Instructions to all institutes for fee Remittance
ਸਮੂਹ ਬਹਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ
ਦਾਖਿਲਆ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ Remittance ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ:
1. ਸੀ.ਡੈਕ ਵੱ ਲ ਬਣਾਏ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਡਊਲ ਉਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਵੱ ਲ ਆਪਣੇ Login ID ਅਤੇ Password
ਨਾਲ Login ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ Login ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ Course wise,
Registration no, Name, Father name ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵਾ Display ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ On-Roll ਹਨ, ਉਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੈ ਕ
ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ online Screen ਤੇ verify ਅਤੇ Check box ਿਵੱ ਚ Tick ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਿਜੰ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ ਫੀਸ ਿਰਫੰ ਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ
ਦੀ Remittance ਲਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. Course Wise Verify ਕਰਨ ਉਪੰ ਰਤ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ Final Confirmation ਨਾਲ online
Submit ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ 10 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੋਸਸ
ੈ ਦੌਰਾਨ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਬਕ ਿਡਟੇਲ (Account no., Account Holder's name, IFSC Code,
Bank Branch name and City) ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਦੀ Remittance ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ
RTGS/NEFT/Online ਤਰੀਕੇ ਰਾਹ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਟਰ ਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ Verify ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਿਪੰ ਟ ਲੈ ਣ ਉਪਰੰ ਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਵੱ ਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰ ਸਥਾ ਵੱ ਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ
ਿਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਿਵਖੇ ਜਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਹੱ ਤ ਲੇ ਖਾ ਸ਼ਾਖਾ
ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ।
09. ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ 10 ਿਦਨ ਦਾ ਸਮ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਲ
ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਮਤੀ 28.2.2022 ਤ 09.03.2022 ਤੱ ਕ ਮੁੰ ਕਮਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

