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ਯਰ ਆ ਆਨਯ (ਅਕਾਦਮਭਕ) (2016-17) 
ਸਾਰਾਨਾ/ਸਭੈਸਟਯ ਰੀਮਿਆ ਅਰੈਰ/ਭਈ 2017 ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ) 

 ਅਏਾਦਮਭਏ ਯਰ ਆ ਆਨਯ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ 
ਰੀਮਐਆ ਮਹਰ ਮਤਨ ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਮਛਿੀਜ਼ਨ ਨਾਰ ਾਸ ਏਯਏ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ ਭਮਯਙ ਮਰਸਙ ਮਿਿੱ ਔ 
ਮਹਰੀਆਂ ਦਸ ੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਏਈ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹ। ਸਾਰ 2016-17 ਦ ਅਏਾਦਮਭਏ ਯਰ ਆ 
ਆਨਯ ਹਚ ਮਰਐ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਖਾਂਦ ਹਨ:-  

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਂ/ਯਰ ਨੰ. ਰਾਤੀ 

1 1 
 
 
 

ਜੈਸਭੀਨ ਕਸ਼ਰ  
ਯਰ ਨੰ. 1015 

ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਮਰਸ਼ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਰਾ ਸਥਾਨ  ਰਾਤ ਏੀਤਾ 
ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 74.58%) 

2 2 ਮਿਤਿਨ ਮਥੰਦ 

ਯਰ ਨੰ. 1023 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਇਨ ਇੰਗਮਰਸ਼ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 72.69%) 

3 3 ਇੰਦਯ ਕਯ 

ਯਰ ਨੰ. 1096 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਇਨ ਮਿਸਟਯੀ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਰਾ ਸਥਾਨ  ਰਾਤ ਏੀਤਾ 
ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 67.66%) 

4 4 ਇਨਕਾ ਯਾਣੀ 
ਯਰ ਨੰ. 1160 

ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਇਨ ਰ. ਸਾਇੰਸ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਰਾ ਸਥਾਨ  ਰਾਤ ਏੀਤਾ 
ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 76.19%) 

5 5 ਜਮਤਨ ਮਜੰਦਰ 

ਯਰ ਨੰ. 1141 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਇਨ ਰ. ਸਾਇੰਸ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 71.52%) 
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6 6 ਿਯਰੀਤ ਕਯ 

ਯਰ ਨੰ. 10458 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.ਸੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  
ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 82.12%) 

7 7 ਸਯਫਜੀਤ ਕਯ 

ਯਰ ਨੰ. 11318 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.ੱਸ.ਸੀ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ੰਜਿਾਂ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  
ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(nze 86.70%)  

8 8 ਨਿਨੀਤ 

ਯਰ ਨੰ. 11105 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.ੱਸ.ਸੀ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਛੇਿਾਂ ਸਥਾਨ  ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  
ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 87.99%) 

9 9 ਗਗਨਦੀ ਕਯ 

ਯਰ ਨੰ.  11112 
ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਫੀ.ੱਸ.ਸੀ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਦਸਿਾਂ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  
ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 84.84%)  

9A 10 ਭਨਰੀਤ ਕਯ  
ਯਰ ਨੰ. 9075 
  

ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਭ. ਸਸ਼ਾਰਜੀ ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ 
ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਰਾ ਸਥਾਨ  ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਸ 
ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 83%) 
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ਭੈਡਰ/ਟਯਾਪੀ/ਸਕਾਰਯਮਸ਼/ਸਟਾਈਭੈਂਡਜ਼ 

(Medals/Trophies/Cups/Scholarships/Stipends) 

 ਸਯਏਾਯੀ ਿਜ਼ੀਮਪਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਇਸ ਏਾਰਖ ਦ ਹਣਹਾਯ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਛਰ/ਙਯਾੀਆਂ/ 

ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਿੀ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਖਾਂਦ ਹਨ, ਮਖਨਹ ਾਂ ਦਾ ਿਯਿਾ ਹਚ ਮਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਹ:-  

(ੳ) ਭੈਡਰ/ਕੱ (Medals/Cups) 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਭੈਡਰ/ਕੱ ਿੇਯਿਾ 

 
 

10 

1 ਰਾਯਡ ਨਾਯਥ ਫਯ ੱ ਕ ਭੈਡਰ ਇਹ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ 
ਫੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹੂੰਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਅਯਮਸ਼ਕਾ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 455+440=895)    
 ਯਰ ਨੰ. 6324              ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 217922                   

 
 
 
 

11 

2 ਸਢੀ ਸ ਜਾਨ ਮਸੰਘ ਭੈਡਰ ਇਹ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਫੀ.. ਬਾਗ 
ਤੀਜਾ ਦੇ ਮਪਰਾਸਪੀ ਮਿਸ਼ੇ  ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ 
ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹੂੰਦਾ ਹ।  
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਮਦਰਫਾਗ ਿਾਨ  ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ 63+67=130)    
ਯਰ ਨੰ. 6219              ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 217726  

 
 
 
 

12 

3 ੀ.ਸੀ.ਯੇਅ ਮਸਰਿਯ ਭੈਡਰ ਇਹ ਭਛਰ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ (ਨਾਨ-ਭੈਡੀਕਰ)  ਦੀ ਰੀਮਐਆ 
ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਬੂਮਭਕਾ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹ। 
(ਅੰਕ 903)      ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11154                     

 
 
 

13 

4 ਮੱਸ਼ਦੇਿ ਮਸੰਘ ਭੈਡਰ 
 
 
 
 
 

ਇਹ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਬਾਗ 
ਮਿਰਾ (ਭੈਡੀਕਰ) ਦੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹੂੰਦਾ ਹ।  
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਨੈਨਾ ਸ਼ਯਭਾ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ।  (ਅੰਕ 769)     ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ.  11098    
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ਸਰੀਭਤੀ ਫਰਫੀਯ ਕਯ ਬ ੱ ਰਯ 
ਮਾਦਗਾਯੀ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
 ਯਸਕਾਯ 
 
 
 
 
 
 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 500/- ਯ  ਦਾ  ਯਸਕਾਯ ਰ. ਯਣਜੀਤ ਮਸੰਘ 
ਬ ੱ ਰਯ (ਫਾਟਨੀ ਮਿਬਾਗ) ਦੇ ਮਤਾ ਸ. ਜੈਾਰ ਮਸੰਘ ਨੇ ਆਣੀ 
ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਤਨੀ ਸਰੀਭਤੀ ਫਰਫੀਯ ਕਯ ਬ ੱ ਰਯ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿੱਿ 
ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜ ਮਕ ਿਯ ਸਾਰ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ 
(ਭੈਡੀਕਰ) ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਦੇ ਫਾਟਨੀ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ 
ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ ਿਾਰੀ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਨੈਨਾ ਸ਼ਯਭਾ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 139+92=231)    ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ 11098 

 
 
 
 
 
 

14 

5 ਸ.ਆਈ..ਸ. ਜਰੀ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਮਸਰਿਯ ਭੈਡਰ 

ਇਹ ਭਛਰ ਸ. ਅਜੀਤ ਮਸੰਘ ਕੱਕੜ ਨੇ ਆਣੇ ਸ ੱ ਤਯ ਦੀ ਮਾਦ 
ਮਿੱਿ ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।  ਇਹ ਭਛਰ ਫੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ਸੰਸਮਕਰਤ) 
ਮਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਯਮਹਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਮਰਆ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹ। 
(ਅੰਕ 88+67=155)    ਯਰ ਨੰ. 6380    ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ.  217834    

 
 
 
 
 
 
 

15 

6 ਰ. ਫਿਾਦਯ ਮਸੰਘ ਭੈਭਯੀਅਰ 
ਮਸਰਿਯ ਭੈਡਰ 

ਇਹ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਮਖਹੜਾ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. 
ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀਆਂ ਰੀਮਿਆਿਾਂ 
ਮਿੱਿ ਮਪਜ਼ੀਕਸ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ ਮਤੂੰ ਨਾਂ ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਾਤ ਏੁਿੱ ਰ ਅੂੰ ਏਾਂ ਦ ਖੜ 
ਅਨੁਸਾਯ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹ।  ਇਹ ਿੀ 
ਜ਼ਯੂਯੀ ਹ ਮਏ ਉਸਨੇ ਿੱ ਙ ਤੋਂ ਿੱ ਙ 60 ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੂੰ ਏ ਰਾਤ ਏੀਤ ਹਣ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਿਭਨਰੀਤ ਕਯ  ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 783/900)     ਯਰ ਨੰ. 11320 

 
 
 
 
 

16 

7 ਰ. ਿਯਮਦਆਰ ਮਸੰਘ ਮਗੱਰ 
ਮਾਦਗਾਯੀ ਭੈਡਰ 
 
 
 
 
ਸਰੀ ਯਾਭ ਰਤਾ ਗਯਗ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ 
 
 
 

ਇਹ ਭਛਰ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੀਆਂ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਰੀਮਿਆਿਾਂ ਮਿੱਿੋਂ ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ (ਕਮਭਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਕੱਰ) 
ਮਿਸ਼ੇ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਮਤੂੰ ਨਾਂ ਸਾਰਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਰਾਤ ਏੀਤ ਅੂੰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਭਰਾ ਏ ਏਾਰਖ 
ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
 
ਇਹ ਭਛਰ ਸਰੀਭਤੀ ਕਸ਼ਰ ਗਯਗ ਨੇ ਆਣੇ ਤੀ ਸਰੀ ਯਾਭ ਰਤਾ 
ਗਯਗ, ਸਾਫਕਾ ਭੈਂਫਯ ਰਕ ਸਬਾ  ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹ। ਇਹ 
ਭਛਰ ਫੀ.. ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਰੀਮਿਆ ਮਿੱਿ ਰੀਟੀਕਰ ਸਾਇੰਸ 
ਦੇ ਮਿਸ਼ੇ ਮਿੱਿ ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ  ਮਿਿੱ ਔ ਰਾਤ ਅੂੰ ਏਾਂ ਦ 
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ਖੜ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਕੇਤਨ ਗਇਰ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 79.7%)           ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 217207 

 
 
 
 
 
 
 

17 

10 ਸਰੀਭਤੀ ਭਨਜੀਤ ਕਯ ਅਤੇ 
ਇੰਜ: ਗ ਯਨਾਭ ਮਸੰਘ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਮਨਸ਼ਾਂਤ ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
ਅਿਾਯਡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਸਰੀ ਯਾਭ ਰਤਾ ਾਂਡਿ 
ਭੈਭਯੀਅਰ  ਯਸਕਾਯ 

 

ਡਾ. ਆਈ.ੀ.ਸ.ਮਥੰਦ, ਕਯਨਰ ਫੀ.ੀ.ਮਸੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਸ ਿਮਿੰਦਯ 
ਮਸੰਘ ਨੇ ਆਣੇ ਭਾਤਾ-ਮਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿੱਿ ਇਿ ਭੈਡਰ 
ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜ ਮਕ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ 
ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਫਾਙਨੀ ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਨਿਨੀਤ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 184)         ਯਰ ਨੰ. 1459      ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11105 
 
ਇਿ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 1500/- ਯ  ਰਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਅਿਾਯਡ ਸਰੀ ਅਮਨਰ 
ਗਇਰ, ਭੈਨੇਜਯ, ਸਟੇਟ ਫੈਂਕ ਆ ਮਟਆਰਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਧਯਭ 
ਤਨੀ ਰ. ਿੀਨਾ ਗਇਰ (ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਫਾਟਨੀ ਮਿਬਾਗ ਦੇ ਭ ਿੀ) 
ਦ ਆਯਾ ਆਣੇ ਮਆਯੇ  ੱ ਤਯ ਮਨਸ਼ਾਂਤ  ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ 
ਏੀਤਾ ਹ। ਇਹ ਭਛਰ ਅਤ ਅਿਾਯਛ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. (ਭੈਡੀਕਰ)  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ 
ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਨਿਨੀਤ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 2448)       ਯਰ ਨੰ. 11105 
 
ਇਿ 500/- ਯ  ਦਾ ਨਕਦ  ਯਸਕਾਯ ਡਾ.ਭ.ੀ. ਾਂਡਿ ਨੇ 
ਆਣੇ ਮਤਾ ਜੀ ਦੀ  ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਹ ੁਯਸਏਾਯ 
ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਬਾਗ ਤੀਜਾ (ਭੈਡੀਕਰ)  ਦੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ 
ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਨਿਨੀਤ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 785)      ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11105 
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18 11 ਸਰੀ ਆਯ.ੀ.ਕੱਦ ਭੈਭਯੀਅਰ 
ਭੈਡਰ 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਸਰੀ ਯਾਭ ਰਾਰ ਕੱਦ ਜੀ ਨੇ ਆਣੇ ਮਤਾ ਜੀ ਦੀ  ਮਾਦ 
ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤਾ ਹ ਖ ਹਯ ਸਾਰ ਏਾਰਖ ਦ ਸਯਿਤਭ ਸਸ਼ਰ 
ਿਯਏਯ (ਮਿਮਦਆਯਥੀ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਗਯਿ ਸ਼ਯਭਾ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ     ਯਰ ਨੰ. 3551     ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63506   

 
 
 
 
 
 

19 

12 ਸਾਮਿਯ ਸ ਨਾਭੀ ਭੈਭਯੀਅਰ 
ਭੈਡਰ 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਸਰੀ ਜੇ.ਯਾ ਭੰਗਰਾ ਨੇ ਆਣੇ ਮਤਾ ਜੀ ਦੀ  ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ 
ਮਦਿੱ ਤਾ ਹ। ਇਹ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ ਭ.. ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ)  ਦੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔੋਂ 
ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਭਨਰੀਤ ਕਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 6.94 CGPA)    ਯਰ ਨੰ. 9004   ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 3390  

 
 
 
 
 
 
 

20 

13 ਸ. ਧਯਭ ਮਸੰਘ ਕਰੇਯ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਸ. ਕਯਨੈਰ ਮਸੰਘ ਕਰੇਯ ਨੇ ਆਣੇ ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਮਤਾ 
ਜੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹ ਖ ਏਾਰਖ ਦ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 
ਦੇ ਰਾਤ ਅੰਕਾਂ ਨੰੂ ਜੜ ਕੇ ਸਾਈਕਾਰਜੀ ਮਿਸ਼ੇ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹੂੰਦਾ 
ਹ।  
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਸ਼ਿਮਯਆ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 537/600)          ਯਰ ਨੰ.  6334 

 
 
 
 
 
 
 

21 

14 ਫਾਫਾ ਸਯਿਨ ਮਸੰਘ ਭੈਭਯੀਅਰ 
ਭੈਡਰ 
 
 
 
ਦਭ ਸਰੀ ਡਾ. ਨ.ਡੀ. 
ਅਗਯਿਾਰ ਭੈਡਰ 
 
 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਰ. ਿਯਦੇਿ ਮਸੰਘ ਨੇ ਆਣੇ ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਸਿ ਯਾ ਸਾਮਿਫ ਦੀ  
ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹ ਖ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ਭੈਡੀਕਰ)  ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
 
ਇਹ ਭਛਰ ਦਭ ਸਰੀ ਡਾ. ਨ.ਡੀ. ਅਗਯਿਾਰ ਨੇ ਮਦਿੱ ਤਾ ਹ ਖ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. 
(ਭੈਡੀਕਰ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ  ਦੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ ਮਿਮਦਆਯਥੀ 
ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਤਨੂ ਮਰਆ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 875/1050)       ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 10986 
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22 
 
 

23 

15 ਸ. ਕਯਭ ਮਸੰਘ ਭੈਭਯੀਅਰ 
ਭੈਡਰ  

ਇਹ ਭਛਰ ਸਯਦਾਯਨੀ ਰੇਭ ਕਯ ਨੇ ਆਣੇ ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਤੀ ਦੀ 
ਮਾਦ ਮਿੱਿ ਮਦੱਤਾ ਿੈ।  ਇਹ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹ ਮਖਹੜਾ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ ਭ.. ਬਾਗ ਦੂਜਾ (ੰਜਾਫੀ)  ਦੀ 
ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹੂੰਦਾ ਹ। 
ਸ਼ਭਰੀਤ ਕਯ       ਯਰ ਨੰ.  9314        ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 858   
(ਅੰਕ 7.8 CGPA) 
 

ਸੰਦੀ ਕਯ          ਯਰ ਨੰ. 9301          ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 859  

(ਅੰਕ 7.8 CGPA) 
 

24 
   

 
25 

   

 

(ਅ) ਸਕਾਰਯਮਸ਼  (Scholarships) 

    1. ਰ. ਫੀ.ਕੇ. ਕੂਯ ਦ ਆਯਾ ਸਥਾਮਤ ਸਕਾਰਯਮਸ਼:  

       ਰ. ਫੀ.ਏ. ਏੂਯ, ਮਰੂੰ ਸੀਰ (ਮਯਙਾ.), ਇਸ ਏਾਰਖ ਦ ੁਯਾਣ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਅਤ ਸਾਫਏਾ ਭੁਐੀ 
ਯਾਖਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਯ ਮਿਬਾ ਖੀ ਨੇ ਅਏਾਦਮਭਏ, ਸਮਬਆਔਾਯਏ ਅਤ ਐਛਾਂ ਦ ਐਤਯ ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  

ਉਤਸ਼ਾਮਹਤ ਏਯਨ ਰਈ ਰਬ 55,000/- ਯੁ ਸਾਰਾਨਾ ਦ 27 ਸਏਾਰਯਮਸ਼/ਅਿਾਯਛਜ਼/ਭਛਰ 
ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ: 

 19 ਸਰੀਭਤੀ ਮਨਯਭਰ ਕੂਯ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

2500-2500 ਯ  ਦੇ 15 ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਮਰੰ ਸੀਰ (ਮਯਟਾ.) ਸਰੀ ਫੀ.ਕੇ. 
ਕੂਯ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਧਯਭ ਤਨੀ ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਸਰੀਭਤੀ ਮਨਯਭਰ 
ਕੂਯ ਜੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿੱਿ ਸਥਾਮਤ ਕੀਤੇ ਿਨ ਜ ਮਕ ਕਾਰਜ ਦੇ 
ਿਣਿਾਯ ਅਤੇ ਰੜਿੰਦ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ/ਮਿਮਦਆਯਥਣਾਂ ਨੰੂ ਿੇਠ ਮਰਿੇ 
ਅਨ ਸਾਯ ਮਦੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ:- 

