ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਡਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ
ਪ੍ਰੀਡਿਆਿਾਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਅਡਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਿਾਂ :
ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਸਾਰੀ ਹਿਾਇਿਾਂ (1 ਿੋਂ 18) ਬਹੁਿ ਹੀ ਤਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਿਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੀਤਿਆਿਾਂ ਸਰਲਿਾ ਪੂਰਿਕ
ਿੇ ਸਕਣ।
1.

ਇਸ ਿਾਰ (2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ) ਪਰੀਤਿਆਿਾਂ ਕੇਿਲ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ

ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰੀਤਿਆਿਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2.

ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪਰੀਤਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਿੀ.ਈ. ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ dccpbi.com ਿੋਂ ਿੇਿ ਸਕਿੇ ਹਨ।

3.

ਤਕਉਂ ਤਕ ਪਰੀਤਿਆਿਾਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱ ਿਰ ਿੀ.ਈ. ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸੇ ਿੈਬਸਾਈਟ

dccpbi.com ਿੋਂ ਪ੍ਰੀਡਿਆ ਿਾਲੇ ਡਦਨ ਹੀ ਿਾਊਨਲੋ ਿ ਕੀਿੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
4.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱ ਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਿਰ ਪ੍ੱ ਿਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਡਦੱ ਿੀ ਜਾਿੇਗੀ। ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਿਰ ਹੱ ਲ

ਕਰਕੇ ਇਸ ਈ-ਮੇਲ ਿੇ ਉੱਿਰ ਪੱ ਿਰ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਿਰ ਪੱ ਿਰ A-4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਿੇ ਹੱ ਲ ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ।
5.

ਪੇਪਰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 02:30 ਘੰ ਟੇ ਿਾ ਸਮਾਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਇਸ ਿੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ–ਪੱ ਿਰ ਡਾਊਨਲੋ ਡ,

ਉੱਿਰ–ਸ਼ੀਟ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਲਈ 1:30 ਘੰ ਟਾ ਹੋਰ ਤਿੱ ਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਸ ਿਰਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਲਈ ਕੁਲ
04 ਘੰ ਟੇ ਿਾ ਸਮਾਂ ਉਮੀਿਿਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱ ਿਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਨੇਿਰਹੀਣ/ਅੰ ਗਹੀਣ ਤਿਤਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਯਮਿ
ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 40 ਤਮੰ ਟ ਿਾਿੂ ਸਮਾਂ ਤਿੱ ਿਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਨੇਿਰਹੀਣ/ਅੰ ਗਹੀਣ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਤਲਿਾਰੀ ਿਾ ਪਰਬੰਿ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਬੀ.ਐਡ.
ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਸੇ ਿੀ ਕੋਰਸ ਤਿੱ ਚ ਜੇਕਰ ਤਕਸੇ ਪੇਪਰ ਿਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰ ਟੇ ਿੋਂ ਘੱ ਟ ਤਨਸ਼ਤਚਿ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ
ਪਤਹਲਾ ਿਾਲੇ ਤਨਰਿਾਰਿ ਸਮੇਂ ਤਿੱ ਚ ਹੀ ਹੱ ਲ ਕਰਨਗੇ।
6.

ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਿਰ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ A-4 ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਿਰਿੇਗਾ ਅਿੇ ਇਸ ਦੀ ਿੱ ਧ ਿੋਂ ਿੱ ਧ 16 ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੀ

ਹੀ ਿਰਿੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਸ਼ੀਟ ਿੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਲਿਣਾ ਹੈ। ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਿਲ ਨੀਲੇ ਬਾਲ ਪੈੈੱਨ ਿੀ ਿਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਿੇ।
ਨਮੂਨਾ ਉੱਿਰ ਸੀਟ (ਕਰਮਾਂਕ 17 ਿੇ ਤਿੱ ਿੀ ਹੈ) ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਪਤਹਲੀ ਸ਼ੀਟ ਿੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਕਲਾਸ, ਡੀ.ਈ. ਰੋਲ
ਨੰਬਰ, ਪਰੀਤਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਤਮਿੀ, ਤਿਸ਼ਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਿੇ ਿਰਿੇ ਗਏ ਕੁੱ ਲ ਪੰ ਤਨਆਂ ਿੀ ਤਗਣਿੀ ਤਲਿੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਪੰ ਨੇ ਿੇ ਕਰਮ
ਅਨੁਸਾਰ ਪੰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਤਲਿਣਾ ਹੋਿੇਗਾ ਅਿੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ੰ ਨੇ ਿੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹਸਿਾਿਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

7.

ਤਿਤਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਿਭਾਗੀ ਿੈਬ ਸਾਈਟ ਿੇ ਤਿੱ ਿੇ ਗਏ ਹਨ

8.

ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਿਲੋਂ ਹੱ ਲ ਕੀਿੀ ਉਿਰ ਸ਼ੀਟ ਿੇ ਆਿਰੀ ਪੰ ਨੇ ਿੇ ਿਸਿੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਿੇਗਾ ਤਕ ਇਹ ਪੇਪਰ ਉਸਿਾ ਿੁਿ

ਿਾ ਹੱ ਥ ਤਲਿਿ ਹੈ।
9.

ਯੋਗ ਹੋਿਗ
ੇ ਾ ਤਕ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਪ੍ਡਹਲਾਂ ਹੀ A-4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਿਰੀਦ ਕੇ ਰੱ ਿ ਲੈ ਣ ਅਿੇ ਪਰੀਤਿਆ ਿਾਲੇ ਤਿਨ ਪਰੀਤਿਆ ਿਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰ ਭ ਹੋਣ ਿੋਂ ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਉੱਿਰ ਪੰ ਨੇ ਤਿੱ ਿੇ ਫਾਰਮੇਟ (ਕਰਮਾਂਕ 17) ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਰੱ ਿ ਲੈ ਣ।
10.

ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਿਰ ਤਿਚ ਤਿੱ ਿੇ ਕੱ ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਿੀਸ਼ਿ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਹੀ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਭਾਿ ਜੇਕਰ

ਕੁੱ ਲ ਪਰਸ਼ਨ 8 ਹਨ ਿਾਂ 4 ਪਰਸ਼ਨ ਹੱ ਲ ਕਰਨੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ ਕੁੱ ਲ ਪਰਸ਼ਨ 9 ਹਨ ਿਾਂ ਿੀ 4 ਹੱ ਲ ਕਰਨੇ ਹਨ: ਜੇਕਰ 7 ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ
ਿਾਂ ਤਿੰ ਨ ਹੱ ਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਿੇ ਅੰ ਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਿਰ ਤਿਚ ਪਰਸ਼ਨ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ
ਕੋਈ ਹਿਾਇਿ ਹੈ ਿੀ, ਿਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰ ਿਾਜ਼ (Ignore) ਕਰ ਤਿੱ ਿਾ ਜਾਿੇ।
11.

ਪਰੀਤਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਿੇ 4 ਘੰ ਤਟਆਂ ਤਿਚੋਂ ਆਿਰੀ ਘੰ ਟੇ ਤਿਚ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਹਰ ਉੱਿਰ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਰਮ ਅਨੂਸਾਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ

ਇਕ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਬਣਾਏਗਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਿੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਤਿਆ ਜਾਿੇ) ਅਿੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੱ ਿੀ ਈ-ਮੇਲ
(ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਿਰ ਿੇ ਨਾਲ ਤਿੱ ਿੀ ਹੋਈ ਈ-ਮੇਲ) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ। ਈ.-ਮੇਲ ਿੇ ਸਬਜੈਕਟ ਿਾਲੇ ਕਾਲਮ ਤਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ,
ਕਲਾਸ, ਪੇਪਰ ਿੀ ਭਰ ਤਿੱ ਿਾ ਜਾਿੇ ਜੀ।
12.

ਜੇਕਰ ਡਕਸੇ ਕਾਰਨ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਆਪ੍ਣਾ ਉੱਿਰ ਪ੍ੱ ਿਰ ਡਦੱ ਿੀ ਈ.-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪ੍ਾਉਂਦਾ ਿਾਂ

ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪੈਂਿੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀ ਿੇ ਤਕਸੇ ਐਫੀਲੀਏਤਟਡ ਕਾਲਜ/ਕੰ ਸਟੀਤਚਊਟ ਕਾਲਜ/ਨੇਬਰਹੁੱ ਡ
ਕੈਂਪਸ/ਤਰਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤਿਚ ਿੁਰੰਿ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਿਰ ਪੱ ਿਰ ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਿੀ ਰਸੀਿ ਪਰਾਪਿ ਕਰ
ਤਰਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿੀਜਾ ਆਉਣ ਿੱ ਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱ ਿ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਜਮਹਾਂ ਕਰਿਾਏ ਉੱਿਰ ਪੱ ਿਰ ਿੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੱ ਸ਼ਟ
ਰੂਪ ਤਿਚ ਤਡਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਿਭਾਗ, ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਤਿਸ਼ਾ, ਕਲਾਸ, ਪੇਪਰ, ਤਮਿੀ ਅਿੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਿਰਜ
ਕਰਿਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਪੇਪਰ ਿਾ ਸਮਾਂ ਿਿਮ ਹੋਣ ਿੋਂ ਿੁਰੰਿ ਬਾਅਿ ਉਸੇ ਤਿਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਿਾਂ ਸਿੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਕੀਿਾ ਜਾਿੇਗਾ ਅਿੇ ਪੇਪਰ ਤਿਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰ ਤਨਆ ਜਾਿੇਗਾ।
13.

