
 

ਪੰਜਾਬੀ ਯਨੂੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ  ਵਾਰਸਿਕ ਸਰਪਰੋਟ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਿਚੂਨਾ 

ਲੜੀ 
ਨੰ: 

ਮਖੁੀ ਿਚੂਨਾ 

1 ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤ ੇ
ਪਤਾ 

ਿਰਕਾਰੀ ਸਕਰਤੀ ਕਾਲਜ ਸਨਆਲ-ਪਾਤੜਾਂ(ਪਸਟਆਲਾ) 

2 ਕਾਲਜ ਦਾ ਈ-ਮਲੇ/ਵਬੈ 
ਿਾਈਟ 

gcnialpatran@gmail.com 

3 ਸਪਰੰ ਿੀਪਲ (ਇਹ ਿਪੱਿਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਕ ੇਸਨਯਕੁਤੀ 
ਪੱਕੀ ਹ ੈਜਾਂ ਆਰਜੀ) 

ਡਾ.ਿੰਗੀਤਾ ਹਾਂਡਾ 

4 ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 
ਸਗਣਤੀ 

1 ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, 13 ਗੈਿਟ ਫੈਕਲਟੀ, 8 HEIS 

5 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਕੁੱਲ 
ਸਗਣਤੀ 

1622 

6 ਉਪਲਭਿ ਿਟਰੀਮਿ 

(ਆਟਰਿ, 
ਕਾਮਰਿ,ਿਾਇੰਿ, ਆਸਦ) 

ਆਰਟਿ, ਕੰਸਪਊਟਰ ਿਾਇੰਿ 

7 ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦ ੇਕਰੋਿ ਬੀ.ਏ, ਬੀ.ਿੀ.ਏ, ਪੀ.ਜੀ.ਡੀ,ਿੀ.ਏ, ਐਮ.ਐਿ.ਿੀ(ਆਈ.ਟੀ),ਐਮ.ਐਿ.ਿੀ(ਲੇਟਰਲ ਐਟਰੀ) 
8 ਫਕੈਲਟੀ ਦਆੁਰਾ ਿਾਲ 

ਸਵੱਚ ਪਰਕਾਸਿਤ ਪਿੁਤਕਾਂ 
 ਡਾ. ਗਰੁਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੁੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤਕ ਿਵ-ੈਜੀਵਨੀ ਦੀ 

ਇਸਤਹਾਿਕਤਾ ਅਤ ੇਿੰਚਾਰ ਜਗੁਤਾਂ’ ਪਿੁਤਕ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਈ। 
 ਪਰ.ੋ ਮਸਨੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ) ਦਆੁਰਾ ਰਸਚਤ  “ਅਗਨੀ ਪਰੀਸਖਆ” ਕਾਸਵ 

ਿੰਗਰਸਹ ਵੀ ਪਰਕਾਸਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। 
9 ਫਕੈਲਟੀ ਦਆੁਰਾ ਿਾਲ 

ਸਵੱਚ ਪਰਕਾਸਿਤ ਖਜੋ 
ਪੱਤਰ 

 ਡਾ. ਜਿਸਵੰਦਰ ਿਰਮਾਂ ਐਸਿਿਟੈਂਟ ਪਰੋਫੈਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ ਨੇ 23 ਅਕਤਬੂਰ 2017 ਨੰੂ ਪਬਸਲਕ ਕਾਲਜ 
ਿਮਾਣਾ ਦੇ ਿਰੀਰਕ ਸਿੱਸਖਆ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਇੰਟਰਨੈਿਨਲ ਕਾਨਫਰੰਿ ਆਨ ਿਾਇੰਟੇਸਫਕ ਕਲਚਰ 
ਇੰਨ ਸਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਿਨ ਯੋਸਗਕ ਿਾਇੰਿ ਅਤ ੇ ਖੇਡਾਂ ਸਵੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ-ਕਲਾ ਬਾਜੀ ਦ ੇ ਖੇਡ 
ਕਰਤੱਬ:ਸਵਿੀ ਅਤੇ ਿਰੂਪ’ ਸਵਿੇ ਉੱਪਰ ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ । 

 ਇਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਦੇ ਿਾਸਹਤ ਅਸਿਐਨ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਈ 2018 ਸਵਚ ਕਾਰਵਾਈ 
ਿੱਤਵੀਂ ਸਵਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਿ ਸਵਚ ‘ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਿੂ ਦਾ , ਕਸਵਿਰੀ ਕਾਸਵ ਿੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸਚੰਤਰਨ’ 
ਸਵਿੇ ਉਪਰ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ। 
 ਪਰੋ. ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਿਾਿਤਰ ਸਵਭਾਗ ਨੇ ‘ਸਚੰਤਨ’ ਜਰਨਲ ਸਵੱਚ ਪੰਸਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਸਹਰੂ 

ਦੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸਵਚਾਰ ਸਵਿੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪਰਕਾਸਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। 
10 ਫਕੈਲਟੀ ਦਆੁਰਾ ਿਾਲ 

ਸਵੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤ ੇਗਏ 
ਿਮੈੀਨਾਰਾਂ, ਵਰਕਿਾਪਾਂ 
ਅਤ ੇਕਾਨਫਰੰਿ ਦਾ ਵਰੇਵਾ 
ਸਗਣਤੀ 

1. ਡਾ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੰੂ ਪਬਸਲਕ ਕਾਲਜ 
ਿਮਾਣਾ ਦੇ ਿਰੀਰਕ ਸਿੱਸਖਆ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਿ ਸਵਚ ‘ਖੇਡਾਂ, 
ਿਾਸਹਤ ਅਤੇ ਿੱਸਭਆਚਾਰ’ ਸਵਿੇ ਉਪਰ ਖਜੋ-ਪੱਤਰ ਪੇਿ ਕੀਤਾ। 

2.  ਇਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਦੇ ਿਾਸਹਤ ਅਸਿਐਨ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋ ਮਈ 2018 
ਸਵਚ ਕਾਰਵਾਈ ਿੱਤਵੀਂ ਸਵਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਿ ਸਵਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਹਤਕ ਿਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਦੀ 
ਆਲੋਚਨਾ: ਇਕ ਅਸਿਐਨ‘ ਸਵਿੇ ਉੱਪਰ ਖਜੋ-ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ।  

3. ਪਰੋ. ਮੀਨੰੂ ਗੌੜ (ਇਕਨਾਸਮਕਿ ਸਵਭਾਗ) ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੰੂ ਪਬਸਲਕ ਕਾਲਜ ਿਮਾਣਾ 
ਸਵਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਿ ਸਵਚ “Role of sports in 

Economics development” ਉਪਰ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ।  
4.  ਪਰੋ. ਜਗਦੀਿ ਸਿੰਘ (ਸਹੰਦੀ ਸਵਭਾਗ) ਨੇ 21,22 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 

ਪਸਟਆਲਾ ਸਵਖੇ ਹੋਈ ਰਾਿਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਿ ਸਵਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 
ਐਨ.ਿੀ.ਿੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੰੁਦ ੇਹੋਏ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋ 21 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਰੋਪੜ ਸਵਖੇ ਲੱਗੇ 10 
ਸਦਨ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ ਕੈਂਪ ਸਵਚ ਭਾਗ ਸਲਆ। 

5.  ਪਰੋ. ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਜੌਗਰਾਫੀ ਸਵਭਾਗ) ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ ਸਵਖੇ ਹੋਈ 
ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਿ ਸਵਚ “Agrarian Crisis and Environment 
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prospective”   ਸਵਿੇ  ਉਪਰ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ। 
6. ਪਰੋ. ਮਸਨੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ) ਨੇ 21,22 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੰੂ ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ ਪਸਟਆਲਾ 

