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ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ - 2016 

(1-1-2016 ਤ 31-12-2016) 
 

1. ਿਪੰਸੀਪਲ  : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.(ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ), ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. 

ਨਵ ਸਟਾਫ ਮਬਰ : 

ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ 
ਪੋ. (ਿਮਸ) ਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਡਾ. ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 
ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ 
ਪੋ. ਭਾਨਵੀ ਵਾਧਵਨ ਜੁਆਲੋਜੀ 
ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਲਾ ਬਾਟਨੀ 
ਡਾ. ਰੁਿਪੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਿਹੰਦੀ 
ਪੋ. ਹਰਨੀਤ ਿਸੰਘ ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪੋ.(ਿਮਸ) ਚੀਨਾ ਚਾਵਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 
ਡਾ. ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਿਫਿਜਕਸ 
ਡਾ. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕਿਮਸਟਰੀ 
ਡਾ. ਕਿਵਤਾ ਿਫਿਜਕਸ 

 

ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਮਬਰ: 

ਡਾ. ਿਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਮਖੁੀ, ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਮਤੀ 31,01.2016 ਨੰੂ) 
ਪੋ. ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਮਤੀ 31,03.2016 ਨੰੂ) 
ਡਾ. ਹਰਚਰਨ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ ਰਿਜਸਟਰਾਰ, ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਮਤੀ 

30,06.2016 ਨੰੂ) 
ਸੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕ ਤ ਲੈਬ ਅਟਡਟ, ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਮਤੀ 31,01.2016 ਨੰੂ) 
ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸਪੋਰਟਸ ਅਿਸਸਟਟ (ਿਮਤੀ 30,04.2016 ਨੰੂ) 
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ਸੀ ਕੇਸ਼ਵ ਿਸੰਘ ਲੈਬ ਅਟਡਟ, ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ (ਿਮਤੀ 31,12.2016 ਨੰੂ) 
 

2. ਿਵਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਣ: 

(a) ਕਾਲਜ ਦ ੇਅਿਧਆਪਕ ਜ ੋਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦ ੇਕੇ ਆਏ: 4 (ਚਾਰ) ਭਾਸ਼ਣ 

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰਸੀਪਲ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਅਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੈਸ ਆਫ ਨਕ' 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖ ੇਆਯੋਿਜਤ ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. 

ਿਮਤੀ : 18 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਅਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸੈਸ ਆਫ ਨਕ' 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖ ੇਆਯੋਿਜਤ ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. 

ਿਮਤੀ : 24 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਿਮਕਸਡ ਮੈਥਡ ਿਰਸਰਚ'  (ਿਰਸਰੋਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਐਜਕੂੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਿਵਭਾਗ, ਕਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਜੰਮ ੂ

ਿਮਤੀ : 27 ਮਈ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਪਾਿਲਸੀ ਪਰਸਪੈਕਿਟਵ ਇਨ ਹਾਇਰ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ'  (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਏ.ਐਸ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਿਵਖ ੇਆਯੋਿਜਤ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਕੋਰਸ 

ਿਮਤੀ : 16 ਨਵੰਬਰ, 2016 

 

(A) ਿਵਸਥਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਜ ੋਕਾਲਜ ਵੱਲ ਆਯਿੋਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ : 9 (ਨੌ) 

i. ਿਵਸਾ: ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ ਰੂਸੀ ਿਵਿਗਆਨੀ ਿਮਤਰੀ ਇਵਾਨਿਵਚ ਮੰਡਲੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਿਦਨ 

ਵਕਤਾ:  1.  ਡਾ. ਮੁਰਾਦ ਹਰੀਰ, ਪਿਸੱਧ ਿਵਿਗਆਨੀ, 
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ਹੈਲਮਹੋਟਜ਼ ਜ਼ਟਰਮ, ਮੁਨੀਚ, ਜਰਮਨੀ। 

2.  ਪ.ੋ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿਲਕ, ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ । 

ਿਮਤੀ: 10 ਫਰਵਰੀ, 2016 

ii. ਿਵਸ਼ਾ: ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਿਵੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ' 

ਵਕਤਾ: ਿਮਸਜ਼ ਕੁਸਮ ਸੂਦ, ਵਕੀਲ ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 16 ਫਰਵਰੀ, 2016 

iii. ਿਵਸ਼ਾ: ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਸਮਾਿਜਕ ਅਨੁਭਵ ਅਤ ੇਸਾਿਹਤ ਿਸਰਜਣ ਪਿਕਿਰਆ' 

ਵਕਤਾ: 1. ਡਾ. ਵਿਰਆਮ ਿਸੰਘ ਸੰਧ,ੂ ਪਿਸੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ 

2. ਡਾ. ਕੁਲਵੰਤ ਿਸੰਘ ਸੰਧ,ੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲੋਚਕ 

ਿਮਤੀ: 9 ਅਪੈਲ, 2016 

iv. ਿਵਸ਼ਾ: ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਇੰਟਰਪਲੇਅ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਿਸਜ਼ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼' 

ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜੀ ਅਤ ੇਐਥਂਰਪੋਾਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 4 ਮਈ, 2016 

v. ਿਵਸ਼ਾ: ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਹਾਓ ਗਰੀਨ ਆਰ ਯੂਅਰ ਗਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਜ਼' 

ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਿਸੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪੋਫੈਸਰ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ। 

ਿਮਤੀ: 6 ਅਗਸਤ, 2016 

vi. ਿਵਸ਼ਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਸਾਿਹਤ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤ ੇਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ : ਅੰਤਰ-ਸੰਵਾਦ' 

ਵਕਤਾ: 1. ਡਾ. ਰਾਿਜੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ, ਪੋਫੈਸਰ ਅਤ ੇਵਧੀਕ ਡੀਨ(ਕਾਲਜ ) 
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ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

2. ਡਾ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ 'ਅਨੰੂ', ਪ.ੋ ਿਹੰਦੀ ਿਵਭਾਗ ਅਤ ੇਮੁਖੀ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚੇਅਰ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 13 ਅਗਸਤ, 2016 

vii. ਿਵਸ਼ਾ:  ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਅਤ ੇਕਾਲਜ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਬਰਡਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ : 

ਆ ਫੋਟੋਗਰਾਿਫਕ ਓਡ' 

ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਰਾਜ ਪ.ੋ ਅਤ ੇਮੁਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਭਾਗ, ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 

ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ 

ਿਮਤੀ: 29 ਅਗਸਤ, 2016 

viii. ਿਵਸ਼ਾ: ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਸਾਿਹਤ ਦੀ ਸਮਝ' 

ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 9 ਸਤੰਬਰ, 2016 

ix. ਿਵਸ਼ਾ: ਗਿਣਤ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਸਾਇਲੋਜ਼ ਿਥਉਰਮ ਐਡਂ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼' 

ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਸ਼ਾਿਲਨੀ ਗੁਪਤਾ, ਗਿਣਤ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 14 ਅਕਤੂਬਰ 2016 

(3)  ਆਯੋਿਜਤ ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸੈਮੀਨਾਰ/ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲਾ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਨੁਮਾਇਸ਼/ਲੈਕਚਰ: 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 2 (ਦ)ੋ 

(I) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸਜ਼' 'ਤੇ 8ਵ  

       ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (RACES-16) 

ਉਦਘਾਟਨ ਅਤ ੇਕੁੰ ਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ: ਪੋ. ਐਨ. ਸਥੀਆਮਰੂਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, IISER ਮੁਹਾਲੀ 
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ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ) : ਪੋ. (ਡਾ.) ਪੀ.ਐਸ. ਜਸਵਾਲ, ਵਾਈਸ ਚ ਸਲਰ, RGNUL ਪਿਟਆਲਾ  

ਵਕਤਾ:  (ੳ) ਪੋ. ਏ.ਐਮ. ਦੇਸ਼ਮੁਖ, ਸਟਰ ਫਾਰ ਿਸਿਵਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਆਲੋਜੀ, 

ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ 

(A) ਡਾ. ਪਿਰੰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਆਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ 

(ੲ) ਪੋ. ਅਸ਼ਕੋ ਮਿਲਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

(ਸ) ਡਾ. ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਕਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਬਿਠੰਡਾ 

(ਹ) ਪੋ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, CDRI ਲਖਨਊ 

(ਕ) ਪੋ. ਜੇ.ਐਮ. ਖੁਰਾਨਾ, ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਭਾਗ, ਿਦੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 

(ਖ) ਡਾ. ਅਿਨਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

(ਗ) ਡਾ. ਪੀ. ਸੀਵਾਸਤਵ, CDRI ਲਖਨਊ 

(ਘ) ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਿਰਟਾ. ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(II) ਿਵਸ਼ਾ: ਨਸ਼ਨਲ ਿਸੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਆਨ ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਆਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (NSETB-16) 

ਉਦਘਾਟਨ: ਡਾ. ਆਰ.ਸੀ. ਸੋਬਤੀ, ਵਾਈਸ ਚ ਸਲਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਦਰੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਲਖਨਊ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ: ਪੋ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਲਾਲ, ਮਬਰ ਮੈਨਿਜੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮੋਦੀ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਅਿਨਲ ਕੁਮਾਰ ਪੂਨੀਆ, ਡੀਨ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਗੁਰ ੁਅੰਗਦ 

ਦੇਵ ਵੈਟਰੀਨਰੀ ਐਡਂ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਲੁਿਧਆਣਾ 

ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਭਾਸ਼ਣ) : ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਰੈਡੀ, ਡੀਨ ਰੀਸਰਚ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 

ਪਿਟਆਲਾ 
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ਸਮ  : 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

ਖੇਤਰੀ: 9 (ਨੌ) 

(I) ਿਵਸ਼ਾ: ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇਤਿਹਤ 

ਪਦਰਸ਼ਨੀ 'ਕਰੀਏਸ਼ਨਜ਼-2016 

ਉਦਘਾਟਨ : ਡਾ. ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਿਰਟਾ. ਮੁਖੀ ਅਤ ੇਪੋ. ਥਇਏਟਰ ਅਤ ੇਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 18 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(II)  ਿਵਸ਼ਾ: ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਿਵੰਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ ਸਟੂਡਟ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਪੋਗਰਾਮ(RGNIYD, ਚੰਡੀਗੜ ਦੁਆਰਾ 
ਸਪ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ) 

ਉਦਘਾਟਨ ਅਤ ੇਮਿਹਮਾਨ ਵਕਤਾ: ਿਮਸ ਅੰਿਕਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇਿਮਸ ਕਮਲ ਪੀਤ ਕੌਰ, RGNIYD, ਚੰਡੀਗੜ 

ਸਮ : 23 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(III) ਿਵਸ਼ਾ: ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ 'ਪੇਪਰ ਰੀਿਡੰਗ ਐਡਂ ਕੁਇੱਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ' 

ਉਦਘਾਟਨ ਅਤ ੇਮਿਹਮਾਨ ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 1-2 ਮਾਰਚ, 2016 

(IV) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ LINUX ਓਪਰਿੇਟੰਗ ਿਸਸਟਮ (ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) 

ਉਦਘਾਟਨ: ਸੀ. ਅਿਨਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਟਵਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਬਿਰੱਲ ਇੰਫੋਿਸਸਟਮਜ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ 

ਿਲਿਮਟੇਡ, ਮੁਹਾਲੀ 

ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ): ਸੀ ਰੁਿਪੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਐਮ.ਡੀ. ਬਿਰੱਲ ਇੰਫੋਿਸਸਟਮਜ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ 

ਿਲਿਮਟੇਡ, ਮੁਹਾਲੀ 

ਸਮ : 6 ਮਈ 2016 
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(V) ਿਵਸ਼ਾ: ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਐਟਂਰੀ ਲੈਵਲ ਸਟੂਡਟਸ (ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਪੋਗਰਾਮ) 

ਉਦਘਾਟਨ ਅਤ ੇਮਿਹਮਾਨ ਵਕਤਾ: ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 19-20 ਜੁਲਾਈ, 2016 

(VI) ਿਵਸ਼ਾ: ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ 'ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਨ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਆਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ 

(10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) 

ਉਦਘਾਟਨ: ਪ.ੋ ਸੁਿਰੰਦਰ ਲਾਲ, ਮਬਰ ਮੈਨਿਜੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਮੋਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 11-20 ਜੁਲਾਈ, 2016 

(VII) ਿਵਸ਼ਾ: ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 'ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲਗੁਏਜ਼ ਐਡਂ ਪਰੋਨੰਨਸੀਏਸ਼ਨ(10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ) 

ਉਦਘਾਟਨ : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 1-10 ਅਗਸਤ, 2016 

(VIII) ਿਵਸ਼ਾ : ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ ਵੈਬ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ 7 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 

ਉਦਘਾਟਨ : ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ): ਡਾ. ਿਵਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ, ਐਸ.ੋ ਪਫੈੋਸਰ, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਿਵਭਾਗ, 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਵਕਤਾ: ਿਮਸ ਨਨਸੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਗਰਾਮਰ, ਬਿਰੱਲ ਇੰਫੋਿਸਸਟਮਜ਼ ਪਰਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮਟੇਡ, ਮੁਹਾਲੀ 

ਸਮ : 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 

(IX) ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਅਤ ੇਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲਾ 

ਿਵਸ਼ਾ: ਸਾਇੰਸ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਿਫਊਚਰ 

ਵਕਤਾ: ਪ.ੋ ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ, ਪ.ੋ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਿਫਿਜਕਸ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਡਾ. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਮੁਖੀ, ਬਾਟਨੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 
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ਮੁੱ ਖ ਮਿਹਮਾਨ (ਿਵਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ): ਡਾ. ਮਨਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਖੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਿਫਿਜਕਸ ਐਡਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ 
ਸਾਇੰਸ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 

(4)    ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸੈਮੀਨਾਰ/ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਜਨ  ਿਵਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ/ਪਰਚੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ: 

ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 20 (ਵੀਹ) 

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਗਲੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਨ ਵੈਿਲਊਜ਼ ( ਕੁੰ ਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ) 

ਸਥਾਨ : ਗੌਰਿਮੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 24 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੌਰੈਿਲਟੀ ਐਡਂ ਕਰੰਟ ਿਸਚੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ (ਿਰਸਰੋਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਭਾਸ਼ਾ ਭਵਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇਪੰਜਾਬੀ ਪੀਪਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 

