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ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ 

ਵਾਰਟਿਕ ਟਰਪੋਰਿ - 2019 

ਲੜੀ 
ਨੰ. 

ਮੁਖੀ ਸੂਚਨਾ 

1. ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਲ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ, 
ਲੋਅਰ ਮਾਲ, ਨੇੜੇ ਸੁਨਾਮੀ ਗੇਟ, ਪਟਟਆਲਾ-147001 

2. ਕਾਲਜ ਦਾ ਈ-ਮੇਲ/ਵੈਬ ਸਾਈਿ ਪਤਾ principal@modicollege@gmail.com 
www.modicollege.com 

3. ਟਪਰੰ ਸੀਪਲ (ਇਹ ਸਪਿਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟਕ ਟਨਯੁਕਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ 
ਆਰਜੀ) 

ਡਾ. ਖੁਸ਼ਟ ਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ 

(ਪੱਕੀ ਟਨਯੁਕਤੀ) 
4. ਅਟਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਟਗਣਤੀ 123 

5. ਟ ਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਟਗਣਤੀ 3957 

6. ਉੱਪਲਬਿ ਸਟਰੀਮਜ਼ (ਆਰਟਸ, ਕਾਮਰਸ, ਸਾਇਿੰਸ ਆਟਦ) ਆਰਟਸ, ਸਾਇਿੰਸ, ਕਮਰਸ, ਕਿੰ ਟਪਊਟਰ ਸਾਇਿੰਸ, ਟਬਜ਼ਨਸ 
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 

7. ਉਪਲੱਬਿ ਕੋਰਸ: ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਿ ਕੋਰਸ: 
ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਕਾਮ., ਬੀ.ਕਾਮ. (ਆਨਰਜ਼), ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਾਨ-
ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਕਿੰ ਟਪਊਟਰ ਸਾਇਿੰਸ, ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, 
ਸੀ.ਐਸ.ਐਮ., ਆਨਰਜ਼ ਇਿੰਨ ਮੈਥੇਮੈਟਟਕਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਟਡਜ਼ਾਈਟਨਿੰ ਗ), 
ਬੀ. ੋਕ. (ਸਾਫਟ ੇਅਰ ਟਡ ੈਲਪਮੈਂਟ), ਬੀ. ੋਕ. (ਇਿੰਡਸਟਰੀਅਲ 
 ੇਸਟ ਮੈਂਨੇਜਮੈਂਟ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਬੀ.ਬੀ.ਏ., ਬੀ.ਸੀ.ਏ., 
ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ., ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਡੀ.ਐਡਂ ਟੀ. 
 

ਪੋਸਿ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਿ ਕੋਰਸ: 
ਐਮ.ਏ. (ਪਿੰਜਾਬੀ), ਐਮ.ਕਾਮ., ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਬਾਇਓ-
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਕੈਟਮਸਟਰੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. 
(ਫ਼ਾਰਮਾਟਸਉਟੀਕਲ ਕੈਟਮਸਟਰੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਫੈਸ਼ਨ 
ਟਡਜ਼ਾਈਟਨਿੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਇਿੰਫਰਮੇਸ਼ਨ 
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਇਿੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ - ਲੇਟਰਲ 
ਐਟਂਰੀ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਮੈਥੇਮੈਟਟਕਸ), ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਫੂਡ ਐਡਂ 
ਟਨਊਟਰੀਸ਼ਨ) 
 

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਪਾਂਸਰਡ ਐਡ-ਆਨ ਕੋਰਟਸਜ਼: 
• ਸਪੋਕਨ ਇਿੰਗਟਲਸ਼ ਫ਼ਾਰ ਕਟਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਕੱਲਜ਼ 

• ਜਰਨਟਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮਾਸ ਕਟਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 

• ਕਿੰ ਟਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਅਕਾਊਂਟਟਿੰਗ 

8. ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਟ ੱਚ ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ ਪੁਸਤਕਾਂ (ਟਗਣਤੀ) 43 (ਤਰਤਾਲੀ) 
9. ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਟ ੱਚ ਪਰਕਾਟਸ਼ਤ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ (ਟਗਣਤੀ) 26 (ਛੱਬੀ) 
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10. ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਟ ੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ,  ਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਨਫਰਿੰਸਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ (ਟਗਣਤੀ) 

52 (ਬਟ ਿੰ ਜਾ) 
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ - 7 (ਸੱਤ) 
 

11. ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ ਟ ੱਚ ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ,  ਰਕਸ਼ਾਪਾਂ 
ਅਤੇ ਕਾਨਫਰਿੰਸਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ (ਟਗਣਤੀ) 

21(ਇਕੀ) 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ-1 
ਖੇਤਰੀ-20 

12. ਕੀ ਕਾਲਜ ਟ ੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਟਨਟ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਟ ੱਚ 3 ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਯੂਟਨਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 
13. ਕੀ ਕਾਲਜ ਟ ੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਟਨਟ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਟ ੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਲੜਕੇ) ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. 

