ਬੀ.ਟੈਕ. ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਦਾਖਹਲਆਂ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

1. ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਦੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ ਸਵਭਾਗਾਂ ਸਵਖੇ ਬੀ.ਟੈਕ. (ECE/ME/CIVIL), ਯਾਦਸਵੰ ਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆਫ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ, ਤਲਵੰ ਡੀ ਿਾਬੋ ਸਵਖੇ ਬੀ.ਟੈਕ. (ECE/ME/CIVIL) ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰ ਜੀਨੀਅਸਰੰ ਗ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਨੇਬਰਹੁੱ ਡ ਕੈਂਪਿ, ਰਾਮਪਰਾ ਫੂਲ ਸਵਖੇ ਬੀ.ਟੈਕ. (CSE/ECE) ਕੋਰਿਾਂ ਦੇ ਦੂਿਰੇ ਿਮੈਿਟਰ ਸਵਚ ਦਾਖਲਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਪਸਹਲਾਂ ਸਕਿੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਾਲਜ/ਿੰ ਿਥਾ ਸਵਖੇ
ਬੀ.ਟੈਕ . ਭਾਗ ਪਸਹਲਾ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਿਮੈਿਟਰ ਸਵਚ ਦਾਖਲਾ ਸਲਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਿ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ
ਪਾਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਫਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਿ
ਵਾਸਪਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾਖ਼ਸਲਆ ਅਨਿਾਰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰਮ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਿ ਬੀ.ਟੈਕ. ਕੋਰਿਾਂ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਫ਼ੀਿ ਹੀ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
4. ਬੀ.ਟੈਕ. ਦੇ ਦੂਿਰੇ ਿਮੈਿਟਰ ਸਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਿਰੇ ਿਮੈਿਟਰ ਦੀ ਫ਼ੀਿ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਾਲਾਨਾ ਚੰ ਦੇ
ਆਸਦ ਪਸਹਲੇ ਿਮੈਿਟਰ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
5. ਦੂਿਰੇ ਿਮੈਿਟਰ ਸਵਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਢਲੇ ਕਾਲਜ/ਿੰ ਿਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਿ ਕੀਤੇ ਪਸਹਲੇ ਿਮੈਿਟਰ ਦੇ
ਸਿਲੇ ਬਿ ਸਵਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਹਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵਚਾਰ ਉਪਰੰ ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਿਮੈਿਟਰ ਦੇ
ਬਰਾਬਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਿਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੀਸਖਆ
ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਿ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਤੋਂ 10,000/- ਰਪਏ ਪਰਤੀ ਸਵਸ਼ਾ ਦੇ ਸਹਿਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

Modalities Regarding Admission in B.Tech. First Year Second Semester

1.

2.

3.

4.
5.

The admission will be made in the Ist year of 2nd semester of B.Tech (ECE, ME, CIVIL) at
Punjabi University Campus, Patiala, B.Tech (CSE, ECE,ME) at Yadvindera College of
Engineering, Talwandi Sabo and B.Tech (CSE, ECE) at College of Engineering, Rampura Phul
from January, 2018.
The admission will be open for those candidates who are already admitted in Ist Semester of
B.Tech (4 year) course in a recognized college/institution. Any fresh candidate will not be
eligible for this admission. In case any candidate applied even after this, his/her application fee
will not be refunded.
The interested candidates will apply through online portal on University Website after
submitting the application fee as already charged from the Ist year candidates during the
admission process for B.Tech. students.
In addition to fee for 2nd semester, the funds and annual charges etc. charged from the students
of Ist semester will be charged from the admitted candidates in 2nd semester.
Any deficiency found in syllabus of Ist semester passed by the admitted candidate in his primary
college/institute, the same will be completed by the department after conducting special classes
during summer vacations. The deficiency of papers will be determined by the experts after
thorough discussions in this regard. A fee of Rs. 10000/- per subject will be charged from
admitted candidates for this purpose.

