dcsoL fgzq;hgb ;oekoh ekbi v/ok pZ;h(n?;HJ/Hn?;HBro)
io{oh jdkfJskL1H fJ; ekbi ftu ;w?;No 3 ns/ ;w?;No 5 ftu dkybk b?D tkb/
ftfdnkoEh nkgDh dkybk ch; fwsh 21-08-2020 sZe nkB bkfJB iwK eotk
d/D.
2.

ਜ ਕਿਸ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਦੀ

ਿਰ ਪਾ ਰਹ ਤਾ ਉਹ ਹਠ ਕਲਖ
ਿਰ ਦਣ।

login id ਲੌ ਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤ
ਨੰਬਰਾੀਂ ਤ ਸੰਪਰਿ ਿਰਿ login id

ਉਹ ਆਪਣ ਦਸਤਾਿਜ ਅਪਲੋ ਡ ਨਹੀ ੀਂ
ਖੁਲਿਾ ਿ ਆਪਣ ਦਸਤਾਿਜ ਅਪਲੋ ਡ

ਐ ੱਸHਸੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂ ਚਨਾ

1H
;w?;No 3 ns/ 5 ftu dkybk b?D tkb/ i' n?;H;hH ftfdnkoEh nkgDk
fJzBew ;koNhfce/N ;a?;aB 2020-21 dk pDB bJh sfj;hb iK ;[ftXk ;?No
nkgD/ d;skt/i iwK eotk u[Ze/ jB T[; dh o;hd ekbi dh ;kfJN s/ jo
jkbs ftu fwsh 20-08-2020 sZe ngb'v$iwK eotk d/D .
2H
;w?;No 3 ns/ 5 ftu dkybk b?D tkbk n?;H;hH ftfdnkoEh i'
;ekbof;ag b?Dk ukj[zdk j? ns/ T[; dk fJzBew ;koNhfce/N iK j'o d;skt/ia
jkb/ g{o/ Bjh jB sK T[j g{oh ch; iwK Bk eotk e/ j/mK brkJ/
:{Bhtof;Nh d/ dkybk ;afvT{b nB[;ko b/N ch; Bkb nkgD/ d;skt/i iK
fJzBew ;koNhche/N iwK eotk ;edk j?.
3H

ਸਮੈਸਟਰ 3 ਅਤ 5 ਕਿਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲ ਐਿੱਸHਸੀ ਕਿਕਦਆਰਥੀ ਕਿਸ ਿਾਰਨ ਆਪਣ ਦਸਤਾਿਜ
ਨਹੀ ੀਂ ਬਣਿਾ ਪਾ ਰਹ ਅਤ ਉਹ ਸਿਾਲਰਕਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹ ਰਹ ਤਾੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਜਮਾ
ਿਰਿਾ ਿ ਕਮਤੀ 21-08-2020 ਤਿੱਿ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਿਦ ਹਨ ।

4H
pknd ftu gzikp ;oeko tZb' ikoh nzp/deo g'oNb s/ ngbkJh Bk eoB
dh jkbs ftu ftfdnkoEh s' g{oh ch; bJh ikt/rh. nzp/deo g'oNb T[s/
;ekobf;ag bJh ngbkJh eoB dh fizw/tkoh ftfdnkoEh dh nkgDh j't/rh.
ਐਸ
ੱ Hਸੀ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
1) ਬੀ ਏ ਸਮੈਸਟਰ 1
2) ਬੀ ਏ ਸਮੈਸਟਰ
3) ਬੀ ਏ ਸਮੈਸਟਰ

3
5

ਦਕਿੰਦਰ ਿੌਰ ਸਕਿਤਾ ਗੁ ਪਤਾ
ਗੁ ਰਮੀਤ ਕਸੰਘ

4) ਬੀ ਐਿੱਸ ਸੀ ਸਾਰੀਆੀਂ ਿਲਾਸਾੀਂ
5) ਬੀ ਿਾਮ ਸਾਰੀਆੀਂ ਿਲਾਸਾੀਂ

ਸੁਿਮਾ
ਿੰਨੂੰ ਗਰਗ

6) ਬੀ ਿਾਮ ਆਨਰਜ ਅਤ ਬੀ ਸੀ ਏ

ਨੈ ਨਸੀ

ਜਨਰਲ ਵਿਵਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ

94654 11721
ਿੁਮਾਰ - 86995 01918

1) ਅਿਤਾਰ ਕਸੰਘ 2) ਸੁਨੀਲ

94657 78991
- 99151 70067
- 84270 11398
- 72067 10514
- 98882 10999
- 86995 01918

ਿਾਖਲਾ ਸ਼ਵਿਊਲ

