ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2015
(1-1-2015 ਤ 31-12-2015)
1.

ਿਪੰ ਸੀਪਲ

:

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.(ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ), ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ.

ਨਵੇ ਸਟਾਫ਼ ਮਬਰ

:

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਮਬਰ:

ਕੋਈ ਨਹ
1. ਸੀ ਜੈਬ ਿਸੰ ਘ, ਸਪੋਰਟਸ ਬੁਆਏ

2. ਿਵਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਣ
(ੳ)

ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ: 24 (ਚੌਵੀ) ਲੈ ਕਚਰ

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐ ਂਡ ਇੰ ਪਰੂਪਵਮਟ ਇਨ ਟਰ ਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੈਕਿਟਿਸਜ਼
ਸਥਾਨ: ਿਹੰ ਦੂ ਕੰ ਿਨਆ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ
ਿਮਤੀ: 10 ਜਨਵਰੀ, 2015

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਐਕਸ਼ਨ ਿਰਸਰਚ
ਸਥਾਨ: ਬਾਬੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੁੱ ਦਕੀ (ਿਫਰੋਜ਼ਪੁਰ)
ਿਮਤੀ: 21 ਅਪਰੈਲ, 2015

ਪੋ. ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਮਰਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਸੈਲਰੀ ਐ ਂਡ ਿਰਲੀਫ਼ ਓੇਛ 89 ਆਫ਼ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ
ਸਥਾਨ: ਦਫ਼ਤਰ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਪਿਟਆਲਾ (ਟੈਕਸ ਸਹਾਇਕ ਟਰੇਨੀਜ਼ ਦਾ ਟੇਿਨੰਗ ਪੋਗਰਾਮ)
ਿਮਤੀ: 31 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਾਟਨੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ - ਐਨ ਇਸਸ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼
ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰ ਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 27 ਨਵੰ ਬਰ, 2015

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਪਲ ਟ ਿਨਊਟੀਐ ਂਟਸ
ਸਥਾਨ: ਪਬਿਲਕ ਕਾਲਜ, ਸਮਾਣਾ
ਿਮਤੀ: 28 ਨਵੰ ਬਰ, 2015

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਸਥਾਨ: ਏ.ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 29 ਜਨਵਰੀ, 2015
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ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਮੈਨਜਮਟ (ਸੀ ਲੰ ਕਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ 7 ਲੈ ਕਚਰ ਿਦੱ ਤੇ)
ਸਥਾਨ: ਐਨ. ਆਈ. ਐਸ., ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 12-24 ਜਨਵਰੀ, 2015

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਕਰੀਅਰ ਕੰ ਸਲਟਸੀ (ਹੈਲੋ ਜਾਗਰਣ ਪੋਗਰਾਮ ਤਿਹਤ)
ਸਥਾਨ: ਦਫ਼ਤਰ ਦੈਿਨਕ ਜਾਗਰਣ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2015

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਮੈਨਜਮਟ (8 ਲੈ ਕਚਰ ਿਦੱ ਤੇ)
ਸਥਾਨ: ਐਨ. ਆਈ. ਐਸ. ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 5-25 ਮਈ, 2015

ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਿਵਯਨ ਆਫ਼ ਿਡਜਟਲ ਇੰ ਡੀਆ
ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਿਬਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 7 ਜੁਲਾਈ, 2015
ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੈਨ (ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਐਨਾਿਲਿਟਕ ਫੰ ਕਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰ ਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 17 ਅਗਸਤ, 2015
(ਅ)

ਿਵਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਕਾਲਜ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ: 07 (ਸੱ ਤ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਕੌ ਮੀ ਯੁਵਕ ਿਦਵਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
ਵਕਤਾ: ਸੀ ਚੰ ਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਤਲਵਾੜ, ਰਾਜ ਸਕੱ ਤਰ, ਇੰ ਡੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪੰ ਜਾਬ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀ: 12 ਜਨਵਰੀ, 2015

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਕੌ ਮੀ ਵੋਟਰ ਿਦਵਸ ਦਾ ਮਹੱ ਤਵ
ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਇੰ ਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਿਨਗਮ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 25 ਜਨਵਰੀ, 2015

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਸੱ ਿਖਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਿਵਕਾਸ
ਵਕਤਾ: ਪੋ. ਹਰਿਕਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ ਮਿਹਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਿਸੱ ਿਖਆ ਗਰੁੱ ਪ), ਪੰ ਜਾਬ ਪਬੰ ਧਕੀ ਸੁਧਾਰ
ਕਿਮਸ਼ਨ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀ: 19 ਫਰਵਰੀ, 2015

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਵੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਮੈਨਜਮਟ (ਸ਼ੇਿਪੰ ਗ ਯੰ ਗ ਮਾਈਂਡਜ਼)
ਵਕਤਾ: (i) ਡਾ. ਪੁਸ਼ਿਪੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਿਗੱ ਲ, ਡੀਨ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਨਜਮਟ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
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(ii) ਡਾ. ਬੀ. ਬੀ. ਿਸੰ ਗਲਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮੈਨਜਮਟ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 21 ਫਰਵਰੀ, 2015
(v)

ਿਵਸ਼ਾ: ਫਾਇਨਿਸ਼ਅਲ ਸਟੇਟਮਟ ਅਨਲਿਸਸ
ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਆਰ. ਐਸ. ਅਰੋੜਾ, ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ, 2015

(vi)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਅਕਿਤਤਵ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਧਨਵੰ ਤ ਕੌ ਰ, ਪੋ. ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਸ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 21 ਅਗਸਤ, 2015

(vii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ (ਮਾਸ ਕਸਿਲੰ ਗ ਪੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ)
ਵਕਤਾ: ਮੇਜਰ ਹਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਇੰ ਪਲੌ ਇਮਟ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਐ ਂਡ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2015

3.

ਆਯੋਿਜਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ / ਸੈਮੀਨਾਰ / ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲਾ / ਵਰਕਸ਼ਾਪ / ਨੁਮਾਇਸ਼ / ਲੈ ਕਚਰ : 09 (ਨੌ)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 02 (ਦੋ)

(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਰੀਸਟ ਅਡਵ ਿਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ
ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ (RACES)
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਪਕਾਸ਼ ਗੋਪਾਲਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਕੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ: ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਿਮੱ ਤਲ, ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ): ਡਾ. ਦਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਵਕਤਾ: (i) ਡਾ. ਅਿਨਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਇਓ ਕਲੀਿਨਕ, ਰੋਚਸ
ੈ ਟਰ, ਐਮ.ਐਨ., ਯੂ.ਐਸ.ਏ.
(ii) ਡਾ. ਸ਼ੁਭਾਸ਼ ਚੰ ਦਰ ਸਾਹੂ, ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ
(iii) ਡਾ. ਪੀ. ਐਸ. ਪਨਸਰ, ਸਲਾਈਟ, ਲਗੋਵਾਲ
(iv) ਡਾ. ਅਿਨਲ ਕੁਮਾਰ, ਐਮ. ਐਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲਾਣਾ
(v) ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
(vi) ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਨਚੰ ਦਾ, ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ., ਜਲੰਧਰ
(vii) ਡਾ. ਰਵੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਰੁੜਕੀ
ਿਮਤੀਆ: 30-31 ਜਨਵਰੀ, 2015

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਐ ਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਆਈ. ਵਾਈ. ਡੀ., ਚੰ ਡੀਗੜ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਕੌ ਮੀ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ)
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਪਰਮਵੀਰ ਿਸੰ ਘ, ਐਨ. ਐਸ. ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਸੀ ਸਟਿਜ਼ਨ ਡਾਵਾ, ਪਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਯੂਥ
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ਿਡਵੈਲਪਮਟ, ਚੰ ਡੀਗੜ।
ਬੁਲਾਰੇ: 1. ਡਾ. ਐਸ. ਐਮ. ਕ ਤ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ, ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਜਲੰਧਰ
2. ਪੋ. ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
3. ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
4. ਿਮਸ ਅਮਨਪੀਤ ਕੌ ਰ, ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਆਈ. ਵਾਈ. ਡੀ., ਚੰ ਡੀਗੜ
5. ਸੀ ਅਿਵਨਵ ਠਾਕੁਰ, ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਆਈ. ਵਾਈ. ਡੀ., ਚੰ ਡੀਗੜ
(60 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ)
ਿਮਤੀ: 25-31 ਮਈ, 2015
(ਅ) ਖੇਤਰੀ: 07 (ਸੱ ਤ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ : ਟੈਕਨਕੁਐਸਟ (ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ-ਪੱ ਧਰੀ ਮੇਲਾ)
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਕੰ ਵਲਜੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ): ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਿਢੱ ਲ, ਡੀਨ, ਕਾਲਜ ਿਵਕਾਸ ਕਸਲ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2015
(11 ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਤ ਆਏ 456 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ 7 ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ)
(ii) ਿਵਸ਼ਾ : ਕੀਏਸ਼ਨ - 2015 (ਫੈਸ਼ਨ-ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਪੁਸ਼ਾਕ ਦੀ ਪਦਰਸ਼ਨੀ)
ਉਦਘਾਟਨ: 1. ਸੀ ਐਸ. ਕੇ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਪਿਟਆਲਾ ਮੰ ਡਲ, ਪਿਟਆਲਾ
2. ਡਾ. ਡੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆ, ਡ ਸ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ, 2015

