐਿ/ਕਾਲਜ ਸਮਤੀ 4–7–2003) 
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ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 
1. ਜ ਜਦਆਰਥੀ  ਿੱ ਖ– ਿੱ ਖ ਕਰੋਸਾਂ ਲਈ ਜਜ ੇਂ ਜਕ ਮਡੈੀਕਲ, ਨਾਨ–ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ, ਆਰਟਸ ਆਜਦ 

ਇਕ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਆਨ ਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਆਨ–ਲਾਇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਫੀਸ  

50/-ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ੇਗੀ। 

2. ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਅਿੱਪਲੋਡ ਕਰਨਗ ੇ। 

3. ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ/ਬੋਰਡ ਪਰੀਜਖਆ ਜ ਿੱ ਚ ਫੇਲਹ ਹੋਏ, ਪਰੀਜਖਆ ਜ ਿੱ ਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਜਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹਾਈ 

ਛਿੱਡੀ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਅਤੇ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਲਾਈਆ ਂਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

4. ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਭਾਗ-1 ਜ ਿੱ ਚ ਪੜਹਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ (ਭਾਗ -2 ਜਾਂ -3) ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ, 

ਯੁਨੀ ਰਜਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਜਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਜਹਲ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਹੀ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

5. ਸਪੋਰਟਸ ਦ ੇਕੋਟ ੇਜ ਿੱ ਚ ਕੇ ਲ ਉਹਨਾਂ ਜਖਡਾਰੀ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਜਜਨਹ ਾਂ 

ਨੇ  ਿੱ ਖ– ਿੱ ਖ ਖੇਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ–ੋਘਿੱਟ ਸਕੂਲ, ਜਜ਼ਲਹਾਂ, ਸਟਟੇ, ਨ ਸ਼ਨਲ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਰਤੀਜਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇ

ਹੋਏ ਰਾਜ, ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਜਲਆ ਂਜ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਹੋ ੇ। 

6. ਹਰ ਕਲਾਸ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਆਨ ਲਾਈਨ (Online) ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ੇਗਾ। ਇਹ 

ਜਨਯਮ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦ ੇਪੁਰਾਣੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਤ ੇ ੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ੇਗਾ। 

7. ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਫੀਸ ਦਾਖਲਾ ਕਮਟੇੀ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਦ ੇਬਾਅਦ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦ ੋਸਦਨਾਂ 

(Two Days) ਦ ੇਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਾਉਣੀ ਹੋ ੇਗੀ। ਫੀਸ ਜਮਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ 

ਉਸਦੀ ਸੀਟ  ੇਜਟੰਗ ਜਲਸਟ ਉੱਤ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਦ ੇਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

8. ਕਾਲਜ ਦ ੇਪੁਰਾਣੇ ਜਜਸ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਾਕੀਆ ਂਨਾਲੋਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਨਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਤੀਜਾ 

ਕਾਰਡ ਤੇ ਛਪੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 10 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਜਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਉਹ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆ ਂਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ।  

9. ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਕਾਮ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.,  ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ.,  ਭਾਗ -2 ਅਤ ੇ-3 ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਕਾਲਜ 

ਦ ੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਹੀ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਕਾਮ., ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.,  ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 
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ਭਾਗ—2 ਅਤੇ ਭਾਗ—3 ਜ ਿੱ ਚ ਦਸੂਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤ ੇਦਾਖਲਾ ਮੈਜਰਟ 

ਦ ੇਆਧਾਰ ‘ਤ ੇਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਾਲ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

10. ਜੇਕਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕ ੇਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ  ਿੱਲੋਂ ਜਬਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ 

ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ  ਛਿੱਡਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ  ਜਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਨੰੂ  ਾਜਪਸ ਕਰ ਾਉਣ 

ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ੇਗਾ :– 

a. ਸੀਟ ਭਰੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੇ ਲ 1000/– ਰੁਪਏ ਹੈਂਡਜਲੰਗ ਚਾਰਜਜਜ਼ ਕਿੱਟਕ ੇ ਾਜਪਸ ਕੀਤੀ 

ਜਾ ੇਗੀ। (ਦਾਖਜਲਆ ਂਸਬੰਧੀ ਯਨੂੀਜ ਰਜਸਟੀ ਜਰਟਰਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾ) 

b. ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਜਹਣ ਦੀ ਸਰੂਤ ’ਚ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇ ਲ ਜਸਜਕਊਰਟੀ ਹੀ  ਾਜਪਸ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

Gap Year ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲਾ ਜਨਯਮ 

 ਸਜਹੜ੍ੇ ਕੋਰਿਾਂ ਸਵੱਚ ਿੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਿੀਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਾਲ ਦੇ Gap Year ਵਾਲੇ 
ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਸਲਆਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਚਾਸਰਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਸਨਰੌਲ ਮੈਸਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਗੇ। 

ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰਰੂੀ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 
ਦਾਖਲੇ ਿਮੇਂ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਦ ੇਨਾਲ ਨੱਿੀ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਦਾਖਲਾ 
ਨਹੀਂ ਸਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
1. ਜਪਛਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰੀਜਖਆ ਤ ੇਜਨਮ ਜਮਤੀ  ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਸ  ੈਤਸਦੀਕ–

ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ। 

2. ਜਪਛਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਿੱ ਖੀ  ਿੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਸ  ੈਤਸਦੀਕ-ਸ਼ਦੁਾ  ਕਾਪੀ। 

3. ਜਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦ ੇਸਬੂਤ ਲਈ ਜਕਸ ੇਇਿੱਕ ਦੀ ਸ  ੈਤਸਦੀਕ–ਸ਼ੁਦਾ  ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ।ੇ  

ਜਜ ੇਂ ਜਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਟਲੈੀਫੋਨ ਜਬਿੱ ਲ,  ੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਜਬਜਲੀ ਦਾ  ਜਬਿੱ ਲ, 

ਡਰਾਈਜ ੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ। 
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4. (1–1–2021) ਨੰੂ ਜਜਹੜੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਉਮਰ ਦ ੇ ਹਨ ਅਤੇ  ਜਿ੍ਹਨਾਂ ਦੀ  ੋਟ ਨਹੀਂ 

ਬਣੀ, ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕ ੇ ੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ । 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

5. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਪਜਟਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਜਕਸੇ  ੀ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ  ਾਲਾ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਮਾਈਗਰਸ਼ੇਨ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ ਪਜਟਆਲਾ (ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ 

ਸ਼ਾਖਾ) ਤੋਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ (Eligibilty Certificate) ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਜਮਾਂ 

ਕਰ ਾਉਣਗ।ੇ ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਜਕਸ ੇ ੀ ਕੀਮਤ ਤ ੇਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। (ਹ ਾਲਾ 

ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਪਿੱਤਰ ਨੰ: 1669–1799/ਰਜਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਮਤੀ 02–07–2003 ) ਇਹ ਸ਼ਰਤ 

ਹਜਰਆਣਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਹਮਾਚਲ ਬੋਰਡ ਤ ੇਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ। 

ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਸਕਿੇ ਵੀ ਗਲਤ ਸਬਆਨੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਉਿਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਪਰੂੰ ਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਿ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਦੀ 
ਫੀਿ ਵਾਪਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜ਼ਰਰੂੀ ਸੂਚਨਾ 
1. ਜਬਨਾਂ ਜਕਸ ੇਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜ ਿੱ ਚ ਜਕਸ ੇ ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ। 

2. ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਅਜਧਕਾਰ ਹੈ ਜਕ ਉਹ ਜਜਸ ਉਮੀਦ ਾਰ  ਨੰੂ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਯਗੋ ਨਾ ਸਮਝਦ ੇਹੋਣ ਉਸ 

ਨੰੂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

3. ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦੀਆ ਂ  ਿੱਖ– ਿੱ ਖ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ ਦ ੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਯਮਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਕੀਤੀਆ ਂਤਬਦੀਲੀਆ ਂਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਨੋਟ : ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨੇ 10+2 ਦੀ ਪਰੀਸਖਆ ਪੂੰ ਜਾਬ, ਹਸਰਆਣਾ ਅਤ ੇਸਹਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ 
ਅਤ ੇਿੀ.ਬੀ.ਐਿ.ਈ./ ਆਈ.ਿੀ.ਐਿ.ਈ. ਤੋਂ ਪਾਿ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਾਤਰਤਾ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ੍ 
ਨਹੀਂ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਰ ਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਹ 
ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਤਰਤਾ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ (ਇਲਜੀਸਬਲਟੀ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ) ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਿ 
ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆ ਂਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਯਮ 

● ਹਰ ਸਮਸੈਟਰ ਜ ਿੱ ਚ ਦੋ ਯੂਜਨਟ  ਟੈਸਟ ਅਤ ੇAssignments (ਯੂਜਨ ਰਜਸਟੀ ਜਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) 

ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦੀ ਸਮਸੈਟਰ ਪਰੀਜਖਆ ਜ ਿੱ ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸਸੈਮੈਂਟ 

ਭੇਜੀ ਜਾ ੇਗੀ।  

ਕਲਾਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਜਨਯਮ 

● ਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਹਰੇਕ ਜ ਸ਼ ੇਜ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ–ੋਘਿੱਟ 75% ਲੈਕਚਰਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

ਅਜਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੂਤ ਜ ਿੱ ਚ ਉਸਨੰੂ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ ਇਮਜਤਹਾਨ ਜ ਿੱ ਚ ਬੈ ਣ ਦੀ ਆਜਗਆ 

ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

● ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਨੰੂ ਕੁਿੱ ਝ ਖਾਸ ਜ ਚਾਰਨ ਯੋਗ ਕੇਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ 

ਹੈ। ਅਜਜਹੇ ਕੇਸਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਕੇ ਲ 12% ਲੈਕਚਰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਬਸ਼ਰਤ ੇ ਜਕ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੇ ਘਿੱਟ–ੋਘਿੱਟ 50% ਲੈਕਚਰ  ਲਗਾਏ ਹੋਣ। 

ਛੁਿੱ ਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਯਮ 

● ਛੁਿੱ ਟੀ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ  ਗੈਰ–ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ ਅਤੇ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 

ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਟੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

● ਕਾਲਜ ਤੋਂ 6 ਜਦਨ ਤਿੱਕ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਟਊਟਰ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰੇਗਾ । 

● 6 ਤੋਂ 12 ਜਦਨਾਂ ਤਿੱਕ ਦੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਲਈ ਸੰਬੰਜਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਟਊਟਰ ਮੰਨਜੂਰ ਕਰੇਗਾ । 

● 12 ਜਦਨਾਂ ਤੋ  ਿੱ ਧ ਕੋਈ  ੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜਟਊਟਰ ਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਜਟਊਟਰ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ 

ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।  

● ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਕਸ ੇ ੀ ਗਤੀਜ ਧੀ ਜ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਸੰਬੰਜਧਤ 

ਇੰਚਾਰਜ ਅਜਧਆਪਕ ਦੀ ਜਸਫਾਜਰਸ਼ ਕਰ ਾ ਕ ੇਆਪਣੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਾਉਣ ਲਈ 

ਜਟਊਟਰ ਨੰੂ ਦੇਣਗ।ੇ ਛੁਿੱ ਟੀ ਜਾਣ ਤੋ̂  ਪਜਹਲਾਂ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਆਪਣ ੇ ਜ ਜਸ਼ਆ ਂ ਨਾਲ ਸਬੰਜਧਤ 

ਅਜਧਆਪਕ ਸਾਜਹਬਾਨ ਨੰੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਕਰ ਾਕ ੇਜਾਣਗੇ। ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਛੁਿੱ ਟੀ ਦ ੇਜਬਨ –ਪਿੱਤਰ 

ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ  ੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਟਊਟਰ ਦ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਿੱਖਣਗੇ। ਇਸ 
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ਤੋਂ ਜਬਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕੇ ਲ ਕਾਲਜ  ਿੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 

ਗਏ ਅਜਧਕਾਜਰਤ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਹੀ ਜਮਲੇਗੀ। 

ਪੁਨਰ ਦਾਖਲਾ 
● ਜਜਹੜਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਜਦਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲਜ 

ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱਟ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਅਜਜਹਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨਾਂ ਕਿੱਟਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਦ ੋਹਫਤ ੇ)Two Weeks) 

