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ਲਾਲਾ ਮਨੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ (ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਸੰਸਥਾਪਕ) 
 

 

 

 

 

ਇਹ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਅਦਾਰਾ ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਮਨੁਸ਼਼੍ੀ ਰਾਮ ਲਿੱ ਖਪਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨ ੰ  ਅਨਮੋਲ ਦਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਦਾ 
ਹ਼ੀ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਵਣਆ ਵਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸਾ ਪਿੱ ਥ-ਪਰਦਰਸਕ ਬਵਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰ਼ੀ 
ਮੁਨਸ਼਼੍ੀ ਰਾਮ ਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਪ਼ੀੜ੍ਹ਼ੀਆਂ ਹਮੇਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਵਰਣ਼ੀ ਰਵਹਣਗ਼ੀਆ।ਂ 

ਪੰਜਾਬ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ, ਚੰਡ਼ੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਇਹ ਕਾਲਜ ਮੁਿੱ ਢਲੇ ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ ਮਨੁਸ਼਼੍ੀ ਰਾਮ 
ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 1940 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਇਮ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਸ਼ੀ। 1947 ਵਵਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨ ੰ  ਵਡਗਰ਼ੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਕਰ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਵਗਆ। 1950 ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱਚ ਸਾਂਝ਼ੀ ਵਵਿੱ ਵਦਆ (Co-edcation) ਸ਼੍ੁਰ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਅਤ ੇਬ਼ੀ.ਐਸ.ਸ਼ੀ. ਨਾਨ-ਮਡੈ਼ੀਕਲ 
ਦ਼ੀ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ੁਰ  ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ। 1983 ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੀ ਮਲਕ਼ੀਅਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮ. ਆਰ. 
ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਰਿੱ ਵਖਆ ਵਗਆ।ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿੱ ਕ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪਾਵਕਸਤਾਨ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 
ਭਾਰਤ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਇਲਾਕ ੇਦ਼ੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆ ਂਹਨ। ਕਦ ੇਇਸ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ
ਮੁਲਤਾਨ (ਪਾਵਕਸਤਾਨ) ਤਿੱ ਕ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਲੈਂਦ ੇਰਹੇ ਹਨ ਅਤ ੇਅਿੱ ਜ ਵ਼ੀ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ 

ਆਪਣ ੇਪਿੱ ਖ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦ ੇਲੋਕਾਂ ਦ਼ੀ ਬੌਵਧਕ ਉਸਾਰ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਪ ਰ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾ ਵਰਹਾ ਹ।ੈ 
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ਸੰਦਸੇ਼ 

ਐੱਮ. ਆਰ. ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਾਲਜ ਫਾਵਿਲਕਾ ਸਰਹਿੱਦ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਇਿੱ ਕ ਅਵਜਹ਼ੀ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ 

ਪਿੱਛੜ੍ੇ ਇਲਾਕ ੇਵਵਿੱ ਚ ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱ ਚ ਭਰਪ ਰ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। ਅਜੋਕ ੇਵਵਸਵ਼ੀਕਰਨ ਅਤ ੇਵਪਾਰ਼ੀਕਰਨ 
ਦੇ ਯੁਿੱ ਗ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਰਵਗੁਣ ਧਾਰਨ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪਿੱਖ਼ੀ ਚਵਰਿੱ ਤਰ-ਵਨਰਮਾਣ ਸਦਕਾ ਤੇ ਭਵਵਿੱ ਖ ਵਵਿੱ ਚ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਵਨਵਕੇਲ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਵਲਕ ਪਵਹਚਾਣ ਵਸਰਜਨ ਹੇਤ  ਇਹ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹਮੇਸਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਵਹੰਦ਼ੀ ਹੈ। 

ਵਪਆਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਓ ! ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗਰਵਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, 
ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹ਼ੀ  ਇਨਹ ਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਆਦਰ-ਸਵਤਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ 

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਵਪਆਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਓ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਾਲਜ ਫਾਵਿਲਕਾ ਇਕ ਅਵਜਹ਼ੀ 

ਵਮਆਰ਼ੀ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਸੁਪਵਨਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਵਿੱਚ ਪ ਰਨ ਰ ਪ ਵਵਿੱਚ 
ਸਮਰਿੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਲਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹ਼ੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ 
ਇਲਾਕਾ ਵਨਵਾਸ਼ੀਆ ਂਦ ੇਸਵਹਯੋਗ ਦ਼ੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ। ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੈਸਨ 2021-2022 ਵਵਿੱ ਚ ਇਸ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਪਵਵਿੱ ਤਰ 
ਵਵਹੜ੍ੇ ਵਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਵਰਆਂ ਦਾ ਖੁਸਬਆੋਂ ਫਲੈਾਉਣ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਉ ਆਇਆ’ਂ। ਸਾਡ਼ੀ ਸਾਵਰਆ ਂਦ਼ੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 

ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਹਾਵਸਲ ਕਰ ਵਜੰਦਗ਼ੀ `ਚ ਹਰ ਮੰਵਜਲ ਨ ੰ  ਫ਼ਤਵਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਹੋਵੋ।  
 

ਸ਼੍ੁਿੱ ਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਵਹਤ। 

ਡਾ. ਵਬਕਰਮ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ  
          ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ 
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ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਦਸੇ਼ 

ਐਮ. ਆਰ. ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਸਰਹਿੱਦ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜ੍ੇ ਇਲਾਕੇ ਵਵਚ ਸਵਥਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮੇਂ ਦ ੇ

ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਚੇਰ਼ੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਨੈਵਤਕ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 

ਸਵਹਰ ਅਤ ੇਸਵਹਰ ਤੋਂ ਦੇਸ ਦ਼ੀ ਖੁਸਹਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਿੱਕ਼ੀ ਵਵਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼੍ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਦ ਸਣ ਅਤ ੇ

ਨਸੇ ਵਰਗ਼ੀਆ ਂਮਾਰ  ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਪਰਤ਼ੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਦ ੇਸਰਬ ਪਿੱ ਖ਼ੀ ਵਵਕਾਸ ਵਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ 

ਕਾਲਜ ਦ ੇਪਰਮੁਿੱ ਖ ਉਦੇਸ ਹਨ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸਾਂ ਦ਼ੀ ਪਰਾਪਤ਼ੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱਚ ਉਚੇਰ਼ੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ.ਸ਼ੀ.ਸ਼ੀ., 

ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ., ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆ ਂਅਤ ੇਇੰਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਜ ਕੇਸਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂ

ਦ਼ੀ ਬਵੌਧਕ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤ ੇਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ Quiz, ਵਾਦ-ਵਵਵਾਦ ਪਰਤ਼ੀਯਗੋਤਾ, ਇਵਤਹਾਸਕ Tours 

ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਵਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਵਵਿੱਚ 

ਸਾਵਹਤਕ ਰੁਚ਼ੀਆ ਂਨ ੰ  ਵਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਮੈਗਿ਼ੀਨ The Fountain ਕਿੱ ਵਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਆਵਫਸ ਫੋਨ ਨੰ:  
01638-262662, 262960 

ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ :- ਡਾ. ਵਬਕਰਮ ਵਸੰਘ ਵਵਰਕ(ਐਮ.ਕਾਮ, ਪ਼ੀ.ਐਚ.ਡ਼ੀ.) ਭ ਗੋਲ ਵਵਭਾਗ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਵਭਾਗ     1) ਪਰੋ. ਤਲਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ (ਐਮ.ਐਸ.ਸ਼ੀ,ਨੈੱਟ ਕਲ਼ੀਅਰ)  

1) ਪਰੋ. ਅੰਸ਼੍  ਸ਼੍ਰਮਾ (ਐਮ.ਏ, ਐਮ.ਵਫਲ) (ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ)  (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ)  

2) ਪਰੋ. ਮਮਤਾ ਗਰੋਵਰ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ)(ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) ਸਰ਼ੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 

3) ਪਰੋ. ਰਣਜ਼ੀਤ ਕੌਰ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 1) ਪਰੋ. ਰਾਮ ਵਸੰਘ (ਐਮ.ਪ਼ੀ.ਐਡ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

4) ਪਰੋ. ਵਮਨਾਕਸ਼਼੍ੀ ਵਰਮਾ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ)     

5) ਖਾਲ਼ੀ         

ਵਹੰਦ਼ੀ ਵਵਭਾਗ      ਗਵਣਤ ਵਵਭਾਗ    

1) ਪਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ)   1)ਪਰੋ. ਵਰੰਕਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਸ਼ੀ,ਐਮ.ਵਫਲ)(ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

2) ਪਰੋ. ਮੋਵਨਕਾ ਵਬਸ਼੍ਨੋਈ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ, ਨੈੱਟ ਕਲ਼ੀਅਰ) 2) ਖਾਲ਼ੀ  

(ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ)     3) ਖਾਲ਼ੀ 

3) ਖਾਲ਼ੀ        

ਪੰਜਾਬ਼ੀ ਵਵਭਾਗ        

1) ਪਰੋ. ਗੁਰਪਰ਼ੀਤ ਕੌਰ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ) ਭੌਵਤਕ ਵਵਭਾਗ 

2) ਪਰੋ. ਗੁਰਵਜੰਦਰ ਕੌਰ (ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 1) ਪਰੋ. ਪਰਵੇਸ਼੍ ਸ਼੍ਰਮਾ (ਐਮ.ਐਸ.ਸ਼ੀ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

3) ਡਾ. ਵ਼ੀਰਪਾਲ ਕੌਰ (ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਵਫਲ,ਪ਼ੀ.ਐੱਚ.ਡ਼ੀ) 

(ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ)     

4) ਪਰੋ. ਸ਼ੇ੍ਰ ਵਸੰਘ (ਐਮ.ਏ,ਨੈੱਟ ਕਲ਼ੀਅਰ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) ਰਸਾਇਵਣਕ ਵਵਵਗਆਨ ਵਵਭਾਗ 

5) ਪਰੋ. ਪਰਵ਼ੀਨ ਰਾਣ਼ੀ (ਐਮ.ਏ, ਨੈੱਟ ਕਲ਼ੀਅਰ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 1) ਪਰੋ. ਵਦਵਵਆ (ਐਮ.ਏ,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

6) ਖਾਲ਼ੀ       2) ਖਾਲ਼ੀ 

7) ਖਾਲ਼ੀ         

ਰਾਜਨ਼ੀਤ਼ੀ ਸ਼੍ਾਸਤਰ     ਕੰਵਪਊਟਰ 

1) ਖਾਲ਼ੀ       1) ਪਰੋ. ਸੋਰਵ ਕੁਮਾਰ(ਐਮ.ਐਸ.ਸ਼ੀ, ਐਮ.ਸ਼ੀ.ਏ)  

2) ਖਾਲ਼ੀ       (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ)      

ਅਰਥ ਸ਼੍ਾਸਤਰ ਵਵਭਾਗ       

1) ਪਰੋ. ਮਨਜ਼ੀਤ ਕੌਰ (ਐਮ.ਏ.ਐਮ.ਵਫਲ,ਨੈੱਟ ਕਲ਼ੀਅਰ) 

(ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

2) ਖਾਲ਼ੀ  

ਇਵਤਹਾਸ ਵਵਭਾਗ       ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀਅਨ 

1) ਡਾ. ਪਰਦ਼ੀਪ ਵਸੰਘ (ਐਮ.ਏ, ਐਮ.ਵਫਲ, ਪ਼ੀ.ਐੱਚ.ਡ਼ੀ)(ਕਨਟਰੈਕਟ ਬੇਸ) 1)ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਰਕੇਸ਼੍ ਸਾਹ  (ਐਮ.ਵਲਬ,ਐਮ.ਵਫਲ)   

2) ਡਾ. ਪਰਦ਼ੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਐਮ.ਏ, ਐਮ.ਵਫਲ,ਪ਼ੀ.ਐੱਚ.ਡ਼ੀ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ)                          (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

3) ਪਰੋ. ਉਨ਼ੀਕਾ ਕੰਬੋਿ (ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

4) ਪਰੋ. ਸ਼੍ਮਸ਼ੇ੍ਰ ਵਸੰਘ (ਐਮ.ਏ.,ਐਮ.ਵਫਲ) (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟ਼ੀ) 

    

 

ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ    (Teaching Staff) 
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ਕਾਲਜ ਬਰਸਰ :- ਪਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼੍ ਕਮੁਾਰ    ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 

ਪ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਏ. ਬਰਸਰ :- ਪਰੋ. ਗੁਰਪਰ਼ੀਤ ਕੌਰ     1) ਖਾਲ਼ੀ  
        2)ਖਾਲ਼ੀ 
ਦਫਤਰ਼ੀ ਅਮਲਾ        

ਸੁਪਰਡੈਂਟ       ਦਰਜਾ ਚਾਰ (ਸੇਵਾਦਾਰ) 
1) ਖਾਲ਼ੀ        1) ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਰਾਵਜੰਦਰ ਬਹਾਦਰ 

2) ਖਾਲ਼ੀ 
ਜ ਨ਼ੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਕਲਰਕ     3) ਖਾਲ਼ੀ  
1) ਸ਼੍ਰ਼ੀ. ਰਜੇਸ਼੍ ਕਟਾਰ਼ੀਆ       

2) ਸ਼੍ਰ਼ੀ. ਵੈਵਦਕ ਗਾਭਾ       ਵਾਟਰਮੈਨ 

3) ਸ਼੍ਰ਼ੀ. ਜਸਵਵੰਦਰ ਵਸੰਘ      1) ਖਾਲ਼ੀ 
4) ਸ਼੍ਰ਼ੀ. ਪੰਕਜ ਵ਼ੀਰ        

5) ਵਮਸ ਵਰਚਾ ਉਪਨੇਜਾ      ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ  
1) ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਵਵਿੱ ਕ਼ੀ ਕੁਮਾਰ  

ਲੈਬੋਰਟਰ਼ੀ ਸਟਾਫ      2) ਖਾਲ਼ੀ 
ਐਸ.ਐਲ.ਏ        

1) ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਮੰਗਲ ਵਸੰਘ       ਕਲ਼ੀਨਰ 

2) ਸ਼੍ਰ਼ੀ ਗੁਰਪਰ਼ੀਤ ਵਸੰਘ       1) ਖਾਲ਼ੀ 
 

ਜੇ.ਐਲ.ਏ. (ਸਾਇੰਸ)      ਚੌਕ਼ੀਦਾਰ 

1) ਖਾਲ਼ੀ        1) ਖਾਲ਼ੀ 
2) ਖਾਲ਼ੀ         

3) ਖਾਲ਼ੀ        ਬੇਲਦਾਰ  
4) ਖਾਲ਼ੀ       1) ਖਾਲ਼ੀ 
5) ਖਾਲ਼ੀ        

6) ਖਾਲ਼ੀ       ਮਾਲ਼ੀ 
1)ਖਾਲ਼ੀ 

ਐਲ.ਏ 

1) ਖਾਲ਼ੀ  

ਪਰਬੰਿਕੀ ਸਧਿਯਗੋੀ 
   ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨ ੰ  ਸਚਾਰ  ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਕਮੇਟ਼ੀਆਂ।    

ਨਾਨ ਟੀਧਚੰਗ ਸਟਾਫ ਸੂਚੀ 



6 
 

1)  HEIS Bursur Sh. Rajesh Kumar 

2)  PTA FUND Bursur Smt. Gurpreet Kaur 

3)  Amalgamated Fund Bursur  Sh. Rajesh Kumar  

4)   
 
RUSA Committee 

Prof. Rajesh Kumar (Co-ordinator)  
Prof. Dr. Pardeep Singh 
Prof. Gurpreet Kaur 
Prof. Anshu Sharma 
Sh. Rajesh Kataria (Dealing Clerk)  

5)  Anti-Raging & Complaint Redressal  
Committee  

Dr. Pardeep Singh 
Prof. Anshu Sharma  
Prof. Sher Singh Sandhu  

6)  Dean of Girls Students  Prof. Gurpreet Kaur 

7)  Dean of Boys Students  Prof. Rajesh Kumar  

8)  Railway & Buspass Committee Prof. Rajesh Kumar  
Sh. Mangal Singh 

9)   
 
Water and Eletricity Repair and Fitting 
Committee 

Prof. Anshu Sharma  
Prof. Ranjit kaur 
Prof. Sher Singh Sandhu  
Prof. Saurabh Kumar 
Prof. Parvesh Sharma  
Sh. Pankajveer 

10)   
 
Minor Repair Committee 

Prof. Pardeep Kumar 
Prof. Mamta Grover 
Prof. Ranjit Kaur 
Prof. Shamsher Singh 
Prof. Saurabh Kumar  

11)  Court Cases, Public Grievance Right to 
information Act etc. 

Dr. Pardeep Singh(Nodal Officer) 
Dr. Pardeep Kumar 
Sh. Jaswinder Singh (Clerk)  

12)  U.G.C Incharge Dr. Pardeep Singh 
Prof. Manjeet Kaur 
Sh. Gurpreet Singh (S.L.A)  

13)  Internal Assessment Prof. Gurpreet Kaur 
Prof. Anshu Sharma 
Sh. Rakesh Sahu (Librarian) 

14)   
 
Property Committee 

Prof. Anshu Sharma 
Prof. Onika Kamboj 
Prof. Ranjeet Kaur 
Prof. Sher Singh Sandhu 
Sh. Mangal Singh 
Sh. Rakesh Sahu (Librarian)  

15)   
 
Canteen Committee 

Prof. Rajesh Kumar 
Prof. Gurpreet Kaur 
Prof. Gurjinder Kaur 
Prof. Shamsher Singh 
Prof. Minakshi Verma  
Sh. Gurpreet Singh  

16)   
 
Library Committee 

Prof. Onika Kamboj 
Prof. Rinkal  
Prof. Divya 
Prof. Pardeep Kumar 
Sh. Rakesh Sahu (Librarian) 

17)  University Forms and other attestation 
Committee 

Prof. Rajesh Kumar 
Sh. Gurpreet Singh 

18)  Work From 4th Class Employee Dr. Pardeep Singh 
Sh. Mangal Singh (S.L.A) 
Sh. Rakesh Sahu (PTA) 
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19)   
Cultural Activities and youth Welfare 
Committee 

Prof. Gurpreet Kaur 
Prof. Gurjinder Kaur 
Prof. Veerpal Kaur 
Prof. Sher Singh 
Prof. Parveen Rani 

20)   
Red Ribbon Club 

Prof. Ram Singh 
Prof. Monika Bishnoi 
Sh. Mangal Singh (S.L.A) 

21)   
Edu. Sat 

Prof. Saurabh Kumar 
Prof. Pervesh Sharma 
Prof. Talwinder Singh 

22)   
Time table Incharge 

Prof. Gurpreet Kaur 
Prof. Anshu Sharma 
Prof. Rinkal 
Prof. Manjeet Kaur  

23)  NSS Committee Prof. Shamsher Singh 
Prof. Parveen Rani 

24)  N.C.C Committee Prof. Talwinder Singh 
Prof. Monika Bishnoi 

25)  Red Cross Committee Dr. Pardeep Singh 
Sh. Mangal Singh (S.L.A) 

26)  Electoral Literacy Club Prof. Sher Singh Sandhu(Dist Nodal Officer) 
Prof. Pardeep Kumar (College Nodal Officer) 

27)  Legal Literacy Club Dr. Pardeep Kumar 
Prof. Mamta Grover 

28)   
Online Committee 

Dr. Pardeep Singh 
Prof. Saurabh Kumar 
Prof. Parvesh Sharma 
Sh. Vadik Gabha 

29)   
 
Registration New Voter Committee 

Prof. Sher Singh Sandhu(Dist Nodal Officer) 
Prof. Pardeep Kumar (College Nodal Officer) 
Prof. Veerpal Kaur 
Prof. Manjeet Kaur 
Prof. Ram Singh 

30)   
Violence Against Women  

Prof. Gurpreet Kaur  
Prof. Anshu Sharma 
Prof. Divya  

31)  Sports Committee Prof. Manjeet Kaur 
Prof. Ram Singh 

32)  Carrier Guidance Cell : Prof. Minakshi Verma  
Prof. Talwinder Singh 

33)   
Scholarship 

Prof. Rajesh Kumar (District Nodal Officer)  
Dr. Pardeep Singh (College Nodal Officer)  
Sh. Pankaj Veer (Clerk)  
Sh. Gagandeep Sharma (Data Operator) 

34)  Buddy Group And Mission Tan rust 
Punjab 

Dr. Pardeep Singh 
Prof. Onika Kamboj 
Prof. Ram Singh 

35)   
IQAC 

Dr. Pardeep Singh 
Prof. Saurabh Kumar 
Sh. Sunil Kumar 

36)  Prospectus Committee Prof. Gurpreet Kaur 
Dr. Pardeep Singh 
Prof. Anshu Sharma 
Sh. Rajesh Kataria 

37)  House Examination Committee 1. Prof. Rajesh Kumar 
2. Prof. Sourabh Kumar 
3. Prof. Talwinder Singh 
4. Prof. Rinkal 
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ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਵਨਯਮ 

1) ਕੇਵਲ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹ਼ੀ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 

2) ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। 

3) ਆਰਟਸ, ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ B.C.A ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਿੱ ਖੋ-ਵਿੱ ਖ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਇਿੱ ਕ ਗਰੁਿੱ ਪ ਲਈ ਭਰੇ ਗਏ ਦਾਖਲਾ 

ਫਾਰਮ ਨ ੰ  ਦ ਸਰੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

4) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਰਿੱ ਦ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

5) ਵਨਸਵਚਤ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

6) ਅਧ ਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

7) ਦਾਖਲਾ ਵਨਰੋਲ ਮੈਵਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। 

8) ਮੈਵਰਟ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਸ ਕ਼ੀਤੇ ਇਮਵਤਹਾਨ ਵਵਚੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

9) ਫੇਲ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

10) ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਗਪੈ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਦਾਖਲਾ ਕਮੇਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਜਸਟ਼ੀਵਫਕੇਸਨ ਉਪਰੰਤ  ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਦ਼ੀ ਪਰਵਾਨਗ਼ੀ ਤ ੇ

ਹ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਗੈਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱ ਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਘੋਸਣਾ ਦੇਣ ਤੇ 

ਹ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

11) ਕਾਲਜ ਦੇ ਡ਼ੀਟੇਨ ਕ਼ੀਤੇ ਗਏ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

12) ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਲੈਕ ਵਲਸਟ ਜਾਂ ਮਾੜ੍ੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

