ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017
(1-1-2017 ਤ 31-12-2017)
1.

ਿਪੰ ਸੀਪਲ

:

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

ਨਵੇ ਸਟਾਫ ਮਬਰ
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਮਬਰ :

:

ਕੋਈ ਨਹ

1. ਪੋ. ਪੂਨਮ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੁਖੀ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਭਾਗ (30.09.2017)
2. ਪੋ. ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪੋਫੈਸਰ, ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ (30.09.2017)
3. ਸੀ ਡੀ.ਐਨ. ਯਾਦਵ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਿਸਸਟਟ (30.09.2017)
4. ਸੀ ਹੇਤ ਿਸੰ ਘ, ਲੈ ਬ ਅਿਸੱ ਸਟਟ, ਜੁਆਲੋ ਜੀ ਿਵਭਾਗ (31.12.2017)

2. ਿਵਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਣ: 7 (ਸੱ ਤ)
(ੳ)

ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ:
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: NAAC ਿਵਿਜ਼ਟ ਲਈ ਿਤਆਰੀ
ਸਥਾਨ: ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਿਵਮੈਨ, ਮੁਕਤਸਰ
ਿਮਤੀਆਂ: 21 ਜਨਵਰੀ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰਨਕਲੂਿਸਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਕੋਰਡੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੰ ਘੋਲ
ਿਮਤੀਆਂ: 13 ਫਰਵਰੀ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਡਸਟਸਸ ਐ ਂਡ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਇੰ ਨ ਗਲੋ ਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ
ਸਥਾਨ: USoL ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 15 ਫਰਵਰੀ, 2017

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੇਜ਼ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਸਥਾਨ: ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 10 ਮਾਰਚ, 2017

(v)

ਿਵਸ਼ਾ: ਟੀਿਚੰ ਗ, ਲਰਿਨੰਗ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਿਵੱ ਮੈਨ, ਸੈਕਟਰ 47, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 17 ਮਾਰਚ, 2017

(vi)

ਿਵਸ਼ਾ: ਓਰੀਏਂਟੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਨਕ
ਸਥਾਨ: ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਬੁਢਲਾਡਾ
ਿਮਤੀਆਂ: 21 ਜੁਲਾਈ, 2017

(vii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ. (DST) ਇੰ ਸਪਾਇਰ (ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ਼ ਮੈ ਥ)
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਐਸ.ਐਮ. ਕਾਲਜ
ਿਮਤੀਆਂ: 13 ਨਵੰ ਬਰ, 2017
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(ਅ)

ਿਵਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜੋ ਕਾਲਜ ਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ: 02 (ਦੋ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਲਾਈਫ਼, ਡਰਾਮਾ ਐ ਂਡ ਥੀਏਟਰ
ਵਕਤਾ: ਸੈਮੁਅਲ ਜੋਨ (ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਿਫ਼ਲਮ ਆਰਿਟਸਟ)
ਿਮਤੀ: 1 ਮਾਰਚ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਦਵਸ
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਸੋਮਣੀ ਸਾਿਹਤਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਿਸੰ ਘ ਧੀਰ
ਗੈਸਟ ਆਫ਼ ਆਨਰ: ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਸੰ ਧੂ, ਚੇਅਰ-ਪਰਸਨ,
ਇਵਿਨੰਗ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀ: ਫ਼ਰਵਰੀ 21, 2017

3.

ਆਯੋਿਜਤ ਕਾਨਫਰੰ ਸ/ਸੈਮੀਨਾਰ/ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲਾ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਨੁ ਮਾਇਸ਼ /ਲੈ ਕਚਰ : 01 (ਇੱਕ)

(ੳ) ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ: ਕੋਈ ਨਹ
(ਅ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 01 (ਇੱਕ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਟੂਲੈਕਚੁਅਲ ਪਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਜ਼ ਇੰ ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵਦ ਕੋਨਸੋਰਟੀਅਮ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਇੰ ਟਰਿਪਊਰਜ਼ ਆਫ਼
ਇੰ ਡੀਆ (CWEI)
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਿਮਿਸਜ਼ ਸ਼ਸ਼ੀ ਿਸੰ ਘ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ CWEI
ਮੁੱ ਖ ਵਕਤਾ: 1. ਸੀ ਸ਼ਹੂਦ ਆਲਮ (MSME) ਲੁਿਧਆਣਾ ਨ

ਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਿਥਕ ਸਹੂਲਤ

ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
2. ਸੀ ਐਸ.ਡੀ. ਭਟਨਾਗਰ, ਅਿਸੱ ਸਟਟ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਪੇਟਟ ਐ ਂਡ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨ ਪੇਟਟ ਅਤੇ
ਟਰੇਡ-ਮਾਰਕ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
3. ਸੀ ਭਾਰਤ; ਪਧਾਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਚਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ
4. ਡਾ. ਬਲਿਵੰ ਦਰ ਸੋਚ, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਤਜਰਬੇ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ।
ਿਮਤੀ: 24 ਜਨਵਰੀ, 2017
(ਅ) ਰਾਜ-ਪੱ ਧਰੀ: 1 (ਇੱਕ)
(1)

ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ ਨ ਪੁਿਲਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਜ਼ਲਾ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬ
ਸਟੇਟ ਲੇ ਵਲ ਅਠਾਈਵ ਨਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵੀਕ ਿਮਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਿਵਖੇ
ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ।
ਿਮਤੀ: 12 ਜਨਵਰੀ, 2017

(ੲ) ਖੇਤਰੀ: 11 (ਿਗਆਰ )
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: UPSC, CAT ਅਤੇ CA-CPT ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਿਚੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ।
ਮੁੱ ਖ ਵਕਤਾ: (ੳ) ਸੀ ਹੇਮੰਤ ਕੋਥੇਕਰ, 1993 ਬੈਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨ UPSC ਦੇ ਿਸਲੇ ਬਸ ਅਤੇ ਢ ਚੇ ਬਾਰੇ
ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
(ਅ) ਸੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਲੀਆ (MT Educare) ਬੰ ਬਈ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ CAT ਅਤੇ CA-

CPT ਦੇ ਇਿਮਿਤਹਾਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਿਮਤੀ: 9 ਫਰਵਰੀ, 2017
(ii)

ਿਵਸ਼ਾ:ਕਇਏਸ਼ਨਜ਼ - 2017 (ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ ਪਦਰਸ਼ਨੀ)
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ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: (ੳ) ਡਾ. ਸੰ ਦੀਪ ਬਸ, ਮੁੱ ਖੀ (ਐਪਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਾਇੰਸ ਪੰ ਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ।
(ਅ) ਿਮਿਸਜ਼ ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ, ਿਪੰ ਸੀਪਲ, ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਾਦਸ।
ਿਮਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2017
(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਲੱਪਣ ਕਾਮ - ਕੱ ਛ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੀ ਪੰ ਪਰਾਗਤ ਿਚੱ ਤਰ ਸ਼ੈਲੀ (ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਐ ਂਡ
ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ (ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ)
ਿਮਤੀ: ਜੂਨ 13-22, 2017

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਜ਼ ਇੰ ਨ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ (ਦਸ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) ਬਾਇਓ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ ਿਡਪਾਰਟਮਟ
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰ ਸੀਪਲ
ਿਮਤੀ: ਜੁਲਾਈ 21 - ਅਗਸਤ 1, 2017

(v)

ਿਵਸ਼ਾ: ਉਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਦੇ ਬਚਾਓ ਿਹੱ ਤ ਉਪਰਾਿਲਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜੰ ਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ (ਐਕਸਟਨਸ਼ਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ)
ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ।
ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼: (1) ਸੀ ਐਸ.ਐਸ. ਮਠਾੜੂ (ਇੰ ਜੀਨੀਅਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਪਦੂਸ਼ਣ ਕੰ ਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪਿਟਆਲਾ)
(2) ਪੋ. ਹਰਿਸਮਰਨ ਿਸੰ ਘ
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਸੀ ਜੁਗਰਾਜ ਿਸੰ ਘ, ਡੀ. ਐਫ਼. ਓ., ਐਕਸਟਨਸ਼ਨ (ਪਿਟਆਲਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ)
ਿਮਤੀ: ਸਤੰ ਬਰ 16, 2017

(vi)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਟਰ-ਇੰ ਸਟੀਿਚਉਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰ ਸ ਫੇਅਰ (ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓ ਸਾਇੰ ਸ)
ਸਾਇੰ ਸ ਫੇਅਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ: ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਲਈ ਸਾਇੰ ਸ
ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਰੈਡੀ, ਡੀਨ ਿਰਸਰਚ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 16, 2017
(12 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 8 ਕਾਲਜ ਦੇ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ
ਪੋਸਟਰ ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ)

(vii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਵੱ ਲ ਪੁਸਤਕ ਪਦਰਸ਼ਨੀ।
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਪੋ. (ਡਾ.) ਸਰਬਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮੁੱ ਖੀ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਐ ਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ
ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਐ ਂਡ ਪੈਸ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 17, 2017

(viii) ਿਵਸ਼ਾ:

ਲਾਈਫ਼, ਿਫਲਾਸਫ਼ੀ ਐ ਂਡ ਿਲਟਰੇਚਰ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਵਕਤਾ: ਪੋ. (ਡਾ.) ਸਰਬਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਮੁੱ ਖੀ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ ਸਾਿਹਬ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਐ ਂਡ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਐ ਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਐ ਂਡ ਪੈਸ, ਪੰ ਜਾਬ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਮਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 17, 2017
(ix)

ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਿਵਭਾਗ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਪਲੇ ਸਮਟ ਸੈ ਲ) ਵੱ ਲ PHP ਅਤੇ JAVA ਬਾਰੇ
ਿਤੰ ਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਮੁੱ ਖ ਵਕਤਾ: 'ਸੌਲਿਟਉਰ' ਕੰ ਪਨੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ।
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੋਫੈਸਰ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ
ਕੀਤੀ।
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ਿਮਤੀ: ਨਵੰ ਬਰ 11, 2017
(x)

ਿਵਸ਼ਾ: ਪਬਿਲਕ-ਪੁਿਲਸ ਆਪਸੀ ਸੰ ਵਾਦ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਮਾਿਹਰ ਵਕਤਾ:

(ੳ) ਸੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮ, ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ
(ਅ) ਸੀਮਤੀ ਸਿਤੰ ਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ: ਸੀ ਏ. ਐਸ. ਰਾਏ, ਆਈ.ਜੀ., ਪੁਿਲਸ ਰਜ
ਿਮਤੀ: ਨਵੰ ਬਰ 21, 2017
(xi)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਟੇਟ ਬਕ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ 'ਿਡਜੀਟਲ ਪੇਮਟ' ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ।
ਿਵਸ਼ਾ ਮਾਿਹਰ: ਸੀ ਗੌਰਵ ਧੀਮਾਨ, ਿਡਜੀਟਲ ਬਿਕੰ ਗ ਮਾਿਹਰ
ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ:

(1) ਸੀ ਐਸ. ਕੇ. ਚੰ ਦਾ, AGM
(2) ਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, AGM
(3) ਸੀ ਜੀ.ਪੀ. ਗੁਪਤਾ, ਚੀਫ਼ ਮੈਨਜਰ
(4) ਸੀ ਅਿਨਲ ਸਬਰਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਮੈਨਜਰ

ਿਮਤੀ: ਨਵੰ ਬਰ 24, 2017
4. ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਾਨਫਰੰ ਸ/ਵਰਕਾਪ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ/ਪਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ:
(ੳ) ਅੰ ਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ : 20 (ਵੀਹ)

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਵਰਲਡ ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ (ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)
ਸਥਾਨ: ਬਰਪਟਨ
ਿਮਤੀਆਂ: 23 ਤ 25 ਜੂਨ, 2017

ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰ ਘ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ)
(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: 13ਵ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਡਵੱ ਲਪਮਟ ਕਿਸਲ (ਭਾਗ ਿਲਆ)
ਸਥਾਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਗੂਏਜ਼ ਿਡਵੈਲਪਮੈਟ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਮਤੀਆਂ: 17-19 ਜਨਵਰੀ, 2017

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਸਾਇਣ ਿਵਭਾਗ)
(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਰੀਸਟ ਿਡਵੈਲੱਪਮਟ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸਜ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ (E SHM-17)

(ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)
ਸਥਾਨ: ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਰਚਜ਼ ਟਰੇਿਨੰਗ ਐਂਡ ਿਰਸਰਚ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 29 ਜਨਵਰੀ, 2017

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਟੂ ਡੇਜ਼ ਇੰ ◌ੰਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਰੀਸਟ ਿਡਵੈਲਪਮਟਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜੀਨਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸਜ਼, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਐਂਡ
ਮੈਨਜਮਟ (E SHM-17) (ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)'
ਸਥਾਨ: ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀਆਂ: 18-19 ਮਾਰਚ, 2017

(v)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੱ ਟਡੀ ਆਫ਼ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਆਫ਼ ਵੱ ਡਜ਼ ਆਫ਼ ਸਾਈਜੈਜੀਅਮ ਅਰੋਮਾਇਕਮ' ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਕੈਸ਼ਨਲ
ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਰੀਸਟ ਿਡਵੈਲਮਟ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜੀਨਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ (ESHM-17)
ਸਥਾਨ: ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀਆਂ: 8 ਜਨਵਰੀ, 2017

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(vi)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਆਫ਼ ਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਿਨਗੀਲੀਆ ਸਤਵਾ (ਕਲਜੀ) ਬਾਏ ਅਗਰ ਵੈ ਲ ਿਡਫ਼ਊਜ਼ਨ ਮੈਥ
ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਰੀਸਟ ਿਡਵੈਲਮਟ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜੀਨਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ (ESHM17)
ਸਥਾਨ: ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਟਰੇਿਨੰਗ ਐਂਡ ਿਰਸਰਚ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 29 ਜਨਵਰੀ, 2017

(vii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਐਨਾਲੈ ਟੀਿਕਲ ਿਡਟਰਮੀਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਇੰ ਨ ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ: 'ਏ ਿਰਵੀਊ' ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਨ
ਇੰ ਜੀਨਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ (ESHM-17)
ਸਥਾਨ: ਨਸ਼ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਟਰੇਿਨੰਗ ਐਂਡ ਿਰਸਰਚ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀਆਂ: 29 ਜਨਵਰੀ, 2017

(viii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸਟੱ ਡੀ ਆਫ਼ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਸੋਲੀਆ ਕੋਰੀਏਲਫੋਿਲਉ ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ
ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਫ਼ ਰੀਸਟ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜੀਨਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ (ESHM-17)
ਸਥਾਨ: ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀਆਂ: 18-19 ਮਾਰਚ, 2017

(ix)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਰਮੂਵਲ ਆਫ਼ ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਫਰਾਮ ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ ਯੂਿਜ਼ੰ ਗ ਪਾਈਨਐਪਲ ਪੀਲਜ਼ ਐਜ਼ ਬਾਇਓ ਸੌਰਿਬੰ ਟ ਇੰ ਨ ਿਸ਼ੰ ਕਿਸਜ
ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਿਨਊ ਫਰੰ ਟੀਅਰ ਆਫ ਇੰ ਜੀਨਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨਜਮਟ (ICNFESMH-

2017)
ਸਥਾਨ: ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਇਲੈ ਕਟੋਿਨਕਸ ਐਂਡ ਟੈਲੀਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਰਜ਼, ਚੰ ਡੀਗੜ।
ਿਮਤੀ: 9 ਦਸੰ ਬਰ, 2017

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ)
(x)

