ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਫਪਊਫਟੰਗ

(ਆਿ-ਲਾਈਨ)

ਅੰ ਤਿਮ ਤਮਿੀ:

10.12.2021
(ਤਿਨਾ ਲੇ ਟ ਫੀਸ)
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ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ: pchc.punjabiuniversity.ac.in

ਤਿਨਾਂ ਲੇ ਟ ਫੀਸ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਿਾਰੀਖ: 10 ਦਸੰ ਿਰ, 2021

ਆਨ-ਲਾਈਨ ਤਲੰਕ


ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਆਨ-ਲਾਈਨ) ਭਰੋ



ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰੋ
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ਕੀ-ਕਦੋਂ ?
 ਜਿਨਾਂ ਲੇ ਟ੍ ਫੀਸ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ
ਤਾਰੀਖ: 10 ਦਸੰ ਿਰ, 2021 ਤੱ ਕ
 ਲੇ ਟ੍ ਫੀਸ (1000/-) ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ
ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ: 13 ਦਸੰ ਿਰ, 2021 ਤੱ ਕ
 ਕਾਊਂਸਜਲੰਗ ਦੀ ਤਰੀਖ : 13 ਦਸੰ ਿਰ, 2021
 ਮੈਜਰਟ੍ ਸੂਚੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ : 13 ਦਸੰ ਿਰ,
2021
 ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ : 16 ਦਸੰ ਿਰ,
2021
 ਸੈਸ਼ਨ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆ
ੂ ਤ : 16 ਦਸੰ ਿਰ,
2021
 ਇਮਜਤਹਾਨ : ਮਾਰਚ, 2022 ਦਾ ਤੀਿਾ ਹਫਤਾ
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ਮੰ ਿਵ


ਇਹਕੋਰਸ ਕੰ ਜਿਊਟ੍ਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ,
ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇਜਿਕਾਸ/ਜਨਖਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਜ਼ੰ ਦਗੀ ਦੇ ਕੰ ਜਿਊਟ੍ਰ ਜਗਆਨ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਨ ਜਿਚਰੱ ਖ ਕੇ ਜਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ, ਿੋ ਸਰਕਾਰੀ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰ ਗੇ ਿਾਂਦੇ ਿਰਮਾਣ-ਿੱ ਤਰਦੀ ਸ਼ਰਤ ਿੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਇਹਕੋਰਸ ਕੰ ਜਿਊਟ੍ਰ ਤੇ ਇੰ ਟ੍ਰਨੈੱਟ੍ ਦੇ ਆਮ ਜਗਆਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਿੰ ਿਾਿੀ ਟ੍ਾਈਜਿੰ ਗ,
ਿੰ ਿਾਿੀਸਾਫਟ੍ਿੇਅਰਾਂ, ਸਾਈਿਰ ਸੰ ਸਾਰ 'ਚ ਉਭਰਦੇ ਨਿੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਿਰਿ
ਿਰੋਸੈੈੱਜਸੰ ਗ, ਫੋਟ੍ੋ, ਆਿੀਓ ਤੇ ਿੀਿੀਓ ਐਜਿਜਟ੍ੰ ਗ ਆਜਦ ਜਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਿੈਦਾ ਕਰਦਾ
ਹੈ।

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਿਾ


ਮੈਜਟ੍ਰਕ (ਿੰ ਿਾਿੀ ਜਿਸ਼ੇ ਸਮੇਤ)

ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਤਕਤਰਆ
1.

ਦਾਖਲਾ ਮੈਜਟ੍ਰਕ ਦੇ ਅੰ ਕਾਂ ਦੀ ਮੈਜਰਟ੍ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਹੋਿੇਗਾ।

2.

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ: SC/ST ਲਈ 700/- (ਿਾਕੀ ਉਮੀਂਦਿਾਰਾਂ
ਲਈ 1000/-)

3.

ਫਾਰਮ ਜਿਚ ਆਿਣੀ ਸ਼ਰੇਣੀ/ਕੈਟ੍ਾਗਰੀ ਜਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੋ।

4.

ਸੀਟ੍ਾਂ ਦੀ ਜਰਿਰਿੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਿਰਜਸਟ੍ੀ ਜਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਿੇਗੀ
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5.

ਿਜਹਲਾਂ ਅਿਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਜਿਜਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਿਾਰਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਹੀਂ।

6.

ਰਜਿ.ਫੀਸ ਹੇਠਾਂ ਜਦੱ ਤੇ ਜਲੰਕ 'ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭਰਨੀ ਹੋਿੇਗੀ:

Select Payment Category: Punjabi Computer Help Centre,
Course Neme: Miscellaneous,SEMESTER:Not Applicable,
ROLL NO.: 11,REGISTRATION FEE: 1000/- ਰੁਿਏ (SC/ST
700/-) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰੋ।

1000/- OR 700/-
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