ਦ ੇਜ ਿੱ ਚ-ਜ ਿੱ ਚ  ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਪੁਨਰ ਦਾਖਲਾ ਕੇ ਲ ਦ ੋ ਾਰ ਹੀ ਜਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜਰੁਮਾਨੇ ਦੇ ਜਨਯਮ 

● ਜਬਨਾਂ ਆਜਗਆ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚੋˆ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਜਹਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀ ਪੀਰੀਅਡ 25 

ਪੈਸੇ ਤ ੇਇਕ ਤੋˆ  ਿੱ ਧ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਲਈ ਪਰਤੀਜਦਨ 50 ਪੈਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

 ਿੱਲੋਂ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ  ਜਸਰ ਆਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ  ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

● ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਜਕਸ ੇ ਜਕਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਤੇ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ 

ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। ਜਜਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮਟੇੀ ਕਰੇਗੀ। 

ਜਟਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁਿੱ ਪ  

● ਕਾਲਜ ਦ ੇਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਜਟਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁਿੱ ਪ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਟਊਟਰ 

ਆਪਣ ੇਗਰੁਿੱ ਪ ਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਸਰ  ਪਿੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

● ਜਕਸ ੇ ੀ  ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗੀ । 

● ਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਲਈ ਸਮੇਂ–ਸਮੇਂ ਹੋਣ  ਾਲੀਆ ਂਜਟਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰੁਿੱ ਪ ਮੀਜਟੰਗਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ 

ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

● ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਆਪਣੀਆ ਂ ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ Extra-Curricular Activities  ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 

ਦੀ ਜਰਪੋਰਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ  ਜਸਰ ਆਪਣ ੇ ਜਟਊਟਰ ਦ ੇ ਜਰਕਾਰਡ ਜ ਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ । 
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● ਜਟਊਟਰ ਆਪਣ ੇਗਰੁਿੱ ਪ ਦ ੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਜਰਕਾਰਡ ਰਿੱਖਣਗ ੇਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦ ੇ

ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ ਉੱਨਤੀ ਜਰਪੋਰਟ ਤ ੇਜਟਿੱ ਪਣੀ  ੀ ਕਰਨਗੇ। 

ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਖਰਜਚਆ ਂਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
● ਹਰ ਕੋਰਸ਼ ਲਈ ਜਨਸ਼ਜਚਤ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫੰਡ ਪੇਸ਼ਗੀ  ਸੂਲ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾਖਲੇ 

ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ੇਗੀ। 

● ਫੀਸ ਕੇ ਲ ਆਨਲਾਇਨ  ਹੀ ਲਈ ਜਾ ੇਗੀ। 

● ਫੰਡ, ਫੀਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕਿੱਟ ਜਦਿੱ ਤਾ 

ਜਾ ੇਗਾ। 

● ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ  ਿੱ ਲੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 

ਬਣਦੀ ਰਕਮ  ਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ਜਾਂ  ਾਜਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਜੋ  ੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 

ਉਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ।ੇ 

● ਅਨੁਸੂਜਚਤ ਜਾਤੀ ਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀ ਜਜੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜਪਆ ਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲਿੱ ਖ  ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਅਤ ੇਸ –ੈਘਸ਼ੋਣਾ ਫਾਰਮ, ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰ ਾਉਣਾ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਜਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ ਪੂਰੀ ਫੀਸ  ਸਲੂੀ ਜਾ ੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ 

 ੈਲਫੇਅਰ ਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ  ਾਜਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

● ਕਾਲਜ ਛਿੱਡਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਿੱਲੋਂ ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਸਜਕਉਰਟੀ ਨਾ ਕਲੇਮ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ੇਇਹ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾ ੇਗੀ। 
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 ਜੀਫ ੇ

ਅਨੁਸੂਜਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਜਰਕ ਸਕਾਲਰਜਸ਼ਪ 

ਸਕੀਮ 

ਅਨੁਸੂਜਚਤ ਜਾਤੀਆ,ਂ ਪਿੱਛੜੀਆ ਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆ,ਂ ਜ ਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆ ਂ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦ ੇ

ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਪੜਹਾਈ ਲਈ ਜਜਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜੋ ਜ ਿੱ ਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੇ  ਜਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

● ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਜਟਰਕ ਸਕਾਲਰਜਸ਼ਪ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦ ੇਪਿੱਕੇ  ਸਨੀਕ, ਅਨੁਸੂਜਚਤ 

ਜਾਤੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ ਜਦਆਰਥੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦ ੇਜਕਸ ੇ ੀ ਜਹਿੱ ਸੇ ਜ ਿੱ ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਜਟਰਕ ਸਕੰੈਡਰੀ 

ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਜੀਫ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਬਸ਼ਰਤ ੇਪਜਰ ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ  ਸੀਜਲਆ ਂਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਨਾ 

ਹੋ ੇ।(ਹ ਾਲਾ : ਸੰਯਕੁਤ ਸਕਿੱਤਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਲਾਈ ਜ ਭਾਗ (ਭਲਾਈ ਸੈਲ ਨਾਨ 

ਪਲਾਨ) ਦਾ ਦਫਤਰ ਪਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 3/74/07–ਐਸ.ਏ –11/2244–2249 ਜਮਤੀ ਚੰਡੀਗੜਹ 

11–7–2007)। ਇਹ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ  ਜੀਫਾ ਫਾਰਮ ਮੁਕੰਮਲ 

ਕਰਕ ੇਦੇਣਗ।ੇ  ਜੇਕਰ  ਜੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ  ਜੀਫ ੇਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

ਦਫਤਰ ਜ ਿੱ ਚ ਦੇਣਗ ੇਅਤੇ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰ ਾਓੁਣਗੇ। ਸਕਾਲਰਜਸ਼ਪ ਲੈਣ ਲਈ ਜ ਜਦਆਰਥੀ 

ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਅਜਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

(ਨੋਟ: ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਵਜੀਸਫਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਖਾਸਤਆਂ ਸਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹ ੈਇਿ 
ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਚਾਲ  ਹਾਲਤ ਸਵੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਾਤ ੇਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਵੇਰਵੇ ਿਹੀ ਹੋਣ। ਬੈਂਕ ਖਾਤ ੇਿੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸਕਿੇ 
ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਿ ਚਨਾ ਗਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿੂੰ ਬੂੰ ਸਧਤ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।) 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2008–09 ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਜਚਤ ਜਾਤੀ ਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਜਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇ

ਮਾਜਪਆ,ਂ ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.50 ਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤੋਂ ਜਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤ ੇਨਾਨ 

ਜਰਫੰਡੇਬਲ ਕੰਪਲਸਰੀ ਫੀਸਾਂ, ਪੋਸਟ ਮੈਟਜਰਕ ਸਕਾਲਰਜਸ਼ਪ ਤਜਹਤ ਕ ਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧੀਨ 

ਕ ਰ ਹੰੁਦੇ ਯੋਗ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ  ਜੀਫਾ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। 
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ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਜਰਕ 

ਸਕਾਲਰਜਸ਼ਪ ਸਕੀਮ 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2008–09 ਤੋਂ ਯੋਗ ਘਿੱਟ ਜਗਣਤੀ ਸਮਦੁਾਏ (ਜਸਿੱ ਖ, ਮੁਸਜਲਮ, ਇਸਾਈ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ) 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਜਜਨਹ ਾਂ ਦ ੇਮਾਜਪਆਂ, ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦ ੋਲਿੱ ਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 

ਨਾ ਹੋ ੇ ਅਤ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀ  ਿੱਲੋਂ ਜਪਛਲੀ ਕਲਾਸ  ਦਰੌਾਨ ਫਾਈਨਲ ਇਮਜਤਹਾਨ ਜ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ 50% ਅੰਕ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹੋਣ ਨੰੂ ਲਾਭ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕ ਰ ਹੰੁਦ ੇਯੋਗ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲ 

ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ  ਜੀਫਾ ਕਲਰਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।(ਹ ਾਲਾ: ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਜ ਭਾਗ (ਕਾਲਜ਼) 

ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 1126–2/9–2007 ਸਕਾ–(8) ਜਮਤੀ 30–2–2008। 

 

ਘਿੱਟ ਆਮਦਨ  ਰਗ ਲਈ  ਜੀਫੇ  (Central Sector Scheme of 

Scholarship- Merit-cum-Means Scholarship Scheme) 

This scholarship scheme for College and University students is a merit cum means scholarship 

for those students who meet the following conditions:- 

 Students who are above 80th Percentile of successful candidates in the relvevant scheme, from 

a particular board of examination in class 12th. 

 Pursuing regular course  

 Having family income of less than Rs. 8.00 Lakh per annum. 

 Not receiving any other scholarship and fee reimbursement of any kind. 

 Diploma students not eligible under the scheme. 

*For more details, contact the scholarship clerk in college office. 
 

 ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਸੰਸਥਾ ਾਂ  ਿੱ ਲੋ ਜਦਿੱ ਤ ੇਜਾਂਦੇ ਮੈਜਰਟ ਆਧਾਜਰਤ  ਜੀਫ ੇ 

● ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਮਡੈੀਕਲ, ਨਾਨ–ਮੈਡੀਕਲ) ਦ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 80,000/– ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ 

 ਜੀਫਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ/ਬਾਰ ੀਂ (ਸਾਇੰਸ) ਬੋਰਡ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਪਜਹਲੇ 1% ਜਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ 

ਐਟਂਰੈਂਸ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਪਜਹਲੇ 10000 ’ਚ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ। 
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(ਨੋਟ-ਉਪਰੋਕਤ ਵਜੀਫਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੀਨੀਅਰ ਿੈਕੂੰ ਡਰੀ/ ਬਾਰਵੀਂ (ਿਾਇੂੰ ਿ) 

ਬੋਰਡ ਸਵੱਚੋਂ 60% ਅੂੰ ਕ ਲੈਣੇ ਜਰ ਰੀ ਹਨ।) 

● ਸੰਸਜਕਰਤ ਜ ਸ਼ਾ ਪੜਹਨ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮੈਜਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਜਕਰਤ ਸੰਸਥਾਨ, ਨ ੀਂ ਜਦਿੱ ਲੀ ਅਧੀਨ 400 ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦ ੇ ਜਹਸਾਬ ਨਾਲ 

 ਜੀਫਾ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇਜਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਜਪਛਲੀ ਸ਼ਰੇਣੀ 60% 

ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੰਸਜਕਰਤ ਜ ਸ਼ ੇਜ ਿੱ ਚੋਂ  ੀ 60%  ਨੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹੋਣ। 

ਜਖਡਾਰੀਆ ਂਲਈ  ਜੀਫ ੇ

● ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦ ੇਪਿੱਤਰ ਨੰ: 4810/81/ਕਾਲਜਾਂ ਜਮਤੀ 20–5–2004 ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ 

ਕੋਟੀ ਦ ੇ ਜਖਡਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਰੁ: ਦੀ ਆਰਜਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਜਾ ਭਜਲੰਦਰ ਜਸੰਘ 

ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਨਸੈਜਟ  ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੁਖੀ ਸਰੀਰਕ 

ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਜ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ।ੇ 

ਪੀ.ਟੀ.ਏ. (ਮਾਪ–ੇਅਜਧਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) 

● ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਮਾਤਾ–ਜਪਤਾ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਾਪੇ–

ਅਜਧਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦ ੇਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਦੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਜਟੰਗ 

ਦੀ ਜਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ  ੈਬਸਾਇਟ www.grcb.ac.in ਉੱਪਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਮੀਜਟੰਗ ਜ ਿੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਜਮਲ ਹੋਣ ਜਕਉਂਜਕ  ਇਸ ਮੀਜਟੰਗ ਜ ਿੱ ਚ ਨ ੀਂ 

ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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ਇਨਾਮ 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਅਤ ੇਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ 

● ਜਜਹੜੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ, ਖੇਡਾਂ, ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਜ ਧੀਆ ਂਆਜਦ ਖੇਤਰ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਨਾਮ ਕਾਲਜ ਦੀ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪੁਸਤਕ ਜ ਿੱ ਚ ਅੰਜਕਤ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਿੱਨਹ ਾਂ ਲਈ ਜਸਫਾਜਰਸ਼  ਿੱ ਖ–

 ਿੱ ਖ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂ ਦ ੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜਧਆਪਕ  ਿੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਸੰਬੰਧਤ ਕਮਟੇੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। ਸਬੂਤ  ਜੋਂ ਲੋੜੀˆਦ ੇ

ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਚਲੰਤ ਜ ਿੱ ਜਦਅਕ  ਰਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬਤੂ 