ਿਵਸ਼ਾ: ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਸਥਾਨ: DES-MDRC, ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀ: 11 ਮਾਰਚ, 2017

(xi) ਿਵਸ਼ਾ: ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਸਥਾਨ: DES-MDRC, ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ
ਿਮਤੀ: 26-27 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(xii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮਸ਼ੀਨ ਟਰ ਸਲੇ ਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਆਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਟਰ ਸਲੇ ਸ਼ਨ ਐ ਟ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਐਡਵ ਸ ਇੰ ਨ
ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ
ਸਥਾਨ: ਟੁਲਾਜ਼ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਇੰ ਡੀਆ
ਿਮਤੀਆਂ: 15-16 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

ਡਾ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(xiii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਏ ਕਰੈਕਟਰ ਇਮੇਜ ਕਲਾਸੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਫ਼ਾਰ ਕੁਲੈਕਿਟੰ ਗ ਟਰੇਿਨੰਗ ਡਾਟਾ ਫ਼ਾਰ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਕਲਾਿਸਜ਼' ਐ ਟ
ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਰੀਸਟ ਐਂਡਵਾਇਸਮਟ ਇੰ ਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਐਂਡ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ।
ਸਥਾਨ: ਟੈਕਨਕਰੇਟ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰ ਨਵੇਸ਼ਨ ਫਾ ਡੇਸ਼ਨ, ਭੋਪਾਲ।
ਿਮਤੀਆਂ: 25-27 ਮਈ, 2017

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(xiv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮਸ਼ੀਨ ਟਰ ਸਲੇ ਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਆਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਟਰ ਸਲੇ ਸ਼ਨ ਐ ਟ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਐਡਵ ਸ ਇੰ ਨ
ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ'
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਸਥਾਨ: ਤੁਲਾਜ਼ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਇੰ ਡੀਆ
ਿਮਤੀਆਂ: 15-16 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ)
(xv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕੈਨ ਐਿਥਕਮ ਐਂਡ ਮਾਰਕਿਟੰ ਗ ਗੋ ਟੂਰੈਦਰ' ਇੰ ਨ 14th ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰ ਸ ਆਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਐਿਥਕਸ ਐਂਡ
ਕਾਪਰੋਰਿੇ ਟਵ ਗਵਰਨਸ'
ਸਥਾਨ: PGM-GNA ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਫਗਵਾੜਾ
ਿਮਤੀ: 22-23 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ)
(xvi) ਿਵਸ਼ਾ: ਹੋਮੋਮੋਰਿਫ਼ੱ ਕ ਸ਼ੈਕਸਨਲ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ਼ ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬਮੈਨੀਫੋਲਡ ਆਫ਼ ਆਨ ਇੰ ਨਡੈਫੀਨਟ ਨੀਅਰਲੀ ਕੈਰੀਅਰ
ਮੈਨੀਫੋਲਡ ਇੰ ਨ ਕੋਨੀਪਸ-ਧਧਜ਼ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਿਸਮਬਾਇਉਿਟਕ ਿਡਵੈਲਪਮਟ
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਮੈਥਮੈਿਟਕਸ, ਗੁਰੂ ਜੰ ਮਬੇਸ਼ਬਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਿਹਸਾਰ (ਹਿਰਆਣਾ), ਇੰ ਡੀਆ
ਿਮਤੀ: 28-30 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਧਾਵਨ (ਜ਼ੂਔਲਜੀ)
(xvii) ਿਵਸ਼ਾ: ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਜੇਜ਼ ਇੰ ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ: ਅਸਸਟ ਆਰ ਲਾਇਿਬਲਟੀ ਐਟ ਟੂ ਡੇ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ
ਰੀਸਟ ਇੰ ਨਵੇਸ਼ਨ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, ਸਾਇੰ ਸ, ਿਹਊਮੈਨਟੀਜ਼, ਮੈਨਜਮਟ।
ਸਥਾਨ: Dev Samaj College for Women, ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਿਫ਼ਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਿਮਤੀ: 18-19 ਮਾਰਚ, 2017
(xviii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਡਵੈਲਪਮਟਲ ਈਫੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਿਮਥਾਈਲ ਪੈਰਾਿਥਉਨ ਮੈਗਾਸਪੈਲਾ (ਡਾਈਪਟੇਰਾ ਕੈਲੀਪਰੋਈਡ) ਰੀਅਰਡ ਆਨ ਰੈਟ
ਕਰੋਨੀਅਨ' ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਇੰ ਨ ਜੂਔਲੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼।
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਜੂਔਲਜੀ ਐਂਡ ਇੰ ਨਵਾਰਮਿਟਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਮਤੀ: 26-28 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 31 (ਇਕੱ ਤੀ)
ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸੱ ਤ ਰੋਜ਼ਾ ਐਫ਼.ਡੀ.ਪੀ. (ਵੈਿਲਉ, ਿਵਜ਼ਨ, ਸਿਕੱ ਲਜ਼) (ਕੁੰ ਜੀਵਤ-ਭਾਸ਼ਣ)
ਸਥਾਨ: ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫਗਵਾੜਾ।
ਿਮਤੀ: 24 ਜਨਵਰੀ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: CTE ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਇਮਪੋਿਟਸ (ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ)
ਸਥਾਨ: ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ, ਸੰ ਗਰੂਰ
ਿਮਤੀ: 25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਕੱ ਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਇੰ ਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਥੀਮ ਪੇਪਰ)
ਸਥਾਨ: ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਡੀਵਾਇਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਰਤਵਾਜਾ ਸਾਿਹਬ।
ਿਮਤੀ: 31 ਮਾਰਚ, 2017

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: 17ਵ CTE ਸਲਾਨਾ ਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰ ਸ (ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)
ਸਥਾਨ: ਜੀ.ਐਚ., ਜੀ.ਐਚ. ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਿਸੱ ਧਵ
ਿਮਤੀ: 31 ਮਾਰਚ, 2017

ਪੋ. ਨੀਨਾ ਸਰੀਨ (ਕਾਮਰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇਮਪੈਕਟ ਆਫ਼ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਨ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ
ਸਥਾਨ: DHE ਸਪ ਸਰਡ ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਇੰ ਡੀਆ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਿਪਹੋਵਾ।

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਿਮਤੀ: 18 ਮਾਰਚ, 2017
(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਇੰ ਡੀਆ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇੰ ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ੈਸਨ)
ਸਥਾਨ: DHE ਸਪ ਸਰਡ ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਇੰ ਡੀਆ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ, ਿਪਹੋਵਾ।
ਿਮਤੀ: 18 ਮਾਰਚ, 2017

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਕਿਮਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫਾਰਮ ਐਟ 9ਵ ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਿਨਊ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼, ਿਸਨਥੈਿਟਕ
ਐਂਡ ਐਨਾਲੈ ਟੀਕਲ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ-2017
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਬਾਲਾ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀ: 9-10 ਫਰਵਰੀ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਕੱ ਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਕੋਰਿਸਜ਼ ਇੰ ਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਇਨਹ ਸ ਇਮਪਿਲਉਿਬਲਟੀ ਐਟ ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ
ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼
ਸਥਾਨ: ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 16 ਜੁਲਾਈ, 2017

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਵੇਅਰਨਸ ਕਪੇਨ' ਐਟ ਲੀਗਲ ਿਲਟਰੇਸੀ ਇੰ ਨ ਇੰ ਡੀਅਨ ਪਰੈਸਪੈਕਿਟਵ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਜੈਨ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਬਾਲਾ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2017

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਲੀਨ ਇੰ ਡੀਅਨ ਬਾਏ 2019 - ਏ ਲ ਗ ਜਰਨੀ' ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਜੈਨ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਬਾਲਾ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2017

(v)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਫਾਰਮਾਜਨਜ਼ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਮਟਲ ਚੀਲਏਟਜ਼' ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਇੰ ਨਵੇਿਟਵ ਪਰੈਿਕਸਟਜ਼ ਇੰ ਨ ਕੈਿਮਸਟਰੀ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ.ਜੈਨ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਬਾਲਾ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀ: 23 ਫਰਵਰੀ, 2017

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਰਪੈਜ਼ਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਇੰ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਫੋਕ ਿਲਟਰੇਚਰ ਇੰ ਨ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ (ਕੀ-ਨਟ ਐਡਰੈਸ)
ਸਥਾਨ: ਿਹੰ ਦੂ ਕੰ ਿਨਆ ਿਵਿਦਆਿਲਆ, ਧਾਲੀਵਾਲ
ਿਮਤੀ: 24 ਮਾਰਚ, 2017

ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਿਟੰ ਗ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ)
ਸਥਾਨ: ਸ਼ਿਹਜ਼ਾਦਾ ਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਿਮਤੀ: 24 ਮਾਰਚ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ)
ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤੀਯ ਿਸ਼ਕਸਨ ਮੰ ਡਲ ਐਟ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 16 ਜੁਲਾਈ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਨਜਮਟ ਸੈਟਰੈਟਾਜ਼ੀ ਇੰ ਨ ਇੰ ਪਲੀਮੈਿਟੰ ਗ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਬਾਲਾ ਿਸਟੀ
ਿਮਤੀ: ਫਰਵਰੀ 20, 2017

ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰ ਡੀਅਨ ਿਮਊਿਜ਼ਕ: ਏ ਸਪਲੀਮਟ ਟੂ ਯੋਗਾ, ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਟਰ ਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰ ਨ ਿਮਊਿਜ਼ਕ ਐਂਡ ਿਮਊਿਜ਼ਕ
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ: ਏ ਮਲਟੀਫੇਸੇਟ ਐਨਾਿਲਿਸਸ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਸਥਾਨ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ, ਬੁਢਲਾਡਾ
ਿਮਤੀ: 9 ਅਪਰੈਲ, 2017

ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੋਲ ਆਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਇੰ ਨ ਲੀਗਲ ਿਲਟਰੇਸੀ ਕਪੇਨ ਐਂਡ ਲੀਗਲ ਿਲਟਰੇਸੀ ਇੰ ਨ ਇੰ ਡੀਅਨ ਪੈਰਪੈਕਿਟਵ
ਸਥਾਨ: ਐਸ. ਆਰ. ਜੈਨ (ਪੀਜੀ ਕਾਲਜ) ਅੰ ਬਾਲਾ
ਿਮਤੀ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਈ ਸੀ ਟੀ (ICT) ਇੰ ਨ ਸਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ ਐਟ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ
ਸਥਾਨ: ਐਸ. ਆਰ. ਜੈਨ (ਪੀਜੀ ਕਾਲਜ) ਅੰ ਬਾਲਾ
ਿਮਤੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਇਮਰਿਜੰ ਗ ਟਰਡਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ
ਸਥਾਨ: ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਿਸੰ ਘ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ
ਿਮਤੀ: 21-22 ਫਰਵਰੀ, 2017

ਪੋ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਈ ਸੀ ਟੀ (ICT) ਇੰ ਨ ਸਪਰੈਿਡੰ ਗ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨ ਸ ਐਟ ਲੀਗਲ ਿਲਟਰੇਸੀ ਇੰ ਨ ਇੰ ਨਡੀਅਨ
ਪਾਸਪੈਕਿਟਵ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਸਥਾਨ: ਐਸ. ਆਰ. ਜੈਨ (ਪੀਜੀ ਕਾਲਜ) ਅੰ ਬਾਲਾ
ਿਮਤੀ: 17 ਫਰਵਰੀ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਈ ਸੀ ਟੀ (ICT) ਇੰ ਨ ਕਲੀਨੀਨ ਸ ਡਰਾਈਵ ਐਟ ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ, ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਸਥਾਨ: ਐਸ. ਆਰ. ਜੈਨ (ਪੀਜੀ ਕਾਲਜ) ਅੰ ਬਾਲਾ
ਿਮਤੀ: 20 ਫਰਵਰੀ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਰੈਕੋਗਜ਼ੇਸਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਫ਼ਾਰ ਿਡਫਰਟਲੀ-ਏਵਲ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਟ ਇਮਰਿਜੰ ਗ ਟਰਡਜ਼ ਇੰ ਨ
ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਕਾਨਫਰੰ ਸ
ਸਥਾਨ: ਸੰ ਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਿਸੰ ਘ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਜਲੰਧਰ
ਿਮਤੀ: 21-22 ਅਪਰੈਲ, 2017

(iv)

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਟੱ ਡੀ ਆਫ਼ ਪਰੋਬਲਮਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਡ ਸੈਗਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹਡ ਿਰਟਨ ਟੈਕਸਟ ਇੰ ਨ ਦੇਵਨਾਿਗਰੀ ਸਕੱ ਿਰਪਟ ਐਟ
ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇੰ ਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਐਂਡ ਇੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀਸ
ਸਥਾਨ: ਸਿਵੱ ਤਰੀ ਫੂਲੇ ਪੂਣੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪੂਣੇ
ਿਮਤੀ: 29-30 ਦਸੰ ਬਰ, 2017

ਡਾ. ਸੰ ਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਸੰ ਥੇਿਸਜ਼ ਆਫ਼ ਹਾਈਬਿਰੱ ਡ ਕੰ ਪਜ਼ਟਜ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਸਲੈ ਕਿਟਵ ਔਬਜੋਪਿਸ਼ਨ। ਸ਼ਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰ ਟੈਮੀਨਟਡਜ਼ ਐਟ ਿਨਊ
ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਇੰ ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼, ਸੰ ਥੈਿਟਕ ਐਂਡ ਐਨਾਲੈ ਟੀਕਲ ਪੈਸਪੈਕਿਟਵ-2017
ਸਥਾਨ: ਸਿਵੱ ਤਰੀ ਫੂਲੇ ਪੂਣੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪੂਣੇ
ਿਮਤੀ: 29-30 ਨਵੰ ਬਰ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਿਸਨਥੈਿਸਸ ਆਫ਼ ਮੈਟਲ ਆਰਗੈਿਨਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਿਸਲੈ ਕਿਟਵ ਐਡਸੌਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡਾਈਬਟੀਜ਼
ਐਟ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਆਨ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਇੰ ਨਵਾਇਰਨਮਟਲ ਆਸਪੈਕਟਜ਼'
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਕੈਿਮਸਟਰੀ, ਭਾਸਕਰ ਚਾਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰ ਸਜ਼, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਿਦੱ ਲੀ।
ਿਮਤੀ: 16-17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017

ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱ ਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤੀਆ ਿਸਿਖਆ ਮੰ ਡਲ ਇੰ ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 16 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਗਿਣਤ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਆਨ ਹੋਲੋਮੋਰਿਫ਼ਕ ਸ਼ੈਕਸਨਲ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ਼ GCR-ਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਸਬਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਇੰ ਲ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ ਸ ਆਨ
ਿਡਫ਼ਰਸ਼ਿਨਲ ਜੀਉਮੈਿਟਰੀ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਰੈਲਟੀਿਵਟੀ'
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਮੈਥਮੈਿਟਕਸ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਵੱ ਲਭ ਿਵਿਦਆਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ।
ਿਮਤੀ: 29-30 ਨਵੰ ਬਰ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੀਰਚਜ਼' ਐਟ ਵੰ ਨ-ਡੇ ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤੀਆ ਿਸ਼ਖਸਾ ਮੰ ਡਲ (ਿਰਜਸਟਰਡ) ਇੰ ਨ ਕੌ ਨਜੰ ਕਸ਼ਨ ਿਵਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਮਤੀ: 16 ਜੁਲਾਈ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਲਟੈਕਸ ਐਂਡ ਮਤਲਬ: ਇੰ ਨਿਡਸਪੈਨਿਸਿਵਲ ਟੂਲਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਿਰਸਰਚਰ' ਐਟ ਵੰ ਨ-ਵੀਕ ਨਸ਼ਨਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤੀਆ ਿਸਕਸ਼ਨ ਮੰ ਡਲ (ਰਿਜਸਟਰਡ) ਇੰ ਨ ਕੌ ਨਜੰ ਕਸ਼ਨ ਿਵਦ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 1 ਅਗਸਤ, 2017

