
 
 

 
ਦਸਭਸ਼ ਗਯਰਜ਼ ਕਾਰਜ,  

ਚੱਕ ਅੱਰਹਾ ਫਖਸ਼, ਭੁਕਯੀਆ ਂ
(Accredited By NAAC, Recognized By UGC UNDER 2 (F)  12 (B) 

 

ਦੀ 
ਆਯਟ ਐਡਂ ਕਰਚਯ ਸਸਾਇਟੀ, 

ਅਤ 
 ਸੰਗੀਤ ਅਤ ਰਲਰਤ ਕਰਾ ਲਿਬਾਗ 

ਦ ਸਹਿਮਗ ਨਾਰ 

 
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਫਸੰਤ ਉਤਸਿ 

 ਕਿੀ- ਦਯਫਾਯ 
ਦਾ ਆਮਜਨ 

 
ਲਭਤੀ- 5 ਪਯਿਯੀ, 2022 ਨੰੂ, ਸਭਾਂ -ਸਿਯ 10 ਿਜ 
ਰਾਈਵ ਰਸਾਯਣ- ਗੂਗਰ ਭੀਟ ਅਤ ਮੂ-ਹਟਊਫ 

 ਸ.ਯਲਿੰਦਯ ਲਸੰਘ ਚੱਕ  
ਚਅਯਭਨ  

ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਲਫੰਦ ਲਸੰਘ ਐਜੂਕਸ਼ਨਰ ਟਯੱਸਟ, ਭੁਕਯੀਆ ਂ

 
 

ਡਾ.ਕਯਭਜੀਤ ਕਯ  
ਲਰੰ ਸੀਰ  

ਦਸਭਸ਼ ਗਯਰਜ਼ ਕਾਰਜ, ਚੱਕ ਅੱਰਹਾ ਫਖਸ਼, ਭੁਕਯੀਆਂ 



ਭੁੱ ਖ ਭਲਿਭਾਨ 

ਰ.ਗੁਯਬਜਨ ਲਗੱਰ, ਰਧਾਨ, ੰਜਾਫੀ ਰਕ ਲਿਯਾਸਤ  ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਲਧਆਣਾ 
 

ਡਾ. ਗੁਯਚਯਨ ਕਯ ਕਚਯ, ਕਹਵਤਯੀ-ਰਹਿਕਾ, ਰੁਹਧਆਣਾ 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਤਰਰਚਨ ਰਚੀ, ਭੀਤ ਰਧਾਨ, ੰਜਾਫੀ ਰਕ ਹਵਯਾਸਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰੁਹਧਆਣਾ 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਅਭੀਆ ਕੁੰ ਵਯ, ਕਵੀ-ਰਹਿਕਾ  , ਹਦਿੱਰੀ 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਬੁਹੰਦਯ ਕਯ ਰੀਤ, ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਚਅਯਭਨ/ਭੈਂਫਯ, ਸਥਾਈ ਰਕ 
ਅਦਾਰਤ, ਤਯਨਤਾਯਨ। 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਹਸਭਯਨ ਅਕਸ, ਥੀਏਟਯ ਆਯਹਟਸਟ, ਯਡੀ ਅਨਾਊਂਸਯ, ਟੀੀਡੀ 
ਭਾਰਵਾ ਕਾਰਜ, ਯਾਭੁਯਾ। 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਸਯਫਜੀਤ ਕਯ ਜਿੱਸ, ਕਵੀ-ਰਹਿਕਾ, ਹਟਆਰਾ 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਹਸਭੀ ਰੀਤ ,ਸਿਾਇਕ ਰਪਸਯ, 
. ਸੀ.ਜੀ.ਐਭ. ਕਾਰਜ ,ਭਿਰਾ 

ਸ਼੍ਰੀ ਯਭਜੀਤ ਹਸੰਘ ਹ ਿੱਰੋਂ , ਕਵੀ-ਰਿਕ ,ਭਰਟ 

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਰਦੀ ਹਸੰਘ, ਭੁਿੀ ੀ.ਜੀ. ੰਜਾਫੀ ਹਵਬਾਗ, ਆਯ.ਐਸ.ਡੀ ਕਾਰਜ, 
ਹਪਯਜ਼ੁਯ 