ਸਮ  : 23 ਮਾਰਚ, 2016 

ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਡਾ. ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 32ਵ  ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਕਾਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (DPD) 

ਸਮ : 29 ਫਰਵਰੀ-2 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 6ਵ  ਿਵਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਟਰੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰ) 

ਸਮ : 7-9 ਦਸੰਬਰ, 2016 

ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਾਟਨੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਐਡਂ ਕਲਾਈਮਟੇ ਚਜ {ਪਿਹਲੀ ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਕਾਮਰਸ, 
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ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ETCMES-
2016)} 
ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਿਮਸਟਰੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਮੈਨਜਮਟ (ਪਿਹਲੀ ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਕਾਮਰਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ 

ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ) (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ (ਜੌਗਰਫੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਐਡਂ ਕਲਾਈਮਟੇ ਚਜ {ਪਿਹਲੀ ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਕਾਮਰਸ, 
ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ETCMES-
2016)} 

ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਗੱੁਡ ਗਵਰਨਸ - ਆ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ 7 ਡੇਅ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਪ' (ਐਟ 

ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਗਵਰਨਸ ਇਨ ਦਾ 21 ਸਚਰੀ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 30 ਮਾਰਚ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: "ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ - ਕਾਜਜ਼ ਐਡਂ ਇੰਪਕੈਟ ਆਨ ਇੰਡੀਆ' ਅੰਤਰਗਤ ਗਲੋਬਲ 
ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਚਜਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੋਸਾਇਟੀ (Ab sentia) 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 

ਸਥਾਨ: ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤ ੇਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਦਯਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅਜਮੇਰ 
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ਸਮ : 10 ਦਸੰਬਰ, 2016 

ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨਜਮਟ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸਸਟੇਿਨਿਬਿਲਟੀ ਿਰਪਰੋਿਟੰਗ ਪਰਕੈਿਟਿਸਜ਼ - ਸਟੱਡੀ ਆਫ BSE SENSEX ਕੰਪਨੀਜ਼' 
ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਕਾਮਰਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਅੰਤਰ-
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ   

ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ  : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਈ-ਗਵਰਨਸ - ਪਾਵਰਫੱੁਲ ਟੂਲ ਫਾਰ ਕੰਟਰਿੋਲੰਗ ਕਰਪਸ਼ਨ' ਿਰਫਾਰਮਜ਼ ਇਨ 21 ਸਚਰੀ : 
ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਡਂ ਪਰਾਸਪਕੈਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 

 

 

ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ IT ਇਨ ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ: ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਂ ਪਰਾਸਪਕੈਟਸ 

(RITME-2016) (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵਚ) ਸਾਇੰਸ ਅਤ ੇਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਭਾਰਤ 
ਸਰਕਾਰ  ਦੁਆਰਾ ਸਪ ਸਰਡ 

ਸਥਾਨ: ਮਲੋਟ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 
ਸਮ : 27 ਅਗਸਤ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਆ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਐਡਂ 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ (13ਵ  ਮੈਨਜਮਟ, ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ)(GJ-NatConMITE-2016) 
ਸਥਾਨ: ਿਗਆਨ ਿਜਓਤੀ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 
ਸਮ : 23 ਜੁਲਾਈ, 2016 
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ਪੋ. ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ ਅਤ ੇਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

ਿਵਸ਼ਾ: ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇਟਸ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ (ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ 
ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਔਨ ਵੈਿਲਊਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ:- ਗੌਰਿਮੰਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ CTE ਪੰਜਾਬ ਅਤ ੇਚੰਡੀਗੜ ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ  
ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਅਲੂਿਮਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ 

ਸਮ : 24 ਫਰਵਰੀ, 2016 
 
ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 
 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੰਿਪਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫਾਇਨਸ਼ੀਅਲ ਿਡਸੀਜਨ ਮੇਿਕੰਗ (ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਕਾਮਰਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 
ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ  : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: IT ਟੂਲਜ਼ ਇਨ ਈ-ਗਵਰਨਸ' ਇਨ ਿਰਫਾਰਮਜ਼ ਇਨ 21 ਸਚੁਰੀ 

ਸਥਾਨ: ਪਬਿਲਕ ਐਡਿਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 

ਪੋ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਿਪਊਟਰ ਇਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਿਡਸੀਜਨ ਮੇਿਕੰਗ (ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਕਾਮਰਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 
ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ  : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਈ-ਗਵਰਨਸ ਟੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਇੰਪਾਵਿਰੰਗ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਿਰਫਾਰਮਜ਼ ਇਨ 21 ਸਚਰੀ : 
ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਡਂ ਪਰਾਸਪਕੈਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 
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ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਮੈਥਮੇੈਿਟਕਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਫਾਇਨਸ਼ੀਅਲ ਿਡਸੀਜਨ ਮੇਿਕੰਗ (ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਕਾਮਰਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ  : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਜਉਮਟੈਰੀ ਆਫ ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬਮਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੈਫੀਨਟ ਟਰ ਸ-ਸਸਕੀਅਨ 
ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼' "ਿਡਫਰਸ਼ੀਅਲ ਿਜਉਮੈਟਰੀ, ਅਲਜ਼ਬਰਾ ਅਤ ੇਅਨਾਲੇਿਸਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਗਿਣਤ ਿਵਭਾਗ, ਜਾਮੀਆ ਿਮਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਨਵ  ਿਦੱਲੀ-110025 

ਸਮ : 15-17 ਨਵੰਬਰ, 2016 

ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਵਨੀਤ ਕੌਰ (ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: ਆ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ/ਿਸੱਖ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਇਨ ਦਾ ਿਸਲੈਕਟ ਡਾਇਸਪੋਿਰਕ ਿਲਟਰੇਚਰ' 

'ਡਾਇਸਪਰੋਾ ਐਡਂ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਇਮਰਿਜੰਗ ਮਲਟੀਿਡਿਸਪਲੀਨਰੀ ਡਾਇਨਾਿਮਕ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ/ 

ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ:  UGC ਸਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 
ਸਮ : 24-26 ਫਰਵਰੀ, 2016 
 

ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਾਧਵਨ (ਜੁਆਲੋਜੀ) 
ਿਵਸ਼ਾ: ਪਿਹਲੀ ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਕਾਮਰਸ, ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ 
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ(ETCMES-2016) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਕਾਮਰਸ ਅਤ ੇਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 
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ਸਮ : 15-16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 95 (ਪਚਾਨਵ) 

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਨਕ ਅਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ: ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ, ਪਰੋਸੈਸ ਐਡਂ ਪਰਾਬਲਮਜ਼ (ਿਰਸਰੋਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਗਰਲਜ਼, ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ 

ਸਮ : 29 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਕੱਲ ਆਫ ਐਕਸਪਲਾਨਸ਼ਨ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਏ. ਐਸ ਕਾਲਜ, ਖੰਨਾ 

ਿਮਤੀ: 2 ਮਈ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਿਮਕਸਡ ਮੈਥਡ ਿਰਸਰਚ'  'ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਸਰਨ ਇਨ ਰੀਸਰਚ' ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਿਵਚ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਹਰਗੋ◌ਿੋਬੰਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ 

ਿਮਤੀ: 19 ਨਵੰਬਰ 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਹਰਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਿਵਖ ੇDST ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ 

ਿਮਤੀ: 25 ਮਾਰਚ, 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਥੇਮਿੈਟਕਸ ਐਡਂ ਲੌਿਜਕਸ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ISF ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੋਗਾ ਿਵਖੇ DST ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ 

ਿਮਤੀ: 8 ਅਗਸਤ, 2016 

(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 
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ਸਥਾਨ: ISF ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਮੋਗਾ ਿਵਖੇ DST ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ 

ਿਮਤੀ: 22 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(vii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮਾਡਲ ਬੇਸਡ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਹਰਗੋਿਬੰਦ ਹਰਪਕਾਸ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਿਵਮੈਨ, ਿਸੱਧਵ  ਖੁਰਦ 

ਿਮਤੀ: 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਿਕੱਲ ਆਫ ਕੁਅਸਚਿਨੰਗ (ਿਰਸਰੋਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: 113 OC At UGC-HRDC, ASC ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ 

ਿਮਤੀ: 15 ਦਸੰਬਰ, 2016 

(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਐਡਂ ਲੌਿਜਕਸ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਹਰਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ ਿਵਖ ੇDST ਇੰਸਪਾਇਰ ਪੋਗਰਾਮ 

ਿਮਤੀ: 27 ਦਸੰਬਰ, 2016 

ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਬਾਟਨੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਸੈਕਸ ਐਡਂ ਜ਼ਡਰ ( ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: SA ਜੈਨ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਿਹਰ  

ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮਾਡਰਨ ਤਕਨੀਕਜ਼ ਇਨ ਸਾਇੰਸ (10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 11-20 ਜੁਲਾਈ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਰਸਰਚ ਐਜ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਆ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ( RAP- a step) ਫਾਰ 
ਟੀਚਰਜ਼ ਆਫ ਅੰਡਰਗੈਜਏੂਟ ਸਾਇੰਸ ਕੋਰਸਜ਼' ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ  
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ਸਥਾਨ: ਸਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲਸ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਆਫ IISER ਪੂਨ ਐਟ 
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 29 ਸਤੰਬਰ-1 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: ਰੋਲ ਆਫ ਹਾਈਪਕੌਸੀਲੋਨ ਇਨ ਵੱੁਡ ਡੀਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕਨਾਿਮਕ ਇੰਪਾਰਟਟ ਟਰੀਜ਼ 
(ਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੰਪਜ਼ੋੀਅਮ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਟੈਕਸੋਨਿਮਕ ਨਟਸ ਆਨ ਸਮ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਫ ਨਕਟਿਰਕ ਫਰਾਮ ਈਸਟਰਨ ਿਹਮਾਿਲਆਜ਼ 
(ਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੰਪਜ਼ੋੀਅਮ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(vi) ਿਵਸ਼ਾ: ਇਲੈਕਟਰਾਿਨਕ ਵੇਸਟ ਐਡਂ ਇਟਸ ਇਫੈਕਟ ਆਨ ਇਨਵਾਇਰਮਟ (ਗਲੋਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮਟ 
ਚਜਜ਼, ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਵਸ਼ ੇਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ) 

ਸਥਾਨ: ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਸੋਿਸ਼ਆਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਦਯਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅਜਮਰੇ 
(ਰਾਜਸਥਾਨ) 

ਿਮਤੀ: 10 ਦਸੰਬਰ, 2016 

ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਿਮਸਟਰੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸਸਟੇਨਬਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ: ਕੰਸੈਪਚੂਅਲ ਅਪਰੋਚ' ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਐਡਂ 
ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਿਮਕਸ (NAT-EN-16) 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ (ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਪਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ 
ਬੋਰਡ 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 
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(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਐਡਂ ਿਸੱਖਇਜ਼ਮ (ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼ ਇਨ 
ਇੰਡੀਆ) 

ਸਥਾਨ: ਦਯਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅਜਮਰੇ 

ਿਮਤੀ: 9 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਐਨ ਇਸਲਾਿਮਕ ਪਰਸਪੈਕਿਟਵ ਆਫ ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਜ਼'(ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਿਹਊਮਨ 
ਰਾਈਟਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' 

ਸਥਾਨ: ਦਯਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅਜਮਰੇ 

ਿਮਤੀ: 9 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਵੋਮੈਨ ਇੰਟਰਪਿਰਿਨਉਰਿਸ਼ੱਪ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਪਰਾਬਲਮਜ਼ ਐਡਂ ਪਰਾਸਪੈਕਟਸ' 
ਇੰਟਰਪਿਰਿਨਉਰਿਸ਼ੱਪ ਗਲੋਬਲ ਇਕਾਨਮੀ ਐਡਂ ਸਬਸਟੇਨਬਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਦਯਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅਜਮਰੇ 

ਿਮਤੀ: 15, 16 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਐਨਵੀਸਜ਼ੇਡ ਿਹਊਮਨ ਹੈਲਥ' ( ਕਿਮਸਟਰੀ-ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਅਵਰ 
ਿਰਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗੌਰਿਮੰਟ ਬਰਿਜੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(vi) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਨਡੋਰ ਪੌਿਲਊਟਟਸ- ਏ ਥਰੈਟ ਟੂ ਿਹਊਮਨ ਹੈਲਥ' (ਕਿਮਸਟਰੀ ਐਡਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, 
ਗਲੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਪੌਿਲਊਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇਟਸ ਕੈਮ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਿਸਗਨੀਫੀਕਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗੌਰਿਮੰਟ ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ 

ਿਮਤੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2016 



mulqwnI m`l modI kwlj, pitAwlw (swlwnw irport – 2016)  pMnw- 17  

 

(vii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਪਿਲਊਸ਼ਨ ਐਡਂ ਮੈਨਜਮਟ' ( ਕੰਟਪਰੇਰੀ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ 
ਨੌਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਿਵਸ਼ ੇਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 27-28 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(viii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੰਗੀਤ ਰਾਹ  ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਿਰਸ਼ਿਤਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ' (ਸੈਕੂਲਰ ਐਡਂ ਿਰਲੀਜੀਅਸ 
ਿਮਊਜ਼ਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ: ਗਰੋਥ ਐਡਂ ਐਵੋਿਲਊਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ 

ਿਮਤੀ: 27 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(ix) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਜਡਰ ਬਾਇਆਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ' (ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ ਅੰਬਾਲਾ ਿਸਟੀ (ਹਿਰਆਣਾ) 

ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ 2016 

(x)  ਿਵਸ਼ਾ: 'ਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲਜ਼ ਫਾਰ ਸਟਰੈਸ ਮੈਨਜਮਟ ਅਮੰਗ ਯੂਥ' (CTE ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ, 
2016 ਅਤ ੇਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲ ਐਜ਼ਕੂੇਸ਼ਨ ਇਿਕਉਿਪੰਗ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2016 

(xi) ਿਵਸ਼ਾ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਆਰਡੀਨਸ਼ਨ ਕੰਪਾ ਡ ਇਨ ਮੈਡੀਸਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀ (ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ 
ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਡੀ. (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਿਰਆਣਾ 

ਿਮਤੀ: 30-31 ਮਾਰਚ, 2016 
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(xii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਗੱੁਡ ਗਵਰਨਸ - ਆ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ 7 ਡੇਅ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਪ' ( ਐਟ 
ਨਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਨ ਗਵਰਨਸ ਇਨ ਦਾ 21 ਸਚਰੀ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਸਮ : 30 ਮਾਰਚ, 2016 