ਡਾ. ਸੰ ਤੋਸ਼ ਬਾਲਾ (ਬੌਟਨੀ)
ਿਵਸ਼ਾ: ਇਵੈਲਊਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ ਨੰਬਰ, ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਐਂਡ ਨਸ਼ਨਲ ਹਬੇਸ ਨੰਬਰ ਮੀਊਿਨਸ, ਪੌਲੀਪਲਾਉਡੀ ਇਨ ਫੈਮਲੀ
ਐਸਟਰਸੀਲ' ਐਟ ਆਲ ਇੰ ਡੀਆ ਬੌਟੈਨੀਕਲ ਿਸੰ ਪੋਜ਼ੀਅਮ ਆਨ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੰ ਨਜ਼ਰਵੇਿਸ਼ਮ ਆਫ਼ ਪਲ ਟ ਜਰਮੀਪਲਾਜ਼ਮ
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਬਾਟਨੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 2017

ਡਾ. ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਕਿਵਤਾ (ਿਫ਼ਿਜ਼ਕਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਇੰ ਟਰਫੇਸਡ ਸਾਇੰ ਸ ਐਕਸਪਰੈਿਮੰ ਟਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਿਫਜ਼ੀਕਸ ਟੀਰਚਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰ ਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਟ ਵੰ ਨ ਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ'
ਸਥਾਨ: ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 22 ਦਸੰ ਬਰ, 2017

ਸਥਾਨਕ: 13 (ਤੇਰ )
ਪੋ. ਵੀ. ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ (ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਵਿਗਆਨ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ ਵੱ ਲਵ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਫ਼ਾਰ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਇੰ ਡੀਆ'
ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌ ਰ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ (ਇਹ ਪੋਗਰਾਮ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ,
ਪਿਟਆਲਾ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਿਮਤੀ: 1-10 ਅਗਸਤ, 2017

ਪੋ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਾਲਜ ਸੈਵਨ ਡੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਪ ਅੰ ਡਰ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਕਪੇਨ ਪੋਗਰਾਮ (ਵੱ ਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ)'
(ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ)
ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ, ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀ: 5-11 ਜਨਵਰੀ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਇਗਜ਼ਾਮੀਨਸ਼ਨ ਪਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕਾ ਸਿਲੰਗ' (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵਜ)
ਸਥਾਨ: ਦੈਿਨਕ ਜਾਗਰਨ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 22 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017

(iii)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਡਰੱ ਗ ਅਿਬਊਜ਼' (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵਜ)
ਸਥਾਨ: ਪਬਿਲਕ ਕਾਲਜ, ਸਮਾਣਾ
ਿਮਤੀ: 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)

ਸਫ਼ਾ-9

ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਟੂ ਵੀਕ ਸਿਕੱ ਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਕੋਰਸ ਆਨ ਈਵਟ/ਪੋਜੈਕਟ ਮੈਨਜਮਟ' (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ)
ਸਥਾਨ: ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ., ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 11-23 ਮਈ, 2017

ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਵਲੰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨਸ਼ਨ ਕੰ ਡਕਟਡ ਬਾਏ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਇਮੋਅੋਨਲੋ ਜੀ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਟਰ ਸਿਫ਼ਉਜਨ' ਗੌਰਿਮੰ ਟ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਇੰ ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਿਵਦ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰ ਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰ ਡੀਗੜ ਐਂਡ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ
ਬਲੱਡ ਟਰ ਸਿਫ਼ਊਜਨ ਕਸਲ।
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਇਮੂਔਨੀਉਲੋ ਜੀ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਟਰ ਸਿਫਊਜ਼ਨ, ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 25 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017

ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫ਼ਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸ਼ੈਸਨ-4'
ਸਥਾਨ: ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 16 ਜੁਲਾਈ, 2017

(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕੰ ਿਪੂਟਰ ਬੇਿਸਡ ਅਕਾ ਟੈਨਸੀ'
ਸਥਾਨ: ਸਿਹਜ਼ਾਦਾ ਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅੰ ਿਮਤਸਰ
ਿਮਤੀ: 24 ਮਾਰਚ, 2017

ਪੋ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਵਨ ਡੇ ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਂਡ ਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੀਰਚਜ਼' (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਫ਼ਾਰ
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ)
ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤੀਆ ਿਸਖਸਨ ਮੰ ਡਲ (ਰਿਜਸਟਰਡ) ਐਟ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਿਮਤੀ: 16 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਗਿਣਤ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਫੈਕਿਟਵ ਟੇਕਨੀਕਲ ਰਾਈਿਟੰ ਗ ਯੂਿਜ਼ੰ ਗ ਲੈ ਟਕਸ (LATEX) ਇੰ ਨ ਵੰ ਨ ਵੀਕ ਫੈਕਲਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ
(ਐਕਸਪਰਟ ਟਾਕ)'
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਐਂਡ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, ਬਾਬਾ ਬੰ ਦਾ ਿਸੰ ਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਲਜ,
ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ
ਿਮਤੀ: 3 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਡਾ. ਦਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਪੰ ਜਾਬੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਨਾਵਲਕਾਰ ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦੀ ਕਥਾ-ਿਦਸ਼ਟੀ' ਐਟ ਬਲਵੰ ਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਜਗਤ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ।
ਸਥਾਨ: ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਪੰ ਜਾਬੀ, ਕੂਰਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕੂਰਕਸ਼ੇਤਰਾ।
ਿਮਤੀ: 26 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਧਾਵਨ (ਜੂਆਲੋ ਜੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਦੂਜੀ ਐਨੂਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਨ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼' (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ)
ਸਥਾਨ: ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਐਟ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਮਤੀ: 21-28 ਜੁਲਾਈ, 2017

ਡਾ. ਸੰ ਤੋਸ਼ ਬਾਲਾ (ਬਾਟਨੀ)
(i)

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਦੂਜੀ ਐਨੂਅਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਨ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨਲੋ ਜੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼' (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ)
ਸਥਾਨ: ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਐਟ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਿਮਤੀ: 21-28 ਜੁਲਾਈ, 2017

5. ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ/ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਜੋ ਕਾਲਜ ਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ: 02 (ਦੋ)
(i)

ਥੀਮ: ਕਲਾਸਰੂਮ ਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੈਕਿਟਸਜ਼ (7 ਰੋਜ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ)
ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼:(i)

ਡਾ. ਜਸਪੀਤ ਮੰ ਡੇਰ, ਮੁੱ ਖੀ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਇੰ ਗਿਲਸ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

(ii)

ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਦੱ ਤਾ, ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਚ.ਆਰ. ਸਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

(iii)

ਪੋ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱ ਲਾ, ਪੋਫੈਸਰ ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ (ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕਾਲਜ)

(iv) ਪੋ. ਡੀ.ਪੀ.ਿਸੰ ਘ, ਮੁੱ ਖੀ, ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਸ਼ੋਸਲ ਵਰਕ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
(v)

ਪੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਸ਼ੀਨਲ ਡੀਨ ਿਰਸਰਚ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਮਾਪਤੀ
ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ)

ਿਮਤੀ: 9-16 ਜਨਵਰੀ, 2017
(ii)

ਿਵਸ਼ਾ: ਅਕੈਡਿਮਕ ਰਾਈਿਟੰ ਗ (3 ਰੋਜ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਿਡਵੈ ਲਪਮਟ ਪੋਗਰਾਮ)

ਪਮੁੱ ਖ ਵਕਤਾ:
(ੳ) ਡਾ. ਜੈਅੰਤੀ ਦੱ ਤਾ, ਿਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, UGC HRDC, ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ (ਿਵਸ਼ਾ:
ਕਲਾਸਰੂਮ ਮੈਨਜਮਟ)
(ਅ) ਪੋ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਭੱ ਲਾ, ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ (ਚੁਆਇਸ ਬੇਸਡ ਕਰੈਿਡਟ ਿਸਸਟਮ)
(ੲ) ਪੋ. ਸੁਨੀਲ ਦੱ ਤ, ਪੋ. ਐ ਂਡ ਹੈ ਡ , ਿਡਪਾਰਟਮਂ◌ੈਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨਜਮਟ, ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼
ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰ ਟਰੇਿਨੰਗ ਐ ਂਡ ਿਰਸਰਚ, ਚੰ ਡੀਗੜ (ਇੰ ਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਜੀਜ਼)
ਿਮਤੀ: 13-15 ਜੁਲਾਈ, 2017
6.

ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ/ਓਰੀਐਂਟੇਨ ਕੋਰਸ/ਵਰਕਾਪ ਜੋ ਫੈਕਲਟੀ ਨ ਲਗਾਏ: 06 (ਛੇ)
(i)

ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ) ਨ 10.05.2017 ਤ
30.05.2017 ਤੱ ਕ UGC-ਿਹਊਮਨ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਿਡਵੈ ਲਪਮਟ ਸਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਿਵਖੇ ਇਮਰਿਜ਼ੰ ਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ (ID) ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਿਵਭਾਗ ਿਵਖੇ ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ
ਕੋਰਸ ਲਗਾਇਆ।

(ii)

ਪੋ. ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ) ਨ 22.06.2017 ਤ 12.07.2017 ਤੱ ਕ

UGC-ਿਹਊਮਨ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਿਡਵੈ ਲਪਮਟ ਸਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਰਫ਼ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ
(ਸਮਰ ਸਕੂਲ) ਲਗਾਇਆ।
(iii)

ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੈਨ (ਮੈਥਮੈਿਟਕਸ) ਨ ‘ਇਮਰਿਜੰ ਗ ਇਸ਼ੂਜ ਇੰ ਨ ਇੰ ਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ (ID) - ਕੰ ਿਪਊਟਰ
ਸਾਇੰ ਸ' ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਿਮਤੀ 02.01.2017 ਤ 21.01.2017 ਤੱ ਕ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. - ਿਹਊਮਨ ਿਰਸੋਰਸ
ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਸਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਅਟਡ ਕੀਤਾ।

(iv)

ਪੋ. ਚੇਤਨਾ ਗੁਪਤਾ (ਗਿਣਤ) ਨ 25.05.2017 ਤ 21.06.2017 ਤੱ ਕ UGC-ਿਹਊਮਨ ਿਰਸੋਰਸਜ਼
ਿਡਵੈ ਲਪਮਟ ਸਟਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਰਫ਼ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਲਗਾਇਆ।

7. ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜ:
(ੳ) ਸੰ ਸਥਾਗਤ: ਿਨ ਲ

(ਅ) ਫੈਕਲਟੀ: 47 (ਸੰ ਤਾਲੀ) ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨਜ਼
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ) ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ:
(i)

ਕਾਰਪੋਰੇਿਟਵ ਲਰਿਨੰਗ ਇਨਵਾਰਮਟ ਆਫ਼ STAD ਐ ਂਡ JIGSAW ਟੈਕਨੀਕਜ਼, ਏ ਗੇਟਵੇਅ ਟੂ ਐਕਪਲੋ ਰ ਨੌਲਜ਼
ਐ ਂਡ ਇੰ ਟਰ-ਿਰਲੇ ਸ਼ਨਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮਜ਼, 2017, Vol. 8 No. 1, Page-272, ISSN: 2319-8265

(ii)

ਇਫੈਕਟ ਆਫ਼ ਕੰ ਸੈਪਟ ਮੈਿਪੰ ਗ ਸਟਰੈਟਜੀ ਇਨ ਮੈਥਸ ਆਨ ਐਚੀਵਮਟ ਇਨ ਿਰਲੇ ਸ਼ਨ ਟੂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ
ਅਨਜਾਇਟੀ, ਸੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਿਸਕੰ ਿਸਥ ਥੌਟ, 2017 Vol 4 No. 1 ISSN: 2348-9936.

(iii)

ਇਫੈਕਟ ਆਫ਼ ਕਨਸਪਟ ਮੈਿਪੰ ਗ ਸਟਰੈਟੀਜੀ ਇੰ ਨ ਮੈਥਜ਼ ਆਨ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕਰਏਿਟਿਵਟੀ ਇੰ ਨ ਿਰਲੇ ਸ਼ਨ ਟੂ
ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਅਨਜਾਇਟੀ ਿਵਿਦਵਾਰਤਾ 2017, Issue 19, vol-1, ISSN 2319-9318.

(iv) Survey (ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐ ਂਡ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਿਟਵ ਪਾਬਲਮਜ਼ ਆਫ਼ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ
ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਿਡਊਿਰੰ ਗ 2009-14, ਸੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਜਨਰਲ ਆਫ਼ 6ਵ ਥੌਟ 2017, Vol4 No1.

ISSN: 2348-9936.
(v)

ਅਨਲੈ ਿਜ਼ਜ ਆਫ਼ ਐਡਿਮਨਸਟਰੇਟਵ ਇੰ ਨਸ਼ੀਏਿਟਵਜ਼ ਟੇਿਕਨ ਰੀਗਾਰਿਡੰ ਗ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਜ਼
ਆਫ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਸਟੇਟ ਿਡਊਿਰੰ ਗ 2009-14। ਿਪੰ ਿਟੰ ਗ ਏਰੀਆ ਇੰ ਡਸਟਰੀ ਰੈਸ ਜਨਰਲ 2017 Issue 31 Vol-I,

ISSN 2394-5303.
(vi) ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱ ਲੇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ, ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ, ISBN 935112252-2.
(vii) ਪੋ. ਨੀਨਾ ਸਰੀਨ (ਕਾਮਰਸ) ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਤਾਬ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ:
(i) ਮੈਨਜਮਟ ਅਕਾ ਿਟੰ ਗ-1 ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ISBN 978-93-84594-10-7.
(ii) ਮੈਨਜਮਟ ਅਕਾ ਿਟੰ ਗ-।। ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ISBN: 978-81-924543-87.
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ:
(i)

ਸਟੱ ਡੀ ਆਫ਼ ਐ ਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਆਫ਼ ਬਡਜ਼ ਆਫ਼ ਸਇਈਜਨੀਜ਼ੀਅਮ ਅਰੋਮਾਟੀਕਮ-ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ
ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਐਡਵ ਸਡ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, 2017, Vol-6 No.1, 2.83 ISSN:

2319-8346.
(ii)

ਐ ਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਐਕਟੀਿਵਟੀ ਆਫ਼ ਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਨਾਗੀਲਾ ਸਤਵਾ (ਕਲਜੀ) ਬਾਏ ਅਗਰ ਵੈ ਲ ਿਡਫਊਜ਼ਨ
ਮੈਥਡ - ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਐਡਵ ਸਡ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, 2017 Vol. 5

No.1 2.83 ISSN 2348-7550.
(iii)

ਬਾਇਓਿਫਊਲਜ਼ - ਏ ਨੀਡ ਫ਼ਾਰ ਬੈਟਰ ਿਫਊਚਰ - ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਨ ਇੰ ਨਵੇਿਟਵ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ
ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, 2017. Vol 3 No. 1, 203 ISSN: 2454-9665.

(iv) ਐਨਾਲੈ ਟੀਕਲ ਿਡਟਰਮੀਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਇੰ ਨ ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ: ਏ ਿਰਿਵਊ-ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼
ਐਡਵ ਸਡ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, 2017, Vol 3, No. 3 2.03 ISSN 2454-9665।
(v)

ਪੋਫਾਈਲ ਆਫ਼ ਰੀਪੀਟ ਡੋਨਰਜ਼ ਇੰ ਨ ਏ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਹੌਸਿਪਟਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਐਡਵ ਸਡ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ
ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, 2017, Vol. 6 No. H1, 2.83 ISSN: 2319-8346.

