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ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 

         ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ,ਪਟਿਆਲਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤਦੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਂਨ ੰ  ਇਹ ਦੱਸਟਦਆਂ ਬੜੀ 
ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਟਹਸ ਸ ਹੋ ਟਰਹਾ ਹੈ ਟਕ 2016 ਟਵੱਚ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਸੰਸਥਾ NAAC ਵੱਲੋਂ “A” ਗਰੇਡ ਹਾਟਸਲ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 
ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ 2017 ਟਵੱਚ  ਆਪਣੇ 75 ਵਟਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨ ੰ  ਛ ੰ ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੰਮਲ 
ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। 20 ਜ ਨ 1942 ਨ ੰ  ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਟਵਕਿੋਰੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈਆਂ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ 
ਟਵਕਿੋਰੀਆਂ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ ਸੀ, ਪੈਪਸ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ਟਵੱਚ ਇਸ ਨ ੰ  ਟਡਗਰੀ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲ 
ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਪਸ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਟਹਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਟਡਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ ਗੌਰਟਮੰਿ 
ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਟਵਮੈਂਨ ਰੱਟਖਆ ਟਗਆ।  

ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉਪਰਾਸ਼ਿਰਪਤੀ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਟਕਿਸ਼ਨਨ 
ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 1954 ਟਵੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਟਹੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 1954 ਨ ੰ  
ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਿਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨ ੰ  ਗੌਰਵ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਜ ਟਵਖੇ1992 ਟਵੱਚ ਹੋਏ 
ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਟਸੰਘ ਜੀ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 
ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਟਵਮੈਨ ਤੋ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ(ਮੌਜ ਦਾ ਨਾਮ) ਰੱਟਖਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਇਹ 
ਕਾਲਜ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂਨ ੰ  ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਟਮਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਸੱਟਖਆ ਟਦੰਦਾ ਆ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਅਤੇ ਟਵਲੱਖਣ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਟਵਟਦਅਕ ਖੇਤਰ ਟਵੱਚ ਆਪਣੀ ਟਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ।  

ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੋਿੋ ਸੱਟਤਅਮ,ਟਸਵਮ ਸੰੁਦਰਮ (ਸੱਚਾ-ਸੱੁਚਾ,ਕਟਲਆਣਮਈ ਸੋਹਣਾ) ਨ ੰ  ਸਾਕਾਰ ਕਰਟਦਆ ਹੋਇਆਂ ਇਹ 
ਸੰਸਥਾ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਟਹੱਤ ਸਾਟਹਤਕ, ਸਟਭਆਚਾਰਕ,ਅਕਾਦਟਮਕ 
,ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.,ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ,ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਟਜਹੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਪਿਫੁੱ ਟਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ 
ਦੀ ਛਵੀ ਇੱਕ ਪਿਟਤਸ਼ਟਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਿਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ,ਿਪਿਆਲਾ ਦੀ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੀ ਸਲਾਨ ਪਰਿੋਰਿ ਿੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। 

ਦਾਖਲੇ 

ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸ਼ਿੇਣੀਆਂ ਟਵੱਚ ਲਗਭਗ 1728 ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਟਲਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਅੰਡਰ 
ਗਿੈਜ ਏਿ ਕੋਰਸਜ਼ ਟਵੱਚ ਬੀ.ਏ.,ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਮੈਡੀਕਲ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਮ ਸਾਇਸ , ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਟਪਊਿਰ 
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ , ਪੜਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬਾਇਉਿੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੋਸਿ ਗਿੈਜ਼ਏਿ ਕੋਰਸਜ਼ ਟਵੱਚ ਐਮ.ਏ(ਡਾਂਸ, ਕੋਮਲ 
ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ) ਪੜਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 



ਬੀ.ਏ.ਟਵੱਚ ਵੋਨੇਸ਼ਨਲ ਟਵਸ਼ਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਇੰਗਟਲਸ਼ ਪੜਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ, ਟਹੰਦੀ , ਮਨੋਟਵਟਗਆਨ ,  ਰਾਜਨੀਤੀ 
ਸ਼ਾਸਤਰ , ਟਫਲਾਸਫੀ ਅਤੇ  ਇਕਨਾਟਮਕਸ ਟਵਟਸ਼ਆ ਟਵੱਚ ਐਨਰਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਿਬੰਧਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 2013-14 ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ 
ਬੀ.ਸੀ.ਏ.,ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.,(ਸੈਲਫ਼ ਫਾਇਨਾਂਸ)  ਵੀ ਪੜਿਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਿਾਫ 

ਮੌਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਟਵੱਚ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਕੱੁਲ ਰੈਗ ਲਰ ਪਿੋਫੈਸਰ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦੀ ਟਗਣਤੀ 32 ਹੈ, ਟਜਨਿ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਨਵ- ਟਨਯੁਕਤ ਹੋਏ 11 
ਪਿੋਫੈਸਰ ਸਾਟਹਬਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਟਨਮਨਟਲਟਖਤ ਹਨ : 

1.ਪਿੋ.ਹਰਪਿੀਤ ਕੋਰ 2. ਪਿੋ.ਜੈਸਮੀਨ 3. ਪਿੋ.ਤੇਟਜੰਦਰ ਕੋਰ 4.ਪਿੋ.ਸਾਇਨਾ 5.ਜਗਦੀਪ ਟਸੰਘ 6.ਪਿੋ.ਪਿਭਲੀਨ ਕੌਰ 7.ਪਿੋ. ਪ ਜਾ 
ਗੋਇਲ 8.ਪਿੋ.ਈਸ਼ਵਰਪਿੀਤ ਕੌਰ 9. ਪਿੋ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ 10.ਪਿੋ. ਮਨਪਿੀਤ ਕੌਰ 11.ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ। 

ਇਨਿ ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ 01 ਕੰਿਰੈਕਚ ਅਲ ਅਤੇ 10 ਪਾਰਿ –ਿਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਨ।  22 ਲੈਕਚਰਾਰ ਗੈਸਿ 
ਫੈਕਲਿੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 07 ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਪੜਿਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ 2 ਲਾਇਬਿੇਰੀਅਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਪਿੰ ਸੀਪਲ ਡਾ.ਟਚੰਰਜੀਵ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸ਼ਬਨਮ ਸੋਢੀ,ਡਾ.ਜੀਵਨ ਬਾਲਾ, ਡਾ.ਅਟਨਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਿੋ.ਨੀਤਾ 
ਮੈਨਰੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। 

ਿਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲਾ 

ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੈਂਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਦਰਜਾ ਟਤੰਨ ਅਤੇ 10 ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਐਲ.ਏ. ਸਿੀ ਹਰਕੀਕਤ ਟਸੰਘ  ਅਤੇ ਪਿੇਮ ਚੰਦ ਬੇਲਦਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। 

ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਰਾਿਤੀਆ ਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਿੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਬੇਟਮਸਾਲ ਅਕਾਦਟਮਕ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 
ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ:  

 ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ.ਫ ਡ ਐਡਂ ਟਨਊਿਿੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਟਨਮਰਤ ਕੌਰ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ।  

 ਐਮ.ਏ.ਡਾਂਸ ਦੀ ਨੇਹਾ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਤਨਵੀ ਧਨਵਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ।  
 ਐਮ.ਏ.ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਦੀ ਪਿੀਤੀ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ। 
 ਐਮ.ਏ.ਫਾਈਨ ਆਰਿਸ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਪਿੇਰਨਾ ਸੋਨੀ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਅਮਟਰੰਦਰ ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 

ਰਹੀ।  
 ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਸੱੁਖਚੈਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਮਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 
ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ 
ਅਰਮਾਨ ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਟਪਹਲਾ 



ਅਤੇ ਪਿੋਟਮਲਾ ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਲਜ 
ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਉਟਮੰਦਰਜੋਤ ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। 

 ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਟਪਿਆ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਬੱਬ  ਰਾਣੀ ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ 
ਕੀਤਾ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀ ਧਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਜੀਨਤ ਆਲੀਆ ਸੇਜਲ ਦ ਜ ੇ
ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀਆਂ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਲੀਜਾ ਕਪ ਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਗਰਗ 
ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਟਸਲ ਕੀਤਾ। 

 ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀ ਕੋਮਲਪਿੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। 
 ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬਾਇਉਿੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਨਰਜ਼ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ 
ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬਾਇਉਿੈਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀ ਮਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਲਜਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ 
ਨੇਹਾ ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਬਾਇਉਿੈਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀ ਰਸ਼ਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਟਵੰਦਰ 
ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਰਨਜੋਤ ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਟਸਲ ਕੀਤਾ। 

 ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ.ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਰੁਟਪੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਟਰਤ  ਰਾਣੀ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। 
 ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਹਰਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਗਗਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦ ਜਾ ਦੀ ਜੋਤੀ 

ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਨ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ।ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀ ਟਸਮਰਨ ਕੌਰ ਕਾਲਜ 
ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ।ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਕਟਨਕਾ ਬਾਟਤਸ਼ ਨੇ ਕਾਲਜ 
ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

 ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਈਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲੇ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿੀਤ ਕੌਰ ਦ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 
ਰਹੀ।ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਟਖਆਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਅਟਮਤੋਜ ਕੌਰ ਨੇ 
ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

    ਪਿਭਾਗ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ  

 ਪਹੰਦੀ ਪਿਭਾਗ 

 ਟਮਤੀ : 04-9-2021 ਨ ੰ  ਟਹੰਦੀ ਟਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਿੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ 400  ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਟਦਨ ਨ ੰ  ਸਮਰਟਪਤ 
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਟਗਆ। ‘ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ: ਸਮਾਟਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਪਟਰਪੇਖ 
ਟਵੱਚ ’ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਯੋਟਜਤ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ਡਾ.ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ( ਮੱੁਖੀ,ਟਹੰਦੀ ਟਵਭਾਗ ,ਟਵਕਰਮ 
ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ,ਉਜੈਨ, ਮੱਧ ਪਿਦੇਸ ਨੇ ਮੱੁਖ ਮਟਹਮਾਨ ਅਤੇ ਵਕਤਾ ਵਜੋਂ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। 

 ਟਮਤੀ :10-11-2021 ਨ ੰ  ਟਹੰਦੀ ਟਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ‘ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ’ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਰੀਟਡੰਗ 
ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। ਇਸ ਟਵੱਚ ਟਹੰਦੀ ਟਵਸ਼ੇ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।  

 ਟਮਤੀ :26-11-2021 ਨ ੰ  ਸੰਟਵਧਾਨ ਟਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟਹੰਦੀ ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾ ਨੇ ਸੰਟਵਧਾਨ ਉਦੇਟਸ਼ਕਾ ਪੜਿੀ। 
 
 

 ਕੰਪਿਊਿਰ ਸਾਇੰਸ ਪਿਭਾਗ  
 26 ਜ ਨ 2021 ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਨਸ਼ਾ ਟਵਰੋਧੀ ਟਦਵਸ ਦੇ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੋਸਿਰ ਬਣਾਉਣਾ , 

ਲੇਖ, ਕਟਵਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਟਲਖਣ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ ਦੀਆਂ 
ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੱੜਿ ਕੇ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ। 



 2 ਦਸੰਬਰ2021 ਨ ੰ  ਟਵਭਾਗ ਵਲੋ ਲਗਾਏ ਗਈ ਕੋਟਵਡ ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਟਡਊਿੀ ਟਮਤੀ 23 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 23 
ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਹੇਿ ਟਲਖੇ ਪਿੋਫੈਂਸਰ ਸਾਟਹਬਾਨ ਨਾਲ ਕੰਟਪਊਿਰ ਫੈਕਲਿੀ ਨੇ ਕੰਟਪਊਿਰ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰ ਪ 
ਟਵੱਚ ਟਡਊਿੀ ਟਨਭਾਈ। 

1.ਡਾ.ਲਵਲੀਨ ਨਾਲ ਪਿੋ.ਿੀਨਾ ਰਾਣੀ      -ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ 
2.ਪਿੋ.ਅਨੀਲਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨਾਲ ਪਿੋ.ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ- ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਦ ਧਨ ਸਾਧਾਂ 
3.ਪਿੋ.ਜਗਦੀਪ ਟਸੰਘ ਨਾਲ ਪਿੋ.ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ - ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਭਾਦਸੋਂ 
4.ਪਿੋ.ਈਸ਼ਵਰਪਿੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪਿੋ.ਨੇਹਾ ਖੰਨਾ- ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ.ਕੱਲੋ ਮਾਜਰਾ 

 9ਮਾਰਚ 2022 ਨ ੰ  ਟਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਪਿੋ.ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਰ ਪ ਟਵੱਚ ਗ ਗਲ ਿ ਲਸ 
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟਕਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਇਆ ਟਗਆ। 

 ਕੰਟਪਊਿਰ ਫੈਕਲਿੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਹਾ ਸਾਫਿਵੇਅਰ ਤੇ ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਦਾ ਆਿੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਟਜਸ ਟਵੱਚ 
ਪਿੋ.ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭ ਟਮਕਾ ਟਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।  
 

 ਜੌਗਰਫੀ ਪਿਭਾਗ  
 ਜੌਗਰਫੀ ਟਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਸਨ 2021-2022 ਟਵੱਚ ਜੌਗਰਫੀ ਟਵਭਾਗ ਟਵਖੇ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ –I,II,IIIਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ 

ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ,ਚਾਰਿ ਬਣਾਉਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।  
 ਟਵਭਾਗ ਟਵੱਚ ਜੌਗਰਫੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਉਤੇ ਪੇਪਰ ਰੀਟਡੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਤ  ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨ ੰ  ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ ਟਦੱਤੇ ਗਏ। 
 

 ਿੰਜਾਬੀ ਪਿਭਾਗ  
 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ‘ ਸਿੀ ਗੁਰ   ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਟਹਬ ਜੀ’ਦੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ 

ਟਗਆ।1/11/2021 ਨ ੰ  ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ’ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਭਾਗ ਸੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ 
ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਰੋਹ ਟਵੱਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

 ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟਵੱਚ ‘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ’ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ ‘ ਅੰਤਰ –ਕਾਲਜ ਕਾਟਵ-ਮੁਕਾਬਲੇ ’ 
ਟਵੱਚ ਟਤੰਨ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਟਲਆ। ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨ ੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਟਨਬੰਧ-ਲੇਖਨ ਤੇ 
ਕਾਟਵ-ਉਚਾਰਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ।  

 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਟਮਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰੁਦਰ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕਟਵਤਾ ਉਚਾਰਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਜਨਵੀ 2022 ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ-ਮੰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨ ੰ  ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਟਦਵਸ 
ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮ ਹ ਸਿਾਫ਼ ਨ ੰ  ਮਾਂ –ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਚਾਰ ਤੇ ਪਿਸਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੰੁ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ।  
 

 ਇਪਤਹਾਸ ਪਿਭਾਗ  
 .12 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦੀ 75 ਵਰਿੇ ਗੰਢ ਨ ੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ।24 ਸਤੰਬਰ 

2021 ਨ ੰ  ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਟਹਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਿਕਾਸ ਪੁਰਬ ਨ ੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ।5 

ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। 



 24 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਗੁਰ  ਤੈਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਟਹਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਪਿਕਾਸ ਪ ਰਬ ਨ ੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਕੁਟਵਜ ਮੁਕਾਬਲਾ 
ਕਰਵਾਇਆ।26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਸੰਟਵਧਾਨ ਟਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ। 13 ਦਸੰਬਰ 2021 ਮਹਾਨ ਟਸੱਖ ਸ਼ਹੀਦ 
ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਟਦਵਸ ਮੌਕੇ ਪਿੋ.ਸਾਟਹਬਾਨ ਵਲੋਂ ਉਨਿ ਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਕਰਵਾਇਆ। 

 15 ਦਸੰਬਰ 2021 ਟਵਪਨ ਰਾਵਤ ( Indian Armed Force) ਨ ੰ  ਸਰਧਾਜਲੀ ਦੇਦੇ ਹੋਏ  ਉਨਿ ਾ ਦੀ ਯਾਦ ਟਵੱਚ 
ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਬ ਿਾ ਲਗਾਇਆ ਟਗਆ।17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਕ ਕਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ 
ਟਗਆ.28 ਮਾਰਚ ਨ ੰ  ਸਹੀਦ ਭਗਤ ਟਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨ ੰ  ਸਮਰਟਪਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੋ. ਸਾਟਹਬਾਨ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰ 
ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ।  
 

 ਫਾਈਨ ਆਰਿਸ ਪਿਭਾਗ  
 ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਫਾਈਨ ਆਰਿਸ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਟਲਆਂ ਟਵੱਚ ਭਾਗ 