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਟੇਿਨੰਗ ਆਫ਼ ਦ ਟੇਨਰਜ਼ ਆਨ ਲਾਈਫ਼ ਸਿਕੱ ਲਜ਼ (ਆਰ. ਜੀ. ਐਨ. ਆਈ. ਵਾਈ. ਡੀ., ਚੰ ਡੀਗੜ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ)
ਿਵਸ਼ਾ-ਮਾਿਹਰ:
1. ਡਾ. ਨਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਕਪੂਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੋਫ ੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰ ਚਾਰ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
2. ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
3. ਿਮਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ, ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਿਡਵੈਲਪਮਟ, ਚੰ ਡੀਗੜ
4. ਿਮਸ ਮੰ ਜੂਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਿਡਵੈਲਪਮਟ, ਚੰ ਡੀਗੜ
5. ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਿਡਵੈਲਪਮਟ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 8-14 ਜੁਲ ਾਈ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਨਵ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਤੰ ਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਓਰੀਐ ਂਟੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ
ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿ ਰੰ ਸੀਪਲ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮਬਰ
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ਿਮਤੀ: 22-24 ਜੁਲਾਈ, 2015
(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਪੁਸਤਕ ਪਦਰਸ਼ਨੀ (ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ)
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਧਨਵੰ ਤ ਕੌ ਰ, ਪੋਫ ੈਸਰ ਇੰ ਚਾਰਜ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 21 ਅਗਸਤ, 2015
(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਨਸ਼ਨਲ ਪੋਗਰਾਮ ਫ਼ਾਰ ਕੰ ਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਬਲ ਈਡਨਸ
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਭੱ ਲਾ, ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਪਿਟਆਲਾ
ਵਕਤਾ:

1. ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਹਾਇਕ ਿਸਵਲ ਸਰਜਨ, ਪਿਟਆਲਾ
2. ਡਾ. ਮਨਪੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਅੱ ਖ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਡਾਕਟਰ
3. ਸੀ ਿਕਸ਼ਨ ਕੁਮ ਾਰ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ
4. ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸੋਹੀ, ਿਡਪਟੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ, ਪਿਟਆਲਾ
5. ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਰੰ ਧਾਵਾ

ਿਮਤੀ: 4 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
(vii) ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲ ਾ
ਿਵਸ਼ਾ: ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਓ. ਪੀ. ਜਸੂਜਾ, ਡੀਨ, ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੁਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ: ਪੋ. ਸਾਈਮਨ, ਫੋਰਿਸਕ ਸਾਇੰ ਸ ਿਵਭਾਗ, ਟਰਟਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਰਥ (ਆਸਟੇਲ ੀਆ)
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ): ਡਾ. ਐਨ. ਐਸ. ਅੱ ਤਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਨ ਿਰਸਰਚ,
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 24 ਅਕਤੂਬ ਰ, 2015
(7 ਕਾਲਜ ਅਤੇ 20 ਸਕੂਲ ਤ ਆਏ 270 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਸਮੇਤ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ)
4. ਕਾਨਫਰੰ ਸ/ਸੈਮੀਨਾਰ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ/ਪਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ: 66 (ਿਛਆਹਠ)
(ੳ) ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 16 (ਸੋਲ )
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਪਰਚੁਐਿਲਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ (ਚੀਫ਼ ਪੈਨਿਲਸਟ)
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀ: 27 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਪੋ. ਬਲਵੀਰ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਹਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਿਵਸ਼ਵੀ ਸਰੂਪ
(31ਵ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰ ਸ)
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 14-16 ਜਨਵਰੀ, 2015

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਰੰ ਗਮੰ ਚ: ਪਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ
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(ਿਵਸ਼ਵ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ)
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 9-11 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਾਟਨੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਸਮ ਇੰ ਟਰਸਿਟੰ ਗ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ਼ ਜ਼ਾਈਲੇ ਰੀਆ ਿਹੱ ਲ ਐਕਸ ਸ਼ਰਕ ਫਰਾਮ ਈਸਟਰਨ ਿਹਮਾਲਾਯਾਜ਼ (ਮੌਿਖਕ
ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ)
ਸਥਾਨ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਈਕਾਲੋ ਜੀਕਲ ਕ ਗਰਸ, ਗੋਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਣਜੀ
ਿਮਤੀਆਂ: 7-10 ਅਕਤੂਬਰ, 2015
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਇਮਰਿਜੰ ਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ਼ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 30 ਜਨਵਰੀ - 1 ਫਰਵਰੀ, 2015
ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਰੋਲ ਆਫ਼ ਵੈਲਯੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਸਟੂਡਟਸ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀਆਂ: 27-28 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਟ ਸਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰ ਗਿਲਸ਼
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 18-19 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਟੈਿਟਸਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਐਡੀਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ ਅਪਲਾਈਡ ਟੂ ਿਹੰ ਦੀ-ਪੰ ਜਾਬੀ ◌੍ਵਨ-ਛਝੳ ਿਸਸਟਮ
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 18-19 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
ਪੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਵੈਬ ਸਰਿਵਿਸਜ਼: ਐਨ ਈ-ਗਵਰਨਮਟ ਪਸਪੈਕਿਟਵ
ਸਥਾਨ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਸੰ ਗਰੂਰ
ਿਮਤੀਆਂ: 20-21 ਮਾਰਚ, 2015
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਪੋਟਸ਼ੀਓਮੀਿਟਕ ਬਾਇਓਸਸਰ ਫ਼ਾਰ ਐਸਪਰੇਜਾਈਨਜ਼ ਿਡਟੈਕਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਬਾਇਓ ਸਸਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕਸ ਦੀ 31ਵ ਅੰ ਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਅਤੇ ਪਦਰਸ਼ਨੀ, ਐਟਲ ਟਾ,
ਯੂ.ਐਸ.ਏ.
ਿਮਤੀਆਂ: 28-30 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
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ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਪਰਚੁਐਿਲਟੀ ਐ ਂਡ ਮੈਨਜਮਟ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀਆਂ: 27-28 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਪੋ. ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ (ਕਾਮਰਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਮੌਰਲ ਵੈਲਯੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ- ਿਦ ਨੀਡ ਆਫ਼ ਿਦ ਆਵਰ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀਆਂ: 27-28 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੈਨ (ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਜੀ.ਸੀ.ਆਰ. - ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬਮੈਨੀਫੋਲਡ ਆਫ਼ ਇਨਡੈਫੀਿਨਟ ਐਸ - ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 30 ਜਨਵਰੀ - 1 ਫਰਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਟੈਗਰੇਿਬਿਲਟੀ ਆਫ਼ ਜੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਆਫ਼ ਇਨਡੈਫ ੀਿਨਟ
ਕੇਹਲਰ ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼
ਸਥਾਨ: ਸੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕਟੱ ੜਾ, ਜੰ ਮੂ ਐ ਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਿਮਤੀਆਂ: 8-9 ਅਕਤੂਬ ਰ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਲਾਈਟ ਲਾਈਕ ਸਬਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੈਫੀਿਨਟ ਟ ਸ-ਸਾਸਕੀਅਨ ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼
ਸਥਾਨ: ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ., ਨਾਗਪੁਰ
ਿਮਤੀਆਂ: 27-30 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਰੈਡੀਕਲ ਟ ਸਵਰਸਲ ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬ-ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਆਫ਼ ਇਨਡੈਫੀਿਨਟ ਕੇਹਲਰ ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼
ਸਥਾਨ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ
ਿਮਤੀਆਂ: 22-24 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 55 (ਪਚਵੰ ਜਾ)
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਵੇਿਟਵ ਪੈਕਿਟਿਸਜ਼: ਸਕੋਪ ਇਨ ਏ ਟੂ-ਈਅਰ ਬੀ.ਐਡ. ਪੋਗਰਾਮ (ਥੀਮ ਪੇਪਰ)
ਸਥਾਨ: ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਗਵਾੜਾ
ਿਮਤੀ: 4 ਮਾਰਚ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਰਫਾਰਮਜ਼ : ਪਾਥ ਆਫ਼ ਕੁਆਿਲਟੀ ਬਾਈ ਰੂਸਾ (ਆਰ.ਸੀ. - ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ)
ਸਥਾਨ: ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਿਮਕ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਲਜ, ਗੁਹਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਗੁਹਾਟੀ
ਿਮਤੀ: 7 ਮਾਰਚ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਅਨਲਿਸਸ ਆਫ਼ ਜਸਿਟਸ ਵਰਮਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਰਪੋਰਟ ਆਨ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਓ.ਪੀ. 98)
ਸਥਾਨ: ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਏ.ਐਸ.ਸੀ., ਗੁਹਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਗੁਹਾਟੀ
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ਿਮਤੀ: 8 ਮਾਰਚ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਰੀਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਦੇਅਰਆਫ਼ਟਰ (ਓ.ਪੀ. 98)
ਸਥਾਨ: ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਏ.ਐਸ.ਸੀ., ਗੁਹਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਗੁਹਾਟੀ
ਿਮਤੀ: 8 ਮਾਰਚ, 2015
(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੇਔਸ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - ਇਮਰਿਜੰ ਗ ਚੈਿਲੰ ਜ ਫਾਰ ਆਲ
ਸਥਾਨ: ਦੋਰਾਹਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੋਰਾਹਾ (ਕੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ)
ਿਮਤੀ: 27 ਮਾਰਚ, 2015
(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਪੋਸਟ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2014 ਿਸਨਾਰੀਓ ਆਫ਼ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰ ਜਾਬ (ਥੀਮ ਪੇਪਰ)
ਸਥਾਨ: ਿਜਓਤੀਕਾ ਫੂਲੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਾਗਪੁਰ
ਿਮਤੀ: 25 ਜੂਨ, 2015
(vii)ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਕੱ ਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਚੀਫ਼ ਪੈਨਿਲਸਟ)
ਸਥਾਨ: ਏ.ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 22 ਅਗਸਤ, 2015
(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐ ਂਡ ਚੈਲੰਿਜਜ਼ ਫਾਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕਸ਼
ੇ ਨ ਇਨ ਪਸਪੈਕਿਟਵ ਆਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ2014 (ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)
ਸਥਾਨ: ਨਾਲੰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ
ਿਮਤੀ: 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2015
(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਏ ਿਰਪੋਰਟ ਆਨ ਆਊਟਕਮਜ਼ ਆਫ਼ ਬਰੇਨ ਸਟੌਰਿਮੰ ਗ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੀ.ਟੀ.ਈ. (ਪੰ ਜਾਬ ਐ ਂਡ ਚੰ ਡੀਗੜ ਚੈਪਟਰ)
ਸਥਾਨ: ਨਾਲੰ ਦਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ
ਿਮਤੀ: 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2015
(x) ਿਵਸ਼ਾ: ਪੋਮੋਿਟੰ ਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਐ ਂਡ ਐਡਮਿਨਸਟੇਿਟਵਜ਼ ਐਜ਼ ਿਰਸਰਚਰਜ਼ (ਕੂੰ ਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ - ਐਕਸ਼ਨ ਿਰਸਰਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਮੌਕੇ)
ਆਯੋਜਕ: ਸਕਾਈਲਾਰਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਟਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ.ਈ.
ਸਥਾਨ: ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਿਮਤੀ: 26 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
(xi) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਚੀਫ਼ ਪੈਨਿਲਸਟ)
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨਵ ਸ਼ਿਹਰ
ਿਮਤੀ: 21 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਪੋ. ਬਲਵੀਰ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਹਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ, ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਅੱ ਠਵ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 30 ਅਪਰੈਲ - 1 ਮਈ, 2015
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ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਾਟਨੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਥੀ ਿਨਊ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ਼ ਡਲਡੀਨੀਆ ਸੈ ਸ ਐ ਂਡ ਡੀ ਨਾਟ ਫਰਾਮ ਈਸਟਰਨ ਿਹਮਾਲਾਯਾਜ਼
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 30-31 ਜਨਵਰੀ, 2015
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਏ ਸਟਡੀ ਟੂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਪਸਨਿਲਟੀ ਟਰੇਟਸ ਇਨ ਕਰੀਅਰ ਸਲੈ ਕਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਏ. ਐਸ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਫਲੂਐ ਂਸ ਆਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਆਨ ਐਡੋਲੇਸਟਸ ਿਡਵੈਲਪਮਟ
ਸਥਾਨ: ਏ. ਐਸ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਮਟ ਐ ਂਡ ਿਡਵੈਲ ਪਮਟਸ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਅਬੋਹਰ

(ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)

ਿਮਤੀ: 19 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਗਰੀਨ ਫੋਟੋ ਡੀਗੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਮੀਿਡਆਜ਼ੋਲ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਟਾਈਟਾਨਟ ਨਨਿਟਊਬਜ਼
ਸਥਾਨ: ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਲੁਿਧਆਣਾ) (ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)
ਿਮਤੀਆਂ: 25-26 ਮਾਰਚ, 2015
(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਜਡਰ ਮੇਨਸਟਰੀਮ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ)
ਸਥਾਨ: ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਯੂਥ ਿਡਵੈਲ ਪਮਟ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 24-29 ਅਪਰੈਲ, 2015
(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਬਾਇਓ ਿਫਊਲ ਸੈ ਲਜ਼
ਸਥਾਨ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐ ਂਡ ਐਨਰਜੀ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਦੇਹਰਾਦੂਨ
ਿਮਤੀਆਂ: 12-13 ਜੂਨ, 2015
(vii) ਿਵਸ਼ਾ: ਗਲੌ ਸਰੀ ਆਫ਼ ਫਾਰਮਾਕਾਲੋ ਜੀ (ਙyy:-ਮੈਸੂਰ ਵੱ ਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ)
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 11-18 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਹਓ ਟੂ ਰਾਈਟ ਏ ਸਾਇੰ ਿਟਿਫਕ ਪੇਪਰ?
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ
ਿਮਤੀ: 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਪਲੈ ਜਿਰਜ਼ਮ : ਹਓ ਟੂ ਅਵੌਇਡ ਇੱ ਟ?
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ
ਿਮਤੀ: 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
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ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਆਿਡਟ - ਏ ਲੁੱਕ ਇੰ ਟੂ ਇੰ ਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 30-31 ਜਨਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਆਈ.ਏ.ਐਸ./ਆਈ. ਐਫ.ਆਰ. ਐਸ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਫ਼ਾਰ ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋ ਹਟੀਆ ਐਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਿਮਤੀ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਅਨਲਿਸਸ ਆਫ਼ ਕਨਜ਼ੀਊਮਰ ਬੀਹੇਵ ੀਅਰ ਫ਼ਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਿਮਤੀ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਸਟਡਰਡਜ਼ ਆਨ ਸਸਟੇਨਿਬਲੀਟੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਚੰ ਡੀਗੜ ਗਰੁਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਿਜਜ਼, ਝੰ ਜੇੜੀ (ਮੋਹਾਲੀ)
ਿਮਤੀ: 27 ਮਾਰਚ, 2015
(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ - ਐਨ ਇੰ ਪੌਰਟਟ ਟੂਲ ਫ਼ਾਰ ਫਾਇਨਿਸ਼ਅਲ ਿਡਸੀਜਨ ਮੇਿਕੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ (ਅੰ ਬ ਾਲਾ)
ਿਮਤੀ: 30 ਮਾਰਚ, 2015
(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਸਪ ਸੀਿਬਿਲਟੀ ਆਫ਼ ਿਬਜਨਸ-ਏ ਕੇਸ ਸਟੱ ਡੀ ਆਫ਼ ਓ.ਐਨ.ਜੀ.ਸੀ.
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ (ਅੰ ਬ ਾਲਾ)
ਿਮਤੀ: 31 ਮਾਰਚ, 2015
(vii)ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਵਾਇਰਮਟਲ ਆਿਡਟ - ਆਰ ਵੀ ਮੂਿਵੰ ਗ ਇਨ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ?
ਸਥਾਨ: ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਤਲਵੰ ਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਿਠੰਡਾ)
ਿਮਤੀ: 25 ਅਪਰੈਲ, 2015
(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਸ - ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੀ ਫਾਰ ਿਫਊਚਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟਸ
ਸਥਾਨ: ਐਮ. ਐਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲਾਣਾ (ਅੰ ਬਾਲਾ)
ਿਮਤੀਆਂ: 25-26 ਅਪਰੈਲ, 2015
(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਡਵੈਲਿਪੰ ਗ ਇੰ ਪਲੌ ਇਿਬਿਲਟੀ ਸਿਕਲਜ਼ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਏ.ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 22 ਅਗਸਤ, 2015
(x) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਰਸਰਚ ਐਿਥਕਸ ਇਨ ਮੈਨਜਮਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ
ਿਮਤੀ: 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)
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(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਪੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਜੀ. ਐਮ. ਕਰੌਪਸ
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ
ਿਮਤੀ: 28 ਫਰਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਨਊਟਰਾਿਸਊਿਟਕਸ ਇਨ ਕਸਰ
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ
ਿਮਤੀ: 28 ਫਰਵਰੀ, 2015
ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਗਰੀਨ ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 30-31 ਜਨਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਈ-ਵੇਸਟੇਜ
ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋ ਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਿਮਤੀ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਗਰੀਨ ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ-ਲੈ ਟਸ ਨਾਟ ਮੇਕ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਏ ਕਰਸ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਿਮਤੀ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਵਾਇਰਲੈ ਸ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਿਚਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ
ਿਮਤੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2015
(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੰ ਜ਼ੀਊਮਰ ਪਸੈਪਸ਼ਨ ਟੂਵਾਰਡਜ਼ ਇਨਕਰੀਿਜ਼ੰ ਗ ਟਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਚੰ ਡੀਗੜ ਗਰੁਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਿਜਜ਼, ਝੰ ਜੇੜੀ (ਮੋਹਾਲੀ)
ਿਮਤੀ: 27 ਮਾਰਚ, 2015
(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਸੋਿਲਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੂਏਸ਼ਨਜ਼ ਇਨ ਫਜ਼ੀ ਇੰ ਨਵਾਇਰਨਮਟ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ (ਅੰ ਬ ਾਲਾ)
ਿਮਤੀ: 30 ਮਾਰਚ, 2015
(vii)ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ (ਅੰ ਬ ਾਲਾ)
ਿਮਤੀ: 26 ਅਪਰੈਲ, 2015
(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਆਈ.ਟੀ. - ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਇਨ ਸਿਕਲ ਿਡਵੈਲ ਪਮਟ ਆਫ਼ ਿਦ ਕੰ ਟਰੀ
ਸਥਾਨ: ਏ.ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 22 ਅਗਸਤ, 2015 (ਜਅ yਲਤਕਅਵਜ਼)
(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਐਮ.ਐਸ.ਐਕਸਲ - ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਫਾਰ ਿਰਸਰਚ ਅਨਲਿਸਸ
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ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ
ਿਮਤੀ: 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਗਰੀਨ ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਫੀਲਡ ਟੂ ਿਡਵੈਲਪ ਈਕੋ-ਫਰਡਲੀ ਆਈ.ਟੀ.
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 30-31 ਜਨਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਈ-ਵੇਸਟ: ਏ ਿਬੱ ਗ ਚੈਿਲੰਜ ਟੂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋ ਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਿਮਤੀ: 14 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਅਨਲਿਸਸ ਆਫ਼ ਕਨਜ਼ੀਊਮਰ ਬੀਹੇਵ ੀਅਰ ਫਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