(ਲੜਕੀਆਂ) ਦ ੇਯੂਟਨਟ ਚੱਲ ਰਹ ੇਹਨ। 
14. ਸਾਲ ਟ ੱਚ ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤ ਪੂਰਨ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ 

ਦਾ  ੇਰ ਾ 
• ‘ਕੁੜੀਆਂ’ ਨੂਿੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਲੋਹੜੀ ਦ ੇਟਤਉਹਾਰ । 
• ‘ਕਰੀਏਸ਼ਨ – 2019’ 

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ੋਟਰ ਟਦ ਸ 

• ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਕਾਨੂਿੰ ਨੀ ਅਟਿਕਾਰਾਂ 'ਤ ੇਮੁਕਾਬਲਾ 

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇ ਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਸਐਸ) ਨੂਿੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਇਕ 

ਟਕਤਾਬ ‘ਯੁ ਾ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 

• ਦ-ੋਰੋਜ਼ਾ ਓਰੀਐਟਂੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ 

• 'ਤ ੂਮੇਰਾ ਦੋਸਤ' ਪਰੋਗਰਾਮ 

• ਡੇਂਗੂ ਟ ਰੁੱ ਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਟਿਆਨ  

• ਪਰਟਤਿਾ ਹਿੰਟ -2019 

• 'ਨੈਟਤਕ ਟਸੱਟਖਆ ਪਰੀਟਖਆ -2019' 

• ਮੋਦੀ ਜਯਿੰਤੀ 

• ਆਈਸੀਐਸਆਈ ਦ ੇਪਟਟਆਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੁਆਰਾ 

ਕੈਰੀਅਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

• ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਿਲਾ’ ਟਰੱਸਟ  ੱਲੋਂ  9 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 

ਰੁਪਏ ਦ ੇ ਜ਼ੀਫੇ  ਿੰਡੇ ਗਏ 

• 'ਟਫਲਮ' ਪਰਾਈਡ ਐਡਂ ਪਰੀਜੁਡੀਸ 'ਦੀ ਸਕਰੀਟਨਿੰ ਗ। 
• ਕਟ ਤਾ ਅਤੇ ਲੇਖ ਟਲਖਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

• ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ  ਾਕ 

• 'ਟ ਸ਼  ਏਡਜ਼ ਟਦ ਸ -2019' 

• ਟਸ ਲ ਸੇ ਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਰੋਗਰਾਮ 

•  ੱਖ  ੱਖ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟਖਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 

• ਐਨਸੀਸੀ ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 

• ਐਨਐਸਐਸ ਕੈਂਪ 

• ਸਿੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਦ ਸ 

• ਲੇਖ ਟਲਖਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 
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• ਟਫਟਨਟਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪਰੋਗਰਾਮ 

• ਸਲਾਨਾ ਇਨਾਮ  ਿੰਡ ਸਮਾਰੋਹ 

• ਕਨ ੋਕੇਸ਼ਨ 
 

15. ਟ ਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਾਦਟਮਕ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ
(ਯੂਨੀ ਰਟਸਟੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ) 

ਕੋਰੋਨਾ ਟਬਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀ ਰਟਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੈਟਰਟ 

ਅਹੁਟਦਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟਗਆ 

16. ਟ ਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡਾਂ ਟ ੱਚ ਰਾਜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 
ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਟ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 

• ਕਾਲਜ ਦ ੇ 7 ਟਖਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਿੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਟਤਯੋਗਤਾ ਾਂ 
ਟ ੱਚ ਿਾਗ ਟਲਆ। 

• ਸਾਡੇ ਟਖਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 28 ਯੂਨੀ ਰਟਸਟੀ ਚੈਂਪੀਅਨਟਸ਼ਪਜ਼ 
ਟਜੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਚੈਂਪੀਅਨਟਸ਼ਪਜ਼ ਟ ੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਰਹੇ। 
ਟਖਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 15 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਟਲਆਂ ਟ ੱਚ  ੀ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ
ਕੀਤੀਆਂ। 

17. ਟ ਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਨਲ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੱਿਰ 'ਤ ੇ
ਸੱਟਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਟ ੱਚ ਟ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 

• ਟਮਤੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਐਸ ਡੀ ਜੀ ਐਸ 
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਪਟਟਆਲਾ ਟ ਖੇ ਆਯੋਟਜਤ ਪਿੰਜਾਬੀ 
ਯੂਨੀ ਰਟਸਟੀ ਖੇਤਰੀ ਯੁ ਕ ਮੇਲੇ ਟ ੱਚ 1 ਪਟਹਲਾ ਸਥਾਨ, 1 
ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ, 5 ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਟ ਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਟਲਆਂ ਟ ੱਚ 
1 ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਟਲਆਂ ਟ ੱਚ 4 ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 
ਹਾਟਸਲ ਕੀਤੇ। 

 

 

ਟਪਰੰ ਸੀਪਲ 