ਲੈ ਕੇ ਇਨਾਮ ਟਜੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 
 ਟਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਯ ਥ ਸਰਟਵਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ ਹੋਏ ਟਜਲਿਾਂ ਪੱਧਰੀ ਪੋਸਿਰ ਮੇਟਕੰਗ 

ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਰਜਨੀ ਬੀ.ਏ.III ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਨੇ ਪਟਹਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਟਵੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਟਵੱਚ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ (ਬੀ.ਏ.III) ਨੇ ਕਲੇਅ ਮਾਡਟਲੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ 

ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ (ਬੀ.ਏ.III)ਨੇ ਟਮੱਿੀ ਦੇ ਟਖਡੌਣੇ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ 
ਕੌਰ (ਐਮ.ਏ.II)ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆਨ ਦ ਸਪਾਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਟਸਲ ਕੀਤੀ। 

 ਅੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਟਵੱਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟਮੱਿੀ ਦੇ ਟਖਡੌਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ 
ਅਤੇ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਲੇਅ ਮਾਡਟਲੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੇਿ ਕਾਲਜ ਆਫ. 
ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ,ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ ਮਨਾਏ ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ’ ਦੌਰਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (ਬੀ.ਏ.III) ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਲੇਖਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਟਵੱਚ ਤੀਜਾ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
 

 ਮਨੋਪਿਪਗਆਨ ਪਿਭਾਗ 

 ਮਨੋਟਵਟਗਆਨ ਟਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰ –ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਮਟਹਲਾ ਟਦਵਸ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ Role of Women 

in Mental health Management of Society ਟਵਸ਼ੇ ਤਟਹਤ ਪੋਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਟਗਆ 
ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪੋਸਿਰਾਂ ਰਾਹੀ ਮਟਹਲਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਟਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ 
ਚੁਣੋਤੀਆਂ ਨ ੰ  ਨਟਜੱਿਣ ਦੇ ਮਨੋਟਵਟਗਆਨਕ ਢੰਗ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਟਸ਼ਸ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ 25 ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ 
ਨੇ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 

 ਸੰਗੀਤ ਿਾਦਨ ਪਿਭਾਗ  
 ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਟਵੱਚ ਿੇਲੰਿ ਹੰਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲਾ 

ਜੋ ਟਕ ਜਸਦੇਵ ਟਸੰਘ ਸੰਧ  ਗਰੱੁਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਟਜਜ ਟਵਖੇ ਟਮਤੀ 28ਤੋਂ31 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ, ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ 
ਦੀ ਬੀ.ਏ. IIIਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਹਰਟਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (3159) ਨੇ ਨਾਨ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਿਮ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਕੇ 
ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

 ਟਵਭਾਗ ਟਵੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਪਿੋ. ਸਾਇਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਵ- ਟਨਯੁਕਤ ਹੋਏ।ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਟਵਸ਼ੇ ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਟਧਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਅਟਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। 



 ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਪਿਭਾਗ  
 ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਟਵਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਸੋਸਾਇਿੀ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2021 ਟਵੱਚ ਵੱਖ –ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ  ਗਏ 

ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਬੀ.ਏ. ,ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ  ਨੇ ਵੱਧ ਚੜਿਕੇ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ।20-9-2021 ਨ ੰ  
ਰੰਗੋਲੀ,ਪੋਸਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਢਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ 
ਆਪਣੀਆਂ -2 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਦਰਸ਼ਨ ਰੰਗਾਂ, ਆਕਾਰਾ ਅਤੇ ਫਲੋਰਲ ਡੀਜ਼ਇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। 

 21-9-2021 ਨ ੰ  ਿੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਟਕੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।  

 ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਸਨੈਕਸ,ਕੇਕ,ਪੰੁਗਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖਮੀਰੀਕਰਣ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ 
ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਟਵਅੰਜਣ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਪਿੰ ਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਰੈਨ ੰ  ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਿੋ. ਸਟਹਬਾਨਾਂ ਨੇ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।5-
10-2021 ਤੇ 7-10-2021 ਨ ੰ  ਉਸ਼ਾ ਟਸਲਾਈ ਮਸੀਨ ਵਲੋਂ ਟਤੰਨ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਟਚਆ ਨ ੰ  ਟਸਲਾਈ 
ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨਮ ਨੇ ਤੇ ਟਸਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। 

 22-10-2021 ਨ ੰ  ‘ ਬੈਸਿ ਆਉਿ ਆਫ ਵੇਸਿ’ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਿਰ ਦੀ NGO ਤੋਂ ਆਏ 
ਟਮ.ਟਵਜੈ ਨੇ ਬੱਟਚਆਂ ਨ ੰ  ਪੈਪਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱ ਲ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਟਸਖਾਈ। ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ 
ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪਟੜਆਂ ਅਤੇ ਜੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਗ ਵੀ ਟਤਆਰ ਕੀਤੇ। 
 

 ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਪਿਭਾਗ  
 ਟਮਤੀ 8-9-2021 ਸਿੀ ਗੁਰ  ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਜਨਮ ਟਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਟਵਭਾਗ ਵਲੋਂ 

ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਟਗਆ।  
 ਇਸ ਟਵੱਚ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਦ ਜਾ, ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਏ.ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟਹਲਾ, ਦ ਜਾ ਅਤੇ 

ਤੀਜਾ ਸਧਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਟਮਤੀ 28,29,30 ਅਤੇ 31 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਜ਼ੋਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਿੀਵਲ ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ 

ਵਲੋਂ 5 ਆਇਿਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।  
 ਟਜਨਿ ਾਂ ਟਵੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮ ਹ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪਟਹਲਾ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।ਟਮਤੀ 

13,14,15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ ਹੋਏ ਇੰਿਰਜ਼ੋਨਲ ਯ ਥਫੈਸਿੀਵਲ 
ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮ ਹ ਗਾਇਨ ਦੀ ਿੀਮ ਨੇ ਪਟਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਿਾਂ ਟਵਭਾਗ 

ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਟਵਸ਼ੇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਉਡ ਟਵਖੇ ਰਾਸ਼ਿਰੀ 
ਗੀਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।  
 

 ਡਾਂਸ ਪਿਭਾਗ  
 31 ਅਗਸਤ 2021 ਨ ੰ  ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਜੀਵਨ ਬਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਟਨਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ 

ਹੋਏ।ਟਵਭਆਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਪੁਸਟਪੰਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਟਸੱਟਖਆ ਦਾਇਕ ਿ ਰ 

ਪਿੋਗਰਾਮ ਕੁਰ ਕਸ਼ੇਤਰ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਟਤਹਾਟਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਟਵਖੇ ਟਵਟਜ਼ਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦ ਰ ਦੌਰਾਨ 
ਡਾਂਸ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਰਿਾਇਰ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਡੇਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ 



ਨ ੰ  ਬਹੁਮੱੁਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਅਟਧਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਪੈਸ਼ਨ 
ਟਗੱਧੇ ਦੀ ਿਰੇਟਨੰਗ ਟਦੱਤੀ ਗਈ। 

fBZih gqkgshnK 

 

ਿਰੋ.ਹਰਤੇਜ ਕੌਰ 

 ਸਾਟਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨਵੀਂ ਟਦੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਟਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਟਕਤਾਬ 
‘ Where is my Home ? ਟਸਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ’ । 

ਿਰੋ.ਕੰਿਲਜੀਤ ਕੌਰ 

 ਟਮਤੀ 7/6/2021 ਨ ੰ  ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ‘ ਬੋਰਡ ਆਫਅੰਡਰ ਗਿੈਜ ਏਿ ਸਿੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ 
’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਟਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।1/11/2021 ਨ ੰ  ‘ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹ’ ਮਨਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਭਾਗ ਸੇਰਾਂ ਵਾਲਾ 
ਗੇਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਾਰੋਹ ਟਵੱਚ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। 

 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ ਿੰਜਾਬੀ ਮਾਹ ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਟਵ – ਉਚਾਰਣ’ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਮੈਗਜੀਨ ‘ ਜੋਟਤ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਲਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 
ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। 

ਿਰੋ.ਸੋਨੀਆਂ 

ਅਟਸਸਿੈਂਿ ਪਿੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਿ ਪਿੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਪਦਉਨੰਤ ਹੋਏ।ਕਾਲਜ ਟਵਖੇ ਬਤੌਰ ਕਨਵੀਨਰ ,ਲੀਗਲ ਸੈੈੱਲ ਕਮੇਿੀ 
ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਲੀਗਲ ਏਡ ਨਾਲ ਜਾਣ  ਕਰਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਲੈਕਚਰ ਟਦੱਤੇ। 