ਿਮਤੀ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਵਰਡ ਸੈਗਮਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਡਿਰਟਨ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿਕਪਟ
ਸਥਾਨ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੀਨਗਰ
ਿਮਤੀਆਂ: 16-17 ਮਾਰਚ, 2015
(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੰ ਜ਼ੀਊਮਰ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਟੂਵਾਰਡਜ਼ ਇਨਕਰੀਿਜ਼ੰ ਗ ਟਰਡਜ਼ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਿਪੰ ਗ
ਸਥਾਨ: ਚੰ ਡੀਗੜ ਗਰੁਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਿਜਜ਼, ਝੰ ਜੇੜੀ (ਮੋਹਾਲੀ)
ਿਮਤੀ: 27 ਮਾਰਚ, 2015
(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਵੇਿਟਵ ਯੂਿਜ਼ਜ਼ ਆਫ਼ ਐਕਸੈ ਲ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਐਲਜਬਰਾ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ (ਅੰ ਬ ਾਲਾ)
ਿਮਤੀ: 30 ਮਾਰਚ, 2015
(vii)ਿਵਸ਼ਾ: ਿਵਮੈ ਨ ਇੰ ਪਾਵਰਮਟ ਥਰੂ ਈ-ਗਵਰਨਸ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ (ਅੰ ਬ ਾਲਾ)
ਿਮਤੀ: 31 ਮਾਰਚ, 2015
(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਪੀ ਰਾਈਟਸ - ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੀ ਫਾਰ ਿਫਊਚਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟਸ
ਸਥਾਨ: ਮ. ਮ. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁਲ ਾਣਾ
ਿਮਤੀ: 25-26 ਅਪਰੈਲ, 2015
(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਆਈ.ਟੀ.-ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਇਨ ਸਿਕੱ ਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਆਫ਼ ਿਦ ਕੰ ਟਰੀ
ਸਥਾਨ: ਏ. ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਖੰ ਨਾ
ਿਮਤੀ: 22 ਅਗਸਤ, 2015
(x) ਿਵਸ਼ਾ: ਐਮ.ਐਸ.ਐਕਸਲ - ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ ਫਾਰ ਿਰਸਰਚ ਅਨਲਿਸਸ
ਸਥਾਨ: ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੁਿਸ਼ਆਰਪੁਰ
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ਿਮਤੀ: 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2015
ਪੋ. ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ (ਕਾਮਰਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਮੋਬ ਾਈਲ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਰੂਰਲ ਇੰ ਡੀਆ
ਸਥਾਨ: ਚੰ ਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਘੜੂੰ ਆਂ (ਪੰ ਜਾਬ)
ਿਮਤੀ: 24 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੈਨ (ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਿਜਓਮੈਟਰੀ ਆਫ਼ ਜੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬ-ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼
ਸਥਾਨ: ਚੰ ਡੀਗੜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਘੜੂੰ ਆਂ
ਿਮਤੀਆਂ: 28-29 ਅਕਤੂਬਰ, 2015
ਖੇਤਰੀ: 06 (ਛੇ)
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਐ ਂਡ ਿਹਜ਼ ਵਰਕਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇੰ ਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ)
ਸਥਾਨ: ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਲੁਿਧਆਣਾ)
ਿਮਤੀ: 3 ਜਨਵਰੀ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ: ਯੂਨੀਵਰਿਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐ ਂਡ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕਨਸਰਨਜ਼ (ਥੀਮ ਪੇਪਰ)
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੇਹਕੇ (ਸੰ ਗਰੂਰ)
ਿਮਤੀ: 9 ਮਾਰਚ, 2015
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਐ ਂਡ ਿਮਸਟੀਿਸਜ਼ਮ (ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇੰ ਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ)
ਸਥਾਨ: ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੋਗਾ
ਿਮਤੀ: 27 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ਼ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ (ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਇੰ ਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ)
ਸਥਾਨ: ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੋਗਾ
ਿਮਤੀ: 5 ਨਵੰ ਬਰ, 2015
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਮ ਇੰ ਪਰੂਵਮਟਸ ਨੀਿਡਡ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰ ਡੀਆ
ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 3 ਮਾਰਚ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਟੇਿਨੰਗ ਆਫ਼ ਟੇਨਰਜ਼ ਆਨ ਇੰ ਪਲੌ ਇਿਬਿਲਟੀ ਸਿਕੱ ਲਜ਼ (ਵਰਕਸ਼ਾਪ)
ਸਥਾਨ: ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 25 ਜੂਨ - 1 ਜੁਲਾਈ, 2015
5. ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ/ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਜੋ ਕਾਲਜ ਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ: 02 (ਦੋ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਲਗਿਵਜ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ - ਸਨਟ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼
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(ਫੋਕਸ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਫੈਕਲਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ)
ਿਮਤੀਆਂ: 11-13 ਮਾਰਚ, 2015
(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਪ ਸਰਡ ਸੱ ਤ-ਰੋਜ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ
ਮੁੱ ਖ ਵਕਤਾ: 1. ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਢਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਲੇ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
2. ਡਾ. ਨਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਕਪੂਰ, ਸਾਬਕਾ ਪੋ. ਤੇ ਮੁਖੀ, ਪੱ ਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰ ਚਾਰ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ
3. ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਭੱ ਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ
4. ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ 42, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 10-16 ਜੁਲਾਈ, 2015
(ਉਪਰੋਕਤ ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ)
6. ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ/ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ ਨ ਲਗਾਏ: ਕੋਈ ਨਹ
7. ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜ:
(ੳ) ਸੰ ਸਥਾਗਤ:
(i) ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱ ਿਤਕਾ 'ਿਦ ਲੂਿਮਨਰੀ' (ਮੁੱ ਖ ਸੰ ਪਾਦਕ - ਪੋ. ਬਲਿਜੰ ਦਰ ਕੌ ਰ), ਡਾ. ਇੰ ਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਕਿਮਸ਼ਨਰ,
ਨਗਰ ਿਨਗਮ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ 25 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
(ii) ਕਾਲਜ ਿਵਚ 'ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਕੌ ਮੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ' ਮੌਕੇ (30
ਜਨਵਰੀ, 2015) ਇੱ ਕ ਐਬਸਟੈਕਟ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(ਅ) ਫੈਕਲਟੀ
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਦੋ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ:
(i) 'Concept Mopping – An Appraisal', GHG Journal of Sixth Thought. 2348-9936, Vol. 2 No. 1,
March, 2015
(ii) 'Effectiveness of Co-operative learning on Critical Thinking - Dispositions of Secondary School
Students, Issues and Ideas in Education, 2320-7655, Vol. 1, No. 3, March, 2015.

ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੇਪਰ "Taxonomic notes of two Species of Kretzschmaria from Eastern Himalayas'
Kavaka: 44 p 66-68 ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ।

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਿਨਮਨ-ਦਰਜ ਖੋਜ ਪੱ ਤਰ/ਚੈਪਟਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ:
(i) 'Anti Bacterial Activity of Terminalia Chebula Fruit by Agar Well Diffusion method in the Journal of
Chemistry, Environmental Sciences and its Applications, Vol. 1 (2), March, 2015, 67-72.
(ii) 'Study and Evaluation of Ground Water Quality of Malwa Region, Punjab (North India) in the
Journal of Chemistry, Environmental Sciences and its applications 2(1) Sept. 2015, 41-58.
(iii) He also got two chapters 'Influence of Media and Technology on Adolescents Development', P
77-81 and 'A Study to Analyse Personality Traits in Career Selection', Chapter 48, P 237-241
published in the book 'Technology, Modernization and Transitional Society: A Challenging Era for
Adolescents' published by 21 Century Publication ISBN 978-81-89463-48-9 Date ਿਵਚ ਛਪੇ।
st
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(iv) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਖੋਜ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸੰ ਪਾਦਕੀ-ਮੰ ਡਲ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
'Journal of Chemistry, Environmental Sciences and its Applications' Chitkara University, Rajpura
and 'Current Trends in Biological and Chemical Research', M M University, Mullana.
(v) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਕ ਪੁਸਤਕ 'ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪਦੂਸ਼ਣ : ਕਾਰਨ ਤੇ ਿਨਵਾਰਨ', 21st Century Publication
ISBN 978-93-85446-32-0 ਵੀ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈ।

ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Business Economics – I, R.D. Publications, ISBN 978-93-84594-34-3.
Principles of Economics-I, R.D. Publications, ISBN 978-93-84594-33-6.
Financial Management-I, R.D. Publications, ISBN 978-93-84594-13-8.
Computer Based Accounting System, Sharma Publications, Jalandhar, ISBN 978-93-8436788-6.
(v) Cost Accounting-I, R. D.Publications, ISBN 978-93-84594-14-5.

ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਿਨਮਨ-ਦਰਜ ਿਤੰ ਨ ਖੋਜ-ਪੱ ਤਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ:
(i) A Survey of Spell Checkers available for Hindi and Punjabi
(ii) Sentiment Analysis of Views Written in Gurmukhi Script in the proceedings of International
Conference of Advances in Computers, Communication and Electronic Engineering (COMMUNE2015) held in the University of Kashmir, Srinagar, India from 16-18 March 2015.
(iii) Statistical Post Editing System (SPES) Applied to Hindi-Punjabi PB-SMT System in the Indian
Journal of Science & Technology Vol8, Issue 27 Oct, 2015. Impact factor 1.05

ਪੋ. ਗਣੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'Mathematical Foundations of Computer Science',
Sharma Publications, Jalandhar, ISBN 978-93-5181-036-0 ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈ।

ਪੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਖੋਜ-ਪੱ ਤਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ:
(i) Web services: An E-government perspective in International Journal of Computer Applications
(IJCA) Proceedings ISBN: 978-81-924893-0-8.
(ii) Despacking of Renal Calculi in Ultra Sound Images in International Research Journal of
Engineering and Technology. e-ISSN: 2395-0056 P-ISSN: 2395-0072 Aug. 2015.

ਡਾ. ਮੀਨੂ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਖੋਜ-ਪੱ ਤਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ:
(i) In situ reductive regeneration of zerovalent iron nanoparticles immobilized on cellulose for atom
efficient Cr (vi) absorption. RSC Advances, 5(109), 89441-89446. (Thomson Reuter Impact
Factor = 3.84)
(ii) Synthesis, Crystal Structure Determination of Two-Dimensional Supramolecular Co-Ordination
Polymer of Silver(I) with 1,2-Bis(phenylthio)ethane and its Hirshfeld Surface Analysis, Journal of
Chemical Sciences 127: 849-856 (Thomson Reuter Impact Factor = 1.191).

ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਖੋਜ-ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਿਰਸਰਚ ਫੈਲੋ ਨ ਕਾਲਜ
ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ।
ਪੋ. ਚੇਤਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਸਤਕ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Mathematical Analysis, Sharma Publications, Jalandhar, ISBN-978-93-5181-054-4
Analysis – I, Sharma Publications, Jalandhar, ISBN – 978-93-82-704-17-1.
Analysis – II, Sharma Publications, Jalandhar, ISBN – 978-93-5181-064-3
Partial Differential Equations, Sharma Publications, Jalandhar. ISBN 978-93-81-261-96-5.
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8. ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਪਤੀਆਂ
(ੳ) ਸਟਾਫ: ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.-ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ:
(i) ਸੀ ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
(ii) ਸੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ)
(ii) ਸੀ ਵਰੁਣ ਜੈਨ (ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ)
(ਅ) ਡਾ. ਹਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਾਿਦਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ 'ਕਾਿਵ-ਰੰ ਗ' (ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ
ਲਈ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(ੲ) ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਪਾਿਦਤ ਕਹਾਿਣਆਂ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ 'ਕਥਾ-ਵਾਰਤਾ' (ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ
ਲਈ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵੱ ਲ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
(ਸ) ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟਡੀਜ਼/ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਮਬਰ ਵਜ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵ ਾਰੀ
ਿਨਭਾਈ:
(i) ਪੋ. ਿਨਰਮਲ ਿਸੰ ਘ (ਿਬਜਨਸ ਸਟਡੀਜ਼)
(ii) ਪੋ. ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਿਬਜਨਸ ਸਟਡੀਜ਼)
(iii) ਪੋ. ਬਲਵੀਰ ਿਸੰ ਘ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
(iv) ਡਾ. ਹਰਚਰਨ ਿਸੰ ਘ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
(v) ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
(vi) ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼)
(vii) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼)
(viii) ਪੋ. ਿਵਨ ਗਰਗ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ)
(ix) ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਿਫ਼ਜੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ)
(ਅ) ਿਵਿਦਆਰਥੀ: ਇਸ ਵਰੇ (2014-15) ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਮੈਿਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ:
ਲੜੀ ਨੰ.

ਨ

ਪਰੀਿਖਆ

ਮੈਿਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ

1

ਜਸਲੀਨ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਕਾਮ.

ਪਿਹਲੀ

2

ਖੁਸ਼ਬੂ ਿਸੰ ਘ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)

ਪਿਹਲੀ

3

ਲਵਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।

ਪਿਹਲੀ

4

ਿਦਨਸ਼ ਿਸੰ ਗਲਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)-।

ਪਿਹਲੀ

5

ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.(ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।।।

ਪਿਹਲੀ

6

ਿਕਰਨ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਬਾਇਓਿਨਫਰਮੈਿਟਕਸ)

ਪਿਹਲੀ

7

ਕਮਲਜੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਬਾਇਓਿਨਫਰਮੈਿਟਕਸ)-।

ਪਿਹਲੀ

8

ਨਹਾ ਰਾਣੀ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।।

ਪਿਹਲੀ

9

ਕੀਰਤੀ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।

ਪਿਹਲੀ
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10

ਨਵਨੀਤ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।।

ਦੂਜੀ

11

ਮੀਤੂ ਭਾਟੀਆ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)-।

ਦੂਜੀ

12

ਰਜਨੀ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)-।

ਦੂਜੀ

13

ਸਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।।

ਦੂਜੀ

14

ਰੀਤੂ ਬਾਲਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।

ਤੀਜੀ

15

ਹਰਿਸਮਰਨ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ.-ਸੀ. (ਆਈ.ਟੀ.) - ।

ਤੀਜੀ

16

ਿਦਵੀਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੀ.ਸੀ.ਏ.-।।।

ਤੀਜੀ

17

ਮਿਹਕ ਤਨਜਾ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।।

ਤੀਜੀ

18

ਪੋਲੋਮੀ ਚੰ ਦਰਾ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।

ਤੀਜੀ

19

ਨਸੀ ਵਰਮਾ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ-ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।

ਤੀਜੀ

20

ਖੁਸ਼ਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।

ਚੌਥੀ

21

ਿਰਦਮਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ. (ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)-।।

ਚੌਥੀ

22

ਨੌਰੀਨ ਅਲੀ

ਐਮ.ਕਾਮ.

ਪੰ ਜਵ

23

ਵਰਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਬੀ.ਏ.-।।

ਛੇਵ

24

ਛਵੀ ਿਸੰ ਗਲਾ

ਬੀ.ਬੀ.ਏ.-।।।

ਸੱ ਤਵ

25

ਸ਼ੈਫ਼ੀ

ਬੀ.ਕਾਮ. (ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ)-।।

ਸੱ ਤਵ

26

ਅੰ ਿਕਤਾ ਗਰਗ

ਬੀ.ਕਾਮ. (ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ)-।।।

ਨੌਵ

27

ਅਲੀਸ਼ਾ

ਬੀ.ਸੀ.ਏ.-।।

ਨੌਵ

28

ਪੀਤ ਮੋਹਨ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਕਾਮ. (ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ)-।।।

ਦਸਵ

9. ਖੇਡ
(ੳ) ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ : 04 (ਚਾਰ)
(i) ਜਯੋਤੀਕਾ ਦੱ ਤਾ (ਫਿਸੰ ਗ) ਨ ਕੇਪਟਾਊਨ (ਦੱ ਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਿਵਖੇ ਹੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ ਿਵਚ ਚ ਦੀ
ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਿਜੱ ਿਤਆ। ਉਸ ਨ ਮੰ ਗੋਲੀਆ ਿਵਚ ਹੋਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਸੰ ਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ (7-12 ਸਤੰ ਬਰ, 2015) ਿਵਚ
ਵੀ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
(ii) ਸਿਚਨ ਿਸੰ ਘ ਰਾਵਤ (ਜੂਡ)ੋ ਨ ਬਕਾਕ (ਥਾਈਲਡ) ਿਵਖੇ ਹੋਈ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ 9ਵ ਕੈਿਡਟ ਜੂਡੋ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ
(9-12 ਅਕਤੂਬ ਰ, 2015) ਿਵਚ ਚ ਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਿਜੱ ਿਤਆ)।
(iii) ਬੇਬੀ ਵਰਮਾ (ਫਿਸੰ ਗ) ਨ ਮਾਸਕੋ (ਰੂਸ) ਿਵਖੇ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਫਿਸੰ ਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ (13-19 ਜੁਲਾਈ, 2015) ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ
ਿਲਆ।
(iv) ਰੋਿਨਤ ਿਸੰ ਘ ਿਬਸ਼ਟ (ਟੈਿਨਸ) ਨ 1-15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੱ ਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਿਵਖੇ ਹੋਈਆਂ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗੇਮਜ਼ ਿਵਚ
ਭਾਗ ਿਲਆ।
(ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰ ਤਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ : 47 (ਸੰ ਤਾਲੀ)
ਨੰ.

ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨ
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1
2
3
4

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ),

ਗੁਰਕੀਰਤ ਿਸੰ ਘ

ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ (4400 ਮੀ. ਿਰਲੇ ਅ)

ਮੋਿਹਤ ਕੁਮਾਰ

ਪਾਵਰ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ

ਰੀਤਪਾਲ ਿਸੰ ਘ

ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ

ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ

ਫਿਸੰ ਗ (2014-15)

ਪਵਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਫਿਸੰ ਗ

ਜਯੋਤੀਕਾ ਦੱ ਤਾ

ਫਿਸੰ ਗ (2014-15)

ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਕੌ ਸ਼ਲ

ਫਿਸੰ ਗ

ਹਰਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਫਿਸੰ ਗ

ਅਿਮਤ ਸ਼ਰਮਾ

ਫਿਸੰ ਗ

ਸਰੀਤਾ

ਰੱ ਸਾ-ਕਸ਼ੀ

ਲਵਜੋਤ ਿਸੰ ਘ

ਤੀਰ-ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

ਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰ ਘ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

ਪਭਦੀਪ ਿਸੰ ਘ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

2 ਿਸਲਵਰ ਤੇ 2 ਬਰਜ਼
ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
5

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
ਤੇ 3 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ
(ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

6

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ),
1 ਿਸਲਵਰ ਤੇ 1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ
(ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

7
8
9

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ) ਤੇ

1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
10
11
12

2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

13

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

14

1 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ

ਿਪਅੰ ਕਾ ਰਾਣੀ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ 2014-15

3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ),

ਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰ ਘ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

ਮੋਿਹਤ ਕੁਮਾਰ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ) ਤੇ

ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

1 ਗੋਲਡ ਤੇ

ਜਗਜੀਤ ਕੌ ਰ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

ਤੇ 1 ਬਰਜ਼ (ਟੀਮ)
15

ਦੋ ਿਸਲਵਰ ਤੇ 2 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ
(ਟੀਮ), 1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ
(ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
16

3 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ ਤੇ
1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

17

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
18

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦ ੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰ ਟ - 2015)
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2 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਗੋਲਡ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

ਿਪਅੰ ਕਾ ਰਾਣੀ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ (2015-16)

2 ਗੋਲਡ ਤੇ

ਗਗਨਵੀਰ ਿਸੰ ਘ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

21

2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

22

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

ਤਾਇਕਵ ਡੋ

19

4 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
20

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

23
24

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

25

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

26

1 ਗੋਲਡ ਤੇ

ਚੇਤਨ ਿਸੰ ਘ
ਜਰਮਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ

ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2015-16)
ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2015-16)

ਅਭੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2015-16)

ਪਰਮਜੀਤ

ਤਾਇਕਵ ਡੋ

ਜਯੋਤੀਕਾ ਦੱ ਤਾ

ਫਿਸੰ ਗ (2015-16)

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
27

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ(ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

28

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(ਿਵਅਕਤੀਗਤ) ਿਨਿਖਲ ਅਰੋੜਾ

29

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ) ਤੇ

ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ

ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ (800 ਮੀ.)
ਫਿਸੰ ਗ (2015-16)

1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ(ਿਵਅਕਤੀਗਤ)
30
31

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(ਿਵਅਕਤੀਗਤ) ਜਿਤੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

32

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

33

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ

34

ਮੁੱ ਕੇਬ ਾਜ਼ੀ

ਅਮਰਵੰ ਤ ਿਸੰ ਘ

ਫੁੱ ਟਬਾਲ

ਅਨਮੋਲਪੀਤ ਿਸੰ ਘ

ਿਕਕਟ

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਿਵਰਕ

2 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ) 1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

ਐਥਲੈ ਿਟਕਸ (4400 ਮੀ. ਿਰਲੇ ਅ)
ਅਿਮਤ ਸ਼ਰਮਾ

35

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਮਨਦੀਪ ਇੰ ਦਰ ਬਾਵਾ

ਿਕਕਟ

36

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਅਨਮੋਲ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਿਕਕਟ

ਸਨਵੀਰ ਿਸੰ ਘ

ਿਕਕਟ

37
38
39
40
41
42
43
44

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)
1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ)

ਚੇਤਨ ਿਸੰ ਘ
ਿਦਲਪੀਤ ਿਸੰ ਘ
yਜਮਰਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ
ਵਰੁਣ ਅੱ ਤਰੀ

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ) ਮਾਣਕ ਸ਼ਰਮਾ

1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ) ਸਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

ਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਿਸੱ ਧੂ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦ ੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰ ਟ - 2015)

ਫਿਸੰ ਗ

ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2014-15)
ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2014-15)
ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2014-15)
ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (2014-15)
ਤਾਇਕਵ ਡੋ
ਮੁੱ ਕੇਬ ਾਜ਼ੀ
ਮੁੱ ਕੇਬ ਾਜ਼ੀ
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1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

45

1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

46

ਨੀਰਜ ਬਾਲਾ

ਮੁੱ ਕੇਬ ਾਜ਼ੀ

ਨਵਦੀਪ ਕੌ ਰ

y◌ੂਜੂਡੋ

1 ਬਰਜ਼ ਮੈਡਲ (ਟੀਮ) ਤੇ 2 ਬਰਜ ਮੈਡਲ (ਿਵਅਕਤੀਗਤ)

47

yਜਪਨਜੋਤ ਿਸੰ ਘ ਫਿਸੰ ਗ

(ੲ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ ਚੈਪੀਅਨਿਸ਼ਪਸ: 23 (ਤੇਈ)
(i)

ਤਾਇਕਵ ਡੋ (ਇਸਤਰੀਆਂ) 2014-15

(ii)

ਫਿਸੰ ਗ (ਇਸਤਰੀਆਂ) 2014-15

(iii)

ਜੂਡੋ (ਪੁਰਸ਼) 2014-15

(iv)

ਜੂਡੋ (ਇਸਤਰੀਆਂ) 2014-15

(v)

ਗਤਕਾ (ਇਸਤਰੀਆਂ) 2014-15

(vi)

ਟੈਿਨਸ (ਪੁਰਸ਼)

(vii)

ਸਾਈਕਿਲੰਗ - ਰੋਡ (ਪੁਰਸ਼)

(viii)

ਟੇਬਲ ਟੈਿਨਸ (ਪੁਰਸ਼)

(ix)

ਿਜਮਨਾਸਿਟਕਸ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(x)

ਿਕਕਟ (ਪੁਰਸ਼)

(xi)

ਸਾਈਕਿਲੰਗ - ਟਰੈਕ (ਪੁਰਸ਼)

(xii)

ਸਾਈਕਿਲੰਗ - ਟਰੈਕ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(xiii)

ਗਰੈਕੋ (ਪੁਰਸ਼)

(xiv)

ਜੂਡੋ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(xv)

ਵੇਟ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ (ਪੁਰਸ਼)

(xvi)

ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(xvii)

ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(xviii)

ਬੈਸਟ ਿਫਜ਼ੀਕ

(xix)

ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ (ਪੁਰਸ਼)

(xx)

ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ (ਪੁਰਸ਼)

(xxi)

ਫਿਸੰ ਗ - ਇੱ ਪੀ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(xxii)

ਫਿਸੰ ਗ - ਇੱ ਪੀ (ਪੁਰਸ਼)

(xxiii)

ਆਰਚਰੀ - ਇੰ ਡੀਅਨ ਰਾ ਡ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

(ਸ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਰਨਰਜ਼-ਅਪ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ : 12 (ਬਾਰ )
(i) ਫਿਸੰ ਗ - ਫੋਆਇਲ (ਪੁਰਸ਼) 2014-15
(ii) ਫਿਸੰ ਗ - ਸੇਬਰ (ਪੁਰਸ਼) 2014-15
(iii) ਤਾਇਕਵ ਡੋ (ਪੁਰਸ਼) - 2014-15
(iv) ਟੈਿਨਸ (ਇਸਤਰੀਆਂ)