26 (ੳ) ਕਭਰਰੀਤ ਕਯ 

ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 2995 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63412 
ਅੰਕ 86+75=161 

ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਮਿੱਿ ਯਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਯ  
ਦ ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
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27 (ਅ) ਅਭਨਜਤ ਕਯ 

ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 4233 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 42334 
ਅੰਕ 164/200 

ਫੀ.. ਬਾਗ ਦੂਜਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਮਿੱਿ ਯਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਯ  ਦ 
ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
 
 
 

28 (ੲ) ਯ ਨਜੀਤ ਕਯ 

ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 6409 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 217863 
ਅੰਕ 164/200 

ਫੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਮਿੱਿ ਯਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਯ  ਦ 
ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ।  

29 (ਸ) ਸ ਿਮਿੰਦਯ ਕਯ   ਯਰ ਨੰ. 8501 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 4811 
ਅੰਕ 7.62 CGPA  

ਭ.. (ਯਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਯ)  ਬਾਗ ਮਿਰਾ  ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ 
ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 

30 (ਹ) ਮਰਆ     ਯਰ ਨੰ. 8212 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 4115 
ਅੰਕ 7.3 CGPA 

ਭ.. (ਅਯਥ ਸ਼ਾਸਤਯ) ਬਾਗ ਮਿਰਾ  ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ 
ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ 
ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 

31 (ਏ) ਯ ਾਰੀ ਯਾਿਤ  
(ਫੀ. ਆਨਯਜ਼ ਸਕੂਰ 
ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ-II)   ਯਰ ਨੰ. 7513 

ਏਾਰਖ ਦੀ ਸਯਿਤਭ ਸੀਏਯ (ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ)। 

32 (ਐ) ਕ ਫੇਯੰਗ ਮਸੰਘ ਮਥੰਦ 

(ਰਾਅ) ਯਰ ਨੰ. 6305 
ਏਾਰਖ ਦਾ ਸਯਿਤਭ ਸੀਏਯ (ਰੜਮਏਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ)। 

33 () ਗ ਯਰੀਤ ਕਯ ਯਰ ਨੰ. 4791 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 41591 
(ਫੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ) 

ਏਾਰਖ ਦੀ ਸਯਿਤਭ ਾਇਏ ਮਿਮਦਆਯਥਣ। 

34 () ਤਯਨਜੀਤ ਕਯ   
ਯਰ ਨੰ. 6652   
ਫੀ. ਬਾਗ ਤੀਜਾ 

ਏਾਰਖ ਦੀ ਸਯਿਤਭ ੇਂਙਯ (ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ)। 

35 (ਓ) ਜਸਭੀਤ ਕਯ 

ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63477 
ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ  

ਫੀ.. ਬਾ ਮਹਰਾ ਦੀ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਮਖਸ ਨੇ ਆਣੀ ਮਹਰੀ 
ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਿੱ ਙੋਂ-ਿੱਙ 55% ਅੂੰਏ ਹਾਸਰ ਏੀਤ ਹਣ ਅਤ ਆਯਮਥਏ 
ਿੱ ਐੋਂ ਏਭਜ਼ਯ ਹਿ। 

36 (ਔ) ਿਯਰੀਤ ਕਯ 

ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 42215 
ਫੀ.. ਬਾਗ ਦੂਜਾ 

ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ ਦੀ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਮਖਸ ਨੇ ਆਣੀ ਮਹਰੀ ਰੀਮਐਆ 
ਮਿਿੱ ਔ ਿੱ ਙੋਂ-ਿੱਙ 55% ਅੂੰਏ ਹਾਸਰ ਏੀਤ ਹਣ ਅਤ ਆਯਮਥਏ ਿੱ ਐੋਂ 
ਏਭਜ਼ਯ ਹਿ। 
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37 (ਗ) ਅੰਜਰੀ 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11187 
ਫੀ.ਸ.ਸੀ (ਨਾਨ-ਭੈਡ.) ਬਾਗ 
ਮਿਰਾ 

ਫੀ.ਸ.ਸੀ. (ਨਾਨ-ਭਛੀਏਰ) ਬਾ ਮਹਰਾ ਦੀ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਮਖਸ ਨੇ 
ਆਣੀ ਮਹਰੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਿੱ ਙੋਂ-ਿੱਙ 55% ਅੂੰਏ ਹਾਸਰ ਏੀਤ ਹਣ 
ਅਤ ਆਯਮਥਏ ਿੱ ਐੋਂ ਏਭਜ਼ਯ ਹਿ। 

38 (ਘ) ਮਸਭਯਨਜੀਤ ਕਯ 

ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11131 
ਫੀ.ਸ.ਸੀ (ਨਾਨ-ਭੈਡ.) ਬਾਗ 
ਦੂਜਾ 

ਫੀ.ਸ.ਸੀ. (ਨਾਨ-ਭਛੀਏਰ) ਬਾ ਦੂਖਾ ਦੀ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਮਖਸ ਨੇ 
ਆਣੀ ਮਹਰੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਿੱ ਙੋਂ-ਿੱਙ 55% ਅੂੰਏ ਹਾਸਰ ਏੀਤ ਹਣ 
ਅਤ ਆਯਮਥਏ ਿੱ ਐੋਂ ਏਭਜ਼ਯ ਹਿ। 

 
 
 
 
 
 
 

39 

20 ਸਰੀ ਯਾਭ ਮਕਸ਼ਨ ਕੂਯ  
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
 ਯਸਕਾਯ 

ਇਹ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 2400/- ਯ  ਦਾ ਨਕਦ  ਯਸਕਾਯ ਮਰੰ ਸੀਰ ਸਰੀ 
(ਮਯਟਾ.) ਫੀ.ਕੇ. ਕੂਯ ਜੀ ਨੇ ਆਣੇ ਮਤਾ ਸਰੀ ਯਾਭ ਮਕਰਸ਼ਨ ਕੂਯ ਜੀ 
ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤਾ ਹ। ਇਿ ਭੈਡਰ ਅਤੇ  ਯਸਕਾਯ 
ਭ.. ਰੀਟੀਕਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਰੀਮਿਆ  ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ 
ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਸੰਜਰੀਤ ਕਯ  ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 8.12 CGPA)            ਯਰ ਨੰ. 4830 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

21 ਸਰੀਭਤੀ ਿੀਯਾ ਦੇਿੀ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
 ਯਸਕਾਯ 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 2400/- ਯ  ਦਾ ਨਕਦ  ਯਸਕਾਯ ਮਰੰ ਸੀਰ 
(ਮਯਟਾ.) ਫੀ.ਕੇ. ਕੂਯ ਜੀ ਨੇ ਆਣੀ ਭਾਤਾ ਸਰੀਭਤੀ ਿੀਯਾ ਦੇਿੀ ਦੀ 
ਮਾਦ ਮਿੱਿ ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਭੈਡਰ ਅਤੇ  ਯਸਕਾਯ ਫੀ.. 
ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਮਿੱਿ ਫਮਰਕ ਡਭਮਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਮਿਸ਼ੇ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਮਸ਼ਭੀਨ ਕਯ  ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 78+80=158)    ਯਰ ਨੰ. 6660    ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 218043 

 
 
 
 
 
 
 

41 

22 ਸਰੀ ਫਰਯਾਜ ਮਕਰਸ਼ਨ ਕੂਯ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
 ਯਸਕਾਯ 

ਇਿ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 2400/- ਯ  ਦਾ  ਯਸਕਾਯ ਮਰੰ ਸੀਰ (ਮਯਟਾ.) 
ਫੀ.ਕੇ. ਕੂਯ ਜੀ ਨੇ ਆਣੇ ਸਿਯਗਿਾਸੀ  ੱ ਤਯ ਸਰੀ ਫਰਯਾਜ ਮਕਰਸ਼ਨ 
ਕੂਯ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿੱਿ ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ ਜ ਭ.. (ਇਕਨਾਮਭਕਸ)  
ਦੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਅਏਾਦਮਭਏ ਸਸ਼ਨ 2016-17 ਦਾ ਇਹ ਭਛਰ ਸ਼ਿਨੀਤ ਕਯ  ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 7.70 CGPA)            ਯਰ ਨੰ.  4101 
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 23 ਸਰੀਭਤੀ ਮਨਯਭਰ ਕੂਯ 
ਸਯਟਸ 
ਅਿਾਯਡ/ਸਟਾਈੈਡਜ਼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1000-1000/- ਯੁ ਸਾਰਾਨਾ ਦ 9 ਸਯਙਸ 
ਅਿਾਯਛ/ਸਙਾਈਛਜ਼ ਰ. ਫੀ.ਏ. ਏੂਯ ਮਰੂੰ ਸੀਰ (ਮਯਙਾ.) ਖੀ ਨੇ 
ਆਣੀ ਧਯਭ ਤਨੀ ਸਿ: ਸਰੀਭਤੀ ਮਨਯਭਰ ਏੂਯ ਖੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ 
ਸਥਾਤ ਏੀਤ ਹਨ ਖ ਮਏ ਏਾਰਖ ਦੀਆਂ ਹਣਹਾਯ ਮ ਮਐਛਾਯਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ/ਏਾਰਖ ਿੱ ਧਯ ਦੀਆਂ 
ਾਯਙੀਮਸਸ਼ਨਸ/ਯਪਯਭੈਂਸ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ। ਮ 
ਮਐਛਾਯਨਾਂ ਦੀ ਔਣ ਇਿੱ ਏ ਏਭਙੀ ਯਾਹੀਂ ਏੀਤੀ ਖਾਿੀ, ਮਖਸ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ 
ਦ ਮਰੂੰ ਸੀਰ, ਭੁਐੀ ਸਯੀਯਏ ਮਸਿੱ ਮਐਆ ਮਿਬਾ ਅਤ ਰ. (ਮਯਙਾ.) 
ਭ.ਸ. ਸਿੱਰਹ ਸ਼ਾਮਭਰ ਹਣ। ਇਸ ਸਾਰ ਦ ਇਹ ਅਿਾਯਛ ਹਚ 
ਮਰਐੀਆਂ ਮਿਮਦਆਯਥਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾ ਯਹ ਹਨ:- 

42 1. 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 

8. 
 
 
 

9. 
 
 

ਭਨਭੀਤ ਕਯ  
ਫੀ. ਬਾਗ ਦੂਜਾ  7710        

 (ਮਕੱਕ ਫਾਕਮਸੰਗ-ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਗਰਡ 
ਭੈਡਰ) 

43 ਯਭਨਜਤ ਸ਼ਯਭਾ 
ਫੀ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ 3228 

(ਿੈਂਡਫਾਰ-ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਫਯਨਜ ਭੈਡਰ) 

44 ਭਨਰੀਤ ਕਯ  
ਫੀ. ਬਾਗ ਦੂਜਾ  5021 

(ਜੂਡ-ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਬਾਗ ਮਰਆ ਅਤੇ 
ਅੰਤਯ ਕਾਰਜ ਮਿੱਿ 1-ਮਸਰਿਯ ਤੇ 1-ਫਯੌਂਨਜ ਭੈਡਰ) 

45 ਿਯਰੀਤ ਕਯ 

ਫੀ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ 3476 
(ਫਾਸਮਕਟ ਫਾਰ-ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਬਾਗ 
ਮਰਆ) 

46 ਯਜਨੀ ਕਯ 

ਭ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ 
(ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ)  8334 

(ਮਗਾ, ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀ. ਨੈਸ਼ਨਰ 
ਮਿੱਿ ਮਿੱਸਾ) 

47 ਯਮਿੰਦਯ ਕਯ 

ਫੀ.. ੱਰ ੱਰ ਫੀ ਬਾਗ 
ਿਥਾ  112 

(ਿੇਟ ਮਰਪਮਟੰਗ-ਾਿਯ ਮਰਪਮਟੰਗ-ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਦਨਾਂ ਿੀ ਿੇਡਾਂ 
ਮਿੱਿ ਗਰਡ ਭੈਡਰ ਰਾਤ ਕੀਤਾ) 

48 ਅਿਨੀਤ ਕਯ ਫਾਜਿਾ 
ਫੀ. ਬਾਗ ਤੀਜਾ 6849 

(ਅਥਰੈਮਟਕਸ-ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ੱਧਯ ਤੇ ਿਾਈ ਜੰ ਅਤੇ ਰਾਂਗ ਜੰ 
ਮਿੱਿ ਮਸਰਿਯ ਭੈਡਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਫੈਸਟ ਅਥਰੀਟ)  

49 ਯੀਮਤਕਾ ਸ਼ੀਰ 

ਭ. ਕਾਭ ਬਾਗ ਮਿਰਾ 
15969 

ਮਜਭਨਾਸਮਟਕਸ-ਸੀਨੀ. ਨੈਸ਼ਨਰ ਮਿੱਿ 2-ਮਸਰਿਯ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ੱਧਯ ਤੇ 4-ਮਸਰਿਯ ਭੈਡਰ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਰ 
ਯਾਊਂਡ ਸੈਮਕੰਡ ਫੈਸਟ ਮਜਭਨਾਸਟ ਰਾਨੀ ਗਈ।  

50 ਸ਼ਫਾਨਾ ਆਜ਼ਭੀ  
ਫੀ.. ਬਾਗ ਦੂਜਾ 5007 

ਮਜਭਨਾਸਮਟਕਸ- ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਬਾਗ 
ਮਰਆ ਅਤੇ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਮਿੱਿ ਟੀਭ ਨੇ ਮਿਰਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ 
ਕੀਤਾ। 
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2. ਸਰੀ ਿਮਯਮਕਰਸ਼ਨ ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ ਦ ਆਯਾ ਸਥਾਮਤ ਸਕਾਰਯਮਸ਼: 

ਸਰੀ ਹਮਯ ਮਏਰਸ਼ਨ ਖੀ ਆਹਰੂਿਾਰੀਆ ਨੇ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱ ਐ ਸ਼ਰਣੀਆਂ/ਮਿਮਸ਼ਆਂ ਦ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ 2400-2400/- 
ਯੁ ਸਾਰਾਨਾ ਦ 10 ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ: 

 
 
 
 
 
 
 

   51 
 
 
 
   52 

24.1 ਸਰੀ ਸਮਿਦਾ ਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਯੀ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਦ ਸ ਯੁ ਰਤੀ ਭਹੀਨਾ (2400 ਯੁ) ਦ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਸਰੀ 
ਔ.ਏ. ਆਹਰੂਿਾਰੀਆ ਨੇ ਆਣ ੁਯੂ ਸਿਯਿਾਸੀ ਸਰੀ ਸਮਔਦਾ ਨੂੰ ਦ 
ਸ਼ਾਸਤਯੀ ਖੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ। ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ 
ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ ਸੂੰ ਸਮਏਰਤ ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ (ਇਿੱਏ ਰੜਏਾ ਅਤ ਇਿੱ ਏ ਰੜਏੀ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਮਏਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਮਦਮਿਆਂਸ਼ੂ ਸ਼ਯਭਾ ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।                                                                                                         

(ਅੰਕ 74%)          ਯਰ ਨੰ. 5218  ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 41503 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਭਨਮਜੰਦਯ ਕਯ  ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 95+88=183)         ਯਰ ਨੰ.  42485 

 
 
 
 
 
 
 
 

  53 
 
 
 
 

54 

24.2 ਸੰਤ ਗੰਡਾ ਮਸੰਘ 
ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਦ-ਦ ਸ ਯ  ਰਤੀ ਭਿੀਨਾ (2400 ਯ  ਸਾਰ) ਦੇ ਦ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 
ਸਰੀ ਿ.ਕੇ. ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ ਜੀ ਨੇ ਆਣੇ ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਨਾਨਾ ਸੰਤ 
ਗੰਡਾ ਮਸੰਘ ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ ਜੀ ਦੀ  ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਮਿੱਿ 
ੰਜਾਫੀ ਮਰਟਯੇਿਯ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ (ਇਿੱਏ ਰੜਏਾ ਅਤ ਇਿੱ ਏ ਰੜਏੀ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਮਏਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਯਮਭੰਦਯ ਮਸੰਘ ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 63+65=128)     ਯਰ ਨੰ. 2671     ਮੂਨੀ.ਯਰ ਨੰ. 62755 
 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਭੀਨਾ ਫੇਗਭ 

(ਅੰਕ 75+72=147)     ਯਰ ਨੰ. 3225     ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63610  
ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
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24.3 ਡਾ. ਿਯਫੰਸ ਰਾਰ 
ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਦ-ਦ ਸ ਯੁ ਰਤੀ ਭਹੀਨਾ (2400 ਯੁ ਸਾਰ) ਦ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ 
ਸਰੀ ਔ.ਏ. ਆਹਰੂਿਾਰੀਆ ਖੀ ਨੇ ਆਣ ਕਙ ਬਯਾ ਸਿਯਿਾਸੀ ਛਾ. 
ਹਯਫੂੰ ਸ ਰਾਰ ਆਹਰੂਿਾਰੀਆ ਖੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਫੀ.. ਬਾ ਮਹਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔੋਂ 
ਮਹੂੰ ਦੀ ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ 
(ਇਿੱਏ ਰੜਏਾ ਅਤ ਇਿੱ ਏ ਰੜਏੀ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਮਏਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਦੇਿਾਨ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 73+62=135)     ਯਰ ਨੰ. 2484     ਮੂਨੀ.ਯਰ ਨੰ. 62577 
 

ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ  
ਰੀਆ ਯਾਣੀ        ਯਰ ਨੰ. 2986     ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63403  
(ਅੰਕ 71+83=154)   

ਯਭਨਦੀ ਕਯ    ਯਰ ਨੰ. 2988  ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63405  
(ਅੰਕ 77+77=154)   ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 

 
 
 
 