13) ਕਾਲਜ ਦੇ ਘਰੇਲ  ਇਮਵਤਹਾਨਾਂ ਵਵਚ ਦੋ ਵਾਰ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

14) ਬ਼ੀ.ਏ. ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਤੇ ਤ਼ੀਜਾ ਦ਼ੀ ਸਰੇਣ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2020-2021 ਦੇ ਰੈਗ ਲਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਹੁੰ ਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦ਼ੀ ਵਸਫਾਵਰਸ ਉਪਰੰਤ ਹ਼ੀ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

15) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਯੋਗ ਠਵਹਰਾਏ ਗਏ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

16) ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਸਰੇਣ਼ੀ ਨਾ ਵਲਖਣ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਥ ਅਵਧਕਾਰ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਨਾਲ 

ਨਿੱ ਥ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

17) ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਿ ਰ ਨਹ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

18) ਦਾਖਲਾ ਵਮਲਣ ਦ਼ੀ ਸ ਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਨ ੰ  ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰ਼ੀ ਫ਼ੀਸ/ਫੰਡ ਜਮਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰਕੇ 

ਉਸ ਦ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਦਾਖਲ ਕਰ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

19) ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

20) ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸ ਚਨਾ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ `ਤੋਂ ਲਈ 

ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

21) ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧ਼ੀ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਸ ਚਨਾਂ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

22) ਦਾਖਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ/ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਦੁਆਰਾ ਗਲਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵਕਸੇ ਸਮੇਂ 

ਵ਼ੀ ਰਿੱ ਦ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 

23) ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹ਼ੀ ਨੌਕਰ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰਿੱ ਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

24) ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਤ ੇਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ (ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬਟੇ਼ੀ), ਜੇ ਉਹ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲੇ ਦ਼ੀਆਂ ਸਰਤਾਂ 

ਪ ਰ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਵਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
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25) ਕਾਲਜ ਵਵਚ ਰੈਵਗੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਰੈਵਗੰਗ ਕਰਦਾ ਫਵੜ੍ਆ ਵਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਸਜਾ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ ਅਤ ੇਕਾਲਜ 

ਵਵਿੱ ਚੋ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

26) ਰ਼ੀ-ਵੈਵਲਊਏਸਨ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜੇ ਜੋ ਵਕ 31ਵਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋਵਸ਼੍ਤ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਦੇਰ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨ ੰ  

ਦਿੱ ਵਸਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹ਼ੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦ਼ੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੰਡ਼ੀਕੇਟ ਉਸ ਦ਼ੀ ਪਰਵਾਨਗ਼ੀ ਕਰੇਗ਼ੀ। ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ 

ਨ ੰ  ਹਿੱ ਕ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨ ੰ  ਅਗਲ਼ੀ ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼  
ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੇਠ ਵਲਖ ੇਦਸਤਾਵੇਿਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਤਸਦ਼ੀਕ ਸ਼ੁ੍ਦਾ ਨਕਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ਼ੀਆਂ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹਨ। ਫਾਰਮ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦ਼ੀ 

ਆਖਰ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਿ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦ਼ੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦ਼ੀ 

ਕੈਟਾਗਰ਼ੀ ਤਬਦ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਬਦ ਜੋੜ੍ (Spelling) ਉਹ਼ੀ ਵਲਖੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਵਹਲਾਂ ਪਾਸ 

ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਰਟ਼ੀਫ਼ੀਕੇਟ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਹਨ। 

ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ- 

1) ਜਨਮ ਵਮਤ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ (ਮੈਵਟਰਕ ਜਾਂ +2 ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ) 

2) ਹੇਠਲ਼ੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤ਼ੀਜਾ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ (ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਵਟਡ)  

3) ਵਪਛਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਆਚਰਣ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ (ਪਰਾਈਵੇਟ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰ ਗਿਵਟਡ ਅਫਸਰ/ਵਪੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ/ਐਮ.ਸ਼ੀ. ਦੁਆਰਾ 

ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਆਚਰਨ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ) 

4) ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧ਼ੀ ਐਫ਼ੀਡੈਵਵਟ ਦੇ ਰ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਸਵ-ੈਘੋਸ਼੍ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ। 

5) ਬਲਿੱ ਡ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦਾ ਡਾਕਟਰ਼ੀ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ। 

6) ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤ਼ੀ/ਪਛੜ਼੍ੀ ਸ਼ੇ੍ੇ੍ਣ਼ੀ ਦਾ ਜਾਤ਼ੀ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ। 

7)    SC/BC ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ (ਵਜਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ/ਸਰਪਰਸਤ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਪਵਰਵਾਰਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 

2.5 ਲਿੱ ਖ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।) 

8)  ਦੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਿ ਫੋਟ।ੋ 

ਨੋਟ- ਇੰਟਰਵਵਊ ਵਾਲੇ ਵਦਨ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਲੋੜ਼੍ੀਦੇਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। 
    

ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 
1) SC         25% 

2) BC/OBC        5% 

3) Border Area/Backward Area (2% each)     4% 

4) Sports person        2% 

5) Wards of Political Sufferers/Freedom Fighters (This will also include the wards of those who have 

undergone and aggregate of at least three months of impriosnment in connection with 

Emergency/Punjabi Suba or Dharam Yudh Morcha for the demands of the State of Punjab) 2% 

In case of UT Chandigarh 2% reservation be considered for the Children/Grand Children of Freedom 

Fighters only 

6) Physical Handicapped/disabled persons i.e   3% 

a) Blind        1% 

b) Deaf & Dumb       1% 

c) Other handicapped       1%  

(If suitable candidate are not available in any one of these sub-categories of disabled candidates or are 

not found suitable for the particular course, the seats, so available will be filled up by the candidates from 

the other sub-categories of disabled candidates.) 
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7) Children/widows of defence personal killed or disabled to the extent of 50% or more in action. wards of 

gallantry awardes, ex-servicemen & children of serving defence personnellex-service men. 2 % 

8) Children/widows of para-military forces personnel, Punjab Police, PAP and Punjab Home Guards killed 

or disabled in action to the extent to 50% or more, ex-paramilitary forces personnel and children of 

serving paramilitary forces personnellex-paramilitary forces personnel. 2% 

9) November, 1984 riot affected displaced person, children of Army deserters killed 100% physically 

disabled, the children of families of persons killed as a result of terrorist Violence or by Security Forces 

acting in aid of civil power and the children of innocent civilians who have sustained 100% disability in 

terrorist violence or during operation by security forces acting in aid of civil power. 2% 

10) Widows/Divorced women (children)     2% 

6. Wards of Teachers/employees of the Deptt of Education  2% 

The Senate (P.U. Chd.) at its meeting held on 08-12-2007 Para II (4) has decided as under:  

1. An additional seat for the single girl child for admission to a given course in the Panjab University and 

its affiliated colleges provided she is otherwise eligible from all angles. This benefit is also extended to 

one of the girls of a couple having two girls only. 

2. An additional seat for the cancer and AIDS patient for admission to a given course in the Punjab 

University and its affiliated colleges provided he/she is otherwise eligible. 

However, it is clarified that the concession is not available in the case of candidates who are seeking 

admission to the next higher class on the basis of having eamed compartment in 10+2 examination i.e. 

neither in the subject of compartment nor in the aggregate. 

 

ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਦਾਇਤਾਂ : 
1) ਜਾਤ਼ੀ ਸਰਟ਼ੀਫ਼ੀਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ। ਪਛੜ਼੍ੀਆਂ ਸਰੇਣ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਜਨਹ ਾਂ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਮਾਵਪਆਂ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 800000/- ਰੁਪਏ 

ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹ,ੈ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਹ਼ੀ ਰਾਖਵ਼ੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਈ ਵਵਚਾਵਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰ਼ੀਵਨਊਡ/ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਸਰਟ਼ੀਫ਼ੀਕੇਟ ਦੇਣਾ 

ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ। 

2) ਜਾਤ਼ੀ ਸਰਟ਼ੀਫ਼ੀਕੇਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਡਪਟ਼ੀ ਕਵਮਸਨਰ/ਐਡ਼ੀਸਨਲ ਵਡਪਟ਼ੀ ਕਵਮਸਨਰ/ਸਬ ਡਵ਼ੀਿਨਲ 

ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ/ਕਾਰਜਕਾਰ਼ੀ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ/ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਵਜਸਟਰੇਟ/ਤਵਹਸ਼ੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ 

ਸਰਟ਼ੀਫ਼ੀਕੇਟ ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਧਕਾਰ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦ਼ੀਕ ਸ਼ੁ੍ਦਾ ਵ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3) ਬ਼ੀ.ਐਸ.ਐਫ./ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ/ਸ਼ੀ.ਆਰ.ਪ਼ੀ.ਐੱਫ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਵਧਕਾਰ਼ੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ 

ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਾਂਵਡੰਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਜਾਂ ਵਡਸਚਾਰਜ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰ ਰ਼ੀ ਹੈ। 

4) ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਵਵਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਖਡਾਰ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਦਾਖਲਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਡਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਵਜਲਹੇ/ਰਾਜ 

ਪਿੱ ਧਰ਼ੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਵਲਆ ਹੋਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਦ਼ੀ ਮੈਵਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਵਵਭਾਗ ਵਿੱ ਲੋ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਰੇਡੇਸਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 

ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

5) ਵਖਡਾਰ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਮੈਵਰਟ ਅਤ ੇਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਖਡਾਰ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 

ਹਨ, ਵਜਹੜ੍ੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀਆਂ ਟ਼ੀਮਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਮੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਖਡਾਰ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਟ਼ੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਖੇਡਾਂ ਨ ੰ  

ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

6) ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਹਾਈ ਸਕ ਲ ਦੇ ਮੁਖ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਦਾ ਡ਼ੀ.ਈ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਤਸਦ਼ੀਕ ਹੋਣਾ 

ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ।  

7) ਖਾੜ੍ਕ ਆਂ ਹਿੱ ਥੋਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਬਲਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਨਕਾਰਾ ਹੋਏ ਵਵਅਕਤ਼ੀਆਂ/ਵਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸ਼ੀਆਂ/ਅੰਦਰ ਨ਼ੀ ਪਰਵਾਸ਼ੀ 

ਅਤੇ ਬਾਹਰ਼ੀ ਪਰਵਾਸ਼ੀ ਪਵਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਵਧਤ ਵਡਪਟ਼ੀ ਕਵਮਸਨਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰ਼ੀ ਕ਼ੀਤੇ ਸਨਾਖਤ਼ੀ ਕਾਰਡ/ 

ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਦ਼ੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪ਼ੀ ਲਾਉਣ਼ੀ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ। 
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8) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼ੀਟ ਦ਼ੀ ਸਵੈ-ਇਿੱ ਛਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧ਼ੀ ਿਰ ਰ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪਵਹਲਾਂ ਹ਼ੀ ਨਿੱ ਥ਼ੀ ਕਰਨੇ 

ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਭੰਨ-ਵਭੰਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱ ਖਰੇ-ਵਿੱ ਖਰੇ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ੇਜਾਣ। 

ਧਵਧਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ 

1) ਬ਼ੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਵਹਲਾ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਵਵਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਗਣਤ਼ੀ ਪ ਰ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਉਹ ਵਵਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

2) ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਵਵਸੇ ਨ ੰ  ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮ਼ੀਦਵਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਵਗਣਤ਼ੀ ਵਿੱ ਧ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਵਸਾ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਟੈਸਟ ਦੇ 

ਅਧਾਰ `ਤੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

3) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ   ਕਾਲਜ ਵਿੱਲੋਂ ਵਦਿੱ ਤੇ/ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਵਸਾ ਗਰੁਿੱ ਪ ਹ਼ੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।  

4) ਗਲਤ ਵਵਸਾ ਜੁਿੱ ਟ ਭਰਨ ਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 1500/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇਕੋਲੋਂ  

ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। 

ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਵਸ਼ੇ 
ਬ਼ੀ.ਏ/ਬ਼ੀ.ਐਸ.ਸ਼ੀ. II ਅਤੇ III ਕਲਾਸਾਂ/ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਵਸਾ ਜਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।  
 

ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਪਧਿਲਾ (ਆਰਟਸ ਗਰ ੱ ਪ) ਲਈ ਧਵਿੇ ਦੀ ਚੋਣ 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ਨੋਟ : 1) ਵਜਸ Combination ਵਵਚ 10 ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  Combination ਦ਼ੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

2) ਸਮਾਂ ਸ ਚ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦਾ ਵਵਘਨ ਪੈਣ ਜਾਂ ਔਕੜ੍ ਆਉਣ ਤੇ ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਨ ੰ  ਵਵਸੇ ਤਬਦ਼ੀਲ਼ੀ ਦਾ ਪ ਰਨ ਅਵਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਵਸੇ਼  

1) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 2) ਪੰਜਾਬ਼ੀ ਜਾਂ ਵਹਸਟਰ਼ੀ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 3)Environment Education & Road Safety Education 

Violance against women/children & drug abuse (ਬ਼ੀ.ਏ/ਬ਼ੀ.ਐਸ.ਸ਼ੀ. ਪਵਹਲਾ ਸਾਲ) 
ਿੇਠ ਧਲਖੇ ਧਵਧਸ਼ਆਂ ਧਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਤੰਨ ਚੋਣਵੇਂ ਧਵਸੇ਼ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ । 

1) ਵਹੰਦ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ਼ੀ 2) Economics  (ਅਰਥਸ਼੍ਾਸਤਰ) 3) ਇਵਤਹਾਸ ਜਾਂ ਗਵਣਤ (10+2 ਵਵਿੱ ਚ ਗਵਣਤ ਵਵਸਾ ਿਰ ਰ ਪਾਸ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇ) 

4)  ਗਵਣਤ ਜਾਂ ਸਰ਼ੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 5) ਭ ਗੋਲ ਜਾਂ ਸਰ਼ੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ (ਸਰ਼ੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਸਾ ਉਹ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਹੜ੍ੇ 

ਵਫਿ਼ੀਕਲ਼ੀ ਵਫਟ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਵਫਿ਼ੀਕਲ਼ੀ ਅਨਵਫਟ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਵਸਾ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ) 6) (ਰਾਜਨ਼ੀਤ਼ੀ ਸਾਸਤਰ 

 7)  ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ (ਨੋਟ- ਜੋ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕੰਵਪਊਟਰ ਵਵਸ਼੍ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ , ਉਹ ਕੰਵਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵਤਹਾਸ, 

ਸਰ਼ੀਰਕ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨ਼ੀਤ਼ੀ ਸ਼੍ਾਸਤਰ ਵਵਸ਼ੇ੍ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।)  
 

ਨੋਟ :- ਵਵਸ਼੍ਾ ਵਫਿ਼ੀਕਲ ਐਜ ਕੇਸ਼੍ਨ ਕੇਵਲ 200 ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਹ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਵਵਸ਼੍ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾਂ ਟੈਸਟ 

ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਹ ਵਵਸ਼੍ਾ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

Note-I -B.A. Ist (Comp. Sci. Sub. 40 ਸ਼ੀਟਾਂ) Subject to the approval of P.U. Chd.   

Note-II  -Only Those students can take Computer Science subject in BA, who have passed +2 with 

Science/Commerece/ Economics/Mathematics as his/her subject. 
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ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ (40 ਸੀਟਾਂ) 

ਲਾਿਮ਼ੀ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

1) ਭੌਵਤਕ ਵਵਵਗਆਨ (ਵਫਵਜਕਸ)2) ਰਸਾਇਵਣਕ ਵਵਵਗਆਨ (ਕਵਮਸਟਰ਼ੀ) 3) ਵਹਸਾਬ (ਮੈਥ) 

ਨੋਟ :- ਇਹ ਵਵਸੇ ਬ਼ੀ.ਐਸ.ਸ਼ੀ. ਭਾਗ-I ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਹੇਠਲ਼ੀ ਜਮਾਤ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕ਼ੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ 

ਹਨ।ਗਵਣਤ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  +2 ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਗਵਣਤ ਪਾਸ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮ਼ੀ ਹੈ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Self Finance Course) 

The college has well equipped and fully furnished computer department having a large number 

of latest computers Hardware and software to cater to the needs or the student at college level. 

It is also connected with internet and the students are allowed to use these facilities at their 

convenience under the guidance of qualified staff. 

1) Computer Department has three fully furnished Microsoft Certified labs. Each lab is equipped 

with latest technology computers with multimedia, powered through individual UPS, and all 

computers working on LAN, Internet Facility is available to the students. 

2) Seminars are arranged in the department by teachers and also by students on the current trends 

and evolution of IT. Many times experts from the industry and faculty from the Universities are 

also invited to deliver lectures to the students with a view to provide the latest and practical 

knowledge to the students. 

3) Computer Department has its own collection of very good books related to the syllabus and 

General knowledge. A large number of Magazines like Linux, chipset, and other periodical are 

subscribed and are made available to the students to enable them to have a glimpse of the latest 

technologies emerging in the IT World. 

4) Computer science society is formed for the welfare and betterment of the students. Teacher and 

students contribute Rs. 100/- to this society fund. 

 

 

 

 

 

Eligibility : 

A person who has passed the following examination shall be eligible to join the first year class 

of BCA Couse: 

a) +2 examninations in any discipline with at least 50% marks. 

b) Having passed Matriculation examination with Mathematics as one of the subjects. Admission 

to BCA Part I shall be according to the merit and guidelines issued by Punjab University. 

The Candidate selected for BCA course shall have to deposit his/her full fee immediately at the 

time of admission failing his/her seat shall be offered to the candidate next in waiting list. 

Admission to BCA Part-II/BCA-III shall be opened to a candidate who has passed BCA I an 

examination of the Punjab University from this or any other college.  

Fees Concession : 

ਨੋਟ : 1) ਵਹਸਟਰ਼ੀ ਐਡਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਵਸੇ ਦ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਾਲਜ ਵਿੱਲੋਂ  ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

2) ਉਪਰੋਕਤ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਵਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱ ਖ ਸਕਦਾ। 

ਵਜਸਦ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੋਵੇ।  
 

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE & APPLICATION 
 

Bachelor of Computer Applications (Three Year Degree Course) 
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Vide Punjab Govt. (DPI Colleges) letter No. 15/19-2007 )c) Edu.-(1) 656-711 dt. 15-03-2010 for 

Border & Backward area college is For Girls 50% (Except University Fee and Charges), For Boys 

30%  (Except University Fee and Charges) 

1. Seats: 

(i) B.C.A. Ist 40 Seats (Subject to the approval of P.U. Chd.), (ii) B.C.A. IInd 40 Seats (Subject 

to the approval of P.U, Chd.), (iii) B.C.A. IIIrd 40 Seats (Subject to the approval of P.U, Chd.) 

Reserve Seats: One extra seat for cancer patient, single girl child, and special weightage for a 

person who appear in computer science in +1 and +2 level. 

 

 

ਧਵਿਾ ਬਦਲੀ (Change of Subject) 

1) ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਵਵਸਾ/ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਦ਼ੀ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

2) ਬ਼ੀ.ਏ. ਭਾਗ-। ਦਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ ਮਹ਼ੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਵਸਾ ਬਦਲ਼ੀ ਲਈ ਬੇਨਤ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਵਸਾ ਤਾਂ ਹ਼ੀ 

ਬਦਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਵਸੇ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਲੋੜ੍ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਵਸਾ ਬਦਲਣ ਦ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਵਗਣੇ ਜਾਣਗੇ। 

3) ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸਾ ਜਾਂ ਗਰੁਿੱ ਪ ਬਦਲ਼ੀ ਵਨਯਮਾਂ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਹ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4) ਵਵਸਾ ਬਦਲ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਵਗਆ ਸਬੰਵਧਤ ਵਵਸੇ ਦ਼ੀ ਕਲਾਸ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ ਸੰਵਖਆਂ ਨ ੰ  ਵਧਆਨ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖ ਕੇ ਹ਼ੀ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ।  

5) ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਦ਼ੀ ਆਵਗਆ ਨਾਲ ਵਵਸਾ ਬਦਲ਼ੀ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱ ਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਵਸਾ ਬਦਵਲਆ ਵਗਆ ਨਾ ਸਮਵਝਆ 

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਪਵਹਲੇ ਵਵਸੇ ਦ਼ੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। 

6) ਸਾਇੰਸ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਵਸਾ/ਫੈਕਲਟ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। 

ਫੀਸ ਮ ਆਫੀ 
1) ਕੇਵਲ ਗਰ਼ੀਬ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਹੁਵਸ਼੍ਆਰ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

2) ਫੇਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰ਼ੀਅਪ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।  

3) ਘਰੇਲ  ਇਮਵਤਹਾਨ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਿਰ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਸ ਰਤ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦ਼ੀ ਸਹ ਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

 

 

ਵਜ਼ੀਫੇ 
1) ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਵਿ਼ੀਫਾ (National Scholarship Scheme) 

2) ਸਟੇਟ ਗੌਰਵਮੰਟ ਮੈਵਰਟ ਵਜ਼ੀਫੇ (State Govt. Merit Scholarship) 

3) ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਲਈ ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਵਿ਼ੀਫਾ (National Scholarship for Teaching Children)  

4) ਨਾਨ-ਵਹੰਦ਼ੀ ਸਪ਼ੀਵਕੰਗ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ (Non-Hindi Speaking State Scholarship) 

5) ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤ਼ੀਆਂ, ਪਿੱਛੜ਼੍ੀਆਂ ਸਰੇਣ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਿੱ ਟ ਆਮਦਨ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ (Scholarship to 

Schedule Class/Tribes, Backward Class and Lower income Group Students) 

6) ਸੋਲਿਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱ ਲੋ ਵਿ਼ੀਫੇ 

7) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਸਕਾਲਰਵਸ਼੍ਪ 

8) ਦ਼ੀਵਾਨ ਸੋਮਨਾਥ/ਪਰੇਮ ਕੌਰ ਸਕਾਲਰਵਸ਼੍ਪ 

ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਯੋਗ ਧਵਧਦਆਰਥੀ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ  ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। 

ਅਨੁਸ ਵਚਤ ਜਾਤ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿੱ ਛੜ਼੍ੀਆਂ ਸਰੇਣ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦ਼ੀ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ 15 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ  ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵਿ਼ੀਫਾ 

ਫਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਿੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾ ਕਰਾ ਦੇਣ।ਵਨਸ਼੍ਵਚਤ ਵਮਤ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵਲਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ 
1) ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼੍ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। 

2) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਅਨਸਰ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ 

ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦ਼ੀ ਸ ਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲਜ ਦਫਤਰ/ਵਕਸੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਵਹਬ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼੍ਾਸਨ ਕਮੇਟ਼ੀ ਨ ੰ  ਦੇਣ। 

3) ਬਾਹਰਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਪੁਵਲਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਬਾਹਰਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

5) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਨਾਖ਼ਤ਼ੀ ਕਾਰਡ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿੱ ਖਣ। ਵਜਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕੋਲ ਸਨਾਖਤ਼ੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਨ ੰ    

ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

6) ਸ਼਼੍ਨਾਖ਼ਤ਼ੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਘਰੇਲ  ਪਰ਼ੀਵਖਆਵਾਂ ਵਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

7) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਖਾਲ਼ੀ ਪ਼ੀਰ਼ੀਅਡ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਰਾਂਵਡਆ/ਕਮਵਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖਲੋਣ। ਇਸ ਵਨਯਮ ਦ਼ੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

8) ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਅਨੁਸ਼੍ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਢ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

9) ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦ਼ੀ ਵਿੰਮੇਦਾਰ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਸਹ ਲਤ ਦੇਖਕੇ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲਾ 

ਲੈਣ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦ਼ੀ ਪਾਬੰਦ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ।  

10) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦ਼ੀ ਸ ਚਨਾ ਕਾਲਜ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਵੈੱਬ ਸਾਇਟ ਤੇ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। ਕਾਲਜ ਅਵਜਹ਼ੀ ਸ ਚਨਾ 

ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁਚਾਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

11) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜ੍ੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਵਰਹਾ ਕਰਨ।ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ 

ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਹਨੇਰੇ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

12) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ ਚਨਾ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ 

ਵਜੰਮੇਵਾਰ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 

13) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਖਾਸ ਵਖਆਲ ਰਿੱ ਖਣ ਵਕ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਨੋਵਟਸ ਨਾ ਪਾਵੜ੍ਆ ਜਾਵੇ। 

14) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨੋਵਟਸ ਪਾੜ੍ਦਾ ਫਵੜ੍ਆ ਵਗਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

15) ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਸੜ੍ਕ ਛਿੱ ਡ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦ਼ੀ ਗਲਤ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।ਗਲਤ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

16) ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਵਹਬਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕ਼ੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਮਾੜ੍ਾ ਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

17) ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਸਿੱ ਵਭਅਕ ਪਵਹਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦ਼ੀ ਮਨਾਹ਼ੀ ਹੈ। 

18) ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਦ਼ੀ ਮਨਿ ਰ਼ੀ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਤ ੇਕੋਈ ਨੋਵਟਸ ਨਾ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ/ਅਨਸਰਾਂ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

19) ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰ਼ੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡ਼ੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਵਬਕ ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਅਦਾਵਰਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੈਵਗੰਗ ‘ਤ ੇਪ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਅਵਿੱ ਵਗਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਖਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 
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ਿਾਜ਼ਰੀ 
1) ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਵਹਬਾਨ ਰੋਿਾਨਾ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦ਼ੀ ਹਾਿਰ਼ੀ ਲੈਣਗੇ। 

2) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਵਧਤ ਪਰੋਫੈਸਰ ਸਾਵਹਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਹਾਿਰ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ। ਸੈਸਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 

ਵਵਿੱ ਚ ਆ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਬਾਰ ੇਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਕੋਈ ਵਸ਼੍ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ। 

3) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕਲਾਸ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣ਼ੀ ਹਾਿਰ਼ੀ ਦਾ ਖੁਦ ਵਖਆਲ ਰਿੱ ਖਣ। ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਹਾਿਰ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਿਰ਼ੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦ਼ੀ ਕੁਿੱ ਲ 

ਵਿੰਮੇਵਾਰ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਆਪਣ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ। 

4) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕਾਲਜ ਵਵਖੇ ਬਾਕ਼ੀ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਦ਼ੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਲਗਤਾਰ ਲਗਾਉਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣ਼ੀ ਬਿੱ ਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਦ਼ੀ ਸਹ ਲਤ ਨ ੰ  ਮੁਿੱ ਖ 

ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਰੇਲ  ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਿੱਦੇ ਨਿਰ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਇਕ ਵਵਸ਼ੇ੍ ਦਾ ਪ਼ੀਰ਼ੀਅਡ ਲਗਾਏ ਵਬਨਾ ਹ਼ੀ ਕਾਲਜ ਤੋ ਚਲੇ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਵਸੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਨ ੰ  ਇਸ ਲਈ ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਬਾਕ਼ੀ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਹਾਿਰ 

ਵਰਹਾ ਹੈ।  

5) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ/ਸਰਪਰਸਤ ਆਪਣੇ ਬਿੱ ਵਚਆਂ ਦ਼ੀਆਂ ਹਾਿਰ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ,ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਹਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਘਰੇਲ  

ਇਮਵਤਹਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਰਗੁਿਾਰ਼ੀ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ। ਕਾਲਜ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਅਣਗਵਹਲ਼ੀ ਲਈ ਵਿੰਮੇਵਾਰ 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

6) ਜੇਕਰ ਵਕਸੇ ਪ਼ੀਰ਼ੀਅਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬੋਵਲਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਰੋਫੈਸਰ 

ਸਾਵਹਬ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। 

7) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਸੈਸ਼੍ਨ ਦੇ ਆਖਰ ਵਵਿੱ ਚ ਅਵਜਹੇ ਮਾਮਲੇ (ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਗਰੈ ਹਾਿਰ ਹੋਣਾ) ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਦੇ ਵਧਆਨ 

ਵਵਿੱ ਚ ਵਲਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

8) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਂ ਅਤ ੇਪਰੈਕਟ਼ੀਕਲਾਂ ਵਵਿੱ ਚ 75% ਹਾਿਰ਼ੀਆਂ ਜਰ ਰ਼ੀ ਹਨ। 

 

1) Internal Assessment  
10% Internal Assessment will be calculated on the proposed formula in order to maintain uniformity in 
calculating the internal assessment in under graduate semester classes by all the affiliated colleges, 
teaching department & regional centers of the Punjab University etc.  
1. Class test 5% 
2. Academic Activities (Seminar, Project & Assignments) 3% 

3. Attendance 2% 
    

 

ਛ ੱ ਟੀ ਦੇ ਧਨਯਮ 

1) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਲਈ ਵਨਸਵਚਤ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ । 

2) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਪਵਹਲਾਂ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਮਨਜ ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। 

3) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਕਿੱ ਟ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਗਈ ਅਰਿ਼ੀ ਤੇ ਵਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬ਼ੀਮਾਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕਾਲਜ ਵਵਚ ਗੈਰ ਹਾਿਰ ਵਗਵਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

5) ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਿੱ ਗ਼ੀ ਗੈਰ ਹਾਿਰ਼ੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹ਼ੀ ਮੁਆਫ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹ ਲਤ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗ਼ੀ। 
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6) ਮਨਜ ਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਸਮੇਂ ਲਿੱ ਗ਼ੀਆਂ ਗੈਰ ਹਾਿਰ਼ੀਆ, ਗੈਰ ਹਾਿਰ਼ੀਆਂ ਹ਼ੀ ਵਗਣ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਦ਼ੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ  

ਨ ੰ  ਹਾਿਰ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

7) ਮਨਜ ਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦ਼ੀ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਵਮਲੇਗਾ। 

8) ਜੇਕਰ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲ  ਇਮਵਤਹਾਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬਠੈਣ ਤੋਂ ਰਵਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ 

ਵਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

9) ਮੈਡ਼ੀਕਲ ਲ਼ੀਵ ਘਰੇਲ  ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਵਿੱ ਚ ਆਈ ਅਰਿ਼ੀ ਤ ੇਵਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕ਼ੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

10) ਘਰੇਲ  ਪਰ਼ੀਵਖਆਵਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਤ ੇਰਵਹਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਸਪੈਸ਼੍ਲ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਕਾਰਣ ਦਿੱਸ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ 

ਵਵਿੱ ਚ ਰਵਜਸਟਰਾਰ ਘਰੇਲ  ਪਰ਼ੀਵਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹ਼ੀ ਵਮਲ ਸਕੇਗ਼ੀ। 
 

 

ਸਾਈਕਲ ਿੈਡ 

1) ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਲੜ੍ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ ਲਈ ਅਲਿੱ ਗ ਅਲਿੱ ਗ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੈ੍ਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

2) ਲੜ੍ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ/ਸਕ ਟਰ/ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ/ਕਾਰ ਆਵਦ ਵਾਹਨ ਲੜ੍ਵਕਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੈ੍ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ 

ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੈ੍ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਗ਼ੀਆਂ। 

3) ਕੋਈ ਵ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਗੇਟ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਜਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਵਜਹੜ੍ਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੈ੍ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਤਰਤ਼ੀਬਵਾਰ ਜਾਂ ਸਹ਼ੀ ਥਾਂ ਤ ੇਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

5) ਵਜਹੜ੍ਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਵਵਿੱ ਚ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੈ੍ਡ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿੱ ਢੇਗਾ ਉਸਨ ੰ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

6) ਕਾਲਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਸੇ ਵਾਹਨ ਦ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਕੋਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗ਼ੀ।  

7) ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਵਾਹਨ ਨਾ ਵਲਜਾਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਚੋਰ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

8) ਵਜਹੜ੍ਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਬਣਦ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰੇ ਵਬਨਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੈ੍ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਖੜ੍ਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨ ੰ  ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 

ਵ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

9) ਮਸ਼ੀਨ਼ੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਵੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮ਼ੀ ਹੈ। 

 

ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ (Identity Cum library Card) 

1) ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਲਾਇਬਰਰੇ਼ੀਅਨ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਇਜ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦ਼ੀ ਅਸਲ ਰਸ਼ੀਦ ਦੇ 

ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਾਖਤ਼ੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏਗਾ ਜੋ ਵਕ ਲੋੜ੍ ਪੈਣ ਤੇ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਸਮੇਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵਦਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

2) ਸ਼੍ਨਾਖਤ਼ੀ ਕਾਰਡ ਗੁਆਚਣ ਦ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਰਪੋਰਟ ਪਵੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਵਿੱ ਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀਅਨ 

/ਵਟਊਟਰ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਦ ਜਾ ਕਾਰਡ 50 ਰੁਪਏ ਦਫਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹ਼ੀ  

ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3) ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਛਿੱ ਡਣ ਸਮੇਂ ਸਨਾਖਤ਼ੀ ਕਾਰਡ ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਜਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ। 
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ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਿੀ ਧਨਯਮ (General Rules) 

1) ਵਜਹੜ੍ੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਬਨਾਂ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਸਿੱਤ ਵਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਿਰ ਰਵਹਣਗੇ ਜਾਂ ਵਨਯਤ ਵਮਤ਼ੀਆਂ ਵਵਿੱ ਚ ਫ਼਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ 

ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਜਹ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਮਾਵਪਆਂ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਵਲਆ ਕੇ ਅਤੇ ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਤੋਂ ਆਵਗਆ ਵਮਲਣ ਤੇ ਹ਼ੀ 

ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਵਮਲ ਸਕੇਗਾ। 

2) ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾਂ ਕਿੱ ਟਣ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਛਿੱ ਡਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਵੇਗ਼ੀ।  

3) ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ/ਵਵਵਹਾਰ ਠ਼ੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱ ਟ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਵਬਨਾਂ ਆਵਗਆ ਕਾਲਜ ਵਵਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਿਰ ਰਵਹਣ ਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਪਰਤ਼ੀ ਪ਼ੀਰ਼ੀਅਡ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਰਤ਼ੀ ਵਦਨ ਜਰੁਮਾਨਾ ਲਿੱ ਗੇਗਾ। 
ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਰੀਧਡੰਗ ਰੂਮ 

 ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਵਿੱ ਡ਼ੀ ਲਾਇਬਰਰੇ਼ੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਿੱ ਚ ਲਗਭਗ 26000 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਬੁਕ ਬੈਂਕ ਦ਼ੀਆਂ 5400 ਵਕਤਾਬਾਂ ਵ਼ੀ ਸਾਮਲ 

ਹਨ। ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀ ਦੇ ਰ਼ੀਵਡੰਗ ਰ ਮ ਲਈ 8 ਅਖਬਾਰਾਂ, 4 ਹਫਤਾਵਰ਼ੀ ਰਸਾਲੇ, 6 ਪੰਦਰਾਂ ਰੋਿਾ ਅਤੇ 11 ਮਾਵਸਕ ਰਸਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 
 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਧਵਚ ਧਕਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਧਨਯਮ : 

1) ਹਰ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਇਕ ਸਮੇਂ 15 ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਹ਼ੀ ਵਮਲ ਸਕਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।  

2) ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀ ਰ਼ੀਵਡੰਗ ਰ ਮ ਵਵਿੱ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵ਼ੀ ਪਰਬੰਧ ਹੈ। 

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

1) ਧਟਊਟੋਰੀਅਲ ਗਰ ੱ ਪ 

1) ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦੇ ਜ਼ੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦ਼ੀਆਂ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਊਟੋਰ਼ੀਅਲ ਗਰੁਿੱ ਪਾਂ ਦ਼ੀਆ ਂ

ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ।ਗਰੁਿੱ ਪ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦ਼ੀ ਉੱਨਤ਼ੀ, ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰ਼ੀ ਨ ੰ  ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਟਊਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2) ਵਟਊਟਰ਼ੀਅਲ ਗਰੁਿੱ ਪ ਦ਼ੀ ਮ਼ੀਵਟੰਗ ਵਵਿੱਚ ਹਾਿਰ਼ੀ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ।  

3) ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਵਦ ਸਬੰਧ਼ੀ ਅਰਿ਼ੀਆਂ ਵਟਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਹ਼ੀ ਪਸੇ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਜਾਣਗ਼ੀਆਂ। 

4) ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਜਾਂ ਪਰਸੰਸਾ ਪਿੱ ਤਰ ਵਟਊਟਰ ਦ਼ੀ ਵਸਫਾਵਰਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾਂ ਜਾਰ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  

5) ਵਟਊਟਰ ਦੇ ਛੁਿੱ ਟ਼ੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਸ਼ੀਨ਼ੀਅਰ ਵਟਊਟਰ ਤੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ।  
 

 

2) ਖੇਡਾਂ  
ਕਾਲਜ ਵਵਚ ਐਥਲੈਵਟਕਸ, ਵਚੜ਼੍ੀ ਵਛਿੱ ਕਾ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਵਕਰਕੇਟ, ਫੁਿੱ ਟਬਾਲ, ਹੈਂਡਬਾਲ, ਕੁਸਤ਼ੀ, ਹਾਕ਼ੀ, ਕਬਿੱਡ਼ੀ, ਖੋ-ਖੋ, ਮੁਕੇਬਾਜ਼ੀ, ਟੇਬਲ 

ਟੈਵਨਸ, ਵਾਲ਼ੀਬਾਲ, ਭਾਰ ਚੁਿੱ ਕਣਾ ਅਤੇ ਬਾਡ਼ੀ ਵਬਲਵਡੰਗ ਆਵਦ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ।  

ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਸਾਲ ਅਤੇ ਖੁਿੱ ਲੇ ਮੈਦਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਮਆਰ਼ੀ ਅਣਛਵਤਆ ਸਟੇਡ਼ੀਅਮ ਹੈ ਵਜਸ ਵਵਚ 400 ਮ਼ੀਟਰ ਦਾ ਐਥਲੈਵਟਕਸ ਟਰੈਕ 

ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਐਥਲੈਵਟਕਸ ਈਵੈਂਟਸ ਲਈ ਲੋੜ੍ੀਂਦ਼ੀਆਂ ਸਹ ਲਤਾਂ ਵ਼ੀ ਹਨ।  
 

 

3) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ (National Service Scheme) 

ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (N.S.S.) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੀ ਇਕ ਅਵਜਹ਼ੀ ਸਕ਼ੀਮ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਮੰਤਵ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਵਨਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਮਨੁਿੱ ਖ਼ੀ ਸੇਵਾ ਦ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਵਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਲੜ੍ਵਕਆਂ ਅਤੇ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ ਦੇ 50-50 

ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਯ ਵਨਟ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਵਚੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਾਲ ਵਵਿੱ ਚ 10 ਵਦਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੈਂਪ ਵਕਸੇ 

ਵਮਿੱਥੇ ਵਪੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟ਼ੀਵਫਕੇਟ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ 
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ਅਤੇ ਨੌਕਰ਼ੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸਐਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਧ਼ੀਨ ਅਿੱਠ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਛੇ ਇਕ ਰੋਜਾ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕ਼ੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 

ਵਪੰਡਾਂ ਵਵਚ ਲਾਇਬਰੇਰ਼ੀਆ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਨ ੰ  ਸੰੁਦਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਅਣਪੜ੍ਹਾਂ ਨ ੰ  ਸਕ ਲ਼ੀ ਵਸਵਖਆ 

ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਮਾਵਹਰਾਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਵਵਵਸ਼੍ਆ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਵ਼ੀ ਸਾਵਮਲ ਹੈ। 
 

 

 

4) ਕਾਲਜ N.C.C. 
ਕਾਲਜ ਨ ੰ  ਐਨ.ਸ਼ੀ.ਸ਼ੀ. Senior Divison ਦ਼ੀਆਂ 160 ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਨਜ ਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਐਨ.ਸ਼ੀ.ਸ਼ੀ. ਸ਼ੀਨ਼ੀਅਰ 

ਡਵ਼ੀਜਨ ਦ਼ੀਆਂ ਲੜ੍ਵਕਆਂ ਦ਼ੀਆਂ 2 ਯ ਵਨਟਾਂ ਅਤੇ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ 1 ਯ ਵਨਟ ਚਿੱਲ ਰਹ਼ੀ ਹੈ। 

5) ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ (College Magazine) 
 

ਕਾਲਜ ਮੈਗਿ਼ੀਨ ‘ਦਾ ਫਾਊਨਟੇਨ’ ਸਮੁਿੱਚੇ ਸੈਸ਼੍ਨ ਦ਼ੀਆਂ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਥਾਈ ਫ਼ੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਪਰਕਾਵਸ਼੍ਤ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਵਦਵਾਨ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਦ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਸਬੰਧ਼ੀ, ਵਸਿੱ ਵਖਆਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚਨਾਵਾਂ 

ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਵਚ ਆਪਣਾ ਵਹਿੱ ਸਾ ਪਾਉਦੇ ਹਨ। ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਚਾਹ਼ੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣ਼ੀਆਂ ਸਾਵਹਤਕ ਰਚੁ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਫੁਿੱ ਲਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸੰਬੰਧਤ ਅਵਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਰਵਹਣ। 

6) ਦਵਾਖਾਨਾ (College Dispensary)  
 

ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਡਸਪੈਂਸਰ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵ਼ੀ ਸਹ ਲਤ ਹੈ।ਵਡਸਪੈਂਸਰ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਡਸਪੈਂਸਰ ਵ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ 

ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦ਼ੀਆਂ ਹਨ। 
 

7) ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਧਵਿੀਆਂ, ਯ ਵਕ ਅਤੇ ਿੈਰੀਟੇਜ਼ ਮੇਲੇ  
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ਼ੀ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਸਕ਼ੀਮ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਵਭਾਗ ਆਰੰਭ ਕ਼ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ 

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪਿੱ ਖ਼ੀ ਵਵਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਨ ਲਈ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 

ਵਜਸ ਵਵਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਗਿੱ ਧਾ, ਭੰਗੜ੍ਾ, ਗ਼ੀਤ-ਸੰਗ਼ੀਤ, ਵਾਰ ਗਾਇਨ, ਕਵ਼ੀਸਰ਼ੀ, ਨਕਲਾਂ, ਨਾਟਕ ਕਲਾ, ਕੋਰ਼ੀਓਗਰਾਫ਼ੀ ਆਵਦ ਦ਼ੀ ਵਸਿੱ ਵਖਆ 

ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਅਮ਼ੀਰ ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਵਵਰਾਸਤ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੁਵਕ 

ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਵਵਰਾਸਤ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਬੌਵਧਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪਰਤ਼ੀਭਾ ਚੋਣ ਪਰਤ਼ੀਯੋਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕੇ ਸਮ ਹ 

ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਤ਼ੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਡ਼ੀਬੇਟ, ਕਵਵਤਾ ਉਚਾਰਨ, 

ਕਹਾਣ਼ੀ ਰਚਨਾਂ, ਲੇਖ ਰਚਨਾ, ਕੁਇਿ, ਨਾਟਕ, ਸਵਕਟ,ਨਕਲ, ਮਾਈਮ, ਵਮਿੱ ਮਕਰ਼ੀ, ਗ਼ੀਤ, ਗਿਲ, ਭਜਨ, ਸਮ ਹ ਗਾਨ, ਕਵਵਸਰ਼ੀ ਆਵਦ ਅਤੇ 

ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਰੰਗੋਲ਼ੀ ਪੇਂਵਟੰਗ,ਕੋਲਾਿ ਮੇਵਕੰਗ,ਕਲੇਅ ਮਾਡਵਲੰਗ, ਪਿੱਖ਼ੀ ਬੁਣਨਾ ਅਤੇ ਹਰੋ ਲੋਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦ਼ੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਲਈ ਵਤਆਰ਼ੀ 

ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ। 
 

8) Vocational Guidance Bureau 
 

ਇਸ ਦੇ ਅਧ਼ੀਨ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਅਗਲ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦ਼ੀਆਂ ਪਰ਼ੀਵਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕਿੱ ਤਾਗਤ ਇਮਵਤਹਾਨਾਂ ਬਾਰੇ 

ਸ ਚਨਾ ਵਦਿੱ ਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਹੈ।ਨੌਕਰ਼ੀ, ਰੋਿਗਾਰ ਆਵਦ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਐਡਵਾਈਿਰ,ਪਾਸੋਂ ਲੋੜ੍ੀਂਦ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ ਵਮਲ ਸਕਦ਼ੀ ਹੈ।  
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9) ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਮਧਤਿਾਨਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਧਨਯਮ 

ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 

ਇਨਾਮ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

1) ਕੁਿੱ ਲ ਜੋੜ੍ (ਐਗਰ਼ੀਗੇਟ) ਅਤੇ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਵਵਚੋਂ ਪਵਹਲਾ, ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਨਾਮ ਵਦਿੱ ਤੇ 

ਜਾਣਗੇ। 

2) ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਸਾਰੇ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਵਰੁਿੱ ਧ ਕੋਈ ਗੰਭ਼ੀਰ ਵਸ਼੍ਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ 

ਵਵਸੇ ਜਾਂ ਜੋੜ੍ ਵਵਿੱ ਚ ਘਿੱ ਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 50 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹੋਣ। 

3) ਵਕਸੇ ਵਵਸੇ ਵਵਚੋਂ ਦ ਜਾ ਇਨਾਮ ਤਦ ਹ਼ੀ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਰੇਣ਼ੀ ਵਵਚ ਇਸ ਵਵਸੇ ਜਾਂ ਇਮਵਤਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂ

ਦ਼ੀ ਵਗਣਤ਼ੀ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ 10 ਹੋਵੇ। 

4) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਵਨਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਲੈਕਚਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

5) ਟਾਈ ਦ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਵਵਵਸ਼੍ਆਂ ਵਵਿੱ ਚੋਂ ਪਵਹਲੇ, ਦ ਜੇ ਅਤੇ ਤ਼ੀਜੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਲ ਨੰਬਰਾਂ (ਐਗਰ਼ੀਗੇਟ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇ

ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਲੋਪਕਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

6) ਵਪਛਲ਼ੀ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਪਰ਼ੀਵਖਆ ਵਵਚੋਂ ਪਵਹਲਾ, ਦ ਜਾ ਅਤੇ ਤ਼ੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਵਵਸੇਸ ਇਨਾਮ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ 50 ਪਰਤ਼ੀਸਤ ਐਗਰ਼ੀਗੇਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

7) ਅਕਾਦਵਮਕ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਉਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਜਸ ਨੇ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰ਼ੀਵਖਆ ਵਵਚੋਂ ਪਵਹਲਾ, ਦ ਜਾ ਅਤੇ 

ਤ਼ੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

10) ਖੇਡਾਂ ਧਵਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਿੀ ਧਨਯਮ 

(ੳ) ਵਜਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਅੰਤਰ-ਜੋਨਲ, ਅੰਤਰ-ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਲ 

ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ (ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸਰ ਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗ਼ੀ)। 

(ਅ) ਜੋ ਟ਼ੀਮ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ/ਸਟੇਟ/ਨੈਸਨਲ ਟ ਰਨਾਮੈਂਟ ਵਵਚ ਜੇਤ  ਰਹ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ੲ) ਵਜਸ ਵਖਡਾਰ਼ੀ ਨੇ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ/ਸਟੇਟ ਦ਼ੀ ਪਰਤ਼ੀਵਨਧਤਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੋਵੇਗ਼ੀ ਅਤੇ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਜਾਂ ਸਟਟੇ/ਅੰਤਰ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਜਾਂ 

ਨੈਸਨਲ ਟ ਰਨਾਮੈਂਟ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਖਡਾਰ਼ੀ/ਅਥਲ਼ੀਟ ਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ਸ) ਵਜਸ ਵਖਡਾਰ਼ੀ/ਅਥਲ਼ੀਟ ਨੇ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਚੈਂਪ਼ੀਅਨਵਸ਼੍ਪ ਵਵਿੱ ਚਾ ਨਵਾਂ ਵਰਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਫ  

ਆਨਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(ਹ) ਜੇ ਵਕਸੇ ਵਖਡਾਰ਼ੀ/ਐਥਲ਼ੀਟ ਨੇ ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਪਰਤ਼ੀਵਨੱਧਤਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

 

11) ਖੇਡਾਂ ਧਵਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਸਬੰਿੀ ਧਨਯਮ  
(ੳ) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਜਾਂ ਿੋਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਦੇ ਿੋਨਲ ਫਾਈਨਲ ਵਜਿੱ ਤਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਨ ੰ  ਦੋ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

(ੲ) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਦੇ ਸੈਮ਼ੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਜਿੱ ਤਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜਾਂ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਵਿੱ ਚ ਤ਼ੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਖਡਾਰ਼ੀਆ ਂ

ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

(ਸ) ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਵਹਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਸਬਸਟ਼ੀਵਚਊਟਸ ਦੇ) ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ 

ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤ  ਸਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਸੇ ਨਾ ਵਕਸੇ ਮੈਚ ਵਵਿੱ ਚ ਭਾਗ ਵਲਆ ਹੋਵੇ।ਕਾਲਜ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਕੁਸਤ਼ੀ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, 
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ਐਥਲੈਵਟਕਸ, ਵਜਮਨਾਸਵਟਕ ਆਵਦ ਵਵਚ ਪਵਹਲ਼ੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਵਲਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰਵ 

ਉੱਤਮ ਅਥਲ਼ੀਟ (ਲੜ੍ਕੇ ਅਤੇ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ) ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ : ਉੱਪਰ ਦਿੱ ਸੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵ਼ੀ ਿਰ ਰ਼ੀ ਹੈ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਵਖਡਾਰ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਵਵਹਾਰ ਵ਼ੀ ਚੰਗਾ ਵਰਹਾ ਹਵੋੇ।  
 

12) ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਧਵੱਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਧਨਯਮ 

1) ਸਿੱ ਵਭਆਚਾਰਕ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਂ ਵਵਚ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਉਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਇਨਹ ਾਂ ਗਤ਼ੀਵਵਧ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਕੋ 

ਖੇਤਰ ਵਵਿੱ ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਵਚ ਘਿੱ ਟ-ੋਘਿੱ ਟ 40 ਨੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਵਗਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ- ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਲੇ 

ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲੇ ਸਥਾਨ ਲਈ 4 ਨੰਬਰ, ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ 3 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਤ਼ੀਜੇ ਸਥਾਨ ਲਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਟ਼ੀਮ ਸ਼ੀਲਡ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵਜਿੱ ਤਦ਼ੀ 

ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਵਿੱ ਲੋਂ  ਪਰਵਾਵਨਤ 

ਹੋਣ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ। (ਯ ਥ ਫੈਸਟ਼ੀਵਲ ਇਸ ਪਵਹਰੇ ਵਵਚ ਵਲਖੇਂ ਵਨਯਮਾਂ ਦ਼ੀ ਸ਼ੀਮਾ ਵਵਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ)।  

2) ਜੋ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਆਈਟਮ ਵਵਚ ਅੰਤਰ ਿੋਨਲ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਪਵਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 

ਉਹ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

3) ਜੋ ਟ਼ੀਮ ਅੰਤਰ-ਿੋਨਲ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਪਵਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਵਜਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨੇ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਸਵਹ-ਵਵਿੱ ਵਦਅਕ ਸਰਗਰਮ਼ੀਆਂ ਵਵਚ ਅੰਤਰ-ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਦ ਜਾ 

ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

5) ਲਗਾਤਾਰ ਵਤੰਨ ਸਾਲ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਆਈਟਮ ਵਵਚ ਿੋਨ ਵਵਚ ਫਸਟ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਨੋਟ : ਵਜਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਦਾ ਵਤ਼ੀਰਾ ਸੰਤੋਸਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

13) ਸੱਧਭਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦੇਣ ਸਬੰਿੀ ਧਨਯਮ 

1) ਜੋ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਿੋਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਟ਼ੀਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਵਕਸੇ ਵਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਆਈਟਮ ਵਵਚ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ 

ਕਲਰ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

2) ਜੋ ਟ਼ੀਮ ਿੋਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਟ਼ੀਵਲ ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਤੰਨ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਸ ਲਈ ਟ਼ੀਮ ਵਵਿੱ ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹ਼ੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਕਸੇ ਟ਼ੀਮ ਵਵਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ 

ਟ਼ੀਮ ਨ ੰ  ਦੋ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਦੇ ਇਕ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ 

ਟ਼ੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਿੱ ਟੋ ਘਿੱ ਟ ਪੰਜ ਹੋਣ। 

3) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ਼ੀਮ ਅੰਤਰ ਿੋਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਟ਼ੀਵਲ ਵਵਿੱ ਚ ਪਵਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

4) ਜੇ ਕੋਈ ਟ਼ੀਮ ਅੰਤਰ ਜੋਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਟ਼ੀਵਲ ਵਵਚ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦ਼ੀ ਵਗਣਤ਼ੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਦੋ 

ਕਲਰ ਅਤੇ ਜੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਇਕ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਮਲੇਗਾ। 
 

14) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਧਵਚ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ : 
ਵਜਸ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਨ ੰ  ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਸਟਰ਼ੀ ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱ ਲੋ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦਾ 

ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
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15) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਧਵਚ  ਕਲਰ : 
ਜੇ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯ ਥ ਸਰਵਵਵਸਿ ਪੰਜਾਬ (ਚੰਡ਼ੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱ ਲੋਂ  ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪ ਵਵਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕੈਂਪਰ ਘੋਵਸ਼੍ਤ ਕ਼ੀਤਾ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਵਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਨੋਂ ਟ : ਉਪਰੋਕਤ ਕੈਂਪ ਵਵਚ ਵਕਸੇ ਐਕਟ਼ੀਵਵਟ਼ੀ ਵਵਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਪਵਹਲੇ, ਦ ਜੇ ਜਾਂ ਤ਼ੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨੰਬਰ 

ਵਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ/ਕਲਰ ਲਈ ਜੋੜ੍ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯ ਥ ਸਰਵਵਵਸਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੰਤਰ ਰਾਜ 

ਪਿੱ ਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ  ਦਾ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਚ ਉਪਲਬਧ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਦਾ ਹਿੱ ਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੇਠ ਵਲਖ਼ੀਆਂ ਸ਼੍ਰਤਾਂ ਪ ਰ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ:- 

1) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ। 

2) ਇਕ ਸੈਸ਼੍ਨ ਲਈ ਬਾਲਗ ਵਵਿੱ ਵਦਆ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ 500 ਰੁ: ਫੰਡ ਇਕਿੱਠਾ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

3) ਇਕ ਵਾਰ ਖ ਨ ਦਾਨ ਵ਼ੀ ਕ਼ੀਤਾ ਹੋਵੇ। 

4) ਕਾਲਜ/ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਦੇ ਦਸ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱ ਟ ਵਤੰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਣੋ ਅਤੇ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਵਚ ਗਰੁਿੱ ਪ ਲ਼ੀਡਰ ਵਰਹਾ ਹੋਵੇ। 
 

16) ਰੈਡ ਕਰਾਸ 

1) ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪਿੱ ਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ਼ੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਕਾਲਜ  ਕਲਰ 

ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

2) ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪਿੱ ਧਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਟ਼ੀਮ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦ਼ੀ ਹ ੈਤਾਂ ਟ਼ੀਮ ਦ ੇਅਿੱ ਧ ੇਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੰ  ਵਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਵਜਆਦਾ 

ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3) ਜੇਕਰ ਵਿਲਹਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਵਚ ਕੋਈ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਸਰਵੋਤਮ ਘੋਵਸ਼੍ਤ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

17) ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਕਮੇਟੀ : 
ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁਿੱਚੇ ਵਵਕਾਸ ਵਹਿੱ ਤ ਅਤੇ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀਆ ਂਦ਼ੀਆਂ ਸਮਿੱ ਵਸਆਵਾਂ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱ ਤਰ ਨੰਬਰ 3131 

95-5ਵਮ15902 ਵਮਤ਼ੀ ਚੰਡ਼ੀਗੜ੍ਹ 25-3-98 ਅਨੁਸਾਰ ਪ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਏ ਦ਼ੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅਵਧਆਪਕ ਅਤ ੇਹਰ 

ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਲਜ -ਸਾਧਕ ਕਮੇਟ਼ੀ ਦ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਮਲਕੇ.ਪ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਏ. ਦਾ ਸਮੁਿੱਚਾ 

ਕੰਮ ਦੇਖਦ਼ੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਟਰ ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ (ਕਾਲਜਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਚੰਡ਼ੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮ਼ੀਮੋ ਨੰ: 13-3-2005 ਕਾ ਐਜ (4) ਵਮਤ਼ੀ 7-5-2007 

ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ 2200 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਤੌਰ ਪ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਏ.ਫੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ਼ੀ.ਟ਼ੀ.ਏ ਫੰਡ ਵਵਿੱ ਚ ਦਾਨ਼ੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਨ ਵ਼ੀ ਵਲਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਵਪਰਵਟੰਗ ਦ਼ੀ ਵਕਸੇ ਵ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਦ਼ੀ ਗਲਤ਼ੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
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ਸਧਿਧਵੱਧਦਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 
ਬਿੱ ਡ਼ੀਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਵਿੱ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ਼ੀਆ ਪਰਦਸ਼੍ਨ ਕਰਨ ਲਈ 
26 ਜਨਵਰ਼ੀ ਨ ੰ  ਪਰੋ. ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਨ ੰ  ਡ਼ੀ.ਸ਼ੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਪ਼ੀ, 
ਐਸ.ਡ਼ੀ.ਐਮ ਅਤੇ  ਐਮ,ਐਲ.ਏ. ਫਾਵਿਲਕਾ ਸਨਮਾਵਨਤ 
ਕਰਦੇ ਹੋਏ । 

ਸੈਲਫ ਵਡਫੈਂਸ 3 ਵਦਨਾਂ ਕੈਂਪ ਵਵਿੱ ਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਵਲਸ ਵਲੋਂ ਲਗਵਾਇਆ 
ਵਗਆ, ਵਵਚ ਐਮ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰ਼ੀ ਕਾਲਜ ਫਾਵਿਲਕਾ ਦ਼ੀਆਂ ਲੜ੍ਕ਼ੀਆਂ 
ਨੇ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਖ ਪਰਵਤਯੋਵਗਤਾਵਾਂ ਵਵਚ ਪਵਹਲੇ 9 ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕ਼ੀਤੇ। 
ਐਸ.ਪ਼ੀ. ਅਵਨ਼ੀਤ ਕੌਰ ਵਸਿੱਧ  ਓਲੰਪ਼ੀਅਨ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀਆਂ 
ਵਵਵਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਸਨਮਾਵਨਤ ਕ਼ੀਤਾ। ਨਾਲ ਪਰੋ. ਰਾਮ ਵਸੰਘ (ਸਰ਼ੀਰਕ 
ਵਸਿੱ ਵਖਆ ਵਵਭਾਗ)। 

ਆਲ ਇੰਡ਼ੀਆ ਜੈਵਵਲਨ ਥਰੋਅ 2021  ਜੋ ਹਵਰਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱ ਲੋਂ 

ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਵਵਿੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦ਼ੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣ਼ੀ ਬ਼ੀ.ਏ ਭਾਗ 

ਪਵਹਲਾ ਦ਼ੀ ਵਵਵਦਆਰਥਣ ਨੇ ਤ਼ੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕ਼ੀਤਾ। ਉਸਨ ੰ  

ਸਨਮਾਵਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੰ ਸ਼ੀਪਲ ਡਾ. ਵਬਕਰਮ ਵਸੰਘ 

ਵਵਰਕ, ਪਰੋ. ਰਾਮ ਵਸੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰਦ਼ੀਪ ਵਸੰਘ । 

 

‘ਖੇਲੋ ਇੰਡ਼ੀਆ’ ਵਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਵਵਨਾਸ਼੍ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ  

ਪਰਾਪਤ ਕ਼ੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਯ ਨ਼ੀਵਰਵਸਟ਼ੀ ਚੰਡ਼ੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡ਼ੀਆ’ 

ਆਲ ਓਵਰ ਟਰਾਫ਼ੀ ਵ਼ੀ ਵਜਿੱ ਤ਼ੀ। ਟਰਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮ ਹ ਵਵਵਦਆਰਥ਼ੀ 

ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ । 
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   International Day of Yoga 2021 ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੂੰ 

ਿਨਾਇਆ ਕਿਆ, ਕਿਿੱਚ ਿਾਲਜ ਦੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਯੋਿਾ ਿਰਦੇ 

ਹੋਏ । 

ਆਲ ਇੂੰਡੀਆ ਯੂਨੀਿਰਕਸਟੀ ਦੇ ਿੇਟ ਕਲਫਕਟੂੰਿ ਿੁਿਾਬਲੇ ਕਿਚ ਿਾਲਜ ਦੇ 

ਬੀ.ਏ ਭਾਿ ਪਕਹਲਾ ਦੇ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਅਕਿਨਾਸ਼ ਨੇ ਿੋਲਡ ਿੈਡਲ ਪਰਪਾਤ ਿੀਤਾ। 

ਿਾਲਜ ਦੇ ਿਾਰਜਿਾਰੀ ਕਪਰੂੰਸੀਪਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਿੁਿਾਰ, ਸਰੀਰਿ ਕਸਿੱਕਿਆ ਕਿਭਾਿ ਦੇ 

ਿੁਿੱਿੀ ਪਰੋ. ਰਾਿ ਕਸੂੰਘ ਭੁਿੱਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰ ਸਨਿਾਕਨਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ । 

 ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਿਲ ਕਿਚ ਭਾਿ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਿਾਲਜ ਦੀ ਭੂੰਿੜਾ ਟੀਿ। 

ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਕਹਲਾ ਕਦਿਸ 2021 ਤੇ ਫ਼ਾਵਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਿਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਸਿਲ ਸਰਜਨ 

ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਿਨੀਤ ਕਸਿੱਧੂ ਓਲੂੰਕਪਅਨ, ਿੈਡਿ ਰਣਜੀਤ ਿੌਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਿੀਰਪਾਲ ਿੌਰ ਨੂੂੰ ਸਨਿਾਕਨਤ 

ਿਰਦੇ ਹੋਏ । 
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ਿੋਰੋਨਾ ਿਹਾਾਂਿਾਰੀ ਦੇ ਕਨਯਿਾਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਿਾਲਜ ਦੇ 

ਕਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਬਿਰਿ ਕਸੂੰਘ ਕਿਰਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਾਂ 

ਟੀਿਾਿਰਨ ਿਰਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿਲ 

ਸਰਜਨ ਫ਼ਾਕਿਲਿਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰ । 

ਿਾਲਜ ਕਿਿੱਚ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਕਹਲਾ ਕਦਿਸ ਿਨਾਇਆ ਕਿਆ, ਕਜਸ ਕਿਚ ਡਾ. ਕਰੂੰਿੂ 

ਚਾਿਲਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਕਿਕਦਆਰਥਣਾਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂੰਬੋਧਨ ਿੀਤਾ ਕਿਆ। ਲੈਿਰਚ ਕਪਛੋਂ ਡਾ. ਕਰੂੰਿੂ ਚਾਿਲਾ 

ਨੂੂੰ ਸਨਿਾਕਨਤ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਕਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਕਬਿਰਿ ਕਸੂੰਘ, ਿਾਲਜ ਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ 

ਲੜਿੀਆਾਂ । 

ਿਾਲਜ ਕਿਚ ਪੌਦੇ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਿੁਕਹੂੰਿ ਤਕਹਤ  ਪੌਦੇ 

ਲਿਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਿਾਲਜ ਸਟਾਫ ਿੈਂਬਰ । 

ਿਾਲਜ ਨੂੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਲਿਾਉਂਦੇ ਹਏ ਿਾਲਜ ਸਟਾਫ 

ਿੈਂਬਰ ।  











M.R. Govt. College, Fazilka    (PROVISONAL) 
 

Detail of Fee Funds Charges from the Students during the session -2021-22 (For Semester 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th & 6th)  
 

Particular B.C.A I B.A I without 

Pract. Sub 

B.A I WITH 

PRACTICAL 

B.ScI (Non 

Med) 

B.A II/III 

without Pract 

Sub 

B.A II/III with 

Pract Sub 

B.Sc II/III 

(Non Med) 

BCA II & III 

 Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls Boys Girls 

Admn Fee 10 10 10 10 10 10 10 10 -- -- -- -- -- -- - - 

Tuition Fee - - 144 --- 144 --- 144 -- 144 -- 144 -- 144 -- -- -- 

Uni. Exams Fee    

1,2,3,4,5&6 Sem 

5725 5725 3725 3725 4725 4725 4725 4725 3150 3150 4150 4150 4150 4150 5150 5150 

A. Charges 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

Security 20 20 20 20 20 20 20 20 - - - - - - - - 

Env. Edu.F 280 280 280 280 280 280 280 280 - - - - - - - - 

Amalaga. F 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Science .F -- -- -- --   138 138 -- -- -- -- 138 138 -- -- 

Uni. Charges 900 900 900 900 900 900 900 900 700 700 700 700 700 700 700 700 

Total 7206 7206 5350 5206 6350 6206 6488 6344 4265 4121 5265 5121 5403 5259 6121 6121 

Geo. F -- -- ---- --- 72    72 -- -- -- -- 72 72 -- -- -- -- 

Geo.Due Total -- -- --- ---- 6382 6238 -- -- -- -- 5337 5193 -- -- -- -- 

Comp. Sci ---- --- --- ---- 1440 1440 ----- ---- ---- ---- 1440 1440 ---- --- --- -- 

Comp. Sci. Total ---- ---- ---- --- 7750 7606 ---- ---- ---- ---- 6705 6561 ---- --- --- --- 

P.T.A. Fund 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

B.C.A. SFC Fee 

Ist installment 

10000 7500 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 10000 7500 

GRAND TOTAL 19406 16906 7550 7406 8550 8366 8688 8544 6465 6321 7465 7321 7603 7459 18321 15821 

ENV Fee -- -- -- -- -- -- -- -- 575 575 575 575 575 575 575 575 

 -- -- -- -- -- -- -- -- 6840 6696 7840 7696 7978 7834 29696 23696 

Pending SFC Fee 

2nd Installment 

11000 7500 -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- 11000 7500 
 

Note:  B C A 1,2 & 3 dh d{;oh fe;as cotoh 2022 ftZu bJh ikt/rh   
 


