ਗੁਰਮਿਤ ਿਗਆਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਟੱ ਡੀ ਸਟਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
09.06.2021 ਤ ਬੀ.ਏ. (ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ ਿਵਸ਼ੇ ਸਿਹਤ) ਅਤੇ 17.06.2021 ਤ
ਐਮ.ਏ. ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ - ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਤਬਲਾ ਦੀਆਂ ਿਥਊਰੀ ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆਵ
ਆਰੰ ਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਸਬੰ ਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਪੀਿਖਆ ਦੇਣ ਦਾ Procedure ਹੇਠ
ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
1.

ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ (ਅੰ ਗੇਜੀ ਕਿਮਊਿਨਕੇਸ਼ਨ ਸਿਕਲਜ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲਾਜਮੀ, ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ ਿਥਊਰੀ, ਧਰਮ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਚੋਣਵ ) ਦੇ ਕੁਲ 100
ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ 60 ਿਮੰ ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

2.

ਬੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ (ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਇੰ ਸਟਰੂਮਟਲ ਅਤੇ ਤਬਲਾ) ਦੇ ਕੁਲ
50 ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ 30 ਿਮੰ ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

3.

ਐਮ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਿਥਊਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 75 ਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ 60 ਿਮੰ ਟ ਹੋਵੇਗਾ।

4.

ਿਥਊਰੀ

ਦੀਆਂ

ਆਨ

ਲਾਈਨ

ਪੀਿਖਆਵ

ਿਵਭਾਗੀ

ਵੈਬਸਾਈਟ

www.gurmatgyanonlinepup.com 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
5.

ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Click here to login for Exam ਦਾ ਿਲੰਕ ਿਪਆ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ 'ਤੇ
ਕਿਲਕ ਕਰਕੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਜਾਵੇਗ ਾ।

6.

ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਲ ਆਪਣਾ Username ਅਤੇ Password ਭਰਕੇ
Log In 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰਨਾ

ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ Username ਅਤੇ Password

ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਉਸਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਭਿਰਆ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
7.

ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Take Exam 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਲਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
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8.

ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ Instructions ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਧਆਨ ਨਾਲ
Instructions ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ Agree ਸਲੈ ਕਟ ਕਰਕੇ Continue 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੇਗਾ।

9.

ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਪੇਪਰ show ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਿਖਆ ਦਾ ਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਜਾਵੇਗਾ।

10.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਜ਼ ਿਵਚ ਇਕ ਨੂੰ select ਕਰਨਾ
ਹੋਵੇਗਾ।

11.

ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ Submit ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰੇਗਾ।
ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ ਿਵਚ Submit ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਿਲਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ Submit ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

12.

ਇਕ ਵਾਰ Submit ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹ ਖੋਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਲ ਪੀਿਖਆ ਕੰ ਿਪਊਟਰ 'ਤੇ ਹੀ Attempt ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਿਖਆ
ਦੌਰਾਨ ਇੰ ਟਰਨਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗ ੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਲ ਪੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ Google Meet/Zoom App 'ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਹਣਾ
ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਲ App ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ Install ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਿਖਆ
ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ Identity Proof ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੇ ਅਤੇ ਪੀਿਖਆ ਿਦੰ ਿਦਆਂ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇ।
Google Meet/Zooom App ਦਾ ਿਲੰਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸ ਝਾ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇਗ ਾ।
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GURMAT GYAN ONLINE STUDY CENTRE
PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA
The exams of B.A. (With Gurmat Sangeet) will be starting from
09.06.2021 and of M.A. Gurmat Sangeet - Gayan and M.A. Tabla from
17.06.2021. The instructions and procedure to appear in the theory exam are
as follows:
1.

The papers (English Communication Skills, Punjabi Compulsory,
Gurmat Sangeet Theory, Religious Studies and Punjabi Literature) of
B.A. will consist of 100 questions and the duration will be 60 minutes.

2.

The papers (Music Instrumental and Tabla) of B.A. will consist of 50
questions and the duration will be 30 minutes.

3.

There will be 75 questions in M.A. exams and the duration will be 60
minutes.

4.

The online theory exam will be conducted on departmental website
www.gurmatgyanonlinepup.com.

5.

Student has to click on the link Click here to login for Exam. After that,
the next screen will appear.

6.

On the next screen, Student has to fill his/her Username and Password
and then has to click on Log In. The Username and Password are the
same as filled in the admission form.

7.

The name the paper appears on the next screen and student has to
click on Take Exam.
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8.

Instructions appear on the next screen. Student has to click on Continue
after reading the instructions carefully and selecting Agree.

9.

After that, the paper displays on the next screen and the time of the
exam starts.

10.

Student has to select one option out of four of each question.

11.

After attempting all questions, student has to click on Submit button. In
the given time, if not submitted by the student, the exam will be
submitted by itself.

12.

Once the exam submitted will not reopen again.

Important Instructions
Student has to attempt Exam on Computer and the good speed of
Internet during exam will be Student's responsibility. Along with this, Student
has to remain Online during Exam on Google Meet/Zoom App. Student
should install the App on mobile and student should keep any Identity Proof
during Exam. No one will be there with the student during exam. It will be
considered as utmost important. The Link of Google Meet/Zoom App will be
shared with the students.
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