(vi) ਿਰਮੂਵਲ ਆਫ਼ ਫਲੋ ਰਾਈਡ ਫਰੌਮ ਗਰਾ ਡ ਵਾਟਰ ਯੂਿਜ਼ੰ ਗ ਪਾਈਨਐ ਪਲ ਪੀਲਜ਼ ਐਜ਼ ਬਾਇਓਸੌਰਬੈਨਟ -

IJETSR 2017, Vol. 4 No1, ISSN: 2394-3336.
(vii) ਉਨ ਨ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਕਤਾਬ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ:
(a) ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਦੂਜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰ ਨ 2017 ਬੀ-4 ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ISBN 93-5181-213-8
(ਸਿਹ-ਲੇ ਖਕ)

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(b) ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕੌ ਸਮੈਿਟਕ, ਿਫਊਲਜ਼ ਐ ਂਡ ਪਿਫਊਮਜ਼, ਇੰ ਨ 2017 ਬਾਏ ਆਰ. ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਸਿਹਲੇ ਖਕ)
(c) ਡਰੱ ਗ ਅਿਬਊਜ਼ ਪਾਬਲਮ ਇੰ ਨ 2017 ਬਾਏ ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ISBN: 93-84594-56-3 (ਸਿਹਲੇ ਖਕ)
(d) ਡਰੱ ਗ ਅਿਬਊਜ਼ ਪਰਵੈਨਸ਼ਨ ਐ ਂਡ ਮੈਨਜਮਟ ਇਨ 2017 ਬਾਏ ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ISBN 93-84594-

56-3 (ਸਿਹ-ਲੇ ਖਕ)
(e) ਡਰੱ ਗ ਅਿਬਊਜ਼ ਪੋਬਲਮ, ਪਰਵਨਸ਼ਨ ਐ ਂਡ ਮੈਨਜਮਟ ਇੰ ਨ 2017 ਬਾਏ ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ISBN:

93-84594-73-3 (ਸਿਹ-ਲੇ ਖਕ)
ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨਜਮਟ)
(i) ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ: ਇੰ ਨਵਾਰਨਮਟਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਪੈਕਟਿਸਜ਼ ਅਮੰ ਗ ਇੰ ਡੀਅਨ ਕੰ ਪਨੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਸ਼ਭਝਂ
ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਿਬਜ਼ਨਸ ਜੂਨ-ਦਸੰ ਬਰ 2017, Vol 10 Issues 2, Page No. 114-121 ISSN:

09749977, 9 =64 26; 26619 ; 969 32631643206.

(ii) ਉਨ ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ 'ਇੰ ਨਡਰੈਿਕਟ ਟੈਕਸ' (ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਐ ਂਡ ਕਸਿਟੰ ਮ) ਕਿਲਆਣੀ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ਜਲੰਧਰ

ISSN: 978-93-272-8170-5.
ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ)
(i)

ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ - ਚੈਲੰਿਜਸ ਇੰ ਨ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਡੋਗਰੀ-ਿਹੰ ਦੀ ਸੈਟੈਟੀਕਲ ਐਮ.ਟੀ.ਿਸਸਟਮ ਇੰ ਨ
ਿਰਸਰਚ ਸੈ ਲ: ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸਜ਼, 2017, Vol. 24 Issue 1, Page

20-25 ISSN 2320-0332, 9 =64 26; 26619 ; 969 32631663019.
ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ)
(i)

ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ - ਕਪਰੈਿਟਵ ਅਨਲਿਸਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਗੁਰਮੁੱ ਖੀ ਐ ਂਡ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕਿਰਪਟ ਐਟ
ਵਰਲਡ ਲੈ ਵਲ ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਐ ਂਡ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਰਸਰਚ,
2017, Vol 6, Page 49-54, J.F. 4.06 ISSN 2348-2117, 9 =6
4 26; 26619 ; 969 3263168180.

(ii)

ਏ ਸਟੱ ਡੀ ਫ਼ਾਰ ਸਰਿਚੰ ਗ ਐਨ ਇਮੇਜ ਥਰੂ ਕਨਟਟ ਫੀਚਰਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਐਡਵ ਸ
ਿਰਸਰਚ ਇਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ 2017 Vol 8, Page 166-169, IF GIF 7234 ISSN 0978-5697

S. No. ਇੰ ਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਿਲਸਟ 2503.
ਡਾ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ (ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ) ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ:
(i)

ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਐਡਵ ਸਡ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਇੰ ਨ 'ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ
ਐ ਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਫ਼ਾਰ ਿਡਫ਼ਰੈਨਟਲੀ-ਏਬਲ ਪਰਸਨਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ' ਮਈ,
2017, ੜਰ;। 8 ਸ਼਼ਪਕ 404-406 I.F. ISRAJIF 3H727, ISSNL 0976-5697. S. No. UGC

List 2503.
(ii)

ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰ ਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਐ ਂਡ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਿਰਸਰਚ ਇੰ ਨ ਕੰ ਪੈਰਿਟਵ
ਐਨਿਲਿਸਸ ਫ਼ਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਐ ਂਡ ਦੇਵਨਾਿਗਰੀ ਸਕਿਰਪਟ, 2017 Vol 5, Page 49-54, I.F. 4.06. ISSN

2348-2117 S. No. ਇੰ ਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਿਲਸਟ 8180.
(iii)

ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮਰਿਜੰ ਗ ਟਰਡਜ਼ ਇੰ ਨ ਸਾਇੰ ਸ ਐ ਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਇੰ ਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮਟਲ ਫਰੇਮ
ਵਰਕ ਆਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਇੰ ਡਪਨਡਟ ਸਪੀਚ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਿਸਸਟਮ ਫ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਗੈਜ਼ (KASR) ਿਸਸਟਮ
ਯੂਿਜ਼ੰ ਗ ਿਸਿਪਕਸ ਜੁਲਾਈ 2017 Vol 4 Page No. 5348-5352 I.F. 4219 ISSNL 2348-948

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(iv)

ਉਹਨ ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ, ‘ਟੈਲੀ ਿਵੱ ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਲਆਣੀ
ਪਬਿਲਸ਼ਰ (2017) ISBNO 978-93-272-8651-9.

ਡਾ. ਸੰ ਜੇ ਕੁਮਾਰ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ) ਨ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 'ਪਾਰਸਲੀ ਇੰ ਟਰਪੈਨੀਟਰੇਿਟਡ ਐਨ ਬੀ.ਉ. ਟਪੋਲੋਜੀ ਮੈਟਲ-ਆਰਗੈਿਨਕ
ਫਰੇਮ ਵਰਗ ਐਗਜ਼ੀਿਵਿਟੰ ਗ ਿਸਲੈ ਕਿਟਵ ਗੈਸ ਔਬਜ਼ੋਪਿਸ਼ਨ' ਗੌਰਵ ਵਰਮਾ, ਸੰ ਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਟੋਨੀ ਫਾਮ, ਜਿਰੰ ਗ ਿਨਊ, ਲੁੱਕਰੇਜ
ਵੋਜਾਟਸ ਜੈਸਨ. ਏ. ਪਰਮਨ, ਯੂੰ ਸੇਗ ਚੇਨ: ਸੰ ਘੇਨੀਅਨ DO 10H1021/ACS Ogd 7b00198 ਇੰ ਨ ਕਿਰਸਟਲ ਗਰੋਥ
ਐ ਂਡ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, Year 2017. Vol. 17, Page 2711-2717 If 4425, ISSNL 528-7783 (Print) 1528-7505

(ਵੈਬ) Sr. No. ਇੰ ਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਿਲਸਟ 14076.
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਇਉਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ) ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ:
(i)

ਕੌ ਰ ਜਗਜੀਤ, ਕੁਮਾਰ ਰਮਨ ਐ ਂਡ ਕੁਮਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੈਮਪੈਰੇਿਟਵ ਕਰੈਕਟਵੀਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਲ.ਐਸਪੈਰਗੀਨਜ਼
ਐਕਸਟਰੈਕਿਟਡ ਫਰਾਮ ਪਲ ਟ ਐ ਂਡ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸੋਰਿਸਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਿਰਸਰਚ
ਇੰ ਨ ਆਯੂਰਵੇਦ ਐ ਂਡ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ, 2017, Vol. 8 (5) Pp 86-89, I.F. 0.14 ISSN 222-3566 S. S.

No. UGC List 23464.
(ii)

ਅਪੂਰਵਾ ਿਸੰ ਘ, ਨੀਲਮ ਵਰਮਾ ਐ ਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕਰੀਿਨੰਗ ਐ ਂਡ ਆਈਡੈਨਟੀਫੇਕਸ਼ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨਲ
ਪਲ ਟਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਐਲ-ਐਸਪੈਰਾਗਕੀਜ਼ ਪੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਰੀਸਟ ਸਾਈਿਟੰ ਿਫਕ
ਿਰਸਰਚ, 2017, Vol. 8 (II) Page No. 22029-22034 I.F. 5:52 ISSN: 09763031।

ਉਨ ਨ ਸਿਹ-ਲੇ ਖਕ ਵਜ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪੁਸਤਕ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ:
(i)

ਜਗਜੀਤ ਿਸੰ ਘ, ਅਪੂਰਵਾ ਿਸੰ ਘ, ਟੀਨਾ ਪਾਠਕ ਐ ਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (2016) ਰੋਲ ਆਫ਼ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰਜ ਇੰ ਨ
ਐ ਂਟੀ-ਕਸਰ ਐਲਕੀਲਾਈਡਜ਼ (ਿਵਨਿਕਸਟੀਨ ਐ ਂਡ ਿਵਨਵਲਸਿਟਨ) ਪੋਡਕਸ਼ਨ ਐਡਜ਼ ਕੈਥਾਰਨਿਥਜ ਰੋਜਇਜ਼
ਕਰੰ ਟ ਿਰਸਰਚ ਐ ਂਡ ਿਫਊਚਰ (309-319) ਬਾਏ ਸਿਪੰ ਗਰ ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨਜ਼ ISBN: 978-3-319-51620-

2.
(ii)

ਜਗਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਸਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਐ ਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (2016) ਨੀਡ ਫ਼ਾਰ ਦੀ ਐਡਵ ਸਡ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜ਼ੀਜ਼
ਫ਼ਾਰ ਵੇਸਟਵਾਟਰ ਟੀਟਮਟ ਐ ਂਡ ਐਡਵ ਸਡ ਇੰ ਨ ਇੰ ਨਵਾਰਮਟਲ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ (3952) ਬਾਏ ਸੰ ਿਪੰ ਗਰ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ISBN: 978-981-10-4041-2.

(iii)

ਜਗਜੀਤ ਕੌ ਰ, ਟੀਨਾ ਪਾਠਕ, ਅਪੂਰਵਾ ਿਸੰ ਘ ਐ ਂਡ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (2016) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ਼
ਨਨਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਇੰ ਨ ਦੀ ਇੰ ਨਵਾਇਰਨਮਟ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਐ ਂਡ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇੰ ਨ ਇੰ ਨਵਾਰਮਟਲ
ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸਿਪੰ ਗਰ (155-165) ਬਾਏ ਸਿਪੰ ਗਰ ਪਬਿਲਸ਼ਰਜ਼, ISBN: 978-981-10-4041-2.

ਪੋ. ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ (ਕਾਮਰਸ) ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ, 'ਬੇਿਸਸ ਆਫ਼ ਗੁਡਜ਼ ਐ ਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ-2017 ਐ ਂਡ ਕਸਟਮ
ਐਕਟ' ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ, ਆਰ. ਡੀ. ਪਬਿਲਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਜਲੰਧਰ ISSN: 93-84594-64-4.
ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ) ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ:
(i)

ਇਮਪੈਕਟ ਆਫ਼ ਐਮ.ਐਲ.ਐਮ ਪੋਡਕਟਜ਼, ਐਟਰੀਿਬਊਟਜ਼ ਆਨ ਕਸਟਮਰ ਪਰਸ਼ੈਪਿਸਨ ਵਾਈਲ ਪਚੇਿਜ਼ੰ ਗ ਦੀ
ਪਡਕਟਜ਼ ਇੰ ਨ PIMT ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਿਰਸਰਚ Vol. 9 No. 2, Jan.-June 2017, Page 2, ISSN:

02278-7295.
(ਲ) ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਤਾਬ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈਆਂ (ਸਿਹ-ਲੇ ਖਕ ਵਜ):

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(i)

ਫ਼ਾਈਨਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾ ਿਟੰ ਗ-।। ਆਰ. ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਕਾਿਸ਼ਤ, 2017 ਿਵੱ ਚ ISBN: 987-93-

84594-69.
(ii)

ਕੰ ਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਫ਼ਾਈਨਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾ ਿਟੰ ਗ, ਆਰ.ਡੀ. ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨ 2017 ਿਵੱ ਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ,

ISBN: 93-8459405-09.
ਡਾ. ਵਰੁਣ ਜੈਨ (ਮੈਥਮੈਿਟਕਸ) ਨ ਆਪਣਾ ਿਰਸਰਚ ਪੇਪਰ, 'ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਥੀਉਰਮ ਆਨ ਹੋਲੋਮੋਰਿਫ਼ਕ ਸ਼ੈਕਸ਼ਿਨਲ
ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ਼ ਸੀ.ਸੀ. ਆਰ. ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼' ਇੰ ਨ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਜੀਉਮੈਟਿਰਕ ਮੈਥਡਜ਼
ਇੰ ਨ ਮਾਡਰਨ ਿਫ਼ਿਜ਼ਕਸ, 2017, Vol. 14 (3), 1750034, ISSN: Print ISSN: 0219-8878 Online ISSN:

1793-6977. Sr. No. In UGC List 22833.
ਡਾ. ਦਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਪੰ ਜਾਬੀ) ਨ ਆਪਣੀ ਿਕਤਾਬ 'ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪਸੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਕੁਲਵੰ ਤ ਿਗੱ ਲ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ' ਸਪਤਿਰਸ਼ੀ
ਪਕਾਸ਼ਨ ਚੰ ਡੀਗੜ ਤ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਈ। ISBN: 978-93-86318-57-2.
ਡਾ. ਸੰ ਤੋਸ਼ ਬਾਲਾ (ਬੌਟਨੀ) ਨ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ:
(i)

'ਿਨਊ ਕਰੋਮੋਸੋਮ ਿਰਪੋਰਟਜ਼ ਇੰ ਨ ਿਲਊਮੀਸੀਲ ਆਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਨੌਰਥਵੈਸਟ ਿਹਮਾਿਲਆ) ਇੰ ਡੀਆ' ਇੰ ਨ
ਪੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਨਰਲ 2017 Vol-254 (2) Page No. 971-985, I.F. 2870. ISSN: 1615-6102.

(ii)

'ਸਾਈਟੋਫੋਨਲੌ ਜੀਕਲ ਵੇਰੇਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਿਨਊ ਿਰਪੋਰਟਜ਼ ਆਫ਼ ਬੀ. ਕਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਇੰ ਕ ਦੀ ਜੀਨਸ ਪਲ ਟਗੋ
ਫਰਾਮ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਿਹਮਾਿਲਆਜ਼’ ਇੰ ਨ ਫਲੋ ਰਾ ਜਨਰਲ 2017, Vol. 234, Page No. 69-76. I.F.