ਸਵਖੇ ਹੋਈ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਿ ਸਵਚ “ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਿਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲੀ ਿਸਥਤੀ ਤੇ ਿੰਭਾਵਨਾਵਾਂ” 
ਸਵਿੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਪਸੜਿਆ ਸਗਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਵੱਲੋਂ  ਇਹਨਾਂ ਦਆੁਰਾ ਰਸਚਤ “ਅਗਨੀ 
ਪਰੀਸਖਆ” ਕਾਸਵ ਿੰਗਰਸਹ ਵੀ ਪਰਕਾਸਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ 2017 ਸਵਚ ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ 
ਪਸਟਆਲਾ ਦੇ “ਬੋਰਡ ਆਫ ਿਟੱਡੀਜ਼” ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 

11 ਕਾਲਜ ਦਆੁਰਾ ਿਾਲ 
ਸਵੱਚ ਅਯਸੋਜਤ ਕੀਤ ੇ
ਿਮੈੀਨਾਰਾ ਕਾਨਫਰੰਿ 
ਸਵਿਿੇ ਭਾਿਣਾ ਦਾ ਵਰੇਵਾ 
ਸਗਣਤੀ 

ਸਨੱਲ 

12 ਕੀ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ 
ਐਨ.ਐਿ. ਐਿ ਯਸੂਨਟ ਹ ੈ

ਹਾਂ 

13 ਕੀ ਕਾਲਜ ਸਵੱਚ 
ਐਨ.ਿੀ.ਿੀ.ਯਸੂਨਟ ਹ ੈ

ਹਾਂ 

14 ਿਾਲ ਸਵੱਚ ਅਯਸੋਜਤ 
ਕੀਤ ੇਗਏ ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ 
ਿਮਾਰਹੋਾਂ ਅਤ ੇਕਾਰਜਾਂ ਦਾ 
ਵਰੇਵਾ 

 15 ਅਗਿਤ ਨੰੂ ਆਜਾਦੀ ਸਦਵਿ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੰੂ  ਗਣਤੰਤਰ ਸਦਵਿ ਨੰੂ ਇਲਾਕੇ ਸਵੱਚ ਹੋਏ ਿਰਕਾਰੀ ਿਮਾਰੋਹਾਂ ਸਵੱਚ 
ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਨ.ਿੀ.ਿੀ ਯੂਸਨਟ ਨੇ ਪਰੇਡ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਸਲਆ। 

 08 ਿਤੰਬਰ ਇਸਤਹਾਿ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 101 ਿਾਲਾ ਪਰਕਾਿ ਪੂਰਬ ਿਰੀ ਿਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਕੂਕਾ ਲਸਹਰ ਦੇ ਬਾਨੀ) ਨੰੂ 
ਿਰਸਪਤ ਿਮੈੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 

 14 ਿਤੰਬਰ ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕੈਪਿ ਸਵਚ ਸਹੰਦੀ ਸਵਭਾਗ ਵਲੋਂ “ਸਹੰਦੀ ਸਦਵਿ” ਮਨਾਇਆ ਸਗਆ।  
 ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 28 ਿਤੰਬਰ ਨੰੂ ਿਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਦਵਿ ਨੰੂ ਿਮਰਸਪਤ ਿੈਨੀਨਰ ਅਤ ੇ

ਸਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। 
 05 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਪਊਟਰ ਕੋਰਿਾਂ ਦ ੇਅੰਡਰ ਗਰੈਜਏੂਟ ਅਤੇ ਪੋਟਿ-

ਗਰੈਜੁਏਟ ਕਲਾਿਾਂ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਵਰਕਿਾਪ ਲਗਾਈ ਗਈ। 
 12/01/2018 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਿ ਸਵਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਤਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸਗਆ। 
 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੰੂ ਜੌਗਰਾਫੀ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿਰਕਾਰੀ ਮਸਹੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਸਟਆਲਾ ਸਵਖੇ ਜੋਨਲ 