ਭਡਭ ਦਹਵੰਦਯ ਕਯ (ਦਵੀ ਹਸਿੱਧੂ), ਹਸਟੀ ਰਧਾਨ ਵੂਭਨ ਸਿੱਰ,  ਫਹ ੰਡਾ 

ਡਾ. ਨਵਜਤ ਕਯ, ਹਰੰ ਸੀਰ. ਰਾਇਰੁਯ ਿਾਰਸਾ ਕਾਰਜ ਪਾਯ ਵੂਭਨ, ਜਰੰਧਯ 

ਸਭਾਗਭ ਦ ਕਵੀ 



ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ 

ਡਾ. ਆਕਾਂਕਸ਼੍ਾ ਵਯਭਾ (ਭੁਿੀ, ਪਾਈਨ ਆਯਟ ਹਵਬਾਗ) ਭਫਾਈਰ ਨੰ- 9877842650 

ਡਾ. ਯੀਨਾ ਕੁਭਾਯੀ (ਭੁਿੀ, ਹਿੰਦੀ ਹਵਬਾਗ) ਭਫਾਈਰ ਨੰ- 9815703589 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਹਸ਼੍ਵਾਨੀ ਨਾਯਦ (ਭੁਿੀ, ਸੰਗੀਤ ਹਵਬਾਗ) ਭਫਾਈਰ ਨੰ- 9814798311 

 

ਕ-ਕਆਯਡੀਨੇਟਯ 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ਸਨੀਆ ਦਵੀ ,(ਭੁਿੀ, ੰਜਾਫੀ ਹਵਬਾਗ) 

ਸ਼੍ਰੀਭਤੀ ੂਜਾ (ਭੁਿੀ, ਕੰਹਊਟਯ ਸਾਇੰਸ ਹਵਬਾਗ) ) ਭਫਾਈਰ ਨੰ- 9463580565 

ਦਸਭਸ਼੍ ਗਯਰਜ਼ ਕਾਰਜ, ਚਿੱਕ ਅਿੱਰਾ ਫਿਸ਼੍, ਭੁਕਯੀਆਂ             

ਆਯਟ ਐਡਂ ਕਰਚਯ ਸਸਾਇਟੀ 
 ਸਰਾਿਕਾਯ ਕਭਟੀ 

 
ਡਾ. ਲਨਯਭਰ ਜੜਾ  

ਡਾਇਯਕਟਯ ,ਮੁਿਕ ਬਰਾਈ ਲਿਬਾਗ , 
 ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਲਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ 

 
ਡਾ. ਤੀਯਥੰਕਯ ਬੱਟਾਚਾਯੀਆ,( ਰਪਸਯ),  

ਕਰਾ ਇਲਤਿਾਸ ਅਤ ਲਿਜ਼ਅੂਰ ਆਯਟਸ ਲਿਬਾਗ,  
ੰਜਾਫ ਮੂਨੀਿਯਲਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ 

 
                                                               ਡਾ. ਗੁਯਚਯਨ ਲਸੰਘ 

ਲਡਟੀ ਡਾਇਯਕਟਯ, ਮੁਿਕ ਬਰਾਈ ਲਿਬਾਗ, 
ਸਿਾਇਕ ਰਪਸਯ , ਪਾਈਨ ਆਯਟਸ ਲਿਬਾਗ  

 ਕੁਯੂਕਸ਼ਤਯ ਮੂਨੀਿਯਲਸਟੀ, ਿਲਯਆਣਾ 
 

ਡਾ. ਅਰੰਕਾਯ ਲਸੰਘ (ਸਿਾਇਕ ਰਪਸਯ), 
 ਸੰਗੀਤ ਲਿਬਾਗ (ਿਕਰ), ੰਜਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਲਸਟੀ ਲਟਆਰਾ 

  
 ਡਾ. ਜਲਤੰਦਯ ਸ਼ਰੀਿਾਸਤਿ  

                                  ਐਸਸੀਏਟ ਰਪਸਯ , ਇੰਦਯਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼੍ਨਰ ਨ ਮੂਨੀਵਯਹਸਟੀ, ਲਦੱਰੀ 
  

 ਡਾ. ਨਯਸ਼ ਲਸਿਾਗ  
 ਐਡਿਕਟ ਅਤ ਸਿਾਇਕ ਰਪਸਯ, ਟਾਂਟੀਆ  ਮੂਨੀਿਯਲਸਟੀ, ਸ਼ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਯ 


