ਜਰੂਰੀ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਤੀ: 27.08.2020

ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ – ਭਾਗ ਪਟਿਲਾ (ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) ਟਵਿੱ ਚ ਦਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ:1. ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਿੈਮਿਟ ਮਲਸਟ ਮਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਮਿਆਿਥੀ ਮਿਤੀ 27-08-2020 ਤੋਂ 31-08-2020 ਿੁਪ੍ਮਿਿ
2 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਆਪ੍ਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹਾਂ ਕਿਵਾਉਣਗੇ। ਿੈਮਿਟ ਮਲਸਟ ਮਵਿੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਵਮਿਆਿਥੀ ਜੇਕਿ ਫੀਸ
ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਮਿਤੀ ਤਿੱ ਕ ਨਿੀਂ ਭਿਿਾ/ਭਿਿੀ ਤਾਂ ਿੈਮਿਟ ਅਨੁਸਾਿ ਅਗਲੇ ਮਵਮਿਆਿਥੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਿੇ ਮਿਿੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਜੇਕਿ ਮਕਸੇ ਵੀ ਮਵਮਿਆਿਥੀ ਿੇ ਸਿਟੀਮਫਕੇਟ ਜਾਂ ਿਸਤਾਵੇਜ ਗਲਤ ਪ੍ਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਿਿੱ ਿ ਕਿ ਮਿਿੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਬੀ.ਪੀ.ਐਡ – ਭਾਗ ਪਟਿਲਾ (ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ) 12254/- (ਿੋਸਿਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਟਬਨਾ)
ਨੋਿ:-

ਪ੍ੋਸਟ ਿੈਮਟਰਕ ਸਕਾਲਿਮਸ਼ਪ੍ ਅਧੀਨ ਆਉਂਿੇ ਐਸ.ਸੀ. ਮਵਮਿਆਿਥੀ ਜੋ ਸਿਕਾਿ ਿੁਆਿਾ ਮਨਿਧਾਮਿਤ ਸ਼ਿਤਾਂ

ਪ੍ਿੀਆਂ ਕਿਿੇ ਿਨ, ਉਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੂੰ ਡ 3500/- ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਿੋੜਨ ਯੋਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਿੀ ਸਮਕਊਿਟੀ
150/- ਿੁਪ੍ਏ (ਕੇਵਲ ਪ੍ਮਿਲੇ ਸਾਲ ਿੇ ਨਵੇਂ ਿਾਖਲ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਮਵਮਿਆਿਥੀ) ਅਤੇ ਿੋਿ ਸਿਕਾਿੀ ਪ੍ੋਸਟ ਿੈਮਟਰਕ ਸਕਾਲਿਮਸ਼ਪ੍
ਿਿਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਿੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਿੇਣਗੇ। ਸਿਕਾਿ ਿੀਆਂ ਿਿਾਇਤਾਂ ਿੁਤਾਮਬ੍ਕ ਸਿੇਂ ਮਸਿ ਪ੍ੋਸਟ ਿੈਮਟਰਕ ਸਕਾਲਿਮਸ਼ਪ੍
ਫਾਿਿ ਭਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋ ੜੀਂਿੇ ਿਸਤਾਵੇਜ (ਆਿਿਨ ਿਾ ਸਿਟੀਮਫਕੇਟ, ਬ੍ੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਿੀ ਕਾਪ੍ੀ, ਐਸ.ਸੀ. ਸਿਟੀਮਫਕੇਟ,
ਆਧਾਿ ਕਾਿਡ, ਡੋਿੀਸਾਈਲ ਸਿਟੀਮਫਕੇਟ ਆਮਿ) ਜਿਹਾਂ ਕਿਵਾਉਣਗੇ।
ਫੀਸ

ਸਟੇਟ

ਬ੍ੈਂਕ

ਆਫ

ਇੂੰ ਡੀਆ

ਪ੍ਮਟਆਲਾ

ਿੇ

ਮਲੂੰਕ

https://www.onlinesbi.com/sbicollect/icollecthome.htm?CorpID2233961 ਤੇ ਭਿੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ ਜਾਂ
ਮਪ੍ਰੂੰ ਸੀਪ੍ਲ ਪ੍ੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਗੌਿਮਿੂੰ ਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮਫਜੀਕਲ ਐਜਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਮਟਆਲਾ ਕਾਲਜ ਿੇ ਿੇਠ ਮਲਖੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰਬ੍ਿ ਮਵਿੱ ਚ
NET Banking, Rupay Card / Credit Card / Paytm / Prepaid Card / NEFT / RTGS ਨਾਲ ਭਿੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ।
Bank

:

State Bank of India

Account No.