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜ ਚਾਰੇ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਅਤ ੇਅੰਜਤਮ ਪਰ ਾਨਗੀ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਜਹਮਤੀ ਨਾਲ 

ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ  ਿੱਲੋਂ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਬਲਕੁਲ  ੀਕ ਹੋ ੇ। ਜੇਕਰ 

ਕੋਈ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਪਜਹਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਇਨਾਮ 

 ਾਜਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਕਲਾਸ ਜ ਿੱ ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਇਨਾਮ ਦੇ 

ਹਿੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ।ੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਬਗੈਰ ਜਕਸ ੇ ੋਸ ਕਾਰਨ ਦ ੇਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਮੈਚਾਂ 

ਜ ਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਟੀਮ ਜ ਿੱ ਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਜਾਂ ਦੁਰਜ  ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 

ਕਾਲਜ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ, ਕਾਲਜ ਕਲਰ, ਮੈਜਰਟ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਜਾਂ ਇਨਾਮ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ  ਨਹੀਂ 

ਹੋ ੇਗਾ।  

ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ 

ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਪਰੀਜਖਆ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ

● ਅਕਾਦਜਮਕ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਉਸ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਜਸਨੇ ਬੀ. ਏ., ਐਮ.ਏ., ਬੀ. 

ਕਾਮ., ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ. ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਬੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਦੀਆ ਂਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਪਰੀਜਖਆ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ 

ਪਜਹਲੀਆ ਂਜਤੰਨ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜ ਿੱ ਚੋ ਕੋਈ ਇਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਿੱ ਲ ਨੰਬਰਾਂ 

ਦਾ ਘਿੱਟ–ੋਘਿੱਟ 60% ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
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● ਬੀ.ਏ. ਆਨਰਜ਼ ਸਕਲੂ ਇਨ ਇਕਨੋਜਮਕਸ ਜ ਿੱ ਚ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਜ ਿੱ ਚੋ ਜਸਰਫ ਪਜਹਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 

ਹਾਸਲ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ੇਗਾ। 

ਖੇਡਾਂ ਜ ਿੱ ਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ 

● ਜਜਸ ਜਖਡਾਰੀ ਨੇ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਤੀਜਨਧਤਾ 

ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ। 

● ਜਜਸ ਜਖਡਾਰੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇ ਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪਜਹਲਾ, 

ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ, ਟੀਮ ਮੈ̂ ਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਪਜਹਲਾ ਜਾਂ  ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀੀ਼ਤਾ ਹੋ ੇ। 

● ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਜਸ਼ਪ ਜ ਿੱ ਚ ਨ ਾਂ ਜਰਕਾਰਡ ਸਥਾਜਪਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ 

ਜਖਡਾਰੀ। 

● ਸਟਟੇ (ਸੀਨੀਅਰ) ਜਾਂ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ  ਿੱ ਲੋˆ 

ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਜਲਆ ਂਜ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੰੂ ਕਾਲਜ  ਿੱਲੋਂ ਭੇਜਜਆ ਜਗਆ ਹੋ ੇ। 

(ਨੋਟ: ਕੇਵਲ ਉਨਹ ਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਸਲਆ ਂਨ ੂੰ  ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਸਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜਹੜ੍ੇ ਪੂੰ ਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੂੰ ਤਰ–
ਯ ਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੂੰ ਜਾਬ ਿਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸਨਤ ਹੋਣਗੇ।) 

ਸਜਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਜ ਧੀਆ ਂਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇ

● ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਰਤੀਜਨਧਤਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪਜਹਲਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ, ਜਕਸ ੇ

ਆਈਟਮ ਜ ਿੱ ਚ ਟੀਮ ਦ ੇਤਰੌ ’ਤ ੇਪਜਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਉਣ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦ ੇ50% ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਦਸੂਰੇ ਸਥਾਨ 

ਤ ੇਰਜਹਣ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦ ੇ25% ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ। 

● ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਦ ੋਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ। 

ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ  

● ਜਜਸ ਕੈਜਡਟ ਨੇ ਜਦਿੱ ਲੀ ਜ ਖੇ ਗਣਤੰਤਰ ਜਦ ਸ ਪਰੇਡ ਜ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੀ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 
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ਐਨ .ਐਸ. ਐਸ. ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ

● ਜਜਸ  ਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ, ਸਟਟੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਪਜਹਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ 

ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੀ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ।  

● ਜਜਸ  ਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਜਦਿੱ ਲੀ ਜ ਖੇ ਗਣਤੰਤਰ ਜਦ ਸ ਪਰੇਡ ਜ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਸੀ 

ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ 

ਅਕਾਦਜਮਕ ਅਧਾਰ ਤ ੇ

● ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦੀ ਪਰੀਜਖਆ ਜ ਿੱ ਚ ਮੈਜਰਟ ਜਲਸਟ ਜ ਿੱ ਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਇਸ ਦ ੇ

ਯੋਗ ਹੋਣਗ ੇ। 

ਖੇਡਾਂ ਜ ਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤੇ 

● ਜਜਸ ਜਖਡਾਰੀ, ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਟ, ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦੀ ਪਰਤੀਜਨਧਤਾ 

ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ। 

● ਜਜਸ ਜਖਡਾਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ, ਸਟਟੇ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਜਹਲਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ, 

ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇਪਜਹਲਾ ਜਾਂ  ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

● ਕਾਲਜ ਦ ੇਸਰ ੋਤਮ ਅਥਲੀਟ (ਲੜਕ ੇਅਤ ੇਲੜਕੀ) ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

(ਨੋਟ: ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਿਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਵਸਦਆਰਿੀ ਦੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਿੀਨੀਆਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਪਸਹਲ ਸਦੱਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ।) 

ਸਿੱ ਜਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਜ ਧੀਆ ਂਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ 

● ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਜਲਆ ਂਜ ਿੱ ਚ ਜਤੰਨ ਟਰਾਫੀਆ ਂਅਤੇ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਇਿੱਕ ਪਜਹਲਾ  ਇਨਾਮ ਜਜਿੱ ਤਣ 

 ਾਲਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ। 

● ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਜਲਆ ਂਜ ਿੱ ਚ ਜਤੰਨ ਪਜਹਲੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪਜਹਲੇ, ਇਿੱਕ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਤੀਜਾ 

ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਪਜਹਲਾ ਜਾਂ ਜਤੰਨ ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ।(ਹਰੇਕ ਟਰਾਫੀ ਦ ੇਦ ੋ

ਪੁਆਇੰਟ, ਪਜਹਲੇ ਇਨਾਮ ਦ ੇਜਤੰਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕੰਨਸਲੇੋਸ਼ਨ 
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ਇਨਾਮ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪੁਆਇੰਟ) ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ 

ਕਲਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋ ੇਗਾ। 

● ਖੇਤਰੀ ਯੁ ਕ ਮਲੇੇ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਜਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਪਜਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਉਣ  ਾਲੀ 

ਟੀਮ ਦੇ 50% ਮੈਂਬਰ, ਦਸੂਰੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਰਜਹਣ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦ ੇ25% ਮੈਂਬਰ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦ ੇਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗ।ੇ 

● ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁ ਕ ਮੇਲੇ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਪਜਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਜਹਣ  ਾਲੇ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ, ਪਜਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦ ੇਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤ ੇਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਉਣ 

 ਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ 50% ਮੈਂਬਰ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦ ੇਹਿੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗ।ੇ 

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ

● ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ‘ਬੀ’ ਜਾਂ ‘ਸੀ’ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ ਅਤ ੇ ਕੰਬਾਈਨਡ  ਾਰਜਸ਼ਕ 

ਟਰੇਜਨੰਗ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰੇਜਨੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਜਕਸ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਜ ਿੱ ਚ ਪਜਹਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ, ਆਰਮੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦ ੇਕੈਂਪ ਜ ਚ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨ 

ਦ ੇਪਿੱਧਰ ਤ ੇਸਰ ਤੋਮ ਕੈਜਡਟ ਘੋਜਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ  ਕੈਜਡਟ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ੇਗਾ।  

● ਐਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਯੂਜਨਟ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕੈਜਡਟ ਜਾਂ ਬੈਸਟ ਸ਼ੂਟਰ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

● ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆ ਂਇੰਟਰ ਗਰੁਿੱ ਪ ਗਤੀਜ ਜਧਆ ਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂਕਰਨ  ਾਲੇ ਕੈਜਡਟ ਨੰੂ 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

(ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਨਯਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਡਟ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਸਹਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ 
ਸਵਸਦਅਕ ਵਰਹੇ ਸਵੱਚ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਤ ੇਰਹ ੇਿਰਵੋਤਮ ਕੈਡਟ ਲੜ੍ਕੇ ਅਤ ੇਲੜ੍ਕੀ ਨ ੂੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਸਦੱਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ।) 

ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ. ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਜੇ ਕੋਈ  ਲੰਟੀਅਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀ ਰਜਸਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਿੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਜ ਿੱ ਚ ਸਰ ਤੋਮ 

ਕੈਂਪਰ ਐਲਾਜਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰ––ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਸ਼ਸ਼ੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧੀ ਹਾਜਸਲ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦ ੇਯੋਗ ਸਮਜਝਆ ਜਾ ੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਕਲਰ  ਾਸਤ ੇਹੇ  ਜਲਖੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂ

ਯੋਗਤਾ ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: 
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● ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਰਹਾ ਹੋ ੇ ਤੇ ਦ ੋ ਾਰ ਖੂਨ ਦਾਨ  ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਦ ੋ ਾਰੀ 

ਜਤੰਨ ਮਹੀਜਨਆ ਂਲਈ ਬਾਲਗ ਜਸਿੱ ਜਖਆ ਕੇਂਦਰ ਜ ਖੇ ਪੜਹਾਇਆ ਹੋ ੇ। 

● ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀ ਰਜਸਟੀ ਦ ੇਸਿੱਤ ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਘਿੱਟ–ੋਘਿੱਟ ਜਤੰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹੋਣ। 

● ‘ਬੀ’ ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। 

(ਨੋਟ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਨਯਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੂੰ ਟੀਅਰ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਸਹਰਦਾ ਤਾਂ ਉਿ 

ਸਵਸਦਅਕ ਵਰਹੇ ਸਵੱਚ ਿਰਵੋਤਮ ਇਕ ਲੜ੍ਕ ੇਅਤ ੇਇਕ ਲੜ੍ਕੀ (ਿਾਰ ੇਯੁਸਨਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਮਲਾ ਕੇ) ਨ ੂੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਸਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।) 

ਯੁ ਾ ਕਲਿੱ ਬ (ਪੰਜਾਬ ਯੁ ਕ ਸੇ ਾ ਾਂ) 

● ਜੋ  ਲੰਟੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯਥੂ ਸਰਜ ਸ਼ਜ਼, ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡੀਗੜਹ)  ਿੱ ਲੋˆ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈ̂ ਪ ਜ ਿੱ ਚ 

ਸਰ ੋਤਮ ਕੈਂਪਰ ਐਲਾਜਨਆ ਜਗਆ ਹੋ ੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਜਸ ਨੇ ਅੰਤਰ––ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ 

ਜ ਿੱ ਚ ਭਾਗ ਜਲਆ ਹੋ ੇ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦ ੇਯੋਗ ਸਮਜਝਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਰੈੈੱਡ ਕਰਾਸ 

● ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤ ੇ ਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਜਹਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ 

ਸਕਾਉਟਸ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

● ਰਾਜ ਪਿੱਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਜਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕਾਉਟਸ 

ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ  ਹੈ। 

ਮੈਜਰਟ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ  

● ਮੈਜਰਟ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਉਸ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨੇ ਸਿੱ ਜਭਆਚਾਰਕ 

ਮੁਕਾਬਜਲਆ ਂਜ ਿੱ ਚ ਘਿੱਟ ੋਘਿੱਟ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤ ੇਹੋਣ। (ਹਰੇਕ ਟਰਾਫੀ ਦ ੇਦੋ ਪੁਆਇੰਟ, 

ਪਜਹਲੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਜਤੰਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੂਜੇ ਇਨਾਮ ਦ ੇਦ ੋਪੁਆਇੰਟ, ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਕੰਨਸਲੇੋਸ਼ਨ ਇਨਾਮ 

ਦਾ ਇਿੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ) 