(xiii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਿਲਿਵੰਗ ਿਵਦ HIV/AIDS ( ਿਹਊਮਨ ਰਾਈਟਸ- 
ਇੰਪਲੀਮਟੇਸ਼ਨ ਐਡਂ ਚੈਲੰਜਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗੌਰਿਮਟ ਕਾਲਜ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 

ਿਮਤੀ: 5-6 ਸਤੰਬਰ, 2016 

(xiv) ਿਵਸ਼ਾ:'3-ਸਬਸਟੀਿਚਊਟਡ ਫਾਰਮਜ਼ੈਨਜ਼ ਫਾਰ ਸਪੈਕਟਰੋਫੋਟੋਮਿੈਟਕ ਿਡਟਰਮੀਨਸ਼ਨ ਆਫ ਿਜੰਕ ਿਨ 
ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਪਲਜ਼' ( ਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਿਸੰਪਜ਼ੋੀਅਮ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(xv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਪਿਲਊਸ਼ਨ ਐਡਂ ਹੈਲਥ' ( ਗਲੋਬਲ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਚਜਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਡਂ 
ਸੋਸਾਇਟੀ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ)( ਿਰਸੋਰਸ ਪਰਸਨ) 

ਸਥਾਨ: ਦਯਾਨੰਦ ਕਾਲਜ, ਅਜਮਰੇ 

ਿਮਤੀ: 9 ਦਸੰਬਰ, 2016 

ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ (ਜੌਗਰਫੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੈਕਸ ਐਡਂ ਜ਼ਡਰ' ਪਰਚੇ ਦ ੇਸਿਹ-ਲੇਖਕ (ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਿਸਟੀ (ਹਿਰਆਣਾ) 

ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ 2016 
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ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨਜਮਟ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਅੰਡਰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਸ਼ੀਅਲ ਿਰਪੋਰਿਟੰਗ ਸਟਡਰਡਜ਼' 
(ਕੰਟਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਂ ਚੈਲੰਜੇਜ਼ ਇਨ ਿਬਜ਼ਨਸ ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ 

ਿਮਤੀ: 6 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਸਟੇਨਿਲਟੀ ਆਿਡੰਗ-ਆ ਲੱੁਕ ਇਨਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰਟੇ ਸੈਕਟਰ' 
(ਕਿਮਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਮਟ, ਪੌਿਲਊਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇਟਸ ਕੈਮ-
ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਿਸਗਨੀਫੀਕਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ 

ਿਮਤੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ:'ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਕਾਸਟਸ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ' ( ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, 
ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ-ਚੈਲੰਜੇਜ਼ ਐਡਂ ਸਟਰੈਟਜੀਜ਼' (ਿਰਲੇਸ਼ਨਿਸ਼ੱਪ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਥਰ ੂ
ਸੋਸ਼ਲ ਨਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ ICT ਇਨ ਪਰੋਟਕੈਿਟੰਗ ਿਵਮੈਨ ਰਾਈਟਸ (ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਿਸਟੀ (ਹਿਰਆਣਾ) 

ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ 2016 
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(vi) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਿਬਜ਼ਨਸ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੂਿਜੰਗ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ' ( ਲੇਟੈਸਟ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਅਲਜ਼ਬਰਾ ਐਡਂ ਅਨਾਲੇਿਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ 

ਿਮਤੀ: 19 ਮਾਰਚ, 2016 

(vii)  ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ ICT ਟੂਲਜ਼ ਇਨ ਈ-ਗਵਰਨਸ' (ਈ-ਗਵਰਨਸ ਇਨ ਦਾ 21 ਸਚਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 30 ਮਾਰਚ,2016 

(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ' ICT ਟੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਡਾਈਟ ਮੈਨਜਮਟ (ਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

 

ਪੋ. ਗਣੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਠੀ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਈ-ਵੇਸਟ- ਆ ਲੂਿਮੰਗ ਥਰੈਟ (ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਿਮਕਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪਿਟਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ 'ਇਨਹ ਿਸੰਗ ਲੀਗਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਸਂੀ ਅਮੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ (ਿਵਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰਸ ਟ ੂਿਵਮੈਨ 
ਿਰਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼) ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਿਵਮੈਨਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 15-21 ਮਾਰਚ, 2016 
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ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਈ-ਵੇਸਟ- ਆ ਲੂਿਮੰਗ ਥਰੈਟ (ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ 
ਡਾਇਨਾਿਮਕਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪਿਟਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ 'ਇਨਹ ਿਸੰਗ ਲੀਗਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਸਂੀ ਅਮੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ (ਿਵਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਫਰਸ ਟ ੂਿਵਮੈਨ 
ਿਰਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼) ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਿਵਮੈਨਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਸਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 15-21 ਮਾਰਚ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਿਵਸ਼ ੇ ਪਰ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 2 ਮਾਰਚ, 2016 

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ( ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਿਰਸਕ ਐਡਂ ਇੰਪਕੈਟ ਆਨ ਹੈਲਥ ਐਡਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮਟ (ਰੀਸਟ 
ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸ (RACES-2016) 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 8 ਫਰਵਰੀ, 2016 

ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਸਟਮਰ ਰੈਫਰਸਜ਼ ਫਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਿਪੰਗ' ( ਕੰਟਪਰਰੇੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਂ ਚੈਲੰਜਜ਼ ਇਨ 
ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 
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ਸਥਾਨ: ਗੌਰਿਮੰਟ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਕਟ 

ਿਮਤੀ: 6 ਫਰਵਰੀ 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਲੈਕਟਰੌਿਨਕ ਵੇਸਟ-ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਇਸ਼ੂ ਐਡਂ ਇਟਸ ਮੈਨਜਮਟ' (ਕਿਮਸਟਰੀ ਆਫ 
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਮਟ, ਪੌਿਲਊਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇਟਸ ਕੈਮ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ 
ਿਸਗਨੀਫੀਕਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ 

ਿਮਤੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਚੈਲੰਜੇਜ਼ ਆਫ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (RACES-2016 ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ'(ਿਰਲੇਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਥਰ ੂਸੋਸ਼ਲ ਨਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ ICT ਇਨ ਿਵਮੈਨ ਇੰਮਪਾਵਰਮਟ' (ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(vi) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਿਪਊਟਰ ਪੋਗਰਾਿਮੰਗ ਇਨ ਗਾਫ ਿਥਊਰੀ' ( ਲੇਟੈਸਟ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਅਲਜ਼ਬਰਾ ਐਡਂ ਅਨਾਲੇਿਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ 
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ਿਮਤੀ: 19 ਮਾਰਚ, 2016 

(vii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਯੂਜ ਆਫ ICT ਟੂਲਜ਼ ਇਨ ਈ-ਗਵਰਨਸ' (ਈ-ਗਵਰਨਸ ਇਨ ਦਾ 21 ਸਚਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 30 ਮਾਰਚ,2016 

(viii) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੰਟਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ (ਪਾਨਚੰਦ 
ਿਰਸਟਚ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ 

ਸਥਾਨ: ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ 

(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ' ITC ਟੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਡਾਈਟ ਮੈਨਜਮਟ (ਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

   

ਪੋ. ਰੋਿਹਤ ਸੱਚਦੇਵਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਸਟਮਰ ਪਰੈਫਰਸਜ਼ ਫਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੌਿਪੰਗ' ( ਕੰਟਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਡਂ ਚੈਲੰਜਜ਼ ਇਨ 
ਬੀ.ਸੀ. ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਗੌਰਿਮੰਟ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਕਟ 

ਿਮਤੀ: 6 ਫਰਵਰੀ 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਲੈਕਟਰੌਿਨਕ ਵੇਸਟ-ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਇਸ਼ੂ ਐਡਂ ਇਟਸ ਮੈਨਜਮਟ' (ਕਿਮਸਟਰੀ ਆਫ 
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਲੋਬੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਨਵਾਇਰਮਟ, ਪੌਿਲਊਸ਼ਨ ਐਡਂ ਇਟਸ ਕੈਮ-ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ 
ਿਸਗਨੀਫੀਕਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਸਰਕਾਰੀ ਪੀ.ਜੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ 
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ਿਮਤੀ: 11 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ਚੈਲੰਜੇਜ਼ ਆਫ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (RACES-2016 ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਫੇਸਬੱੁਕ - ਆ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟੂਲ਼ ਆਫ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ'(ਿਰਲੇਸ਼ਨਿਸ਼ਪ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਥਰ ੂਸੋਸ਼ਲ 
ਨਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਕਮਲਾ ਲੋਹਟੀਆ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਲੁਿਧਆਣਾ 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ ICT ਇਨ ਸਪਰਿੈਡੰਗ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨਸ ਆਨ ਪਰੋਟਕੈਿਟੰਗ ਦਾ ਗਰਲ ਚਾਇਲਡ' 
(ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਿਸਟੀ (ਹਿਰਆਣਾ) 

ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ 2016 

(vi) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਅੰਡਰਸਟਿਡੰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਕੰਿਪਊਟਰ ਇਨ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਪਰਾਬਿਲੰਗ ਸੌਲਿਵੰਗ' ( 
ਲੇਟੈਸਟ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਅਲਜ਼ਬਰਾ ਐਡਂ ਅਨਾਲੇਿਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ 

ਿਮਤੀ: 19 ਮਾਰਚ, 2016 

(vii) ਿਵਸ਼ਾ: ਈ-ਵੇਸਟ ਐਡਂ ਇਟਸ ਈਫੈਕਟ ਆਨ ਿਹਊਮਨ ਹੈਲਥ' (ਰੀਸਟ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਿਫਜੀਕਲ, 
ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਡਵ ਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਕਾਮਰਸ, ਉਜੈਨ 

ਿਮਤੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2016 
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(viii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਯੂਜ ਆਫ ICT ਟੂਲਜ਼ ਇਨ ਈ-ਗਵਰਨਸ' (ਈ-ਗਵਰਨਸ ਇਨ ਦਾ 21 ਸਚਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 30 ਮਾਰਚ,2016 

(ix) ਿਵਸ਼ਾ: ਕੰਟਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ (ਪਾਨਚੰਦ 
ਿਰਸਰਚ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ 

ਸਥਾਨ: ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ 

(x) ਿਵਸ਼ਾ: ' ITC ਟੂਲਜ਼ ਫਾਰ ਡਾਈਟ ਮੈਨਜਮਟ (ਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

ਪੋ. ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲਜ਼...ਦਾ ਨਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸੇਿਵੰਗ ਟੂਲਜ਼...ਪਲੇਇੰਗ ਰੋਲ ਇਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ 
ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਟੂਲ ('ਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ: ਇਿਕਉਿਪੰਗ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ CTE ਸਾਲਾਨਾ 
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 2016 ਅਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ:ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ:16 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਆ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਅਪਰੋਚ ਆਫ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਐਡਂ 
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ (13ਵ  ਮੈਨਜਮਟ, ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ)(GJ-NatConMITE-2016) 
ਸਥਾਨ: ਿਗਆਨ ਿਜਓਤੀ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 
ਸਮ : 23 ਜੁਲਾਈ, 2016 

 

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) 
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ਿਵਸ਼ਾ: 'ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਆਫ ਪਲ ਟ ਬੇਸਡ ਅਸਪੈਰਾਜ਼ੈਨ ਬਾਇਓਸਸਰ' (ਐਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਆਫ 
ਬਾਇਓਟਕੈਨਾਲੋਜੀ: ਆ ਪੈਰਾਿਡਗਮ ਿਸ਼ਫਟ ਟੂਵਾਰਡਜ਼ ਕਲੀਨਰ ਐਡਂ ਗਰੀਨਰ ਇੰਡੀਆ' UGC  

ਦੁਆਰਾ ਸਪ ਸਰ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ: ਬਾਇਓਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ, ਜਨਰਲ ਿਸ਼ਵਦਵੇ ਿਸੰਘ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਖਾਲਸਾ 
ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ-147004, ਪੰਜਾਬ (ਇੰਡੀਆ) 

   
ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਪਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ (ਕਾਮਰਸ) 

ਿਵਸ਼ਾ:'ਈ-ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਮਾਡਰਨ ਿਬਜ਼ਨਸ' (ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇੰਗੇਜ਼ਮਟ ਆਨ ਪਰਫਾਰਮਸ 
ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ: PCMA-DKC, ਦਸਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜ਼ੀਰਕਪਰੁ 
ਿਮਤੀ: 30 ਜਨਵਰੀ, 2016 

   
ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ:'ਇਨਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਨਜਮਟ' (ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਵਰਕ ਇੰਗੇਜ਼ਮਟ ਆਨ ਪਰਫਾਰਮਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ: PCMA-DKC, ਦਸਮੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜ਼ੀਰਕਪਰੁ 
ਿਮਤੀ: 30 ਜਨਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਬਰਡ ਇੰਡੀਆ ਗਲੋਬਲੀ: ਅਪਰਚੂਿਨਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਚੈਲੰਜਜ਼' (ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਿਨੰਗ 
ਐਟ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ: ਆ ਿਫਊਚਰ ਪਰਸਪਕੈਿਟਵ' ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇUGC ਵੱਲ ਸਪ ਸਰ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 
ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ: ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਿਵਮੈਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ 
ਿਮਤੀ: 24 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਸਟਰੈਟਿਜਕ ਰੋਲ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨ ਇੰਪਾਵਿਰੰਗ ਕਾਮਰਸ ' (ਰੋਲ ਆਫ 
IT ਇਨ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ UGC ਵੱਲ ਸਪ ਸਰ ਕੀਤੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਕਟ 
ਿਮਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ: ਿਫਊਜ਼ਨ ਆਫ ਆਪਰਿਚਊਿਨਟੀਜ਼ ਐਡਂ ਸਕੀਮਜ਼ 
ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਕਟਰਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 
ਸਥਾਨ: PMN-PCMA at PMN ਕਾਲਜ, ਰਾਜਪਰੁਾ  
ਿਮਤੀ: 9 ਅਪੈਲ, 2016 

  
ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਮੈਥਮੇੈਿਟਕਸ) 
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(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਲਾਈਟਲਾਈਕ ਸਬਮਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੈਫੀਨਟ ਟਰ ਸ-ਸਸਕੀਅਨ ਮੈਨੀਫੋਲਡਜ਼' (ਲੇਟੈਸਟ 
ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਅਲਜ਼ਬਰਾ ਅਤ ੇਅਨਾਲੇਿਸਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਗਿਣਤ ਿਵਭਾਗ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕਰਨਾਲ (ਹਿਰਆਣਾ) 

