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ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨ ੂੰ  

 ਮਾਧਪਆ ਂਨ ੂੰ  

ਏ ਟੀ ਏ ਸਟਾਫ ਨ ੂੰ  

  ਧਿਸਾ   :  ਇਸ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨ ੂੰ   ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ,ਪਾਗੋਇਨਰੇਤ ੇ(PagoInRete) ਨ ੂੰ  ਸਰਗਰਮ (ਸੁਰ  ਕਰਣ) ਕਰਨ                        

ਦਾ ਜਰੁਰੀ ਨੋਧਟਸ I 

     01/03/2021 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ/ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਸਾਸਨ ਨ ੂੰ  ਭਗੁਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਗੋਪਾ (PagoPA) ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਅਤੇ ਧਸਰਫ ਇਹ ਸਾਿਨ ਹੀ ਉਪਲੱਬਿ ਹਿੋੇਗਾ. ਸਕ ਲਾਂ ਲਈ ਪਾਗੋਪਾ (PagoPA)  ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਣਾਲੀ ਪਾਗੋਇਨਰੇਤੇ 

(PagoInRete) ਹੈ I 

MIUR ਿੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕੇ - ਇੱਕ ਪੀਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ - ਪਧਰਿਾਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: 

   ਭੁਗਤਾਨ ਦ ੇਆਮ ਸਾਿਨਾ  ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਦਆੁਰਾ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀਜ਼(PSP) (ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੇਾ ਪਰਦਾਤਾ) ਦੀ ਸ ਚੀ ਧਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਿ 

ਸਸਤਾ / ਲਾਭਦਾਯਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ , ਇਕ ਜਾ ਇਕ ਤੋ ਜੁਆਦਾ ਨੋਧਟਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਥ / ਇਕਠਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ I 

  ਮਾਧਪਆ ਨ   ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਰਸੀਦ ਈਮੇਲ ਦਆੁਰਾ ਧਮਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਤੋ ਬਾਦ ਅਸੀਂ  ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਰਸੀਦ ਨ ੂੰ  

ਡਾਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ  ਧਕਸੇ ਿੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯਗੋ ਸਰਟੀਧਫਕੇਟ ਹੋਿੇਗਾ I 



 

 

 

ਪਧਰਿਾਰ MIUR ਿੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ "ਪਾਗੋ ਇਨ ਰੇਤ ੇ/PagoInRete" ਸਿੇਾ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਧਕਿੇਂ ਕਰੀਏ, 'ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਯ ਜ਼ਰ ਮੈਨ ਅਲ ਨ ੂੰ  ਥਲੇ ਧਲਖੇ ਧਲੂੰ ਕ ਤੇ ਿੇਖੋ :  

h ttp://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

     

ਮਾਧਪਆਂ / ਸਰਪਰਸਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੱਦਾ ਧਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ  ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਅਧਜਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁਕ ੇਹਨ ਤਾਂ , ਪਾਗੋਇਨਰੇਤ ੇ

"PagoInRete" ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਧਜਸਟਰ ਕਰਕੇ  28/02/2021 ਤਕ  ਹੇਠਾਂ ਸ ਚੀਬੱਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ  : 

1.  ਧਜਸ ਮਾਤਾ/ ਧਪਤਾ/ ਸਰਪਰਸਤ  ਨੇ ਓਨਲਾਈਨ ਰਧਜਸਟਰੇਸਨ ਧਬਨੈਪੱਤਰ ਜਮਹਾ ਕਰਿਾਯਾ ਹੇ ,ਉਹ ਪਧਹਲਾਂ ਹੀ ਰਧਜਸਟਰਡ ਹੈ 
ਅਤੇ ਉਨਾ  ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ(ਜੁਜੇਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸ੍ ਿਾਰ੍ਡ ) ਨਾਲ ਪਗੋਇਨਰੇਤੇ "Pagoinrete " ਤੇ  ਲਾਗ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੇ, 

ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ"SPID" ਧਡਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ I 