58 

24.4 ਸਰੀ ਿਯੀ ਮਕਰਸ਼ਨ 
ਆਿਰੂਿਾਰੀਆ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਦ ਸ ਯੁ ਰਤੀ ਭਹੀਨਾ (2400 ਯੁ ਸਾਰ) ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ 
ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਮਖਹੜਾ ੜਹਾਈ ਦ ਐਤਯ ਮਿਿੱ ਔ 
ਹੁਮਸ਼ਆਯ ਹਿ ਯ ਭਾਰੀ ਿੱ ਐੋਂ ਏਭਜ਼ਯ ਹਿ।  
ਜਸਮਿੰਦਯ ਮਸੰਘ  ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11108  (ਫੀ.ਸ.ਸੀ ਨਾਨ-ਭੈਡੀਕਰ 
ਬਾਗ ਮਿਰਾ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
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3. ਸਰੀਭਤੀ ਮਕਸ਼ਨਾ ਗ ਤਾ ਦ ਆਯਾ ਸਥਾਮਤ ਸਕਾਰਯਮਸ਼: 

         ਸਰੀ ਹਯੀ ਮਏਸ਼ਨ ਆਹਰਿੂਾਰੀਆ ਖੀ ਦੀ ਬਣ ਸਰੀਭਤੀ ਮਏਸ਼ਨਾ ੁਤਾ ਦੁਆਯਾ ਮਹੂੰ ਦੀ, ੂੰਖਾਫੀ ਅਤ ਸੂੰ ਸਮਏਰਤ 

ਮਿਮਸ਼ਆਂ ਦ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ੂੰਖ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ  ਹਨ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 
 
 

60 

24.5 ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਸਰੀ 
ਰਛਭਣਦਾਸ ਗ ਤਾ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

250-250 ਯ  ਰਤੀ ਭਿੀਨਾ (3000 ਯ  ਸਾਰ) ਦੇ ਦ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਸਰੀਭਤੀ ਮਕਰਸ਼ਨਾ ਗ ਤਾ ਨੇ ਆਣੇ ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਤੀ 
ਸਰੀ ਰਛਭਣਦਾਸ ਗ ਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ 
ਮਖਹੜ ਭ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ (ੰਜਾਫੀ)  ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ (ਇਿੱਏ ਰੜਏਾ ਅਤ 
ਇਿੱ ਏ ਰੜਏੀ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ।  
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਮਏਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਯਾਮਜੰਦਯ ਮਸੰਘ ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 7.0 CGPA)        ਯਰ ਨੰ.  851 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਨਿਜਤ ਕਯ  ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 8.1 CGPA)         ਯਰ ਨੰ.  861 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 
 
 
 

62 

24.6 ਸਰੀਭਤੀ ਮਕਸ਼ਨਾ ਗ ਤਾ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

250-250 ਯ  ਰਤੀ ਭਿੀਨਾ (3000 ਯ  ਸਾਰ) ਦੇ ਦ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਸਰੀਭਤੀ ਮਕਰਸ਼ਨਾ ਗ ਤਾ ਨੇ ਮਿੰਦੀ ਮਿਸ਼ੇ ਦੀ ੜਹਾਈ 
ਕਯਨ ਿਾਰੇ ਿਣਿਾਯ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਰਈ ਸਥਾਮਤ ਕੀਤੇ ਿਨ 
ਮਜਿੜੇ ਭ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ (ਮਿੰਦੀ)  ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਆਉਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ (ਇਿੱਏ ਰੜਏਾ ਅਤ 
ਇਿੱ ਏ ਰੜਏੀ) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਮਏਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਸਨਤ ਕ ਭਾਯ  ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 7.25 CGPA)         ਯਰ ਨੰ.  7001 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਰੜਏੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਕਾਨੂ ਅਨੇਜਾ  ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 7.00 CGPA)         ਯਰ ਨੰ. 7017  
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24.7 ਸਰੀਭਤੀ ਮਕਸ਼ਨਾ ਗ ਤਾ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

250-250 ਯ  ਰਤੀ ਭਿੀਨਾ (3000 ਯ  ਸਾਰ) ਦਾ ਇਿ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਸਰੀਭਤੀ ਮਕਰਸ਼ਨਾ ਗ ਤਾ ਦ ਆਯਾ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ 
ਦੀ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆ ਦੇ ਸੰਸਮਕਰਤ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ ਪਸਙ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਿਯਭਨਦੀ ਕਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 90+86=176)     ਯਰ ਨੰ. 3075       ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 63486 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

24.8 ਸਰੀ ਭ.ਫੀ. ਉੱਰ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

1100/- ਯ  ਰਤੀ ਸਾਰ ਦਾ ਇਿ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ 
ਜਗਯਾੀ ਮਿਬਾਗ ਦੇ ਸਾਫਕਾ ਭ ਿੀ ਰ. ਯਕਸ਼ਾ ਿਯਭਾ ਜੀ ਨੇ ਆਣੇ 
ਸਿਯਗਿਾਸੀ ਮਤਾ ਸਰੀ ਭ.ਫੀ. ਉੱਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿੱਿ 
ਸਥਾਮਤ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ 
ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾਨਾ ਰੀਮਿਆਿਾਂ ਦੇ ਆਧਾਯ ਤੇ ਜਗਯਾੀ 
ਮਿਸ਼ੇ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅੂੰ ਏ ਰਾਤ ਏਯਨ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਭਨਕਮਟਕਾ ਸ਼ਯਭਾ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹ।   (ਅੰਕ 507/600)           ਯਰ ਨੰ.  218069 

 
 
 
 
 
 
 

65 
 

66 
 

66A 

25 ਰ. ਿਯਰੀਤ ਕਯ ਭੈਮਯਟ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਰ. ਿਯਰੀਤ ਕਯ, ਮਨਯਿੈਰ ਮਸੰਘ ਿੈਯੀਟੇਫਰ ਟਯੱਸਟ (ਯਮਜ:) 
ਦ ਆਯਾ ਸਥਾਮਤ 5000/- ਯ  ਸਾਰਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 
ਭ.. ਇਮਤਿਾਸ  ਦ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ। ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਇਿੱ ਏ ਸਾਰ ਮਿਿੱ ਔ ਦ ਿਾਯੀ ਮਦਿੱ ਤੀ 
ਖਾਿੀ।  
ਭਨਦੀ ਮਸੰਘ ਮੂਨੀ. ਯਰ 5938  ਭ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ  (ਅੰਕ 7.75 
CGPA ) 

ਅਭਨਦੀ ਕਯ ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 5961 ਭ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ (ਅੰਕ 
7.75 CGPA ) 

ਅਭਨਦੀ ਕਯ ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 5956 ਭ. ਬਾਗ ਮਿਰਾ (ਅੰਕ 
7.37 CGPA ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ਰ. ਗ ਯਸੇਿਕ ਮਸੰਘ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼, 
ਅਿਾਯਡ ਅਤੇ ਭੈਡਰ 

ਇਸ ਸ਼ਮਹਯ ਦ ਉੱ ਹਾਯਙ ਸਸ਼ਮਰਸਙ ਛਾ. ਭਨਭਹਨ ਮਸੂੰ ਖੀ ਅਤ 
ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਮਯਿਾਯ ਦੁਆਯਾ ਸਥਾਮਤ ਙਯਿੱਸਙ “ਸ. ਦਿਾ ਮਸੂੰ ਨਯਣ 
ਏਯ ਔਯੀਙਫਰ ਙਯਿੱਸਙ ਮਙਆਰਾ ” ਿਿੱ ਰੋਂ ਛਾ. ਭਨਭਹਨ ਮਸੂੰ ਖੀ ਦ 
ਸਿ: ਮਤਾ ਰ. ੁਯਸਿਏ ਮਸੂੰ ਇਸ ਏਾਰਖ ਦ ੁਯਾਣ ਮਿਮਦਆਯਥੀ, 
ਅੂੰਯਜ਼ੀ ਦ ਸਾਫਏਾ ਰਾਮਧਆਏ, ਏਾਰਖ ਦ ਮਰੂੰ ਸੀਰ, ਛੀ.ੀ.ਆਈ. 
(ਏਾਰਖਾਂ) ੂੰਖਾਫ, ਿਾਈਸ-ਔਾਂਸਰਯ, ੂੰਖਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ, 
ਮਙਆਰਾ, ਭੈਂਫਯ ੂੰਖਾਫ ਸਙਙ ਰ ਮਨੂੰ  ਫਯਛ, ਏਾਯਖਏਾਯੀ ਭੈਂਫਯ 
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67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 
69 

ਇੂੰਛੀਅਨ ਰੂੰ ਮਏ ਸਸੀਸ਼ਨ ਅਤ ਬਾਯਤ ਦੀ ਹਾਏੀ ਪਛਯਸ਼ਨ ਦ 
ਿਾਈਸ ਰਜ਼ੀਛੈਂਙ ਅਤ ਉੱ ਐਛ ਰਫੂੰ ਧਏ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਦ 
ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ: 
 

1.  ਰ. ਗ ਯਸੇਿਕ ਮਸੰਘ ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਅਤੇ ਭੈਡਰ: 
2100 ਯੁ ਰਤੀ ਸਾਰਾਨਾ ਦਾ ਇਿੱ ਏ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ 
ਭ.. (ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ) ਬਾਗ ਮਿਰਾ  ਦ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ ਮਜਿੜਾ ਭ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ ਦੇ ਮਿਰੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ 
ਸਭੈਸਟਯ ਮਿਿੱ ਔ ਰਾਤ ਅੂੰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਭਰਾ ਏ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ 
ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਹ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਜਸਨੂਯ ਕਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
(ਅੰਕ 7.00 CGPA)          ਯਰ ਨੰ. 3391 

 

 

2.  ਰ. ਗ ਯਸੇਿਕ ਮਸੰਘ ਭੈਭਯੀਅਰ ਅਿਾਯਡ ਅਤੇ ਭੈਡਰ: 
2100 ਯੁ ਰਤੀ ਸਾਰਾਨਾ ਦਾ ਇਿੱ ਏ ਅਿਾਯਛ ਅਤ ਭਛਰ ਭ.. 
(ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ  ਦ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ 
ਮਖਹੜਾ ਭ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ  ਮਿਿੱ ਔ ਰਾਤ ਅੂੰ ਏਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਭਰਾ 
ਏ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ 
ਏਯਦਾ ਹ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਮਦਆਯਥਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹ।  
ਭਨਰੀਤ ਕਯ     ਯਰ ਨੰ. 3390    ਅੰਕ 6.94  
ਰੀਤਅਭਨ ਕਯ    ਯਰ ਨੰ 3400     ਅੰਕ 6.94    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
70 
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27 ਸ. ਕ ਰਿੰਤ ਮਸੰਘ ਮਿਯਕ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਅਿਾਯਡ ਅਤੇ 
ਭੈਡਰ 

2100-2100 ਯੁ ਸਾਰਾਨਾ ਦ ਔਾਯ ਅਿਾਯਛ ਅਤ ਭਛਰ ਇਸ 
ਏਾਰਖ ਦ ਸਾਫਕਾ ਮਰੰ ਸੀਰ, ਡਾ. ਸ ਦੀ ਬੰਗੂ ਜੀ ਿੱਰੋਂ  ਆਣੇ ਮਤਾ 
ਰਮਸੱਧ ਸਾਮਿਤਕਾਯ ਸ. ਕ ਰਿੰਤ ਮਸੰਘ ਮਿਯਕ  ਖੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ 
ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ  ਹਨ ਮਖਹੜ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ 
ਅਤੇ ਭ.. (ੰਜਾਫੀ) ਬਾਗ ਦੂਜਾ  ਦੀਆਂ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆਿਾਂ 
ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਮਹਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ 
ਹਨ। 
ਫੀ.. ਬਾ ਮਹਰਾ    ਸੰਦੀ ਕਯ   ਯਰ ਨੰ. 63358    ਅੰਕ 82.1% 
 
ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ  ਅਰਕਾ ਦੇਿੀ     ਯਰ ਨੰ. 42554     ਅੰਕ 78.7% 
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ਫੀ.. ਬਾ ਤੀਖਾ  ਭਨਕਮਟਕਾ ਸ਼ਯਭਾ      ਯਰ ਨੰ. 218069     
 ਅੰਕ 83.3% 
 
ਭ.. (ੂੰਖਾਫੀ) ਬਾ ਦੂਖਾ   ਜਸਮਿੰਦਯ ਕਯ     ਯਰ ਨੰ. 854   
 ਅੰਕ 15.75% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 

75 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 
 
 

77 
 
 
 

28 ਡਾ. ਜਮਗੰਦਯ ਕਸ਼ਰ 
ਮਾਦਗਾਯੀ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਸਿ: ਛਾ. ਖਮੂੰ ਦਯ ਏਸ਼ਰ ਸਾਫਏਾ ਰਪਸਯ ਅੂੰਯਜ਼ੀ, ੂੰਖਾਫੀ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ, ਮਙਆਰਾ ਅਤ ਸਯਏਾਯੀ ਭਮਹੂੰਦਯਾ ਏਾਰਖ, ਮਙਆਰਾ 
ਦ ੁਯਾਣ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਹਚ ਮਰਐ ੂੰ ਖ ਿਜ਼ੀਪ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀਆਂ ਰੜਏੀਆਂ ਮਸਐਾ ਏਸ਼ਰ ਅਤ ਭਨੀਸ਼ਾ ਨਾਯ ਨੇ ਆਯੂੰਬ ਏੀਤ 
ਹਨ। 
  

1. 2500-2500 ਯੁ ਦ ਦ ਿਜ਼ੀਪ ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ ਇਰੈਕਮਟਿ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇ  
ਮਿਿੱ ਔ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ  ਦ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦ 
ਸਾਰਾਨਾ ਇਭਮਤਹਾਨਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨੂੰ ਫਯ ਰਣ ਿਾਰ  ਦ 
ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ (ਇਿੱਏ ਰੜਏਾ ਅਤ ਇਿੱ ਏ ਰੜਏੀ) ਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ ਏੀਤ 
ਖਾਣ।  
ਇਸ ਸਾਰ ਦ ਇਹ ਿਜ਼ੀਪ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾ ਯਹ ਹਨ। 
1. ਰਿਿੀਯ ਮਸੰਘ      ਯਰ ਨੰ. 217809       ਅੰਕ 72.5% 

2. ਸ਼ਿਮਯਆ         ਯਰ ਨੰ. 217855       ਅੰਕ 76.5%  
 
2. ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਸਏੂਰ ਇਨ ਇੂੰਮਰਸ਼ ਦ ਮਤੂੰ ਨਾਂ ਸਾਰਾਂ (ਕ 
ਸਭਸਙਯ) ਦ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਇਭਮਤਹਾਨਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨੂੰ ਫਯ 
ਰਾਤ ਏਯਨ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  2000 /- ਯੁ ਦਾ ਿਜ਼ੀਪਾ 
ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਿਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਿਜ਼ੀਪਾ ਜਸਭੀਨ ਕਸ਼ਰ  ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 1015     
(ਅੰਕ 2685/3600) ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾ ਮਯਹਾ ਹ।  
3.          2000/- ਦਾ ਇਿੱ ਏ ਿਜ਼ੀਪਾ ਭ.. ਇੂੰਮਰਸ਼ ਦ ਸਾਮਹਤਏ 
ਆਰਔਨਾ (Literary Criticism)  ਦ ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ 
ਮਿਿੱ ਔ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਨੂੰ ਫਯ ਰਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਿਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਿਜ਼ੀਪਾ ਜਸਨੂਯ ਕਯ         ਯਰ ਨੰ. 8301      
 ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 3391    (ਅੰਕ 14 CGPA ) ਗਯੇਡ A ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾ 
ਮਯਹਾ ਹ। 
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78 

4.       2000/- ਯੁ ਦਾ ਇਹ ਿਜ਼ੀਪਾ ਏਾਰਖ ਦ ਉਸ 
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਿਾ ਖ ਏਾਰਖ ਦਾ ਸਯਿਤਭ ਫੁਰਾਯਾ 
(Best Speaker) ਮਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਖਾਿਾ। ਇਹ ਇਨਾਭ ਮਏਸ ਿੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਸਯਿਤਭ ਫੁਰਾਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾ ਸਏਦਾ ਹ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ 
ਦੀ ਔਣ ਏਾਰਖ ਦ ਮਰੂੰ ਸੀਰ, ਮੂਥ ਏ-ਆਯਛੀਨੇਙ ਅਤ 
ਮਛਫਙ/ਛਏਰਾਭਸ਼ਨ ਦ ਇੂੰ ਔਾਯਖ ਰਾਮਧਆਏ ਦੀ ਇਿੱ ਏ ਏਭਙੀ 
ਏਯੀ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੇ ਅੂੰ ਤਯ-ਏਾਰਖ ਮਛਫਙ/ਛਏਰਾਭਸ਼ਨ ਖਾਂ 
ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਿੱ ਸਾ ਜ਼ਯੂਯ ਮਰਆ ਹਿ। ਤਯਜ਼ੀਹ ਉਸ 
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤੀ ਖਾਿੀ ਮਖਸ ਨੇ ਇਨਹ ਾਂ ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਏਈ 
ਇਨਾਭ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹਿ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਿਜ਼ੀਪਾ ਕਾਜਰ ਸ਼ਯਭਾ  ਯਰ ਨੰ. 9001 (ਭ.. 
ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ ਬਾਗ ਦੂਜਾ)  ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

29 ਸਰੀ ਰੀਤਭ ਿੰਦ ਫੱਤਾ ਅਤੇ 
ਸਰੀਭਤੀ ਸਮਤਆਿਤੀ ਫੱਤਾ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 
ਅਤੇ ਭੈਡਰ 

ਸਰੀ ਯਣਖੀਤ ਏੁਭਾਯ ਫਿੱ ਤਾ, Retired Justice, Mumbai High 

Court ਅਤੇ Member, National Consumer Disputes 

Redressal Commission ਨੇ ਆਣ ਸਮਤਏਾਯਮ ਮਤਾ ਖੀ ਸਰੀ 
ਰੀਤਭ ਔੂੰ ਦ ਫਿੱ ਤਾ ਖੀ ਅਤ ਭਾਤਾ ਖੀ ਸਰੀਭਤੀ ਸਮਤਆਿਤੀ ਫਿੱ ਤਾ ਖੀ ਦੀ 
ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ 4500-4500 ਯੁ ਦ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਦ ਭਛਰ 
ਹਚ ਮਰਐ ਅਨੁਸਾਯ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ ਹਨ: 
 