ਿਮਤੀ: 19 ਮਾਰਚ,2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲੋਮਰੌਿਫਕ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ GCR-ਲਾਈਟਲਾਈਕ 
ਸਬਮਨੀਫੋਲਡਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੈਫੀਨਟ ਨੀਅਰਲੀ ਕੇਹਲਰ ਮਨੀਫੋਲਡਜ਼; (ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ 
ਸਾਇੰਸ ਕਾਮਰਸ ਐਡਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ:ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਗਰਲ਼ਜ਼ ਕਾਲਜ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਿਠੰਡਾ 

ਿਮਤੀ: 5-6 ਅਪੈਲ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਨਵਾਇਰਮਟ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ', 8ਵ  ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, 
ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸ (RACES-2016) ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਰੋਲ ਆਫ ICT ਇਨ ਸਪਰੈਿਡੰਗ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨਸ ਆਨ ਪਰੋਟੈਕਿਟੰਗ ਦਾ ਗਰਲ ਚਾਇਲਡ' 
(ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ- ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਏ. ਜੈਨ (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਅੰਬਾਲਾ ਿਸਟੀ (ਹਿਰਆਣਾ) 

ਿਮਤੀ: 12 ਮਾਰਚ 2016 

(v) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕੰਟਪਰਰੇੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਅੂਜੂਕੇਸ਼ਨ' ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ 

ਿਮਤੀ: 10 ਜੁਲਾਈ, 2016 

(vi) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਮਾਡਿਲੰਗ ਫਾਰ ਕੰਟਰਿੋਲੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਪਾਿਲਊਸ਼ਨ' (ਦੂਜ ੇਇਮਰਿਜੰਗ 
ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੰਪਜੋੀਅਮ ਿਵਚ) 
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ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਾਧਵਨ (ਜੁਆਲੋਜੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਇਨ ਿਵਟਰ ੋਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕਾਰਬੋਿਫਊਰਨ ਆਨ ਦਾ ਲਾਰਵਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਆਫ 
ਕਿਰਸੋਿਮਆ ਆਫ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ' (8ਵ  ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ 
ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸ (RACES-2016)ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਦੂਜ ੇਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੰਪਜੋੀਅਮ 
ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਲਾਰਵਾ ਐਡਂ ਪਪਲ ਿਟਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਬਲੋਫਲਾਈ ਕਿਰਸੋਿਮਆ ਮੈਗਾਕਾਫਲਾ (ਫੈਬਿਰਕਸ) ਐਜ਼ 
ਅਲਟਰਨਟ ਮੈਟਿਰਸਜ਼ ਫਾਰ ਿਡਟਰਮੀਨਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੋਸਲਫਾਨ ਲੈਵਲਜ਼ ਇਨ ਰੈਟ ਕਾਰਕੇਸਜ਼' 
(ਦੂਜ ੇਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੰਪੋਜੀਅਮ ਿਵਚ 
ਭਾਗ ਿਲਆ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਲਾ ( ਬਾਟਨੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਆ ਕੇਸ ਆਫ ਿਸਨਾਪਿਟਕ ਿਮਊਟਟ ਇਨ ਐਰੀਜ਼ਰੋਨ ਕਰਿਵੰਸਿਕਨਸ ਡੀ.ਸੀ. (8ਵ  ਰੀਸਟ 
ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸ (RACES-2016)ਿਵਸ਼ ੇ
'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ 
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ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਜ਼ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ:  ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 11-20 ਜੁਲਾਈ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ:'ਕਰੋਮੋਸੋਮਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਫ ਗੈਮੋਪੀਟੇਲ ਆਫ ਿਡਸਿਟਕਟ ਕ ਗੜਾ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼)( ਬੇਿਸਕ 
ਐਡਂ ਅਪਲਾਈਡ ਰੀਸਰਚਜ਼ ਇਨ ਪਲ ਟਜ਼ ਐਡਂ ਮਾਈਕਰੋਬਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਬਾਟਨੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 3-5 ਨਵੰਬਰ, 2016 

(iv) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਿਨਊ ਕਰੋਮੋਸੋਮ ਿਰਪੋਰਟਸ ਇਨ ਗੈਮੋਪੀਟੇਲ ਆਫ ਿਡਸਿਟਕਟ ਕ ਗੜਾ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼ 
(ਦੂਜ ੇਇਮਰਿਜੰਗ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੰਪੋਜੀਅਮ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਭਾਗ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 12 ਨਵੰਬਰ, 2016 

 

ਪੋ. ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ (ਿਫਿਜਕਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ:'ਅਲਟਿਰੰਗ ਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਪਾਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਗਾਫੀਨ ਬਾਏ (ਬੀ.ਐਨ.) ਡੋਿਪੰਗ ਬਾਰ ੇ8ਵ  
ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕੈਮੀਕਲ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸ (RACES-
2016)ਿਵਸ਼ ੇ'ਤ ੇਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ ਪੇਪਰ ਪਿੜਆ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ਮੈਜ਼ਰਮਟ ਆਫ L3M ਰੈਜ਼ੋਨਟ ਰਮਨ ਸਕੈਟਿਰੰਗ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ' (ਰੀਸਟ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਿਫਜੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 
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ਸਥਾਨ: ਐਡਵ ਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਕਾਮਰਸ, ਉਜੈਨ 

ਿਮਤੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2016 

ਡਾ. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਕਿਮਸਟਰੀ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਧਭੂ- ਆ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਫਿਰੰਡਲੀ ਕੈਟਾਿਲਸਟ ਫਾਰ ਆਰਗੈਿਨਕ ਿਸੰਥੀਸਸ 
(ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਿਮਕਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਰਾਜੀਵ ਗ ਧੀ ਨਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ ਲਾਅ, ਪਿਟਆਲਾ (ਪੰਜਾਬ) 

ਿਮਤੀ: 5 ਮਾਰਚ, 2016 

(ii) ਿਵਸ਼ਾ: ' ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਫਿਰੰਡਲੀ ਮੈਥਡਜ਼ ਫਾਰ ਿਸੰਥੀਸਸ ਆਫ 1,2,3-ਟਰਾਇਆਜੋਲ ' (ਰੀਸਟ 
ਟਰਡਜ਼ ਇਨ ਿਫਜੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਡਵ ਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਕਾਮਰਸ, ਉਜੈਨ (ਮੱਧ ਪਦੇਸ਼) 

ਿਮਤੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: ' ਿਸੰਥੀਸਸ, ਫੋਟੋਿਫਜੀਕਲ ਸੱਟਡੀ ਆਫ ਿਨਊ 7-ਕਲੋਰੋਕਇੁਨਲਾਈਨ ਬੇਸਡ ਟਰਾਈਜਿੋਲਲ 
ਚਾਲਕੋਨਜ਼ ਐਡਂ ਦੇਅਰ ਡੈਰੀਵੇਟਵਜ਼' (ਰੀਸਟ ਐਡਵ ਸਜ਼ ਇਨ ਕਮੈੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਸ.ਡੀ. (ਪੀ.ਜੀ.) ਕਾਲਜ, ਪਾਨੀਪਤ 

ਿਮਤੀ: 30-31 ਮਾਰਚ, 2016 

ਡਾ. ਕਿਵਤਾ (ਿਫਿਜਕਸ) 

(i) ਿਵਸ਼ਾ: ਿਸੰਥੀਸਸ ਐਡਂ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ II-VI ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਨਸਟਰਕਚਰਜ਼' 
(ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਸਟੇਨਿਬਿਲਟੀ ਐਡਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਾਇਨਾਿਮਕਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 
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ਿਮਤੀ: 19-20 ਫਰਵਰੀ, 2016 

(iii) ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮੈਜ਼ਰਮਟ ਆਫ L3M ਰੈਜ਼ੋਨਟ ਰਮਨ ਸਕੈਟਿਰੰਗ ਕਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ' (ਰੀਸਟ ਟਰਡਜ਼ ਇਨ 
ਿਫਜੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਂ ਇਨਵਾਇਰਮਟਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਐਡਵ ਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਡਂ ਕਾਮਰਸ, ਉਜੈਨ 

ਿਮਤੀ: 21 ਮਾਰਚ, 2016 

ਖੇਤਰੀ: 5 (ਪੰਜ) 

ਪੋ. ਪੂਨਮ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪੋ. ਬਲਿਜੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ.ੋ ਸ਼ਿਲੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੋ. ਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਪ.ੋ ਚੀਨਾ ਚਾਵਲਾ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 10 ਰੋਜ਼ਾ 'ਇੰਗਿਲਸ਼ ਲਗੁਏਜ਼ ਐਡਂ ਪਰੋਨੰਨਸੀਏਸ਼ਨ' ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਹੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ 
ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 1-10 ਅਗਸਤ, 2016 

ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ (ਜੌਗਰਫੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲਜ਼ ਫਾਰ ਸਟਰੈਸ ਮੈਨਜਮਟ ਅਮੰਗ ਯੂਥ' (CTE ਐਨੂਅਲ ਸਟੇਟ ਕਾਨਫਰੰਸ, 
2016 ਅਤ ੇਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲ ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ ਇਿਕਉਿਪੰਗ ਫਾਰ ਲਾਈਫ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ 
ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2016 

ਪੋ. ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਲਾਈਫ ਸਿਕੱਲਜ਼, ਦਾ ਨਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸੇਿਵੰਗ ਟੂਲਜ਼, ਪਲੇਇੰਗ ਰੋਲ ਇਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ 
ਇੰਟੈਲੀਜਸ ਟੂਲ਼ਜ਼' (CTE ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ-2016 ਿਵਚ) 

ਸਥਾਨ: ਮਾਤਾ ਸਾਿਹਬ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜਕੂਸ਼ੇਨ, ਪਿਟਆਲਾ 
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ਿਮਤੀ: 16 ਮਾਰਚ, 2016 

ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਵਨੀਤ ਕੌਰ (ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਕਰਇਏਿਟਵ/ਅਕਡੈਿਮਕ ਰਾਈਿਟੰਗ' ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਦ ੋਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਸਥਾਨ: ਅੰਗਰਜ਼ੇੀ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ 

ਿਮਤੀ: 11-12 ਫਰਵਰੀ, 2016 

ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਾਧਵਨ (ਜੁਆਲੋਜੀ) 

ਿਵਸ਼ਾ: 'ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ (ਿਰਸੋਰਸ 
ਪਰਸਨ) 
ਸਥਾਨ: ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ 
ਿਮਤੀ: 11-20 ਜੁਲਾਈ, 2016 
 

(5) ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ/ਐਫ.ਡੀ.ਪੀ. ਜੋ ਕਾਲਜ ਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ: ਕੋਈ ਨਹ  

(6) ਿਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ/ਓਰੀਐਟਂਸ਼ੇਨ ਕੋਰਸ ਿਜਨ  ਿਵਚ ਫੈਕਲਟੀ ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ: 

ਪੋ. ਸੁਮੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) 
ICT ਿਵਚ ਿਮਤੀ 19-11-2016 ਤ ਿਮਤੀ 10-12-2016 ਤੱਕ B.P.S. ਮਿਹਲਾ 
ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲਆ, ਖਾਨਪਰੁ ਕਲ , ਸੋਨੀਪਤ ਿਵਖ ੇਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਕਰੋਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

  ਪੋ. ਰੋਿਹਤ ਸਚਦੇਵਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ)  

ICT ਿਵਚ ਿਮਤੀ 19-11-2016 ਤ ਿਮਤੀ 10-12-2016 ਤੱਕ B.P.S. ਮਿਹਲਾ 
ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲਆ, ਖਾਨਪਰੁ ਕਲ , ਸੋਨੀਪਤ ਿਵਖ ੇਰੀਫਰੈਸ਼ਰ ਕਰੋਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 

ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਗਿਣਤ) 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇਿਮਤੀ 18 ਅਪੈਲ ਤ ਿਮਤੀ 14 ਮਈ, 2016 ਤੱਕ  UGC-

HRD ਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਿਜਤ 28ਵ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ 
 
 
 
 
(7) ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਕਾਸ਼ਨ ਕਾਰਜ 

(1) ਸੰਸਥਾਗਤ: 3 (ਿਤੰਨ) 
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(i) ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਿਤਕਾ 'ਿਦ ਲੁਿਮਨਰੀ' 2014-2015 (ਮੁੱ ਖ ਸੰਪਾਦਕ: ਪੋ. ਬਲਿਜੰਦਰ ਕੌਰ) ਡਾ. 
ਸੁਨੀਤਾ ਧੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤ ੇ ਪੋਫੈਸਰ, ਥਇਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਿਮਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। 

(ii) ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਿਤਕਾ 'ਿਦ ਲੁਿਮਨਰੀ' 2015-2016 (ਮੁੱ ਖ ਸੰਪਾਦਕ: ਪ.ੋ ਬਲਿਜੰਦਰ ਕੌਰ) 
ਸਰਸਵਤੀ ਐਵਾਰਡ ਅਤ ੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਡਾ. ਦਲੀਪ ਕੌਰ 
ਿਟਵਾਣਾ (ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰਾ) ਨ ਿਮਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। 

(iii) ਕਾਲਜ ਿਵਚ 'ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ, ਜੀਵ ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤ ੇ ਵਾਤਾਵਰਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨ  ਦੀ ਕੌਮੀ 
ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕ ੇ(19 ਫਰਵਰੀ 2016) ਇੱਕ ਐਬਸਟੈਕਟ ਪੁਸਿਤਕਾ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

(2) ਫੈਕਲਟੀ: 50 (ਪੰਜਾਹ) 

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰਸੀਪਲ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 
(i) 'A Comparative Study of Text Books of Punjabi Language of 8th Class of PSEB and 

CBSE', Parview, Jan. 2016, Vol. 7, No. 1, ISSN: 2320-558X. 

(ii) 'Assessment of Punjabi Language Skills Of PSEB and CBSE School Students', 
International Multidisciplinary E-journal, June, 2016, Vol. 5, No. 6, ISSN: 2277-4262. 

 ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) 'An Islamic Perspective of Human Rights' - Journal Research ICON, Oct. 15 – Jan. 
16, Vol., I No. 3, Page 225-233, ISSN: 2395-6585.  

(ii) 'Human Rights and Sikhism' - Journal Research ICON, Oct. 15 – Jan. 16, Vol. I No. 
3, Page 71-76, ISSN: 2395-6585.  

