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IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR STUDENTS
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ
SESSION : 2019-2020
1.

Prospectus
Distance

for

admission

Education

will

to

Department

of

be

uploaded

on

01-07-2019 by evening. Please go through it
thoroughly before filling forms. There is no fee for
downloading prospectus including forms.

2.

the basis of which admission is sought) has not
declared

can

seek

PROVISIONAL

ADMISSION (see prospectus for conditions)

3.

department

has

not

deputed

any

agency/shopkeeper for this purpose.

4.

Form No. II is to be filled and submitted ONLINE A
admission form, otherwise admission form will not
be accepted. This form is most important for
appearing in the examination.
Form No. I must also be filled and attached along
not be accepted.

Matric

documents

Scholarship
mentioned

must

on

keep

Page

ready

34-35

of

prospectus.

7.

adhere to the following schedule :
Without late fee

8.

ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਪਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਹ ਹੋਇਆ (ਿਜਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣਾ
ਹੈ) ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਲਖਾਈ
ਿਵਚ ਭਰੇ। ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਏਜੰ ਸੀ ਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰ
ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 2 ਭਰ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਹੈ। ਇਸ ਭਰੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਿਪੰ ਟ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਹ ਤ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੀਿਖਆ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਲਈ
ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਕੇ ਦਾਖਾਲਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ
ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹ ਤ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ
ਿਜਹੜੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ

(ਐਸ.ਸੀ.,ਐਸ.ਟੀ.,ਬੀ.ਸੀ.,

ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਕੈਟਾਗਰੀ ਪੋਸਟ ਮੈਿਟਕ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਦਾ
ਲਾਭ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ
ਬੀ.ਐਡ. ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਨਮਨ
ਦਰਸਾਏ ਸ਼ਿਡਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ :

1000/-

2000/-

5000/-

09-08-2019

23-08-2019

28-08-2019

Bureau admission date can not be extended
th

ਪੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਸਪੈਕਟਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋ ਡ

With late fee

As per guidelines of UGC, Distance Education
beyond 30 August, 2019.

ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ

34-35 ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਤਆਰ ਰੱ ਖੇ।

Students who wish to apply for B.Ed. course should

26-07-2019

ਿਮਤੀ 01-07-2019 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Students (SC/ST/BC/OBC) who wish to apply for
Post

ਪਾਸਪੈਕਟਸ

ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

with admission form, otherwise admission form will

6.

ਲਈ

ਨੂੰ ਇਸ ਕੰ ਮ ਲਈ ਨਹ ਲਾਇਆ ਿਗਆ।

printout of the same is to be attached along with the

5.

ਦਾਖਿਲਆਂ

ਲਈ ਪਾਸਪੈਕਟਸ ਦੇਖ।ੇ

Please fill forms yourself in your own Handwriting.
The

ਦੇ

ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹ ਹੈ।

Student whose result of lower class/semester (on
been

ਿਵਭਾਗ

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਿਡਸਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਬਓਰੋ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼
ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ 30 ਅਗਸਤ, 2019 ਤ
ਬਾਅਦ ਨਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