ਸਰੀ ਰੀਤਭ ਿੰਦ ਫੱਤਾ ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਅਤੇ ਭੈਡਰ:  
4500 ਯੁ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  
ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਿਾ ਮਖਹੜਾ ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 
ਦੇ ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਇਭਮਤਿਾਨਾਂ ਮਿੱਿ ਅਯਥ-ਸ਼ਾਸਤਯ ਦੇ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ 
ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਹਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਿਜ਼ੀਪਾ ਨਿਰੀਤ ਕਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
ਯਰ ਨੰ. 217856           ਅੰਕ 77.3% 
 
ਸਰੀਭਤੀ ਸਮਤਆਿਤੀ ਫੱਤਾ ਭੈਭਯੀਅਰ ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਅਤੇ ਭੈਡਰ: 
4500 ਯੁ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  
ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਿਾ ਮਖਹੜਾ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਆਨਯਜ਼ ਸਕੂਰ ਇਨ 
ਇਕਨਾਮਭਕਸ ਦੇ ਮਤੰਨਾਂ ਸਾਰਾਂ (ਛੇ ਸਭੈਸਟਯ)  ਦ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ 
ਇਭਮਤਹਾਨਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਹਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅੰਮਕਤਾ ਫਾਂਸਰ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
(ਅੰਕ  3176)           ਯਰ ਨੰ.  4109 
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30 ਰ. ਸਤਮਾ ਦੀਿਾਨ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

2100-2100 ਯੁ ਦ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਡਾ. ਅਸ਼ਕ ਜ ਨੇਜਾ ਿੱਰੋਂ  
ਆਣੀ ਤਨੀ ਸਰੀਭਤੀ ਰ. ਸਤਮਾ ਦੀਿਾਨ ਸਾਫਕਾ ਭ ਿੀ ਮਿੰਦੀ 
ਮਿਬਾਗ ਭਮਿੰਦਾਯਾ ਕਾਰਜ, ਮਟਆਰਾ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ 
 ਹਨ ਮਖਹੜ ਫੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਭ.. ਬਾਗ ਦੂਜਾ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਟੀ ਰੀਮਿਆਿਾਂ ਮਿੱਿੋਂ ਮਿੰਦੀ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ 
ਅਿਿੱ ਰ ਯਮਹਣ ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ।  
ਇਸ ਸਾਰ ਦ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ 
ਹਨ:- 

1.   ਸੰਦੀ ਕ ਭਾਯ  
  ਯਰ ਨੰ. 6041    ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ.217453     
  ਅੰਕ 78+70=148   

 

2.   ਯਿੀਨ       ਯਰ ਨੰ. 7002     ਅੰਕ 7.56 CGPA  

 
 
 
 
 
 

83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 
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31 ਸਰੀ ਯਾਭ ਰਕ ਸ਼ਯਭਾ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ ਅਤੇ ਭੈਡਰ 

ਰ. ਸੁਯਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ ਆਣ ਮਤਾ ਖੀ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ 2000/- 
ਯੁ ਦਾ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਿਾ ਖ ਫੀ.. ਬਾਗ ਤੀਜਾ ਰਕ ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਸ਼ੇ  ਮਿਿੱ ਔ 
ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਯਹਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਮਸ਼ਭੀਨ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  
 ਯਰ ਨੰ. 6660       ਮੂਨੀ. ਯਰ 218043      ਅੰਕ 78+80=158  
 

 

ਫੀ.. ਬਾਗ ਮਿਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀ  ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਰੀਮਐਆਿਾਂ ਮਿਿੱ ਔ 
ਰਏ ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਸ਼ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਅਿਿੱ ਰ ਆਉਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  1000-1000 ਯੁ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਨਾਰ 
ਸਨਭਾਮਨਤ ਏੀਤਾ ਖਾਿਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦ ਇਹ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਇਨਹ ਾਂ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ 
ਹਨ। 
ਫੀ.. ਬਾ ਮਹਰਾ     ਸ ਯੀਤ ਕਯ     ਯਰ ਨੰ. 63354     
ਅੰਕ 154/200=77% 

ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ    ਮਦਸ਼ਨੀਤ ਕਯ      ਯਰ ਨੰ. 42310                               
ਅੰਕ 76% 
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32 ਰ. ਆਈ. ਨ. ਿਾਿਰਾ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
ਅਿਾਯਡ 

ਰ. ਆਈ. ਨ. ਔਾਿਰਾ ਦ ਮਯਿਾਯ ਿਿੱ ਰੋਂ 5100/- ਯੁ ਸਾਰਾਨਾ 
ਅਿਾਯਛ ਅਤ ਭਛਰ ਏਾਰਖ ਦ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ 
ਖਾਿਾ ਖ ਭ.ਸ.ਸੀ. ਜਗਯੀ ਮਿੱਿ  ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਦੀ ਰੀਮਐਆ 
ਮਿਿੱ ਔ ਅਿਿੱਰ ਯਹਾ। 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅਿਾਯਛ ਿਯਜੀਤ ਕਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।   
ਯਰ ਨੰ. 2255           ਅੰਕ 7.4  
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33 ਸਰੀਭਤੀ ਭਨਜੀਤ ਕਯ ਸੇਿੋਂ 
ਭੈਭਯੀਅਰ ਭੈਡਰ ਅਤੇ 
ਅਿਾਯਡ  

3500-3500 ਯੁ ਦ ਔਾਯ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ 4000 ਯੁ ਦਾ 
ਇਿੱ ਏ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ ਸ. ਸ. ਸ. ਸਐੋਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਆਣੀ ਤਨੀ 
ਸਿ: ਸਰੀਭਤੀ ਭਨਖੀਤ ਏਯ ਸਐੋਂ ਦ ਨਾਭ ਹਚ ਸਥਾਤ ਏੀਤ ਹਨ। 
3500-3500 ਯੁ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਫੀ.. ਕਯਸ ਦਯਾਨ 
ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ਭੀ, ਅੰਗਯੇਜੀ ਮਰਟਯੇਿਯ, ਫੀ.ਸ.ਸੀ. ਭੈਡੀਕਰ, 
ਭ.. ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ ਮਿੱਿ  ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅੂੰ ਏ ਰਣ ਿਾਰ  
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਣ। 
ਫੀ.. (ਅੂੰਯਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ਭੀ)  ਕੇਤਨ ਗਇਰ  (ਅੰਕ 71.5%) 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 217207 

ਫੀ.. (ਅੂੰਯਜ਼ੀ ਮਰਙਯਔਯ)   ਸ਼ਿਮਯਆ  (ਅੰਕ 76.5%) 
 ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 217855 

ਫੀ.ਸ.ਸੀ. (ਭਛੀਏਰ)  ਨਿਨੀਤ  (ਅੰਕ 2448/2850) 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 11105 

ਭ.. (ਅੂੰਯਜ਼ੀ)  ਭਨਰੀਤ ਕਯ   ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 9004 
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 3390     (ਅੰਕ 302.5) 
 
ਰੀਤਅਭਨ ਕਯ   ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 9027   ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 3400 
(ਅੰਕ 302.5) 
 
 
4000 ਯੁ ਦਾ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਅਤ ਭਛਰ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  
ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਿਾ ਮਖਹੜਾ ਅਏਾਦਮਭਏ ਅਤ ਸਮਹ-ਮਿਮਦਅਏ ਤੀਮਿਧੀਆਂ 
ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਸ਼ਸ਼ ਰਾਤੀਆਂ ਏਯਾ। 
ਜਸ਼ਨਜਤ ਮਸੰਘ  ੱ ਤਯ ਸਰੀ ਯਾਮਜੰਦਯ ਮਸੰਘ   ਕਰਾਸ ਫੀ.. 
(ਆਨਯਜ਼ ਸਕੂਰ ਰੀਟੀਕਰ ਸਾਇੰਸ) ਬਾਗ ਮਿਰਾ  ਯਰ ਨੰ. 7212 
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34 ਸਰੀ ਜੇ. ਯਾ ਭੰਗਰਾ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

ਏਾਰਖ ਦੀ ਸਾਫਏਾ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਸਬਾ ਦ ਰਧਾਨ ਅਤ ਉੱ ਸਭਾਖ 
ਸਿੀ ਸਰੀ ਖ. ਯਾ. ਭੂੰਰਾ ਿਿੱ ਰੋਂ 3500-3500 ਯੁ ਦ ਦ ਸਾਰਾਨਾ 
ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਏਾਰਖ ਦ ਉਨਹ ਾਂ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਖਾਣ 
ਖ ਫੀ. ਕਾਭ. ਆਨਯਜ ਬਾਗ ਤੀਜਾ  ਦੀ ਰੀਮਐਆ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਮਿਿੱ ਔ 
ਸਬ ਤੋਂ ਿਿੱ ਧ ਅੂੰ ਏ ਰਾਤ ਏਯਨ। 
ਅਭਨਦੀ ਕਯ     ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 15077   
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 22852       (ਅੰਕ 845) 
 
ਅਨੀਸ਼ਾ   ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 15020    ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 22799  
(ਅੰਕ 820) 

ੂਜਾ    ਕਾਰਜ ਯਰ ਨੰ. 15012   ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 22819 
(ਅੰਕ 820)  
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35 
 
 

ਡਾ. ਬਗਤ ਮਸੰਘ ਮਾਦਗਾਯੀ 
ਸਕਾਰਯਮਸ਼ 

2500-2500 ਯੁ ਦ ਦ ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਛਾ. ਬਤ ਮਸੂੰ ਸਾਫਏਾ 
ਿਾਈਸ ਔਾਂਸਰਯ, ੂੰਖਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ, ਮਙਆਰਾ ਦੀ ਮਾਦ ਮਿਿੱ ਔ 
ਉਹਨਾਂ ਦ ਫਙ ਸ. ਏੁਰਫੀਯ ਮਸੂੰ ਿਿੱ ਰੋਂ ਸਥਾਮਤ ਏੀਤ  ਹਨ। ਇਹ 
ਸਏਾਰਯਮਸ਼ ਭ.. ਇਕਨਾਮਭਕਸ ਅਤੇ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. 
ਗਯੀਕਰਿਯ ਦੀ ਰੀਮਿਆਿਾਂ ਮਿੱਿ ਮਿਰੀ ਜ਼ੀਸ਼ਨ  ਰਾਤ ਏਯਨ 
ਿਾਰ  ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਿਾ।  
ਭ.. (ਇਏਨਾਮਭਏਸ)   ਸ਼ਿਨੀਤ ਕਯ     ਯਰ ਨੰ. 8208   
 ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 4101      ਅੰਕ 7.97 CGPA 

ਫੀ.ਸ.ਸੀ. (ਯੀਏਰਔਯ)  ਅੰਕ ਸ਼ਦੀ ਸ਼ਯਭਾ   ਯਰ ਨੰ. 2005  
ਮੂਨੀ. ਯਰ ਨੰ. 21104      ਅੰਕ 80.5% 
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Merit Certificate of Academic Session 2016-17 

ਸੀਟ 
ਨੰ. Sr. 

No Class Name 
Uni. 

Roll No. 
C. Roll 

No. Marks 

Position 
in  

College 

98 1 B.Sc Medical-I Naina Sharma 11098 741 769/900 1st 

99 2 B.Sc Medical-I Twinkle  10999 610 716/900 2nd 

100 3 B.Sc Medical-II Tanu Priya 10986 1049 875/1050 1st 

101 4 B.Sc Medical-II Vishali Goel 11060 1019 865/1050 2nd 

102 5 B.Sc Medical-III Navneet Kaur 11105 1459 785/900 1st 

103 6 B.Sc Medical-III Gagandeep Kaur 11112 1408 769/900 2nd 

104 7 B.Sc N.M-I Bhumika 11154 841 903/1100 1st 

105 8 B.Sc N.M-I Rajni Rana 11137 814 888/1100 2nd 

106 9 B.Sc N.M-II Jatin Ghai 11165 1264 1029/1250 1st 

107 10 B.Sc N.M-II Garima Malhi 11130 1202 1026/1250 2nd 

108 11 B.Sc N.M-III Sarbjeet Kaur 11318 1604 966/1100 1st 

109 12 B.Sc N.M-III Sarika Choudhary 11329 1607 951/1100 2nd 

110 13 B.Sc C.A-I Sucheta Mittal 11267 1816 775/1000 1st 

111 14 B.Sc C.A-I Jyoti Verma 11276 1839 774/1000 2nd 

112 15 B.Sc C.A-II Arashpreet Kaur 11203 2001 911/1150 1st 

113 16 B.Sc C.A-II Nancy Sharma 11241 2038 896/1150 2nd 

114 17 B.Sc C.A-III Arshdeep Kaur 11022 2202 830/1000 1st 

115 18 B.Sc C.A-III Mehakpreet Kaur 11048 2213 827/1000 2nd 

116 19 B.Sc Biotech-I Gurkirat Kaur 37360 11541 583/700 1st 

117 20 B.Sc Biotech-I Sanampreet Kaur 37359 11539 558/700 2nd 

118 21 B.Sc Biotech-II     Manisha Kaushal 37342 11617 668/850 1st 

119 22 B.Sc Biotech-II     Jaswinder Kaur 37330 11616 659/850 2nd 

120 23 B.Sc Biotech-III Simranjit Kaur 37338 11706 692/900 1st 

121 24 B.Sc Biotech-III Manoj Kumar 37321 11705 669/900 2nd 

122 25 B.Sc Agri.-I Romaldeep Kaur 42308 12790 996/1300 1st 

123 26 B.Sc Agri.-I Inderjeet Kaur 42317 12824 980/1300 2nd 
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124 27 B.Sc Agri.-II Jasleen kaur 42207 13062 981/1200 1st 

125 28 B.Sc Agri.-II Lovepreet Singh 42228 13018 980/1200 2nd 

126 29 B.Sc Agri.-III Simran Sharma 42327 15331 1037/1200 1st 

127 30 B.Sc Agri.-III Anurag Attri 42300 15373 1022/1200 2nd 

128 
31 B.Sc Agri.-IV 

Ankushdeep 
Sharma 21104 20051 1067 1st 

129 32 B.Sc Agri.-IV Ravneet Kaur 21095 20019 1043 2nd 

130 33 B.Sc CSM-I Ripanjit Singh 201 15665 728 1st 

131 34 B.Sc CSM-I Lovepreet Kaur 224 15668 713 2nd 

132 35 B.Sc CSM-II Palkiran Kaur 213 20355 777 1st 

133 36 B.Sc CSM-II Priyanka Rani 905 20358 742 2nd 

134 37 BCA-I Raveena 9982 10011 968 1st 

135 38 BCA-I Arshdeep Kaur 9998 10082 891 2nd 

136 39 BCA-II Meenu Kumari 9801 10222 1050 1st 

137 40 BCA-II Sukhpreet Kaur 9808 10203 1030 2nd 

138 41 BCA-III Harpreet Kaur 10458 10418 1133 1st 

139 42 BCA-III Seema  10461 10444 1040 2nd 

140 43 BBA-I Gagandeep Kaur 12839 10620 812 1st 

141 44 BBA-I Deepak 12804 10607 767 2nd 

142 45 BBA-II Harjot Kaur 6531 10717 995 1st 

143 46 BBA-II Preet Kaur 6532 10715 995 1st 

144 47 BBA-II Ekta Rani 6541 10713 982 2nd 

145 48 BBA-III Jagmohan Singh 1581 10808 863 1st 

146 49 BBA-III Tejpratap Singh 1584 10828 846 2nd 

147 50 B.Com-I Neha Walia 3676 11861 866 1st 

148 51 B.Com-I Ritika 3699 11922 865 2nd 

149 52 B.Com-II Prabjot Kaur 41831 12190 856 1st 

150 53 B.Com-II Jyoti Rani 41829 12156 850 2nd 

151 54 B.Com-III Amandeep Kaur 22852 15077 845 1st 

152 55 B.Com-III Anisha 22799 15020 820 2nd 
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153 
56 B.Com-III Pooja 22819 15012 820 2nd 

154 
57 BJMC-I Shikha 1026 14703 602 1st 

155 
58 BJMC-I Manpreet Kaur 1028 14765 575 2nd 

156 59 BJMC-II Charanjeet Kaur 1005 15611 555 1st 

157 
60 BJMC-II Manpreet Kaur 1003 15612 553 2nd 

158 
61 BJMC-III Anoop Singh 3002 20401 588 1st 

159 
62 BJMC-III Hardhir Singh 3013 20409 548 2nd 

160 
63 B.A-I Sandeep Kaur 63358 2937 82.10% 1st 

161 
64 B.A-I Aarushi Goyal 63668 3638 81.80% 2nd 

162 
65 B.A-II Alka Devi 42554 4559 866/1100 1st 

163 
66 B.A-II Manjinder Kaur 42485 4336 838/1100 2nd 

164 
67 B.A-III Mankotika Sharma 218069 6370 83.30% 1st 

165 
68 B.A-III Arshika 217922 6324 81.36% 2nd 

166 

69 
B.Sc Hon's Sch. 
Economics-I Kiranjeet Kaur 2719 7001 962 1st 

167 

70 
B.Sc Hon's Sch. 
Economics-I Pooja Rani 2729 7017 958 2nd 

168 

71 
B.Sc Hon's Sch. 
Economics-II Ekta 5095 7409 1034 1st 

169 

72 
B.Sc Hon's Sch. 
Economics-II Prabhjot Kaur 5101 7403 942 2nd 

170 

73 
B.Sc Hon's Sch.    
Economics-III      Ankita Bansal 4109 7811 1040 1st 

171 

74 
B.Sc Hon's Sch.    
Economics-III      Harpreet Kaur 4175 7824 1011 2nd 

172 

75 
B.A Hon's Sch. 
English-I Nanika 127 7135 889/1200 1st 

173 

76 
B.A Hon's Sch. 
English-I Kuldeep Kaur 107 7104 882/1200 2nd 

174 

77 
B.A Hon's Sch. 
English-II Harsimranjit Kaur 3501 7501 869/1200 1st 

175 

78 
B.A Hon's Sch. 
English-II Bhavya Sharma 3507 7502 840/1200 2nd 
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176 