(iii) 'Role of Women in Conservation of Environment' – Journal Research ICON, Oct. 15 
– Jan. 16, Vol. I, No. 3, Page 216-218, ISSN: 2395-6585. 

(iv) 'Environmental Pollution and Health' – Journal Research ICON, Oct. 15 – Jan. 16, 
Vol. I, No. 3, Page 234-238, 2395-6585. 

(v) Study of the Waste Water Quality of Malwa Region, Bathinda, Punjab (India) 
International Journal of Scientific Research in Chemical Sciences, Jan. 16, Vol. 3, 
No. 2, Page 1-8, 2455-3174.  

(vi) 'Biodiversity Conservation Concept for Sustainable Development in Manu Samhita' 
Academia: An International Multidisciplinary Research Journal, March, 2016, Vol. 6, 
No. 3, Page 374-381, ISSN: 2249-7137. 

(vii) Nickel Toxicity to Photosynthetic attributes in the leaves of lentil (Lens culinaris) 
Medic. Masar, June, 2016, Vol. 6, No. 

2, Page 300-302, ISSN: 2394-5869. 

(viii) Co-authored Chapter 'Life Skills for Stress Management among today's youth' in the 
book 'Life Skill Education: Equipping for Life' published in March, 2016 by Zohra 
Publications, Patiala, ISBN: 978-93-827376-95-8.  
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(ix) Co-authored Chapter 'Arsenic – Sources, Toxicity and Prevention' in the book 
'Chemicals and Environment' published in April, 2016 by Twenty First Century 
Publications, Patiala, ISBN: 978-93-85447-58-7. 

 

 

 

 ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ (ਜੌਗਰਫੀ) ਦਾ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਵਜ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ: 

Co-authored Chapter 'Life Skills for Stress Management among today's youth' in the 
book 'Life Skill Education: Equipping for Life' published in March, 2016 by Zohra 
Publications, Patiala, ISBN: 978-93-827376-95-8. 

ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜ਼ਨਸ ਮੈਨਜਮਟ) ਦੀਆ ਂਸਾਲ 2016 ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਪੁਸਤਕ  ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈਆ:ਂ 

(i) Computer Based e-Accounting Using Tally.ERP9, R. D. Publications, Jalandhar, 
2016, ISBN: 978-93-84594-05-3. 

(ii) Business Statistics, R. D. Publications, Jalandhar, 2016, ISBN: 978-93-84594-45-9.  
(iii) Cost Accounting-II, R.D. Publications, Jalandhar, 2016, ISBN: 978-93-84594-14-5. 
(iv) Business Economics-II, 2016, Kalyani Publishers, Jalandhar, ISBN: 978-93-272-

2748-2. 
 

ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦਾ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਵਜ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ (ਆਨਲਾਈਨ) ਹੋਇਆ: 

Thresholding Techniques for Ancient Document Images in International Journal of 
Advanced Research in Computer Engineering & Technology, Sept. 2016, Vol. 5, Issue 9, 
Page 2345-2350, ISSN: 2278-1323 (Online) (co-authored). 

 ਪੋ. ਗਣੇਸ਼ ਕੁ◌ਮੁਾਰ ਸੇਠੀ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ:  

'Aks: A Database for Detection and Extraction of Devanagari Text in Camera Based 
Images' in 'International Journal of Computer Trends and Technology', September 
2016, Vol. 39, Number 1, Page 32-39, ISSN: 2231-2803. 
  

 ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ: 

'State of the art in Nastaleeq Script Recognition' in 'International Journal of 
Computer Trends and Technology', Sept. 2016, Vol. 39 Number 1, Page 40-46, 
ISSN: 2231-2803. 

ਪੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦੇ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਵਜ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) 'Features extraction and classification for detection of kidney stone region in 
ultrasound images' in 'International Journal of Multidisciplinary Research and 



mulqwnI m`l modI kwlj, pitAwlw (swlwnw irport – 2016)  pMnw- 35  

 

Development', May 2016, Vol. 3(5), pp. 81-83, Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 
2349-5979.  

(ii) 'A Comparative Study of Binarisation of Ultrasound Images', in 'International Journal 
of Computer Applications', 2016, pp. 17-19, ISSN: 0975-8887.  

(iii) The book 'Fundamentals of DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (DBMS)', in 
2016 published by Bookman Publications, 41-B, Sawan Park, Ashok Vihar, Phase 
III, Delhi – 110052 (India), ISBN: 978-81-931674-9-6.  
 

ਡਾ. ਸੰਜ ੇਕੁਮਾਰ (ਕਿਮਸਟਰੀ) ਦਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ: 

'Anionic Metal Organic Framework for Selective Dye Removal and CO2 Fixation' in 
European Journal of Inorganic Chemistry, Year 2016, Page 4373-4377, ISSN: 1099-
0682. 

 

 

 ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) 'Isolation of catalase producing bacteria, production of catalase and its application to 
degrade hydrogen peroxide from effuelent.' in European Journal of Biotechnology 
and Bioscience, 2016, Vol. 4, No. 6, Page 34-37, ISSN: 2321-9122.  

(ii) Development of electrochemical biosensor for detection of asparagines in leukemic 
samples. in International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2016, 
Vol. 7, No. 2, Page 783-788, ISSN: 0975-8232. 

 
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੁਸਤਕ-ਅਿਧਆਇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) 'Advanced Wastewater Treatment Technologies' in book 'Modern Approaches to 
Environmental Biotechnology', 2016 published by Nova Science Publishers, USA, 
ISBN: 978-1-63484-360-7.  

(ii) 'Role of Biosensors in Environmental Monitoring' in book 'Modern Approaches to 
Environmental Biotechnology', 2016 published by Nova Science Publishers, USA, 
ISBN: 978-1-63484-360-7. 

 
ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰਗਲਾ (ਕਾਮਰਸ) ਦੇ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਵਜ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

 
(i) 'Measurement of ERP Dependability from Employee Perspective' in 'PIMT Journal 

of Research', Jan-June 2016, Vol. 13, No. 1, Page 96, ISSN: 0973-4066 
(ii) 'Analysis of Effective Element & Gaps of Training & Development in Service Sector', 

in 'PCTE Journals of Business', Jan-June 2016, Vol. 8, No. 2, Page 2, ISSN: 02278-
7925. 

(iii) 'A Study of Influence Strategies used by Children in Family Purchase Decisions', in 
'PCTE Journals of Business', Jan-June 2016, Vol. 8 No. 2, Page 2, ISSN: 02278-
7925. 

 
ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰਗਲਾ ਦੀਆ ਂਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਵਜ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਪੁਸਤਕ  ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈਆ:ਂ 
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(i) 'Financial Accounting' published by R. D. Publications in 2016, ISBN: 93-84954-22-9 
(ii) 'E-Accounting' published by R. D. Publications in 2016, ISBN: 93-84954-05-9. 

 
ਡਾ. ਵਰੁਨ ਜੈਨ (ਗਿਣਤ) ਦੀਆ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਪੁਸਤਕ  ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈਆ:ਂ 

(i) Basic Mathematics, Text book for BCA, According to Punjabi University, Patiala 
Syllabus, 2016, published by Sharma Publication, ISBN: 978-93-81-261-95-8. 

(ii) Calculus, Text book for B.Sc. semester 1st, Acc .to Punjabi University, Patiala 
Syllabus, ISBN: 978-93-82704-52-2. 

 
ਪੋ. ਚੇਤਨਾ ਗੁਪਤਾ (ਗਿਣਤ) ਦੀਆ ਂਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਪੁਸਤਕ  ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਈਆ:ਂ 

(i) Theory of Linear Operators, 2016, Sharma Publications, Jalandhar, ISBN: 978-93-
5181-125-1. 

(ii) Partial Differential Equations, 2016, Sharma Publications, Jalandhar. ISBN: 978-
93-81-261-96-5. 

 
 
 

ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ (ਪੰਜਾਬੀ) ਦਾ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਪੇਪਰ ਪਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ: 

'ਗੁਰ ੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ' ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਤਾ: ਰੀਸਰਚ ਜਰਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਪਿਟਆਲਾ, ਸਾਲ 2016. 

ਪੋ. (ਸੀਮਤੀ) ਵਨੀਤ ਕੌਰ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੁਸਤਕ-ਅਿਧਆਇ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ 

'Chapter 38 - Question of Home, Belonging, and Return in the Punjabi Diaspora: A Critical 
Reading of Jee Aayan Nu and Asaa Nu Maan Watna Da' in the book 'Indian/Punjabi 
Diasporic Cinema Representations of Transnational Experience' edited by Manjit Inder 
Singh, Tejinder Kaur, year 2016, Publication Bureau, Punjabi University Patiala, ISBN: 978-
81-302-0363-8. 

 
 ਡਾ. ਭਾਨਵੀ ਵਾਧਵਨ (ਜੁਆਲੋਜੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੇਪਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

Detection of Ketamine hydrochloride and its effect on the development of immature stages 
of a forensically important blow fly Chrysomya megacephala (Fabricius) (Diptera: 
Calliphoridae) in Journal of Entomology and Zoology Studies, Vol. 4, No. 2, E-ISSN: 2320-
7078, P-ISSN: 2349-6800. 

ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਲਾ (ਬਾਟਨੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) New Chromosome reports in Lamiaceae of Kashmir (Northwest Himalaya), in 
International Journal 'Protoplasma' India, 2016, DOI: 10.1007/s0079-016-1006-7), 
ISSN: 1615-6102.  

(ii) Male meiosis in structural heterozygotes, in International Journal 'Biolife', 2016, Vol. 
4, No. 3, Page 587-594, ISSN: 2320-4257. 
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ਡਾ. ਰੁਿਪੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਿਹੰਦੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੇਪਰ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 
'Hindi Upanayas: Anchalik Sanrachna aur Jiwan Drishti' in Journal Anusandhan 
(Traimasik Anusandhan Patrika), Oct. – Dec. 2016, Page 7-14, ISSN: 0975-805X.  

ਪੋ. ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ (ਿਫਿਜਕਸ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) Thermodynamic properties of pure and doped (B, N) graphene, in the Journal 'RSC 
Advances', 2016, Vol. 6, Page No. 12158, ISSN: 2046-2069.  

(ii) She got her book published 'Structural, Electronic and Optical Properties of Hetero-
Graphenes' published by LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016, ISBN: 978-3-
659-82885-0. 

 
ਡਾ. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਕਿਮਸਟਰੀ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪੇਪਰ ਸਿਹ-ਲੇਖਕ ਵਜ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) 'DBU catalyzed metal free synthesis of fused 1,2,3-triazoles through [3+2] 
cycloaddition of aryl azides with activated cyclic C-H acids' in Journal 'Tetrahedron 
Letters', 2016, 57, 3075–3080, 2016, Vol. 57, Page 3075–3080, ISSN: 0040-4039.  

(ii) 'An efficient green approach for the synthesis of novel triazolyl spirocyclic oxindole 
derivatives via one-pot five component protocol using DBU as catalyst in PEG-400' 
in Journal 'Tetrahedron Letters', 2016, 57, 3081–3085, year 2016, Vol. 57, Page 
3081–3085, ISSN: 0040-4039.  

(iii) 'Metal-free synthesis of 1,2,3-triazoles by azide–aldehyde cycloaddition under 
ultrasonic irradiation in TSIL [DBU-Bu]OH and in hydrated IL Bu4NOH under 
heating' in Journal 'Montash Chem.', 2016,  147, 1215-19, year 2016, Vol. 147, 
Page 1215-19, ISSN: 1434-4475.  

(iv) 'One-pot four component synthesis of functionalized 1H-1,2,3-triazole tethered 
pyrazolo[3,4-b]pyridin-6(7H)-ones as novel apoptosis inducers and anti-microbial 
agents' in Journal 'Med Chem Res',  2016, 25, 1813, year 2016, Vol. 25, Page 1813, 
ISSN: 1554-8120. 

   
 ਡਾ. ਕਿਵਤਾ (ਿਫਿਜਕਸ) ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਪੇਪਰ ਜਰਨਲ ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਏ: 

(i) 'Nanoindentation and VSM of Silver Nanowires Synthesized by Microwave-Polyol 
Process' in  Journal of 'Nanomaterials & Molecular Nanotechnology', year 2016, Vol. 
5, 1-5, ISSN: 2324-8777. 

(ii) 'Characterization of Water Soluble Carbon Nanotubes' in Journal of 'Nanoscience 
and Technology', year 2016, Vol. 2, Page 64-65, ISSN: 2455-0191. 

 
 (3)  ਿਰਸਰਚ ਿਨਗਰਾਨ ਵਜ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ 

ਐਵਾਰਡ ਹੋਈਆਂ ਿਡਗਰੀਆਂ: 4  (ਚਾਰ) 
(i) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੀ ਹਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ ਿਫਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਲਟੀ 

MMU, ਮੌਲਾਨਾ (ਅੰਬਾਲਾ) ਤ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ। 
(ii) ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਿਸੰਗਲਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇ ਿਤੰਨ 

ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੇ ਖੋਜ-ਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ: 
 (a) ਿਮਸ. ਰੀਨਾ ਨ ਿਮਤੀ 16 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੰੂ ਖੋਜ-ਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
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(b) ਿਮਸ. ਨੀਰ ੂਨ ਿਮਤੀ 18 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੰੂ ਖੋਜ-ਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

(c) ਿਮਸ. ਮੀਨੰੂ ਗਜਰਾਣੀ ਨ ਿਮਤੀ 24 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੰੂ ਖੋਜ-ਪਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 
  

 ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ ਖੋਜਾਰਥੀ 

ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਖੋਜਾਰਥੀ ਿਫਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਅੰਤਰਗਤ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ 
ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ: 

(a) ਿਮਸ ਸੁਧਾ ਿਮਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ। 

(A) ਿਮਸ ਅਚਲਾ  ਿਮਤੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਿਬੰਦਗੜ ਰਿਜਸਟਰ 
ਹੋਏ। 

ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਖੋਜਾਰਥੀ ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਅੰਤਰਗਤ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀ-ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ 
ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ: 

(a) ਸੀ ਿਨਿਤਨ ਬ ਸਲ ਿਮਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ। 
(A) ਸੀ ਮਨਪੀਤ ਿਸੰਘ ਿਮਤੀ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ। 

 

ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਖੋਜਾਰਥੀ ਕਾਮਰਸ ਫੈਕਲਟੀ ਅੰਤਰਗਤ ਡਾ. ਦੀਿਪਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਲਈ 
ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ: 

(a) ਿਮਸ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਿਮਤੀ 10 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਏ। 
   

(8) ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਾਪਤੀਆ ਂ

(i) ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਿਧਆਪਕ  ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼/ ਫਕੈਲਟੀ ਦੇ ਮਬਰ  ਵਜ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਿਨਭਾਈ: 

(1) ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਿਪੰਸੀਪਲ (ਅਕਾਦਿਮਕ ਕਸਲ) ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ (ਐਜਕੂੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਮਬਰ, 
ਿਚਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ। 

(2) ਪ.ੋ ਪੂਨਮ ਮਲਹੋਤਰਾ (ਅੰਗਰਜੇੀ ਿਵਚ ਅੰਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼) 
(3) ਪ.ੋ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ (ਜੌਗਰਫੀ ਿਵਚ ਅੰਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਸਟਡੀਜ਼) 
(4) ਪ.ੋ ਨੀਨਾ ਸਰੀਨ (ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਟਡੀਜ਼ ਫੈਕਲਟੀ ਿਵਚ ਅੰਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਸਟਡੀਜ਼) 
(5) ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਿਵਚ ਅੰਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼) 
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(6) ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਿਫਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਅਤੇ ਕਿਮਸਟਰੀ ਿਵਚ ਬੋਰਡ 
ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਿਚਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਰਾਜਪੁਰਾ (ਪਿਟਆਲਾ)। 

(7) ਪ.ੋ (ਸੀਮਤੀ) ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ( ਜੌਗਰਫੀ ਿਵਚ ਅੰਡਰ-ਗੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸ ) 
(8) ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਪੰਜਾਬੀ) 
(9) ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਇਲ (ਿਬਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼) 
(10) ਡਾ. ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਿਫਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸ) 

 

(ii) ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੀਿਖਆਵ  2015-2016 ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਮੈਿਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ  ਹਾਿਸਲ 

ਕੀਤੀਆਂ: 

ਲੜੀ. 

