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Admission Schedule (2022-2023) 

 
 

 

Sr. No. 
  

Dates 
 

    
       

1. Normal Dates of Admission 31-08-2022  

  (without late fees)    
    

2. With late fees of Rs. 100/-  01-09-2022 to 08-09-2022 

  (With permission of the Principal)    
    

3. With late fees of Rs. 200/-  09-09-2022 to 16-09-2022 

  (With  permission  of  the  Dean  Academic    

  Affairs)    
    

4. With late fees of Rs. 1000/-  17-09-2022 to 23-09-2022 

  (With permission of the Vice Chancellor)    
    

5. With late fees of Rs. 5000/-  24-09-2022 to 01-10-2022 

  (With permission of the Vice Chancellor)    
       

 

 

 

 

Note:  

All the candidates are requested to regularly check the university website 

(www.gndu.ac.in) for admission schedule or may contact at the office numbers 

given below. 

 

 

Dr. Daljit Singh Khaira Sh. Gaurav Sethi Sh. Mohit Sachdeva 

Principal 9872624126 9888429843 

http://www.gndu.ac.in/


About the Institution 
 

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. 

Nelson Mandela.  
An Academic institution is a place where young minds arc nurtured to develop into 

engaged citizens and leaders of the future. Bebe  Nanaki University College 

Mithra, Kapurthala is one of the constituent colleges established  with the 

collective efforts of the University Grants Commission  New  Delhi  

Punjab,  Government  and  Guru  Nanak  Dev University, Amritsar.  

 

Vision of the college  
The vision of the college is to aggrandize nation-building in the emerging global 
scenario by their Holistic development. 

 

Mission of the college  
The College is committed to clinch the twin objectives of imparting quality 

education and inculcating moral values amongst students belonging to the rural and 

educationally backward belt of Kapurthala district. We believe in the philosophy of 

creativity and excellence because the creativity oozes knowledge and potential to 

reach the Horizons of triumph and the college aims at coupling the backward 

people with the national mainstream and providing them a rostrum to shine on the 

holistic panorama. 

 

Quantitative as well as qualitative structure of the college  

Established in the huge and splendid campus of 17 acres the college has been 

embellished with the lush green lawns. Refined computer science and fashion 

designing laboratories and a Hi-Tech English language lab has also been installed 

to promote the proficiency of the students in all the skills of English language. A 

big and modish library has been provided to sustain the literary and academic 

growth of the students. A dedicated team of highly qualified faculty appointed by 

Guru Nanak Dev University Amritsar and efficient administration imbued with 

wonderful deal and progressive vision is working hard day and night to attain the 

goal of all round drawing out the best in student's body mind and spirit. Keeping 

this aspect in mind NCC and NSS units have been contributing efficiently. Various 

seminars, conferences, workshops and group discussions are conducted at regular 

intervals for the academic growth and development of literary tastes of the 

students. Bus service has been provided to female students even from the remote 

villages.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programs of Study  
Bebe Nanaki University College, Mithra, Kapurthala offers following graduate and 

postgraduate courses: 

 

Undergraduate Courses  
Bachelor of Arts (BA) 

Bachelor of Commerce ( B.Com) 

B.Sc. Economics 

B.Sc. Computer Science 
B.Sc. Non-Medical 

B.Sc. Fashion Designing 

Bachelor of Computer Applications (BCA) 
 

Diploma courses 

Diploma in Computer Applications 

Diploma in Stitching & Tailoring 

Diploma in Fine Arts 

Diploma in Cosmetology 

Diploma in Computer Maintenance 

Diploma in Nanny Care & Nutrition 

 

Post graduate diploma courses 

PG Diploma in Computer Applications 

PG Diploma in Financial Services 

 

 



 

Achievements in extracurricular activities 
  
In this highly advanced scenario, we can't limit ourselves to the academic field 

only. So far as the all-round development of the students is concerned, our students 

participate in various cultural and extracurricular activities. In the session 2017-18, 

our college won over all winner trophies in the zonal Youth Festival organized by 

Guru Nanak Dev University Amritsar. In this way our students Excel not just in 

their academic endeavors but also in sports and other extracurricular activities. 

 

We are proud of the ethos of our college this college implies discipline in all 

aspects because we encourage a broad approach to excellence helping students 

realize and develop their talents across a spectrum of subjects of activities and 

preparing them to success we are working with the mission to establish ourselves 

as the benchmark college in the state because we want the education by which 

character is formed, strength of mind is increased and the intellect is expanded. 
 



Under Graduate Programmes 
 

COURSE STRUCTURE   

B.Sc. (Non-Medical) Duration 3 Years 
  

Semester I-VI  
 

1. General English 
 
2. General Punjabi / Mudhli Punjabi 
 
3. Physics 
 
4. Chemistry 
 
5. Mathematics  
 
  

 

B.Sc. (Computer Science) Duration 3 Years 
 

   Semester I-VI 
 

1. General English 
 

2. General Punjabi/Mudhli Punjabi 
 

3. Physics 
 

4. Computer Science 
 

5. Mathematics  
 
 
 

 

B.Sc. (Economics) Duration 3 Years 
 

Semester I-VI 
 

1. General English 
 
2. General Punjabi / Mudhli Punjabi 
 
3. Economics 
 
4. Computer Science 
 
5. Mathematics / Quantitative Techniques 



Bachelor of Commerce (B. Com. Regular) Duration 3 Years  
 

 

COURSE STRUCTURE 
 

Semester-I  Semester-II  Semester-III   

1. Financial Accounting 1. Cost Accounting 1. Corporate Accounting 

2. Business Statistics  2. Commercial Laws 2. Corporate Laws  

3. Business  3. Functional  3. Banking Law of 

 Communication   Management   Practice   

4. Computer  4. Business Economics 4. FMO   

 Fundamentals  5. Advance Financial 5. Business Environment 

5. Business Organization  Accounting      
       

Semester-IV  Semester-V  Semester-VI   

1. Entrepreneurship and 1. Management  1. Auditing   

 Small Scale Business  Accounting  2. Direct Tax   

2. Industrial Laws  2. Operation Research 3. Corporate Government 

3. Insurance   and Risk 3. Indirect Tax  4. Foreign Exchange 

 Management  4. Banking Service  Management  

4. Indian Economy   Management  5. Risk  Management & 

   5. Internship Service  Insurance   

    Management      
          

Arts and Social Sciences (Duration 3 Years)   

Bachelor of Arts (BA) Course Structure 
 

Compulsory Subjects : Two 
 

English (Compulsory) 
 

Punjabi or Mudhli Punjabi (Compulsory) 
 
 

Elective Subjects : Three 

Elective Punjabi 
 

Economics/Sociology/ Fine Arts 

History/Mathematics/Q.T 
 

Political Science 
 

Computer Science/Physical Education  
  



Bachelor of Computer Applications (BCA) Duration 3 Years   

COURSE STRUCTURE 
 

Semester-I   Semester-II   Semester-III  

1. Introduction to 1. Introduction to 1. Computer Architecture 

 Programming – C  Programming – C ++ 2. Database Management 

2. Introduction to 2. Principles Of Digital  System  

 Computers and  Electronics   3. Computation Problem 

 Information  3. Numerical Methods &  Solving using Python 

 Technology   Statistical Techniques 4. Programming lab- 

3. Applied & Discrete 4. Practical – I  Python  

 Mathematics   (Advanced  C++ 5. Programming Lab- 

4. Communication  Skills  Programming)   Oracle  

 in English – I  5. Communication Skills 6. EVS  

5. Punjabi (Compulsory)  in English – II     

 / Mudhli Punjabi 6. Punjabi  (Compulsory)    

6. Practical–I (MS Office  / Mudhli Punjabi    

 2010   and Basic   C 7. Drug Abuse      

 Programming)        
 

7. Drug Abuse 
 

Semester-IV Semester-V  Semester-VI 

1. Data Structure & File 1. Computer Networks 1. Computer Graphics 

 Processing 2. Web Technologies 2. Software Engineering 

2. Information Systems 3. Operating System 3. Lab. Implementation 

3. Internet Applications 4. Java Programming  of Applications   of 

4. System Software  Language  Computer Graphics in 

5. Lab – Data Structures 5. Lab based on Java  C++/C 

 Implementation  using 6. Lab based on ASP.Net 4. Project 

 C++       

6. Lab – Web Designing       

 and use of Internet       

7. EVS       



B.Sc. (Fashion Designing) Duration 3 Years 

 

   

COURSE STRUCTURE  

Semester-I   Semester-II Semester-III  

1. Basic  of Design and 1. Traditional Textile 1. Fashion Design & 

 Illustration  2. Fabric Construction  Illustration  

2. Concept of Design  3. Basic of Sewing-II 2. Textile Chemistry-II  
3. Basic of Sewing-I  4. English (Compulsory) 3. Pattern of  Making & 