ਜੇਕਰ ਡਿਡਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉੱਿਰ ਪੱ ਿਰ ਡਿਪ੍ਟੀ

ਰਡਜਸਟਰਾਰ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਡਿਭਾਗ, ਪ੍ੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਡਸਟੀ ਪ੍ਡਟਆਲਾ ਿੇ ਪਿੇ ਿੇ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਕਰਿਾ ਸਕਿਾ ਹੈ।
ਪਰੰ ਿੂ ਇਹ ਿੀ ਪੇਪਰ ਿੇਣ ਿਾਲੇ ਤਿਨ ਹੀ ਕਰਿਾਉਣਾ ਹੋਿੇਗਾ। ਤਲਫਾਫੇ ਿੇ ਉਪਰ ਪੇਪਰ ਅਿੇ ਕਲਾਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਿੇ
ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਿੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਤਿਆ ਜਾਿੇ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਹੀ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ, ਸਿਾਰਣ ਡਾਕ ਿਾ ਪਰਯੋਗ ਨਾ

ਕੀਿਾ ਜਾਿੇ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਿੀ ਰਸੀਿ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਨਿੀਜਾ ਆਉਣ ਿੱ ਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇ ਰੱ ਿੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱ ਲ ਿੀ ਚੇਿੇ
ਰੱ ਿੇ ਤਕ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਤਿਨ ਿੇ ਕੇਿਲ 3 ਿਜੇ ਿੱ ਕ ਹੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।
14.

ਤਜਹੜ੍ੇ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਉੱਿਰ ਪੱ ਿਰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਹਿਨ ਿੀ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ

ਸਕਿੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਉੱਿਰ ਪ੍ੱ ਿਰ ਸਮੇਂ ਡਸਰ ਡਿਭਾਗ ਡਿਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦੇ ਿਾਂ ਇਸ ਡਿੱ ਚ ਡਿਭਾਗ ਦੀ

ਕੋਈ ਜਮੇਿਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ।
15.

ਜੇਕਰ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਕੰ ਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਤਿਚ ਰਤਹਣ ਜਾਂ ਕੋਰਨ
ੋ ਾ ਪਾਤਜ਼ਤਟਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੀਤਿਆ ਨਹੀਂ ਿੇ ਸਕਿਾ ਿਾਂ

ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਿ ਸਮੇਿ ਤਿਭਾਗ ਜਾਂ ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀ ਿੀ ਪਰੀਤਿਆ ਸਾਿਾ ਨੂੰ ਤਲਿਿੀ/ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰੀਤਿਆ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਿੋਂ
ਪਤਹਲਾਂ ਸੂਤਚਿ ਕਰ ਿੇਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਅਤਜਹੇ ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਰੀਤਿਆਿਾਂ ਤਿਚ ਬੈਠ ਸਕਣ।
16.

ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਲਗਾਿਾਰ ਤਿਭਾਗ ਿੀ ਇਸ ਿੈਬਸਾਈਟ dccpbi.com ਅਿੇ ਯੂਨੀਿਰਤਸਟੀ/ਪਰੀਤਿਆ ਸਾਿਾ ਿੀ

ਿੈਬਸਾਈਟ ਚੈੈੱਕ ਕਰਿੇ ਰਤਹਣ। ਤਡਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿੇ ਤਿਤਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱ ਿਰ ਡਾਊਨ ਲੋ ਡ ਕਰਨ ਸੰ ਬੰ ਿੀ
ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉੱਿੀ ਹੈ ਿਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰ ਬੰ ਿਿ ਅਤਿਆਪਕ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ। ਉਨਹਾਂ ਿੀ ਸਹੂਲਿ ਲਈ ਕੁਝ
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਿੀ ਤਿਭਾਗੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ਿੇ ਤਿੱ ਿੇ ਜਾਣਗੇ।
17.

ਉੱਿਰ ਸੀਟ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਕਾਪ੍ੀ:

ਤਿਭਾਗ: ਤਡਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਨਾਮ……………………………….
ਤਿਚ………………..………………

ਕਲਾਸ:…………………….
ਅੱ ਿਰਾਂ

ਪਰੀਤਿਆ

ਤਿਚ.....................

ਰੋਲ

ਨੰਬਰ

ਸ਼ਬਿਾਂ

ਤਿਸਾ:………………………

ਪੇਪਰ/ਆਪਸ਼ਨ…………………………. ਮੀਡੀਅਮ…………… ਪੇਪਰ ਕੋਡ………………… ਤਮਿੀ……………………..
ਿਰਿੇ ਗਏ ਕੁੱ ਲ ਪੰ ਨੇ…………………….. ਮੋ: ਨੰਬਰ……………………………………
ਤਿਤਿਆਰਥੀ ਿੇ ਪੂਰੇ ਹਸਿਾਿਰ……………………….

18.

ਇਨਹਾਂ ਪ੍ਰੀਡਿਆਿਾਂ ਡਿਚ ਰੀਿੈਲੂਏਸ਼ਨ / ਰੀਚੈਡਕੰ ਗ ਦੀ ਸਡਿਧਾ ਨਹੀਂ ਡਦੱ ਿੀ ਜਾਿੇਗੀ।