ਨੰਬਰ 
ਨਾਮ ਕਲਾਸ 

ਮੈਿਰਟ 

ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ 

1. ਰਜਨੀ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਫਾਰਮਾ. ਕਿਮਸਟਰੀ) ਪਿਹਲੀ 

2. ਨਹਾ ਰਾਣੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਪਿਹਲੀ 

3. ਕੀਰਤੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਪਿਹਲੀ 

4. ਰੀਿਤਕਾ ਸਚਦੇਵਾ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਪਿਹਲੀ 

5. ਮੀਤੂ ਭਾਟੀਆ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਫਾਰਮਾ. ਕਿਮਸਟਰੀ) ਪਿਹਲੀ 

6. ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਦੂਜੀ 

7. ਿਵਸ਼ਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਦੂਜੀ 

8. ਖੁਸ਼ ਗਰਗ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ) ਦੂਜੀ 

9. ਿਦਿਵਆ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਦੂਜੀ 

10. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਤੀਜੀ 

11. ਗੌਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਫਾਰਮਾ. ਕਿਮਸਟਰੀ) ਤੀਜੀ 

12. ਿਰਦਮਪੀਤ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਤੀਜੀ 
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13. ਮਿਹਕ ਤਨਜਾ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਤੀਜੀ 

14. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ) ਤੀਜੀ 

15. ਗੋਿਰਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ) ਤੀਜੀ 

16. ਪਾਸ਼ਮੀਨ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਚੌਥੀ 

17. ਨਨਸੀ ਵਰਮਾ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਚੌਥੀ 

18. ਅੰਿਕਤਾ ਗਰਗ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਚੌਥੀ 

19. ਪੁਸ਼ਪਾ ਬੀ.ਕਾਮ.- I (ਆਨਰਜ਼) ਚੌਥੀ 

20. ਿਸ਼ਵਾਨੀ ਐਮ.ਕਾਮ.- II ਪੰਜਵ  

21. ਅਿਮਤਪਾਲ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- III (ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ) ਪੰਜਵ  

22. ਸਿਚਨ ਿਸੰਗਲਾ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- II (ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ) ਪੰਜਵ  

23. ਕਿਸ਼ਸ਼ ਗਰਗ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਪੰਜਵ  

24. ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਕੌਰ ਐਮ.ਕਾਮ.- II ਛੇਵ  

25. ਚ ਦਨੀ ਜੈਨ ਬੀ.ਕਾਮ.- II ਛੇਵ  

26. ਕ ਚੀ ਅਰੋੜਾ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਸੱਤਵ  

27. ਪਾਹਲੁ ਪੀ.ਕੇ. ਸੰਧ ੂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- I (ਮੈਡੀਕਲ) ਸੱਤਵ  

28. ਿਸਮਰਨ ਿਸੰਗਲਾ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਅੱਠਵ  

29. ਅਰਸ਼ਪੀਤ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- I (ਮੈਡੀਕਲ) ਅੱਠਵ  

30.  ਅਜ ੇਕ ਸਲ ਬੀ.ਕਾਮ.- I ਨੌਵ  

31.  ਿਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੀ.ਕਾਮ.- I (ਆਨਰਜ਼) ਨੌਵ  
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32. ਸ਼ੈਫੀ ਬੀ.ਕਾਮ.- III (ਪੋਫੈਸ਼ਨਲ) ਦਸਵ  

33. ਜਸਪੀਤ ਕੌਰ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.- I (ਮੈਡੀਕਲ) ਦਸਵ  

  
(9)  ਖੇਡ  
 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਟੂਰਨਾਮਟ ਸੈਸ਼ਨ 2014-2015 ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨ ਿਮਤੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 

2016 ਨੰੂ ਓਵਰਆਲ ਚਪੀਅਨ ਟਾਫੀ ਿਜੱਤੀ। 
 
(a) ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 6 (ਛ)ੇ 

(i) ਮਧ ੂ ਵਾਧਵਨ ਨ ਤਾਇਵਾਨ, ਚੀਨ ਿਵਚ ਿਮਤੀ 8-14 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਿਵਸ਼ਵ ਰਿਕੰਗ 
ਟੂਰਨਾਮਟ ਦੌਰਾਨ ਆਰਚਰੀ (ਰੀਕਰਵ) ਿਵਚ ਸੋਨ ਦਾ ਤਗਮਾ (ਿਮਕਸ) ਅਤ ੇਸੋਨ ਦਾ ਤਗਮਾ (ਟੀਮ) 
ਿਜੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨ  ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨ ਿਮਤੀ 11-16 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਿਸ਼ਲਗ (ਗੁਹਾਟੀ) ਿਵਚ 
ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡ  ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। 

(ii) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਿਵਚ ਚਮਕਦ ੇਿਸਤਾਰ ੇਿਸ਼ਵਜੋਤ ਿਗੱਲ ਨ ਿਮਤੀ 11-19 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਡ 
ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਵਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਜ਼ ਸ਼ੂਿਟੰਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ ਿਵਚ ਕ ਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਿਜੱਿਤਆ। 

(iii) ਗੌਰਵਦੀਪ ਿਸੰਘ ਨ 8 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਿਗਨੀਜ਼ ਬੱੁਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ 'ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ 
ਿਮੰਟ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਵੱਧ (60) ਜੰਪ-ਸਕੁਐਟ' ਦ ੇਨ  ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 

(iv) ਿਜਓਿਤਕਾ ਦੱਤਾ ਨ ਿਮਤੀ 25-30 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਟੋਕੀਓ ਿਵਚ ਹੋਏ 'ਅੰਡਰ-23 ਏਸ਼ੀਅਨ 
ਫਿਸੰਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ' ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਉਸ ਨ 20-29 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਰੀਨ (ਸਾਊਦੀ 
ਅਰਬ) ਿਵਚ ਹੋਏ 'ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਸੰਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ' ਿਵਚ ਵੀ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

(v) ਨੌਜੁਆਨ ਿਕਕਟੇ ਿਖਡਾਰੀ ਅਨਮੋਲਪੀਤ ਿਸੰਘ ਨ ਿਮਤੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਤ 14 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਦੌਰਾਨ 
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਹੋਏ ਅੰਡਰ-19 ਿਕਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇ
ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 

(vi) ਸੋਨਾਿਲਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨ 20-29 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਰੀਨ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ) ਿਵਚ ਹੋਏ 'ਜੂਨੀਅਰ 
ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਸੰਗ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ' ਿਵਚ ਵੀ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

(A) ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਸਰਵ-ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ: 46 (ਿਛਆਲੀ) 
 

ਲੜੀ 

ਨੰਬਰ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਨ  ਸਥਾਨ ਖੇਡ 

1 ਮਧ ੂਵਾਧਵਨ 4 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਆਰਚਰੀ (ਰੀਕਰਵ) 
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2 ਿਸ਼ਵਾਨੀ 5 ਗੋਲਡ, 2 ਿਸਲਵਰ ਕੈਨਇੰਗ  

3 ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 2 ਗੋਲਡ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ 

4 ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ 2 ਗੋਲਡ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ 

5 ਪਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ 2 ਗੋਲਡ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ 

6 ਕਮਲਦੀਪ ਜੋਸ਼ਨ 2 ਗੋਲਡ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ 

7 ਬਲਿਜੰ◌ੰਦਰ ਿਸੰਘ 2 ਗੋਲਡ ਵੁਸ਼ੂ 

8 ਪਭਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਢੱਲ 1 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਸਾਈਕਿਲੰਗ 

9 ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ, 2 ਿਸਲਵਰ ਸਾਈਕਿਲੰਗ 

10 ਰਾਜਬੀਰ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਸਾਈਕਿਲੰਗ 

11 ਹਰਜੋਤ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ, 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਆਰਚਰੀ 

12 ਐਲ. ਿਰੱਕੀ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ ਆਰਚਰੀ 

13 ਹਰਪੀਤ ਕੌਰ 1 ਗੋਲਡ ਆਰਚਰੀ 

14 ਿਜਓਿਤਕਾ ਦੱਤਾ 1 ਗੋਲਡ, 2 ਿਸਲਵਰ ਫਿਸੰਗ 

15 ਸ਼ਾਮਾ ਪਵੀਨ 1 ਗੋਲਡ ਿਜਮਨਾਸਿਟਕ (ਿਰਦਿਮਕ) 

16 ਤਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ ਗੱਤਕਾ 

17 ਗੁਰਪੀਤ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ ਗੱਤਕਾ 

18 ਲਵਜੋਤ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ ਆਰਚਰੀ 

19 ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ 

20 ਪਭਜੋਤ ਕੌਰ 1 ਗੋਲਡ, 2 ਿਸਲਵਰ ਕੈਨਇੰਗ 
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21 ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ 1 ਗੋਲਡ, 2 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਕੈਨਇੰਗ 

22 ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ  ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ 

23 ਸਿਚਨ ਿਸੰਘ ਰਾਵਤ 1 ਗੋਲਡ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਜੁੱ ਡੋ 

24 ਪੀਤੀ 1 ਗੋਲਡ ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ (ਿਮਕਸ) 

25 ਨੀਤੂ ਟੋਕਾਸ 1 ਗੋਲਡ ਵੁਸ਼ੂ 

26 ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ 1 ਗੋਲਡ ਸੌਫਟ ਟੈਿਨਸ 

27 ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ 1 ਗੋਲਡ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਵੁਸ਼ੂ 

28 ਅਕਾਸ਼ਦੀਪ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ ਵੁਸ਼ੂ 

29 ਿਕਰਨਦੀਪ ਕੌਰ 1 ਗੋਲਡ ਕਾਇਆਿਕੰਗ 

30 ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ 1 ਗੋਲਡ ਬਾਡੀ ਿਬਲਿਡੰਗ 

31 ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ 1 ਗੋਲਡ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਵੇਟਿਲਫਿਟੰਗ 

32 ਮੋਿਹਤ ਕੁਮਾਰ 1 ਿਸਲਵਰ ਸਾਈਕਿਲੰਗ 

33 ਿਪੰਅਕਾ 1 ਿਸਲਵਰ ਸਾਈਕਿਲੰਗ 

34 ਸੋਨਾਿਲਕਾ ਕੌਸ਼ਲ 1 ਿਸਲਵਰ, 2 ਬਰੋਨਜ਼ ਫਿਸੰਗ 

35 ਅਿਮਤ ਸ਼ਰਮਾ 2 ਿਸਲਵਰ ਫਿਸੰਗ 

36 ਮਨਜੋਤ ਿਸੰਘ 1 ਿਸਲਵਰ ਤਾਇਕਵ ਡੋ 

37 ਗੀਤਾ ਰਾਣੀ 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਵੁਸ਼ੂ 

38 ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ 1 ਿਸਲਵਰ  ਵੁਸ਼ੂ 

39 ਗੁਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 1 ਿਸਲਵਰ, 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਵੁਸ਼ੂ 
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40 ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ 1 ਿਸਲਵਰ ਵੁਸ਼ੂ 

41 ਹਰਪੀਤ ਕੌਰ 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਫਿਸੰਗ 

42 ਹੁਸਨਪਾਲ ਿਸੰਘ 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਗੈਿਰਕ ੋ

43 ਰੁਿਪੰਦਰ ਪੀਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਤਾਇਕਵ ਡੋ 

44 ਪਰਮਜੀਤ 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਤਾਇਕਵ ਡੋ 

45 ਹਰਮੰਤ ਕੁਮਾਰ 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਯੋਗਾ 

46 ਸਿਰਤਾ ਭੂਈਆ 1 ਬਰੋਨਜ਼ ਆਰਚਰੀ 

 
 