1.125 ISSN: 0367-2530.
ਡਾ. ਰੁਿਪੰ ਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਿਹੰ ਦੀ) ਨ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ, 'ਉਪਿਨਸ਼ਦ ਕਲਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਿਦਸ਼ਟੀ: ਅੰ ਤਰ-ਸਬੰ ਧ
ਕੀ ਖੋਜ' ਪੀਸ਼ੋਧ, ਸਾਲ 2017, Vol. 61, ISSN: 23476648.
ਪੋ. ਹਰਨੀਤ ਿਸੰ ਘ (ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਨ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਇਆ, 'ਿਰਲੇ ਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਿਬਟਵੀਨ ਿਸਲੈ ਕਿਟਡ
ਸਪੈਿਸਿਫ਼ਕ ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਿਫੱ ਟਨਸ ਵੈਰੀਏਵਲਜ਼ ਐ ਂਡ ਪਲੇ ਅਿਵੰ ਗ ਏਿਬਲਟੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਕਾਲਜ ਲੇ ਵਲ ਕਬੱ ਡੀ ਪਲੇ ਅਰਜ਼'
ਆਈ.ਜੇ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.ਐਸ. ਸਾਲ, 2017 Vol. 4, Page No. 8-15 ISSN: 2454-2237.
ਡਾ. ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ) ਨ ਆਪਣੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਵਾਏ:
(i)

'ਏ ਕੰ ਬਾਇੰ ਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮਟਲ ਐ ਂਡ ਿਥਊਰੈਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਫ਼ਾਰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸਪੈਕਟੋਰੋਸਕੋਿਪਕ NLO,
NBO, ਥਰਮਲ ਐ ਂਡ ਫ਼ੋਟ-ੋ ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਆਫ਼ ਿਨਊ ਫਲੋ ਰੋਸੈਟਜ਼ 5-ਐਮੀਨ-1-(7-ਕਲੋ ਰਿੋ ਕਨੀਨ-442)-1. 1, 2, 3-ਟਰਾਈਜੋਲ-4 ਕਾਰਬੋਨਟਰਾਈਲ ਯੂਿਜੰ ਗ ਡੈਨਿਸਟੀ ਫੰ ਕਸ਼ਨਲ ਿਥਊਰੀ ਇੰ ਨ ਜਨਰਲ ਆਫ਼
ਿਮਊਲੀਕਰ ਸਟੱ ਰਕਚਰ 2017, Vol-1147 (S) Page No. 725-734, I.F. 1.753. ISSN: 0022-

2860 Sr. No. ਇੰ ਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਿਲਸਟ 24702.
(ii)

'ਰੀਸਾਈਕਲੇ ਿਬਲ ਿਜ਼ੰ ਕ (।।) ਆਈਿਨ ਕ ਿਲਊਕਡ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ਡ ਿਸਥੈਨਿਸਜ਼ ਆਫ਼ ਏਜ਼ਾਈਡ ਬਾਰੇ ਡੀਰੈਕਟ
ਏਜ਼ੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਲਕੋਹਲਜ਼ ਯੂਿਜ਼ੰ ਗ ਟਰਾਈਮਥਾਈਲਿਸਲੀਨਜ਼ਾਈਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਮਪਰੇਚਰਜ਼' ਇੰ ਨ
ਟੈਟਰਹੀਡਰੋਨ ਲੈ ਟਰਜ਼ ਜਨਰਲ 2017 Vol-58 (2S) Page No. 2498-2502, I.F. 2.193. ISSN:

0040-4039 Sr. No. ਇੰ ਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਿਲਸਟ 24702.
(c) ਿਰਸਰਚ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ: ਿਡਗਰੀਆਂ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ: 9 (ਨੌ)
(i) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੈਿਮਸਟਰੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ

ਗਈ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(A) ਸੀ. ਸੰ ਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ)
(B) ਿਮਸ. ਮਾਨਵਜੋਤ ਕੌ ਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ, ਜਲੰਧਰ)
(ii) ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਦਾਨ

ਕੀਤੀ ਗਈ:
(A) ਿਮਸ. ਟੀਨਾ ਪਾਠਕ (6 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਮਹ ਿਰਸ਼ੀ ਮੁਕੰਦੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰ ਬਾਲਾ।
(B) ਿਮਸ ਜਗਜੀਤ ਕੌ ਰ (22 ਦਸੰ ਬਰ, 2017) ਨ ਆਪਣਾ ਥੀਸਸ ਜਮ ਕਰਵਾਇਆ (ਮਹ ਿਰਸ਼ੀ ਮੁਕੰਦੇਸ਼ਵਰ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅੰ ਬਾਲਾ।
(iii) ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪੰ ਜ ਿਵਿਦਅਜਾਰਥੀਆਂ ਨ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ
ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ:
(A) ਿਮਸ. ਨੀਰੂ ਗੋਇਲ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ) - 11.05.2017
(B) ਿਮਸ. ਮੀਨੂ ਗਜਰਾਨੀ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ) - 11.05.2017
(C) ਿਮਸ. ਰੀਨਾ ਗੋਇਲ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ) - 11.05.2017
(D) ਿਮਸ. ਰੂਪਲ ਕੌ ਰ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ) - 22.12.2017
(E) ਿਮਸ. ਸਵਾਤੀ ਸੁਖੇਜਾ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ) - 22.12.2017
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹਨ: (22)
(i) ਿਪੰ ਸੀਪਲ (ਡਾ.) ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
(a) ਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਿਸੰ ਘ
(b) ਸੀ ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ
(c) ਸੀ ਜਸਕਾਰਜੀਤ ਿਸੰ ਘ
(d) ਸੀ ਿਸਮਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ
(ii) ਿਫ਼ਜੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ (ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਰਿਜਸਟਰਡ ਿਵਿਦਆਰਥੀ)
(a) ਿਮਸ. ਸੁਧਾ ਸ਼ਰਮਾ (2017), ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਕੈਿਮਸਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੰ ਡੀ ਗੋਿਬੰ ਦਗੜ।
(b) ਿਮਸ. ਅਚਲਾ ਰਾਨੀ (2017) ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਕੈਿਮਸਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੰ ਡੀ ਗੋਿਬੰ ਦਗੜ
(c) ਿਮਸ ਪੂਜਾ (2017), ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਨਜਮਟ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
(d) ਿਮਸ ਸੁੱ ਖ ਸਿਹਜ (2017) ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ, ਯੂ.ਸੀ.ਉ.ਈ., ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।
(iii) ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.
ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਸੀ ਕਮਲ ਦੀਪ (18 ਜਨਵਰੀ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(iv) ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਸੀ ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (12 ਦਬੰ ਬਰ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(v) ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਿਮਸ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌ ਰ (28 ਜੂਨ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(b) ਿਮਸ ਚੈਤਿਨਆ ਿਸੰ ਗਲਾ (10 ਜੁਲਾਈ, 2017) , ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(vi) ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਸਾਇੰ ਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ.
ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਿਮਸ ਲਵਲੀਨਾ ਮੁਖਰੀਜਾ (29 ਅਗਸਤ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(b) ਿਮਸ ਅੰ ਿਮਤਪੀਤ ਕੌ ਰ, 29 ਅਗਸਤ 2017, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(c) ਿਮਸ ਮਨਪੀਤ ਕੌ ਰ (29 ਅਗਸਤ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(d) ਸੀ ਸੁਖ ਸਿਹਜ (10 ਅਕਤੂਬਰ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(vii) ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼, ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਸੰ ਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ
ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਿਮਸ ਮਨਪੀਤ ਕੌ ਰ (29 ਨਵੰ ਬਰ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(viii) ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰ ਸਜ਼ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਿਮਸ ਅਪੂਰਵਾ ਿਸੰ ਘ (23 ਜਨਵਰੀ, 2017), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਿਹ-ਗਾਇਡ)।
(ix) ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਏ:
(a) ਿਮਸ ਹਰਲੀਨ ਕੌ ਰ, ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ, 2017, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(b) ਿਮਸ ਰਮਨੀਕ ਕੌ ਰ, ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ, 2017, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(c) ਿਮਸ ਅਿਦੱ ਤੀ ਸੁਖਰੀਜਾ, ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ, 2017, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(d) ਿਮਸ ਕੀਰਤੀ ਚੁੱ ਘ, ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ, 2017, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
8. ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਪਤੀਆਂ :
(1) ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਫੈਕਲਟੀ ਮਬਰ ਨ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼/ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ:
(a)

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰ ਸੀਪਲ) ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ:

(i) ਮਬਰ, PTV-NAAC ਿਵਿਜ਼ਟ (6-8 ਅਪਰੈਲ, 2017) ਜੰ ਮੂ
(ii) ਮਬਰ, PTV-NAAC ਿਵਿਜ਼ਟ (12-14 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਕਠੂ ਆ
(iii) ਮਬਰ, PTV-NAAC ਿਵਿਜ਼ਟ (24-26 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਰਾਜੌਰੀ
(iv) ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ (ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱ ਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ) 18.6.2017, ਸਰੀ ਕੈਨਡਾ
(v) ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ (29-2-2017), ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੰ ਡੀ ਗੋਿਬੰ ਦਗੜ
(vi) ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਿਚਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ
(b) ਪੋ. (ਡਾ.) ਬਲਿਜੰ ਦਰ ਕੌ ਰ (ਮਬਰ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਲੈ ਗੂਏਜ਼), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ

(c) ਪੋ. ਜਸਵੀਰ ਕੌ ਰ (ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਜੌਗਰਫ਼ੀ)
(d) ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰ ਘ (ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼) ਅੰ ਡਰਗੈਜੂਏਟ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
(e) ਪੋ. ਨੀਨਾ ਸਰੀਨ (ਮਬਰ, ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)

ਸਫ਼ਾ-17

(f) ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਬਰ, ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ।
(g) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ। ਉਨ ਨ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.-। (ਕੈਿਮਸਟਰੀ)
ਸਮੈਸਟਰ-। ਅਤੇ ।। ਅਤੇ ਬੀ.ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ (IWTT), ਸਮੈਸਟਰ-III ਅਤੇ IV, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(h) ਪੋ. (ਿਮਿਸਜ਼) ਜਗਦੀਪ ਕੌ ਰ, ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਆਫ਼ ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ ਅਤੇ ਮਬਰ ਪੋਸਟ ਗੈਜੂਏਟ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਫ਼ਾਰ
ਜੋਗਰਫ਼ੀ (ਸ਼ੈਸਨਜ਼ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19) , ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(i) ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌ ਰ (ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(j) ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਟੱ ਡੀਜ਼), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(k) ਪੋ. ਿਵਨ ਗਰਗ (ਮਬਰ, ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ ਇੰ ਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰ (ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ), ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(l) ਸੀ ਿਨਸ਼ਾਨ ਿਸੰ ਘ, (ਮਬਰ, 32 ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਿਸਲੈ ਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰ ਟਰ-ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਟੀਮਜ਼)
(m) ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰ ਗਲਾ (ਮਬਰ ਆਫ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ਼ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।
(k) ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਧਾਵਨ, ਮਬਰ ਆਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱ ਡੀਜ਼ (ਅੰ ਡਰ-ਗੈਜਏ
ੂ ਟ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਫ਼ਾਰ ਜੌਆਲੋ ਜੀ
ਇੰ ਨਵਾਰਮਟਲ ਸਾਇੰ ਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਿਫਸ਼ਰੀਜ਼ ਸਾਇੰ ਸ , ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ।

(ਅ) ਇਸ ਵਰੇ (2016-17) ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਮੈਿਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ
ਕੀਤੀਆਂ:
ਲੜੀ ਨੰ.

ਨ

ਪਰੀਿਖਆ

ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ

1

ਰੀਨਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ. (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਪਿਹਲੀ

2

ਅਰਮਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।(ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)

ਪਿਹਲੀ

3

ਕਮਲਜੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।।(ਬਾਇਓਇੰ ਫਰਮੈਿਟਕਸ)

ਪਿਹਲੀ

4

ਗੁਰਵੀਨ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।।(ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਪਿਹਲੀ

5

ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।।(ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ.)

ਪਿਹਲੀ

6

ਿਨਹਾਰੀਕਾ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।(ਆਨਰਜ਼)

ਪਿਹਲੀ

7

ਸ਼ਾਲੂ ਸ਼ਰਮਾ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।(ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਪਿਹਲੀ

8

ਇਸ਼ਿਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।(ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ.)

ਪਿਹਲੀ

9

ਹਰਜੀਤ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।।(ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਦੂਜੀ

10

ਿਜਓਤੀ ਬਾਲਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਦੂਜੀ

11

ਵੰ ਨਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।। (ਫੂਡ ਐ ਂਡ ਿਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ)

ਦੂਜੀ

12

ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਫੂਡ ਐ ਂਡ ਿਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ)

ਦੂਜੀ

13

ਗੁਰਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।। (ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਦੂਜੀ

14

ਨਰਿਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।(ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)

ਤੀਜੀ

15

ਮੋਿਨਕਾ ਪਰਾਸ਼ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਤੀਜੀ

16

ਚੰ ਦਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।।(ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਤੀਜੀ
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17

ਪੱ ਲਵੀ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਫੂਡ ਐ ਂਡ ਿਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ)

ਤੀਜੀ

18

ਲਿਲਤਾ ਦੇਵੀ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਤੀਜੀ

19

ਚ ਦਨੀ ਜੈਨ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।।

ਤੀਜੀ

20

ਰੀਤੀਕਾ ਸਚਦੇਵਾ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।

ਤੀਜੀ

21

ਨਵਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਤੀਜੀ

22

ਿਪਅੰ ਕਾ ਗਰਗ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।।(ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)

ਚੌਥੀ

23

ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।।(ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਚੌਥੀ

24

ਜਸਵੀਰ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਚੌਥੀ

25

ਸ਼ਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।(ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)

ਚੌਥੀ

26

ਸ਼ੁਭਮ ਬ ਸਲ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਚੌਥੀ

27

ਤੋਿਸ਼ਬਾ ਰਾਣੀ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।(ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ.)

ਚੌਥੀ

28

ਪਾਹੁਲ ਪੀ.ਕੇ. ਸੰ ਧੂ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।।

ਚੌਥੀ

29

ਿਰਆ ਗੁਪਤਾ

ਬੀ.ਕਾਮ.।।

ਚੌਥੀ

30

ਮਮਤਾ ਕੁਮਾਰੀ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਪੰ ਜਵ

31

ਚਾਿਰਸ਼ਾ ਗੋਇਲ

ਐਮ.ਕਾਮ.-।

ਪੰ ਜਵ

32

ਅਕਿਸ਼ਤਾ ਿਸੰ ਘ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।(ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ)

ਪੰ ਜਵ

33

ਮੋਿਨਕਾ ਗੁਪਤਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।(ਐਫ.ਡੀ.ਟੀ.)

ਪੰ ਜਵ

34

ਅਿਲਸ਼ਾ ਦੂਮਰਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਪੰ ਜਵ

35

ਗੋਿਰਕਾ ਠਾਕੁਰ

ਬੀ.ਐਸ-ਸੀ.-।।। (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.)

ਪੰ ਜਵ

36

ਿਦਿਵਆ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।।

ਪੰ ਜਵ

37

ਪੁਸ਼ਪਾ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।। (ਆਨਰਜ਼)

ਪੰ ਜਵ

38

ਜਸਕੀਰਤੀ ਵਰਮਾ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।

ਪੰ ਜਵ

39

ਦੀਕਸ਼ਾ ਿਸੰ ਗਲਾ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-।। (ਫੂਡ ਐ ਂਡ ਿਨਯੂਟਰੀਸ਼ਨ)

ਛੇਵ

40

ਜਯੋਤਸਨਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ)

ਛੇਵ

41

ਸਾਫੀ ਿਮੱ ਤਲ

ਐਮ.ਐਸ-ਸੀ.-। (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ)

ਛੇਵ

42

ਿਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।। (ਆਨਰਜ਼)

ਛੇਵ

43

ਮੀਨਾ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।

ਸੱ ਤਵ

44

ਅਰਸ਼ਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.-।।

ਅੱ ਠਵ

45

ਸੁਮਨੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.-।।। (ਮੈਥਸ ਆਨਰਜ਼)

ਅੱ ਠਵ

46

ਅੰ ਿਕਤਾ ਗਰਗ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।।।

ਨੌਵ

47

ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.-।।।

ਨੌਵ

48

ਕੋਮਲਦੀਪ ਕੌ ਰ

ਬੀ.ਕਾਮ.-।। (ਆਨਰਜ਼)
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9. ਸਪੋਰਟਸ:
(a) ਅੰ ਤਰਰਾ: 12 (ਬਾਰ )
(i) ਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ (6-10 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017)
(ii) ਿਮਅੰ ਕ ਮਾਰਕੰ ਡੇ, ਅੰ ਡਰ-19, ਯੂਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਗਪੁਰ, 13-24, ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017
(iii) ਪੰ ਕਜ ਗਰਗ ਨ 21ਵ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱ ਪ ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਸਾਫ਼ਟ ਟੈਿਨਸ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ, ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਜਾਪਾਨ (ਮਾਰਚ
10-12, 2017)
(iv) ਿਰਆਲ ਪੁਰੀ, ਸੀਮੋਨਟੀਰਿਸਿਟਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੂਰਨਾਮਟ ਬਾਕਿਸੰ ਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ, ਉਰੀਸਸਾ, ਯੂਕਰੇਨ
(v) ਜੋਿਤਕਾ ਦੱ ਤਾ ਨ ਤਪਈ, ਜਾਪਾਨ ਿਵਖੇ ਅਗਸਤ 19-25, 2017 ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗੇਮਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ
ਿਲਆ। ਉਸਨ ਚੀਨ ਿਵੱ ਚ ਨਵੰ ਬਰ 17-19, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਰਲਡ ਕੱ ਪ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ। ਉਸਨ ਵਰਲਡ ਕੱ ਪ
(ਿਫਨਲਡ) ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਮਾਰਚ 17-19, 2017 ਨੂੰ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
(vi) ਸਿਚਨ ਿਸੰ ਘ ਰਾਵਤ ਨ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੂਡੋ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ (ਕਜ਼ਾਿਕਸਤਾਨ) (12-16 ਜੁਲਾਹੀ, 2017)
(vii) ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ ਨ 35ਵ ਗੋਲਡਨ ਗਲੋ ਬਜ਼ ਬਾਕਿਸੰ ਗ ਟੂਰਨਾਮਟ ਸਰਬੀਆ, ਰੂਸ (ਅਗਸਤ 8-12, 2017) ਿਵੱ ਚ
ਕ ਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਿਜੱ ਿਤਆ।
(viii) ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ ਨ ਤੈਪਈ, ਤਾਇਵਾਨ ਿਵੱ ਖੇ 19-25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਵਰਡਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਖੇਡ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।
(ix) ਗੁਰਜਿਤੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਰੋਸੇਅਰੀਆ (ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ) ਿਵੱ ਖੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਯੂਥ
ਵਰਲਡ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।
(x) ਨਮਨ ਕਿਪਲ ਨ ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਟਰੈਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਸਲਵਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ
ਇੱ ਕ 1 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ ਟੀਮ ਮਬਰ ਵੱ ਲ ਿਜੱ ਿਤਆ (10-12 ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
(xi) ਸੋਨਾਲੀ ਚਾਹੂ ਨ ਨਵ ਿਦੱ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਟਰੈਕ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ ਿਸਲਵਰ
ਮੈਡਲ ਿਜੱ ਿਤਆ (10-12 ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
(xii) ਮਨਪਰੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਫੈਨਿਸੰ ਗ ਵਰਲਡ ਕੱ ਪ, ਜਰਮਨੀ ਿਵੱ ਖੇ ਭਾਗ ਿਲਆ (7-12 ਦਸੰ ਬਰ, 2017)
ਨੰ.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨ

ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ

ਖੇਡ

1

ਨਮਨ ਕਿਪਲ

1 ਗੋਲਡ ਤੇ 1 ਕ ਸੀ

ਸਾਇਕਿਲੰਗ

2

ਇੰ ਦਰਜੀਤ ਵਰਮਾ

1 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਕ ਸੀ

ਤੀਰ ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

3

ਵਿਰੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

1 ਗੋਲਡ, 1 ਕ ਸੀ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ
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4

ਅਬੀ ਕੁਮਾਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ

5

ਹਰਕਰਨ ਿਸੰ ਘ ਿਢੱ ਲ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ

6

ਸਿਹਜਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਮਾਵੀ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਬਾਸਕੇਟਬਾਲ

7

ਸਨਵੀਰ ਿਸੰ ਘ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਿਕਕੇਟ

8

ਅਨਮੋਲ ਮਲਹੋਤਰਾ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਿਕਕੇਟ

9

ਅਨਮੋਲਪੀਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਿਕਕੇਟ

10

ਇੱ ਕਜੋਤ ਿਸੰ ਘ ਿਥੰ ਦ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਿਕਕੇਟ

11

ਤੰ ਨੁ ਭਸੀਨ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਯਾਿਟੰ ਗ

12

ਪਰਿਮਲਾ ਭੂਮੀਜ਼

1 ਗੋਲਡ, 1 ਚ ਦੀ, 1 ਕ ਸੀ

13

ਹਰਿਜੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾ-ਕੱ ਸ਼ੀ

14

ਪਲਕ ਸ਼ਰਮਾ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

15

ਨਸੀ ਬਾਵਾ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

16

ਹਰਸ਼ਪੀਤ ਕੌ ਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

17

ਦੁਿਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

18

ਅਮਨਪੀਤ ਕੌ ਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

19

ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾ ਕਸ਼ੀ

20

ਿਵਨ ਕੁਮਾਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਬਾਸਕਟਬਾਲ

21

ਿਰਆਲ ਪੁਰੀ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ

22

ਮਧੂ ਵੇਦਵਾਨ

1 ਗੋਲਡ, 2 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

23

ਮਯੰ ਕ ਮਾਰਕੰ ਡੇ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਿਕਕੇਟ

24

ਿਜਯੋਿਤਕਾ ਦੱ ਤਾ

2 ਗੋਲਡ, 1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਫਿਸੰ ਗ

25

ਸੋਨਾਲੀ ਚਾਨੂ

2 ਗੋਲਡ, 1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

26

ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਤਾਈਕਵ ਡੋ

27

ਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰ ਘ

3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, 1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ

28

ਸਿਰਤਾ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

29

ਦਲਜੀਤ ਿਸੰ ਘ

2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

30

ਜਸਪਾਲ ਿਸੰ ਘ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

31

ਪਰਿਮੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

32

ਬਲਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਵੂਸ਼ੂ

33

ਪੀਤੀ

1 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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34

ਐਲ.ਿਰੱ ਕੀ ਿਸੰ ਘ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

35

ਹਰਜੋਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਚ ਦੀ, 1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

36

ਪੰ ਕਜ ਲੋ ਹਾਨ

1 ਚ ਦੀ, 2 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

37

ਸਿਰਤਾ ਭੂਈਆ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

38

ਬੇਅੰਤ ਕੌ ਰ

1 ਚ ਦੀ, 1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

39

ਕੋਮਲਪੀਤ ਕੌ ਰ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

40

ਨਵਜੀਤ ਕੌ ਰ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

41

ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬ ਗਾ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ

42

ਹੀਰਾ ਲਾਲ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

ਿਕੱ ਕ ਬਾਕਿਸੰ ਗ
ਅਥਲੈ ਿਟਕਸ

43

ਰਮਨਦੀਪ ਿਸੰ ਘ

1 ਚ ਦੀ ਮੈਡਲ

(4x100 ਮੀਟਰ)
ਿਰਲੇ ਦੌੜ

44

ਸਿਚਲ ਿਸੰ ਘ ਰਾਵਤ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਜੂਡੋ

45

ਸੋਨਾਿਲਕਾ ਕੌ ਸ਼ਲ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਫੈਿਸੰ ਗ

46

ਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ

47

ਿਦਨਸ਼

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ

48

ਮਧੂ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਵੂਸ਼ੂ

49

ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਿਜਮਨਾਸਿਟਕਸ

50

ਸਰਤਾਜ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ

51

ਗੁਰਜਿਤੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

52

ਹਰਿਪੰ ਦਰ ਕੌ ਰ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਗੱ ਤਕਾ

53

ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਗੱ ਤਕਾ

54

ਸਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤਾਈਕਵ ਡੋ

55

ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਫਿਸੰ ਗ

56

ਪੰ ਕਜ ਗਰਗ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਸਾਫ਼ਟ ਟੈਿਨਸ

57

ਅੰ ਕੁਸ਼ ਿਮਸ਼ਰਾ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਸਾਫ਼ਟ ਟੈਿਨਸ

58

ਰੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਪਾਵਰ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ

59

ਰਵੀ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

60

ਯੋਗੇਸ਼

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਤੀਰਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

61

ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਗੀਕੋ

62

ਹਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਗੀਕੋ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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63

ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਕੁਸ਼ਤੀ

64

ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ

1 ਕ ਸੀ ਮੈਡਲ

ਰੱ ਸਾਕਸ਼ੀ

(ੲ)

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਚੈਪੀਅਨਿਪਸ: 28 (ਅਠਾਈ)
ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟੀਮ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਖੇਡ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰਕਾਲਜ ਚਪੀਅਨਿਪਸ ਿਜੱ ਤੀਆਂ:

ਪੁਰਸ਼

ਇਸਤਰੀਆਂ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਰੋਡ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਰੋਡ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ

ਬਾਕਿਸੰ ਗ

ਰੈਸਿਲੰਗ ਗੀਕੋ (2016-17)

ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ

ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ

ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰ ਗ

ਸਾਈਕਿਲੰਗ ਟੈਕ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

ਬਾਸਕੇਟ ਬਾਲ

ਆਰਚਰੀ

ਈ-ਸਪੋਰਟਸ

ਕਾਯਾਿਕੰ ਗ

ਪਾਵਰ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ (2016-17)

ਕੈਨਇੰ ਗ

ਰੈਸਿਲੰਗ ਗੀਕੋ (2017-18)

ਤਾਇਕਵ ਡੋ

ਆਰਚਰੀ

ਐਮ-ਸਪੋਰਟਸ

ਬਾਡੀ-ਿਬਲਿਡੰ ਗ (2016-17)
ਪਾਵਰ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ (2017-18)
ਰੈਸਿਲੰਗ
ਬਾਡੀ ਿਬਲਿਡੰ ਗ (2017-18)
ਿਜਮਨਸਿਟਕ
ਵੇਟਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ
ਐਮ-ਸਪੋਰਟਸ

(ਸ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਰਨਰਜ਼-ਅਪ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ : 15 (ਪੰ ਦਰ )
ਪੁਰਸ਼

ਇਸਤਰੀਆਂ

ਖੋ-ਖੋ

ਸਾਫ਼ਟ ਟੈਿਨਸ

ਸਾਫ਼ਟ ਟੈਿਨਸ

ਵੇਟ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ

ਰੈਸਿਲੰਗ

ਸਿਵੰ ਿਮੰ ਗ

ਤਾਇਕਵਡੋ

ਸਕਵੈਸ਼ ਰੈਕੇਟ

ਵੂ-ਸ਼ੂ

ਵੂ-ਸ਼ੂ

ਟੇਬਲ ਟੈਿਨਸ

ਆਰਚਰੀ (ਕੰ ਪਾ ਡ)

ਫਿਸੰ ਗ

ਵੇਟ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ

ਆਰਚਰੀ (ਕੰ ਪਾ ਡ)
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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(ਹ) ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਨਰਜ਼-ਅਪ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ :
8 (ਅੱ ਠ)
ਪੁਰਸ਼

ਇਸਤਰੀਆਂ

ਸਕਵੈਸ਼ ਰੈਕੇਟ

ਿਜਮਨਾਸਿਟਕਸ

ਿਕਕੇਟ

ਯੋਿਟੰ ਗ

ਵੇਟ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ (2016-17)

ਪਾਵਰ ਿਲਫ਼ਿਟੰ ਗ (2016-17)

ਆਰਚਰੀ (ਵੂਡਨ) (2016-17)

ਆਰਚਰੀ (ਵੂਡਨ) (2016-17)

(ਕ) ਕਾਲਜ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ:
(i) ਟੈਿਨਸ (ਪੁਰਸ਼)

5-7 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

(ii) ਸਾਫ਼ਟ ਟੈਿਨਸ (ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾਵ )

22-23 ਸਤੰ ਬਰ, 2017

(iii) ਬਾਕਿਸੰ ਗ (ਪੁਰਸ਼)

8-11 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

(iv) ਬਾਕਿਸੰ ਗ (ਮਿਹਲਾਵ )

14-16 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

(v) ਟੈਿਨਸ (ਮਿਹਲਾਵ )

22-23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017

(vi) ਿਕਕੇਟ (ਪੁਰਸ਼)

1-10 ਨਵੰ ਬਰ, 2017

(vii) ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਐਮ-ਸਪੋਰਟਸ

13-15 ਨਵੰ ਬਰ, 2017

(ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਲਾਵ )
10. ਸਿਹ-ਿਵਿਦਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ
(ੳ) ਰਾਟਰੀ:
ਸ਼ੁਭਮ ਬ ਸਲ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ) ਅਤੇ ਿਵਪੁਲ ਬੱ ਤਰਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਕੈਿਮਸਟਰੀ) ਨ ਇੰ ਟਰ ਕਾਲਜ
ਸਾਇੰ ਸ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱ ਚ ਤੀਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ (ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, 18 ਫਰਵਰੀ 2017)
(ਅ) ਰਾਜ ਪੱ ਧਰੀ: ਕੋਈ ਨਹ
(ੲ) ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ : 03 (ਿਤੰ ਨ)
ਇੰ ਟਰਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ
(ਿਮਤੀ 26-28 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਿਵੱ ਚ ਪਾਪਤ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾ
ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.) - ਕਲੇ ਅ ਮਾਡਿਲੰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਐਮ.ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ) - ਿਮਮਕਰੀ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਿਗੱ ਧਾ ਟੀਮ - ਦੂਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਥ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ (ਜਸਦੇਵ ਿਸੰ ਘ ਿਸੰ ਧੂ
ਕਾਲਜ, ਕੌ ਲੀ) ਿਵੱ ਖੇ ਅਕਤੂਬਰ 14-16 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਇਨਾਮ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ:
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)
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ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਗ ਿਵੱ ਚ
ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.) - ਕਲੇ ਅ ਮਾਡਿਲੰਗ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਜਸਮੀਤ ਕੌ ਰ (ਐਮ.ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ) - ਕਿਵਤਾ ਉਚਾਰਣ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ
ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ (ਐਮ.ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ) - ਿਮਮਕਰੀ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਪਾਰੁਲ ਪੀ. ਕੇ. ਸੰ ਧੂ (ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੈਡੀਕਲ) - ਐਲੋ ਿਕਉਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ
ਰੋਿਹਤ ਿਸੰ ਘ (ਬੀ.ਕਾਮ.) - ਕਾਰਟੂਿਨੰਗ ਿਵੱ ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ
ਟੀਮ ਅਧਾਿਰਤ:
ਿਮਮਕਰੀ - ਦੂਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਿਗੱ ਧਾ ਟੀਮ - ਦੂਜੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
ਭੰ ਗੜਾ ਟੀਮ - ਚੌਥੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ
(ਸ)

ਕਾਲਜ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ 'ਪੰ ਜਾਬੀ ਮ -ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਲਾ' (ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ) ਿਵੱ ਖੇ ਹੇਠ
ਿਲਖੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ:
ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਿਲਖਣ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਪੰ ਜਾਬ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ
ਕਿਵਤਾ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਰਣਧੀਰ ਿਸੰ ਘ ਪੰ ਜਾਬ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਮਨਪੀਤ ਿਸੰ ਘ ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

(ਹ) ਟੇਲਟ ਹੰ ਟ ਕੰ ਪੀਟੀਸ਼ਨ- 2017 ਿਜਸ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ/ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ ਮਨਜ ਕੌ ਿਸ਼ਕ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਐਡੀਸ਼ਨਲ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਫਾਈਨਸ਼ੀਅਲ ਇੰ ਟੈਲੀਜਸ, ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਫਾਇਨ ਸ, ਿਦੱ ਲੀ (23 ਸਤੰ ਬਰ, 2017) ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਿਨ ਜਰ, ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਸਨ। 125 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿਡਬੇਟ, ਕਿਵਤਾ, ਕੁਇੱਜ਼, ਸੰ ਗੀਤ, ਫ਼ਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਡ ਸ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਆਈਟਮ ਮੁਕਾਬਲਾ।
11.

