
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੰਦੇ� 
 

ਿਪਆਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ੋਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ, 

 

ਕਰੋੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਅੰਤਰ ਰਾ"ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤ ੇਮਹ(ਮਾਰੀ ਘੋਿ"ਤ 

ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ ਅਤ ੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇ"( ਿਵੱਚ ਫੈਲ ਚੱੁਿਕਆ ਹ।ੈ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ 2ਪਰ ਦਰਸਾਈ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ5ਦਰ 

ਅਤ ੇਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮ5 ਸਮ5 ਤ ੇਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਸਲਾਹ((advisories) ਦੀ ਇਨ 

ਿਬਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਮੈ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ( ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਥੀ 

ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਰਿਗਆ ਂ

ਲੋੜCਦੀਆ ਂਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂਨੰੂ ਵਰਤ ਰਹ ੇਹੋਣਗੇ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਪਣ ੇਘਰ( ਿਵਚ ਸੀਮਤ ਰੱਖ 

ਕ ੇਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਅਸC ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆ ਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ e-Learning mode ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ  ਪHੇਿਰਤ  ਕਰਦੇ ਹ( ਤ( ਜੋ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮ5 

ਦੌਰਾਨ ਉਨI ( ਲਈ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕ।ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨJ  ਇਸ ਿਦ"ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਕੇਲਾ 

ਕਦਮ ਚੱੁਿਕਆ ਹ ੈਅਤ ੇਮK ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰਗ ਟੀਮ ਵੱਲM ਇਕੱਠJ  ਕੀਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ e-Learning 

ਸਰੋਤ ਸ(ਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ(ਗਾ ਜ ੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਭਰ ੇਸਮ5 ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਈ ਿਲਖਾਈ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ । 

 

ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤ,ੇ ਸਾਨੰੂ ਘਰ( ਤM ਆਪਣੀ ਪਾਠਕHਮ ਦੀ ਸਪਰੁਦਗੀ (Curriculum delivery)  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇ ਿਸਖਲਾਈ  ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਨਭਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਸਮ( ਹ ੈਜਦM ਅਸC ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਂਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਅਤੇ ਈ-

ਸਰੋਤ( ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤ ੇਿਸੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਚਲੰਤ ਰੱਖਣ ਦ ੇਹੁਨਰ ਨੰੂ ਿਦਖਾਈਏ । ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ  

ਯ.ੂਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲM online  mode  ਦੁਆਰਾ ਪੜIਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੀ ਪHਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ  ਸਮ5 ਸਮ5 ਤੇ 

ਨX ਿਟਸ ਅਤ ੇ ਸਰਕਲੁਰ ਪHਾਪਤ ਹ ੋ ਰਹ ੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ., ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤ ੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸKਟਰ( (ਆਈ.ਯ.ੂਸੀ.) - ਇਨਫਰਮ"ੇਨ ਅਤ ੇ ਲਾਇਬHੇਰੀ ਨZ [ਟਵਰਕ (ਇਨਿਫਿਲਬਨJ ਟ), 

ਕਨਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਫ਼ਾਰ ਐਜੂਕ"ੇਨਲ ਕਿਮਊਨੀਕੇ"ਨ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵਚ ਬਹੁਤ 

ਸਾਰ ੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕ ੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਕਾਲਜ( ਦੇ 

ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤ ੇਖੋਜ ਕਰਤਾ ਆਪਣ ੇਿਗਆਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਪੜIਾਈ-ਿਲਖਾਈ 



ਦੀ ਪHਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਤੁਸC NMEICT ਦੀ ਵੈ[ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਈ-

ਸਮਗਰੀ, MOOCs, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤ ੇਐਪਲੀਕ"ੇਨ( ਦੇ ਰਪੂ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਸਰੋਤ( ਨੰੂ ਲੱਭ ਕੇ 

ਵਰਤ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ  ਤੁਸC U.G.C. ਦੀਆ ਂICT ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਿਜਵ5 CEC (UG ਕੋਰਸ( ਲਈ), 

e-Pathshala (PG ਕਰੋਸ( ਲਈ), SWAYAM ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, UG / PG MOOCs, NPTEL 

(Engineering ਕੋਰਸ( ਲਈ) ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਸਰਤੋ( ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪHਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ।ੋ    

 

ਇਸ ਕੋਵੀਡ-19 ਮਹ(ਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਦਰੌਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਿਸਖਲਾਈ ਢੰਗ( ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਪਨ ਜਾਰੀ 

ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ-ਂਅਿਧਆਪਕ( ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮਲੇ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਨJ  e-Learning mode ਰਾਹC ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤ ੇਕਾਲਜ( ਦ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਚੱੁਕੀਆ ਂਹਨ। ਡੀਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪHਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਈ-

ਲਰਿਨੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰਗ ਟੀਮ ਨJ  ਕKਪਸ ਿਵਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ( ਦੇ  ਮੁਖੀਆ ਂਅਤ ੇਇੰਚਾਰਜ( ਲਈ Capacity 

Building Session ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤ ੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪHਣਾਲੀ ਰਾਹC ਿਸੱਿਖਆ ਪHਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ। Capacity Building Sessions ਦੌਰਾਨ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆ ਂਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਦੀ 

ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨI ( ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂ ਦੁਆਰਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਪਣ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ 

ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤ ੇonline ਕਲਾਸ( ਲੈ ਸਕਣਗੇ। 

 

ਅੱਗੇ ਵਧਦ ੇਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨJ  ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ – ਮੂਡਲ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅਤ ੇਅਿਧਆਪਕ( ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ ਅਿਧਆਪਕ( ਦਾ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਡਾਟਾ 