(ੲ) ਕਾਲਜ ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪਸ ਿਜੱਤੀਆਂ: 9 (ਨ) 

i. ਆਰਚਰੀ (ਰੀਕਰਵ)(ਲੜਕ)ੇ (2015-2016) 
ii. ਕਾਇਆਿਕੰਗ (ਲੜਕੇ)(2015-16) 
iii. ਗੱਤਕਾ (ਫੈਰੀ ਸਿਟੱਕ)(ਲੜਕ)ੇ(2015-16) 
iv. ਆਰਚਰੀ (ਇੰਡੀਅਨ ਰਾ ਡ)(ਲੜਕੀਆਂ) (2015-2016) 
v. ਤਾਇਕਵ ਡ ੋ(ਲੜਕੀਆਂ)(2015-16) 
vi. ਆਰਚਰੀ (ਰੀਕਰਵ)(ਿਮਕਸ) (2015-2016) 
vii. ਸਾਇਕਿਲੰਗ (ਰੋਡ) (ਲੜਕ)ੇ (2016-17) 
viii. ਵੁਸ਼ ੂ(ਸਾਨਸ਼)ੂ (ਲੜਕੇ) (2016-17) 
ix. ਕੈਨਇੰਗ (ਲੜਕੇ) (2016-17) 
x. ਜੁੱ ਡ ੋ(ਲੜਕ)ੇ (2016-17) 
xi. ਮੁੱ ਕੇਬਾਜ਼ੀ (ਲੜਕ)ੇ(2016-17) 
xii. ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰਗ (ਲੜਕੇ)(2016-17) 
xiii. ਵੁਸ਼(ੂਤਲੂ)(ਲੜਕੀਆਂ)(2016-17) 
xiv. ਵੁਸ਼ ੂ(ਸਾਨਸ਼)ੂ(ਲੜਕੀਆਂ)(2016-17) 
xv. ਕੈਨਇੰਗ(ਲੜਕੀਆਂ)(2016-17) 
xvi. ਮੁੱ ਕੇਬਾਜ਼ੀ (ਲੜਕੀਆਂ)(2016-17) 
xvii. ਿਪਸਟਲ ਸ਼ੂਿਟੰਗ (ਲੜਕੀਆਂ)(2016-17) 
xviii. ਰਾਈਫਲ ਸ਼ੂਿਟੰਗ (ਲੜਕੀਆਂ)(2016-17) 
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(ਸ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ : 10 (ਦਸ) 

i. ਕੈਨਇੰਗ (ਲੜਕੇ) (2015-16) 
ii. ਤਾਇਕਵ ਡ ੋ(ਲੜਕੇ)(2015-16) 
iii. ਗੱਤਕਾ (ਫੈਰੀ ਸਿਟੱਕ)(ਲੜਕੀਆਂ)(2015-16) 
iv. ਆਰਚਰੀ (ਰੀਕਰਵ)(ਲੜਕੀਆਂ) (2015-2016) 
v. ਬੇਸਬਾਲ (ਕੁੜੀਆਂ)(2015-16) 
vi. ਵੁਸ਼(ੂਤਲੂ)(ਲੜਕ)ੇ(2016-17) 
vii. ਟੈਿਨਸ (ਲੜਕੇ)(2016-17) 
viii. ਐਥਲੈਿਟਕਸ (ਲੜਕ)ੇ(2016-17) 
ix. ਜੁੱ ਡ ੋ(ਲੜਕੀਆਂ) (2016-17) 
x. ਸਕੁਐਸ਼ ਰੈਕਟ (ਲੜਕੀਆਂ) (2016-17) 

 
(ਹ) ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਨਰਅੱਪ ਪੁਜੀਸ਼ਨ : 9(ਨੌ ) 

i. ਕਾਇਆਿਕੰਗ (ਲੜਕੀਆਂ)(2015-16) 
ii. ਸਾਫਟਬਾਲ (ਲੜਕੀਆਂ)(2015-16) 
iii. ਆਰਚਰੀ (ਕੰਪਾ ਡ)(ਿਮਕਸ)(2015-16) 
iv. ਆਰਚਰੀ (ਕੰਪਾ ਡ)(ਲੜਕੀਆਂ)(2015-16) 
v. ਿਕਕਟ (ਲੜਕ)ੇ(2016-17) 
vi. ਬੇਸਬਾਲ (ਲੜਕ)ੇ(2016-17) 
vii. ਰੋਿਵੰਗ (ਕੁੜੀਆਂ)(2016-17) 
viii. ਸਿਵਿਮੰਗ (ਕੁੜੀਆਂ)(2016-17) 
ix. ਟੱਗ ਆਫ ਵਾਰ (ਿਮਕਸ) 

(ਕ) ਕਾਲਜ ਿਵਖ ੇਆਯੋਿਜਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ: 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜ ਮੁੱ ਕੇਬਾਜੀ (ਲੜਕੇ) ਚਪੀਅਨਿਸ਼ਪ 13-15 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ 
ਕਰਵਾਈ 

(10) ਸਿਹ-ਿਵਿਦਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

(ੳ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ: 1(ਇੱਕ) 
ਕੁਇੱਜ਼ ਟੀਮ ਨ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇ ਿਮਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 
ਸਾਇੰਸ ਿਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
 

(A) ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ: 3 (ਿਤੰਨ) 
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i. BBSB ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਾਲਜ, ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਸ਼ਨੂਰ ਘੰੁਮਣ ਨ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤਾ। 

ii. ਸੀ ਗੁਰ ੂਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਿਵਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਫਿਤਹਗੜ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖ ੇਿਮਤੀ 3-4 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ 
ਹੋਏ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ 'ਪਗਾਸ-ਦਾ ਇਨਲਾਈਟਮਟ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤ:ੇ 

a) ਕੁਸ਼ਲ ਅਤ ੇਤੇਜਪਾਲ ਨ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
b) ਮਨਪੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਕਰਨ ਗੁਰ ੂਨ ਕਲੇਅ ਮਾਡਿਲੰਗ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 

 
(ੲ) ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ: 2 (ਦ)ੋ 

i. ਿਮਤੀ 24-26 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ 
ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤ:ੇ 

a) ਮਨਪੀਤ ਿਸੰਘ ਨ ਕਲੇਅ ਮਾਡਿਲੰਗ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
b) ਮਨੀਸ਼ ਿਸੰਘ ਨ ਪੱਛਮੀ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਿਵਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 

(ਸ)  ਿਮਤੀ 7-9 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਿਵੱਿਦਆ ਸਾਗਰ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮੈਨਜਮਟ ਐਡਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ 

ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ: 

i. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ:  

a) ਮਨਪੀਤ ਿਸੰਘ ਨ ਕਲੇਅ ਮਾਡਿਲੰਗ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
b) ਸਨਮੇਅ ਨ ਕੌਲਾਜ਼ ਮੇਿਕੰਗ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
c) ਮਨੀਸ਼ ਿਸੰਘ ਨ ਪੱਛਮੀ ਸੋਲੋ ਗੀਤ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 

ii. ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲੇ: 

a) ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
b) ਿਗੱਧਾ ਟੀਮ ਨ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
c) ਪੱਛਮੀ ਸਮੂਹ ਗਾਇਨ ਨ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 

(ਹ) ਅੰਤਰ- ਕਾਲਜ ਪਤੀਯੋਗਤਾਵ : 

i. ਿਰਆਤ ਐਡਂ ਬਾਹਰਾ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇਿਮਤੀ 19 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਹੋਏ ਬਰੇਨ ਵੇਵ 
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤ:ੇ 

a) ਕੀਰਤੀ ਵਰਮਾ ਨ ਫੋਟੋਗਾਫੀ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
b) ਿਪਕਿਸ਼ਤਾ ਨ ਵੈਬ ਿਡਜ਼ਾਈਿਨੰਗ ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
c) ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ ਨ ਐਕਸਟਪ ੋਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
d) ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ ਨ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
e) ਐਡ ਮੈਡ ਸ਼ੋਅ ਟੀਮ ਨ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 

ii. ਿਮਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇਹੋਏ 'ਸੈਚੁਨਾਲੀਆ ਫੈਸਟ' ਿਵਚ 
ਨੱੁਕੜ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਨ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
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(ਕ) ਪਿਤਭਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾਬਲਾ-2016: 

ਹਰ ਵਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸ. ਹਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਵਧੀਕ 
ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਿਮਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸੱਧ,ੂ 
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪੀਿਖਆਵ , ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਮਾਨ ਵਜ 
ਿਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਲਗਭਗ 135 ਪਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨ ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ, ਕਿਵਤਾ-ਉਚਾਰਨ, ਕੁਇਜ਼, ਸੰਗੀਤ, 
ਕੋਮਲ-ਕਲਾਵ , ਨਾਚ ਅਤ ੇਥਇਏਟਰ ਆਈਟਮ  ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 
 

(11) ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. 

ਐਵਾਰਡ/ਸਨਮਾਨ : 4 (ਚਾਰ) 

i. ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤ ੇਪੋ. ਹਰਮਹੋਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨ 
ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਤ ਸੈਸ਼ਨ 2015-16 ਿਵਚ ਵਧੀਆ 
ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ ਿਮਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ 
ਐਵਾਰਡ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

ii. ਪੋ. ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਪ ਆਯੋਿਜਤ 
ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

iii. ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਪੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਪੋ. ਜਗਦੀਪ ਕੌਰ ਨ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, 
ਪਿਟਆਲਾ ਤ ਿਮਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤ ੇ'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ' ਮਾਰਚ ਲਈ 
ਮਾਣ, ਪੱਤਰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

iv. ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰੂ ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਨਸ਼ਨਜ਼ ਵੱਲ 'ਵਰਲਡ ਿਹਊਮਨੈੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਿਮਤ ਰੀਓ +23 
ਪੋਗਰਾਮ WHS-2016 ਲਈ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ।ਉਹਨ  ਨੰੂ ਜੰਮ ੂਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਿਵਚ ਈਵੈਿਲਊਏਟਰ ਵਜ 
ਜੰਮ ੂਿਵਚ 3-4 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 24ਵ  ਨਸ਼ਨਲ ਿਚਲਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕ ਗਰਸ ਿਵਚ ਵੀ 
ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 
 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ: 17 (ਸਤਾਰ ) 

i. ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਮਨਾਲੀ 
ਿਵਚ 4-14 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਆਯੋਿਜਤ ਯੂਥ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

ii. ਪੋ. ਹਰਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ 5ਵ 
ਯੂਥ ਕਨਵਸ਼ਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

iii. ਿਮਤੀ 1 ਤ 7 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

iv. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ 5 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਯਾਦਿਵੰਦਰਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਿਨਕੇਤਨ (The 

Orphanage) ਪਿਟਆਲਾ ਗਏ ਅਤ ੇਉਥ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨੰੂ 4100/- ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤ ਦੀਆਂ 
ਵਸਤ  ਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਏ। 
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v. ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਸ ਯੂਿਨਟ ਨ ਿਮਤੀ 10 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਪਤਾਹ ਿਵਚ 
ਭਾਗ ਿਲਆ। 

vi. ਿਮਤੀ 11 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਡਾ. ਿਵਨ ਸੋਫਤ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਕ ੇਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੌਜੁਆਨ ਿਦਵਸ 
ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। 

vii. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ  ਨ ਿਮਤੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, 
ਪਿਟਆਲਾ ਵੱਲ ਆਯੋਿਜਤ ਯੂਥ ਕਨਵਸ਼ਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

viii. ਸਾਡ ੇਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ  ਅਤ ੇਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ  ਨ ਿਮਤੀ 2 ਮਾਰਚ, 
2016 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ 'ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ' ਿਵਸ਼ ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ 
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਿਮਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸ. ਗੁਰਨਵਦੀਪ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇਮਨਦੀਪ ਵਾਲੀਆ 
'ਸਿਕੱਲ ਿਡਵੈਲਪਮਟ ਐਡਂ ਈ-ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮਟ' ਿਵਸ਼ ੇ'ਤੇ ਖੇਡੀ ਸਿਕੱਟ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਐਕਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 
ਕਾਲਜ ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਕੱਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

ix. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਨ ਿਮਤੀ 21 ਜੂਨ, 2016 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਪਸ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ 
ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ। 

x. ਿਮਤੀ 30 ਜੂਨ, 2016 ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢੀ ਗਈ। 

xi. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਦ ੇਦੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਿਹੰਮ ਸ਼ੀ ਅਤ ੇਅਮਨ ਿਸੰਗਲਾ ਨੰੂ ਿਜਲਾ ਬਲਾਕ ਿਵਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ 
ਵੱਲ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ' ਿਵਚ ਉਹਨ  ਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ  ਲਈ 2100/- ਰੁਪਏ ਨਗਦ 
ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਿਨਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

xii. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਯੂਿਨਟ ਦੇ ਚਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰ  ਨ ਮਨਾਲੀ ਿਵਚ 4-13 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਿਜਤ 
ਯੂਥ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਟਰਿੇਨੰਗ ਕਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ ਅਤ ੇ ਸੱਤ ਵਲੰਟੀਅਰ  ਨ ਮਨਾਲੀ ਿਵਚ 15-23 
ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਿਜਤ ਯੂਥ ਲੀਡਰਿਸ਼ੱਪ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

xiii. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਈਕ-ੋਫਿਰੰਡਲੀ ਅਤ ੇਪਦੂਸ਼ਨ ਰਿਹਤ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਿਮਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਿਵਖ ੇ'ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ 
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕੰਪੇਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

xiv. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜਨਮ ਿਦਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 
ਿਮਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। 

xv. ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ  ਦੁਆਰਾ ਿਮਤੀ 24 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਨੜੇ 
ਝੁੱਗੀਆਂ ਝਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕ ੇ ਿਵਚ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਿਠਆਈਆਂ, ਕੱਪੜ ੇ ਅਤ ੇ
ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤ  ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਥੇ ਰਿਹੰਦ ੇਲੋਕ  ਨੰੂ ਉਹਨ  ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ  ਬਾਰ ੇਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ ਅਤ ੇਉਹਨ  ਿਵਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਗਾਈ ਗਈ। 

xvi. ਪੰਜ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੰਟੀਅਰ  ਨ ਿਮਤੀ 25-31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਿਮਿਨਸਟਰੀ ਆਫ ਯੂਥ 
ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਡਂ ਸਪੋਰਟਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪ ਸਰ ਕੀਤ ੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਖੇਤਰੀ 
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ਡਇਰਕੈਟੋਰੇਟ, ਥੀਰੂਵੰਥਾਪੁਰਮ ਅਤ ੇਸਟ ਮਾਈਕਲਜ਼ ਕਾਲਜ, ਿਚਰਥਾਲਾ ਵੱਲ ਸ ਝ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਲਗਾਏ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

xvii. ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਪ: 2 (ਦੋ) 
ਿਮਤੀ: 8 ਅਗਸਤ, 2016 

ਿਮਤੀ: 7 ਨਵੰਬਰ, 2016 

ਇਹਨ  ਕਪ  ਿਵਚ 100 ਤ ਵੱਧ ਯੂਿਨਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਹੋਇਆ 
 
(12)  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. 