 

ਿਰੋ.ਹਰਿਰੀਤ ਕੌਰ 

 3ਟਰਸਰਚ ਪੇਪਰ ਕਿਮਵਾਰ “ kaleidoscope of Themes in Indian writing in English” International 

Reserech Journal Oct.2021 ISBN/2319-4979 ਟਵੱਚ ਛਟਪਆ।ਟਰਸਰਚ ਪੇਪਰ “ The Role of 

Mother Tongue in English Language Teaching” The Jornal of Oriental Research special 

issue 2021 Oct. ISBN: 0022-3301 ਟਵੱਚ ਛਟਪਆ। 
 “ Environmental Phenomeanon in The Poetry of Words Worth” Multilingual Bi-annual 

peer Reviewed Journal 2021 Oct.-Dec. ISBN:978-93-52050-22-2 ਟਵੱਚ 
ਛਟਪਆ।St.Joseph’s College for Women (Autonomous) Viskhapatnam ਟਵਖੇ (Deptt. Of 

English) 9 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਸਿ ਲੈਕਚਰ ਟਦੱਤਾ।18 ਜ ਨ 2021 ਨ ੰ  ਸਰ ਪ ਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ 
ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵ ਮੈਨ ਅੰਟਮਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

 ਜਗਤ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਿੇਿ ਓਪਨ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ,ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਪੇਪਰ ਰੀਟਡੰਗ ਡਰਾਮਾਂ(ਸਤੰਬਰ 
2022 ) ਟਵੱਚ ਲੈਸਨ ( ਦੋ ਯ ਟਨਿ) ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।  



 

ਿਰੀਤਇੰਦਰ ਕੌਰ 

 ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਿੇਲੰਿ ਨ ੰ  ਖੋਜਣ ਲਈ ਟਵਭਾਗ ਟਵਖੇ ਪਿਟਤਭਾ ਖੋਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। 
ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਜੋ ਟਕ ਸ.ਜਸਦੇਵ ਟਸੰਘ ਸੰਧ  ਕਾਲਜ, ਕੌਲੀ ਟਵਖੇ ਟਮਤੀ28 
ਤੋਂ31 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ ਦੀ ਬੀ.ਏ.III ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਹਰ ਟਸਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ (3159) 
ਨੇ ਨਾਨ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਿਮ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਕੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 

 ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ /ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਟਵੱਚ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਅਟਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੇ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।-ਨਵੰਬਰ 2021 ਟਵੱਚ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਟਵਖੇ ਜੋਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਿੀਵਲ ਟਵੱਚ ਜੱਜ 
ਦੀ ਭ ਟਮਕਾ ਟਨਭਾਈ। ਇੱਕ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਦਾ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਦਾ ਥੀਸੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। 

 ਸਮੇਂ –ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਟਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਟਧਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਟਵੱਚ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਫਰਵਰੀ 2021 ਟਵੱਚ 
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ਿਰੋ.ਸਪਕੰਦਰ ਕੌਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਅੰਡਰ ਗਿੇਜ ਏਿ ਸਿੱਡੀਜ ਇਨ ਟਹਸਿਰੀ ਦੇ ਮੈਬਰ ਟਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। 

ਡਾ.ਅਨੀਲਾ ਸਲਤਾਨਾ 

ਵੈਕਸੀਨੇਸਨ ਟਡਊਿੀ ਦੁਧਨਸਾਧਾ(ਪਟਿਆਲਾ) ਟਵਖੇ 23-1-2022 ਤੋਂ 23-2-2022 ਤੱਕ ਟਨਭਾਈ 

ਡਾ.ਕੁਲਪਿੰਦਰ ਕੌਰ 

 ਪੋਸਿ ਗਿੇਜਏਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਿਰ 46 ਚੰਡੀਗੜਿ ,R.K.S.D(PG) ਕਾਲਜ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ 
ਸਦੌਰਾ(ਯਮੁਨਾਨਗਰ) ਟਵਖੇ ਕਿਮਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਟਵੱਚ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਯੁਵਕ ਮੇਟਲਆ ਟਵੱਚ ਬਤੌਰ 
ਜੱਜ ਦੀ ਭ ਟਮਕਾ ਟਨਭਾਈ। 

 ਪਿਟਤਭਾ ਸਪੰਦਨ (ਚੈਰੀਿੇਬਲ ) ਸੋਸਾਇਿੀ ਟਸ਼ਮਲਾ ਦੇ ਸਟਹਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਟਨਹਰੀ ਮੰਡੀ ਵਲੋਂ ਟਮਤੀ 
19-2-2022 ਨ ੰ  ਆਯੋਟਜਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ- ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਵੱਚ Value Based Education ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਟਰਸਰਚ ਪੇਪਰ 
ਪਿਸਤੁਤ ਕੀਤਾ।ਟਮਤੀ 12-3-2022 ਤੋਂ 25-3-2022 ਤੱਕ ਟਰਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ।ਇੱਕ ਪੀ,ਐਚ.ਡੀ. ਦੀ 
ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਦਾ ਵਾਈਵਾ ਟਮਤੀ 5-4-2022 ਨ ੰ  ਹੋਇਆ। 

ਸਰੀ ਮਤੀ ਬਲਪਜੰਦਰ ਕੌਰ(ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ) 

 ਇਨਿੈਕਚਅੁਲ ਪਿਾਪਰਿੀ ਰਾਈਿ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਗਸੀਪਾ ਚੰਡੀਗੜਿ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਿ ਕੀਤਾ ਵੈਬੀਨਾਰ 14-16 ਸਤੰਬਰ 
2021 ਨ ੰ  ਅਿੈਂਡ ਕੀਤ।ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਰੀਆਂ ਮਟਹਲਾ ਕਾਲਜ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲਾਇਬਿੇਰੀਅਨ ਦੀ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਿੀ ਟਵੱਚ 
ਟਵਸ਼ਾ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਟਜੰਗ ਕਮੇਿੀ ਨਵੀ ਟਦੱਲੀ ਟਵਖੇ 22-9-2021 ਨ ੰ  ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਕੋਹਾ 
ਸਾਫਿਵੇਅਰ ਦੀ ਿਰੇਟਨੰਗ ਮੈਗਸੀਪਾ ਚੰਡੀਗੜਿ ਟਵਖੇ 22-2-21 ਨ ੰ  ਅਿੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। 



ਡਾ.ਮੀਪਤਕਾ ਗੋਇਲ 

 ਟਮਤੀ 4 ਮਈ 2021 ਨ ੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਟਮੰਦਰ ਪਾਲ ਟਸੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮੋਹਾਲੀ  ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਟਜਤ 
ਵੈਬੀਨਾਰ‘ Human Rights and Sri. Guru Teg Bahadur Ji : Travels and Teching’ ਟਵੱਚ ਭਾਗ 
ਟਲਆ। 

 ਟਮਤੀ 24 ਜ ਨ 2021 ਨ ੰ  ਜਗਤ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਿੇਿ ਓਪਨ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਟਜਤ ਇੱਕ 
ਰੋਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ‘Emprowesing Higher Education Through open and Distance 

Learing’ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 ਟਮਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨ ੰ  ਜਗਤ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਿੇਿ ਓਪਨ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਟਜਤ ਇੱਕ 

ਰੋਜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ  ਵੈਬੀਨਾਰ ‘ Achieving Excellence in Higher Education’ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 ਟਮਤੀ 24 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨ ੰ  ਜਗਤ ਗੁਰ  ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਿੇਿ ਓਪਨ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਟਜਤ 

ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਨੈਸਨਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ‘ Girl Child in India : Issues and Concernes ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।  
 

 ਡਾ.ਬਲਪਿੰਦਰ ਕੌਰ 
 ਟਮਤੀ : 14-9-2021 ਨ ੰ  ਟਹੰਦੀ ਟਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟਵਭਾਗ ,ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ ਟਹੰਦੀ ਟਦਵਸ ਸਮਾਰੋਹ 

ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਯ ਟਨਿ-2 ਵਜੋਂ ਪ ਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਲਈ ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ 

ਨ ੰ  ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 ਸਵੱਛਤਾ ਕਮੇਿੀ ਟਵੱਚ ਨਗਰ ਟਨਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 