ਜੌਗਰਫੀਕਲ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਵਚ ਸਹੱਿਾ ਸਲਆ। 
 ਅਪਰੈਲ 2018 ਸਵਚ ਜੌਗਰਫੀ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿੋਲੀ ਸਵਖੇ ਸਵੱਸਦਅਕ ਟੂਰ ਸਲਜਾਇਆ ਸਗਆ।  
 20 ਅਗਿਤ 2018 ਨੰੂ ਐੱਨ. ਐੱਿ. ਐੱਿ.ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਿਦਭਾਵਨਾ ਸਦਵਿ ਮਨਾਇਆ ਸਗਆ।  
 24 ਅਗਿਤ 2018 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕੈਪਿ ਸਵਚ ‘ਤੀਆਂ ਤੀਜ ਦੀਆਂ’ ਦਾ ਸਤਊਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਸਗਆ। 
 18 ਅਕਤਬੂਰ 2018 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਿ ਸਵਚ ਿਮਾਜ ਸਵਚ ਵੱਿ ਰਹੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ 

‘ਦਿਤਕ’ਖੇਸਡਆ ਸਗਆ। ਸਜਿ ਦੀ ਸਨਰਦੇਿਨਾ ਿੱਤਪਾਲ ਬੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 
 30-31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੰੂ ‘ਿਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਿਵਿਥ ਭਾਰਤ’ਸਮਿਨ ਅਿੀਨ ਕਾਲਜ ਸਵਚ 2 ਰੋਜਾਂ ਐੱਨ.ਐੱਿ ਐੱਿ ਕੈਂਪ 

ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ।  
 01 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨ.ਐਿ. ਐਿ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਜ ਵਲੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਰਲੈੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। 
 16 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇਸਤਹਾਿ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪਰਕਾਿ ਉਤਿਵ ਿਬੰਿੀ 

ਿੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 
 19 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਰੈੱਡ ਸਰੱਬਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਿੀਨ  ‘ਏਡਜ਼ ਜਾਗਰੁਕਤਾ’ ਿਬੰਿੀ ਪੋਿਟਰ ਮੇਸਕੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 
 18 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਨਿਾ ਮੁਕਤ ਿਮਾਜ ਅਿੀਨ ਪੋਿਟਰ ਮੇਸਕੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤ ੇਪਸਹਲੀ , ਦੂਜੀ ਅਤ ੇ

ਤੀਿਰੀ ਪਜੁੀਿਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਮਾਸਨਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ।  
 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੰੂ ਐਨ. ਐਿ. ਐਿ ਸਵਭਾਗ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸਰੱਬਨ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ.ਡੀ. ਐੱਫ.ਿੀ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦ ੇ

ਿਸਹਯੋਗ ਨਾਲ ਖਨੂ-ਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ ਸਜਿ ਸਵਚ ਲਗਭਗ 62 ਖੂਨਦਾਨੀਆ ਂਨੇ ਖੂਨ-ਦਾਨ ਕੀਤਾ।  
 ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਿ ਸਵਚ 19-25 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ ਸਗਆ। 
 25-01-2018 ਨੰੂ ਅੰਤਰ-ਰਾਿਟਰੀ ਵੋਟਰ ਸਦਵਿ ਉੱਪਰ ਅਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਸਿਕਾਰ ਦੀ ਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਬੰਿੀ 

ਿੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 
  2018 ਸਵਚ ਹੀ ‘ਸਿੱਸਖਆ ਸਦਵਿ’ਉੱਪਰ ਕਾਲਜ ਸਵਚ ਲੇਖ ਸਲਖਣ ਅਤੇ ਭਾਿਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 
 ਿਪੋਰਟਿ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ ਕਾਲਜ ਮੁਕਾਬਸਲਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਮਾਨਿਾ ਸਵਖੇ ਹਏੋ ਕਰਾਿ ਕੰਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਿਤਆੂਣਾ ਿਾਸਹਬ 

