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ਰਪਾਯਭਾ 'ੲ' 

ਵਿਵਦਅਕ ਮਗਤਾ ਸਫੰਧੀ ਸਿੈ-ਘਸ਼ਣਾ/ਤਸਦੀਕੀ ੱਤਯ 
(ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਯੇ ਰਾਇਭਯੀ ਕਾਡਯ ਅਵਧਆਕਾਂ ਿੱਰੋਂ ਬਵਯਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਫੀ.ਐੱਡ./ਿਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਦਅਕ/ਰਪੈਸ਼ਨਰ 

ਮਗਤਾਿਾਂ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ੱਤਯ-ਵਿਹਾਯ/ਰਾਈਿੇਟ ਤਯ ਤੇ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।)  
1.  ਭੈਂ .............. ...........................  ੱ ਤਯ/ ੱ ਤਯ ਸ਼ਰੀ .................... ........................ 

ਿਾਸੀ ................................................. ਦਾ/ਦੀ ਯਵਹਣ ਿਾਰਾ/ਿਾਰੀ ਹਾਂ  ਅਤੇ 
ਸਰਾਸ/ਸਐਸ ................................................ ਵਜਰਹਾ .................................... 
ਵਿਖੇ ਫਤਯ ..................................... ਸੇਿਾ ਵਨਬਾ ਵਯਹਾ/ਯਹੀ ਹਾਂ। 

2.  ਇਹ ਵਕ ਭੈਂ ਵਸੱਵਖਆ ਵਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਰਾਇਭਯੀ ਕਾਡਯ ਤੋਂ ਭਾਸਟਯ ਕਾਡਯ ਵਿੱਚ ਤਯੱਕੀ ਦੇ 
ਵਿਸ਼ੇ ................................... ਦੀ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਸਿੈ-ਘਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਯਹਾ/ਯਹੀ ਹਾਂ। 

3.  ਇਹ ਵਕ ਭੈਂ ਸਫੰਧਤ ਸਟ ਰਈ ਸਾਯੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੈਂ  ਉਕਤ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਿੱਖ-ਿੱਖ 
ਸੰਸਥਾਿਾਂ/ਫਯਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਵਰਖੇ ਅਨ ਸਾਯ ਵਿਵਦਅਕ/ਰਪੈਸ਼ਨਰ ਮਗਤਾਿਾਂ ਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:- 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਵਿਵਦਅਕ 
ਮਗਤਾਿਾਂ 

ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ
/ਫਯਡ ਦਾ ਨਾਂ 

ਵਿਵਦਅਕ 
ਸੈਸ਼ਨ 

ਸੰਸਥਾ ਦਾ 
ਨਾਭ  (ਕੀ 
ਸੰਸਥਾ 

ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ 
ਨਾਰ 

ਐਪੀਰੀਏਟਡ 
ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਰ 
ਕੰਸਟੀਚੂਐਟਂ 
ਵਿੰਗ ਹੈ।) 

ਮੂਨੀਿਯ
ਵਸਟੀ/ 
ਸਟੱਡੀ 
ਸੈਂਟਯ/ 
ਸੰਸਥਾ ਦਾ 
ਨਾਂ ਅਤੇ 
ਤਾ ਵਜੱਥੇ 

PCP 
ਰਗਾਏ 

ਯੈਗੂਰਯ/ 
ਵਡਸਟੈਂਸ/ 
ੱਤਯ-
ਵਿਹਾਯ/ 
ਰਾਈਿੇਟ 
ਯਾਹੀਂ। 

ਰੀਵਖਆ 
ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਨਾਂ 
ਅਤੇ ਤਾ 
(ਕੀ ਇਹ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਯ 
ਸੀ) 

ਸੈਸ਼ਨ ਦਯਾਨ 
ਵਯਹਾਇਸ਼ ਦਾ 
ੂਯਾ ਿੇਯਿਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਥਨ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

          

          

          

          

   ਉਭੀਦਿਾਯ ਿੱਰੋਂ ਹੇਠ ਵਰਖੇ ਰਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ Open Distance Learning Programme ਯਾਹੀਂ 
ਰਾਤ ਮਗਤਾ ਸਫੰਧੀ ਉੱਤਯ ਸੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਫੂਤ ਸਭੇਤ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ:-  
ਰਸ਼ਨ 1 ਉਭੀਦਿਾਯ ਨੇ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਯਾਹੀਂ ਮਗਤਾ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ 

ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਦੇ Act & Statute ਵਿੱਚ ODL Programme ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿੀਜ਼ਨ ਹੈ। (ਜੇਕਯ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਸਫੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਯ 1  