4. Basic of Computer  5. Punjabi (Compulsory)  Garment Construction 

5. Textile Chemistry-I 6. Industrial   Visits   & 4. Needle Craft  

6. English (Compulsory)  Submission of Report 5. Knitting and  Leather 

7. Punjabi (Compulsory) 7. Basic of Computers  Technology  

      6. Punjabi (Compulsory) 

      7. EVS   

Semester-IV   Semester-V Semester-VI  

1. Fashion Design & 1. Fashion Illustration 1. Fashion Illustration  

 Illustration (CAD)   and Appreciation  and Appreciation  
   

2. Pattern Making and 
 

2. History of Costumes 2. Draping pattern  
 

Construction 
 

3. Garment Construction 
 

making and 
  

 3. CAD (Computer  
 

& Draping 
  

Construction 
 

    Aided Design)  

4. Pattern &    Marker 3. CAD (Computer 
  

4. Survey and Project  

 Making on Computer  Aided Design)  Report   

5. Punjabi (Compulsory) 4. Internship for design 5. Fashion Industry,  

6. Environmental Studies  and construction of  Marketing and  
  

Management 
 

7. Fashion Illustration 
 

Garments 
  

     

 Appreciation  5. Knitting & Leather     

     Technology     
            
 

 

 

 

 
 

 

 

 



Fee Structure in Session 2022-23 
 

Class  Ist Year 

(Sem I & II) 

IInd Year 

(Sem III & IV) 

IIIrd Year 

(Sem V & VI) 

BA 11335 10460 9935 

BSC ECO 12795 11850 11255 

BSC NM 14245 13230 12575 

BSC CS 14245 13230 12575 

BCOM 14245 13230 12575 

BSC FD 24575 23070 21945 

BCA 24575 23070 21945 

PGDCA 24575 NA NA 

Diploma in Computer 

Applications  

11445 NA NA 

Diploma in Fashion 

Technology 

13715 NA NA 

Diploma in Fine Arts 13715 NA NA 

Diploma in Cosmetology 13715 NA NA 

Diploma in Computer 

Maintenanace 

13715 NA NA 

PG Diploma in Financial 

Services 

13715 NA NA 

Diploma in Nanny Care & 

Nutrition 

13715 NA NA 

 

Note –  

 

1. University Examination fee will be charged extra for each semester as 

per University norms. 

2. Students from boards other than PSEB, an additional fee Rs.1800/- 

will be charged for Migration, Verification, Eligiblity Fee, etc. or as 

decided by the university from time to time. 

3. For BA additional fee Rs. 1200/- (yearly) per practical will be charged 

extra or as decided by the University from time to time. 



 

Library 
 

College has spacious library. Books on important issues by scholars and eminent 

authors are available in the library. College provides newspapers, literary 

magazines, Journals, and other magazines on current topics.  

Rules regarding the use of library are as follow:- 

1. Following books will not be issued:- 

a. Reference Books. 

b. Newspapers and Magazines. 

c. Manuscripts. 

2. Only two books can be issued for 15 days at one time.  
3. No book will be issued without Library Card.  
4. The Librarian can ask for any book at any time and the student will have to 

return that book.  
5. In the case of the book lost or damaged, the student will have to pay the double 

amount as fine for that book.  
6. If the lost book is the part of sequel of another book, the student, will have to 

pay for the whole set of that book.  
7. The student will be fined as per library rules if he/she does not return the book 

within 15days.  
8. Students are not supposed to write anything on the books issued by the college 

library.  
9. The books should not be torn off at the time of return. In that case, the books 

will not be accepted by the librarian. 
 
 
 
 

 

Bus Service 
College Bus Service is Available on Different Routes: 

Kapurthala Bus Stand: Sultanpur Bypass- Sheikhupura- RCF-Hussainpur- 

College 

Lohian: Sultanpur Lodhi - Dudwindi - Maripur -Masitan -Kalru- College 

Fatehabad: Goindwal - Fattudhinga - Mundi Morh -Mangupur-Boolpur-Tibba- 

College  

Kala Sangha: Sidhwan Dona – Khaira Dona - Hussainpur-College 

Giddarpindi: Darewal - Sultanpur – Talwandi Chaudhrian-Tibba- College 



Documents required at the Time of Admission 
 

1. Original DMC of the previous examination passed. (One Photocopy) 

2. Character Certificate (Original) issued by the previous college/institution.  
3. Matriculation Certificate (As a proof for date of birth). One Photostat copy is 

required.  
4. Migration Certificate (Original) for the candidates not belonging to Guru Nanak 

Dev University / PS.E.B.  
5. OBC/SC/ST Certificate. 

6. 5 Passport size photographs. 

7. Aadhar Card. 

 

 

Eligibility Conditions for the Examination 
 

The students are required to fulfil the following conditions: 

1. 75% attendance in every subject is must for every student.  
2. Students are required to obtain at least 35% marks in aggregate in house test. 

3. The conduct and character of every student must be satisfactory. 

 

 
Note: Students who wish to avail  fee exemption under Post Matric 
Scholarship to S.C. students are required to furnish the following additional 
documents:  

1. Caste certificate (Candidate’s own). 

2. Recent Income Affidavit attested by Executive Magistrate  (Father’s 

Income). 

3. Copy of Ration Card. 

4. Copy of Adhaar Card. 

5. Copy of Adhaar Card of  Father. 

6. Copy of Adhaar Card of Mother. 

7. Copy of  Bank Passbook (Candidate’s own). 

8. Self  Declaration  by the student as per format. 

9. Domicile / Residence Certificate of the Candidate. 



Discipline 
1. Every student is bound to obey the college rules and regulations.  
2. The student can be fined or expelled from the college in case of indiscipline or 

misconduct on his/her part.  
3. The college authorities can punish or fine any student in the case of misconduct.  
4. Unsuitable or showy attire is prohibited in the college. 

5. Mobile Phones are strictly banned in the college campus and classrooms.  
6. The students using unfair means for cheating during the examination can be 

expelled from the college.  
7. Every student must keep his/her identity card with himself/herself; it must be 

shown when asked by the college authorities.  
8. Leave application form need to be duly signed by student's father, mother or 

guardian.  
9. Medical Certificate from a registered doctor is needed for sanction of medical 

leave.  

10. Student absent without informing the college authorities more than 3 days will be 
expelled from the college. 

Other Activities 
 

NCC  

N.C.C. unit is going to be established in the college from this session, Students will 

be given training for 'B' and 'C' certificates. National Integrity Camps and annual 

camps will be organized so as to inculcate and enhance the feeling of international 

co-operation. It will broaden the mindset of the students and will nourish them 

with the qualities of discipline, leadership, teamwork and service. 

NSS  

N.S.S. Unit of the college encourages the students to participate in the welfare 

activities for the society. Certificates are awarded to the students and N.S.S. Camps 

are organized from time to time. It provides opportunities to the students to gun 

valuable practical experience in community service through programs such as 

eradication of illiteracy, slum clearing, road building, voluntary health service, 

removal of untouchability, family planning, National integration campaign and 

other national development projects. 

Cultural Activities  

Education also aims at cultivating the feeling of belongingness, love and respect 

for our own culture amongst the students. In lieu of providing knowledge about our 

own great inheritance, cultural activities are organized in the college. These 

cultural activities play a significant role for the all-round development of the 

personality of the students. In the youth festival organized by GNDU, Amritsar, 

Our college got overall trophy among Govt./Constituent colleges. 



College Toppers (1st Positions) 

 

              
 Harpreet Kaur            Ashleen Kaur          Jasprit Kaur          Kamalpreet Kaur   Devika                    Radhika 

   BCA-I year                 BSc(NM)-II year       BCA-I year      BSc (CS)-I Year        BSc(NM)-I Year   BSc(CS)-III year       

 

                         
  Simranjit Kaur         Kirandeep Kaur    Kirandeep Kaur     Ekampreet Kaur     Manpreet Kaur  Ramanpreet Kaur     

   BSc(NM)-III year    BSc(CS)-II year      BSc(FD)-II Year     B.Com-I Year      BSc(FD)-I Year      BSc(FD)-III Year           

 

              
Simarjit Kaur               Pooja                      Prabhjodh Kaur     Parveen                   Harwinder Kaur  Simranjit Kaur 

B.Com-II Year             B.Com-III Year     B.Com-III Year      BCA-II Year               BCA-III Year       BA-I Year 

                  

         

                                            
                                     Santosh Kaur Harjeet Kaur       Sumanpreet Kaur    Simranjit Kaur 

                                      BA-II Year             BA-III Year        BSc(Eco)-II Year     BSc(Eco)-III Year 



College Toppers (2nd Positions) 

 

          
  Roopneet Kaur             Navneet Kaur          Rajwinder Kaur             Harvinder Kaur    Navdeep Kaur 

             BCA-I year        BSc(CS)-I Year         BSc(NM)-III Year          BSc(NM)-I Year    BSc(NM)-II Year    

 

