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ਿਵਸ਼ਾ: ਡੀਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਲੇ ਵਲ਼ ਸਮੂਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਸੰ ਦੇਸ਼
ਿਪਆਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ,
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗ।ੇ
ਿਜਵ$ ਿਕ ਤੁਸ ਸਾਰੇ COVID-19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ1ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲ4 ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮ$ ਸਮ$ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂਜ ਦੀਆਂਹਦਾਇਤ ਦੀ ਇਨ ਿਬਨ
ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। COVID-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋਈ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ ਦੇ
ਨੁਕਸਾਨ ਤ4 ਬਚਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ4 Online mode ਰਾਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਪੜCਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ:
1. ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਿਹਬਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਵਸੀਿਲਆਂ ਰਾਹ ਪਾਠ ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾIਦੇ
ਰਿਹਣਗੇ। ਿਜਵ$ ਿਕ ਵਾJਸ-ਐਪ ਜ ਈਮੇਲ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਸਮਗਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ4 ਵਾJਸ-ਐਪ ਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਗਰੁੱ ਪ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਹਨ / ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨC ਗਰੁੱ ਪ ਰਾਹ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਸ ਿਵਚ ਸੰ ਪਰਕ ਰੱ ਖ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜCਾਈ ਜਾਰੀ ਰਖ
ਸਕਣਗੇ।
2. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ Online teaching tool - Moodle ਦਾ setup ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਿਧਅਮ
ਰਾਹ ਅਿਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ announcements ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ
assignments ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨC ਦਾ online quiz ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਪਾਠ ਸਮਗਰੀ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ assignments ਮੁੜ ਜਮ ਕਰਵਾ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਿਹਬਾਨ ਤ4 doubts clear ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ tool ਦੀ ਿਵਸਤ1ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਲ ਨੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
3. ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਿਹਬਾਨ ਨਾਲ interaction ਹੋਰ ਕਈ online tools ਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ$
ਿਕ

Whatsapp

Video/Audio

calling

ਰਾਹ ,

zoom

app

ਰਾਹ ,

Skype

ਰਾਹ ,

freeconferencecalll.com ਰਾਹ ਆਿਦ।
ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਚ, ਮc ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਇਸ ਸਮ$ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖ ਕੇ eਪਰ ਦਰਸਾਏ Online learning ਦੇ ਵਸੀਿਲਆਂਨੂੰ ਅਪਣਾIਦੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪੜCਾਈ ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਹੋ।

(ਡੀਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਲੇ )
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ

Punjabi University Patiala
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Office, Dean Academic Affairs

Subject : Message to the students from Dean Academic Affairs
Dear Students,
Wishing you healthy life and safe stay at home.
As you are all aware due to COVID-19, University is strictly adhering to the advisories
issued by Government time to time in order to keep the situation under control.
Keeping in view the situation arisen due to Covid-19, the following measures have been
taken in order to continue with the teaching learning process in the online mode:
1. Faculty has been advised to interact with the students through Whatsapp or Google
group created by your department for your class. Through these groups, they will
keep on sharing the study material related to course and giving you assignments also.
2. University has also setup Moodle – an open source e-learning platform for your
benefit. Detailed instruction for using this platform is being shared with you along
with this message. You are advised to use this platform and continue with your
studies by staying safe at home.

3. You can also interact with your teachers for online interaction through Zoom mobile
app (website - zoom.us). You can do Audio/video calling with your teacher using
Skype, freeconferencecall.com website, Whatsapp Audio/ video call if required etc.
In nutshell, I would advise you to follow e-learning resources as much as possible in order to
complete your assignments and other academic content.
Stay safe and blessed.

(Dean Academic Affairs)
Punjabi University Patiala