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਨਾਮ/ਅਵਾਰਡ/ਪਾਪਤੀਆਂ: 7 (ਸੱ ਤ)
(i)

ਪੰ ਜ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਇੰ ਟਰ ਕਾਲਜ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਪ (ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ) ਫਿਤਹਗੜ
ਸਾਿਹਬ, ਜਨਵਰੀ 5-11, 2017 ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।

(ii)

ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਆਫ਼ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ., ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 31, 2017 ਨੂੰ
ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਿਖਤਾਬ ਿਦੱ ਤਾ।

(iii)

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 50 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ 31
ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਯੂਥ ਕਨਵਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।

(iv) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਥੀਆਂ ਲਈ ਿਬਹਤਰੀਨ
ਪੋਗਰਮ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱ ਜ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਪੋ. ਜਗਦੀਪ ਕੌ ਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਵੱ ਲ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਆਫ਼ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ (31 ਜਨਵਰੀ,
2017)
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)

ਸਫ਼ਾ-25

(v)

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ 'ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ' ਦੇ ਤਿਹਤ ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ (ਪੀ.ਜੀ.ਕਾਲਜ) ਅੰ ਬਾਲਾ
ਿਸਟੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋਏ ਪੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

(vi) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਿਬਿਟਸ਼ ਕਸਲ ਯੂ.ਕੇ./ਆਈ.ਐਨ. ਵੱ ਲ ਐਕਿਟਵ ਿਸਟੀਜ਼ਨਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਨਸ਼ਨਲ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵੱ ਚ ਮਾਸਟਰ ਫੈਿਸਲਟੇਟਰ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(vii) ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤੀ ਲਤਾ ਕਮਲੇ ਸ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਿਮਿਲਆ। ਉਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ 'ਿਡਫ਼ਰਸ਼ੀਅਲ
ਜੁਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਰੈਲਟੀਿਵਟੀ'

ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਵਲੱਵ ਿਵਿਦਆਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ

ਮੈਥਮੈਿਟਕਸ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਕਰਵਾਈ ਨਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵੱ ਚ 'ਜੰ ਗ ਿਜਊਮੈਟਰ' ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਿਜੱ ਤਣ ਤੇ ਿਮਲੀ।
ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਮਤੀ 28-29 ਨਵੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਟੈਨਸੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰ ਡੀਆ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: 21 (ਇੱਕੀ)
(i)

ਜਨਵਰੀ 21, 2017 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਿਵੱ ਖੇ ਫਾਇਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ. ਜਿਤੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਨਸ਼ਨਲ ਫ਼ਾਇਰ
ਸੇਫ਼ਟੀ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਨ ਨ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਪਾਈ। ਸੀ ਕਾਕਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ ਪਿਸੱ ਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਨ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ 'ਫਸਟ ਏਡ' ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ। ਉਨ ਨ ਅੱ ਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਿਵੱ ਚ ਫ਼ਾਇਰ ਿਬਰਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਪਾਈ।

(ii)

ਜ਼ੂਨ 21, 2017 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ ਨ 'ਯੋਗ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ।

(iii)

ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ 'ਸਵੱ ਛਤਾ ਅਿਭਆਨ' ਚਲਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 50
ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ।

(iv)

10 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ 'ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ' ਿਸਗਨਚਰ ਕਪੇਨ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ
'ਕਲੀਨ ਭਾਰਤ' ਮੁਿਹੰ ਮ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱ ਕੀ।

(v)

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਐ ਂਟੀ ਬੈਿਗੰ ਗ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਰੈਲੀ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਕੇ 'ਹਰ ਹਾਥ ਕਲਮ'
ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਭੀਖ ਮੰ ਗਣ ਿਖਲਾਫ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਣ ਿਲਆ।

(vi)

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਟੀ ਡੇਅ' ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਅਤੇ 'ਰਨ ਫ਼ਾਰ ਯੂਨੀਟੀ' ਰੇਸ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਹੜੀ ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਿਸੱ ਸਟਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੂਥ ਸਰਿਵਿਸਜ਼, ਪਿਟਆਲਾ
ਦੇ ਅਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰ ਚੀ।

(vii)

ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਵ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਪਦਰਸ਼ਨੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ
ਪਦਰਿਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(viii) 'ਐਕਿਟਵ ਿਸਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਿਟਵ ਪੋਜੈਕਟਸ (SAPs)' ਤੇ ਛੇ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਿਬਿਟਸ਼
ਕਸਲ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਣ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ 60 ਦੇ
ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ SAP ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਣ ਿਲਆ:


ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਨ ਜ ਸੰ ਭਾਲ



ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰ ਦਰਤਾ।



ਖੇੜੀ ਗੁੱ ਜਰ ਿਪੰ ਡ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ



ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਰਿਜੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁੰ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਥੈਲੀਸੀਿਮਆਂ ਬਾਰੇ
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ (ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2017)

ਸਫ਼ਾ-26

(ix)

ਕਾਲਜ ਦੇ 'ਰੈ ਡ ਿਰਬਨ ਕਲੱਬ' ਅਤੇ 'ਐਕਿਟਵ ਿਸਟੀਜ਼ਨਸ' ਵੱ ਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਲੱਡ
ਡੋਨਸ਼ਨ ਕਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 50 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ।

(x)

'ਰੈਡ ਿਰਬਨ ਕਲੱਬ' ਦੇ ਮਬਰ ਨ ਯੂਥ ਸਰਿਵਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ 48 ਯੂਿਨਟ ਖੂਨ-ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(xi)

27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨਸ਼ਨ ਕਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ
ਅਿਧਆਪਕ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ, ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਾ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਰੁਣ
ਜੈਨ ਸਮੇਤ 44 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ।

(xii)

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ 21 ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਨਸ਼ੂ ਚੌਰਸੀਆ, ਦਾਿਮਨੀ ਪਠਾਨੀਆ, ਰੋਜ਼ੀ ਕੌ ਰ, ਅਕ ਕਸ਼ਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਿਸੰ ਘ,
ਲਵਦੀਪ ਿਸੰ ਘ, ਿਡੰ ਪੀ, ਆਰਜ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਪੀਤੀ ਰਾਣੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਵਰਮਾ, ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ, ਸੋਹਣ ਿਸੰ ਘ, ਜਗਤਾਰ ਿਸੰ ਘ,
ਲਖਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਰਾਜਕੰ ਵਲ ਦੀਪ ਕੌ ਰ, ਗੁਰਿਵੰ ਦਰ ਕੌ ਰ, ਿਸ਼ਵਦੀਪ ਕੌ ਰ, ਜੇਿਸਕਾ, ਿਕਤਕਾ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸੁਖਮਨੀ
ਵਾਲੀਆ, ਜਸਪੀਤ ਕੌ ਰ ਨ ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ () ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਇਹ ਕਪ ਨਗਰ
(ਮਨਾਲੀ) ਿਵਖੇ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰ ਬਰ, 2017 ਿਵਖੇ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ।

(xiii) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਚਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤਰਸੇਮ, ਜਸਮੇਰ ਿਸੰ ਘ, ਗੌਰਵ ਕ ਸਲ ਅਤੇ ਤਰੁਣ ਿਸੰ ਗਲਾ ਨ ਮਨਾਲੀ ਿਵੱ ਖੇ
ਹਾਈਿਕੰ ਗ ਅਤੇ ਟਰੈਿਕੰ ਗ ਕਪ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ।
(xiv) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਐ ਂਟੀ-ਰੈਿਗੰ ਗ ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਤਿਹਤ 'ਸ਼ੋਰ' 'ਆਵਾਜ਼' '200 ਿਕਲੋ ਮੀਟਰ ਵਾਕ' ਿਵੱ ਚ
'ਹਰ ਹਾਥ ਕਲਮ' (ਰਿਜਸਟਰਡ ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਭਾਗ ਿਲਆ।
(xv)

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਾਰ ਦਰੀ ਗਾਰਡਨ, ਰਿਜੰ ਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਝਪੜੀ ਪੱ ਟੀ ਅਤੇ 21
ਨੰਬਰ ਫ਼ਾਟਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲਾਵਾਿਰਸ ਬੱ ਿਚਆ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

(xvi) 31 ਨਵੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਏਡਜ਼ ਅਵੇਅਰਨ ਸ' ਦੇ ਮੌਕੇ

ਤੇ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪੰ ਜਾਬ ਵੱ ਲ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਸਟੇਟ

ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕਪ ਿਵੱ ਚ 70 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ ਅਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ।
(xvii) ਿਜ਼ਲਾ ਪਸ਼ਾਸਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ 'ਘਰੇਲੂ ਿਹੰ ਸਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ' ਿਵੱ ਚ ਲਿਤਕਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਅੰ ਤ ਨ
ਭਾਗ ਿਲਆ।
(xviii) ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਗਰ ਖੰ ਨਾ ਨ ਯੁਵਕ ਕਦਰ ਵੱ ਲ ਿਮਤੀ 5 ਸੰ ਤਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਸ਼ਾਰਟ ਿਫ਼ਲਮ ਮੇਿਕੰ ਗ
ਕੰ ਪੀਟੀਸ਼ਨ' ਿਵੱ ਚ 'ਸਵੱ ਛ ਸੰ ਕਲਪ ਐ ਂਡ ਸਵੱ ਛ ਿਸੱ ਧੀ' ਤੇ ਿਫ਼ਲਮ ਬਣਾਕੇ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਿਤਆ।
(xix) ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾਿਮਨੀ ਨ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ (ਪੰ ਜਾਬ) ਵੱ ਲ 'ਏਡਜ਼ ਅਵੇਅਰਨ ਸ' ਤੇ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ
ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਵੱ ਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਪੋਸਟਰ ਮੇਿਕੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਨਸੋਲੇਸ਼ਨ (ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ) ਇਨਾਮ ਪਾਪਤ
ਕੀਤਾ।
(xx)

17 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ 'ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਡੇਅ' ਤੇ ਇੱ ਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨਸ਼ਨ ਕਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੱ ਲ 38 ਯੂਿਨਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(xxi) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਿਦਵਸ' (ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਟੀ ਡੇਅ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਲੱਭ ਭਾਈ
ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਿਦਵਸ (31 ਅਕਤੂਬਰ, 2017) ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ।
12. ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਕੇ) - ਆਰਮੀ ਿਵੰ ਗ - 13 (ਤੇਰ )
(i)

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਸਮਾਣਾ ਿਵੱ ਖੇ ਜਨਵਰੀ 3-13, 2017 ਤੱ ਕ ਲੱਗੇ ਸਲਾਨਾ
ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ (ATC) ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।
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(ii)

ਿਜ਼ਲਾ ਟਰੈਿਫ਼ਕ ਪੁਿਲਸ ਵੱ ਲ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ 28ਵ 'ਨਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵੀਕ' ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ 12
ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.
ਵੇਦ ਪਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੋ. ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(iii)

25 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਮਨਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 'ਨਸ਼ਨਲ ਵੋਟਰ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ) ਨ ਿਨਰਪੱ ਖ ਵੋਟ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱ ਕੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ
ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਕਪਸ ਅੰ ਬੈਸਡਰ ਵੱ ਜ ਸਰਗਰਮ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਈ।

(iv)

8 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 10 ਲੜਕੀਆਂ ਨ ਫ਼ਰਵੀ 14, 2017 ਨੂੰ 'ਟਰੈਿਫ਼ਕ ਅਵੇਅਰਨ ਸ ਪੋਗਰਾਮ' ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਇਹ
ਪੋਗਰਾਮ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚਕ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵੱ ਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਟਰੈਿਫ਼ਕ ਿਨਯਮ ਤ
ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ।

(v)

21 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਿਡਟ ਨ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ 'ਵਰਲਡ ਫੌਰਿਸਟ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ। 'ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣ' ਦੀ
ਮੁਿਹੰ ਮ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਜੰ ਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਿਪੰ ਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਥਾਵ ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ।

(vi)

ਦੋ ਕੈਿਡਟ ਨ ਨਾਭਾ ਿਵੱ ਖੇ ਜੁਲਾਈ 1-10, 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ 'ਸੈਨਾ ਕਪ' ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ।

(vii)

ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵ ਕੈਿਡਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੌਕੇ ਕਰਨਲ ਮਨਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਕਮ ਿਡੰ ਗ ਅਫ਼ਸਰ 5 ਪੰ ਜਾਬ
ਬਟਾਲੀਅਨ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਦਾ 3 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ ਨ
ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ 'ਵਣ ਮਹ ਉਤਸਵ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

(viii) ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ ਮਲੌ ਟ ਿਵੱ ਖੇ ਅਗਸਤ 15-24, 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਸਲਾਨਾ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ
17 ਕੈਿਡਟ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਸਾਰਜਟ ਗੁਰਫਿਤਹ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਸਾਗਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨ 'ਪੋਸਟਰ ਮੇਿਕੰ ਗ ਮੁਕਾਬਲੇ '
ਿਵੱ ਚ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਿਤਆ। ਉਨ ਨ ਮੋਤੀ, ਸੁਖਿਵੰ ਦਰ ਅਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਗਰੁੱ ਪ ਸ ਗ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਨਾਮ
ਿਜੱ ਿਤਆ।
(ix)

ਜਲੰਧਰ ਿਵਖੇ ਆਯੋਿਜਤ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਪ ਿਵੱ ਚ 'ਪਰਸਨਿਲਟੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਅਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਸਿਕੱ ਲ ਕਪ' ਤਿਹਤ
ਸਤੰ ਬਰ 11-20, 2017 ਤੱ ਕ ਕੈਿਡਟ ਿਸ਼ਵਮ ਯਧੁਵੰਸ਼ੀ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਉਸਨ ਚੰ ਡੀਗੜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਿਵਖੇ ਹੋਏ
ਗਰੁੱ ਪ ਿਡਸ਼ਕਸ਼ਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪਿਹਲਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਿਤਆ।

(x)

ਅਕਤੂਬਰ 17, 2017 ਨੂੰ 58 ਆਰਮਡ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵੱ ਖੇ 'ਆਰਮੀ ਅਟੈਚਮਟ ਕਪ' ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਜ ਕੈਿਡਟ ਨ ਭਾਗ
ਿਲਆ।

(xi)

