
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਾ 
(1961 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰH 35 ਤਸਿਤ ਿਥਾਪਤ) 

 
ਸਿਤੀL 21H04H2020 

 
ਮੂਨੀਵਯਸਿਟੀ ਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਵਬਾਗਾਂ ਅਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਵਖ ਚਰ ਯਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਯਿਾਂ ਦ ਭ.ਿ.ਟੀ, ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂ

ਦੀ ਇਨਟਰਨਸਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਯਿਾਂ ਦ ਅਸਧਆਦਿਾਂ ਭੁਤਾਸਫਕ ਭਜਯ ਰਜਕਟ, ਭ.ਸਪਰ ਅਤ ੀ.ਚ.ਡੀ. ਦੀ Extension 

ਆਸਦ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਭੁੱ ਸਦਆ ਂਨੰੂ ਹਯ ੱਖੋਂ ਸਵਚਾਯਨ ਭਾਣਮਗ ਵਾਈਿ-ਚਾਂਿਰਯ ਿਾਸਹਫ ਦੁਆਯਾ ਰਵਾਸਨਤ ਕਭਟੀ ਦੀ ਆਨ-

ਰਾਈਨ ਭੀਸਟੰਗ ਸਭਤੀ 17.04.2020 ਦੀਆ ਂਅਕਾਦਸਭਕ ਕੌਂਿਰ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਆਿ ਸਵੱਚ ਵਾਈਿ ^ਚਾਂਿਰਯ ਿਾਸਹਫ ਵਰੋਂ 
ਰਵਾਸਨਤ ਸਿਪਾਯਿਾਂ ਹਠ ਸਰਖ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ:  

1.(a)  ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗ/ਕਾਰਜ ਰਕਡਾਊਨ ਦ ਿੁਯੂ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਇਕ MST ਕੰਡਕਟ ਕਯਵਾ ਚੁੱ ਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਬਾਗ/ਕਾਰਜ 

ਆਣ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਤੋਂ ਯਸਹੰਦ ਇਕ MST ਦ ਫਦਰ ਇਕ Online Comprehensive assignment ਰਣਗ।  

1. (b)  ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਕਡਾਊਨ ਦ ਿੁਯੂ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਕਈ ਵੀ MST ਕੰਡਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਸਕਆ, 

ਉਹ ਸਵਬਾਗ/ਕਾਰਜ ਆਣ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਤੋਂ ਇਹਨਾਂ MSTs ਦ ਫਦਰ ਦ Online Comprehensive assignment 

ਰਣਗ। 

1. (c)  ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਦ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਸਕਿ ਕਾਯਨ ਜ ਕਈ MST ਨਹੀਂ ਦ ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹ ਾਂ MST(s) ਦ 
ਫਦਰ ਸਵਚ Online Comprehensive assignment(s) ਰ ਰਈਆ ਂ ਜਾਣ(ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗਾਂ ਦ ਕਯਿਾਂ ਦ 
Ordinances ਸਵਚ ਦ MSTs ਦਾ ਸਨਮਭ ਹ, ਉੱਥ  ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਤੋਂ ਦ Online Comprehensive assignments 
ਅਤ ਸਜਹੜ ਕਯਿਾਂ ਦ Ordinances ਸਵਚ ਇਕ MST ਦਾ ਸਨਮਭ ਹ, ਉੱਥ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂ ਤੋਂ ਇਕ Online 

Comprehensive assignment ਰਈ ਜਾਵਗੀ।  

1.(d)  Internal Assessment ਦ ਫਾਕੀ ਯਸਹਦ ਅੰਕਾਂ ਰਈ ਹਯ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਇੱਕ ਹਯ Online Comprehensive  

Assignment ਿਫਸਭਟ ਕਯਗਾ।  

      ਇਥ ਇਹ ਿੱਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਸਕ ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗਾਂ ਸਵਚ ਚੱਰ ਯਹ ਕਯਿਾਂ ਦ ਆਯਡੀਨੈਂ ਿਜ਼ ਸਵਚ ਸਹਰਾਂ 

