ਿਵਸ਼ਾ:- ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਨਰਿਸੰ ਗ /ਪੋਸਟ ਬੇਿਸਕ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਰਿਸੰ ਗ ਸਾਲ-2021 ਦੇ ਕੌ ਰਸ ਦੇ ਦਾਖਿਲਆ ਲਈ
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਸਿਲੰਗ ਦੀ ਪੀਿਕਆ ਸਬੰ ਧੀ ।
1. ਿਮਤੀ 01-09-2021 ਤ 07-09-2021 ਤੱ ਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਤ ਕਾਲਜ਼/ਕੋਟਾ/ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ
(Preferences) ਆਨ-ਲਾਈਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਅਤੇ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਿਦਤੀ ਗਈ ਕਾਲਜ਼/ਕੋਟਾ/ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ
(Preferences) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱ ਲ ਪੋਿਵਜਨਲ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ
ਸੀਟ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਪ-ਦੰ ਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
a. ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ ਭਰੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱ ਲ ਪੋਿਵਜਨਲ ਸੀਟ
ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
b. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਕਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਤ ਪਿਹਲ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ
ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਓਪਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀਟ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੈ
ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੀ ਗਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।
c. ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨ ਮੈਨਜਮਟ ਕੋਟਾ ਭਿਰਆਂ ਹੈ ਤ ਪਿਹਲਾ ਉਸਨੂੰ ਗੌਰਮਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ
ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਗੋਰਮਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਹੈ ਤ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨਜਮਟ ਕੋਟੇ ਦੀ
ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਪੋਿਵਜ਼ਨਲ ਅਲਾਟਮਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ
ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ਼ ਿਵਖੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਾਲਜ਼ ਿਵੱ ਖੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਥੇ
ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਕਾਲਜ਼ ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਵੱ ਲ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱ ਲ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱ ਲ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨ ਤੱ ਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
4. ਦੂਸਰੇ ਰਾ ਡ ਦੀਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਾਊਸਿਲੰਗ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜ਼/ਕੋਟਾ/ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ
ਤਰਜ਼ੀਹ (Preferences) ਦੀ ਮੰ ਗ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਿਜਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿਹਲੀ ਕੋਸਿਲੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਨ ਨੂੰ ਨਵ ਿਵਕਲਪ/
ਤਰਜ਼ੀਹ (Preferences) ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੈ।
6. ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਅਤੇ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਿਦਤੀ ਗਈ ਕਾਲਜ਼/ਕੋਟਾ/ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ
(Preferences) ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੱ ਲ ਪੋਿਵਜ਼ਨਲ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ
ਸੀਟ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਾਪ-ਦੰ ਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

a. ਿਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਊੰ ਸਿਲੰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਰਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੀਟ
ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਕਾਲਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸਰੀ ਕਾਊਸਿਲੰਗ
ਲਈ ਤਰਜ਼ੀਹ (Preferences) ਨਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆ ਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ ਉਹਨ ਨੂੰ ਮੈਿਰਟ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਓਪਨ ਕੈਟਗ
ੇ ਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤ ਉਸ
ਦੀ ਸੀਟ ਅਪ-ਗੇਡ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਓਪਨ ਦੀ ਸੀਟ ਆਰਜੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।
b. ਿਜਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕਾਊਸਿਲੰਗ ਿਵੱ ਚ ਮੈਨਜਮਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ
ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨ ਵੱ ਲ ਕਾਲਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸਰੀ ਕਾਊਸਿਲੰਗ ਲਈ
ਤਰਜ਼ੀਹ (Preferences) ਨਹੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆ ਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ ਉਹਨ ਨੂੰ ਮੈਿਰਟ ਦੇ
ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲਜ਼ ਿਵੱ ਖੇ ਗੌਰਮਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਦੀ
ਸੀਟ ਅਪ-ਗੇਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਲਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਰਜੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ।

