GURMAT GYAN ONLINE STUDY CENTRE
Punjabi University, Patiala
Instructions related to Admissions for the Session 2020-21

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਗੁਰਮਿਤ ਿਗਆਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਟੱ ਡੀ
ਸਟਰ ਦੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਤਿਹਤ ਬੀ.ਏ. (ਗੁਰਮਿਤ ਸੰ ਗੀਤ ਿਵਸ਼ੇ ਸਿਹਤ), ਐਮ.ਏ. ਗੁਰਮਿਤ
ਸੰ ਗੀਤ - ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਤਬਲਾ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਨ ਲਾਈਨ ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ
ਿਵਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.gurmatgyanonlinepup.com 'ਤੇ ਖੁਲ ਿਗਆ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ
ਭਰਨ ਦੀ ਅੰ ਿਤਮ ਿਮਤੀ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਹੈ।
ਐਡਮੀਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਰੁੱ ਸਤ ਭਰਨ ਤ ਇਲਾਵਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ:
1.

ਫੋਟੋ

2.

ਦਸਤਖ਼ਤ

3.

Identity Proof (ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ)

4.

Eligibility Proof (ਬੀ.ਏ. ਲਈ 10+2 ਅਤੇ ਐਮ.ਏ. ਲਈ ਬੀ.ਏ ਦਾ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.)

5.

Category Proof (ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ - ਰਾਖਵ ਕਰਨ ਲਈ)
ਿਜਨ ਐਸ.ਸੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ

ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਿਰਆਇਤ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕਰਨਗੇ:1.

2.5 ਲੱਖ ਤੱ ਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ (ਿਮਤੀ 01/04/2020 ਤ ਬਾਅਦ ਤਿਹਸੀਲਦਾਰ
ਵੱ ਲ ਜਾਰੀ)

2. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਬਕ ਪਾਸਬੁੱ ਕ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੰ ਨ ਦੀ ਪੜਨ ਯੋਗ ਕਾਪੀ
ਨਟ:-ਫੀਸ ਿਵੱ ਚ ਿਰਆਇਤ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਡਾ. ਅੰ ਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ
ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱ ਲ ਿਕਸੇ

ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅੰ ਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਕਾਲਰਿਸ਼ਪ ਅਪਲਾਈ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਤ ਉਹ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ ਚੈਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:1.

Go to www.punjabiuniversity.ac.in

2.

Click on link Important Links

3.

Then click on link Online Fees Payment

4.

Then, a new window occurs of SBI. Select the Check Box and click
on Proceed.

5.

Select the Department Gurmat Gyan Online Study Centre from the
field Select Payment Category.

6.

Then, fill all the fields correctly and pay the fee.

7.

Take the print out of the fee reciept and upload in your User Account.

8.

Students must deposit the fee receipt to the Department after the
COVID-19 condition or if called.

ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਵੱ ਚ ਫੀਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਆਉਣ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਯੋਗ ਮੰ ਿਨਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਟ: ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਿਮਤੀ ਤ ਹੋਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਿਵਭਾਗ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਰੱ ਦ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਾਖਲਾ ਉਪਰੰ ਤ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ,
ਤ ਉਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਨਰੋਲ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਿਨ ਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ
1.

ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਪਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱ ਕ
ਦਾਖਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਮ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਿਵਚ
ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਿਜਵ Optional Subject, Username, Password ਆਿਦ) ਿਵਚ ਕੋਈ
ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਹਲੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਤਰ ਦੇ ਵਖਰੇਵ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਖੁਦ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