79 
B.A Hon's Sch. 
English-III Jasmine Kaushal 1015 7914 888/1200 1st 

177 

80 
B.A Hon's Sch. 
English-III Deeksha Sharma 1017 7901 837/1200 2nd 

178 

81 
B.A Hon's Sch. 
History-I Rajwinder Kaur 278 7321 902 1st 

179 

82 
B.A Hon's Sch. 
History-I Diksha 269 7304 842 2nd 

180 

83 
B.A Hon's Sch. 
History-II Ritu Pandey 306 7604 768 1st 

181 

84 
B.A Hon's Sch. 
History-III Ramanjot Singh 1084 8001 838 1st 

182 

85 
B.A Hon's Sch. 
History-III Inder Kaur 1096 8002 815 2nd 

183 

86 
B.A Hon's Sch. Pol. 
Science-I Shivani 386 7227 887 1st 

184 

87 
B.A Hon's Sch. Pol. 
Science-I Pritam Singh 360 7220 885 2nd 

185 

88 
B.A Hon's Sch. Pol. 
Science-II Savita Rani 3673 7703 831 1st 

186 

89 
B.A Hon's Sch. Pol. 
Science-II Lakhwinder Singh 3676 7707 788 2nd 

187 

90 
B.A Hon's Sch. Pol. 
Science-III Inka Rani 1160 8102 930 1st 

188 

91 
B.A Hon's Sch. Pol. 
Science-III Sunny Kumar 1148 8108 913 2nd 

189 
92 B.A. LLB-I Harmanjot Kaur 6260 260 796/1000 1st 

190 
93 B.A. LLB-I Gulzeba 6307 307 783/1000 2nd 

191 
94 B.A. LLB-II Sahilpreet kaur 1056 178 2101/2500 1st 

192 
95 B.A. LLB-II Ishmeet Kaur 1044 166 2076/2500 2nd 

193 
96 B.A. LLB-III Priya Jindal 11826 118 2464/3000 1st 

194 
97 B.A. LLB-III Richa 11830 57 2460/3000 2nd 

195 
98 B.Sc. Hons Chem-I Ganga 114 15814 17.8/20 1st 

196 
99 B.Sc. Hons Chem-I Jasper 101 15808 17.7/20 2nd 
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197 100 B.Sc. Hons Phy-I Revit Gaur 17005 15752 797/1000 1st 

198 101 B.Sc. Hons Phy-I Pardeep kaur 17013 15767 709/1000 2nd 

199 102 B.Sc. Hons Math-I Arshdeep Kaur 2975 15930 941/1200 1st 

200 103 B.Sc. Hons Math-I Khushpreet kaur 2974 15924 938/1200 2nd 

201 
104 PGDCA Ankita Goyal 2384 ………….. 17.7/20 1st 

202 105 PGDCA Harsha 2377 …………. 16.7/20 2nd 

203 
106 

PG Diploma in 
Yoga  Sirjan Kumari 25771 20451 1118 1st 

204 
107 

PG Diploma in 
Yoga Harinderjeet singh 25742 20454 1079 2nd 

205 108 M.Sc Geog.-I Amandeep Kaur 4132 8814 15.2 1st 

206 109 M.Sc Geog.-I Naushad Khan 4126 8824 14.8 2nd 

207 110 M.Sc Geog.-II Harjeet Kaur 2255 ………. 1466 1st 

208 111 M.Sc Geog.-II Harshpreet Gill 2272 9526 14.05 2nd 

209 
112 M.Sc Physics-I Manpreet Kaur 4171 13917 16.02 1st 

210 
113 M.Sc Physics-I Vishali 4180 13932 15.98 2nd 

211 114 M.Sc Physics-II Vaishali 3884 14005 16.01 1st 

212 115 M.Sc Physics-II Harpal Kaur 3869 14004 15.12 2nd 

213 116 M.Sc Chemistry-I Sonia Singla 1759 ………. 16.14 1st 

214 117 M.Sc Chemistry-I Amanjot Kaur 1770 ………. 15.91 2nd 

215 118 M.Sc Chemistry-II Simran Kaur 1578 ……… 17.37 1st 

216 119 M.Sc Chemistry-II Prinka Garg 1579 ……… 16.59 2nd 

217 120 M.Sc Math-I Neha Rani 4081 ……… 16.9 1st 

218 121 M.Sc Math-I Shivani 4095 ……… 16.2 2nd 

219 122 M.Sc Math-II Anmol 3522 ……… 16.87 1st 

220 
123 M.Sc Math-II Rinku Rani 3515 …….. 16.17 2nd 

221 
124 M.Sc Psychology-I Sudhakar Mishra 9602 14308 15.8 1st 

222 
125 M.Sc Psychology-I Rubalpreet Kaur 9615 14310 15.2 2nd 

223 
126 M.Sc Psychology-I Navjot Kaur 9616 14313 15.2 2nd 

224 
127 M.Sc Psychology-II Ishrat Parveen 9615 15513 415 1st 
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225 128 M.Sc Psychology-II Richa Goyal 9620 15504 415 1st 

226 129 M.Sc Psychology-II Veerpal Kaur 9602 15520 385 2nd 

227 130 M.Sc IT-I Parvinder Kaur 1299 11001 964 1st 

228 131 M.Sc IT-I Manpreet Sharma 1307 11013 954 2nd 

229 132 M.Sc IT-II Zulfkar 1310 11113 954 1st 

230 133 M.Sc IT-II Ramandeep Kaur 1295 11102 921 2nd 

231 134 M.A. English-I Jasnoor Kaur 3391 8301 14 1st 

232 135 M.A. English-I Hassat 3400 8317 13.5 2nd 

233 136 M.A. English-II Manpreet Kaur 3390 9004 302.5 1st 

234 137 M.A. English-II Preetaman Kaur 3400 9027 302.5 1st 

235 138 M.A. English-II Sonia 3381 9003 297 2nd 

236 
139 M.A. Punjabi-I Navjot Kaur 861 8604 16.2 1st 

237 140 M.A. Punjabi-I Hardeep Kaur 874 8619 16 2nd 

238 141 M.A. Punjabi-II Jaswinder Kaur 854 9319 15.75 1 st 

239 
142 M.A. Punjabi-II Gurjant Singh 882 9334 15.3 2nd 

240 143 M.A. History-I Mandeep Singh 5938 8432 15.5 1st 

241 144 M.A. History-I Amandeep Kaur 5961 8425 15.5 1st 

242 145 M.A. History-I Kiran Kaur 5948 8407 15.25 2nd 

243 146 M.A. Eco-I Priya 4115 8212 14.6 1st 

244 147 M.A. Eco-I Nancy Sharma 4113 8210 14 2nd 

245 148 M.A. Eco-II Shavneet 4101 8908 15.5 1st  

246 149 M.A. Eco-II Rupali Anand 4134 8914 15.4 2nd 

247 
150 M.A. Pub Ad-I Dimpy 8271 15717 15.25 1st 

248 151 M.A. Pub Ad-I Manpreet 8270 15716 15 2nd 

249 152 M.A. Pub Ad-I Monika Rani 8264 15701 15 2nd 

250 153 M.A. Pub Ad-I Kulwinder Singh 8255 15706 15 2nd 

251 154 M.A. Pub Ad-II Manpreet Kaur 8253 20254 325 1st 

252 155 M.A. Pub Ad-II Gurmeet Singh 8260 20274 320 2nd 

253 156 M.A. Soc.-I Akshay Kumar 9071 15861 15.25 1st 
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254 
157 M.A. Soc.-I Deepinder Singh 9072 15862 14.75 2nd 

255 158 M.A. Soc.-I Varinder Singh 9082 15877 14.75 2nd 

256 
159 M.A. Soc.-II Manpreet kaur 9075 20302 340 1st 

257 
160 M.A. Soc.-II Roopinder Kaur 9071 20308 305 2nd 

258 
161 M.A. Soc.-II Ankita Chopra 9072 20307 7.56 CGPA 2nd 

259 
162 M.A. Hindi-I Sanat Kumar 7001 8701 14.5 1st 

260 
163 M.A. Hindi-I Kanu Aneja 7017 8717 14 2nd 

261 
164 M.A. Hindi-II Parveen 7002 9414 390 1st 

262 
165 M.A. Hindi-II Hushandeep Kaur 7003 9422 354 2nd 

263 
166 M.A. Pol.Sci-I Sukhwinder Singh 4811 8501 15.25 1st 

264 
167 M.A. Pol.Sci-I Harpreet Kaur 4845 8522 15.25 1st 

265 
168 M.A. Pol.Sci-I Balbeer Kaur 4848 8529 14.75 2nd 

266 169 M.A. Pol.Sci-I Gagandeep Kaur 4852 8541 14.75 2nd 

267 170 M.A. Pol.Sci-II Sanjpreet Kaur 4830 9204 16.37 1st 

268 171 M.A. Pol.Sci-II Balwinder Kaur 4811 9230 16.01 2nd 
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o'b nk| nkBoIL y/vK 2017^18 

wkB:'r w[Zy wfjwkB ihU! 

 

y/vK ftZu o'b nk| nkBoI T[; ftfdnkoEh B{z fdZsk iKdk j? fi; 
B/L^ 
fJzNoB?PBb iK :{Bhtof;J/v (ftPt nzso^:{Bhtof;Nh) w[ekpb/ bJh 
fe;/ Nhw dk w?Apo iK ftneshrs fyvkoh. 

iK 
B?PBb y/v w[ekpfbnK ftZu ftneshrs y/v ftZu gfjbh iK d{ih g[IhPB 
b?D tkbk fyvkoh iK B?PBb gZXo s/ j'D tkb/ Nhw y/v w[ekpfbnK ftZu 
gfjb/ iK d{i/ Bzpo s/ nkT[D tkbh Nhw dk w?Apo fyvkoh. 

iK 
nkb fJzvhnk nzso^:{Bhtof;Nh y/v w[ekpfbnK ftZu ftneshrs y/v 
ftZu gfjbk iK d{ik ;EkB gqkgs eoB tkbk fyvkoh iK i/s{ Nhw dk w?Apo 
fyvkoh. 

iK 
;N/N (;hBhno) iK :{Bhtof;Nh Nhw dk egskB. Pos fJj j? fe T[; 
B/ ekbi tZb'A y/v w[ekpfbnK ftZu Gkr fbnk j't/ iK T[; B{z ekbi tZb'A 
G/fink frnk j't/. 

iK 
:{Bhtof;Nh iK ;N/N ;hBhno u?AghnBfPg ftZu BtK foekov ;Ekfgs 
eoB tkbk fyvkoh. 
 

w?A nkg ih d/ ;kjwD/ ;kb 2017^18 d/ ;g'oN; o'b nk| nkBoI 
d/ jZedko fyvkohnK B{z g/P eoB dk wkD b?Adh jK ih. 
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ਹਚ ਮਰਐ ਮਐਛਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਸ਼ਨ 2017-18 ਦਯਾਨ ਐਛਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਔ ਰਾਤੀਆਂ ਹਣ 
ਏਾਯਨ ਯਰ ਆ ਆਨਯਜ਼ ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਂਦ ਹਨ।  

ਯਰ ਆ ਆਨਯ (ਸਯਟਸ) (2017-18) 
ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

272 ;thfwzr (1) ;kfjb u'gVk  
     (3100) 

phHJ/^ Gkr^ shik 
6986 

J/PhnB u?AghnBfPg 
  

1 f;bto w?vb 
(fwe;v fob/n) 
1 po"BI w?vb 
(4%100 whNo) 

;hBhno ;N/N gZXo 1 f;bto w?vb 
1po"BI w?vb 

nzso tof;Nh gZXo 2 r'bv w?vb   
(50 whH coh 
;NkJhb ns/ 
100 whL) 

nzso ekbi gZXo 8 r'bv w?vb 
1 po"BI w?vb 

273 o'bo jkeh (2) ftPtihs f;zx 
      (3100) 

B.Sc^Ist 

n?rohebuo 
12784 

tobv o'bo r/wI 
(uhB) 

Gkr fbnk 

;hBhno ;N/N gZZXo 1 r'bv w?vb 
274 
 
 
275 

fJzB bkJhB 
jkeh 
(o'bo) 
jkeh) 

(3) r[oi's f;zx          
tkbhnk  (3100) 

phHJ/^ Gkr^ shik 
9614 

tobv o'bo r/wI 
(uhB) 

Gkr fbnk 
 

(4) nihi f;zx 
n"by  (3100) 

phHJ/^ Gkr^gfjbk  
3622 

tobv o'bo r/wI 
(uhB) 

Gkr fbnk 

;hBhno B?PBb gZXo 1 f;bto w?vb 
276 
 
277 
 
 
 

skJhetKv' (5) nfGP/e e[wko 
       (3100) 

phHJ/^ Gkr^gfjbk  
2962 

;hBhno B?PBb gZXo 1 f;bto  w?vb 
(ftneshrs) 

fiwBk;fNe (6) gzy[Vh om"o  
     (3100) 

phHJ/^ Gkr^ shik 
nkBoI fJzrfbP 
7913 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ f;bto 
w?vb 
1^ po"BI w?vb 

;hBhH ;N/N gZXo 2^ r'bv w?vb 
nkbokT[Av 
(p?;N 
fiwBk;fNe) 
ftw?B c?;Nhtb 
ftZu th 
1^ r'bv w?vb 
2^ po"BI w?vb 
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 nzsotof;Nh gZXo 1^ po"BI w?vb 
nzso ekbi gZXo 
 
 
 
 
 

2^ r'bv w?vb 
2^ f;bto 
w?vb 

nkbokT[Av p?;N 
fiwBk;N n?bkBh 

rJh। 
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ਯਰ ਆ ਆਨਯ (ਸਯਟਸ) (2017-18) 
ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

278 
 
 
279 

fiwBk;fNe (7)  ftPBz{ mke[o  
       (3100) 

phHJ/^  
Gkr^ gfjbk  
3312 

;hBhH B?PBb gZXo 2^ f;bto w?vb 

(8) ohfsek Phb 
       (3100) 

n?wHekw^ 
Gkr^ gfjbk  
15969 

;hBhH B?PBb gZXo 2^ f;bto w?vb 
nzso ekbi gZXo 4^ f;bto w?vb 

nkbokT[Av 
(;?fezv p?;N 
fiwBk;N n?bkBh 
rJh 

280 t[P{ (9) P/o pjkdo  
       (3100) 

phHJ/^ Gkr^shik 
6281 

nzsotof;Nh gZXo 2^ r'bv w?vb 
1^ f;bto w?vb 

nzso ekbi gZXo 3^ r'bv w?vb 
1^ f;bto w?vb 

281 
 
 
282 

;kJhefbzr (10) ;fuBdhg f;zx  
       (3100) 

phHJ/^ Gkr^ d{ik 
5312 

nzsotof;Nh gZXo 2 f;bto w?vb 
(No?e 
ftneshrs) 

(11) btgqhs f;zx  
       (3100) 

phHJ/^ Gkr^ d{ik 
5316 

nzsotof;Nh gZXo 1^ r'bv w?vb 
(o'v o/;) 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI  w?vb 
(o'v o/;) 

283 feZe 
pkef;zr 

(12) wBwhs e"o  
      (3100) 

phHJ/^ Gkr^ d{ik 
g'b ;kfJz; nkBoI 
7710 

nzsotof;Nh gZXo 1^ r'bv w?vb 
nzso ekbi gZXo 1^ r'bv w?vb 

284 
 
285 

:'rk (13) irdhg f;zx  
       (3100) 

phHJ/^ Gkr^shik 
9619 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ r'bv w?vb 

(14) r[ogqhs f;zx  
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
fJB :'rk   
20468 
 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ f;bto w?vb 

286 orph 
 
 

(15)btBhs ;zd'soK 
       (3100) 

phHekw Gkr shik 
15132 
 

nzsotof;Nh gZXo 1^ r'bv w?vb 

287  (16) ewbdhg f;zx 
       (3100) 

phHekw Gkr shik 
15112 

nzsotof;Nh gZXo 1^ r'bv w?vb 

 

ekbi ebo  
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;kb 2017^18 
 

wkB:'r w[Zy wfjwkB ihU! 
 
y/vK d/ y/so ftZu ekbi ebo T[; ftfdnkoEh B{z fdZsk iKdk j? fi; B/L 
 

1) gzikp oki iK gzikph :{Bhtof;Nh dh gqshfBZXsk ehsh j't/. 

2) :{Bhtof;Nh gZXo s/ y/vK ftZu ftneshrs y/v ftZu gfjbK iK d{ik ;EkB 

gqkgs eoB tkbk ftfdnkoEh iK gfjbk ;EkB gqkgs eoB tkbh Nhw d/ w?Apo 

fyvkoh. 

3) ;N/N u?AghnBfPg (;hBhno) ftZu ftneshrs y/v ftZu gfjbk iK d{ik 

;EkB gqkgs eoB tkbk fyvkoh iK ;N/N u?AghnBfPg ftZu'A i/s{ Nhw dk 

w?Apo. 