ਸਵਖੇ ਨੈਿਨਲ ਿਟਾਇਲ ਕਬੱਡੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਿਾਸਹਬ ਸਵਖੇ ਵੇਟ ਸਲਫਸਟੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ 
ਸਵਖੇ ਅਥਲੈਸਟਕਿ ਅਤੇ ਜਖੇਪਲ ਸਵਖੇ ਰੱਿੀ-ਕੱਿੀ ਸਵੱਚ ਭਾਗ ਸਲਆ।  

 ਇਕਨਾਸਮਕਿ ਅਤ ੇ ਕੰਸਪਊਟਰ ਿਾਇੰਿ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਿਾਇੰਿ ਡੇਅ ਨੰੂ ਿਮਰਸਪਤ 28 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੰੂ ਕੁਇਜ਼ 
ਕੰਪੀਸਟਿਨ ਅਤੇ ਿਾਇੰਿ ਨਾਲ ਿਬੰਿਤ ਿਮੈੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤ-ਭਾਿਾ ਸਦਵਿ ਨੰੂ ਿਮਰਸਪਤ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਿਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ।  
 



15 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦਆੁਰਾ 
ਸਵਿਿ ਅਕਾਦਸਮਕ 
ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ

ਸਨੱਲ 

16 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਦਆੁਰਾ 
ਖਡੇਾਂ ਸਵੱਚ ਰਾਜ, 
ਰਾਿਟਰੀ ਅਤ ੇ
ਅੰਤਰਰਾਿਟਰੀ ਪੱਿਰ ਤ ੇ
ਸਵਿਿੇ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ

ਸਨੱਲ 

17 ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਦੁਆਰਾ 
ਜੋਨਲ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ 
ਉਚੇਰੇ ਪੱਿਰ ਤ ੇ
ਿਸਭੱਆਚਾਰਕ ਸਵੱਚ 
ਸਵਿੇਿ ਪਰਾਪਤੀਆ ਂ

ਕਲਾਿ ਰੋਲ ਨੰ. ਨਾਮ ਆਈਟਮ ਸਵਿਾ 
B.A-III 2392 

2314 
2473 
2472 
2393 
(ਪਾਿ 
ਆਊਟ ) 
 

ਸਰੰਕੂ ਸਿੰਘ 
ਅਜੇ ਸਿੰਘ 
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 
ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ 
ਸਬਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ 
ਸਵਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਪਠੂ 

ਜੋਨਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਿਟੀਵਲ 
2018-19 ਸਵੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪਰਾਪਤ 

ਕੀਤਾ। B.A-II 1505 
1404 
1413 
1370 

ਰਮਨਦੀਪ ਿਰਮਾ 
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ 
ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ  
ਗਗਨਦੀਨ ਸਿੰਘ 

B.A-I 253 
541 

ਰੋਕੀ ਸਿੰਘ  
ਮਸਹਰਾਜ ਅਲੀ 

B.A-III 2303 
2475 
2357 
2476 

ਬਲਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਦਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ 
ਿੁਖਪਰੀਤ ਸਿੰਘ 
 

ਰੱਿਾ ਕੱਿੀ 

 
 
 
ਜੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਿਟੀਵਲ ਿੁਨਾਮ(2018-
19)ਸਵੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

B.A-II 1474 ਲਖਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ 
B.A-I 596 

673 
620 
231 

ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਿੁਖਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ  
ਿੁਸਰੰਦਰ ਰਾਮ 
 

B.A-III 2198 ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ  ਿਟਾਪੂ ਗੋਲਡ ਮੈਲਡ ਜੋਨਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਜੋਨਲ 
ਫੈਿਟੀਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 
ਪਸਟਆਲਾ 2017-18 ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ 
ਜੋਨਲ ਯੂਥ ਫੈਿਟੀਵਲ ਿੁਨਾਮ  ( 2018-
19) 

B.A-II 1405 
1572 
1603 
1429 
1568 

ਸਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ  
ਸਵਨੋਦ ਕੁਮਾਰ 
ਹਰਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ 
ਹਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ 

ਲੂਣ ਸਮਆਣੀ 

 