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦ ੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰ ਟ - 2015)
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(v) ਫਿਸੰ ਗ - ਫੋਆਇਲ (ਇਸਤਰੀਆਂ)
(vi) ਮੁੱ ਕੇਬ ਾਜ਼ੀ (ਪੁਰਸ਼)
(vii) ਤੈਰਾਕੀ (ਪੁਰਸ਼)
(viii) ਜੂਡੋ (ਪੁਰਸ਼)
(ix) ਪਾਵਰ ਿਲਫਿਟੰ ਗ (ਪੁਰਸ਼)
(x) ਫਿਸੰ ਗ-ਫੋਆਇਲ (ਪੁਰਸ਼)
(xi) ਮੁੱ ਕੇਬ ਾਜ਼ੀ (ਇਸਤਰੀਆਂ)
(xii) ਸਾਈਕਿਲੰਗ - ਰੋਡ (ਇਸਤਰੀਆਂ)
(ਹ) ਸੈਿਕੰ ਡ ਰਨਰਜ਼-ਅੱ ਪ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ : 04 (ਚਾਰ)
1. ਅਮਰੀਕਨ ਫੁਟਬਾਲ (ਪੁਰਸ਼)
2. ਫਿਸੰ ਗ - ਸੇਬਰ (ਇਸਤਰੀਆਂ)
3. ਫਿਸੰ ਗ - ਸੇਬਰ (ਪੁਰਸ਼)
4. ਸਕਵੈਸ਼ ਰੈਕਟ (ਪੁਰਸ਼)
(ਕ) ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ : 02 (ਦੋ)
(i) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ ਟੈਿਨਸ (ਇਸਤਰੀਆਂ) ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ
ਿਮਤੀ 12-13 ਸਤੰ ਬਰ, 2015
(ii) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰ ਤਰ ਕਾਲਜ ਟੈਿਨਸ (ਪੁਰਸ਼) ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ
ਿਮਤੀ: 12-13 ਅਕਤੂਬਰ, 2015
10. ਸਿਹ-ਿਵਿਦਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
(ੳ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 03 (ਿਤੰ ਨ)
(i) ਯੂ.ਐਨ. ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਰ ਫ਼ਾਰ ਇੰ ਡੀਆ ਐ ਂਡ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਰਾਮਚੰ ਦਰਾ ਿਮਸ਼ਨ, ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਆਲ
ਇੰ ਡੀਆ ਐਸੇ ਰਾਇਿਟੰ ਗ (ਲੇ ਖ-ਿਲਖਣ) ਈਵਟ-2015 ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਿਮਸ ਿਤਸ਼ਾ ਨ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਿਮਸ ਜਯਾ ਕੌ ਿਸ਼ਕ ਨ
ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
(ii) ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ 14-15 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਥਾਪਰ ਮਾਡਲ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਨਸ਼ਨਜ਼ ਵਾਦਿਵਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ ਨ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
(ਅ) ਰਾਜ ਪੱ ਧਰੀ: 02 (ਦੋ)
ਿਸੱ ਖ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ, ਬੰ ਗਾ ਿਵਖੇ 29-30 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰੀ ਅੰ ਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਯੁਵ ਕ ਮੇਲੇ ਿਵਚ
(i) ਸੂਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਕਿਵਤਾ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।
(ii) ਅਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ ਨ ਪਰ ਦਾ ਗੁੰ ਦਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।
(ੲ) ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ : 03 (ਿਤੰ ਨ)
ਅੰ ਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (16-18 ਨਵੰ ਬਰ, 2015)
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ :

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦ ੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰ ਟ - 2015)
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(i)

ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ - ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ

(ii)

ਗੁਰਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ - ਿਮਮਕਰੀ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(iii)

ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ - ਕਲੇ ਅ ਮਾਡਿਲੰਗ - ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ

(ਸ) ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰ ਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (14-16 ਅਕਤੂਬਰ, 2015):
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ : 06 (ਛੇ)
(i)

ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ - ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ

(ii)

ਗੁਰਨਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ - ਿਮਮਕਰੀ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ

(iii)

ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ - ਕਲੇ ਅ ਮਾਡਿਲੰਗ - ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ

(iv)

ਗੌਤਮ ਬੱ ਗਾ - ਲੋ ਕ ਗੀਤ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(v)

ਪੰ ਕਜ ਜੈਨ - ਪੱ ਛਮੀ ਸੋਲੋ ਗੀਤ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(vi)

ਿਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ - ਰੰ ਗੋਲੀ - ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ

ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ : 04 (ਚਾਰ)
(i)

ਪੱ ਛਮੀ ਸਮੂਹ ਗਾਣ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(ii)

ਸਿਕੱ ਟ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(iii)

ਮਾਈਮ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(iv)

ਭੰ ਗੜਾ - ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ

(ਹ) ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਲੇ : 09 (ਨ)
(i)

ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ ਨ ਕੌ ਮੀ ਵੋਟਰ ਿਦਵਸ ਮੌਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਏ ਅੰ ਤਰ-ਕਾਲਜ ਭਾਸ਼ਣਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। (25 ਜਨਵਰੀ, 2015)

(ii)

ਮ. ਮ. ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਟੈਕਨਕੁਐਸਟ ਮੁਕ ਾਬਿਲਆਂ (20 ਫਰਵਰੀ, 2015) ਦੌਰਾਨ ਪਾਪਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ :
(ੳ) ਿਬਜਨਸ ਕੁਇੱਜ਼ ਟੀਮ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ
(ਅ) ਆਈ.ਟੀ. ਕੁਇੱਜ਼ ਟੀਮ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ
(ੲ) ਐਡ.ਮੈਡ. ਸ਼ੋਅ ਟੀਮ - ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ
(ਸ) ਪਲਕ - ਟੈਸਟ ਯੂਅਰ ਸਿਕੱ ਲ ਇਨ 'ਸੀ' ਪੋਗਰਾਿਮੰ ਗ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ
(ਹ) ਪੀਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਿਜਤ ਸ਼ੂ - ਵੈ ਬ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ - ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ
(ਕ) ਟਿਵੰ ਕਲ ਧਵਨ - ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ - ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ
(ਖ) ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰ ਘ ਘੁੰ ਮਣ - ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ - ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ

(iii)

ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਚਰ
ੁ ਨਲੀਆ ਫੈਸਟ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀ
ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ।

(ਕ)

ਪਿਤਭਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾਬਲਾ (23 ਸਤੰ ਬਰ, 2015): ਹਰ ਵਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ.
ਦਲਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਰਾਣਾ, ਐਸ.ਪੀ. (ਿਸਟੀ) ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਕੀਤਾ। ਸ. ਹਰਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਬਡੂੰ ਗਰ, ਟੈਿਫ਼ਕ ਇੰ ਚਾਰਜ,
ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਵਜ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
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ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 120 ਪਤੀਯੋਗੀਆਂ
ਨ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਕਿਵਤਾ ਉਚਾਰਨ, ਕੁਇੱਜ਼, ਸੰ ਗੀਤ, ਕੋਮਲ ਕਲਾਵ , ਨਾਚ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਈਟਮ ਿਵਚ
ਭਾਗ ਿਲਆ।
11. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.
(i) ਖੂਨਦਾਨ ਕਪ: 01 (ਇੱ ਕ)
ਿਮਤੀ: 12 ਅਗਸਤ, 2015

ਖ਼ੂਨਦਾਨ: 73 ਯੂਿਨਟ

(ii) ਸੱ ਤ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ: 01 (ਇੱ ਕ)
25 ਸਤੰ ਬਰ ਤ 01 ਅਕਤੂਬ ਰ, 2015
(iii) ਪੰ ਜਾਬ ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਿਜ਼ਲਾ ਟੈਿਫ਼ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੈ ਲ ਵੱ ਲ ਮਨਾਏ 26ਵ ਕੌ ਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਪਤਾਹ (11-17 ਜਨਵਰੀ,
2015) ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ 100 ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਨ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
(iv) ਕੌ ਮੀ ਯੁਵਕ ਿਦਵਸ (12 ਜਨਵਰੀ, 2015) ਮੌਕੇ ਸਵਾਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਸਟਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਿਵਚ
ਰਾਜ-ਪੱ ◌ੱਧਰੀ 'ਸਵਾਮੀ ਿਵਵੇਕਾਨੰਦ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ' ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਆਏ 22
ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(v) ਿਵਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਦਵਸ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਦੈਿਨਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱ ਲ ਚਲਾਏ 'ਪੰ ਛੀ ਬਚਾਓ ਅਿਭਆਨ' ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ
ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
(vi) ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਟਪਲ, ਪੰ ਚਕੂਲ ਾ ਿਵਖੇ 16 ਤ 22 ਸਤੰ ਬਰ, 2015 ਤਕ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕਪ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ
9 ਵਲੰ ਟੀਅਰ ਨ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
(vii) ਅਟਲ ਿਬਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਮੌਨਟੇਨੀਅਿਰੰ ਗ ਐ ਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਪੋਰਟਸ, ਮਨਾਲੀ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼)
ਿਵਖੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤ 7 ਨਵੰ ਬਰ, 2015 ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ 'ਟੇਿਨੰਗ ਆਫ਼ ਦ ਟੇਨਰਜ਼ ਆਨ ਯੂਥ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ' ਕਪ ਿਵਚ ਕਾਲਜ
ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਨੀਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਨ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
12. ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਕੇ) - ਆਰਮੀ ਿਵੰ ਗ
(i)

ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਦਸ-ਰੋਜ਼ਾ ਯੋਗ ਟੇਿਨੰਗ ਕਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 21
ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਿਦਵਸ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੇ 55 ਕੈਿਡਟ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ।

