ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਿਮਤੀ-14.11.2021

ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਮੂਹ ਸਬੰ ਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ% ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤ%/ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤੇ ਜ%ਦੇ ਹਨ:1) ਪ/ੀਿਖਆ ਹਾਲ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹਰ ਇਕ ਪ/ੀਿਖਆਰਥੀ (ਉਮੀਦਵਾਰ) ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2) ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ% ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਿਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3) ਉਮੀਦਵਾਰ% ਨੂੰ ਪ/ੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੱਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ।
4) ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਪ/ੀਿਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਜ% ਉਹ ਇਕ%ਤਵਾਸ/ਆਇਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ
ਿਵੱਚ; ਲੰਘ ਿਰਹਾ ਹੋਵੇ ਤ% ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ admissionbfuhs@gmail.com ਰਾਹ? ਤੁਰੰਤ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰੇ।
5) ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ/ੀਿਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਬਨ@% ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ-ਕਮ-ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤ; ਪ/ੀਿਖਆ ਕBਦਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਦੀ ਆਿਗਆ ਨਹ? ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ/ੀਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ/ੀਿਖਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤ; ਪਿਹਲ% ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੋਵੇ । ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਿਜਵB
ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ /ਪੈਨ ਕਾਰਡ/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਿਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
6) ਪ/ੀਿਖਆਰਥੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ; ਸਮB-ਸਮB ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤ% ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ।

7) ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ #ਤਰ ਕਾਪੀ, ਪਸ਼ਨ-ਪੁਸਿਤਕਾ #ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ
ਭਰੇਗਾ। ਉਹ ਜਚ ਕਰ ਲਏ ਿਕ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਉਸਦੇ ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ
ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ #ਤਰ ਕਾਪੀ #ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤ ਉਸਦੀ ਪਾਤਰਤਾ
ਰੱ ਦ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਦਾਇਤ
1)

ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ OMR #ਤਰ ਕਾਪੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਬਾਲ ਪੈੱਨ ਨਾਲ
ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।

2)

ਗ਼ਲਤ #ਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨ5ਗੇਿਟਵ ਮਾਰਿਕੰ ਗ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਿਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ
ਪੰ ਜਵ ਗੋਲਾ ਵੀ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ #ਤਰ ਨਹ6 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਉਹਨ ਲਈ
ਪੰ ਜਵੇ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਭਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹ6 ਤ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਗੋਲੇ ਖਾਲੀ ਰਿਹ ਜਦੇ
ਹਨ ਤ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਨ5ਗੇਿਟਵ ਿਨਸ਼ਾਨ ਵਜ8 ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ¼ ਅੰ ਕ ਕੱ ਟ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱ ਕ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਿਡਆ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰ ਜ ਿਵਚ8 ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ।
3)

ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਖੋਿਲਆ ਜਾਵੇ।

4)

ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਅਤੇ OMR #ਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਿਲਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ<ੋ ਅਤੇ
ਿਫਰ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
OMR #ਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ8 ਦੋ ਜਗ<ਾ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
OMR #ਤਰ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਗੋਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

5) ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਪਮਾਿਣਤ ਐਡਿਮਟ ਕਾਰਡ ਉਦ8 ਤੱ ਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖਣ, ਜਦ8 ਤੱ ਕ
ਪੀਿਖਅਕ/ਸ?ਟਰ ਸੁਪਰਡ?ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਿਖਆਰਥੀ
ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹ6 ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ6 ਕਰ ਲ? ਦੇ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਰੋਲ ਨੰ: ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।
6) ਜਦ8 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਖੋਲਣ
< ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਣਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰ ਨਾ ਗੁੰ ਮ ਤ ਨਹ6 ਜ ਕੋਈ ਪੰ ਨਾ ਅਿਜਹਾ
ਤ ਨਹ6 ਿਜਸ ‘ਤੇ ਿਪੰ ਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹ6 ਆ ਿਰਹਾ।।
7) ਪਸ਼ਨ ਦੇ #ਤਰ, #ਤਰ ਕਾਪੀ ’ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਗੋਲੇ ਕਾਲੇ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। #ਤਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ
ਸਾਫ਼ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ #ਤੇ ਕੁੱ ਝ ਵੀ ਿਲਿਖਆ ਨਾ
ਜਾਵੇ।
8) ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਿਕਤਾਬ, ਮੋਬਾਇਲ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਪੇਜਰ ਨਾ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ
ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਇਨ< ਿਨਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਤ ਉਸ ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਰੱ ਦ
ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9) ਪੀਿਖਆ ਦੇ ਸਮE ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਿਖਆ ਸਥਾਨ ਤ8 ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ
ਆਿਗਆ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗੀ।
10) ਪੀਿਖਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮE ਤ8 ਪਿਹਲ ਪੀਿਖਆ ਕEਦਰ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਪੀਿਖਅਕ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱ ਛ ਕੇ
ਪੀਿਖਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪੀਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
11) #ਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੱ ਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਿਲਖਣ, ਕੱ ਟਣ ਜ ਿਮਟਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਰੱ ਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

12) ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਦੋਵE ਪਾਸੇ ਛੱ ਡੇ ਗਏ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਜ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰ ਨਾ ਹੀ
ਰਫ਼ ਕੰ ਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ।
13) ਪੀਿਖਆ ਕEਦਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸਗਰਟਨGਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
14) ਪੀਿਖਆ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਚਾਹ, ਕੌ ਫੀ, ਕੋਲਡ ਡਿਰੰ ਕਸ ਆਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ
ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
15) ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ/ਿਬਜਲੀ ਯੰ ਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
16) ਜੇਕਰ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨਾਜਾਇਜ਼/ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਿਖਆ ਿਦੰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ ਤ
ਉਸਦੀ ਪੀਿਖਆ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਪੀਿਖਆਵ ਦੇਣ #ਤੇ
ਕੁਝ ਸਮE ਲਈ ਜ ਪੱ ਕੇ ਤੌਰ #ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰ ਿਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
17) ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਪੀਿਖਆ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਿਲਿਖਆ
ਜਾਵੇ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰ ਧ ਪੀਿਖਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
18) ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਪੀਿਖਅਕ ਹਰੇਕ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਅੰ ਗੂਠJ ਦਾ
ਿਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ ਪੀਖਆਰਥੀ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਅਤੇ
#ਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੱ ਬੇ ਹੱ ਥ ਦੇ ਅੰ ਗੂਠJ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾ ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸੱ ਜੇ ਹੱ ਥ ਦੇ
ਅੰ ਗੂਠJ ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੀਿਖਅਕ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ, #ਤਰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਗ<ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ।
19) ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ #ਤਰ ਕਾਪੀ ਨੰਬਰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨ।
20) ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਅਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਪੀਿਖਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ8 ਬਾਅਦ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ
ਅਤੇ #ਤਰ ਕਾਪੀ ਪੀਿਖਅਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
21) ਪੀਿਖਆਰਥੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਕ #ਤਰ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਲਡ, ਿਵਗਾੜਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ #ਤਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ ਿਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
22) #ਤਰ ਦੇਣ ਸਮE ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤ8 ਿਜ਼ਆਦਾ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਗੂੜਾ< ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਇਸਦਾ #ਤਰ
ਗਲਤ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।
23) ਜੇਕਰ ਪਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰ ਨਾ ਗੁੰ ਮ ਹੈ ਜ ਿਕ ਠੀਕ ਿਪੰ ਟ ਨਹ6 ਹੋਇਆ ਤ ਪੀਿਖਆ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਿਮੰ ਟ ਤੱ ਕ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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