ਹੀ assignments ਰਣ ਦਾ ਸਨਮਭ ਵੀ ਹ, ਉਹ assignments ਉਿ ਤਯਹਾਂ ਰਈਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ।   

2.  ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਬਾਗਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਯਿਾਂ ਦ Final Semester ਦ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਰਕਡਾਊਨ ਦ ਿੁਯੂ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ 
Industrial/Professional ਟਰਸਨੰਗ ਤ ਗ ਿਨ, ਯ ਰਕਡਾਊਨ ਕਾਯਨ ਇਹ Industrial/Professional ਟਰਸਨੰਗ ੂਯੀ 

ਨਹੀਂ ਕਯ ਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂ ਤੋਂ ਉਨਹੇ  ਿਭੇਂ ਦੀ ਟਰਸਨੰਗ ਦਯਾਨ ਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਹ, ਉਿਦੀ 

Training Report ਰ ਰਈ ਜਾਵ।  

ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਸਵਚ ਇੰਡਿਟਯੀਅਰ/ਰਪਸ਼ਨਰ ਟਯਸਨੰਗ ਦੀ ਸਯਯਟ ਜਭਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਉਯੰਤ 
ਰਜ਼ਨਟਸ਼ਨ/ਵਾਇਵਾ ਹੰੁਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਵਬਾਗ/ਕਾਰਜ ਇਿ ਕਾਯਜ ਬਾਵ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂ ਦ ਰਜ਼ਨਟਸ਼ਨ /ਵਾਇਵਾ 



ਕਯਵਾਉਣ ਰਈ ਇਕ  Coordinator ਸਨਮੁਕਤ ਕਯਕ ਸਵਬਾਗੀ ੱਧਯ ਤ Coordinating Committee ਦਾ ਗਠਨ 

ਕਯਨਗ ਸਜਿ ਸਵਚ ਇੱਕ ਭੈਂਫਯ ਡੀਨ ਅਕਾਦਸਭਕ ਭਾਭਰ ਤੋਂ ਨਾਭਜ਼ਦ ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ। ਸਜਹੜ ਸਵਬਾਗਾਂ ਸਵਚ 

ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹ, ਉਿ ਸਵਬਾਗ ਸਵਚ ਇਕ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ Coordinating Committees ਦਾ ਗਠਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਹਯ Coordinating Committee ਸਵਚ ਇੱਕ ਭੈਂਫਯ ਡੀਨ ਅਕਾਦਸਭਕ ਭਾਭਰ ਤੋਂ ਨਾਭਜ਼ਦ 

ਕਯਵਾਇਆ ਜਾਵਗਾ।  

3.  ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵਬਾਗਾਂ/ਕਾਰਜਾਂ ਦ ਸਵਸਦਆਯਥੀ Major Research Projects / Dissertations ਕਯ ਯਹ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ 
ਸਵਬਾਗਾਂ ਦ ਭੁਖੀ ਆਣ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਤੋਂ ਸਨਮਭਾਂ ਭੁਤਾਸਫਕ ਸਯਯਟ ਜਭਾਂ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਯੀ ਸਭਤੀ ਤੋਂ ਅਗਰ 

15 ਸਦਨਾਂ ਦ ਿਭੇਂ ਸਵਚ ਸਫਨਾਂ ਸਕਿ ਰਟ ੀਿ ਦ ਸਯਯਟ ਜਭਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ।  ਜ ਕਯ ਇਿ ਦਯਾਨ ਰਕਡਾਊਨ ਖੱੁਰਹ 
ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਸਯਯਟ ਦੀ Hard Copy ਜਭਾਂ ਕਯਵਾਉਣਗ ਅਤ ਜ ਰਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਖੱੁਰਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 