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ ਰੋਪੜ ਿਵਖੇ ਅਕਤੂਬਰ 3-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ 'ਸਲਾਨਾ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ' ਿਵੱ ਚ 6
ਕੈਿਡਟ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਇਸ ਕਪ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਡਰ ਅਫ਼ਸਰ ਿਸ਼ਵਮ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਿਡਟ ਸੰ ਦੀਪ ਿਸੰ ਘ ਨ 'ਪੇਿਟੰ ਗ' ਿਵੱ ਚ
ਪਿਹਲਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਿਤਆ।

(xii)

ਸਾਰਜਟ ਗੁਰਫ਼ਿਤਹ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸਾਰਜਟ ਸੁਖਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਨ ਪੇਰੀਆਰ ਮਨੀਆਮਈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਧਨਜ਼ਾਵੇਰ,
ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਿਵਖੇ ਨਵੰ ਬਰ 6-17, 2017 ਨੂੰ ਆਯੋਿਜਤ ਕਪ ਿਵੱ ਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਚੰ ਡੀਗੜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
(ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕਪ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਡਟ ਸਾਰਜਟ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਿਸੰ ਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕੈਿਡਟ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਿਮਿਲਆ।

(xiii) ਕੈਿਡਟ ਨਵਤੇਜ ਿਸੰ ਘ ਿਸੱ ਧੂ ਅਤੇ ਗੁਰਅਨਹਦ ਿਸੰ ਘ ਨ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਫ਼ਟੀਨਟ ਵਜ ਕਿਮਸ਼ਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਕੀਆਂ) - ਆਰਮੀ ਿਵੰ ਗ – 8 (ਅੱ ਠ)
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(i)

ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਸਕੂਲ ਸਮਾਣਾ ਿਵਖੇ ਜਨਵਰੀ 3-12, 2017 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਿਜਤ ਸਲਾਨਾ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ (ATC) ਿਵੱ ਚ
ਕੈਿਡਟ ਪੀਆਂਸ਼ੂ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ।

(ii)

ਜਨਵਰੀ 13, 2017 ਨੂੰ ਕੈਿਡਟਜ਼ ਨ ਈ-ਪੇਮਟ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਇੱ ਕ ਸਕਰੈਪ ਬੁੱ ਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਿਵਸ਼ੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਚਾਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ।

(iii)

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੈਿਡਟ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਲਈ 18 ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 14 ਕੈਿਡਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ
ਗਈ। 'ਬੀ' ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ 14 ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ 'ਸੀ' ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ 7 ਕੈਿਡਟ ਨ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ
ਿਜਹੜੇ ਿਕ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ।

(iv)

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਕੀਆਂ) ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਿਕਆਂ) ਨ ਿਮਲਕੇ 'ਸਵੱ ਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ' ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ

ਪਰ ਿਮਤੀ

ਅਪਰੈਲ 12, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਨੁ ਕੱੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
(v)

ਜੂਨ 21, 2017 ਨੂੰ ਗੌਰਿਮੰ ਟ ਕਾਲਜ, ਲੜਕੀਆਂ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵੱ ਖੇ 'ਇੰ ਟਰਨਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ' ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਿਡਟ ਿਨਸ਼ੂ ਚੌਰਸੀਆ ਨ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱ ਪ (ਨਹਾ, ਅਮਨਪੀਤ, ਿਰੰ ਪਲ, ਤਰੁਣ, ਿਪੰ ਆਂਸ਼)ੂ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

(vi)

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਵ ਕੈਿਡਟ ਦੀ ਭਰਤੀ ਿਹੱ ਤ ਿਮਤੀ 23 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਅਸੀਮ ਟੰ ਡਨ, ਕਮ ਿਡੰ ਗ
ਅਫ਼ਸਰ, 4 ਪੰ ਜਾਬ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਗਰਲਜ਼ ਬਟਾਲੀਅਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਰਸਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਹੋਨੀ, ਲੈ ਫਟੀਨਟ ਹਾਕਮ ਿਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਐਮ. ਸੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਗਰਲਜ਼) ਵੀ ਹਾਿਜ਼ਰ ਸਨ।

(vii)

4 ਪੰ ਜਾਬ ਗਰਲਜ਼ ਬੀ.ਐਨ. ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਗਰਲਜ਼ ਿਵੰ ਗ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱ ਕ 'ਕਲਾਸ ਗਤੀਿਵਧੀ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ (ਿਮਤੀ 13 ਨਵੰ ਬਰ, 2017) ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਿਡਟ ਨ ਪਲੇ ਅ ਕਾਰਡ

ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਨਾਅਿਰਆਂ ਰਾਹ

ਖੂਨਦਾਨ ਸਬੰ ਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।
(viii) ਜੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ. ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ 21-30 ਨਵੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ (ATC) ਿਵੱ ਚ 16 ਕੈਿਡਟ ਨ
ਭਾਗ ਿਲਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਿਡਟ ਨ ਡਿਰੱ ਲ ਕੰ ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਿਵੱ ਚ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਿਤਆ ਅਤੇ ਗੀਤ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱ ਚ ਵੀ
ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਿਜੱ ਿਤਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕੈਿਡਟ ਿਨਸ਼ੂ ਚੌਰਸੀਆ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੈਿਡਟ ਦਾ ਇਨਾਮ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ।
13. ਹੋਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: 26 (ਛੱ ਬੀ)
(i)

ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੋ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ ਨ 'ਇੰ ਨਵਾਇਰਮਟਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਪਰੈਕਟਿਸਜ਼ ਯੂਿਜ਼ੰ ਗ ਇੰ ਟਰਨਟ ਇੰ ਨ ਇੰ ਡੀਅਨ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ - ਏ ਕੇਸ ਸਟੱ ਡੀ ਆਫ਼ ਿਨਫ਼ਟੀ ਕੰ ਪਨੀ' ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱ ਲ ਸਪ ਸਰ ਪੋਜਕ
ੈ ਟ ਤਿਹਤ
1,50,000 ਲੱਖ ਦੀ ਗ ਟ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।

(ii)

ਪੋ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਿਫ਼ਜ਼ੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ।

(iii)

ਪਿਟਆਲਾ ਿਡਸਿਟਕਟ ਪੁਿਲਸ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਵੱ ਲ 28ਵ ਨਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵੀਕ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਕਰਵਾਏ ਪੋਗਰਾਮ
ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਿਵੰ ਦਰ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਰੁੱ ਪ ਨ 'ਡਰੱ ਗ ਅਿਬਊਜ਼' ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਨਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਿਖਲਾਫ਼ 'ਦੁਖਦੀ
ਰਗ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

(iv)

ਿਸੰ ਘ ਸਭਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾ ਟ ਿਲਟਰਾ ਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਨ ਟਰੈਿਫ਼ਕ ਿਨਯਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ
ਸ ਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 'ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ' ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ 12 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ।
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(v)

ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਜਨਵਰੀ 13, 2017 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਹੜੀ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਕਾਲਜ ਿਪੰ ਸੀਪਲ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਬਰ ਨ 'ਗਰਲਜ਼ ਚਾਈਲਡ' ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰ ਹ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਆਉਣ
ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਿਦੱ ਤਾ।

(vi)

ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਲੇ ਸਮਟ ਸੈ ਲ ਵੱ ਲ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਪੈਿਡਊਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ਼ ਇੰ ਸ਼ਰਸ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ
2017 ਨੂੰ ਖ਼ਾਇਨਸ਼ੀਅਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਕੰ ਨਸਲਟਟ ਅਤੇ ਯੂਿਨਟ ਮੈਨਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਪਲੇ ਸਮਟ ਡਰਾਈਵ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 40 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

(vii)

27-28 ਫ਼ਰਵੀ 2017 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਲੇ ਸਮਟ ਸੈ ਲ ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਟੀਿਟਊਡ ਟੈਸਟ - AMCAT
ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 'ਅਸਪਾਇਿਰੰ ਗ ਮਾਈਂਡਜ਼' ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ
ਪਲੇ ਸਮਟ ਕੰ ਪਨੀ ਦੀਆਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 213 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰ ਪਨੀਆਂ
(ਕਾਮਰਸ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ, ਮੈਨਜਮਟ ਅਤੇ ਸਾਇੰ ਸ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਿਹਤ ਗੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਪੱ ਧਰ
ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਟੈਸਟ ਿਦੱ ਤੇ।

(viii) ਕਾਲਜ ਦੀ 'ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ' ਵੱ ਲ ਿਮਤੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ 'ਨਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰ ਸ ਡੇਅ' ਮਨਾਇਆ
ਿਗਆ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ

ਤੇ 'ਪੋਸਟਰ ਮੇਿਕੰ ਗ' ਅਤੇ 'ਭਾਸ਼ਣ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ' ਿਵੱ ਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ 34 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ।
(ix)

24 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਇੱ ਕ ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ
ਵੰ ਡ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਸ. ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰ ਘ ਚਿਹਲ, ਿਮ ਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ,
ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 46 ਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਨਰ, 230 ਕਾਲਜ
ਕਲਰਜ਼, ਅਤੇ 385 ਮੈਿਰਟ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 44 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, 32 ਿਸਲਵਰ ਮੈਡਲ ਅਤੇ 30 ਕ ਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਵੰ ਡੇ ਗਏ।

(x)

ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੰ ਬੇਸ਼ਵਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਸਾਇੰ ਸ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਿਹਸਾਰ ਦੇ ਵਾਈਸ
ਚ ਸਲਰ ਡਾ. ਟੰ ਕੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਵਰੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਲਾਨਾ ਕੰ ਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਡਾ. ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰ ਘ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ,
ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ ਵਜ ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇੰ ਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਅਤੇ
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿਹਤ 315 ਿਡਗਰੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

(xi) ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਿਦ ਿਟਬਊਨ' ਦਵਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਤਾਰ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ
ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

(xii) 8 ਮਈ, 2017 ਸੀ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (ਕਾਲਜ ਅਲੂਮਨੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸ਼ੈਸਨ
2017-2018 ਲਈ ਕਾਲਜ ਪਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(xiii) ਜੁਲਾਈ 19-20, 2017 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਿਦਨ ਉਰੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਕੇ ਨਵ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸ਼ੈਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੀਤੀ ਗਈ।
(xiv) ਜੁਲਾਈ 22, 2017 ਨੂੰ ਿਜ਼ਲਾ ਐਡਿਮਨਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਤਿਹਤ ਕਾਲਜ ਿਵੱ ਚ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟ
ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱ ਕ 'ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ' ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(xv)

ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ 'ਮਾਡਰਨ ਟਕਨੀਕ ਇੰ ਨ ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼' ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਦੂਜੀ
ਸਲਾਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(xvi) ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. ਫੂਡ ਐ ਂਡ ਿਨਊਟਰੀਸ਼ਨ ਵੱ ਲ 9 ਸਤੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਫੂਡ ਕੈਫੀਟੇਰੀਆ ਦਾ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
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(xvii) ਿਹੰ ਦੀ ਿਦਵਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ 'ਿਹੰ ਦੀ ਿਦਵਸ' ਿਮਤੀ 20 ਸਤੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਿਹੰ ਦੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ ਆਯੋਿਜਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(xviii) ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਵੱ ਲ ਿਮਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਇੱ ਕ
ਪਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੋ. (ਡਾ. ) ਸਰਬਿਜੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਗੁਰੂ ਗੰ ਥ
ਸਾਿਹਬ ਸਟਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਬਊਰੋ ਅਤੇ ਪੈਸ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਕੀਤੀ।
(xix) 142ਵ ਮੋਦੀ ਜੈਯੰਤੀ ਦੇ ਸੱ ਤ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਸਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਹਵਨ-ਜੱ ਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
(xx)

ਮੋਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱ ਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕਪ ਅਤੇ ਲੇ ਖ ਿਲਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(xxi) ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ 24 ਸਤੰ ਬਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ।
(xxii) ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰ ਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱ ਲ ਕਾਲਜ ਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਡਾ. ਸ਼ਵੇਤਾ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ
ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੂ.ਐਨ. ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ।
(xxiii) ਿਪੰ ਸੀਪਲ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਿਖਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ 'ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱ ਲੇ ' ਿਮਤੀ 18 ਨਵੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ
ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁੰ ਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਡਾ. ਰਜਨੀਸ਼ ਬਹਾਦਰ ਿਸੰ ਘ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱ ਤਰ, ਕਦਰੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਲੇ ਖਕ ਸਭਾ ਨ ਿਦੱ ਤਾ।
(xxiv) ਿਮਤੀ 4 ਦਸੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ 'ਸਰਬੱ ਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਟਰੱ ਸਟ ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ
ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਿਸੰ ਘ ਉਬਰਾਏ ਨ ਕੀਤੀ। ਉਨ ਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 53
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5,30,000/- ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰ ਡੀ ਗਈ।
(xxv)

ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਿਮਤੀ 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵੱ ਲ 50 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱ ਖਵੱ ਖ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

(xxvi) ਕਾਲਜ ਦੇ 24 ਦਸੰ ਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜ਼ਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਇੱ ਕ 'ਕਵੀ-ਦਰਬਾਰ' ਅਤੇ 'ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕੀ'
ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਦੀ ਪਧਾਨਗੀ ਪਦਮ ਸੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨ ਕੀਤੀ।
ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ: 7 (ਸੱ ਤ)
(i)

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.-। (ਮੈਡੀਕਲ) ਨ ਨੰਗਲ ਵੈਟਲਡ (40,000 ਪਰਵਾਸੀ ਪੰ ਛੀਆਂ ਦਾ ਘਰ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ
ਆਯੋਜਨ ਜੰ ਗਲਾਤ ਿਵਭਾਗ ਨ ਕੀਤਾ।

(ii)

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਐਮ.ਐਸ.) ਨ ਨਰਾ ਿਰਚਰਡ ਥੀਏਟਰ ਅੰ ਦਰੇਟਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

(iii)

ਬੀ.ਏ.-।।। ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਚਾਰ ਿਦਨ ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਲਈ ਿਮਤੀ 28-31 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱ ਕ ਜੈਪਰ
ੁ ਅਤੇ
ਪੁਸ਼ਕਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇਖਣ ਗਏ।

(iv)

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਕੈਿਮਸਟਰੀ ਐ ਂਡ ਫਾਰਮਾਿਸਊਟੀਕਲ ਕੈਿਮਸਟਰੀ) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿਤੰ ◌ੰਨ ਿਦਨ ਿਵਿਦਅਕ
ਟੂਰ ਵੱ ਜ ਅੰ ਦਰੇਟੇ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ ਨ ਨਰਾ ਿਰਚਰਡਜ਼ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਦੇਿਖਆ।

(v)

ਐਮ.ਕਾਮ. ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 22 ਅਪੈਰਲ, 2017 ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਰੋਜ਼ਾ ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਤੇ ਨੰਗਲ-ਡੈਮ, ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ
ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਿਵਰਾਸਤ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਗਏ।

(vi)

ਐਮ.ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾ ਿਵਿਦਅਕ ਟੂਰ ਲਈ ਅੰ ਧਰੇਟਾ ਪੰ ਹੁਚੇ ਿਜੱ ਥੇ ਉਹ ਦੋ ਿਦਨ ਲਈ ਨੌਰਾ
ਿਰਚਰਡਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ (ਿਮਤੀ 23-24 ਅਪਰੈਲ, 2017)।
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(vii)

ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਾਇਓਲਾਜੀਕਲ
ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਬਾਇਓਲੋ ਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ। (ਿਮਤੀ 4-7 ਅਕਤੂਬਰ, 2017)। ਇਸ
ਦੌਰਾਨ ਉਨ ਨ ਉਨ ਨ ਕਲਟੋਪ ਅਤੇ ਖਿਜਆਰ ਦੀ ਟਰੈਿਕੰ ਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਖੁਿਵੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ
ਿਪੰ ਸੀਪਲ
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