ਡਾ: ਿਰਿੀਨ ਬਾਲਾ 

 ਸਾਟਹਤਯ ਸੰਚਯ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਟਦੱਲੀ 2021 ,ਵਲੋਂ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਪੁਸਤਕ ਸਮਕਾਲੀਨ ਟਹੰਦੀ ਕਟਵਤਾ, ਟਵਚੋ ਇੱਕ ਖੋਜ 
ਪੱਤਰ “ਪੰਜਾਬ ਸਮਕਾਲੀਨ ਟਹੰਦੀ ਕਟਵਤਾ” ISBN NO.978-93-91602-53-6) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਕਾਟਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। 

  30-31 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਜਾਨਕੀ ਦੇਵੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਟਦੱਲੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ 

ਸੈਮੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀਨ ਟਹੰਦੀ ਕਟਵਤਾ : ਟਵਸ਼ੇਸ ਚਰਟਚਤ ਕਟਵ’  ਟਵਸ਼ੇ  ਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪਿਸਤੁਤ 

ਕੀਤਾ। 
 ਟਮਤੀ 15 ਅਪਿੈਲ 2021 ਨ ੰ  ਸਾਹ  ਰਾਮ ਮਟਹਲਾ ਮਹਾਂਟਵਟਦਆਲਯ ਬਰੇਲੀ ਦੁਆਰਾਰ ਆਯੋਟਜਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਿਰੀ 

ਕਾਨਫਰੰਸ ਟਵੱਚ ‘ ਬ ਸਟਿੰਗ ਇਮਨਯ ਿੀ ਬਾਏ ਆਯੁਰਵੇਦਾ’ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਪਿਸਤੁਤ ਕੀਤਾ।  

 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੰ  ਸਿੀ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਮਹਾਰਸ਼ਿਰ,20-30 ਮਈ 2021 ਨ ੰ  ਅਵਧੇਸ਼ ਪਿਾਪਤ 
ਟਸੰਘ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਰੇਵ(M.P),22-23 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨ ੰ  ਐਸ.ਐਲ.ਬਾਵਾ ਡੀ.ਏ.ਵੀ ਕਾਲਜ ਬਿਾਲਾ ਵਲੋਂ 
ਆਯੋਟਜਤ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

  4 ਮਈ 2021 ,5 ਜ ਨ2021 ,8ਅਗਸਤ 2021 ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨ ੰ  ਵੱਖ -2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ 
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਸ਼ਿਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।  



 20-21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ 10-11 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨ ੰ  ਵੱਖ -2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ 
ਵੈਬੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ।  

 13-15 ਜ ਨ 2021 ਨ ੰ  ਟਵਸ਼ਵ ਟਹੰਦੀ ਸਾਟਹਤਯ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਨ ਪਿਯਾਗਰਾਜ ਵਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ 3 ਰੋਜ਼ਾ 

ਅਤਰਰਾਸ਼ਿਰਪੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।  
 3 ਅਪਿੈਲ 2021 ,29 ਮਈ 2021,17ਜੁਲਾਈ 2021 ਅਤੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨ ੰ  ਵੱਖ -2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਟਜਤ 

ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।  

 14 ਜ ਨ ਤੋ 21 ਜ ਨ 2021 ਤੱਕ ਅੱਿ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਫੈਕਲਿੀ ਟਡਵੈਲਪਮੈਂਿ ਪਿੋਗਰਾਮ(ਆਨਲਾਈਨ) ਅਤੇ 1 
ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ ਕੋਰਸ (ਆਨਲਾਈਨ ) ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।  

  7 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੰ  ਮਾਤਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਮਾਨ , 5 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਡਾ.  ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾ ਟਕਿਸ਼ਨਨ ਸਿੇਸ਼ਿ 
ਸਨਮਾਨ, 11 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਅਟਭਨੰਦਨ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਭਾਸ਼ਾ ਗੌਰਵ 

ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਟਨਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ।  
 ਟਮਤੀ 6 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੰ  ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਟਰਆ ਮਟਹਲਾ ਕਾਲਜ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਟਹੰਦੀ ਟਵਭਾਗ ‘ ਵ ਮੈਨ ਰਾਈਿਸ ਐਡਂ 

ਟਹਊਮਨ ਰਾਈਿਸ’ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟਵਸਤਾਰ ਟਦੱਤਾ। 

ਸਪਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਪਿਧੀਆਂ  

 ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਟਭਆਚਾਰਕ, ਸਾਟਹਤਕ, ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਟਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗੀਤ ਟਵਭਾਗ ਦੇ 
ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਜਾਦੀ ਟਦਵਸ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਟਦਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਗਾਨ ਦੀ 
ਪੋਲੋਗਰਾਊਂਡ ਟਵਖੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਟਦੱਤੀ।  

 ਡਾਂਸ ਟਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਮਟਹਲਾ ਟਦਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਟਨਿ ਤ ਸੋਲੋ ਅਤੇ ਗਰੱੁਪ ਡਾਂਸ ਦੀਆਂ ਦੋ 
ਆਈਿਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਟਵੱਚ ਡਾਂਸ ਟਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ 
ਨੇ ਸੰਮੀ ਡਾਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 

  ਫੋਕਆਰਿ ਟਵਭਾਗ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋਨਲ ਯਵੁਕ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਟਵੱਚ 
ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਟਵੱਚ ਵੀ ਦ ਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 
ਜੋਨਲ  ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਟਵੱਚ ਲੋਕ  ਗੀਤ , ਸਮ ਹ ਗੀਤ ਟਵੱਚ ਕਿਮਵਾਰ ਪਟਹਲਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਟਵੱਚ ਤੀਜਾ 
ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ,ਗੀਤ / ਗਜ਼ਲ ਟਵੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

  ਸੰਗੀਤ ਵਾਦਨ ਟਵਭਾਗ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਸਤਾਰ ਵਾਦਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੰਿਰਜੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਟਵੱਚ ਸਮ ਹ ਗਾਇਨ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ ਸਥਾਨ 
ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਟਵੱਛ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫੋਕਆਰਿ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 
ਇਨ  ਬਣਾਈ, ਨਾਲਾ ਬੁਣਾਈ, ਪਟਹਰਾਵਾ ਪਿਦਰਸ਼ਨੀ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

 ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ  ਨੇ ਕਟਵਤਾ ਗਾਇਨ,ਟਡਬੇਿ, ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਵੱਚ ਵੀ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ । ਫਾਈਨ ਆਰਿਸ 
ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਇੰਿਰਜੋਨਲ ਯੁਵਕ ਮੇਲੇ ਟਵੱਚ ਟਮੱਿੀ ਦੇ ਟਖਡੌਣੇ ਟਵੱਚ ਪਟਹਲਾ 
ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ,ਕਲੇਅ ਮੌਡਟਲੰਗ ਟਵੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਟਨੰਗ ਟਵੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।  



 ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ  ਟਵੱਚ ਬਹੁਤ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਟਜਵੇ NCC Prade  ਅਤੇ N.S.S ਕੈਂਪ ਆਟਦ ਦੇ ਕੁਝ 
ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਟਵੱਚ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਟਹਤਕ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। O.S.A. ਦੀ ਐਲੁਮਨਾਈ ਮੀਿ ਮੌਕੇ 
ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਟਵਭਾਗ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਸਰ ਪ ਬਹੁਤ ਖ ਬਸੁਰਤ ਨਗਮੇ 
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 

ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪਿਭਾਗ 

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਟਤੰਨ ਯ ਟਨਿ ਹਨ, ਟਜਹਨਾਂ ਟਵੱਚ 300 ਵਲੰਿੀਅਰ ਸਾਟਮਲ 
ਹਨ।ਪਿੋ.ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ , ਪਿੋ. ਮੀਟਤਕਾ ਗੋਇਲ, ਪਿੋ. ਬਲਟਵੰਦਰ ਕੌਰ ਪਿੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।  

 ਅਗਸਤ 2021 ਟਵੱਚ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਟਵੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ। 
 ਸਤੰਬਰ 21,2021 ਨ ੰ  ‘ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹ ’ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ 50 ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 24 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਐੈੱਨ.ਐੈੱਸ.ਐੈੱਸ. ਟਦਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਟਵੱਚ ਵਲੰਿੀਅਰ ਅਤੇ ਪਿੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ ਟਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। 
 ਅਕਤ ਬਰ 2021 ਟਵੱਚ ‘ ਰਾਸ਼ਿਰੀ ਏਕਤਾ ਟਦਵਸ ’ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੌਹੁ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ‘ 

ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ’ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ  ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਟਗਆ।  
 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ‘ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ ’ ਸੰਬੰਧੀ ਟਪੰਡ ਖੇੜੀ ਗੁੱ ਜਰਾਂ ਟਵਖੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜਾ ਕੈਂਪ 

ਲਗਾਇਆ ਟਗਆ। 
 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ‘ ਭਾਰਤੀ ਸੰਟਵਧਾਨ  ਟਦਵਸ ’ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ। 
 ਜਨਵਰੀ 2022 ਟਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਨਮੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਟਲਖਣ ਪਿਤੀਯੋਗਤਾ ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।  
 ਜਨਵਰੀ 2022 ਟਵੱਚ ‘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯ ਥ ਫੈਸਿੀਵਲ’ ਦੇ ਉਦਯਾਿਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਟਵੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗ ਟਲਆ। 
 ‘ ਕੌਮੀ ਬਾਲੜੀ ਟਦਵਸ ’ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਿਰ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।  
 ਫਰਵਰੀ 2022 ਟਵੱਚ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਬਣੇ ਪੋਟਲੰਗ ਬ ਥਾ ਟਵਖੇ ਟਡਊਿੀ 

ਟਨਭਾਈ। 
 ‘ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿੇਸ਼ਿ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ’ ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੋਸਿਰ ਅਤੇ ਸਲੋਗਨ ਬਣਾਏ।  
 08-03-2022 ਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਿਰੀ ਮਟਹਲਾ ਟਦਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ  ਤੇ ਕਾਟਵ- 

ਉਚਾਰਨ ਮਕਾਬਲਾ ਕਰਾਇਆ ਟਗਆ।  

 

ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ 
 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਟਵਖੇ 4 ਪੰਜਾਬ ਗਰਲਜ਼ ਬਿਾਲੀਅਨ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਜਸ 

ਟਵੱਚ 100 ਟਵਟਦਆਰਥੀ ਕੈਟਡਿ ਹਨ। 
  ਇਸ ਵਰਿੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸੱਤ ਰੋਜਾ ਕੈਂਪ 27 ਅਕਤ ਬਰ ਤੋ 2 ਨਵੰਬਰ 

2021 ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਲੱਟਗਆ। ਇਸ ਟਵੱਚ ਜੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ,ਪਟਿਆਲਾ 
ਅਤੇ ਏ.ਐਸ ਕਾਲਜ ਖੰਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਟਲਆ ਲਗਭਗ ਇਸ ਟਵੱਚ 200 ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਕੈਟਡਿਸ ਨੇ 
ਭਾਗ ਟਲਆ।ਰੋਪੜ ਟਵਖੇ ਟਮਤੀ 18-11-21 ਤੋਂ ਪਿੀ.ਐਰ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੈਂਪ ਲੱਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਕੈਟਡਿਸ 



ਨੇ ਭਾਗ ਟਲਆ।ਟਮਤੀ 26/11/21 ਨ ੰ  ਸੰਟਵਧਾਨ ਟਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਹੇਿ ਟਲਖੀਆਂ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ 
ਕਰਵਾਈਆ ਗਈਆ. 

 ਸੰਟਵਧਾਨ ਟਦਵਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਟਵੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ।. ਮੌਟਲਕ ਕਰਤੱਵ ਪਿਤੀ ਸੁਹੰ ਚੱੁਕੀ ਗਈ। 
 .ਸੰਸਦੀ ਪਿਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਿਸਤਾਵਨਾ ਸਮ ਹ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ  ਪੜਿੀ ਗਈ ਅਤੇ 

ਸਰਿੀਟਫਕੇਿ ਪਿਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ । 
 ਟਮਤੀ 9-11-2021 ‘Vigilance Awarness’ ਟਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਪੋਸਿਰ ਮੇਟਕੰਗ ਅਤੇ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ੰ  

ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਿਫਾਰਮ ਤੇ ਪੋਸਿ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। 
 ਟਮਤੀ 8-11-2021 ਤੋ 2-12-2021 ਤੱਕ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਟਦਵਸ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ। ਇਸ ਟਵੱਚ 28 -11-2021 ਨ ੰ  

ਪੋਸਿਰ ਮੈਟਕੰਗ ਅਤੇ 30 ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਲੇ –ਦੁਆਲੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਟਭਆਨ ਚਲਾਇਆ ਟਗਆ। 
 1 ਦਸੰਬਰ ਨ ੰ  Plantation ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 2.12.2021. ਨ ੰ  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਦੇ ਕੈਂਟਡਿਸ ਵਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਥ 

ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ,ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਉਨਿ ਾਂ ਨ ੰ  ਲੌੜੀਦਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ 
ਗਏ। ਟਮਤੀ 6-12-21 ਨ ੰ  Armed Forces Flag Day  ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਕੈਟਡਂਿਸ ਨੇ ਝੰਟਡਆ ਦੀ 
ਰਕਮ ਇੱਕਿੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 

 ਟਮਤੀ 10-12-21 ਨ ੰ  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਟਵਭਾਗ ਨੇ Gen.Bipin Rawat ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ (18t CDS) ਜੀ ਦੀ 
ਹੈਲੀਕੰਪਿਰ ਦ ਰਘਿਨਾ ਟਵੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ OMAXE ਮਾਲ ਟਵਖੇ Candle Light ਕਰਕੇ ਸੋਗ 
ਦਾ ਪਿਗਿਾਵਾ ਕੀਤਾ। 

 ਟਮਤੀ 16-12-21 ਨ ੰ   ‘ ਟਵਜੈ ਟਦਵਸ ’ ਮਨਾਇਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ : 
1.ਕਟਵਤਾ ਉਚਾਰਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 

2.ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ  
3. ਪੋਸਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ  
4.ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਰੈਲੀ 

 ‘ Epitaph’ ਪਟਿਆਲਾ  ਟਵਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱ ਲ ਭੇਂਿ ਕੀਤੇ ਅਤੇ Cadets ਨ ੰ  ਇੰਡੋ-ਪਾਕ ਵਾਰ 
1971 ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਇਆ। 

 ਟਮਤੀ 16-12-21 ਨ ੰ  ਿਰੈਟਫਕ ਇੰਚਾਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਸਪੈਕਿਰ ਪੁਸਪਾ ਜੀ ਵੱਲੋ NCC Cadets,Girl 

Students  ਅਤੇ Staff ਨ ੰ  ਿਰੈਟਫਕ ਟਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਟਖਆ ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਟਦੱਤਾ ਟਗਆ  ਜ ੋ
ਟਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪ ਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਾਂ ਟਵਸ਼ਾ ਸੀ।  

 26-1-22 ਨ ੰ  ਕਾਲਜ ਦੇ NCC Cadets ਨੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਉਡ ਟਵਖੇ ਟਜਲਿਾ ਪੱਧਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਟਦਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 
ਪਰੇਡ ਟਵੱਚ ਟਹੱਸਾ ਟਲਆ।  

 ਟਮਤੀ 20-2-22 ਤੋਂ 26-02-22 ਨ ੰ  ਸੰਗਰ ਰ ਟਵਖੇ Annual Training Camp ਲੱਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ 
ਲੱਗਭਗ 20 Cadets ਨੇ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

 

 

 

 



ਪਕਿੱ ਤਾ, ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਿਲੈਸਮੈਂਿ ਸੈੱਲ 

 ਪੰਜਾਬ ਟਜਲਿਾ ਟਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁਨਰ ਟਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟਸਖਲਾਈ ,ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਾਪਤ ਟਚੱਿੀ ਟਮਤੀ 
1-9-2021 ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟਕੱਲ ਿਿੇਟਨੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਟਜਸਿਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 
ਆਨ –ਲਾਇਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਟਜਸਿਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

 I.T.I. ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟਕੱਲ ਟਡਵੈਲਪਮੈਂਿ ਟਮਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਮਲਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟਕੱਲ ਿਿੇਟਨੰਗ ਕੋਰਸ (Artificial 

Intellegence and Data Science)ਸੁਰ  ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਟਜਸ ਟਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਰਟਜਸਿਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

 S V I E T ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ Pool Campus Placement Drive by E CLERX, Chandigarh ਟਵਖੇ  ਸਰਕਾਰੀ 
ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ Pass out Batches 2019,2020 ਅਤੇ 2021 Pass out Graduate Students ਨ ੰ  
Participate ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੇਟਰਆ । 