ਆਣ ਿੁਯਵਾਈਜ਼ਯ ਯਾਹੀਂ PDF file ਦ ਯੂ ਸਵਚ Soft Copy ਸਵਬਾਗ ਦ ਭੁਖੀ ਨੰੂ ਸਵਬਾਗੀ ਈਭਰ ਤ ਬਜਣਗ। ਸਕਿ 
ਕਾਯਨ ਵਜੋਂ  ਜ ਕਯ ਕਈ ਸਵਸਦਆਯਥੀ ਆਣੀ ਸਯਯਟ ਈਭਰ ਯਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਜ ਿਕਦਾ ਉਹ ਡੀਨ ਅਕਾਦਸਭਕ ਭਾਭਰ 

ਜਾਂ ਸਵਬਾਗ ਦ ਭੁਖੀ ਨਾਰ ਿੰਯਕ ਕਯ ਰਵ  ਤਾਂ ਜ ਅਸਜਹ ਕਿਾਂ ਰਈ ਹੱਰ ਕੱਸਢਆ ਜਾ ਿਕ।  

4.  ਸਜਨਹ ਾਂ M.Phil./Ph.D. ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਦ ਸਕਿ ਵੀ ਖਜ ਕਾਯਜ ਿੰਫੰਧੀ ਕਈ ਆਖ਼ਯੀ ਸਭਤੀ ਰਕਡਾਊਨ ਦ ਿੁਯੂ ਹਣ ਤੋਂ 

ਫਾਅਦ ਅਤ ਰਕਡਾਊਨ ਦ ਖੱੁਰਹਣ ਦ ਸਵਚ ਆਉਂਦੀ ਹ, ਉਨਹ ਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਫਨਾਂ ਕਈ ਰਟ ੀਿ ਉਿ ਕਾਯਜ ਦ ਿਭਾਨ 

ਰਈ ਰਕਡਾਊਨ ਦ ਖੱੁਰਹਣ ਦ ਸਦਨ ਤੋਂ ਉਨਹੇ  ਸਦਨਾਂ ਦੀ extension ਸਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। 

5. ਸਡਿਟੈਂਿ ਜੂਕਿਨ ਸਵਬਾਗ ਸਵਖ ਕਯਿਾਂ ਅਤ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਵੱਧ ਹਣ ਕਯਕ ਇਨਹ ਾਂ ਦ ਕਯਿਾਂ ਦ 

Internal Assessment ਫਾਯ ਸਵਬਾਗੀ ਕਭਟੀ ਯਾਹੀਂ ਵੱਖਯ ਤਯ ਤ ਿਰਾ ਸਰਆ ਜਾਵਗਾ। 

ਕਭਟੀ ਨੇ ਿਯਵ ਿੰਭਤੀ ਨਾਰ ਇਹ ਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹ ਸਕ ਉੱਯ ਦਯਿਾ ਗ ਿਰ COVID-19 ਕਾਯਨ ਉਤੰਨ ਹਈ 
ਿਸਥਤੀ ਨੰੂ ਨਸਜੱਠਣ ਅਤ ਸਵਸਦਆਯਥੀਆ ਂਦ ਬਸਵੱਖ ਦ ਸਹਤ ਸਵਚ ਰ ਗ ਹਨ ਅਤ ਉਯਕਤ ਿਰ ਜ ਕਯ ਸਕਿ ਕਯਿ ਦ 

Ordinances ਤੋਂ ਹਟ ਕ ਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗ ਤੋਂ precedent ਦ ਤਯ ਤ ਨਹੀਂ ਵਯਸਤਆ ਜਾਵਗਾ। 
 

 

ਡੀਨ, ਅਕਾਦਸਭਕ ਭਾਭਰ        ਡੀਨ, ਕਾਰਜ ਸਵਕਾਿ ਕੌਂਿਰ 

 

ਉਤਾਯਾ:-  

ਮੂਨੀਵਯਸਿਟੀ ਨਾਰ ਿਫੰਧਤ ਿਭੂਹ ਕਾਰਜਾਂ 
ਦ ਸਰੰ ਿੀਰ ਿਾਸਹਫਾਨ 

 
 


