ਹਦਾਇਤਾਾਂ
ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਹਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਰਾਗਜ਼–ਪੱਤਰ/ਵੇਰਵੇ ਹਤਆਰ ਰੱਖ:ੋ –
1.

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਹਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੀਤਾ ਹਗਆ ਰਹਜਸ਼ਟਿੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਜੇਰਰ ਤੁ ਿੀ ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਹਿਟੀ
ਹਵੱਚ ਪਹਿਲਾਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿੇ ਿੋ)।

2.

ਤੁ ਿਾਡੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਦਿਤਖ਼ਤਾਾਂ ਦੀ ਿੌਫਟ ਰਾਪੀ (JPG, GIF, PNG etc.) (ਿਾਈਜ਼ 20kb ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਿੋਵ)ੇ

3.

ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਰੀਤੇ ਰੋਰਿਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਿਾਰ (ਡੀ.ਐਮ.ਿੀ. ਜਾਾਂ ਹਡਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਿੀ ਭਰੋ।

4.

ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਿੇਵ/ਰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁ ਿਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ‘ਚ ਜੇਰਰ ਰੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ
ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ ਤਾਾਂ ਉਿ ਗਲਤੀ ਯੂ ਨੀਵਰਹਿਟੀ ਹਵਖੇ ਆ ਰੇ ਹਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਿਾਰ ਫ਼ੀਿ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਿੀ ਦਰੁਿਤ
ਰੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਤੀ ਠੀਰ ਰਰਨ ਲਈ ਐਹਡਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੌ ਰ ਰਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਿੀ ਆਵੇਗੀ, ਲੌ ਰ
ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਦਰੁਿਤ ਨਿੀ ਾਂ ਰੀਤੀ ਜਾ ਿਰੇਗੀ।

5.

ਜੇਰਰ ਤੁ ਿਾਡੇ ਰੋਰਿ ਹਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੇਪਰਾਾਂ ਹਵੱਚ ਰੋਈ ਪਿੈਰਟੀਰਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਿੀ ਾਂ ਿੈ ਤਾਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਹਵੱਚ
ਪਿੈਰਟੀਰਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਹਟੱਰ ਰਰ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ (ਿਟਾ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇ), ਨਿੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਤੁ ਿਾਡੀ ਪਿੀਹਖਆ ਫ਼ੀਿ
ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੈਰਟੀਰਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਿ ਵੀ ਰੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ (ਜੋ ਹਰ ਬਾਅਦ ਹਵੱਚ ਵਾਪਿ ਨਿੀ ਿੋਵੇਗੀ)।

6.

ਓਪਰੋਰਤ ਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਲਾਰ/ਿੇਵ ਰਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੀਵਰਹਿਟੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹਜਿਟਰ ਰੀਤੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ
ਨੂੰ ਯੂ ਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਿਵਰਡ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਾਂ ਈ–ਮੇਲ ਰਾਿੀ ਾਂ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਿ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰੇ ਹਵਹਦਆਰਥੀ
ਿੋਰ ਜਾਣਰਾਰੀ ਆਹਦ ਲੈ ਿਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਕ੍ ਚ
ਿੱ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੋਬਾਇਲ

ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ–ਮੇਲ ਭਰੋ।
7.

ਯੂ ਜ਼ਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਿਵਰਡ ਹਮਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪਿੀਹਖਆ ਦੇ ਹਵਸ਼ੇ/ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਾਂ ਈ–
ਮੇਲ ਰਾਿੀ ਾਂ ਿੂਹਚਤ ਰੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਪਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਰਾਰੀ ਹਵਹਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਭਰੀ ਜਾਣੀ ਿੈ। ਜੇਰਰ
ਹਵਸ਼ੇ/ਪੇਪਰ ਨਿੀ ਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਾਂ ਉਿਦਾ ਫ਼ਾਰਮ ਅਧੂਰਾ ਮੰਹਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

8.

ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹਲੰ ਰ : https://pupexamination.ac.in

9.

ਫ਼ਾਰਮ ਬਾਰੇ ਹਰਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਰਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ examonlineportal@pbi.ac.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਰੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਹਜਿਦਾ ਜਵਾਬ 24 ਘੰਹਟਆਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਰੰਮ ਦੇ ਘੰਹਟਆਾਂ/ਹਦਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ)।

10. ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣਰਾਰੀ ਯੂ ਨੀਰੋਡ ਫੌਂਟ ਹਵੱਚ ਿੈ। ਹਜਿੜ੍ੀ ਰੀ ਰੱਟ/ਪੇਿਟ ਰਰਰੇ ਐਮ.ਐਿ.ਵਰਡ ਹਵੱਚ
ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਿਰਦੀ ਿੈ।
11. ਪਿਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਹਿਰਫ਼ ਲੜ੍ਰੀਆਾਂ ਲਈ ਿਨ। ਹਰਿੇ ਿਪੈਸ਼ਲ ਰੇਿ ਹਵੱਚ ਿੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਲੜ੍ਰਾ ਪਿਾਈਵੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਿਰਦਾ ਿੈ।
ਰੰਟਰੋਲਰ ਪਿੀਹਖਆਵਾਾਂ

