ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
ਤਲਵੰਡੀ ਿਾਬੋ
ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ
ਬੈਠਕ ਵੇਰਵਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ ਸਵਚ "ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ" ਦੀ ਪਸਿਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਿਤੰਬਰ, 2017 ਨੂ ੰ ਬਾਅਦ ਦੁ ਪਸਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਿੋਈ।
ਇਿ ਸਵਚ ਸਵਭਾਗ ਿਾਰੇ ਅਸਿਆਪਕਾਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਾਂ ਨੇ ਸਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਜਿਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤਾ ਿੈ:1.
2.
3.
4.
5.
6.

ਡਾ. ਿੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਿਰਸਜੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਿੋਮੀ ਰਾਮ
ਲਖਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਿਰਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦੇ ਉਦੇਿਾਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਬਾਰੇ ਸਵਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਿਭਾ ਦੇ
ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਆਿੁਦੇਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਚੌਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਿਸਿਤ ਿਭਾ ਦੇ ਉਦੇਿ:1.
2.
3.
4.

ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਸਵਚ ਿਾਸਿਤ ਦੀ ਰੂਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਜੀਵਨ ਸਵਚ ਿਾਸਿਤ ਦੀ ਮਿਿੱਤਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਣਾ।
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਲਈ ਸਵਸਦਅਕ ਅਤੇ ਿਾਸਿਤਕ ਟੂ ਰਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ ਕਰਨਾ।

ਿਾਸਿਤਕ ਿੈਮੀਨਾਰ, ਗੋਿਟੀਆਾਂ, ਬੈਠਕਾਾਂ, ਵਰਕਿਾਪ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਵਸਦਅਕ ਅਤੇ ਿਾਸਿਤਕ ਗਤੀਸਵਿੀਆਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਿ
ਕਰਨਾ।

ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਤਾ:ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਿੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਬੀ.ਏ., ਐਮ.ਏ., ਅਤੇ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਦਾ ਿਰ
ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਿੈ।
ਅਿੁਦਦ
ੇ ਾਰ:ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦੇ ਸਨਗਰਾਨ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀਸਵਿੀਆਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨਗੇ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁ ਝ ਅਸਿਆਪਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਿੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਿੌਂਪੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ।
ਲੜੀ ਨੰ.
1.
2.
3.

ਨਾਮ
ਿਰਸਜੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਡਾ. ਿੋਮੀ ਰਾਮ
ਲਖਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਆਿੁਦਾ
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਿਿਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ
ਿਿਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦੀਆਾਂ ਗਤੀ-ਸਵਿੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਿੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁ ਝ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਇਿਨਾਾਂ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਨੂ ੰ ਪੰਜਾਬੀ ਿਾਸਿਤ ਿਭਾ ਦੀਆਾਂ ਵਿੱਖ-ਵਿੱਖ ਸਜੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਿੌਂਪੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ। ਚੁਣੇ ਗਏ
ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿੇਠਾਾਂ ਸਦਿੱਤਾ ਸਗਆ ਿੈ।
ਲੜੀ ਨੰ.

ਨਾਮ

ਕਲਾਿ

1.

ਿਰਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੀਐਚ.ਡੀ.

2.

ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਪੀਐਚ.ਡੀ.

3.

ਵਸਰੰਦਰ ਕੌਰ

ਐਮ.ਏ.- ਭਾਗ ਪਸਿਲਾ

4.

ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ

ਐਮ.ਏ.- ਭਾਗ ਪਸਿਲਾ

5.

ਿਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਤੀਜਾ

6.

ਿਰਦੀਪ ਕੌਰ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਤੀਜਾ

7.

ਰਵੀ ਸਿੰਘ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਦੂ ਜਾ

8.

ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਦੂ ਜਾ

9.

ਿਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਦੂ ਜਾ

10.

ਗੁਰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਪਸਿਲਾ

11.

ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਪਸਿਲਾ

12.

ਮਨਪਰੀਤ ਕੌਰ ਅਲੀਿੇਰ

ਬੀ.ਏ. – ਭਾਗ ਪਸਿਲਾ

(ਡਾ. ਿੰਦੀਪ ਸਿੰਘ)
ਸਨਗਰਾਨ

(ਿਰਸਜੰਦਰ ਸਿੰਘ)
ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

ਦਿਤਖਤ

(ਡਾ. ਿੋਮੀ ਰਾਮ)
ਿਿਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

(ਲਖਸਵੰਦਰ ਸਿੰਘ)
ਿਿਾਇਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇ ਟਰ

