
Page 1 of 2 
 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਉਚੇਰੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ 
(ਸਸਸਿਆ -1 ਸ਼ਾਿਾ) 

ਸੇਿਾ ਸਿਿੇ, 
1. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ। 
2. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਅੰਸਰਿਤਸਰ। 
3. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
4. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਾਜੀਿ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪਸਟਆਲਾ। 
5. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸ਼ਿੀ ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ ਸਾਸਿਬ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਫਸਤਿਗੜ੍ਹ ਸਾਸਿਬ। 
6. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਲਿਲੀ ਪਿੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ। 
7. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਚਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ, ਪਸਟਆਲਾ। 
8. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਤਲਿੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਸ ੰਡਾ। 
9. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਘੜੰੂ੍ਆਂ, ਰੋਿਾਲੀ। 
10. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ,ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਬਸ ੰਡਾ। 
11. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ.ਏ.ਿੀ. ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ। 
12. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਰੰਡੀ ਗੋਸਬੰਦਗੜ੍ਹ। 
13. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਰਆਤ ਬਾਿਰਾ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਰੋਿਾਲੀ। 
14. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਜੀ.ਐਨ.ਏ. ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ। 
15. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਸੰਘ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ। 
16. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਤਲਿੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਸ ੰਡਾ। 
17. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ,ਸੂਸਰਆ ਿਰਲਡ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ। 
18. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸਰਰਟ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਰੰਡੀ ਗੋਸਬੰਦਗੜ੍ਹ। 
19. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸ਼ਿੀ ਗੁਰੂ ਰਾਰਦਾਸ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ ਆਫ ਿੈਲਥ ਸਾਇੰਸਸਜ਼, ਅੰਸਰਿਤਸਰ। 
20. ਿਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਸੀ.ਟੀ. ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀ, ਲੁਸਧਆਣਾ। 

ਰੀਰੋ ਨੰ: HED-EDU10UNIV/2/2021-4edu1/166-185         
  ਸਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18.01.2021 
ਵਿਸ਼ਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਿਰਵਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਹਣ 

ਿਬੰਧੀ।  
****** 

  ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਨੰ: HED10UNIV/65/2020-4EDU/3533/1-20 
ਸਰਤੀ 12.11.2020 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਸਿਿੱਚ।  
2.  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਸਰੂਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਾਈਿੇਟ ਯੂਨੀਿਰਸਸਸਟਆਂ ਸਰੇਤ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਿਾਇਤਾ 
ਪਿਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿਾਇਤਾ ਪਿਾਪਤ ਕਾਲਜ ਸਨਰਨ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਤੀ 21.01.2021 ਤੋਂ 
ਰੁੜ੍ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸਿਿੱਚ ਿੋਲਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਲਆ ਸਗਆ ਿੈ:-  

i. ਸਿਸਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਿੱਤ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਿਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਿੋਏ ਆਫ-ਲਾਈਨ ਅਤੇ 
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ  ਰਾਸਧਅਰ ਰਾਿੀਂ ਪੜ੍ਾਈ ਕਰਿਾਈ ਜਾਿੇ ਅਤੇ ਸਰੈਸਟਰ/ਸਾਲਾਨਾ 
Examinations ਆਫ-ਲਾਈਨ ਰਾਸਧਅਰ ਰਾਿੀਂ ਿੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ।  
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ii. ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਰਰਜੀ ਰੁਤਾਬਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿੁਿੱਲ ਿੋਿੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ 
ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕਸੇ ਪਿਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਿਗੇਾ। 

iii. ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਿਿੱਚ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਹਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਿਾਸਟਲ 
ਿੋਲਹੇ ਜਾਣ। ਿਾਸਟਲ ਦਾ ਕਰਰਾ ਪਿਤੀ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਰਰੇ ਦੇ ਸਾਇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ੍ੀਂਦੀ 
ਸਡਸਟੈਸਸੰਗ/ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੰੂ ਸਧਆਨ ਸਿਿੱਚ ਰਿੱਿਦੇ ਿੋਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ ਅਤੇ 

ਅਲਾਟਰੈਂਟ ਸਰੇਂ ਤਰਜੀਿ ਫਾਇਨਲ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦਿੱਤੀ ਜਾਿੇ। 
iv. ਸਿਸਦਅਕ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਸਿਿੱਚ ਰੈਸ(Mess)/ਕੰਟੀਨ ਆਸਦ ਸਿਹਤ ਸਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ 

ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ (Proper Safety Precautions) ਰੁਕੰਰਲ ਸੁਰਿੱ ਸਿਆ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਿਰਤਦੇ ਿੋਏ ਲੋੜ 

ਅਨੁਿਾਰ/ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਸਿਿੱਚ ਿੋਲਹੇ ਜਾਣ। 
v. ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਰਿੱ ਦੇਨਜਰ ਯੂਨੀਿਰਸਸਸਟਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਿਲੋਂ ਕੇਂਦਰ 

ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਿਿੱਲੋਂ ਸਰੇਂ-ਸਰੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ 
ਿਿਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪਿੱਤਰ ਰਾਿੀਂ ਕੋਸਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਰੁੜ੍ ਿੋਲਹਣ ਸਬੰਧੀ 

ਜਾਰੀ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਸਬੰਨ ਪਾਲਹਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਿੇਗੀ (ਕਾਪੀ ਨਿੱ ਥੀ)। 

       
(ਪਰਮਜੀਤ ਵਿੰਘ, ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.) 

        ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਵਖਆ 

ਸਪ.ਅੰ.ਨੰ: HED-EDU10UNIV/2/2021-4edu1/186       ਸਰਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ;18.01.2021 
ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਕਾ), ਪੰਜਾਬ ਨੰੂ ਭੇਜਦੇ ਿੋਏ ਸਲਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 

ਸਰੂਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਪਿੰ ਸੀਪਲਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਧਰ ਤੇ ਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।   

                      
       (ਪਰਮਜੀਤ ਵਿੰਘ, ਪੀ.ਿੀ.ਐਿ.)   

        ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਵਖਆ 

 
ਨਿੱ ਥੀ:- ਯੂਨੀਿਰਸਸਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਜ਼ ਰੁੜ੍ ਿੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਰੀ ਸਸਿੱ ਸਿਆ ਸਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡੀਟੇਲਡ ਗਾਇਡਲਾਈਨਜ਼ 
ਸਰਤੀ 12.11.2020 ਦੀ ਕਾਪੀ।  
 
 

 

 