  ਟਮਤੀ 13-9-2021 ਨ ੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਟਵਖੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਆਯੋਟਜਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। 
 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਘਰ- ਘਰ  ਟਮਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਟਜਲਿਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ 

ਹੁਨਰ ਟਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟਸਖਲਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਟਤਆਰੀ ਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਟਚੰਗ ਲਈ 
ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  Provided link ਤੇ ਰਟਜਸਿਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਕਹਾ। 

 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਹੁਨਰ ਟਵਕਾਸ ਅਤੇ ਟਸਖਲਾਈ ਟਵਭਾਗ 
ਵੱਲੋਂ ਟਤਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿੱ ਟਤਿਕਾ “ ਘਰ- ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ”ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਕਰਵਾਇਆ । 

 ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਟਵੱਚ ਡੀ ਬੀ ਈ ਈ  ਟਵਖੇ 40-40 ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਵਜ਼ਿ ਕਰਵਾਈ ਟਮਤੀ: 23-11-2021 ਨ ੰ  
ਕਾਲਜ ਦੇ B.C.A.  ਭਾਗ I ,II , III,ਅਤੇ PGDCA ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੀ Visit ਕਰਵਾਈ। 

 ਟਮਤੀ : 1-12-2021 ਤੋਂ 6-12-2021 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ High- end Job Fair ਲਈ 
ਕਾਲਜ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨ ੰ  link ਟਦੱਤਾ ,ਅਤੇ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਰਟਜਸਿਿੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। 

ਸਿੀਿ 

 29.9.2021 ਨ ੰ  ‘ ਚੋਣਾਂ ਟਵੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਟਹਲਾ ਵੋਿਰ ਦੀ ਅਟਹਮ – ਭ ਟਮਕਾ ‘ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ 
ਟਗਆ। 

 13-10-2021 ਨ ੰ  ਸਿੇਿ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜ .ਟਵਖੇ, ‘ ਚੋਣਾਂ ,ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ- ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ’ ਟਵਸ਼ੇ ਤ ੇ
ਕਰਵਾਈਆਂ ਐਕਿੀਟਵਿੀਜ਼ ਟਵੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

 9-12-2021 ਨ ੰ ,‘ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜ ਟਵਖੇ, ‘ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਅਟਭਆਨ ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ 
ਟਗਆ। 

 15-12-2021 ਨ ੰ  B.L.O. ਹਰਪਿੀਤ ਟਸੰਘ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੱਟਚਆਂ ਨ ੰ  ਵੋਿ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੇਟਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 
‘ਵੋਿ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ’ ਟਵਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਟਗਆ। 

 ਪੰਜਾਬ ਟਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਟਵਖੇ ਬਣੇ ਬ ਥਾਂ ਤੇ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵਲੰਿੀਅਰਾਂ ਵਜੋਂ ਟਡਊਿੀ ਟਨਭਾਈ। 
                                   

ਖੇਡ –ਿਰਾਿਤੀਆਂ  



ਪੜਿਾਈ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ  ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਟਵੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆਂ। 

 ਵ ਸ਼ -ਵ ਸ਼  ਗੇਮ  ਟਵੱਚ ਸਬੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਰੋਲ ਨੰ: 3195 ਨੇ ਟਡਸਟਿਕ ਟਵੱਚ ਗੋਲਡ(10-10-
2021) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਿਰਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ AIIU ਟਵੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (ਦਸੰਬਰ 2021 ) ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।  

 ਯੋਗ – ਯੋਗ ਟਵੱਚ ਈਸ਼ਾ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਰੋਲ ਨੰ: 3016  ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਿਰਯ ਨੀਵਰਟਸਿੀ (25TH – 

28TH Dec 2021) ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।ਕਰਾਿੇ – ਕਰਾਿੇ ਟਵੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ  ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੱਲਾਂ 
ਮਾਰੀਆਂ। 

 ਜਸਟਵੰਦਰ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਰੋਲ ਨੰ: 1840 ਨੇ ALL INDIA SEIKOKAI KARATE 

CHAMPIONSHIP ਟਵੱਚ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(27TH -29TH Oct.2021),Punjab State Karate 

Championship ਟਵੱਚ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(14TH -15TH Nov.2021)ਅਤੇ 20TH North India Wadokai 

Karate Do Championship ਟਵੱਚ ਵੀ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (7TH -12 Oct.2021)ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ. 

ਮਨਦੀਿ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ ਭਾਗ II ਸਮੈਸਿਰ IV ਰੋਲ ਨੰ.1919 ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ । 

 All India Seikokei Karate Championship  ਟਵੱਚ Bronze Medal (27th 29th Oct.2021)ਪਿਾਪਤ 
ਕੀਤਾ। 

 Punjab State Karate Championship ਟਵੱਚ Bronze Medal (14th -15th Nov.2021 ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
20th North India Wodokai Karate Do Championship ਟਵੱਚ ਵੀ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(7th -12th 

Oct.2021) ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ।Inter – College Karate ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ(10 to 11 Nov.2021) 

ਅਜੂ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ II ਸਮੈਸਿਰ IV ਰੋਲ ਨੰ.1918 ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ। 

 All India Seikokei Karate Championship  ਟਵੱਚ Bronze Medal (27th 29th Oct.2021)ਪਿਾਪਤ 
ਕੀਤਾ। 

  Punjab state Karte Championship ਟਵੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ(14th 15th Nov.2021) 

 20th North India  wadokai Karate Do Championship ਟਵੱਚ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(7th -12th Oct.2021) 

 Inter College Karate ਟਵੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਂਡਲ ਟਲਆ(10th to 12th Nov.2021) 

 Interuniversity (14th to 18th March 2022) ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ। 

ਜਿੱ ਸੀਿਰੀਤ ਕੌਰ –ਬੀ.ਏ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਸਮੈਸਿਰ ਚੌਥਾ ਰੋਲ ਨੰ.-1839 ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ  

 ਪੰਜਾਬ ਸਿੇਿ ਕਰਾਿੇ ਚੈਪੀਅਨਟਸਪ ਟਵੱਚ Bronze Medel( 14th-15th Nov. 2021).2.20th North India 

Wadokai Karate Do Championship ਟਵੱਚ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ(7th -12th Oct.2021.Inter College-

Silver Medel(10 to 11Nov.2021) 

 .Interuniversity ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।(14 to 18 March2022) 

.ਹਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਿਪਹਲਾ ਰੌਲ ਨੰ.154 ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ 

 All India Seikokei Karate Championship ਟਵੱਚ Bronze Medel. 



 Punjab State Karate Championship ਟਵੱਚ Bronze Medel (7th -15th Nov.2021) ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
 20th North India Wadokai Karate Do Championship Gold Medel(7th -12th Oct.2021)ਪਿਾਪਤ 

ਕੀਤਾ। 
 Inter College ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ।(10 to 11Nov.2021) 

ਅਮਨਦੀਿ ਕੌਰ ਬੀ.ਏ.ਭਾਗ ਿਪਹਲਾ ਰੌਲ ਨੰ.154 ਦੀਆਂ ਿਰਾਿਤੀਆਂ 

 Punjab State Karate Championship ਟਵੱਚ Bronze Medel (14th 15th Nov.2021) 

20th North India Wadokai Karate Do Championship ਟਵੱਚ Bronze Medel  (7th -12th Oct.2021). 