● ਖੇਤਰੀ ਯੁ ਕ ਮੇਲੇ ਜ ਿੱ ਚ ਪਜਹਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਉਣ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦ ੇਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਜੰਨਹ ਾ ਨੰੂ 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ। 
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● ਜਕਸ ੇਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ, ਸੰਸਥਾ  ਿੱਲੋਂ ਕਰ ਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਮਕੁਾਬਜਲਆ ਂਜ ਿੱ ਚ ਪਜਹਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ 

ਕਰਨ  ਾਲਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ (ਪਰ ਭਾਗ ਲੈਣ  ਾਸਤ ੇਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।) 

● ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁ ਕ ਮੇਲੇ ਜ ਿੱ ਚ ਦਸੂਰੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਆਉਣ  ਾਲੀ ਟੀਮ ਦ ੇਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਜੰਨਹ ਾ ਨੰੂ 

ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ । 

● ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁ ਕ ਮੇਲੇ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤ ੇਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ । 

● ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਦੀਆ ਂ ਗਤੀਜ ਧੀਆਂ ਜ ਿੱ ਚ ਜ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕੈਜਡਟਾਂ ਨੰੂ ਮੈਜਰਟ 

ਸਰਟੀਜਫਕਟੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਰਰੇੀ   
ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਿੱਕ ਪਰਮੁਿੱ ਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ 

ਜ ਜਸਆ ਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 50,000 ਤੋਂ  ਿੱ ਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ ਿੱ ਚ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੀਜਡੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਜ ਧਾਂ  ੀ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਲਈ e-Library  ੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

ਲਾਇਬਰਰੇੀ ਜਨਯਮ 

● ਹਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਤਾਬ ਲੈਣ ਜਾਂ  ਾਜਪਸ ਕਰਨ 

ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਇਸ ਕਾਰਡ ਜ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਕਤਾਬ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਜਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਉਤ ੇਦਰਜ ਹੋਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਜਕਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ 

ਖੁਦ ਜਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਜਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾ  ੇਤਾਂ ਜਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਦੁਰ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। 

● ਹਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਸਮੇਂ ਤ ੇ ਦ ੋਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਜਮਲ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। 

● ਜੇਕਰ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀ ਜਕਤਾਬ ਗੁਆ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਦੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਉਸ ਨੰੂ ਜਕਤਾਬ ਦਾ  ਰਤਮਾਨ ਮੁਿੱ ਲ ਭਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਜਕਤਾਬ ਦੇ ਜਕਸ ੇਸਟੈ ਜਾਂ ਲੜੀ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਗੁਆਚੀ 
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ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਕਤਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੁਿੱ ਚ ੇਸੈੈੱਟ ਜਾਂ ਲੜੀ ਦਾ ਮੁਿੱ ਲ ਭਰਨਾ ਪ ੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 

ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋ ੇਗਾ। 

● ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦ ੇਖੁਿੱ ਲਹੇ ਰਜਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ੇਗਾ ਜੋ ਕਾਲਜ ਖੁਿੱ ਲਹੇ ਰਜਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

● ਪੁਸਤਕਾਂ ਸ ੇਰੇ  10:00  ਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਜਹਰ 2:00  ਜੇ ਤਿੱਕ ਜਦਿੱ ਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਾਈ ਪੁਸਤਕ  ਿੱ ਧ ਤੋਂ  ਿੱ ਧ 14 ਜਦਨ ਲਈ ਰਿੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਜਮਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਸਤਕ  ਾਜਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਪੁਸਤਕ 

ਪਰਤੀ ਜਦਨ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

● ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ ਿੱ ਚ ਚੁਿੱ ਪ ਦੀ ਮਜਰਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨੰੂ 

ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ  ਿੱ ਲੋ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ ਦੀ ਆਜਗਆ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ਤੋਂ ਕੁਿੱ ਝ 

ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਰਤਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ  ਾਜਪਸ ਲੈ ਜਲਆ ਜਾ ੇਗਾ।  

● ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂ ਿੱਲੋਂ  ਇਮਜਤਹਾਨਾਂ  ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆ ਂਪੁਸਤਕਾਂ  ਾਜਪਸ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

● ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ NOC ਲੈਣ  ੇਲੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਰਿੱਦ ਕਰ ਜਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ  ਇਹ ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਫੋਟ ੋਸਮਤੇ ਸੰਭਾਲਕ ੇਰਿੱਖਣਗ,ੇ ਜਕਉਂਜਕ ਇਹ 

ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸਜਕਉਰਟੀ ਅਤ ੇ DMC ਅਤ ੇ

ਆਚਰਣ ਸਰਟੀਜਫਕੇਟ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱ ਤ ੇਜਾਣਗੇ। 

ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ 

● ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਰੂੁ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ ਿੱ ਚੋˆ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । 

● ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਲਜ਼ ਜਲਆਉਣਾ ਅਤ ੇਮੰਗਣ ਤ ੇਜਦਖਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

● ਜੇਕਰ ਕੋਈ  ੀ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਜਬਨਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਕਜੜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 

ਨੰੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

● ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤ ੇਨ ਾਂ ਕਾਰਡ ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਜ ਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਜਦਿੱਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਰਡ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਤ ੇਪੁਜਲਸ ਥਾਣ ੇਜ ਿੱ ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕ ੇ
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ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਕੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ ਿੱ ਚੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 

ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤ  ਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਜਦਖਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ੇਗੀ। 

ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 

‘ਦ ਰਾਸਜੂੰ ਦਰਾ’ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਾਜਹਜਤਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਜਧਆਪਕ ਆਪਣੀਆ ਂ

ਸਾਜਹਜਤਕ ਰਚਨਾ ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਜ ਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਹੰਦੀ, ਸੰਸਜਕਰਤ ਅਤ ੇਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਜ ਿੱ ਚ 

ਰਚਨਾ ਾਂ ਛਪਦੀਆ ਂਹਨ। ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਜਲਖਤੀ ਪਰੀਜਖਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 

ਜਜਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੋਜਟਸ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਕਾਲਜ  ੈਂਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਜਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਕਾਲਜ ਛਿੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਯਮ 

ਕਾਲਜ ਛਿੱਡਣ  ਾਲਾ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਜਪਰੰ ਸੀਪਲ, ਮਾਤਾ/ ਜਪਤਾ/ਸਰਪਰਸਤ ਦ ੇਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਾਕ ੇ

ਜਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ੇਗਾ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਛਿੱਡਣ ਤੋਂ ਪਜਹਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੀਆ ਜਕਤਾਬਾਂ ਦੀ 
 ਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਹਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਲਜ  ਿੱਲੋਂ ਸਜਕਉਜਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਕਮ  ਾਪਸ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਓਲਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ  
ਕਾਲਜ ਦ ੇਪੁਰਾਣ ੇਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਰਾਜਜੰਦਰਾ ਓਲਡ 

ਸਟਡੂੇਂਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਸੁਾਇਟੀ 171/2004 ਨੰਬਰ ਅਧੀਨ ਰਜਜਸਟਰਡ ਹੈ। 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਪੂਰ  ਜ ਜਦਆਰਥੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਜਧਕਾਰੀ 500 ਰੁਪਏ ਮੈਂਬਰਜਸ਼ਪ ਫੀਸ ਅਦਾ 

ਕਰਕ ੇਅਤੇ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਂਬਰਜਸ਼ਪ ਫਾਰਮ ਭਰਕ ੇਇਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਕਾਲਜ ਦੀ  ੈਬਸਾਇਟ www.grcb.ac.in  ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ।  

ਬਿੱਸ/ਰੇਲ  ੇਪਾਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਯਮ 

● ਬਿੱਸ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀਆ ਂਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 

ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਤਾਰੀਖ ਤਿੱਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ.  ਿੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਅਗਲੇ 

ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤੋਂ  7 ਤਾਰੀਖ ਤਿੱਕ  ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।  7 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ  ੀ ਪਾਸ 

ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ।  

http://www.grcb.ac.in/
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● ਪਜਹਲਾ ਤੋਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਛੁਿੱ ਟੀਆ ਂਆਜਦ ਦ ੇ ਜਦਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟੁਿੱ ਟ ੇਂ ਪਾਸ ਬਣ ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ  ੀ 

ਜਸਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ ।   

● ਬਿੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੇ ਲ ਇਿੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤ ੇਜਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈ। 

● ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਸ ਪਾਸ ਸਮੇਂ ਜਸਰ ਜਰਜਨਊ ਕਰ ਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਜਜਹਾ ਨਾ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜ ਿੱ ਚ ਲੇਟ ਅਰਜੀ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤ ੇਉਸਦ ੇਜਪਛਲੇ ਪਾਸ 

ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਜਮਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਰਜਨਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ। 

● ਇਹ ਜ ਜਦਆਰਥੀ ਦੀ ਜਨਜੀ ਜਜੰਮੇ ਾਰੀ ਹੋ ੇਗੀ ਜਕ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਤ ੇਉਹ ਕਾਲਜ ਦ ੇਮੁਖੀ ਤੋਂ 

ਜਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਾ ਕ ੇਬਿੱਸ ਪਾਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਜ ਿੱ ਚ ਜਮਾ ਕਰ ਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ੇਂ । 

(ਹ ਾਲਾ: ਮਨ ਜਜੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜਹ ਦਾ ਦਫਤਰ ਪਿੱਤਰ ਨੰਬਰ 

687/ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ./ਬਜਟ ਜਮਤੀ 6–1–2009 ਜੋ ਜਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕਾਲਜਾ) ਜਸਿੱ ਜਖਆ 

ਜ ਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਪਿੱ ਅੰਕਨ ਨੰਬਰ 22/32–94 ਕਾ. ਐਜੂ. (3)/288–

639 ਜਮਤੀ 16–3–09 ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।)  

ਨੋਟ ਬਿੱਸ/ਰੇਲ ੇਂ ਪਾਸ ਬਣ ਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਚੂਨਾ ਕਾਲਜ ਨੋਜਟਸ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ  ੈਂਬਸਾਈਟ 

www.grcb.ac.in ਤੇ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੋ ੇਗੀ। 
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ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਸਜੁ ਧਾ ਾਂ 

ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ 
ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਬੈ ਣ ਲਈ ਬਲ ੰਤ ਗਾਰਗੀ 

ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ।  

ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 
ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਆਧੁਜਨਕ ਸੁਜ ਧਾ ਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲਗਭਗ 400 ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈ ਣ ਲਈ 

ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਜਥੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਸਮਾਗਮ ਕਰ ਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਜਫਜਨਜਸ਼ੰਗ ਸਕਲੂ 
ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਰੂਸਾ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਫਜਨਜਸ਼ੰਗ ਸਕਲੂ ਜ ਿੱਚ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਸਾਫਟ ਅਤੇ ਹਾਰਡ 

ਸਜਕਲਜ਼ ਨੰੂ ਤਰਾਜਸ਼ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਜਕ ਉਹ ਜਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਈੋ  ੀ ਜਕਿੱਤਾ ਜਨਪਨੁਤਾ ਨਾਲ 

ਅਪਣਾ ਸਕਣ। 

ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈੈੱਲ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਸੈੈੱਲ 
ਜਡਗਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ ਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਿੱ ਖ  ਿੱ ਖ ਜ ਭਾਗਾਂ ਜ ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਤੀ ਸੁਚਤੇ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਮਕੌੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜ ਚ ਕਜਰਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤ ੇ ਪਲੇਸਮੇਂਟ ਸੈੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਹੈ। 

ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ  
ਜ ਜਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤ ੇਮਾਨਜਸਕ ਜਫਿੱ ਟਨ ੈੱਸ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜ ਚ ਅਜਤ ਆਧੁਜਨਕ 

ਇਨਡੋਰ ਅਤ ੇਆਉਟਡੋਰ ਜਜਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਹੈ। 
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ਕਾਲਜ ਕੰਟੀਨ 
ਕਾਲਜ ਜ ਿੱ ਚ ਲੜਕੇ ਅਤ ੇਲੜਕੀਆ ਂਲਈ  ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ ਜਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰਹਾਂ 

ਦੀ ਜਰਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਉਪਲਿੱ ਬਧ ਕਰ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
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Every effort has been made to provide accurate information in 

the Prospectus.  The Principal is not liable for any legal issue or 

responsible for any error at any stage of printing and compilation. 

This Prostpectus is subject to change by Punjabi University, 

Patiala or Governement of Punjab or Government of India or College 

Authorities from time to time. 
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