ਉਭੀਦਿਾਯ ਿੱਰੋਂ 
ਸਿ-ੈਤਸਦੀਕ 
ਕੀਤੀ ਪਟ 

ਵਚਕਾਈ ਜਾਿੇ। 
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ਰਸ਼ਨ 2 ਉਭੀਦਿਾਯ ਨੇ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਯਾਹੀਂ ਮਗਤਾ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ 
ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਦੇ Act & Statute ਵਿੱਚ ODL Programme ਆਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ 
ਫਾਹਯ Off Campus Study Centre ਯਾਹੀਂ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਰਿੀਜ਼ਨ ਹੈ। (ਜੇਕਯ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਯ 2  

ਰਸ਼ਨ 3 ਉਭੀਦਿਾਯ ਨੇ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਯਾਹੀਂ ਮਗਤਾ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ 
ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਨੇ ਆਣੀ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਫਾਹਯ  Off Campus Study Centre ਯਾਹੀਂ 
ODL Programme ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ UGC/DEC ਤੋਂ Permission ਰਈ ਹੈ। (ਜੇਕਯ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਯ 3  

ਰਸ਼ਨ 4 ਉਭੀਦਿਾਯ ਨੇ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਯਾਹੀਂ ਮਗਤਾ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ 
ਉਭੀਦਿਾਯ ਵਸੱਧਾ ਦਾਖਰ ਹਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਨਾਰ ਜ ੜੀ  ਵਕਸੇ Franchisee ਯਾਹੀਂ। (ਸਫੂਤ 
ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿ)ੇ 

ਉੱਤਯ 4  

ਰਸ਼ਨ 5 ਉਭੀਦਿਾਯ ਨੇ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਯਾਹੀਂ ਵਿਵਦਅਕ/ ਰਪੈਸ਼ਨਰ  
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਫੀ.ਐੱਡ.) ਮਗਤਾ  ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਨੇ ਵਿਵਦਅਕ/ ਰਪੈਸ਼ਨਰ  
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਫੀ.ਐੱਡ.) ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ AICTE ਅਤੇ ਟੀਚਯ ਟਰੇਵਨੰਗ ਰਗਯਾਭ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ N.C.T.E. ਤੋਂ 
ਨਾਯਭ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ Permission ਰਈ ਹੈ। (ਜੇਕਯ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਯ 5  

ਰਸ਼ਨ 6 ਉਭੀਦਿਾਯ ਨੇ ਵਜਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਤੋਂ ODL Programme ਯਾਹੀਂ ਵਿਵਦਅਕ/ ਰਪੈਸ਼ਨਰ  
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਫੀ.ਐੱਡ.) ਮਗਤਾ ਹਾਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਸੰਸਥਾ/ਮੂਨੀਿਯਵਸਟੀ ਨੇ ਵਿਵਦਅਕ/ ਰਪੈਸ਼ਨਰ  
(ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਫੀ.ਐੱਡ.) Franchisee ਯਾਹੀਂ Territorial Jurisdiction ਤੋਂ ਫਾਹਯ Study Centre/Examination 
Centre ਫਣਿਾਉਣ ਰਈ AICTE ਜਾਂ N.C.T.E. ਤੋਂ Permission ਰਈ ਹੈ। (ਜੇਕਯ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਫੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿੇ) 

ਉੱਤਯ 6  

 
ਭੈਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਵਿਵਦਅਕ ਮਗਤਾਿਾਂ ਸਫੰਧੀ ਉਕਤ ਵਦੱਤੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਯ ਸਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਿੀ ਤੱਥ ਛ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਯ ਭੇਯੇ ਿੱਰੋਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਰਤ 
ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ/ਦੀ ਵਜੰਭੇਿਾਯ ਭੈਂ ਖ ਦ ਹਿਾਂਗਾ/ਹਿਾਂਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਜ ਿੀ ਭੇਯੇ ਵਿਯ ੱ ਧ ਕਾਨੰੂਨੀ ਕਾਯਿਾਈ 
ਫਣਦੀ ਹਿੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ/ਦੀ ਭੈਂ  ਖ ਦ ਵਜੰਭੇਿਾਯ ਹਿਾਂਗਾ/ਹਿਾਂਗੀ। 
 
           ਵਫਆਨ ਕਯਤਾ  
ਤਸਦੀਕ L^ 

ਭੈਂ ਵਫਆਨ ਕਯਦਾ/ਕਯਦੀ ਹਾਂ ਵਕ ਭੇਯਾ ਉਯਕਤ ਹਰਪੀਆਂ ਵਫਆਨ ਸਹੀ ਿਾ ਦਯ ਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਯੇ ਿੱਰੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 
ਕ ੱ ਝ ਿੀ ਰ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਛ ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਗਆ ਹੈ।  
 

ਵਭਤੀ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH          ਵਫਆਨ ਕਯਤਾ 
ਭਫਾਇਰ ਨੰ. ...........................   