                   
     Simranjit Kaur             Taniya                    Parveen Kaur             Jasmilepreet Kaur Komalpreet Kaur 

   BSc(CS)-III Year        B.Com-I Year          BSc(FD)-III Year        BSc(FD)-II Year BSc(FD)-I Year 

 

        
Gagandeep Kaur Maninder Kaur      Prabhdeep Singh             Saloni Rupinderjit Kaur 

B.Com-II Year B.Com-III Year       BCA-II Year                BCA-III Year  BA-I Year 

             
Aman Kamaljeet Kaur Harpreet Kaur Manpreet Kaur 

BA-II Year BA-III Year BSc(Eco)-II Year BSc(Eco)-III Year 



College Toppers (3rd Positions) 

 

         
        Jassimran Kaur              Manmeet Kaur             Jugraj Kaur         Prabhjot Kaur         Manmeet Kaur 

              BCA-I year              BSc(CS)-I Year           BSc(CS)-III Year    BSc(NM)-I Year      BSc(NM)-II Year 

 

                   
       Simranjit Kaur        Harmeet Kaur            Kirandeep Kaur Simranjeet Kaur Jagroop Kaur 

    BSc(NM)-III Year       B.Com-I Year BSc(FD)-I Year BSc(FD)-II Year BSc(FD)-III Year 

 

                 Navleen Kaur  Ena Chabbra                Sahil                         Kritika Sharma           Amarjit Kaur 

   B.Com-II Year B.Com-III Year         BCA-II Year                  BCA-III Year BA-I Year 

 

             Jaspreet Kaur          Jagpreet Kaur Sandeep Kaur Ramanjit Kaur 

            BA-II Year              BA-III Year BSc(Eco)-II Year     BSc(Eco)-III Year 



   Faculty 
 

Dr. Daljit Singh Khaira (OSD) 
 

 

Dept. of Physics  

Dr. Manish Kumar 

S. Simranjeet Singh 

 

Dept. of Sociology 

Dr. Jagsir Singh 

 

Dept. of Political Science 

Prof. Parmpreet Kaur 

 

Dept. of Commerce 

Dr. Gurpreet Kaur 

Dr. Paramjeet Kaur 

Prof. Parminder Kaur  

 

Dept. of Chemistry  

Dr. Paramjit Kaur 

Ms. Navpreet Kaur 

 

Dept. of English 

Prof  Arpana 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dept. of Mathematics  

Prof. Sonia Dhiman 

Prof. Sukhbir Kaur 

 

Dept. of Computer Science 

Prof. Heena 

Prof. Jatinder Singh 

 

Dept. of Fashion Designing 

Prof. Amandeep Kaur 

 

Dept. of Punjabi 

Prof. Harjinder Kaur 

Prof. Rakesh Kumar 

 

Dept. of History  

Prof. Manpreet Kaur 

 

 

Clerical Staff 

Mr. Gaurav Sethi (CCJDEO)  

Mr. Mohit Sachdeva (Accounts Clerk) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸੈਸ਼ਨ 2021-22) 
 

ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ   ੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵਦੂੰਦੇ ਹੋਏ 

ਸਬੂੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ।  

ਵ ਤੀ 01-07-2021 ਨੂੂੰ  ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾ  ਲਈ  ਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਹਫਤੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. 

ਵਿੂੰਗ ਦੇ ਇੂੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਗਸੈਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਸ ਾਵਜਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੁਪਰਿਾਈਜ਼ਰ  ੈਡ  ਰ ਨਜੀਤ ਕੌਰ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ 

। ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ 36 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ  ੈਡ  ਰ ਨਜੀਤ 

ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ 'ਤੇ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 17-07-2021 ਨੂੂੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਖੇ ਇੂੰਟਰ-ਕਾਲਜ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲੋਗਨ ਵਲਖਣ ਦਾ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ 16 

ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 46 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ ।  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤ ੇ

ਵਸਿੱਵਖਆਿਾਂ ਉਿੱਪਰ ਸਲੋਗਨ ਵਲਖ ੇਗਏ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਿੂ ੈਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, 

ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਅੂੰਗਦ ਦੇਿ ਕਾਲਜ, ਖਡੂਰ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਕਾਲਜ, ਿੇਰਕਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਤ ਨਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕ ੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਸਾਵਹਬ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰਹ ੇ

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਦੇ ਬਹ ੁੁਿੱਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ । 

ਵ ਤੀ 24-07-2021 ਨੂੂੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ 

ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਿੈਬੀਨਾਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਿੈਬੀਨਾਰ 'ਚ ਅ ਰਦੀਪ ਵਸੂੰਘ ਸ਼ੇਰਵਗਿੱਲ 

 ੈ ੇਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ  ਾਨ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇਿਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਏੋ । ਇਸ ਿੈਬੀਨਾਰ ਵਿਿੱਚ 

ਕਾਲਜ ਦੇ 80 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰਵ ਰਤਸਰ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 

ਵਰਟਾਇਰਡ ਪਰ.ੋ (ਡਾ.) ਸੁਖਦੇਿ ਵਸੂੰਘ ਸੋਹਲ ਨੇ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ । ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਕਰੌ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਦੇ ਜੀਿਨ, ਯਾਤਰਾਿਾ ਂਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ । ਇਸ  ੌਕੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ 

ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ  ੈਡ  ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤ ੇਡਾ. ਸੁਖਦੇਿ ਵਸੂੰਘ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ ੂ

ਸਾਵਹਬ ਦੀਆਂ ਵਸਿੱਵਖਆਿਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ। 

ਵ ਤੀ 31-07-2021 ਨੂੂੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ   ੁਿੱਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕਿੀ 

ਸੂੰ ੇਲਨ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਸੂੰ ੇਲਨ ਵਿਿੱਚ 07 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 10 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਆਿਾਂ ਉਿੱਪਰ 

ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਵਂਦਆਂ ਸੁੂੰਦਰ ਕਾਵਿ-ਰਚਨਾਿਾ ਂਦਆੁਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਾਈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਿੂ ੈਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਦਆਰਥਣਾਂ 

ਹਰਲੀਨ ਅਤੇ ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਕਾਲਜ, ਦਸੂਹਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਨਿਜੋਤ ਕਰੌ ਨੇ ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 

ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਿੀ ਆਰੀਆ  ਵਹਲਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਭੂਵ ਕਾ ਸ਼ਰ ਾ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ ਵਪੂੰਸੀਪਲ ਸਾਵਹਬ 

ਨੇ ਕਿੀ ਸੂੰ ੇਲਨ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ । 

ਵ ਤੀ 07-08-2021 ਨੂੂੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਇੂੰਟਰ ਕਾਲਜ 

ਧਾਰਵ ਕ ਲੇਖ ਵਲਖਣ ਦਾ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ 20 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 34 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਂ ਵਦਆਂ 

ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ, ਵਸਿੱਵਖਆਿਾਂ ਅਤ ੇਯੋਗਦਾਨ ਉਿੱਤ ੇਝਾਤ ਪਾਉਵਂਦਆਂ ਬਹਤੁ ਹੀ ਸੁੂੰਦਰ ਲੇਖ ਰਚਨਾਿਾ ਂਹਾਜਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ 

 ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਅੂੰਗਦ ਦੇਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਰੋਸ਼ਨਪਰੀਤ ਕਰੌ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਕਾਲਜ, ਜਲੂੰਧਰ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ 

ਯਾਵਸ਼ਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝ ੇਤੌਰ 'ਤ ੇਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਨਿਾਬ ਜਿੱਸਾ ਵਸੂੰਘ ਆਹਲੂਿਾਲੀਆ ਕਾਲਜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਅ ਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 

ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਰ ਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । 

ਇਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ ਤੇ ਜੇਤੂ ਰਹ ੇ

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਦਾ ਜੀਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ । 



ਵ ਤੀ 14-08-2021 ਨੂੂੰ  ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਿੀ ਂਿਰਹੇਂ ਗੂੰਢ  ਨਾਉਵਂਦਆਂ ਅੂੰਤਰ 

ਕਾਲਜ ਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਵਿਿੱਚ 06 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 18 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ, 

ਵਜਸ ਵਿਿੱਚੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੂੰਧਰ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਵਕਰਨ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਦਵਿੂੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕ ਲਾ ਨਵਹਰ ੂਕਾਲਜ, ਫਗਿਾੜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ 

ਹਰਲੀਨ ਕਰੌ ਨੇ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਦਹਾੜੇ ਪਰਤੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 21-08-2021 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ 

ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿਿੱਚ ਚਾਰ ਿਿੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ । ਇਸ 

ਆਯੋਜਨ ਵਿਿੱਚ ਬੇਬ ੇਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਹਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ 

ਕਾਲਜ ਜਲੂੰਧਰ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਨੇ ਦਸੂਰਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਨੇ ਤੀਸਰਾ 

ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਿਡ ੁਿੱਲੇ 

ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਬਾਰ ੇਜਾਣ ੂਕਰਿਾਇਆ । 

ਵ ਤੀ 25-09-2021 ਨੂੂੰ  ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਰੋ. ਅਰਪਨਾ ਭਾਰਦਿਾਜ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਵਿਿੱਚ ਸੁਤੂੰਤਰਤਾ ਵਦਹਾੜੇ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਖੇ 

ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਅਤ ੇਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ  ੈਡ  

ਅਰਪਨਾ ਦਆੁਰਾ  ੁਿੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਵ ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰੋ. ਸੂੰਦੀਪ ਚਾਹਲ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. 

ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਿਵਦਅਕ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਰਿੱਵਖਆ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ । 

ਵ ਤੀ 30-09-2021 ਨੂੂੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤਗ਼ੇ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਬੇਬ ੇਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ 66 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ 

। ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਸੂੰਦੀਪ ਕਰੌ, ਬੇਬ ੇਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੀ ਬੀ.ਕਾ . ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਨੇ 

ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਜੇਤੂ ਰਹ ੇਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  

ਿਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ । 

ਵ ਤੀ 23-10-2021 ਨੂੂੰ  ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਿੱਚ ਨੌਿੀ ਂਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 

ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ, ਵਸਿੱਵਖਆਿਾ ਂਸਬੂੰਧੀ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ 

ਡਾ.  ਨਵਜੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪਰੋਫੈਸਰ ਤ ੇ ੁਿੱਖੀ, ਪੂੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰਵ ਰਤਸਰ ਨੇ  ੁਿੱਖ  ਵਹ ਾਨ ਦੇ 

ਤੌਰ ਤ ੇ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਦੀਆਂ 

ਵਸਿੱਵਖਆਿਾ ਂ ਨੂੂੰ  ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵੇਰਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸ ਾਗ  ਨੂੂੰ  ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ.  ਨਵਜੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ , ਡਾ. ਪਰਵ ੂੰਦਰ 

ਵਸੂੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਵਹ  ਭੂਵ ਕਾ ਰਹੀ । 

ਵ ਤੀ 23-10-2021 ਨੂੂੰ  75 ਿੇਂ ਵਦਿਸ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ 

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਹਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ  ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ,  ੁਿੱਖੀ ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ । 

ਇਸ  ੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰਵ ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ.  ਨਵਜੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, 

ਅੂੰਵ ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਪਰਵ ੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ ਅਤ ੇਪਰੋ. ਸੁਵਰੂੰਦਰ ਵਸੂੰਘ  ੁਿੱਖ  ਵਹ ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾਵ ਲ ਹਏੋ । ਇਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ 

ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵਦੂੰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਦਹਾੜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ । ਇਸ 

 ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ ੂਹ ਸਟਾਫ  ੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ । 

ਵ ਤੀ 29-10-2021 ਨੂੂੰ  ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਸਰੀ ਸੁਖ ਨੀ ਸਾਵਹਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ ੂਹ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਿਣ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ 

ਪਰ ਾਤ ਾ ਬੂੰਦਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੂੰ  ਪੜਨ ਤ ੇਉਸਦੇ  ਾਰਗ ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਨੂੂੰ  ਵਕਹਾ । ਸ ਾਗ  ਵਿਿੱਚ ਵਪੂੰਡ ਦੇ ਸਰਪੂੰਚ ਅਤ ੇ

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਾਵਪਆਂ ਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਇਸ  ੌਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ੁਰ ੂਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਵ ਹਨਤ ਕਰਨ ਤ ੇਚੂੰਗੇ ਨਤੀਜੇ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ ।  



ਵ ਤੀ 03-11-2021 ਨੂੂੰ  ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  21 ਬਟਾਲੀਅਨ, 

ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ., ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ ਨਾਲ 10 ਰੋਜ਼ਾ ਕੈਂਪ ਨਿਾਬ ਜਿੱਸਾ ਵਸੂੰਘ ਆਹਲੂਿਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ 

ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ 10 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ । ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕ ਾਂਵਡੂੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੈਡਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਡਵਰਿੱਲ,  ੈਪ 

ਰੀਵਡੂੰਗ ਅਤੇ ਿੈਪਨ ਟਰੇਵਨੂੰ ਗ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਉਨਹਾਂ ਨੂੂੰ  ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 10-11-2021 ਨੂੂੰ  ਬੇਬ ੇਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਖ ੇਆਗਾ ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਂ 2022 ਨੂੂੰ  ਵਧਆਨ 

ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿੇਂ ਿੋਟਰਾ ਂਨੂੂੰ  ਚੋਣ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਿੋਟ  ੇਰਾ ਅਵਧਕਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ 

। ਇਸ  ੌਕੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁ ਾਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਧਆਨ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਟ ਦੀ  ਹਿੱਤਤਾ ਬਾਰ ੇਦਿੱਵਸਆ ਅਤੇ ਿੋਟ ਬਣਾਉਣ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਯੋਗ ਢੂੰਗ 

ਨਾਲ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 27-11-2021 ਨੂੂੰ  ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ 

ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਖ ੇਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਪਰ.ੋ ਅਰਪਨਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ । ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ, ਅੂੰਵ ਰਤਸਰ ਦੇ ਕੂੰਵਪਊਟਰ ਅਤੇ ਇੂੰਜੀਨੀਅਵਰੂੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ 

ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇਿਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ । ਇਸ ਗਸੈਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ 40 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ । ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ 

ਵਸੂੰਘ ਦਆੁਰਾ ਗੁਰ ੂਸਾਵਹਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਉਿੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਵਂਦਆਂ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਵਿਆਹ, ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰਕ ਦੌਵਰਆਂ ਦੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਅਤ ੇਪਰੋ. ਅਰਪਨਾ ਦਆੁਰਾ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਵਸੂੰਘ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ ਸੂੰਦੇਸ਼ ਵਦੂੰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ ਸਾਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਗੁਰ ੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਸਿੱਵਖਆਿਾ ਂ

ਅਪਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । 

ਵ ਤੀ 04-12-2021 ਨੂੂੰ  ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵਸਨੇ ਾ ਵਿਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਿੂੰਡ ਦੇ ਵਚਤਰਨ ਸਬੂੰਧੀ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ 

ਵਗਆ । ਇਸ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ ਸਟਾਫ ਸ ੇਤ 69 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ । ਇਸ  ੌਕ ੇਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਬਾਿਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ 

ਪਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਡਰੋਲੀ ਕਲਾ ਂਨੇ  ੁਿੱਖ  ਵਹ ਾਨ ਿਜੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਭਾਰਤ 

ਦੀ ਿੂੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਵਹਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਰਤ 

ਪਾਵਕਸਤਾਨ ਿੂੰਡ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦਿੱਤੀ । ਇਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ,  ੁਿੱਖੀ ਵਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਆੋਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਿੱਧ ਚੜਹ ਕ ੇਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 06-12-2021 ਨੂੂੰ  ਬੇਬ ੇਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਖ ੇ21 ਪੂੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਿਿੱਲੋਂ  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਵਡਟਾਂ 

ਨੂੂੰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰਵੇਨੂੰ ਗ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਵੈਡਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਰਵਹ ਕ ੇਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ 

ਕੀਤਾ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਵੈਡਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਾਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਵਹ  ਭੂਵ ਕਾ ਵਨਭਾਉਣ 

ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ । ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੂੰਚਾਰਜ ਡਾ.  ਨੀਸ਼ ਕੁ ਾਰ ਸ਼ਰ ਾ ਤੇ ਪਰੋ. ਵਸ ਰਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਕੈਵਡਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ 

ਫਾਇਦੇ 'ਤ ੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਪੂ ਵਿਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ । 

ਵ ਤੀ 10-12-2021 ਨੂੂੰ  ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਸਹੁੂੰ ਚੁਿੱਕ ਸ ਾਗ  ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਸਬੂੰਧੀ ਸਹੁੂੰ ਚੁਿੱਕ ਸ ਾਗ  ਕਰਿਾਇਆ 

ਵਗਆ । ਸ ਾਗ  ਵਿਿੱਚ 140 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ ੂਹ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ  ੈਂਬਰਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਖੁਦ ਿੋਟ 

ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾ ਨੂੂੰ  ਿੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ । ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ, ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ, 

ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਨੇ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਬਾਰ ੇਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਿਾਇਆ । 

ਵ ਤੀ 16-12-2021 ਨੂੂੰ  ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਕੈਂਪ ਆਯੋਵਜਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. 

ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੂੰਟੀਅਰਾ ਂਨੂੂੰ  ਕੈਂਪ ਦੀ  ਹਿੱਤਤਾ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਗਰਕੂ ਕੀਤਾ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹਾ ਂਨੂੂੰ  ਿਾਤਾਿਰਨ 

ਦੀ ਸ਼ੁਿੱਧਤਾ ਲਈ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਬੂਟ ੇਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਪਰਵੇਰਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ,  ੁਿੱਖੀ ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਿੀ 

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ । ਇਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ, ਪਰ.ੋ ਹਰਵਜੂੰਦਰ ਕਰੌ, ਪਰ.ੋ ਪਰਵ ੂੰਦਰ ਕੌਰ ਆਵਦ ਨੇ ਿੀ 

ਸੂੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤਾ । 



ਵ ਤੀ 23-12-2021 ਨੂੂੰ  ਬੇਬ ੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਦੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਾਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਿੂੰਗ ਦੇ ਇੂੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਵਦਅਕ ਟਰੂ ਲਾਇਆ ਵਗਆ । ਸ ੂਹ ਸਟਾਫ  ੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਦਆੁਰਾ 

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇੂੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਬਰਾੜ ਦਆੁਰਾ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਵਦਅਕ ਟਰੂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਕਾਲਜ ਿਿੱਲੋਂ  ਅਿੱਗੇ ਿੀ ਅਵਜਹੇ ਟਰੂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ । ਇਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ, 

ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ, ਪਰੋ. ਅਰਪਨਾ ਤੇ ਪਰ.ੋ ਹਰਵਜੂੰਦਰ ਕਰੌ ਦਆੁਰਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 

ਵ ਤੀ 08-01-2022 ਤੋਂ 14-01-2022 ਤਿੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਸਿੱਤ ਰੋਜਾ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ । ਕੈਂਪ ਦੀ 

ਆਰੂੰਭਤਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੂੰ  ਲਗਾਉਣ ਦਾ  ੁਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਨੋਾ  ਹਾਂ ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੇਂ ਿੈਰੀਐਟਂ ਓ ਨੀ ਕਰੌਨ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚਿੱਕੇ 

ਜਾ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਜਰਰੂੀ ਕਦ ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਉਣਾ ਸੀ । ਕੋਰੋਨਾ ਵਨਯ ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੈਂਪ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇ

ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ  ਾਵਧਅ ਾਂ ਰਾਹੀ ਂਲਗਾਇਆ ਵਗਆ । ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਵਲਆ । 

ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ  ੁਕਾਬਲੇ, ਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ  ੁਕਾਬਲੇ ਅਤ ੇ

ਭਾਸ਼ਣ  ੁਕਾਬਲੇ ਆਵਦ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ।ਕੈਂਪ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨੂੂੰ   ੁਿੱਖ ਰਿੱਖਦੇ ਹਏੋ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਡਾਕਟਰਾ ਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤ ੇਆਫਲਾਈਨ 

ਲੈਕਚਰ ਿੀ ਕਰਿਾਏ ਗਏ, ਵਜਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਨਿਤੇਜ ਵਸੂੰਘ  ਿੱਲਹ ੀ, ਡਾ. ਰ ਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਟਿੱਬਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  

ਕੋਰੋਨਾ  ਹਾਂ ਾਰੀ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਇਆ । ਡਾ.  ੋਹਨਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਐਿੱਸ.ਐਿੱ .ਓ., ਵਟਿੱਬਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ 

ਨੂੂੰ  ਓ ੀਕਰੋਨ ਦੇ ਲਿੱਛਣਾਂ ਤੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਵਸਆ । ਉਨਹਾ ਂਨੇ ਸਾਵਰਆਂ ਨੂੂੰ  ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ  ਹਿੱਤਿ ਦਿੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੂੂੰ  ਕੋਰੋਨਾ  ਹਾਂ ਾਰੀ 

ਤੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਬਣੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਿੀ ਪਰਰੇਨਾ ਵਦਿੱਤੀ । ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਿਿੱਚ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ 

ਬੁਲਾਵਰਆਂ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਿਿੱਚ ਿਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਦਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿਲੂੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਨ ਾਵਨਤ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 14-01-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ  ਨਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ 

ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਤਉਹਾਰ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਹਾ ਂਨੇ 

ਵਕਹਾ ਵਕ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਿ ੇ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ ੂਹ ਸਟਾਫ ਿਿੱਲੋਂ  ਿੀ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ  ੁਬਾਰਕਾ ਂਵਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਬਾਲੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ 

ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ  ਨਾਇਆ ਵਗਆ ।  

ਵ ਤੀ 20-01-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇ ਸਿੀਪ ਪਰੋਗਰਾ  ਤਵਹਤ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ । ਸਿੀਪ 

ਪਰੋਗਰਾ ਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਵਹਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਟ ਬਣਾਉਣ ਤ ੇਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵੇਰਤ ਕਰਨ ਦੇ  ਨੋਰਥ ਨਾਲ 

ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ । ਪਰੋਗਰਾ  ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਪੇਂਵਟੂੰਗ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ 

ਏਕ ਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤਰੌ ਤੇ ਪਵਹਲਾ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦਜੂਾ ਤੇ ਸੂੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜਾ 

ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ 

ਕੀਤੀ ਤ ੇਵਕਹਾ ਵਕ ਲੋਕਤੂੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿਿੱਤਰ ਵਰਿਾਇਤ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਅ ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਿਾਨ ਆਪਣਾ ਿਿੱਡ ੁਿੱਲਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗ ੇ। 

ਵ ਤੀ 22-01-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਚੌਣ ਕਵ ਸ਼ਨ ਿਿੱਲੋਂ  ਵ ਲੇ ਵਦਸ਼ਾ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਪਰੋਗਰਾ  ਦੇ ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਡਾ. 

ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ, ਕਵੈ ਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੂੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਤਲਿੂੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਅਤ ੇਪਚਰੂੰਗਾ ਦੇ ਵਪਰੂੰਸੀਪਲ ਅਤ ੇ

ਸਿੀਪ ਨੋਡਲ ਅਵਧਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁ ਾਰ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਵਜਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁ ਾਰ ਨੇ ਵਕਹਾ ਵਕ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਨਾਗਵਰਕ ਦਾ ਜਰਰੂੀ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ।ਇਸ ਅਵਧਕਾਰ ਨੂੂੰ  ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਸਾਨੂੂੰ  ਇਸ 

ਅਵਧਕਾਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਵਦਆ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੂੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੀ ਚਣੁਕ ੇਵਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਂਜੋ ਦੇਸ਼ ਤਰਿੱਕੀ ਕਰ ਸਕ ੇ। 

ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁ ਾਰ ਨੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਅਵਹ  ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । 

ਵ ਤੀ 25-01-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਵਦਿਸ  ਨਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਸ ਾਰੋਹ ਦੇ ਕਆੌਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. 

ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਇਚਾਰਜ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. ਵਿੂੰਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ  ਾਵਧਅ  ਰਾਹੀ ਂਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਵਦਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਗਰਾ  ਆਯੋਵਜਤ 

ਕੀਤਾ । ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਇਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬੀ.ਕਾ . ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਦਵਿੂੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ 



ਅਫਜ਼ਾਈ ਤ ੇਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਰਸ਼ ਵਿਿੱਚ  ਾਵਪਆਂ ਦੇ ਿਡ ੁਿੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਬੂੰਧੀ ਇਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ 

ਬੀ.ਕਾ . ਭਾਗ ਦਜੂਾ ਦੀ ਅ ਨੀਤ ਕੌਰ, ਬੀ.ਕਾ . ਭਾਗ ਪਵਹਲਾ ਦੀ ਨਿਜੋਤ ਕਰੌ ਅਤੇ ਏਕ ਜੋਤ, ਹਰਲੀਨ ਕਰੌ ਅਤੇ ਬੀ.ਕਾ . 