4) ekbi dk ;ot'sw n?EbhN (g[oP$fJ;soh) 

 

w?A nkg ih d/ ;kjwD/ ;?PBL 2017^18 d/ ;g'oN; ekbi ebo d/ jZedko 

fyvkohnK B{z g/P eoB dk wkD b?Adh jK. 
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ਹਚ ਮਰਐ ਮਐਛਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਸ਼ਨ 2017-18 ਦਯਾਨ ਐਛਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਔ ਰਾਤੀਆਂ ਹਣ 
ਏਾਯਨ ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਣ ਹਨ:-  
 

ਕਾਰਜ ਕਰਯ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

288 
 
 
 
 
 
 
289 

t[P{ (1) dhge e[wko  
     (3100) 

phHJ/^ Gkr^ shik 
6284 

;hBhH B?PBb gZXo u"Ek ;EkB ns/ 
fJzNo ;kJh (S.A.I)  
1^ r'bv w?vb 
1^ f;bto w?vb 
 

nzsotof;Nh gZXo 1^ po"BI w?vb 
nzso ekbi gZXo 4^ r'bv w?vb 

(2) nekP  
     (3100) 

phHJ/^ Gkr^ gfjbk 
3801 

nzso ekbi gZXo 2^ r'bv w?vb 
1^ f;bto w?vb 

 
290 

skJhetKv'                              
(3) u/sB e[wko  
     (3100) 

phHJ/^ Gkr^ d{ik 
5202 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ po"BI w?vb 
fJzNoB?PBb gZZXo 
(feZe pkef;zr)   

1^ po"BI w?vb 

nzso ekbi gZZXo 
(feZe pkef;zr) 

1^ f;bto w?vb 

291 P{fNzr (4) Btbdhg f;zx  
      (3100) 

phHJ/^ Gkr^ gfjbk  
2571 

;hBhH B?PBb gZZXo Gkr fbnk 
nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi 
gZXo 

1 f;bto w?vb  
(10Hwh J/no 
okJhcb) 

292 fiwBk;fNe (5) w'fBek e[wkoh  
      (3100) 

phHJ/^ Gkr^ shik 
6798 
 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ po"BI w?vb 
;hBhH ;N/N gZXo 1^ po"BI  w?vb 

(ftneshrs) Nhw 
dk d{;ok ;EkB  
2^ po"BI 
w?vb(t{w?B 
c?;Nhtb) 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi gZXo 1^ r'bv w?vb 

2^ f;bto w?vb 
1^ po"BI w?vb  
(nkbokT[Av ;?fezv 
p?;N fiwBk;N 
n?bkBh rJh) 
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293 (6) r[ogqhs e"o  
     (3100) 

phHJ/^ Gkr^ shik 
6833 

;hBhH ;N/N gZXo 
Nhw (d{;ok ;EkB 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 

294 (7) ;pkBk nkiwh  
      (3100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik 
5007 
 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi gZXo 4^ po"BI w?vb 

(Nhw gfjbk 
;EkB) 
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ਕਾਰਜ ਕਰਯ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

295 
 
 
 
 
296 

p/;pkb (8) nwBi's e"o  
      (3100) 

ghHih fvgb'wk 
fJB :'rk   
20476 

;hBhH B?PBb gZXo 1^  po"BI 
w?vb 
 

;hBhH ;N/N gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

(9) noPdhg e'o  
      (3100) 

ghHih fvgb'wk 
fJB :'rk   
20475 

;hBhH ;N/N gZXo 1^ f;bto 
w?vb 
1^ po"BI 
w?vb  (Nhw) 

297 
 

298 
 

299 
 

300 

301 
 

302 
 

303 
 

304 
 

305 
 

306 
 

307 

308 

                    
:'rk 

(10) r[oi's f;zx 
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk  20451 

;hBhH B?PBb gZXo sh;ok ;EkB 

(11) owBdhg e"o  
       (3100) 

ghHihHfvgb'wk 
:'rk 20479 

;hBhH B?PBb gZXo sh;ok ;EkB 

(12) r[owhs f;zx 
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk  20480  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(13) okiftzdo 
f;zx   (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk  20481 

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(14) fgqsgkb 
f;zx   (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk 20455  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(15) joB/e f;zx  
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk  20471 

;hBhH B?PBb gZXo 
gZXo 

Gkr fbnk 

(16) feqPB e[wko  
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk 20453  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(17) goftzdo e"o 
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk  20478  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(18) ;[d/P okDFh  
       (3100) 

ghHih fvgb'wk 
:'rk 20477  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(19) jogqhs e"o  
      (3100) 

phHJ/ Gkr^gfjbk 
3423  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(20) ;gBk  
      (3100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk  
3412  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

(21) w[;ekB 
fezro  (3100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk  
3452  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
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309 

(feZe pkef;zr) w?vb 
 (22) :'frsk  

     (3100) 
B.sc nkBoI 
fcfIe; (Gkr^ 
d{ik)  20559  

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 

 
ਕਾਰਜ ਕਰਯ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 

 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

310 :'rk (23) oiBh e"o 
      (3100) 

n?wHJ/ Gkr^ 
gfjbk fJzrfbP  
8334 

;hBhH B?PBb gZXo Gkr fbnk 
;hBhH ;N/N gZXo 1^ f;bto 

w?vb 
(ftneshrs) 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi gZXo 1^ r'bv w?vb 

(ftneshrs) 
p?;N gb/no 
fJB bVehnK 

311 (24) o"fpB f;zx  
     (3100) 

phHJ/ Gkr^ shik 
9622 

nzso ekbi gZXo gfjbk ;EkB 
gqkgs eoB 
tkbh Nhw d/ 
w?Apo 

312 (25) r[ogkb f;zx                                         
(3100) 

phHJ/ Gkr^ shik 
6934 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ po"BI w?vb 
nzso ekbi gZXo 
(orph) 

1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

313 (26) wbehs 
f;zx 
     (3100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik 
4578 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ po"BI w?vb 

314 (27) nwfozdo 
f;zx    (3100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik 
5394 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ po"BI w?vb 

314A skJhetKv' (28) w'fjs 
    (3100) 

ghHih fvgb'wk 
fJB :'rk   
20467 

;hBhH B?PBb gZXo 1^ r'bv w?vb 
(ftneshrs) 

315 ;thfwzr (29) tobhB e"o 
    (3100) 

n?wHekw^Gkr 
^d{ik 16072 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi gZXo 1^ r'bv w?vb 

1^ f;bto 
w?vb 
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1^ po"BI w?vb 
316 ;kJhefbzr (30) jfozdogqhs 

f;zx   (3100) 
phHJ/ Gkr^ d{ik 
5315 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 

317 i{v' (31) wBgqhs e"o 
    (3100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik 
5021 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 
nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 

w?vb 
(63 kg)  
1^ po"BI w?vb  
(UgB t/N) 

318 (32) fPtk e[wko 
    (3100) 

phHJ/ Gkr gfjbk 
3789 

nzsotof;Nh gZXo 1^ po"BI w?vb 
 

nzso ekbi gZXo 1^ r'bv w?vb 
 

ਕਾਰਜ ਕਰਯ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ 
ਨੰਫਯ 

ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

319 j?Avpkb (33) owBi's 
Powk 
      (3100) 

phHJ/ Gkr gfjbk 
3228 

nzsotof;Nh gZXo 1^po"BI w?vb 
nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 

w?vb(Nhw) 
320 pk;feN pkb (34) jogqhs e"o  

      (3100)           
 

phHJ/ Gkr gfjbk 
3471 

nzsotof;Nh  gZXo  
(pk;feN pkb) 

Gkr fbnk 

nzsotof;Nh  gZXo 
(e'ocpkb) 

Gkr fbnk 

nzso ekbi gZXo 
(fiwBk;fNe) 

1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

321 B?ZNpkb (35) ;[oihs 
e[wko 
     (3100) 

phHJ/ Gkr d{ik 
4640 

nzsotof;Nh gZXo 1^ po"BI 
w?vb 

322 e"ocpkb (36) P[pw 
     (3100) 

phHJ/ Gkr shik 
5332 

nzsotof;Nh gZXo Gkr fbnk 

323 nkouoh (37) nwBgqhs e"o 
     (3100) 

n?wHJ/ Gkr d{ik 
PP'bih  
15809 
 

nzso ekbi gZXo Utonkb r'bv 
w?vb 
(ftneshrs 
foeot) 

324 gkto 
fbcfNzr 

(38) goftzdo e"o 
     (3100) 

phHJ/ n?ZbHn?ZbHph 
u"Ek ;kb  
112 

nzso ekbi gZXo 1^ r'bv w?vb 
nzso ekbi gZXo 
(t/N fbcfNzr) 

1^ r'bv w?vb 
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ਕਾਰਜ ਕਰਯ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

325 feZe 
pkef;zr 

(39) ;{oi Powk                             
       (2100) 

phHJ/ Gkr d{ik 
4300 

nzso ekbi gZXo  
(feZe pkef;zr)  

1^ f;bto w?vb 

nzso ekbi gZXo 
(pkef;zr) 

1^ po"BI w?vb 

326 skJhetKv' (40)  fozeh  
       (2100) 

phHJ/̂  Gkr^ shik 
6682 

nzso ekbi  gZXo 
(skJhetKv') 

1^ f;bto w?vb 

nzso ekbi  gZXo 
( feZe pkef;zr) 

1^ po"BI w?vb 

327 nkouoh (41) ftPBhs e"o                                  
      (2100) 

phHJ/ nkBoI 
Gkr^d{ik fJzrfbP  
7624 

nzso ekbi gZXo fJzvhnB okT{Av 
ftZu Utonkb 
f;bto w?vb 
gqkgs ehsk 
(ftneshrs) 

328 nEb?fNe; (42)owBdhg f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr d{ik 
4529 
 
 
 
 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto w?vb 
(fNqgb izg) 
1^ po"BI w?vb 
(fob/n o/;) 

ekbi dh nEb?fNe 
whN (2017^18) 

p?;N nEbhN 
(bVe/) 

329 nEb?fNe; (43)ntBhs e"o     
pkitk 
     (2100) 
 
 
 

phHJ/ Gkr shik 
6849 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto w?vb 
(jkJh izg) 
1^ f;bto w?vb 
(b"r izg) 

ekbi dh nEb?fNe 
whN (2017^18) 

p?;N nEbhN 
(bVehnK) 

330  pkef;zr (44) r[opyP okw 
     (2100) 

phHJ/ Gkr d{ik  
4295 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto w?vb 

331 (45) fdePk 
     (2100) 

phHJ/ Gkr gfjbk  nzso ekbi gZXo 1 f;bto w?vb 
(57^60 k.g) 

332 (46) gzei Powk 
     (2100) 

phHJ/ Gkr d{ik  
4304 

nzso ekbi gZXo 
(pkef;zr) 

1^ f;bto w?vb 
 

nzso ekbi gZXo 
(feZe pkef;zr) 

1^ po"BI w?vb 
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332A  ਏਯਪ ਫਾਰ (47) ਯਿ 
(2100/-) 

ਫੀ. ਦੂਖਾ 5331 ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ ਅੂੰ ਤਯ 
ਮੂਨੀ. ਐਛ 
ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ 
ਬਾ ਮਰਆ 

ਬਾ ਮਰਆ 

332B ਹਾਏੀ (48) ਏਯਨ 
(2100/-) 

ਫੀ.-1 2496 ਸੀਨੀਅਯ ਸਙਙ ਦੂਸਯਾ ਸਥਾਨ 

332C ਹਾਏੀ (49) ਨਿਦੀ ਮਸੂੰ 
(2100/-) 

ਫੀ.-1 3567 ਸੀਨੀਅਯ ਸਙਙ ਦੂਸਯਾ ਸਥਾਨ  
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w?foN ;oNhfce/N 
;kb 2017^18 

 

wkB:'r w[Zy wfjwkB ihU! 

y/vK ftZu w?foN ;oNhfce/N T[; fyvkoh B{z fdZsk iKdk j? fi;B/L 

ftneshrs y/v w[ekpfbnK ftZu :{Bhtof;Nh ftZu'A shih g[ihPB 

gqkgs ehsh j't/ ns/ Nhw y/v bJh :{Bhtof;Nh y/v w[ekpfbnK ftZu d{ih 

g[IhPB gqkgs ehsh j't/. 

 

w?A nkg ih d/ ;kjwD/ ;?PBL 2017^18 d/ ;g'oN; w?foN 

;oNhfce/N d/ jZedko fyvkohnK B{z g/P eoB dk wkD b?Adh jK. 
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ਹਚ ਮਰਐ ਮਐਛਾਯੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਸ਼ਨ 2017-18 ਦਯਾਨ ਐਛਾਂ ਮਿਿੱ ਔ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਔ ਰਾਤੀਆਂ ਹਣ 
ਏਾਯਨ ਭਮਯਙ ਸਯਙੀਮਪਏਙ ਮਦਿੱ ਤ ਖਾਣ ਹਨ।  

ਭੈਮਯਟ ਸਯਟੀਮਪਕੇਟ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

333 o?;fbzr (1) oftzdo f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
5382 

;hBhH ;N/N gZXo 1^ po"BI 
w?vb 

334 p/;pkb  (2) nwBdhg e"o 
      (2100) 

ghHihH fvgb'wk 
:'rk 20474 

;hBhH;N/N gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

335 orph (3) jogqhs f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6242 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

336 (4) so;/w f;zx 
      (2100) 

phHn?;H;h 
n?rohebuo Gkr^ 
shik 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

337 (5) joPdhg f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3797 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

338 (6) gofwzdo f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3769 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

339 (7) btgqhs f;zx 
      (2100) 

phHekw Gkr^ d{ik 
12222 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

340 (8) i'rk f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ shik 
 6115 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

341 (9) feogkb f;zx 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
4393 

nzso ekbi gZXo 1^ f;bto 
w?vb (Nhw) 

342 j?Avpkb (10) othBk 
      (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3264 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

343 (11) :'frsk 
    (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3185 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

344 (12) B"oth PvkBk 
    (2100) 

phHekw Gkr gfjbk 
11828 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

345 (13) ;kfoek 
    (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3429 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

346 (14) ;'Bhnk 
    (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3184 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 
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347 (15) feoBdhg e"o 
    (2100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3446 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

348  (16) gokuh 
    (2100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6750 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

349 fiwBk;fNe 
(foXfwe) 

(17) ;[oGh gBto 
    (2100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6829 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 

350 (18) feoBdhg e"o 
     (2100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6827 

nzso ekbi gZXo f;bto w?vb  
(Nhw) 
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ਭੈਮਯਟ ਸਯਟੀਮਪਕੇਟ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

351 feZe 
pkef;zr 

(19) skfjo 
     (1100) 
 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
4305 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

352 feZe 
pkef;zr 

(20) wfjw{d ykB 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ d{Ik  
4303 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

353 t[P{  (21) gbftzdo 
f;zx 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ d{Ik  
4445 

nzso ekbi gZXo 1^po"BI w?vb 
(ftneshrs) 

354 (22) r'fpzdgkb 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
2933 

nzso ekbi gZXo 1^po"BI w?vb 
(ftneshrs) 

nzso ekbi gZXo 
(skJhetKv') 

1^ po"BI w?vb 

355 (23) nfws f;zx  
okts 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3674 

nzso ekbi gZXo 1^po"BI w?vb 
(ftneshrs) 

356 (24) ;zdhg pjkdo 
Pkjh 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
4601 

nzso ekbi gZXo 1^po"BI w?vb 
(ftneshrs) 

357 (25) eowihs e"o 
     (1100) 

phHJ/ Gkr gfjbk  
3409 

nzso ekbi gZXo 1^po"BI w?vb 
(ftneshrs)  

nzso ekbi gZXo 
(skJhetKv') 

1^ po"BI w?vb 

358 i{v' (26)nfGihs f;zx 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3564 
 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

359 gkto 
fbcfNzr 

(27) noi[B 
     (1100) 

phHJ/ Gkr shik  
5395 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

360 t/N 
fbcfNzr 

(28) eoB f;zx 
B/rh 
     (1100) 

phHn?;H;h 
pkfJUN?e^ Gkr 
d{ik  
11617 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

361 skJhetKv' (29) o{wk 
    (1100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6812 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

362 pkef;zr 
 

(30)nfws e[wko 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk 
3750 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 



 
 

Page 44 of 58 
 

363  
 

(31) eoBtho f;zx 
     (1100) 

phHJ/ n?ZbHn?ZbHph  
501 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 

364 (32) okitzs e"o 
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
4788 

nzso ekbi gZXo 1^ po"BI w?vb 
(61^63 k.g) 

 
 

ਭੈਮਯਟ ਸਯਟੀਮਪਕੇਟ (ਸਯਟਸ)  (2017-18) 
 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

365 
 
 
 

366 
 

367 

368 
 

369 
 

370 
 

371 
 

372 
 

373 
 

374 
 

375 
 

feqeN 
            
  

(33) eowihs 
f;zx    
      (1100) 

phHJ/ n?ZbHn?ZbHph  
Gkr^ shik  
142 

i'Bb y/vK i'Bb y/vk ftZu 
gfjbK ;EkB gqkgs 
eoB tkbh Nhw dk 
w?Apo 

(34) ois pZsok     
      (1100) 

phHJ/ Gkr shik  
6368 

 
                 " 

 
                 " 

(35) Bhoi Powk                   
(1100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
5345 

                         
                 " 

                         
                 " 

(36) oDihs f;zx   
      (1100) 

n?wHJ/  
9320 

 
                 " 

 
                 " 

(37) ni/ Powk     
      (1100)          

phHJ/ Gkr shik  
                 " 

 
                 " 

(38) owBdhg 
e[wko  
      (1100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6979 
 

 
                 " 

 
                 " 

(39) d/tB          
      (1100) 

phHJ// Gkr d{ik  
4311 

 
                " 

 
                  " 

(40) nwoihs 
f;zx                                  
     (1100) 

phHJ/ Gkr gfjbk  
3665 

 
                " 

 
                  " 

(41) Ghw bkb                                     
(1100) 

phHJ/ Gkr^ d{ik  
4512 

 
                " 

 
                  " 

(42) fJzdogqhs 
f;zx  
     (1100) 

n?wHJ/ ^gzikph  
(Gkr^ gfjbk) 
8634 

 
                " 

 
                  " 

(43) fjwKP{         
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ gfjbk  
2846 

 
               " 

 
                  " 
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376 
 

377 
 

378 
 

379 

(44) :[toki f;zx                                                
    (1100) 

phH;hHJ/ Gkr^ 
gfjbk 10008 

 
                  " 

 
                   " 

(45) fis/P f;zx           
    (1100) 

ghHihHvhH;hHJ/  
10961 

 
                  " 

 
                   " 

(46) oki{ f;zx      
     (1100) 

phHJ/ Gkr^ shik  
6033 

 
                  " 

 
                   " 

 (47) ੁਯਮਿੂੰ ਦਯ 
f;zx  (1100) 

phHJ/ Gkr gfjbk  
3810 

 
                  " 

 
                   " 

 

ਯਾਈਜ਼ ਭਨੀ 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਿੇਡ ਦਾ ਨਾਂ ਮਿਡਾਯੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰਫਯ ਭ ਕਾਫਰਾ ਸਥਾਨ 

379A ਹਾਏੀ ਮਿਏਏ ਭਿੱ ਙੂ 
(1100/-) 

ਫੀ.-2 (4367) ਅੂੰਤਯ ਏਾਰਖ ਐਛ 
ਭੁਏਾਫਰ 

ਤੀਸਯਾ ਸਥਾਨ 

379B ਹਾਏੀ ਹਯਸ਼ਦੀ ਮਸੂੰ  
(1100/-) 

ਫੀ.-1 (3797) ਅੂੰਤਯ ਏਾਰਖ ਐਛ 
ਭੁਏਾਫਰ 

ਤੀਸਯਾ ਸਥਾਨ 
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ਸੱਮਬਆਿਾਯਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ (2017-18) 

ਯਰ ਆ ਆਨਯ 

            ਸਿੱ ਮਬਆਔਾਯਏ ਯਰ ਆ ਆਨਯ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਮਖਸਨੇ 
ਯਾਸ਼ਙਯੀ ਿੱ ਧਯ ਤ ਅੂੰਤਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਅਤ ਅੂੰਤਯ ਯਾਖੀ ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ 
ਿਿੱ ਰੋਂ ਬਾ ਰਣ ਿਾਰੀ ਖਤੂ ਙੀਭ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਹਿ। ਇਸ ਸਾਰ ਦਾ ਇਿ ਇਨਾਭ ਦਭਨਦੀ ਮਸੰਘ 

ਨੰੂ ਬੰਗੜੇ  ਰਈ ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾ ਮਯਹਾ ਹ। ਇਸ  ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੇ ਜ਼ਨਰ ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ 
ਙੀਭ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਿੱ ਸਾ ਮਰਆ ਅਤ ਫੈਸਟ ਬੰਗੜਿੀ  ਰਾਮਨਆ ਮਆ। ਇਸਨੇ ਅੂੰਤਯ ਜ਼ਨਰ ਰਏ 
ਭਰ ਮਿਿੱ ਔ ਏਾਰਖ ਦੀ ਗੂਭਯ ਙੀਭ ਮਿਿੱ ਔ ਿੀ ਬਾ ਮਰਆ। ਇਸਨੇ ਇੂੰਙਯ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ 
ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ੂੰਖਾਫੀ ਮੂਨੀਿਯਮਸਙੀ ਿਿੱ ਰੋਂ ਬੂੰੜਾ ਙੀਭ ਮਿਿੱ ਔ ਿੀ ਬਾ ਮਰਆ।  ਇਸ 
ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਯਰ ਆ ਆਨਯ ਦਣ ਮਿਿੱ ਔ ਸੂੰ ਸਥਾ ਆਣਾ ਭਾਣ ਭਮਹਸੂਸ ਏਯ ਯਹੀ ਹ।  

ਸੀਟ ਨੰ. ਰੜੀ ਨੰ. ਨਾਭ ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ. 

