
Community College 
Central University of Punjab 

Diploma in Green Farming Technologies 

APPLICATION FORM 
Personal Information ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਯੀ: 

Name ਨਾਭ  

Paste your Recent 
Passport Size 

Photo 
ਆਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਖਿੱਚੀ ਹਈ 

ਾਸਯਟ ਸਾਈਜ਼  
ਪਟ ਨਚਕਾਓ 

Father’s Name ਨਤਾ ਦਾ ਨਾਭ  

Mother’s Name ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਭ  

Date of Birth ਜਨਭ ਨਭਤੀ  

Category (Gen/OBC/SC/ST) 
ਸ਼੍ਰਣੀ (ਜਨਯਰ/ਓਫੀਸੀ/ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ.)  

Sex (Male/Female/Others) 
ਨਰਿੰ ਗ (ਭਯਦ/ਔਯਤ/ਹਯ)  

Education Qualification ਨਿਨਦਅਕ ਮਗਤਾ: (attach self-attested photocopies of certificate/degree ਮਗਤਾ ਰਭਾਣ ਨਿੱ ਥੀ ਕਯ) 

Class 
ਜਭਾਤ 

Board/University 
ਫਯਡ/ਮੂਨੀਿਯਨਸਟੀ 

Year of Passing 
ਾਸ ਕਯਨ ਦਾ ਸਾਰ 

Percentage 
ਰਤੀਸ਼੍ਤ 

Subject(s) 
ਨਿਸ਼੍ 

10th     

10+2     

     

     

Address ਤਾ: 

Correspondence Address ਨਚਿੱ ਠੀ-ਿੱਤਯ ਰਈ ਤਾ Permanent Address ਿੱਕਾ ਤਾ 
  

  

  

 Village/City ਨਿੰਡ/ਸ਼੍ਨਹਯ: 

PIN Code ਨਿੰਨ: District ਨਜਰਹਾ: 

Contact Details ਸਿੰ ਯਕ:              

Email ਈਭਰ: Mobile No. ਭਫਾ.: 

Declaration: I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my 

knowledge and belief and I bind myself to abide by all the rules of the University.    

ਘਸ਼੍ਣਾ: ਭੈਂ ਇਹ ਘਸ਼੍ਣਾ ਕਯਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਉਯਕਤ ਿਯਿ ਭਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਨਗਆਨ ਅਨੁਸਾਯ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤ ਭੈਂ ਮੂਨੀਿਯਨਸਟੀ ਦ ਹਯ ਨਨਮਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਰਈ ਰਤੀਫਿੱ ਧ ਹਾਂ। 

Date ਨਭਤੀ:                                                
Place ਸਥਾਨ:         Signature of Candidate ਉਭੀਦਿਾਯ ਦ ਦਸਤਖ਼ਤ 

 
Signature of Father/Mother/Guardian ਨਤਾ/ਭਾਤਾ/ਸਯਰਸਤ ਦ ਦਸਤਖ਼ਤ 
 

-----------------------------------------------------------For Office Use------------------------------------------------------------- 

Fee of Rs. __________ received vide receipt no. __________________ dated _________________. 
 

Signature of person receiving form 

Instructions Overleaf ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਈ ਿੰ ਨਾ ਯਤ  



Instructions 

1. Application fee of Rs. 100/- for General/OBC category and Rs. 50/- for SC/ST will be collected at the time 

of submission of application form in the office of Community College. 

2. Complete application form along with relevant documents must be submitted in the office of 

Community College, Central University of Punjab, Mansa Road, Bathinda on or before 11.08.2015, 5 PM. 