B.A-I 638 
407 
587 

ਲਵਪਰੀਤ ਸਿੰਘ 
ਸਬਕਰ ਸਿੰਘ 
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Information required for Annual Report 2017 of Punjabi University, Patiala 

Sr 
no 

Head Information 

1 Name of the 
college and 
Address 

Govt, Kirti college Nial-Patran(Patiala) 

2 College E-mail 
id/Website 
Address 

gcnialpatran@gmail.com 

3 Principal(specify 
whether regular 
or officiating) 

Dr. Sangeeta Handa 

4 Total Number of 
teachers 

1 Part Time, 13 Guest Faculty, 8 HEIS 

5 Total number of 
student 

1500 

6 Streams Study 
Offered 

Humanities' and computer Science 

7 Course offered BA, BCA, PGDCA, MSC(IT), MSC (LE) 
8 Books published 

by the faculty 
during the 
year(Number 
only) 

 Dr. Gurjeet Singh has got his book named 'Punjabi Sahitiyak Swa 
Jeevani di itehasikta ate Sanchaar Jugtan' released. 

 Prof. Maninder Singh had got his book named 'Agni Prikheya' 
published. 

9 Research paper 
published by the 
during the 
year(Number 
only) 

 Dr. Jaswinder Sharma has presented a research paper on the topic 
' Punjabi Lok Kala Bazi De Khed Kartav : Vidhi ate Saroop' in 
international conference on scienctific cu;ture in physical 
education Yogic Science and games held at PC Samana on 23th 
October 2017. 

 He has also presented a paper on the topic Dr. Gurdev Singh Sidhu 
da Kavishiri Kaav, Sankalan ate Chintan' in Seventh World Punjabi 
Conference organized by dept. of Literary studies. 

 Prof. Ramandeep Kaur Dept. of Political Science has got Published 
a research paper on the topic of 'Pandit Jawahar Lal Nehru de 
Rajnitic Vichaar' in " Chintan" Jaurnal. 

10 Seminar, 
workshops, 
Conferences 
attended by the 
faculty during the 
year (Number 
only) 

1. Dr. Gurjeet singh (Pbi. Dept.) has Presented a paper on the topic 
'Khedan Sahiteya ate Sabhyachar in international Confrence ate 
PC Samana on 23rd October 2017. 

2. He has presented a research paper on the topic 'Punjabi Sahiteya 
swa- Jeevani di alochna: adhiyan in seventh world Pbi. Conference 
organized by dept. of Literary studies in Pbi. Uni. Patiala. 

3. Prof. Meenu Gaur (Economics Dept.) has presented a research 
paper on topic " role of sports in Economics development in 
international conference at PC Samana on 25th October 2018. 

4. Prof. Jagdish Singh (Hindi Dept.) has presented a paper in 
national conference at pbi. Uni. Patiala on 21st, 22nd April 2017. He 
has also participated in 10 days RD camp from 12th to 21st 
November 2018 at Ropar as an NCC Incharge. 

5. Prof. Harmeet singh has presented a research paper on the topic 
"Agrarian Crisis and Environment Prospective" in international 
Conference at University College Moonak. 

6. Prof. Maninder singh (Punjabi Dept.) presented a paper on topic 
"Punjabi bhasa di globali sthithi te Sambhavnava" in global 
conference at Khalsa College Patiala on 21st, 22nd  feb. 2018. He 
has also being selected as a member of board of studies by Khalsa 
College in 2017.  

11 Seminar, 
workshops, 
Conferences 
special organized 
by the college 
during the year 
(Number only) 

Nil seminar 
 

mailto:gcnialpatran@gmail.com


12 Whether the 
college has an NSS 
unit: 

Yes 

13 Whether the 
college has an NCC 
unit: 

Yes 

14 Important 
events/functions 
organized during 
the year 

 Participation of college NCC unit in prade on international day 
and Republic day. 

 Seminar organized by history dept. on the birthday of Sri Satguru 
Ram singh Ji (The Founder of Kuka Lehar) (8th September) 

 Seminar on hindi way. 
 Seminar on Saheed Bhagat singh by Punjabi Dept.(28th September) 

 Awareness workshop under graduate and post Graduate and 
Students by multitech company natmed INFOSIS INDIA. 

 Geography students participated in Zonal Quiz Contest at Govt 
Mohindra College Patiala.( 19th Feb.) 

 Educational Trip to Kasuli by Geography Dept. ( 19th Feb.) 
 Sadhbhavana Diwas was observed by NSS Dept.(Aug. 20th) 
  Teej Festival was celebrated by the girls students of the college. 
 A street play named 'Dastak' was played in the college campus by 

the college students.(Oct. 18th) 
 Two days NSS camp was organizes on 30th, 312st October by NSS 

Dept. 
 Seminar on 550th birthday of 'Guru Nanak Dev Ji' was organized 

on 16th November by dept. of history. 
 Poster making competition was held on 'Aids Awareness' by Red 

Ribben Club on 19th November. 
 Drug Awareness paoter making competition was organized on 

18th November. 
 Blood donation camp was or organised on 28th November by NSS 

dept and Red Ribbon Club. 
 National integrity week was observed from 19th to 25th 

November. 
 Seminar was organized on voter day on 25th jan. 
 Essay writing and declamation completion were held on 

education day. 

 Participation in sports: 
 Cross country competition at mansa 

 National style Kabaddi tournament at Mastuana sahib. 
 Weight lifting competition at Anandpur Sahib. 
 Annual athletic meet at pbi.uni.patiala. 
 Tag of war at Jakhapel. 
 Quiz Competion on Science day by dept. of Economics and 

Computer Science can 28th Feb. 
 Quiz Competion on 'Mother Language Day' by Punjabi Dept. on 

March 1st. 
15 Academics 

distinction earned 
by student at the 
university level 

Nil 

16 distinction earned 
by student in 
sports ( at the 
international, 
national, state or 
university level) 

Nil 

17 distinction earned 
by in cultural 
events/ 
competition (at 
the zonal, 
national, regional 
and high levels. 

Class RollNo. Name  Item REmarks 
B.A-III 2392 

2314 
2473 
2472 
2393 
(Pass Out) 
(Pass Out) 

RINKU SINGH 
AJAY SINGH 
JAGTAR SINGH 
HAPPY SINGH 
VIKRAMJIT SINGH 
HARPREET SINGH 
VIJAY KUMAR 
 

PITHU 

Zonal and Antar Zonl 
Youth Festival 2019-18 

Gold Madal. 
 

Zonal and Antar Zonl 
Youth Festival 2019-18 

Silver Madal. 
 B.A-II 1505 RAMANDEEP SHARMA 

JAGTAR SINGH 



1404 
1413 
1370 

JAGJOT SINGH 
GAGANDEEP SINGH 

B.A-I 253 
541 

ROCKY SINGH 
MAHRAJ ALI 

B.A-III 2303 
2475 
2357 
2476 

BALWINDER SINGH 
DAVINDER SINGH 
GURPREET SINGH 
SUKHPREET SINGH 

RASSA 
KASSI 

 
 
 
Zonal Youth Festival 
sunam (2018-19) Gold 
Madal. 

B.A-II 1474 LAKHWINDER 
SINGH 

B.A-I 596 
673 
620 
231 

GURLAL SINGH 
RANJEET SINGH 
SUKHWINDER 
SINGH 
SURINDER RAM 

B.A-III 2198 HARPREET KAUR STAPPU Zonal and Antar Zonal 
Youth Festival Punjabi 
University patiala(2017-
18) Gold Madal and 
Zonal Youth Festival 
Sunam (2018-19) Gold 
Madal. 

B.A-II 1405 
1572 
1603 
1429 
1568 

DALVIR SINGH 
AMRIK SINGH 
VINOD KUMAR 
HARWINDER SINGH 
HARPREET SINGH 

LOON 
MIANI 

 

B.A-I 638 
407 
587 

LOVEPREET SINGH 
BIKKAR SINGH 
BALKAR SINGH 

 

 