380 1 ਦਭਨਦੀ ਮਸੂੰ  ਸਰ. ਨਮਯੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20729 

* 
(ਕਾਰਜ 
ਕਰਯ) 

ਦਭਨਦੀ ਮਸੂੰ  
(ਬੂੰੜਾ ਅਤ 
ਗੂਭਯ) 

ਸਰ. ਨਮਯੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20729 

  
* ਦਭਨਦੀ ਮਸੂੰ  ਨੂੂੰ  ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਫਸਙ ਛਾਂਸਯ ਰਾਮਨਆ ਮਆ। 
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ਕਾਰਜ ਕਰਯ (ਸੱਮਬਆਿਾਯਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ) 

 ਸਿੱ ਮਬਆਔਾਯਏ ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਮਖਸਨੇ ਅੂੰਤਯ ਜ਼ਨਰ 
ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਖਾਂ ਦੂਖਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹਿ।  

ਝੂਭਯ ਅਤੇ ਬੰਗੜਾ ਟੀਭ 

      ਏਾਰਖ ਦੀ ਬੂੰੜਾ ਙੀਭ ਨੇ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਭੁਏਾਫਮਰਆ ਂਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਅਤ ਅੂੰਤਯ ਜ਼ਨਰ 

ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਦੂਖਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ । ਅੂੰਤਯ ਐਤਯੀ ਰਏ ਭਰ ਮਿਿੱ ਔ ਗੂਭਯ ਙੀਭ ਨੇ 
ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏਯਏ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦਾ ਭਾਣ ਿਧਾਇਆ। ਇਸ ਰਈ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਏਾਰਖ 
ਏਰਯ ਦ ਹਿੱ ਏਦਾਯ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਭਹਨਤੀ ਅਤ ਹਣਹਾਯ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਨਭਾਮਨਤ ਏਯਏ 

ਸੂੰ ਸਥਾ ਐੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਮਹਸਾਸ ਰ ਯਹੀ ਹ।   

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਰੜੀ 
ਨੰ.  

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਭ ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ.  

381 1 ਅਿਤਾਯ ਮਸੂੰ  (ਬੂੰੜਾ 
ਅਤ ਗੂਭਯ) 

ਸਰ. ਸੁਮਯੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20727 

382 2 ਫਰਮਖੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  
(ਬੂੰੜਾ) 

ਸਰ. ਮਿਯਸਾ ਮਸੂੰ  ਭ. ੂੰਖਾਫੀ 8630 

383      

384 4 ੁਮਯੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  (ਬੂੰੜਾ 
ਅਤ ਗੂਭਯ) 

ਸਰ. ਯਣਿੀਯ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20728 

385 5* ਹਯਰੀਤ ਮਸੂੰ  (ਬੂੰੜਾ 
ਅਤ ਗੂਭਯ) 

ਸਰ. ਸੂਔਾ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20724 

386 6 ਖਤਾਯ ਮਸੂੰ  (ਬੂੰੜਾ 
ਅਤ ਗੂਭਯ) 

ਸਰ. ਸੁਐਦਿ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਬਾ 
ਤੀਖਾ 

9612 

387 7 ਭਨਰੀਤ ਮਸੂੰ  (ਬੂੰੜਾ) ਸਰ. ਾਰ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20726 
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388 8 ਸਤਨਾਭ ਮਸੂੰ  (ਬੂੰੜਾ) ਸਰ. ਫਰਖੀਤ ਮਸੂੰ  ਯੀਨ ਹਾਊਸ 
ਙਏਨਾਰਖੀ 

20725 

389 9 ਉਮਦਤ ਸ਼ਯਭਾ (ਬੂੰੜਾ 
ਅਤ ਗੂਭਯ) 

ਸਰੀ ਹੁਸਨ ਸ਼ਯਭਾ ਭ. ਰ. 
ਸਾਇੂੰਸ 

8542 

390 10 ਅਯਸ਼ਦੀ ਮਸੂੰ  (ਗੂਭਯ) ਸਰ. ਮਨਸ਼ਾਨ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਬਾ 
ਦੂਖਾ 

4278 

391 11 ਨਦੀ ਮਸੂੰ  (ਗੂਭਯ) ਸੁਐਦਿ ਮਸੂੰ  ਭ. ਰ 
ਸਾਇੂੰ ਸ 

4541 

392 12 ਭਾਨਿਰੀਤ ਮਸੂੰ  
(ਗੂਭਯ) 

ਸਰ. ਏਯ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਬਾ 
ਮਹਰਾ 

2541 

393 13 ਤਮਖੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  (ਗੂਭਯ) ਸਰ. ਫਮਔਿੱਤਯ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਬਾ 
ਮਹਰਾ 

2017 

 

5* ਹਯਰੀਤ ਮਸੂੰ  ਨੂੂੰ  ਿੀ ਅੂੰਤਯ ਜ਼ਨਰ ਭੁਏਾਫਮਰਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਫਸਙ ਬੂੰੜਔੀ ਰਾਮਨਆ ਮਆ। 

 

ਭਕੇ ਤੇ ਮਿੱਤਯਕਾਯੀ 
ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ.  

394 1 ਨੀਯਖ ਮਸੂੰ  ਸਰ. ਅਯਖਨ ਮਸੂੰ ਭ. ਬਾ ਦੂਖਾ 
ਰ ਸਾਇੂੰ ਸ 

9234 

 

ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੇ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪੈਸਟੀਿਰ ਮਿੱਿ ਭਕੇ ਤੇ ਮਿੱਤਯਕਾਯੀ ਦੇ ਭ ਕਾਿਰੇ ਮਿੱਿ 
ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ ਅਤ ਅੂੰਤਯ ਐਤਯੀ ਰਏ ਭਰ ਮਿਿੱ ਔ ਮਔਿੱ ਤਯਏਾਯੀ ਮਿਿੱ ਔ ਿੀ ਮਹਰਾ 
ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏਯਏ ਸੂੰ ਸਥਾ ਦਾ ਭਾਣ ਿਧਾਇਆ।  
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ਪਟਗਯਾੀ 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ.  

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਭ ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ.  

395 1 ਅਯਸ਼ਦੀ ਮਸੂੰ ਸਰ. ੁਯਦਿ ਮਸੂੰ ਭ. ਅੂੰਯਜ਼ੀ 8326 

 

ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੇ ਪਙਯਾੀ ਮਿਿੱ ਔ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔ ਦੂਖਾ ਅਤ ਅੂੰ ਤਯ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ 

ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ। ਇਸ ਹਣਹਾਯ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਭਾਣ ਏਯਦੀ ਹ ਅਤ ਏਾਰਖ ਏਰਯ 
ਨਾਰ ਸਨਭਾਮਨਤ ਏਯਦੀ ਹ।  

ਫੈਸਟ Actress (ਫੇਿਤਯੀਨ ਅਦਾਕਾਯਾ) 
ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਰੜੀ 
ਨੰ.  

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਭ ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ.  

396 1 ਰਿਰੀਨ ਏਯ ਸਰ. ਸਦਾਯ ਮਸੂੰ ਫੀ.ਸ.ਸੀ ਨਾਨ 
ਭਛੀਏਰ ਬਾ ਦੂਖਾ 

1227 

 

     ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੇ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔ ਨਾਙਏ ਮਿਿੱ ਔ ਬਾ ਮਰਆ। ਨਾਙਏ ਮਹਰ ਨੂੰ ਫਯ ਤ 
ਆਇਆ। ਇਸ ਮਿਿੱ ਔ ਰਿਰੀਨ ਏਯ ਨੇ ਅਣੀ ਫਹਤਯੀਨ ਏਰਾ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏੀਤਾ ਅਤ ਸਭੁਿੱ ਔੀਆਂ ਙੀਭਾਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ 

ਫਹਤਯ ਅਦਾਏਾਯਾਂ ਿਖੋਂ ਮਨਿਾਖੀ ਈ। ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥਣ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  

      ਸਰ. ਯਭਣੀਏ ਮਸੂੰ ੁੂੰ ਭਣ ਿਿੱ ਰੋਂ ਆਣ ਮਤਾ ਰਮਸਿੱ ਧ ਨਾਙਏਏਾਯ ਸਰ. ਏੂਯ ਮਸੂੰ ੁੂੰ ਭਣ ਦੀ ਮਭਿੱਚੀ ਮਾਦ 

ਮਿਿੱ ਔ 1100/- ਯੁ ਦਾ ਨਏਦ ੁਯਸਏਾਯ (ਨਾਙਏ ਮਿਿੱ ਔ ਫਹਤਯੀਨ ਅਦਾਏਾਯੀ ਰਈ) ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਹ ਅਤ ਇਸ 

ਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਏਦ ੁਯਸਏਾਯ ਰਿਰੀਨ ਏਯ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।     
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ਭੈਮਯਟ ਸਯਟੀਮਪਕੇਟ 

              ਸਿੱ ਮਬਆਔਾਯਏ ਐਤਯ ਮਿਿੱ ਔ ਭਮਯਙ ਸਯਙੀਮਪਏਙ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ 
ਹ ਮਖਸਨੇ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਖਾਂ ਦੂਖਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏੀਤਾ ਹਿ ਖਾਂ ਮਹਰਾ 
ਖਾਂ ਦੂਖਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਿਾਰੀ ਙੀਭ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਹਿ। ਇਸ ਅਧਾਯ ਤ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਇਸਦ 
ਹਿੱ ਏਦਾਯ ਫਣਦ ਹਨ।  

ਨਾਟਕ 

      ਇਹਨਾਂ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔ ਨਾਙਏ ਙੀਭ ਮਿਿੱ ਔ ਬਾ ਮਰਆ 
ਅਤ ਮਹਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ। ਇਸ ਙੀਭ ਦੀ ਭੈਂਫਯ ਰਿਰੀਨ ਏਯ ਨੂੂੰ  ਫਹਤਯੀਨ 
ਅਦਾਏਾਯਾ ਿਖ ਰਾਮਨਆ ਮਆ।  

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ 
ਨਾਭ 

ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ.  

397 1 ਯਾਹੁਰ ਸਰ. ਸੁਐਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ ਫੀ.ਏਾਭ ਬਾ ਮਹਰਾ 11934 

398 2 ਰਿਰੀਨ ਏਯ ਸਰ. ਸਦਾਯ ਮਸੂੰ ਫੀ.ਸ.ਸੀ ਨਾਨ 
ਭਛੀਏਰ ਬਾ ਦੂਖਾ 

1227 

399 3 ੁਯਖੀਤ ਏਯ ਸਰ. ਯਕਾਰ ਮਸੂੰ ਫੀ. ਬਾ ਦੂਖਾ 4719 

400 4 ਨਿਦੀ ਮਸੂੰ ਸਰ. ਸੁਮਯੂੰ ਦਯਾਰ ਮਸੂੰ ਫੀ. ਬਾ ਤੀਖਾ 6431 

401 5 ਏਾਮਭਨੀ ਸਰੀ ਫੂੰ ਸੀਧਯ ਦਿਸ਼ਾਨੀ ਫੀ.ਸ.ਸੀ. 
ਸੀ.ਸ.ਭ 

15664 

402 6 ਖਏੁਭਾਯ ਸਰੀ. ਯਾਖ ਏੁਭਾਯ ਫੀ.ਸੀ. ਬਾ ਮਹਰਾ 10070 

403 7 ਮਸਐਾ ਸੂੰ ਧੀਯ ਸਰੀ ਨਿੀਨ ਏੁਭਾਯ ਸੂੰ ਧੀਯ ਫੀ.ਖ.ਭ.ਸੀ ਬਾ 
ਦੂਖਾ 

15602 

404 8 ਤਮੂੰਦਯ ਏਯ  ਸਰ. ਮਨਯਬ ਮਸੂੰ ਫੀ.ਸ.ਸੀ ਭਛੀਏਰ 
ਬਾ ਦੂਖਾ 

1093 

405 9 ਰਐਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ ਸਰ. ਯਣਖੀਤ ਮਸੂੰ ਫੀ. ਬਾ ਤੀਖਾ 6373 
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ਨ ੱ ਕੜ ਨਾਟਕ 

             ਅੂੰਤਯ ਐਤਯੀ ਰਏ ਭਰ ਮਿਿੱ ਔ ਨੁਿੱ ਏੜ ਨਾਙਏ ਨੇ ਤੀਖਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ। ਇਸ 
ਨਾਙਏ ਨੁੂੰ  ਦਯਸ਼ਏਾਂ ਿਿੱ ਰੋਂ ਫਹੁਤ ਸਯਾਇਆ ਮਆ ਅਤ ਇਸ ਨਾਙਏ ਦ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਨੇ 
ਸਭਾਖ ਨੂੂੰ  ਸੁਔਤ ਏਯਨ ਮਹਿੱਤ ਫਹੁਤ ਭਮਏਆਂ ਤ ਇਸ ਨੁਏੜ ਨਾਙਏ ਦਾ ਭੁਜ਼ਾਹਯਾ ਏੀਤਾ। 
ਇਹਨਾਂ ਸੁਔਤ ਅਤ ਸੂੰ ਿਦਨਸ਼ੀਰ ਮਿਮਦਆਯਥੀਆਂ ਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਭਾਣ ਏਯਦੀ ਹ।  

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ.  

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਭ ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ. 

406 1 ਮਖਤਸ਼ ਏੁਭਾਯ ਸਰੀ ਯਾਖ ਏੁਭਾਯ ੀ.ਖੀ.ਛੀ.ਸੀ. 10061 
407 2 ਮਾਦਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ  ਸਰ ਏਯਨੈਰ ਮਸੂੰ  ਫੀ.ਖ.ਭ.ਸੀ. 

ਬਾ ਦੂਖਾ 
15616 

408 3 ਹਮਯੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  ਸਰ ਖਸਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ  ਫੀ.ਸੀ. ਬਾ 
ਮਹਰਾ 

10036 

409 4 ਏਭਰਦੀ ਸਰੀ ਬਰਾ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਆਨਯਜ਼ 
ਸਏੂਰ ਬਾ ਮਹਰਾ 

ਰ ਸਾਇੂੰ ਸ 

7215 

410 5 ਸਮਔਨ ਸ਼ਯਭਾ ਸਰੀ ਸੂੰ ਖੀਿ ਸ਼ਯਭਾ ਫੀ.ਸੀ. ਬਾ 
ਮਹਰਾ 

10012 

411 6 ਖਸ਼ਨਖਤ ਮਸੂੰ  ਸਰ ਯਾਮਖੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਆਨਯਜ਼ 
ਸਏੂਰ ਬਾ ਮਹਰਾ 

ਰ ਸਾਇੂੰ ਸ 

7212 

412 7 ਨਿਦੀ ਮਸੂੰ  ਸਰ. ਸੁਮਯੂੰ ਦਯਾਰ 
ਮਸੂੰ  

ਫੀ  ਬਾ ਤੀਖਾ 6431 

413 8 ਖਏੁਭਾਯ ਸਰੀ. ਯਾਖ ਏੁਭਾਯ ਫੀ.ਸੀ. ਬਾ 
ਮਹਰਾ 

10070 

414 9 ਰਐਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ  ਸਰ. ਯਣਖੀਤ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਬਾ ਤੀਖਾ 6373 
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ਤਫਰਾ ਿਾਦਨ 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ.  

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਭ ਮਤਾ ਦਾ ਨਾਭ ਕਰਾਸ ਯਰ ਨੰ.  