ਇਸ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ upload ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਥੇ ਫਾਰਮੈਟ "ੀਟ ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਇਸ ਿਵਚ ਸਬੰਿਧਤ ਕਲਾਸ( ਦੀ ਸਮ( ਸਾਰਨੀ ਵੀ ਿਵਭਾਗ( ਤM ਇਕੱਠੀ  ਕਰ ਕ ੇਇਸ ਤੇ upload ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਪHਣਾਲੀ ਿਵਚ Login ਕਰਨ ਤM ਬਾਅਦ, ਿਸਰਫ਼ ਉਨI ( ਕੋਰਸ( ਨੰੂ ਵੇਖ 

ਪਾਉਣਗੇ ਜ ੋਉਨI ( ਦੁਆਰਾ ਪੜIਾਇਆ ਜ(ਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਉਨI ( ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਿਜਨI ( 

ਨੰੂ ਉਹ ਪੜIਾ ਰਹ ੇ ਹਨ। ਮੂਡਲ ਦ ੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਿਧਆਪਕ ਘ"ੋਣਾਵ(, ਅਿਧਆਪਨ ਸਮਗਰੀ ਿਜਵ5 ਿਕ ਪਾਵਰ 

ਪੁਆਇੰਟ ਪੇ"ਕਾਰੀ, ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਆਿਦ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੰੂ ਸ(ਝਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਹਨ। ਉਹ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  ਅਸਾਈਨਮKਟ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਇਨI ( ਨੰੂ online ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਇਨI ( ਦੀ 

online grading ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, Quiz ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ( ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਵੀ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹਨ।  ਮੂਡਲ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ  ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੂੰ  

ਿਸੱਿਖਆ ਿਕਵ5 ਪHਦਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤ ੇਹਰੋ ਉਪਲਬਧ ਈ-ਸਰਤੋ( ਦੀ ਵਰਤM ਦੀ ਪHਿਕਿਰਆ (ਅਿਧਆਪਕ( ਅਤ ੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਲਈ ਵੱਖਰ ੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਨੰੂ ਬੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ( ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕ ੇ ਆਪ ਦ ੇ ਿਵਭਾਗ( 

ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸ(ਝੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 



ਇਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ(ਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁ"ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕ ੇਆ 

ਰਹੀ ਿਦੱਕਤ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈ[ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਵੀ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਸਬੰਧੀ 

ਪਿਹਲ ਕਦਮੀਆ ਂਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ  

 

ਅਿਧਆਪਕ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨਾਲ online mode ਰਾਹC ਿਜਵ5 ਿਕ Zoom ਐਪ, freeconferencecall ਐਪ, 

Whatsapp ਵੀਡੀਓ / ਆਡੀਓ ਕਾਿਲੰਗ, Skype ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤM  ਕਰਕ ੇਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ।  

ਇਸੇ ਤਰI( ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੂਡਲ ਪHਣਾਲੀ ਤੇ login ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਅਤ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੀਆ ਂਘੋ"ਣਾਵ( ਨੰੂ ਦੇਖ 

ਸਕਦ ੇਹਨ, assignment online ਜਮ( ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤੇ Quiz ਦ ੇਸਕਦ ੇਹਨ। 

 

ਮੈਨੰੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕ ੇਖ਼ੁ"ੀ ਹ ੋਰਹੀ ਹ ੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮKਬਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  Online learning 

modules ਅਤ ੇe-resources  ਦਾ ਲਾਭ ਪHਾਪਤ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। ਮK ਫੈਕਲਟੀ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਦਬੁਾਰਾ 

 ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹ( ਿਕ ਉਹ ਆਪਣ ੇਿਗਆਨ ਿਵਚ ਹਰੋ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆ ਂ

ਇਨI ( ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਪਿਹਲਕਦਿਮਆ ਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤM ਕਰਨ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ 

ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਿਧਆਪਨ ਪHਣਾਲੀ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਿਵ"ੇ"ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸC ਇਸ ਦ ੇ ਵੱਖ ਵੱਖ 

ਿਹੱਸੇਦਾਰ((stakeholders) ਤM ਿਨਯਮਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਿਨਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ 

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦ ੇਰਹ(ਗੇ।  

 

ਮK ਕਾਿਮਡ -19 ਮਹ(ਮਾਰੀ ਦ ੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮ5 ਤੁਹਾਡ ੇ ਸਾਿਰਆ ਂ ਦ ੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤ ੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਰਿਹਣ ਦੀ 

ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹ( ਅਤ ੇਤੁਹਾਨੂੰ  ਸਲਾਹ ਿਦੰਦਾ ਹ( ਿਕ ਇਸ ਸਮ5 ਨੰੂ ਆਈ.ਸੀ ਟੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤM 

ਰਾਹC ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਲਾਭ ਲਈ  ਵੱਧ ਤM ਵੱਧ ਸੰਭਾਿਵਤ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ।ੋ  

 

ਮK ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣ ੇਿਵਚਾਰ( ਅਤ ੇਪH"ਨ( ਨੰੂ ਸ(ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦਾ ਹ( ਅਤੇ 

ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ( ਿਕ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰ ੇ ਸਮ5 ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀਆ ਂ

ਅਕਾਦਿਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ(  ਦੀ ਪਰੂਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਗੇਾ। 

"ੁਭ ਕਾਮਨਾਵ( 

 

ਪ�ੋਫੈਸਰ ਬੀ. ਐਸ. ਘੰੁਮਣ 

ਵਾਈਸ ਚ(ਸਲਰ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ 