ਸ ੈਸਟਰ ਪੂੰਜਿਾ ਦੀ ਸੀਤਲ ਸ਼ਰ ਾ, ਦਵਿੂੰਦਰ , ਜਗਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਈਸ਼ਾ, ਸੂੰਦੀਪ ਕਰੌ ਤੇ ਨਿਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟਰ 

ਬਣਾਕੇ ਇਸ  ੌਕੇ ਆਪਣੀ ਵਨਿੇਕਲੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ । 

ਵ ਤੀ 15-02-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਿੱਲ 

10 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ ਤ ੇਚੋਣਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ 

ਬੀ.ਐਿੱਸ.ਸੀ (ਨਾਨ  ੈਡੀਕਲ) ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਦੇਵਿਕਾ ਤ ੇਬੀ.ਕਾ . ਪਵਹਲਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਬੀ.ਏ. ਭਾਗ ਦਜੂਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੀ.ਕਾ . ਭਾਗ ਪਵਹਲਾ ਦੀ 

ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਏਕ ਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕੇ ਡਾ. ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ ਵਕਹਾ ਵਕ 

ਸਾਨੂੂੰ  ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ। 

ਵ ਤੀ 28-02-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਗਆਨ ਵਦਿਸ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ੁਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ । ਕਾਲਜ 

ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਇੂੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਅੂੰਦਰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 40 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ੁਕਾਬਵਲਆ 

ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਾਇੂੰਸ ਫੇਸਟ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਰਵ ਆਨ ਰੂੰਗਲੋੀ, ਸਲੋਗਨ, 

ਵਲਖਾਈ, ਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ, ਫੈਂਸੀ ਡਰੈਿੱਸ ਅਤੇ ਿਰਵਕੂੰਗ  ਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ । ਰੂੰਗੋਲੀ  ੁਕਾਬਲੇ ਅੂੰਦਰ ਬੇਬੇ 

ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਕਾ . ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰ ਾ ਨੇ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ 

ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਨਰੋਟ ਜੈ ਲ ਵਸੂੰਘ ਤੋਂ ਿੂੰਦਨਾ ਨੇ ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵ ਿੱਠੜਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਜਸਿੀਰ ਕਰੌ ਨੇ 

ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਹੋਰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਕਰ ਿਾਰ ਪਵਹਲਾ, ਦਜੂਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕ ੇ

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾ ਂਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 05-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਵਹਲਾ ਵਦਿਸ  ੌਕ ੇਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । 

ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਪਰੋ. ਅਰਪਨਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 'ਚ ਹੋਏ ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ 10 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਭਾਗ 

ਲੈਂ ਵਦਆਂ ਸ ਾਜ ਅੂੰਦਰ ਔਰਤ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਿੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਕਰ ਿਾਰ ਪਵਹਲਾ, ਦਜੂਾ 

ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਿਧਾਈਆਂ ਵਦਿੱਤੀਆਂ ਤ ੇ

ਵਕਹਾ ਵਕ ਅਜੋਕਾ ਸ ਾਜ ਅਤੇ ਇਵਤਹਾਸ ਅੂੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ  ਹਾਨ ਔਰਤਾ ਂਦੇ ਜੀਿਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂ ਵਦਆਂ ਸਾਨੂੂੰ  ਿੀ ਆਪਣੀ ਵਜੂੰਦਗੀ 'ਚ 

ਿਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣਾ ਿਿੱਧ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ।  

 ਵ ਤੀ 06-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ  ਵਹਲਾ ਵਦਿਸ ਬੜੀ ਧੂ ਧਾ  ਨਾਲ  ਨਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਵਿਿੱਚ ਕਾਲਜ 

ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ.  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਦਆੁਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ । ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਉਨਹਾਂ ਨੇ  ਵਹਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਪੜਾਿਾਂ ਦੇ ਵਰਸ਼ਵਤਆਂ ਉਿੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ । ਪਦਾਰਥਿਾਦੀ 

ਅਤੇ  ੂੰਡੀ ਸਿੱਵਭਆਚਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਿੱਚ  ਵਹਲਾ ਨੂੂੰ  ਦਰਪੇਸ਼ ਸ ਿੱਵਸਆਿਾਂ ਅਤੇ ਚਣੋੁਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਕਸ ਤਰਹਾ ਂਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ 

ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਤਰਕ-ਸੂੰਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਾਰੀ ਉਪੀੜਨ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਬਦਲਦੇ ਰਪੂਾ ਂਵਿਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਉਨਹਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਖਆਨ 

ਵਿਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਿੀ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਵਸਿੱਵਖਅਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਦਿੱਤਾ । 

 ਵ ਤੀ 08-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇ ਦਨੁੀਆਂ ਭਰ ਅੂੰਦਰ  ਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਵਹਲਾ ਵਦਿਸ  ੌਕੇ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾ ਤਵਹਤ ਬੇਬ ੇਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਵ ਿੱਠੜਾ ਵਿਖ ੇਇਿੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ, ਵਜਸ 

ਵਿਿੱਚ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਿੇਰਕਾ ਤੋਂ  ਨੋਵਿਵਗਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਵਨਸ਼ਾ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾ ਲ ਹੋਏ 

। ਔਰਤਾਂ ਦੇ  ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੂੰ   ੁਿੱਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਕਰਿਾਏ ਇਸ ਸ ਾਗ  ਵਿਿੱਚ ਕੁਿੱਲ 75 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਭਾਗ ਵਲਆ । 

ਵ ਤੀ 10-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਸਿਿੱਛਤਾ ਤੋਂ ਸਵਥਰਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈ ੀਨਾਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈ ੀਨਾਰ ਅੂੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ  ਵਹਕ ੇ ਤੇ 

ਪੂੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਵਪਰਆਿਰਤ ਸ਼ਰ ਾ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾ ਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਸੈ ੀਨਾਰ ਅੂੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰ ੇ

ਸਟਾਫ  ੈਂਬਰਾਂ ਸ ੇਤ 150 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ ੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ । ਡਾ. ਵਪਰਆਿਰਤ ਸ਼ਰ ਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਵਥਰਤਾ ਕਾਰਜ 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਸਵਦਆਂ, ਜਲ ਪਰਬੂੰਧਨ, ਜਲ ਦੀ ਬਿੱਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਰਬੂੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਝੀਆਂ ਥਾਿਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 



ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਿੱਖਣ ਸਬੂੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤ ੇਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ 

 ੂੰਤਰਾਲੇ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਇਆ ।  

ਵ ਤੀ 15-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਐਿੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕਵੈਡਟ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਰੀਤੂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ 

ਸ ੁਿੱਚੀ ਟੀ  ਨੂੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਨਭਾਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.( ਐਿੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਿਿੱਲੋਂ  ਕ ਾਂਵਡੂੰਗ 

ਅਵਧਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਿੱਪਲ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਸਨ ਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ 

ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਕਵੈਡਟ ਰੀਤੂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਜੀਿਨ 'ਚ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ 'ਚ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਹ ੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਿੱਗੇ ਿਿੱਧਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ 

। ਇਸ  ੌਕੇ ਐਿੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇੂੰਚਾਰਜ ਡਾ.  ਨੀਸ਼ ਕੁ ਾਰ ਸ਼ਰ ਾ ਨੇ ਕਵੈਡਟਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਧਾਈ ਵਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ 

ਸੈਨਾ ਤ ੇਿਾਯੂ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ।  

ਵ ਤੀ 20-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇ ਨੈਵਤਕ-ਕਦਰਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਸਬੂੰਧੀ ਇਿੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੌਕੇ 

ਬੋਲਵਦਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਸੂੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਸ.ਓ.ਐਸ. ਸੂੰਸਥਾ ਅੂੰਵ ਰਤਸਰ ਨੇ ਨੈਵਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀ ਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਿਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ । ਉਨਹਾ ਂਵਕਹਾ ਵਕ ਨਸ਼ਾਖਰੋੀ ਤ ੇਹੋਰ ਸ ਾਵਜਕ ਬਰੁਾਈਆਂ ਬਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ

। ਉਨਹਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਰਗ ਨੂੂੰ  ਹ ੇਸ਼ਾ ਸਿੱਚ ਬੋਲਣ, ਿਿੱਵਡਆਂ ਦਾ ਸਵਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿੱਚ ਦੇ  ਾਰਗ 'ਤੇ ਚਿੱਲਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ । 

ਉਨਹਾਂ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਗੁਰਆਂੂ, ਪੀਰਾ,ਂ ਫ਼ਕੀਰਾ ਂਤੇ ਸੂੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ । ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸ ਾਪਤੀ ਤੇ 

ਸਵਹਜ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਤਕਸੀ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । 
   

 ਵ ਤੀ 24-03-2022 ਨੂੂੰ  ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਵਹਲਾ ਵਦਿਸ  ੌਕੇ ਵਿਸ਼ਿ ਬੁਿੱਧੀਜੀਿੀ ਫੋਰ  ਦਆੁਰਾ ਰੋਹਤਕ ਵਿਖ ੇਆਯਵੋਜਤ ਿ ੈੂਨ 

ਅਚੀਿਰਜ਼ ਐਿਾਰਡ 2022 ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ, ਸਹਾਇਕ ਪਰੋਫੈਸਰ ਅਤ ੇ ੁਿੱਖੀ, ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ । ਇਸ  ੌਕ ੇ

ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਨੂੂੰ  ਉਨਹਾ ਂ ਦੇ  ਵਹਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ' ਯੂੰਗ ਇੂੰਟੈਕਚਅੁਲ ਆਫ ਦਾ 