:

10003600148

IFSC Code

:

SBIN0050677

Branch

:

State College of Education Patiala

ਫੀਸ ਭਿਨ ਉਪ੍ਿੂੰ ਤ ਮਵਮਿਆਿਥੀ ਆਪ੍ਣਾ ਨਾਿ, ਮਪ੍ਤਾ ਿਾ ਨਾਿ, ਕਲਾਸ, ਿੈਮਿਟ ਮਲਸਟ ਨੂੰਬ੍ਿ, ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰਬ੍ਿ,
ਸਿਿ ਵੇਿਵੇ ਸਿੇਤ ਕਾਲਜ ਿੀ Email-ID gcpebped4year2020@gmail.com ਅਤੇ Admission Incharge ਪ੍ਰੋ.
ਅੂੰ ਮਿਤਪ੍ਾਲ ਮਸੂੰ ਘ ਿੇ ਫੋਨ ਨੂੰਬ੍ਿ 98159-94677 ਤੇ Whatsapp ਿਾਿੀਂ ਤੁਿੂੰਤ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਵੇ, ਮਕਉਂਮਕ ਇਨਹਾਂ
ਵੇਿਮਵਆਂ ਿੇ ਆਧਾਿ ਤੇ ਿੀ ਮਵਮਿਆਿਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿੋਲ ਨੂੰਬ੍ਿ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ

Paste your
passport size
photograph

1. ਿੈਂ ਮਬ੍ਆਨ ਕਿਿਾ/ਕਿਿੀ ਿਾਂ ਮਕ ਬ੍ੀ.ਪ੍ੀ.ਐਡ ਭਾਗ ਪ੍ਮਿਲਾ (ਚਾਿ ਸਾਲਾ ਕੋਿਸ) ਲਈ ਭੇਜੇ ਿਸਤਾਵੇਜ ਸਿੀ ਿਨ,
ਜੇ ਕੋਈ ਿਸਤਾਵੇਜ ਗਲਤ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੇਿਾ ਿਾਖਲਾ ਿਿੱ ਿ ਕਿ ਮਿਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਿੈਂ ਕਾਲਜ ਲਿੱਗਣ ਸਿੇਂ ਮਕਸੇ ਤਿਹਾਂ ਿੀ ਿੈਮਗੂੰ ਗ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਿੱ ਸਾ ਨਿੀਂ ਲਵਾਂਗਾ/ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸਪ੍ੈਕਟਸ ਮਵਿੱ ਚ ਮਿਿੱ ਤੇ
ਮਨਯਿਾਂ ਿੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਿਾਂਗਾ/ਕਿਾਂਗੀ।
3. ਿੈਂ ਪ੍ਰਾਸਪ੍ੈਕਟਸ ਮਵਿੱ ਚ ਿਿਜ ਮਫਜੀਕਲ ਮਫਿੱ ਟਨੈਸ ਟੈਸਟ ਪ੍ਾਸ ਕਿਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿਾਂ। ਜੇਕਿ ਬ੍ਾਅਿ ਮਵਿੱ ਚ ਿੈਂ ਮਫਜੀਕਲ
ਐਕਟੀਵੀਟੀ ਕਿਨ ਿੇ ਅਸਿਿਥ ਿੋਵਾਂ ਤਾਂ ਯਨੀਵਿਮਸਟੀ ਮਨਯਿਾਂ ਅਨੁਸਾਿ ਿੇਿੇ ਤੇ ਬ੍ਣਿੀ ਕਾਿਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਿੈਂ ਮਬ੍ਆਨ ਕਿਿਾ/ਕਿਿੀ ਿਾਂ ਮਕ ਿੈਂ ਯਨੀਵਿਮਸਟੀ ਿੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮਖਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਮਿਲਾਂ ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਿੇ ਅਸਲ ਿਸਤਾਵੇਜ
ਜਾਂ ਸਿਟੀਮਫਕੇਟ ਚੈਕ ਕਿਵਾਉਣ ਿਾ ਪ੍ਾਬ੍ੂੰ ਿ ਿੋਵਾਂਗਾ/ਿੋਵਾਂਗੀ।

ਮਿਤੀ:
ਮਬ੍ਆਨ ਕਿਤਾ