3. Admission on 10+2 or equivalent Merit basis. 

4. Reservation policy as per Govt. of India rules and regulations. 

5. Documents to be attached with application form: 

i. Date of Birth Certificate 
ii. 10+2 or equivalent certificate 

iii. Any other degree/diploma Certificate  

iv. Latest Character Certificate 

v. Category Certificate (if applicable) 

vi. Residence/ID Proof (Aadhar Card/Ration Card/Domicile Certificate/Voter Card/Passport or any other) 

 
IMPORTANT DATES 

 Last date to submit application form:    11.08.2015, 5:00 PM 

 Display of Merit List, Counseling and Admission:  14.08.2015, 10:00 AM 

  

ਹਦਾਇਤਾਂ 
1. ਅਯਜੀ ਪੀਸ ਜਨਯਰ/ਓਫੀਸੀ ਕਟਗਯੀ ਦ ਉਭੀਦਿਾਯਾਂ ਰਈ 100/- ਯੁ ਅਤ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਉਭੀਦਿਾਯਾਂ ਰਈ 50/- ਯੁ, ਕਨਭਊਨਨਟੀ ਕਾਰਜ 

ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਨਿਚ ਪਾਯਭ ਜਭਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਸਭੇਂ ਰਈ ਜਾਿਗੀ। 

2. ਬਨਯਆ ਹਇਆ ਦਾਖ਼ਰਾ ਪਾਯਭ, ਜਯੂਯੀ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਕਨਭਊਨਨਟੀ ਕਾਰਜ, ਿੰਜਾਫ ਕੇਂਦਯੀ ਮੂਨੀਿਯਨਸਟੀ, ਭਾਨਸਾ ਯਡ, ਫਨਠਿੰ ਡਾ ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਨਿਚ 

ਨਭਤੀ 11.08.2015, ਸ਼੍ਾਭ ਿੰਜ ਿਜ ਤਿੱ ਕ ਜਭਾਂ ਕਯਿਾਉਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ। 
3. ਦਾਖਰਾ 10+2 ਦੀ ਭਨਯਟ ਦ ਆਧਾਯ ਉੱਤ ਹਿਗਾ। 

4. ਨਯਜ਼ਯਿਸ਼ਨ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦ ਨਨਮਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਹਿਗੀ। 

5. ਦਾਖ਼ਰਾ ਪਾਯਭ ਨਾਰ ਹਠ ਨਰਖ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਨਿੱ ਥੀ ਕਯਨੇ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹਨ: 

i. ਜਨਭ ਨਭਤੀ ਦਾ ਸਯਟੀਨਫ਼ਕਟ 

ii. 10+2 ਜਾਂ ਫਯਾਫਯ ਦੀ ਮਗਤਾ ਦਾ ਸਯਟੀਨਫ਼ਕਟ 

iii. ਨਕਸ ਹਯ ਨਡਗਯੀ ਜਾਂ ਨਡਰਭ ਦਾ ਸਯਟੀਨਫ਼ਕਟ 

iv. ਤਾਜ਼ਾ ਚਨਯਿੱਤਯ ਰਭਾਣ-ਿੱਤਯ 

v. ਸ਼੍ਰਣੀ ਰਭਾਣ-ਿੱਤਯ (ਜਕਯ ਰਾਗੂ ਹਿ) 

vi. ਨਯਹਾਇਸ਼੍/ਛਾਣ ਰਭਾਣ-ਿੱਤਯ (ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ/ਯਾਸ਼੍ਨ ਕਾਯਡ/ਡਭੀਸਾਇਰ/ਿਟਯ ਕਾਯਡ/ਾਸਯਟ ਜਾਂ ਕਈ ਹਯ) 

 

 

 

 

 

 

ਭਹਿੱਤਿੂਯਨ ਨਭਤੀਆ ਂ
 ਅਯਜੀ ਪਾਯਭ ਦਣ ਦੀ ਆਖਯੀ ਨਭਤੀ:   11.08.2015, ਸ਼੍ਾਭ ਿੰਜ ਿਜ ਤਿੱ ਕ 
 ਭਨਯਟ ਨਰਸਟ, ਕੌਂਸਨਰਿੰ ਗ ਅਤ ਦਾਖਰਾ:   14.08.2015, ਸੁਬਾ 10 ਿਜ 

Community College, Central University of Punjab, Mansa Road, Bathinda 
Website: www.cup.ac.in, Email: ccollege.cup@gmail.com; Phone: 0164-2864176, 98888-13454 