415 1 ਖਖੀਤ ਮਸੂੰ  ਸਰੀ. ਹਯਮਖੂੰਦਯ ਮਸੂੰ  ਫੀ. ਬਾ ਤੀਖਾ 6313 
 

ਇਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੇ ਜ਼ਨਰ ਮੂਥ ਪਸਙੀਿਰ ਮਿਿੱ ਔ ਤਫਰਾ ਿਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਏੀਤੀ ਅਤ 

ਦੂਖਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ।  ਫਹਤਯੀਨ ਸ਼ਏਾਯੀ ਦ ਏ ਆਣਾ ਅਤ ਸੂੰ ਸਥਾ ਨੂੂੰ  ਸਨਭਾਮਨਤ 
ਏੀਤਾ। 
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ਯਰ ਆ ਆਨਯ (ਸਮਿ-ਮਿਮਦਅਕ) 2017-18 

(ਸਮਿ-ਮਿਮਦਅਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ 2017-18 ਦੇ ਆਧਾਯ ਤ)ੇ 

          ਸਮਹ-ਮਿਮਦਅਏ ਤੀਮਿਧੀਆਂ (ਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਯਰ ਆ ਆਨਯ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ 

ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 

          (ੳ)  ਮਏਸ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਆਰ-ਇੂੰਛੀਆ ਿੱਧਯ ਦੀ ਸੂੰ ਸਥਾ ਿਿੱ ਰੋਂ ਏਯਿਾਈਆਂ ਈਆਂ 

ਸਮਹ-ਮਿਿੱ ਮਦਅਏ ਤੀਮਿਧੀਆਂ (ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਮਦ) ਮਿਿੱ ਔ ਮਏਸ ਿੀ ਸਯਯਭੀ 

ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ ਖਾਂ ਦੂਖਾ ਸਥਾਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਮਿਮਦਆਯਥੀ। 

          (ਅ)   ਏਭਾਂਤਯੀ ਿੱ ਧਯ ‘ਤ ੂੰਖਾਫ/ਬਾਯਤ ਸਯਏਾਯ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏਯਨ ਿਾਰਾ 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ 

          (ੲ)   ਣਤੂੰਤਯ ਮਦਿਸ (RD) ਯਛ ਮਿਿੱ ਔ ੂੰਖਾਫ, ਹਮਯਆਣਾ, ਮਹਭਾਔਰ ਅਤ 

ਔੂੰ ਛੀੜਹ ਛਾਇਯਏਙਯ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏਯਨ ਿਾਰਾ ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਏਮਛਙ। 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਆਯਭੀ ਮਿੰਗ, ਨੇਿਰ ਮਿੰਗ, ਅਯ ਮਿੰਗ) 

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਂ/ 
ਕਰਾਸ/ਯਰ ਨੰ. 

ਰਾਤੀ 

416 

 

 

 

 

 

 

 

1 ਸੀਨੀਅਯ ਏਮਛਙ ਏਙਨ 
ਮਸਭਯਨਖੀਤ ਏਯ  
ਫੀ.. ਬਾ ਤੀਖਾ  
ਯਰ ਨੂੰ . 6555  

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇਿਰ ਮਿੂੰ ਦੀ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ 
ਨ ਸਮਨਏ ਏੈਂ ਏਾਯਿਾਯ (ਏਯਨਾਙਏਾ) ਮਿਐ ੂੰਖਾਫ 
ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ ਅਤ ਖਨਿਯੀ 2018 
ਮਿਿੱ ਔ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ RDC-2018 ਨਿੀਂ ਮਦਿੱ ਰੀ ਮਿਐ ੂੰਖਾਫ 
ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ। ਇਸ ਰਈ ਇਸ 

ਏਮਛਙ ਨੂੂੰ  ਯਰ ਆ ਆਨਯ ਦੀ ਮਸਪਾਮਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹ।  
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417 2 ਏਮਛਙ ਏਙਨ ਸੂੰ ਧੂ ਮਸੂੰ  

ਫੀ.ੱਸ.ਸੀ 
ਯੀਏਰਔਯ ਬਾ 
ਔਥਾ 
ਯਰ ਨੂੰ . 20089 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇਿਰ ਮਿੂੰ ਦੀ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ 
ਨ ਸਮਨਏ ਏੈਂ ਏਾਯਿਾਯ (ਏਯਨਾਙਏਾ) ਮਿਐ ੂੰਖਾਫ 
ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ ਅਤ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ 
ਖਨਿਯੀ 2018 ਮਿਿੱ ਔ RDC-2018 ਨਿੀਂ ਮਦਿੱ ਰੀ ਮਿਐ ੂੰਖਾਫ 

ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ । ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ 
ਮਸ਼ ਭਾਛਮਰੂੰ  ਮਿਿੱ ਔ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱ ਐ ਈਿੈਂਙਸ ਮਿਿੱ ਔ ਮਹਰਾ, ਦੂਖਾ 
ਅਤ ਤੀਖਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਰ ਏੀਤਾ ਅਤ ਿਯਆਰ ਮਸ਼  

ਭਾਛਮਰੂੰ  ਦੀ ਙਯਾੀ ਹਾਸਰ ਏੀਤੀ। ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਏਮਛਙ 
ਨੂੂੰ  ਯਰ ਆ ਆਨਯ ਦੀ ਮਸਾਮਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹ।  
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ਕਾਰਜ ਕਰਯ (COLLEGE COLOR) (2017-18) 

(ਸਮਿ-ਮਿਮਦਅਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ/ਨ.ਸੀ.ਸੀ.) (2017-18) 

                ਸਮਹ-ਮਿਮਦਅਏ ਤੀਮਿਧੀਆਂ ਦਾ ਏਾਰਖ ਏਿਯ ਉਸ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਮੂਮਨਙ (ਆਯਭੀ, ਅਯ ਅਤ ਨੇਿਰ ਮਿੂੰ) ਦ ਫਸਙ ਏਮਛਙ 
(ਸੂੰਫੂੰ ਮਧਤ ਮਿੂੰ ਦ ਇੂੰਔਾਯਖ ਦੀ ਮਸਪਾਮਯਸ਼ ਤ)। ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਇੂੰ ਙਯ-ਛਾਇਯਏਙਯਙ 
ਤੀਮਿਧੀਆਂ (ਸਙਮਙਏ ਯ ਭਛਮਰੂੰ , ਪਰਾਇੂੰ ਯ ਭਛਮਰੂੰ , ਮਸ਼ ਭਛਮਰੂੰ , ਫਸਙ 
ਸ਼ੂਙਯ, ਫਸਙ ਏਮਛਙ, ਫਸਙ ਭਈਏਯਰਾਇਙ/ਫਸਙ ਰਾਈਛਯ ਾਇਰਙ) ਮਿਿੱ ਔ ਮਿਸ਼ਸ਼ 
ਰਾਤੀਆਂ ਏਯਨ ਿਾਰ ਏਮਛਙ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਿਾ।   

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਆਯਭੀ ਮਿੰਗ, ਨੇਿਰ ਮਿੰਗ, ਅਯ ਮਿੰਗ) 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ 
ਨਾਂ/ਕਰਾਸ/ਯਰ ਨੰ. 

ਰਾਤੀ 

418 1 ਏਮਛਙ ਏਙਨ ਏਯਨਿੀਯ 
ਮਸੂੰ  

ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ 
ਯਰ ਨੂੰ . 4413 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇਿਰ ਮਿੂੰ ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ 
ਨ ਸਮਨਏ ਏੈਂ ਏਾਯਿਾਯ (ਏਯਨਾਙਏਾ) ਮਿਐ ੂੰਖਾਫ 
ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ ਅਤ ਫਙ ੁਮਰੂੰ  
ਭੁਏਾਫਰ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਤੀਸਯੀ ੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਾਸਰ ਏਯਨ ਿਾਰੀ ਙੀਭ 
ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਸੀ। ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ ਏਰਯ 
ਦਣ ਦੀ ਮਸਪਾਮਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਖਾਂਦੀ ਹ।  

419 2 ਏਮਛਙ ਸੂੰਯਾਭ ਮਸੂੰ  ੁੂੰ ਭਣ 

ਫੀ. ਬਾ ਦੂਖਾ 
ਯਰ ਨੂੰ . 4321 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਯ ਮਿੂੰ ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਖਧੁਯ 
(ਯਾਖਸਥਾਨ) ਮਿਐ ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ ਿਾਮੂ ਸਨਾ ਏੈਂ ਮਿਿੱ ਔ 
ੂੰਖਾਫ ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ। 

420 3 ਏਮਛਙ ਭੁਸਏਾਨ ਸ਼ਯਭਾ 
ਫੀ.ਸ.ਸੀ (ਨਾਨ-
ਭਛੀਏਰ) ਬਾ ਦੂਖਾ  
ਯਰ ਨੂੰ . 1218 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਯ ਮਿੂੰ ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਖਧੁਯ 
(ਯਾਖਸਥਾਨ) ਮਿਐ ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ ਿਾਮੂ ਸਨਾ ਏੈਂ ਮਿਿੱ ਔ 
ੂੰਖਾਫ ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ। 
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421 4 ਏਮਛਙ ਖਸਾਰ ਮਸੂੰ   
ਫੀ.ਸ.ਸੀ ਏੂੰ ਮਉਙਯ 
ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾ ਦੂਖਾ 
ਯਰ ਨੂੰ . 2001 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਅਯ ਮਿੂੰ ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਖਧੁਯ 
(ਯਾਖਸਥਾਨ) ਮਿਐ ਆਰ ਇੂੰਛੀਆ ਿਾਮੂ ਸਨਾ ਏੈਂ ਮਿਿੱ ਔ 
ੂੰਖਾਫ ਛਾਇਯਏਙਯਙ ਦੀ ਰਤੀਮਨਧਤਾ ਏੀਤੀ। 

422 5 ਅੂੰਛਯ ਅਸਯ ਅਖ ਏੁਭਾਯ 

ੀ.ਖੀ.ਛੀ.ਸੀ. 

ਯਰ ਨੂੰ . 

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਯਭੀ ਮਿੂੰ  ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਆਯਭੀ ਮਿੂੰ  
ਦੀਆਂ ਤੀਮਿਧੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਿਿੱ ਧ ਔੜਹ ਏ ਬਾ ਮਰਆ ਅਤ 
ਆਣਾ ਸਮਹਮ ਮਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੂੂੰ  ਫਸਙ 
ਏਭਾਂਛ ਛਂ ਏੂੰ ਙਯਰ ਅਧੀਨ ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ 
ਖਾਂਦਾ ਹ।  

 

ਭੈਮਯਟ ਸਯਟੀਮਪਕੇਟ (2017-18) 
ਨ.ਸੀ.ਸੀ. (ਆਯਭੀ ਮਿੰਗ, ਨੇਿਰ ਮਿੰਗ, ਅਯ ਮਿੰਗ) 

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ 
ਨਾਂ/ਕਰਾਸ/ਯਰ ਨੰ. 

ਰਾਤੀ 

423 1 ਏਮਛਙ ਯਿੀ ਏੁਭਾਯ ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਆਯਭੀ ਮਿੂੰ  ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਆਯਭੀ 
ਮਿੂੰ  ਦੀਆਂ ਤੀਮਿਧੀਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਿਿੱ ਧ ਔੜਹ ਏ ਬਾ ਮਰਆ 
ਅਤ ਆਣਾ ਸਮਹਮ ਮਦਿੱ ਤਾ। ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੂੂੰ  
ਭਮਯਙ ਸਯਙੀਮਪਏਙ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 

423A 2 ਏਮਛਙ ਙੀ ਆਮਸਯ 
ਦਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ  

ਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇਿਰ ਮਿੂੰ ਦ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੇ ਨੇਿਰ ਮਿੂੰ 
ਦਾ ਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਏੈਂ ਫਰਾਯੀ ਏਯਨਾਙਏਾ ਮਿਐ ਬਾ 
ਮਰਆ। ਇਸ ਰਈ ਇਸ ਏਮਛਙ ਨੂੂੰ  ਭਮਯਙ ਸਯਙੀਮਪਏਙ 
ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ। 
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ਕਾਰਜ ਕਰਯ (COLLEGE COLOR) (2017-18) 

(ਸਮਿ-ਮਿਮਦਅਕ ਗਤੀਮਿਧੀਆਂ) ਨ.ਸ.ਸ. (2017-18) 

             ਸਮਹ-ਮਿਮਦਅਏ ਤੀਮਿਧੀਆਂ (ਨ.ਸ.ਸ.) ਦਾ ਏਾਰਖ ਏਰਯ ਉਸ 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਨੂੂੰ  ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ ਖ ਮਿਮਦਆਯਥੀ 2 ਸਾਰ ਏਾਰਖ ਨ.ਸ.ਸ. ਦਾ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯ 

ਮਯਹਾ ਹਿ ਅਤ ਏਾਰਖ ਿੱਧਯ ਤੋਂ ਉੱਯ ਹਯ ਮਏਸ ਏਙੀਮਿਙੀ ਮਿਿੱ ਔ ਿੀ ਬਾ ਮਰਆ ਹਿ। 

ਏਾਰਖ ਦ ਹਚ ਮਰਏ ਨ.ਸ.ਸ. ਦ ੂੰਖ ਮੂਮਨਙਾਂ ਮਿਿੱ ਔੋਂ ਸਯਿਤਭ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਏਾਰਖ 

ਏਰਯ ਮਦਿੱ ਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  

ਸੀਟ 
ਨੰ.  

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਂ/ਕਰਾਸ/ਯਰ ਨੰ. ਰਾਤੀ 

424 1 ੂੰਏਖ ਸ਼ਯਭਾ ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ  ਯਰ ਨੂੰ . 4304 ਉੱਤਭ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯ 

425 2 ਏੁਫਯੂੰ ਮਸੂੰ  ਮਥੂੰ ਦ ੁਿੱ ਤਯ ਸਰੀ ਸੁਐਫੀਯ ਮਸੂੰ  ਮਥੂੰ ਦ 
ਫੀ..ਰ.ਰ.ਫੀ.   ਯਰ ਨੂੰ . 6305 

ਉੱਤਭ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯ 

426 3 ਆਯੂਸ਼ੀ ਇਰ ੁਿੱ ਤਯੀ ਸਰੀ ਅਸ਼ਿਨੀ ਇਰ ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ  
ਯਰ ਨੂੰ . 4714 

ਉੱਤਭ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯ 

427 4 ਰਿੀਨ ਏਯ ੁਿੱ ਤਯੀ ਸਰੀ ਖਦਿ ਮਸੂੰ   ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ ਯਰ 
ਨੂੰ . 4823 

ਉੱਤਭ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯ 

428 5 ਇਸਭੀਤੀ ਮਸਆਰ ੁਿੱ ਤਯੀ ਸਰੀ ਅਸ਼ਏ ਏੁਭਾਯ ਫੀ.. ਬਾ ਦੂਖਾ  
ਯਰ ਨੂੰ . 4844 

ਉੱਤਭ ਿਰੂੰ ਙੀਅਯ 
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   ਭੈਮਯਟ ਸਯਟੀਮਪਕੇਟ (ਭਮਿੰਦਯਾ ਭੈਗਜ਼ੀਨ) 2017-18    

(ਭਮਿੰਦਯਾ ਭੈਗਜ਼ੀਨ ਅਕਾਦਮਭਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ) 

      ਇਹ ਭਮਯਙ ਸਯਙੀਮਪਏਙ ਏਾਰਖ ਦ ਭਜ਼ੀਨ ਭਮਹੂੰਦਯਾ ਦ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱ ਐ ਮਿਮਸ਼ਆਂ ਦ 
ਸਏਸ਼ਨਾਂ ਦ ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਸੂੰ ਾਦਏਾਂ ਮਖਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਤੀਮਤਾ ਉਯੂੰਤ ਸੂੰ ਾਦਏ ਔੁਮਣਆ ਖਾਂਦਾ ਹ, 

ਦੀ ਿਿੱ ਐ-ਿਿੱ ਐ ਮਿਮਸ਼ਆਂ ਮਿਿੱ ਔ ਸੂੰ ਾਦਨਾ ਸੂੰ ਫਧੀ ਏੀਤ ਮਦਾਨ ਿਖੋਂ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਖਾਂਦਾ ਹ।  

ਸੀਟ 
ਨੰ. 

ਰੜੀ 
ਨੰ. 

ਮਿਮਦਆਯਥੀ ਦਾ ਨਾਂ/ਕਰਾਸ/ਯਰ ਨੰ. ਮਿਸ਼ਾ 

429 1 ਹਯਦੀ ਏਯ  (ੱਭ..-II) ੂੰਖਾਫੀ 

430 2 ਆਯਜ਼ ੂਫਾਂਸਰ         (ੱਭ.. II)   ਅੂੰਯਜ਼ੀ 

431 3 ਸਨਤ ਏੁਭਾਯ         (ੱਭ..- II) ਮਹੂੰ ਦੀ 

432 4 ਆਯਤੀ                 (ਫੀ..- III)  ਸੂੰਸਮਏਰਤ 

433 5 ਨਦੀ ਖਸ਼ੀ          (ਫੀ.ੱਸ.ਸੀ. NM.- III) ਮਿਮਆਨ 

434 6 ਮਸਭਯਨਖੀਤ ਏਯ (ੱਭ..- II Economics)  ਰਮਨੂੰ  ਪਯਭ 

435 7 ਮਾਦਮਿੂੰ ਦਯ ਮਸੂੰ       ਫੀ.ਖ.ਭ.ਸੀ ਬਾ-I  ਭਮਹੂੰਦਯਾ ਇਨ ਭੀਮਛਆ 

436 8 ਖਸ਼ਨਖਤ ਖਰਾ   (ਫੀ.. ਆਨਯਜ਼ ਰ. ਸਾਇੂੰਸ-I) ਸਿੱ ਮਬਆਔਾਯਏ ਅਤ ਸਮਹ-
ਮਿਿੱ ਮਦਅਏ ਤੀਮਿਧੀਆ ਂ

437 9 ਭਭਤਾ ਸ਼ਯਭਾ           (ਫੀ..ੱਰ.ੱਰ.ਫੀ.-IV) ਰਾਅ ਮਿਬਾ 

 

 

      

 

  