ਆਰਮੀ ਿਵੰਗ (ਲੜਕੇ): 

i. ਕੈਿਡਟ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਗੁਰਚੇਤ, ਪਰਿਵੰਦਰ, ਕੁਸ਼ ਗਰਗ ਅਤ ੇ ਗੈਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਦੇ 
ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਮਤੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੋਲੀਓ 
ਦੀਆਂ ਬੰੂਦ  ਿਪਆਈਆਂ। 

ii. ਕੈਿਡਟ ਹਰਮਨਪੀਤ ਿਸੰਘ, ਹਰਪੀਤ ਿਸੰਘ ਅਤ ੇ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨ 17 ਤ 24 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੌਰਾਨ 
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਿਫਕ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਸਪਤਾਹ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

iii. ਕੈਿਡਟ ਭੁਿਪੰਦਰ ਿਸੰਘ, ਓਮ, ਸਾਿਹਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਵੀਸ਼ ਅਤ ੇਅਿਭਸ਼ੇਕ ਦੂਬੇ ਨ 21 ਤ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ 
ਮਲੋਟ ਿਵਖੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੇਿਸਕ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਕਪ ਿਵਚ ਪਿਟਆਲਾ ਦੀ ਪਤੀਿਨਧਤਾ ਕੀਤੀ। 

iv. ਕੈਿਡਟ ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ ਨ ਗਰੁੱ ਪ ਹੈਡਕੁਆਟਰ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਪਿਟਆਲਾ ਵੱਲ ਿਮਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ, 
2016 ਨੰੂ ਆਯੋਿਜਤ ਿਮੰਨੀ ਮੈਰਾਥਨ ਿਵਚ 7ਵ  ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੈਰਾਥਨ ਿਵਚ 300 ਤ ਵੱਧ 
ਕੈਿਡਟ  ਨ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

v. ਕੈਿਡਟ ਇਸ਼ਨੂਰ ਿਸੰਘ ਘੰੁਮਣ ਨ ਿਮਤੀ 25 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰ ਿਦਵਸ ਮਨਾਉੁਣ ਿਹਤ 
ਿਬਕਰਮ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ ਆਯੋਿਜਤ ਇੱਕ ਿਜਲਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰਹੋ ਿਵਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਿਸਲ 
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਸੀ ਵਰੁਨ ਰੂਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

vi. ਕੈਿਡਟ ਗੁਰਚੇਤ, ਗੁਰਪਕਾਸ਼, ਕੁਸ਼, ਿਵਸ਼ਾਲ, ਪਿਮੰਦਰ ਅਤ ੇ ਿਬਜੇਸ਼ ਨ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਚ 
ਗਣਤੰਤਰ ਿਦਵਸ ਸਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਪੇਡ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

vii. ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱ ਲ 55 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ, ਿਜਹਨ  ਿਵਚ 17 ਕੈਿਡਟ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ, 20 
ਕੈਿਡਟ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਅਤ ੇ18 ਕੈਿਡਟ ਤੀਜ ੇਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। 

viii. 4 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਿਮਤੀ 20 ਜੂਨ ਤ 4 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ 
ਅਟੈਚਮਟ ਕਪ (ATC) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

ix. 35 ਕੈਿਡਟ  ਨ 21 ਜੂਨ, 2016 ਨੰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ 
ਕਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

x. ਦੈਿਨਕ ਜਾਗਰਣ ਅਖਬਾਰ ਦ ੇਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਮਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੰੂ ਵਣ ਮਹ  ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ 
ਿਗਆ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਕੈਿਡਟ  ਨ ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਿਵਚ ਪੌਦ ੇਲਗਾਏ। 
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xi. 15 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਪਟਨ ਵੇਦ ਪਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਿਮਤੀ 15-25 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ 
ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ, ਰੋਪੜ ਿਵਖ ੇਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਨੂਅਲ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ (CATC) ਿਵਚ ਭਾਗ 
ਿਲਆ। ਕੈਿਡਟ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨ ਇਸ ਕਪ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਵਤਾ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਦੂਜਾ 
ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 

xii. ਿਮਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਿਵਚ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਐਨ' ਦ ੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਫਾਈ 
ਪੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

xiii. 3 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ, ਰੋਪੜ ਿਵਖ ੇਿਮਤੀ 1-10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ BLC 
ਕਪ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

 
ਆਰਮੀ ਿਵੰਗ (ਲੜਕੀਆਂ): 

i. ਿਮਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ ਅਤ ੇ21 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖ ੇ24 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਪਿਹਲੇ 
ਸਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ, 11 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਦੂਜ ੇਸਾਲ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ ਅਤ ੇ10 ਕਿੈਡਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 
'B' ਅਤੇ 4 ਕੈਿਡਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 'C' ਦੀ ਪੀਿਖਆ ਿਵਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ।ੇ 

ii. ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੈਿਡਟ  ਨ ਿਮਤੀ 17-24 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 
27ਵ 'ਟੈਿਫਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਪਤਾਹ' ਿਵੱਚ ਿਸ਼ੱਦਤ ਨਾਲ ਭਾਗ ਿਲਆ। 

iii. 20 ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਿਡਟ  ਨ ਿਮਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਹੋਈ ਿਮੰਨੀ ਮੈਰਾਥਾਨ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। 
ਲਗਭਗ 300 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਇਸ ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਕੈਿਡਟ ਸਵਾਤੀ ਅਤ ੇਿਪਆਂਸ਼ ੂਨ ਕਮਵਾਰ ਪਿਹਲਾ ਅਤ ੇ
ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 

iv. ਕਾਲਜ ਕਪਸ ਿਵਚ ਿਮਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। 
ਕੈਿਡਟ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਿਡਟ  ਦੇ ਸਮੂਜ਼ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸਨ  
ਬਾਰ ੇਅਤ ੇਕੁੱ ਝ ਸ਼ਲੋਕ  ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਾਰ ੇਦੱਿਸਆ। 

v. 13 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਿਮਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਤ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਕੈਡਮੀ, ਰੋਪੜ ਿਵਖੇ 
ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ (ATC) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਕੈਿਡਟ  ਨ ਇਕ ਟੀਮ ਦ ੇਰਪੂ ਿਵਚ  ਕਪ 
ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਣ  ਵਾਲੀ ਡਿਰੱਲ ਪਤੀਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਅਤ ੇਗਾਇਨ ਪਤੀਯੋਗਤਾ ਿਵਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ 
ਕੀਤਾ।  

vi. 3 ਕੈਿਡਟ  ਨ ਿਮਤੀ 14-23 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਜੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਪਿਟਆਲਾ, ਿਵਖ ੇਆਯੋਿਜਤ ਸਾਲਾਨਾ 
ਟਰੇਿਨੰਗ ਕਪ (ATC) ਿਵਚ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਇਸ ਕਪ ਿਵਚ ਕੈਿਡਟ ਸਵਾਤੀ ਨ ਸਰਵੋਤਮ ਕੈਿਡਟ ਦਾ 
ਿਖਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 

 
(13) ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ: 

i. ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਟਆਲਾ, ਨੰੂ 10 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੰੂ 'ਸਟਰ ਿਵਦ ਪੋਟਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰ 
ਐਕਸੀਲਸ (CPE-II) ਸਿਹਤ 'ਆਈਲਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲਸ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 
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ii. ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਿਪੰਸੀਪਲ) ਿਤੰਨ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ  (ਿਮਤੀ 3-7 ਅਪੈਲ, 2016 ਦੌਰਾਨ 
ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਿਵਚ; ਿਮਤੀ 22-24 ਅਗਸਤ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਆਣਾ ਿਵਚ, ਿਮਤੀ 6-9 ਨਵੰਬਰ, 
2016 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਿਵਚ) ਿਵਚ ਨਕ ਪੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਮਬਰ ਵਜ ਸੰਸਥਾਵ  ਦੀ ਅਸੈਸਮਟ ਅਤੇ 
ਅਕਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ। 

iii. ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ: 13 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਲੋਹੜੀ ਦ ੇਿਤਉਹਾਰ ਤੇ 'ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ' ਮਨਾਈ ਗਈ। 

iv. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ: ਿਮਤੀ 29 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਿਗਆ। 

v. ਪੇਪਰ ਪੜਨ ਦੀ ਪਤੀਯੋਿਗਤਾ ਅਤ ੇ ਕੁਇੱਜ਼ ਪਤੀਯੋਿਗਤਾ: ਿਮਤੀ 1-2 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੀ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਸਾਿਹਿਤਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਪੜਨ ਦੀ ਪਤੀਯੋਿਗਤਾ ਅਤ ੇਸਾਿਹਿਤਕ 

ਕੁਇਜ਼ ਪਤੀਯੋਿਗਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

vi. ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ-2016 ਿਮਤੀ 8 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਹੋਈ। ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਵਾਈਸ ਚ ਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ  ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਸ਼ਣ ਿਦੱਤਾ ਅਤੇ 706 ਗੈਜੂਏਟਸ ਅਤ ੇਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟਸ 

ਨੰੂ ਿਡਗਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। 

vii. ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ-2016 ਿਮਤੀ 11 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਸ. ਪਿਮੰਦਰ 

ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ, ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਿਮ ਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਨ 33 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਲ ਆਫ 

ਆਨਰ, 189 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੁ ਕਾਲਜ ਕਲਰ ਅਤੇ 384 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਮੈਿਰਟ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 

ਉਹਨ  ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਖੇਡ  ਅਤ ੇਸਿਹ-ਿਵਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਾਪਤੀਆਂ ਲਈ 

ਪਦਾਨ ਕੀਤ।ੇ 

viii. ਕਾਲਜ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਯੀਅਰ ਪਰਾਸਪਕੈਟਸ ਿਮਤੀ 23 ਮਈ, 2016 ਨੰੂ ਿਰਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। 
ix. ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡਸ ਐਡਂ ਪਲੇਸਮਟ ਸੈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੇਸਮਟ ਓਰੀਐਟਂਡ ਪੋਗਰਾਮ 

ਕਰਵਾ ਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 77 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ 

ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ/ਸ਼ਾਰਟਿਲਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

x. ਿਮਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੰੂ ਦੈਿਨਕ ਭਾਸਕਰ ਵੱਲ ਕਾਲਜ ਿਵਚ 'ਏਕ ਪੇੜ-ਏਕ ਿਜ਼ੰਦਗੀ' ਤਿਹਤ ਰੁੱ ਖ 
ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

xi. ਨਵਰਾਤਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੂਡ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ: ਿਮਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਫੂਡ 

ਐਡਂ ਿਨਊਟਰੀਸ਼ਨ) ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲ ਨਵਰਾਤਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੂਡ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। 

xii. ਮੋਦੀ ਜੈਅੰਤੀ: ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸੇਠ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦ ੇ 141ਵ ਜਨਮ ਿਦਹਾੜ ੇ 'ਤੇ ਿਮਤੀ 21 

ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਮੋਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਸਪਤਾਹ ਦ ੇਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਲੇਖ ਿਲਖਣ 

ਮੁਕਾਬਲੇ, ਿਵਿਗਆਨ ਮੇਲਾ ਅਤ ੇਹਵਨ ਯੱਗ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
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xiii. 'ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦ ੇਫਾ ਡਰ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ. ਿਸੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨ ਿਮਤੀ 2 ਨਵੰਬਰ, 

2016 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਿਵਚ ਕਾਲਜ ਦ ੇ 57 ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਲਾਇਕ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 5,59,945/- ਰੁਪਏ ਿਦੱਤੇ। 

xiv. ਥਇਏਟਰ ਅਤ ੇ ਟੀ.ਵੀ. ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ਿਮਤੀ 6 
ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਸ. ਸੱਤਪਾਲ ਬੰਗਾ, ਿਰਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਦ ੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਿਤਆ ਦ ੇ ਿਵਸ਼ ੇ 'ਤੇ 'ਤ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ' ਨੱੁਕੜ ਨਾਟਕ ਦਾ ਸਫਲ 
ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ। 

xv. ਿਵਿਦੱਅਕ ਟੂਰ: 

a) ਜ਼ਰਨਿਲਜ਼ਮ (ਐਡ ਆਨ ਕੋਰਸ) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 23 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੰੂ ਰੇਡੀਓ 
ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਿਟਆਲਾ ਿਵਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਿਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਪਸਾਰਨ ਵਾਸਤ ੇਇਕ ਪੋਗਰਾਮ ਿਰਕਾਰਡ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

b) ਬਾਇਓਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ 
ਸਾਇੰਸ ਿਸਟੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਗਏ। 

c) ਟੂਰ ਐਡਂ ਟਰੈਵਲ ਮੈਨਜਮਟ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਟੂਿਰਸਟ ਦਫਤਰ 
ਿਸ਼ਮਲਾ ਗਏ। 

d) ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 23 ਮਾਰਚ, 2016 ਨੰੂ ਿਸ਼ਮਲਾ ਗਏ। 
e) ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ) ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 13 ਅਪੈਲ ਤ 16 ਅਪੈਲ 2016 ਦੌਰਾਨ 

ਮਨਾਲੀ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼) ਗਏ। 
f) ਗਿਣਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 17 ਅਪੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਕਸੌਲੀ ਗਏ। 
g) ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਮੈਨਜਮਟ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 20 ਅਪੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਨਸ਼ਨਲ 

ਕਰਾਫਟ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ, ਨਸ਼ਨਲ ਿਮਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤ ੇਅਕਸ਼ਰ ਧਾਮ ਮੰਿਦਰ ਨਵ  ਿਦੱਲੀ ਗਏ। 
h) ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 22 ਅਪੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਕਸੌਲੀ ਗਏ। 
i) ਪੋਸਟ-ਗੈਜੂਏਟ ਕਾਮਰਸ ਿਵਭਾਗ ਨ ਿਮਤੀ 30 ਅਪੈਲ, 2016 ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਸੌਲੀ 

ਅਤ ੇਿਪੰਜੌਰ ਲਈ ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਟਿਰੱਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 
j) ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ ਿਮਤੀ 15-19 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.(ਮੈਡੀਕਲ) 

ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਦ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਸਕਾ ਟਾਈਗਰ ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਪੰਜ-ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਰ ਆਯੋਿਜਤ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 

k) ਬਾਇਓਟਕੈਨਾਲੋਜੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਮਤੀ 16-18 ਅਕਤਬੂਰ, 2016 ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ 
ਸਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਸ਼ੀ ਿਵਸ਼ਵਿਵਿਦਆਿਲਆ, ਪਾਲਮਪੁਰ (ਿਹਮਾਚਲ ਪਦੇਸ਼) 
ਿਵਖ ੇਇਕ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਏ। 
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ਡਾ. ਖੁਸ਼ਿਵੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 

ਿਪੰਸੀਪਲ 
 