ਮਾਪੇ / ਸਰਪਰਸਤ ਧਜਸ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸਨੁ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮ ਆਈ ਯ  ਆਰ( MIUR) ਪੋਰਟਲ' ਤੇ 
ਸਮਰਧਪਤ ਧਲੂੰ ਕ ਦਆੁਰਾ ਰਧਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ I ਰਧਜਸਟਰੀਕਰਣ ਹੋਮਪੇਜ ਦ ੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ ਦ ਹੇ, ਰਧਜਸਟਰੀਕਰਣ 
ਪੂੰ ਨੇ ਉਪਰ ਪਹੁੂੰਚ ਕ ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂੰ ਪਰਕ  ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਧਖਲ ਕਰੋ ;ਰਧਜਸਟਰੀਕਰਣ ਦੋਰਾਨ ,ਧਸਸਟਮ 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  , ਧਸਸਟਮ ਨ ੂੰ  ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ/ ਜੁਜੇਰ ਨੇਮ)  ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਉਪਭੋਗਤਾ ਨ ੂੰ  ਆਪਣਾ 

ਪਾਸਿਰਡ ਚਣੁੋਨ  ਲਈ ਕਹੇਗਾ. ਇਸਤੋ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ / ਧਪਤਾ Pagoinrete. ਦੀ ਿਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੇ I 

2. ਰਧਜਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਹਰੇਕ ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਲਈ - ਮਾਤਾ / ਧਪਤਾ / ਸਰਪਰਸਤ) ਨ ੂੰ  ਧਜਸ ਸਕ ਲ ਧਿਚ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਦਾਧਖਲ 
ਹੇ; ਉਸ ਸਕ ਲ ਦ ੇਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਨੋਧਟਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਖਣ ਲਈ , ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ  ਚਕੇ ਕਰਨ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਸਿੇਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇ

ਰਧਹਣ ਲਈ  , ਅਪਨਹ ੀ ਇਸ਼ਾ ਜ਼ਾਧਹਰ ਕਰਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਿਗੇੀ I 

ਇਹ ਕਾਰਿਾਈ ਰਧਜਸਟਰਡ ਮਾਧਪਆਂ / ਸਰਪਰਸਤ ਦਆੁਰਾ ਅਟਚੈਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕ ੇਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ I ਅਟਚੈਮੈਂਟ ਧਿਚ ਫਾਰਮਾ 

ਧਿਚ ਮੂੰ ਗੀ ਗਯੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ ਰੀ  ਤਰਹ ਭਰਕ ੇਸਕ ਲ ਨ ੂੰ  ਨੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਿਾਪਸ ਕਰ ਧਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇ I 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf


 

 

 

ਧਜਸ ਸਮੇ ਸਕਤਰਤੇ ਨੇ ਧਿਧਦਆਰਥੀ ਦ ੇਮਾਪੇ-ਚਾਈਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰ ਧਦੂੰ ਦਾ ਹੇ , ਐਮ ਆਈ ਯ  ਆਰ MIUR  
ਪੋਰਟਲ ਤ ੇਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਗ ਇਨ ਤ ੋਬਾਅਦ , ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਆਪਣ ੇਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਆਪ  ਦੇ 

ਬੱਧਚਆਂ ਨ ੂੰ  ਧਦੱਤੇ ਨੋਧਟਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੇਖੇ ਸਕਦਾ ਹੇ I 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਟ ਲਸ (ਕਰੈਧਡਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਆਧਦ) ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਧਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 

ਪੇਗੋਇਨਰੇਤੇ  "PagoInRete" ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਧਪਰੂੰ ਟ ਕਰਕੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਦਕੁਾਨਾਂ, 
ਤੂੰਬਾਕ ਨੋਸੀ (ਤਾਬਾਕੀ) , PagoInRete"  ਪਰੋਗਰਾਮ ਧਿਚ ਧਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਾਖਾਿਾਂ , ਸਮਾਰਟਫਨੋਜ਼ 

/ਟਬੈਲੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਪ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਰਦਾਤਾਿਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੇਾਿਾਂ ਦੀ ਸੁਧਿਦਾ ਧਦੂੰ ਦੇ  ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ I 

 

 

 

 

 
 
 


