
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ 
(ਪੰਜਾਬ ਦ ੇਐਕਟ ਨੰੂ 35. 1961 ਅਧੀਨ) 

ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਪਰਫੋਾਰਮਾ` 
(ਸਿਤੀ 30-06-2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਲਈ) 

 

1.  ਨਾਿ : ………………………………………………………………………………………….. 

2.  ਸਪਤਾ ਦਾ ਨਾਿ : ………………………………………………………………………………………….. 

3.  ਿਾਤਾ ਦਾ ਨਾਿ : ………………………………………………………………………………………….. 

4.  ਜਨਿ ਤਾਰੀਖ਼ : ………………………………………………………………………………………….. 

5.  ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ. ਅਤੇ ਈ-ਿਲੇ : ………………………………………………………………………………………….. 

6.  ਪਤਾ : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

7.  ਸਵਭਾਗ : ………………………………………………………………………………………….. 

8.  ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਐਨਰੋਲਿੈਂਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ : ………………………………………………………………………………………….. 

9.  ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ : ………………………………………………………………………………………….. 

10.  ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਰਸਜਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ : M.A./M.Sc./M.Tech/M.Phil./UGC 

NET/Entrance/Gate/GPAT/CSIR/SLET/etc. 
11.  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਸਜਿਟਰਸ਼ੇਨ ਨੰਬਰ : ………………………………………………………………………………………….. 

12.  ਖੋਜ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
13.  ਸਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਿ : ………………………………………………………………………………………….. 

 
14.  ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਨੋਟੀਸਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸਿਤੀ  
 ………………………………………………………………………………………….. 

15.  ਸਡਗਰੀ ਐਵਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ :  

………………………………………………………………………………………….. 

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ 
 

ਬਿਭਾਗ ਮੁਖੀ 
(ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰ) 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸਿੰਬਿਤ:- 
1. 11 ਜੁਲਾਈ 2009 ਤੋਂ ਪਬਹਲਾਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਐਨਰੋਲਡ 

i. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਖੋਜ ਪੇਪਰ (ਸਜਨਹ ਾਂ ਸਵੱਚੋਂ ਇਕ ਰੈਿਰੀਡ ਜਰਨਲ ਸਵੱਚ)ਛਪੇ ਹਨ। 
ii. ਦੋ ਪਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਿਾਂ/ਿਿੈੀਨਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 

2. 11 ਜੁਲਾਈ 2009 ਤੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਐਨਰੋਲਡ 

i. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਰੈਿਰੀਡ ਜਰਨਲ ਸਵੱਚ ਛੱਸਪਆ ਹੈ। 
3. 18 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ  ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਐਨਰੋਲਡ 

i. ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇਕ ਖੋਜ ਪੇਪਰ ਰੈਿਰੀਡ ਜਰਨਲ ਸਵੱਚ ਛੱਸਪਆ ਹੈ। 
ii. ਦੋ ਪਰੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਿਾਂ/ਿਿੈੀਨਾਰਾਂ ਸਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆ ਂਹਨ। 

 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। 
ਬਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਸਿੰਬਿਤ ਕਰਮਾਂਕ ਨ ੰ  ਬ ਿੱ ਕ       ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੀਆਂ  ਜਾਣ।  

 

ਬਮਤੀ................................ 
ਬਿਭਾਗ ਮੁਖੀ 

(ਮੋਹਰ ਸਮੇਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰ) 



Punjabi University, Patiala 

(Established Under Punjab Act No. 35, 1961) 
Compliance Proforma 

(Applicable for Ph.D.  Notifications after 30-06-2022) 

 
 

1.  Name : ………………………………………………………………………………………….. 

2.  Father’s Name : ………………………………………………………………………………………….. 

3.  Mother’s Name : ………………………………………………………………………………………….. 

4.  Date of Birth : ………………………………………………………………………………………….. 

5.  Mobile No. & Email address : ………………………………………………………………………………………….. 

6.  Address : ………………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

7.  Department : ………………………………………………………………………………………….. 

8.  Ph.D. Enrolment Date : ………………………………………………………………………………………….. 

9.  Ph.D. Registration Date : ………………………………………………………………………………………….. 

10.  Base of Ph.D. Registration : M.A./M.Sc./M.Tech/M.Phil./UGC 

NET/Entrance/Gate/GPAT/CSIR/SLET/etc. 
11.  Uni. Registration Number : ………………………………………………………………………………………….. 

12.  Topic : ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
13.  Supervisor Name : ………………………………………………………………………………………….. 

14.  Date of Notification of Ph.D. 
Degree 

 ………………………………………………………………………………………….. 

15.  Date of Award of Ph.D. Degree :  

………………………………………………………………………………………….. 

 
 Head of the Department 

Signature of Candidate (Signature with seal) 
 

 

It is certified that :- 
1. Candidate Enrolled for Ph.D. Degree before 11 July, 2009 has 

i. At least two publications (one in refereed Journal) and 
ii. at least two presentations in conferences/seminars based on his/her Ph.D. work. 

2. Candidate Enrolled for Ph.D. Degree from 11 July, 2009 onwards has 
i. At least one publication in refereed Journal based on his/her Ph.D. work. 

3. Candidate Enrolled for Ph.D. Degree from 18 August, 2017 onwards has 
i. At least one publication in refereed Journal and  
ii. at least two presentations in conferences/seminars based on his/her Ph.D. work. 

 
The above information is found correct 

Head of the Department should tick      one of the above and provide attested copies of 
relevant documents 

 
  

 

Date:……………………….. 

Head of the Department 

(Signature with seal)  

 