(ii) ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ, ਰੋਪੜ ਿਵਖੇ ਸੀ.ਏ.ਟੀ. ਕਪ (23 ਜੂਨ ਤ 1 ਜੁਲਾਈ, 2015) ਿਵਚ ਸੱ ਤ ਕੈਿਡਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
(iii) 4 ਕੈਿਡਟ ਨ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਹੋਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਸ ਪਰੇਡ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।

(iv) 10 ਕੈਿਡਟ ਨ ਰੋਪੜ ਿਵਖੇ ਲੱ ਗੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੇਿਨੰਗ ਕਪ (27 ਸਤੰ ਬਰ ਤ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2015) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।
(v) ਕੈਿਡਟ ਹਰਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਹਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਖੁਸ਼ਪੀਤ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌ ਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਵੇਦ
ਪਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 'ਗਯਾ ਟੈਿਕੰ ਗ' (22 ਨਵੰ ਬਰ ਤ 2 ਦਸੰ ਬਰ, 2015) ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।

(vi) ਿਡਸਾਸਟਰ ਮੈਨਜਮਟ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ (ਨਵੰ ਬਰ, 2015) ਸਰਕਾਰੀ ਿਬਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ
ਲੱਗੀਆਂ ਟੇਿਨੰਗ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਚਾਰ ਕੈਿਡਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
(vii) ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ 5 ਪੰ ਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱ ਲ 8 ਦਸੰ ਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਭਾਸ਼ਣ-ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਿਵਚ ਕੈਿਡਟ ਇਸ਼ਨੂਰ ਘੁੰ ਮਣ ਨ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
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(viii) ਕੈਿਡਟ ਭੁਿਪੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਇਸ਼ਨੂਰ ਘੁੰ ਮਣ, ਗੈਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ 2
ਨਵੰ ਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਪ ਿਵਚ ਖ਼ੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ।
(ix) 15 ਕੈਿਡਟ ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਬੀ' ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਕੀਆਂ) - ਆਰਮੀ ਿਵੰ ਗ
(i)

10 ਕੈਿਡਟ ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ, ਰੂਪਨਗਰ ਿਵਖੇ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੇ੍ਰਿਨੰਗ ਕਪ-98 (27 ਜੁਲਾਈ ਤ 5 ਅਗਸਤ,
2015) ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੂਹ ਗਾਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ। ਕੈਿਡਟ ਭਾਿਵਕਾ ਨ
ਿਨਸ਼ਾਨਬਾਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

(ii) 6 ਕੈਿਡਟ ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ), ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੇਿਨੰਗ ਕਪ-108 (25 ਸਤੰ ਬਰ ਤ 4
ਅਕਤੂਬਰ, 2015) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।

(iii) ਕੈਿਡਟ ਮਨਪੀਤ ਕੌ ਰ ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਲੜਕੀਆਂ), ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਲੱਗੇ ਕਪ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਲਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਟੇਬਲ
ਡਿਰਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
(iv) ਕੈਿਡਟ ਨ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ 7 ਨਵੰ ਬਰ, 2015 ਨੂੰ 'ਕਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਦਵਸ' ਮਨਾ ਕੇ ਇਸ ਿਭਆਨਕ ਿਬਮਾਰੀ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਅਨਕ ਤੱ ਥ ਤ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ।
(v) 7 ਕੈਿਡਟ ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਬੀ' ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
13. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
(i)

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ) ਨ ਨਕ (ਬੰ ਗਲੌ ਰ) ਦੀ ਪੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰ ਵਜ

ਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ

ਮੁੱ ਲ ਕਣ ਤੇ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ:
(ੳ) ਮੱ ਧ-ਪਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਿਵਚ 16-18 ਮਾਰਚ, 2015 ਦੌਰਾਨ
(ਅ) ਹਿਰਆਣਾ ਰਾਜ ਿਵਚ 6-7 ਅਪਰੈਲ, 2015 ਦੌਰਾਨ
(ੲ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਦੇਸ਼ ਿਵਚ 25-27 ਮਈ, 2015 ਦੌਰਾਨ
(ii) ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ-2015: 27 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਿਸੰ ਘ, ਵਾਈਸ ਚ ਸਲਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱ ਤਾ ਤੇ 541 ਗੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
(iii) ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰ ਡ ਸਮਾਰੋਹ: 19 ਅਪਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰ ਤਰੀ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਰੱ ਖੜਾ ਨ 37 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ, 124 ਨੂੰ ਕਾਲਜ
ਕਲਰ ਅਤੇ 288 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਿਰਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ।
(iv) ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡਸ ਐ ਂਡ ਪਲੇ ਸਮਟ ਸੈ ਲ ਦੇ ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਵੱ ਲ 61 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ
ਚੁਣੇ ਗਏ/ਸ਼ਾਰਟਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ।

(v) ਨਕ ਪੀਅਰ ਟੀਮ ਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪਮਾਿਣਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਿਮਤੀ 15-18
ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਈ 2015 ਿਵਚ ਨਕ (ਬਗਲੂਰੂ) ਵੱ ਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ 'ਏ' ਗਰੇਡ ਅਤੇ 3.26
ਸੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਪਮਾਿਣਤ (ਞਕyਫਫਗਕਦਜਵਕ) ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦ ੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰ ਟ - 2015)

ਸਫ਼ਾ-24

(vi) ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰ ਚਨ: ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਖਲਾਫ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਐ ਂਡ ਟੈਲੀਿਵਯਨ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱ ਲ 'ਆਖ਼ਰ ਕਦ ਤੱ ਕ' ਨੁੱਕੜ
ਨਾਟਕ 5 ਅਗਸਤ, 2015 ਨੂੰ ਖੇਿਡਆ ਿਗਆ।
(vii) 15 ਸਤੰ ਬਰ, 2015 ਨੂੰ 'ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱ ਸਟ' ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਿਸੰ ਘ ਓਬਰਾਏ ਨ ਕਾਲਜ ਿਵਚ
ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਮੈਿਰਟ ਵਾਲੇ ਲੋ ੜਵੰ ਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3,37,425/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲ ਤਕਸੀਮ
ਕੀਤੇ।
ਮੋਦੀ ਜੈਅੰਤੀ: ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸੇਠ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 140ਵ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ (21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015) ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਨਾਏ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲ ਾ, ਲੇ ਖ ਿਲਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਹਵਨ ਯੱ ਗ ਆਯੋਿਜਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ।

(viii) ਮੋਦੀ ਜੈਅੰਤੀ: ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸੇਠ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ 140ਵ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜੇ (21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015) ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਮਨਾਏ ਸਪਤਾਹ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ-ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲ ਾ, ਲੇ ਖ ਿਲਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਹਵਨ ਯੱ ਗ ਆਯੋਿਜਤ
ਕੀਤੇ ਗਏ।

(ix) ਨਵ ਕੋਰਸ: ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਇਸ ਵਰੇ ਐਮ.ਏ. (ਪੰ ਜਾਬੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਫੂਡ ਐ ਂਡ ਿਨਊਟਰੀਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.
(ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ.) ਦੇ ਨਵ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀ.ਕਾਮ ਅਤੇ ਬੀ.ਕਾਮ. (ਆਨਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟ ਿਵਚ

ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਦੋ ਬੀ.ਵੋਕ. ਕੋਰਸ (1) ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਤੇ (2) ਇੰ ਡਸਟਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਟਰੀਟਮਟ
ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰੇ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਆਰੰ ਭ ਕੀਤੇ ਗਏ।

(x) ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ:

(ੳ) ਜੌਗਰਾਫੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ 4 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਪੰ ਜੌਰ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼) ਦਾ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਿਵਿਦਅਕ
ਟੂਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(ਅ) ਬਾਟਨੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ 7 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਇੰ ਸ ਿਸਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵਖੇ
ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਤੇ ਗਏ।
(ੲ) ਿਬਜਨਸ ਮੈਨਜਮਟ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ 12 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ-ਕੁੰ ਡ
(ਹਿਰਆਣਾ) ਦਾ ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਫ਼ਟ ਮੇਲਾ ਿਵਖਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(ਸ) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਰਸਾਤ-ਇ-ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ ਰਾਹ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਿਵਰਾਸਤ ਦੀ ਝਲਕ
ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(ਹ) ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸਿਕਓਿਰਟੀ ਐ ਂਡ ਐਕਸਚਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ (ਛਥਨy), ਚੰ ਡੀਗੜ ਦੇ
ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਖੇ ਇਕ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਦਾ ਪਬੰ ਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਉਥੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚਜ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਤੀ ਮਸਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰਾ ਕੀਤਾ।

(ਕ) ਆਰਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ (15-18 ਫਰਵਰੀ, 2015) ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ
ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਿਹਰ ਜੈਪੁਰ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦੀਆਂ ਇਿਤਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ
ਮਾਿਣਆ।
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(ਖ) ਕ ਗੜਾ ਘਾਟੀ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਜੰ ਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰ ਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.-ਸੀ. (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਲਮਪੁਰ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼) ਦਾ ਚਾਰ-ਰੋਜ਼ਾ (31 ਅਕਤੂਬਰ ਤ 3 ਦਸੰ ਬਰ, 2015) ਿਵਿਦਅਕ
ਟੂਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਿਪੰ ਸੀਪਲ
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