ਯੀਅਰ ਐਿਾਰਡ ' ਨਾਲ ਵਨਿਾਵਜਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਸ ਾਰਹੋ ਵਿਿੱਚ  ੁਿੱਖ  ਵਹ ਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕ  ਟੈਕਸ ਕਵ ਸ਼ਨਰ ਆਭਾ ਵਸੂੰਘ 

ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵਸਿਲ ਜਿੱਜ ਡਾ. ਰੇਖਾ ਸਾਲੁੂੰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਿਾਰਡੀ ਡਾ.  ੁਕਤਾ ਯੁਿਾ, ਰਾਜਨੀਤੀਿਾਨ ਨੌਕਸ਼  ਚੌਧਰੀ ਿੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹ ੇ। 

ਇਸ ਸ ਾਰੋਹ ਅੂੰਦਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਨੂੂੰ  ਐਿਾਰਡ ਵ ਲਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਿਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ੇ

ਿਿੱਧਣ ਿਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾ ਨਾਿਾ ਂਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ । 

 ਵ ਤੀ 26-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ  ਹਾਉਤਸਿ ਨਾ  ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । 

ਇਹ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. ਵਿੂੰਗ ਦੇ ਇੂੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸਘ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ ਡੀ.ਏ.ਿੀ. ਕਾਲਜ, ਜਲੂੰਧਰ ਤੋਂ ਇਵਤਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ 

ਪਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁ ਾਰ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਵ ਲ ਹੋਏ । ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁ ਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ 

ਕਰਵਦਆ 1857 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ੂਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਵਹਰ ਤੋਂ 1947 ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵ ਲਣ ਤਿੱਕ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸੂੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਬੂੰਧੀ ਕੁਝ ਅਣਗੋਲੇ ਵਚਹਵਰਆਂ, ਵਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆ  ਤੌਰ 

ਤੇ ਬਹਤੁ ਘਿੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵ ਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ੇਿੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ੇਕੀਤ ੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ 

ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਕਹਾ ਵਕ ਵਿਿੱਵਦਅਕ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ ਾਵਜਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਅੂੰਦਰ 

ਹੋਏ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੂੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  

 ਵ ਤੀ 27-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਦਹਾੜੇ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਪੋਸਟਰ  ੇਵਕੂੰਗ  ੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕਰੌ ਅਤੇ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. ਵਿੂੰਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ 

ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੀ ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਦੇਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ 

ਕੀਤੇ ਗਏ । ਇਨਹਾ ਂ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਕਰ ਿਾਰ ਪਵਹਲਾ, ਦਜੂਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਿਿੱਲੋਂ  ਸਨ ਾਵਨਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 

 ਵ ਤੀ 27-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਿੀ ਂਿਰੇਗੂੰਢ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ '  ੌਜੂਦਾ ਚਣੋੁਤੀਆਂ ' ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ 

 ੁਕਾਬਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰ.ੋ ਅਰਪਨਾ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠੇ ਕਰਿਾਏ ਗਏ । ਇਨਹਾਂ ਲੇਖ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਰਿਾਉਣ ਦਾ  ੁਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਅੂੰਦਰ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੀ ਪਰ ੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹ ੈ। ਇਨਹਾ ਂਲੇਖ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੇ 

ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਿਿੱਧ-ਚੜਹ ਕੇ ਵਹਿੱਸਾ ਵਲਆ । ਇਸ  ੌਕੇ ਪਵਹਲਾ, ਦਜੂਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  



ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ ਾਵਨਤ ਕੀਤਾ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਿਰਗ ਨੂੂੰ  

ਅਵਜਹੇ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ 'ਚ ਿਿੱਧ-ਚੜਹ ਕੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ । 

ਵ ਤੀ 30-03-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿ ਰੂੰਗ ੂੰਚ ਵਦਿਸ ਨੂੂੰ  ਸ ਰਵਪਤ ਇਿੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਅਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਅੂੰਦਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰੂੰਗ ੂੰਚ ਕਲਾ ਪਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ 

ਪਵਹਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸ ਝਾਉਣ ਿਾਸਤ ੇਲਿਲੀ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵਡਿੀਜਨ ਦੇ ਵਡਪਟੀ ਅਵਧਕਾਰੀ ਕਰਨ 

ਦੇਿ ਜਗੋਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾ ਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਅੂੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ ੂਹ ਸਟਾਫ ਸ ੇਤ 80 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਬੋਧਨ 

ਕਰਵਦਆਂ ਜਗੋਤਾ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਵਕਿੇਂ ਇਕ ਰੂੰਗ ੂੰਚ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਿਨ ਅੂੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਕਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਕਰਦਾਰ ਵਨਭਾਉਦਂਾ ਹ ੈ। ਅੂੰਤ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇਿ ਜਗੋਤਾ ਦਾ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਿਿੱਲੋਂ  

ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 

 ਵ ਤੀ 05-04-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰੋ. ਅ ਨਦੀਪ ਕਰੌ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ 

ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਵਹਰਾਿੇ ਤ ੇਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਵਡਜ਼ਾਇਵਨੂੰ ਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾ 

ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਦਆਂ ਧਾਗਾ, ਵਰਬਨ, ਵਜਿੱਪਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਨਸ ਨੂੂੰ  ਰੀ-ਵਡਜ਼ਾਇਵਨੂੰ ਗ ਕਰਕੇ ਿਰਤੋਂ 'ਚ 

ਵਲਆਉਣ ਆਵਦ ਸਬੂੰਧੀ ਿਿੱਖੋ-ਿਿੱਖਰ ੇਪਵਹਰਾਿੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ । ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਨੁਰ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾ ਂ

ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾ ੇ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹੋਰ ਿੀ ਅਨੇਕਾ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਨਿੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪਵਹਰਾਿੇ ਵਤਆਰ 

ਕਰਕੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ 

'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਤਰਹਾਂ-ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਵਹਰਾਿ ੇਦੇ ਵਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇਖੇ ਤੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ । 

 ਵ ਤੀ 07-04-2022 ਨੂੂੰ  ਵਿਸ਼ਿ ਵਸਹਤ ਵਦਿਸ  ੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਇੂੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 

ਵਿਿੱਚ ਇਕ ਸ ਾਗ  ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਪਰਸ਼ਨੋਤਰੀ 

 ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੁਕਾਬਲੇ 'ਚ  ਾਨਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਗ ਪਵਹਲਾ, ਲਿਲੀਨ ਭਾਗ ਦਜੂਾ ਤੇ ਦੇਵਿਕਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ 

ਦੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਦਆਂ ਪਵਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ  ੌਕ ੇਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਪਵਹਲੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਜੇਤੂ ਟੀ  ਨੂੂੰ  ਇਨਾ  ਿੀ ਤਕਸੀ  ਕੀਤ ੇ। 

 ਵ ਤੀ 13-04-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਿੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਦਹਾੜੇ  ੌਕ ੇਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਂਦੇ 

ਜੀਿਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰਤੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਜਾਣ ੂਕਰਿਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਵਹਤ ਇਕ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ 

ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਕਾਲਜ, ਫਿੱਤੂਢੀਗਂਾ ਤੋਂ ਵਹਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ 

ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਸ਼ਾ ਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਦਆਂ ਸ਼ਹੀਦ 

ਭਗਤ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਜੀਿਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਖਾਂ ਸ ੇਤ ਆਜਾਦੀ ਲਈ ਵਨਭਾਏ ਗਏ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਂਨਾਲ ਰਸ਼ੌਨੀ ਪਾਈ, 

ਉਨਹਾਂ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਬਚਪਨ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਵਚਣਗ ਨੂੂੰ  ਹਰੋਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਿੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤ ੇ

ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਅੂੰਜ਼ਾ  ਵਦੂੰਵਦਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੂੰਦਰ ਆਜਾਦੀ ਪਰਤੀ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ 

ਵਸੂੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਵਨਭਾਉਣ ਿਾਲੇ ਸੁਖਦੇਿ, ਰਾਜਗੁਰ ੂਤੇ ਰਾਜ ਵਬਹਾਰੀ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰੋ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜਕਰ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ । ਸ ਾਗ  ਦੇ ਅੂੰਤ ਵਿਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕਰੌ ਿਿੱਲੋਂ  ਹਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 

ਵ ਤੀ 14-04-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇਸ ਾਵਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਵਨਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸੂੰਦਰਭ ਵਿਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ 

ਿਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੂੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ 131 ਿੇਂ ਜਨ  ਵਦਿਸ  ੌਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸ ਾਵਜਕ ਸ ਾਨਤਾ ਦੇ 

ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ੇਪਰਚਾਰ ਪਰਸਾਰ ਕਰਨ ਤ ੇਨਿੀ ਂਪੀੜਹੀ ਂਨੂੂੰ  ਜਾਗਰਕੁ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਵਹਤ ਪੂੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਵਸਿੱਵਖਆ ਤ ੇਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰ ੁਿੱਖ ਸਕਿੱਤਰ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲਦੇ ਇਿੱਕ ਿੈਬੀਨਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤ ੇ

ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. ਵਿੂੰਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ ਿੈਬੀਨਾਰ ਵਿਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ 

ਯੂਨੀਿਰਵਸਟੀ ਆਫ਼ ਪੂੰਜਾਬ, ਬਵਠੂੰ ਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਿੱਲ ਰਹੇ ਸ ਾਵਜਕ ਵਿਵਗਆਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ ਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਅਤੇ 

ਐਸੋਵਸਏਟ ਪਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ  ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਵ ਲ ਹੋਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲੀ ਿਿੱਲੋਂ  ਬਾਬਾ ਸਾਵਹਬ ਦੇ ਸ ੁਿੱਚੇ 

ਜੀਿਨ, ਉਨਹਾ ਂਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਰਸਾਉਵਦਆਂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਪਸੁਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸ ਾਵਜਕ ਸ ਾਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਉਨਹਾਂ ਿਿੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ । ਉਨਹਾ ਂਦਿੱਵਸਆ ਵਕ ਉਸ ਸ ੇਂ ਦੇ ਸ ਾਜ ਅੂੰਦਰ ਪਰਚਲਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਿਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੂੰਗ ਨਸਲ 



ਦੀ ਅਸ ਾਨਤਾ ਪਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨੂੂੰ  ਦਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਗਏ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਿਰਗ ਨੂੂੰ  ਅਤ ੇਪਿੱਛੜੇ 

ਿਰਗ ਨੂੂੰ  ਉਿੱਚਾ ਚੁਿੱਕਣ ਲਈ ਿੀ ਡਾ. ਅੂੰਬੇਦਕਰ ਿਿੱਲੋਂ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਵਗਆ । ਇਸ  ੌਕ ੇਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. 

ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਨੇ ਡਾ. ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੂੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਅੂੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਵਸਿੱਵਖਆਿਾ ਂਨੂੂੰ  ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ 

ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਰੇਨਾ ਿੀ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਵਦਿੱਤੀ । 

 ਵ ਤੀ 21-04-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਇੂੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੂੰਧਰ ਵਿਿੱਚ 

ਸਪੈਕਟਰ  2022 ਤਵਹਤ ਕਰਿਾਏ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਇੂੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. 

ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ 'ਚ 11 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹਾਂ  ੁਕਾਬਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਭਾਗ ਵਲਆ । ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਵਸਆ ਵਕ 

ਰੂੰਗੋਲੀ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਬੀ.ਐਿੱਸ.ਸੀ. ਨਾਨ  ੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤਰੌ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ 

ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਾਿਰ ਪੁਆਇੂੰਟ ਪਰਜ਼ੈਨਟੇਸ਼ਨ ਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨਾਨ  ੈਡੀਕਲ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ 

ਦੇਵਿਕਾ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤ ੇਰਹੀ, ਜਦਵਕ ਪੌਟ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੂੰਵਪਊਟਰ ਸਾਇੂੰਸ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਵਿਵਦਆਰਥਣ 

ਕ ਲਪਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਜੂਾ ਸਥਾਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ । ਕਾਲਜ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਵਸੂੰਘ ਖਵਹਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 

ਸਪੈਕਟਰ  2022 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ  ੁਕਬਾਵਲਆਂ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੂੰ   ੁਬਾਰਕਬਾਦ 

ਵਦਿੱਤੀ ਤੇ ਭਵਿਿੱਖ ਵਿਿੱਚ ਿੀ ਇਸ ਤਰਹਾ ਂਦੇ  ੁਕਾਬਲੇ ਵਿਿੱਚ ਿਿੱਧ ਚੜਹ ਕੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਵਰਤ ਕੀਤਾ । 

 ਵ ਤੀ 06-05-2022 ਨੂੂੰ  ਵਿਸ਼ਿ ਭਰ ਅੂੰਦਰ  ਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਗ ਵਦਿਸ ਨੂੂੰ   ੁਿੱਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਸ ਾਜ ਅੂੰਦਰ ਯੋਗ ਦੀ  ਿੱਹਤਤਾ 

ਬਾਰੇ ਪਰਚਾਰ ਅਤ ੇਪਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ  ਕਸਦ ਤਵਹਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਿਾ  ਾ ਵਲਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ  ੂੰਤਰਾਲੇ ਿਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਵਦਸ਼ਾ 

ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਾਇੂੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਅੂੰਤਰ ਕਾਲਜ ਆਨਲਾਈਨ ਿੀਵਡਓ 

 ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 15 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 78 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਭਾਗ ਵਲਆ ਵਗਆ । 

 ਵ ਤੀ 06-05-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੀਿਨ ਅੂੰਦਰ ਵਿਵਦਅਕ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇ ਾਨਵਸਕ 

ਵਿਕਾਸ ਸਬੂੰਧੀ ਯੋਗ ਦੀ  ਿੱਹਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ  ਕਸਦ ਤਵਹਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਿਾ  ਾ ਵਲਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ  ੂੰਤਰਾਲੇ 

ਿਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ   ੁਿੱਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾ. ਪਰ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ 

ਸਬੂੰਧੀ ਸਲੋਗਨ ਵਲਖਾਈ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ 75 ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵਲਆ । 

ਵ ਤੀ 27-05-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇ ' ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ' ਪਰੋਗਰਾ  ਅਧੀਨ ਸੋਲਗਨ ਵਲਖਾਈ  ੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੀਿਨ ਅੂੰਦਰ ਵਿਵਦਅਕ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੂੰਦਰ ਿਸਦੇ ਹੋਰ ਵਖਿੱਵਤਆਂ ਦੇ 

ਸਵਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਰਿਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਰੁਿੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ  ਕਸਦ ਤਵਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ 

ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਇਹ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । 

ਵ ਤੀ 28-05-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ' ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ਼ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ' ਪਰੋਗਰਾ  ਅਧੀਨ ਪੋਸਟਰ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । 

ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੀਿਨ ਅੂੰਦਰ ਵਿਵਦਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੂੰਦਰ ਿਸਦੀਆਂ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਿੱਵਭਆਤਾਿਾ ਂਦੀਆਂ ਵਰਿਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ 

ਜਾਨਣ ਦੀ ਰੁਿੱਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ  ਕਸਦ ਤਵਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਸਿੱਵਖਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੂੰਜਾਬ ਿਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਵਹਤ ਪੋਸਟਰ 

 ੇਵਕੂੰਗ  ੁਕਾਬਲਾ ਕਰਿਾਇਆ ਵਗਆ । 

ਵ ਤੀ 20-06-2022 ਨੂੂੰ  ਕਾਲਜ ਵਿਖ ੇ ਵਿਵਦਆਰਥੀ ਜੀਿਨ ਅੂੰਦਰ ਵਿਵਦਅਕ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤ ੇ ਾਨਵਸਕ 

ਵਿਕਾਸ ਸਬੂੰਧੀ ਯੋਗ ਦੀ  ਿੱਹਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੇ  ਕਸਦ ਤਵਹਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਿਾ  ਾ ਵਲਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ  ੂੰਤਰਾਲੇ 

ਿਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੂੰ   ੁਿੱਖ ਰਿੱਖਵਦਆਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ  ੈਡ  ਅਰਪਨਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਇਿੱਕ 

ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਵਿਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾ ਰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਕੌਰ 

ਖਵਹਰਾ ਜੀ ਿਲੋਂ   ੁਿੱਖ ਬੁਲਾਰ ੇਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ।  

 ਵ ਤੀ 21-06-2022 ਨੂੂੰ  ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਵਦਿਸ ਦੇ  ੌਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸਿੱਵਖਆ  ੂੰਤਰਾਲੇ ਿਲੋਂ  ਪਰਾਪਤ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਵਿਿੱਚ ਐਿੱਨ.ਐਿੱਸ.ਐਿੱਸ. ਵਿੂੰਗ ਦੇ  ੁਿੱਖੀ ਡਾ. ਜਗਸੀਰ ਵਸੂੰਘ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹੇਠ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 

'ਯੋਗ  ਨੁਖਤਾ ਲਈ ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਿਰਕਸ਼ਾਪ ਅੂੰਦਰ ਪਰਧਾਨ  ੂੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਵਰੂੰਦਰ  ੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਉਪਰੂੰਤ ' 

ਕਾ ਨ ਯੋਗਾ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ' ਦੇ ਪਰੋਗਰਾ  ਤਵਹਤ ਵਿਵਦਆਰਥੀਆਂ ਿਲੋ ਯੋਗ ਆਸਨ ਕੀਤ ੇਗਏ । 
 
 
 



 

 



 
 



 



 





 



 



 