 Inter College ਟਵੱਚ ਭਾਗ ਟਲਆ (10 to 11 Nov.2021) 

 ਟਜਮਨਾਸਟਿਕ – ਰੋਸ਼ੀ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਰੌਲ ਨੰ.502 ਦੀਆਂ ਪਿਾਪਤੀਆਂ। 
  Inter College Events – Floor Exercise – Gold Medal 

 Balance Beam Gold Medal 

 Uneven Bar –Silver Medel 

 Vaultiy Table –Silver Medel 

 .Senion open Distruct – Uneven Bar- Silver Medel (6 Nov.2021) 

 ਐਥਲੇਪਿਕਸ਼ – ਪਦਕਸ਼ਾ ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਿਪਹਲਾ ਰੌਲ ਨੰ .246 । 

 Youth Mular Game Foundetion ਟਵੱਚ 200m ਦੌੜ ਟਵੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ (10-10-2021 ਨ ੰ  ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
 National Indian Sports Foundetion ਟਵੱਚ 200 m ਦੌੜ ਟਵੱਚ ਟਸਲਵਰ ਮੈਡਲ (07-08-2021) ਨ ੰ  

ਪਿਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
 Name –Sabita Kumari ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਤੀਜਾ  ਰੌਲ ਨੰ.3195 ਯੋਗਾ ਟਵੱਚ ਹੇਿ ਟਲਖੀਆਂ ਪਿਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। 

Sr.no. Tournament 
Name 

Date  Medel 

1. All India 
Interuniversity 
AIIU 

Dec.-2021 Gold 

2. State 
Championship 

10-10-2021 Silver 

3. District 31-01-21 Gold 

 

                                    ਐਲੁਮਨਾਈ ਪਰਿੋਰਿ 

 ਕਾਲਜ ਦੇ O.S.A. ਮੈਂਬਰ ਡਾ ਜੀਵਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਐੈੱਮ.ਏ. ਡਾਂਸ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਕੁ. ਮੁਸਕਾਨ ਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ 
ਫੀਸ ਭਰੀ। 

 ਕਾਲਜ ਦੇ O.S.A. ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੁਸਟਪੰਦਰ ਨੇ ਐੈੱਮ.ਏ. ਭਾਗ ਪਟਹਲਾ ਦੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣ ਕੁ.ਸਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ 
ਐੈੱਮ.ਏ. ਭਾਗ ਦ ਜਾ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਕੁ.ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁ.ਬੰਦ  ਬੈਂਸ ਦੀ ਕੱੁਲ 32,000 ਫੀਸ ਭਰੀ। 

 ਕਾਲਜ ਦੇ O.S.A. ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੁਸਟਪੰਦਰ ਅਤੇ ਪਿੋ. ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਲਈ  ਗੁਲਾਬ ਦੇ 
40 ਪੌਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। 



 ਪਿੋ. ਪੁਸਟਪੰਦਰ ਨੇ ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਟਵਖੇ ਕੁਝ ਟਕਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਸਕ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। 
 ਪਿੋ. ਅਰੁਣਦੀਪ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਇੰਸਿਰ ਮੈਂਿ ਟਵਭਾਗ ਨ ੰ  ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੁਕ ਬੈਂਕ ਨ ੰ  30 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾਨ 

ਕੀਤੀਆ । 
 ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਟਵੱਚ O.S.A.ਵੱਲੋਂ ਪਿੋਜੀਡੈਂਿ, O.S.A. ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਪ ਰਣ ਮੱੁਟਦਆ ਤੇ ਮਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆ ਅਤੇ 

O.S.A. ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
  ਟਮਤੀ 12-03-2022 ਨ ੰ  ਟਸੱਟਖਆ ਟਵਭਾਗ (ਉਚੇਰੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਈਸ ਟਪਿੰ ਸੀਪਲ ਪਿੋ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 

ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਵੱਚ ਕੌਸਲ ਮੈਂਬਰਜ ਅਤੇ O.S.A. ਮੈਂਬਰਜ਼ ਪਿੋ. ਡਾ ਪਿੀਟਤੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਪੁਸਟਪੰਦਰ ,ਪਿੋ.ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ 
ਦੇ ਸਟਹਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਲੁਮਨਾਈ ਮੀਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। ਪਿੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ E.V.S.ਦੇ 
ਪਿੋਫੈਸਰ ਟਰਚਾ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖ ਬੀ ਟਨਭਾਇਆ ਟਗਆ। 

  ਪਿੋ.ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ,ਪਿੋ. ਲਵਲੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਟਵੱਚ ਐਨਰੌਲਮੈਂਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸਾਟਹਤ ਕੀਤਾ ਟਗਆ। ਇਸ 
ਸਾਬਕਾ ਟਵਟਦਆਰਥੀ ਟਮਲਣੀ ਟਵੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ  ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ –ਆਪਣੇ ਟਵਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ 
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨ ੰ  ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੜ -2 ਇਸ ਟਮਲਣੀ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ 
ਕੀਤੀ। ਇਸ ਟਮਲਣੀ ਮੌਕੇ ਸੰਗੀਤ ਟਵਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡਲੀ ਪਿਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਮਤੀ 12 
ਅਪਿੈਲ 2022 ਐਲ ਮਣੀ ਮੀਿ ਕਰਕੇ ਨਵੀ ਕਾਲਜਕਾਰੀ ਕਮੇਿੀ ਦਾ ਗਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਟਗਆ. 

 
 

ਲਾਇਬਰੇਰੀ  

ਕਾਲਜ ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ -2 ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58000 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ ਰੀ ਤਰਿਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ 
,ਕੰਟਪਊਿਰਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਰੈਕਾ ਤੇ ਸਬਜੈਕਿ ਵਾਈਜ ਅਰੇਂਜਡ ਹਨ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਡਾਿਾ ਬੇਸ ਦੀ EXCEL ਸੀਿ OPAC 
ਲਾਈ ਉਧਲੱਭਧ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਟਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਿਾ ‘ ਕੋਹਾ ’ ਸਾਫਿਵੇਅਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ 
ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਟਰਹਾ ਹੈ।  

 ਸਿਾਫ ਅਤੇ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਟਵਟਜਿ ਐਿਂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MIS ਪੋਰਿਲ ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਟਜਸਦੀ 
ਟਸੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਵਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਰਿਾਇਰਡ ਪਿੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਰਸੋਰਸਜ ਉਪਲੱਭਧ ਹਨ 
ਤੇ ਉਹ ਟਕਸੇ ਵੀ ਵਰਟਕੰਗ ਡੇ ਆਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਟਵੱਚ 4 ਕੰਟਪਊਿਰ ਅਤੇ ਇੰਿਰਨੈਿ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। 
 e – resources ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ N-LIST ਪਿੋਗਰਾਮ ਸਬਸਕਰਾਈਵਡ ਹੈ। ਟਜਸਦਾ ਪਾਸ ਵਰਡ ਸਿਾਫ ਅਤੇ 

ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਟਗਆ ਹੈ । ਉਹ ਘਰ ਬੈਿ ਕੇ ਜਰਨਲਜ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਟਕਤਾਬਾ ਦੀ ਅਕਸੈਂਸ 
ਲੈਂਦੇ ਹਨ।  

 ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਟਵੱਚ ਵੱਖ-2 ਟਵਟਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਟਧਤ 68 ਰਸਾਲੇ /ਜਰਨਲਾ ਅਤੇ 18 ਅਖਬਾਰਾਂ ਟਹੰਦੀ,ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ 
ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਜਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜੀ.ਕੇ.ਤੇ ਕੰਪੀਟਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਤਆਰੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੁਕਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾ ਲਈ ਪ ਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਇਸ਼  ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 



 ਲਾਇਬਿੇਰੀ ਟਵੱਚ ਸਮੇਂ-2 ਤੇ ਪੁਸਤਕ ਪਿਦਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ,ਟਜਵੇ ਨਾਰੀ ਟਦਵਸ , ਸੰਟਵਧਾਨ ਟਦਵਸ, ਗੁਰ  ਨਾਨਕ 
ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਕਾਸ਼ ਪੁਰਵ ਆਟਦ 14-20 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨ ੰ  ਬੁਕ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਟਗਆ ਤੇ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾ  ਦੇ 
ਪੇਪਰ ਰੀਟਡੰਗ ਕਨਿੈਸਿ , QUIZ,ਕਟਵਤਾ ਉਚਾਰਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿਾਈਜ ਟਦੱਤੇ ਗਏ। 

j';Nb 

   ekbi ftZu d{o^d[okv/ s'A nkT[D tkbhnK ftfdnkoEDK dh fojkfJP bJh j';Nb dk th gqpzX j? fi; 

ftZu 90 ewo/ T[gbpX jB ns/ T[jBK ftZu 450 ftfdnkoEDK d/ ofjD dk gqpzX j?.ਇਹ j';Nb e'ftv ^19 

d/ wZd/Bio pzd  fojk ;h. fwsh 8H12H2021 B{z j';Nb y'fbnk frnk fi; ftZu 138 ftfdnkoEDK ofjD bJh 

nkJhnK.ਹੋਸਿਲ ਟਵੱਚ ਮੈੈੱਸ, ਗੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਟਹਬ ,ਰੀਟਡੰਗ, ਿੀ.ਵੀ ਰ ਮ ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰ ਮ, ਨਰਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਆਟਦ 

ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਹੋਸਿਲ ਟਵੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਿਸਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਨਾਿਕਾਂ ਸਟਭਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ।  

 
fgzq;hgb 
;oekoh ekbi bVehnK 
gfNnkbk 


