
 

ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਿਮਤੀ 10.8.2020 ਦੀ ਿਚ� ਠੀ ਦਾ ਅੰ� 

----------- 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

 

ਲੜੀ 

ਨੰ: 

ਿਮਤੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸੰਚਾਲਕ ਿਹ� ਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

1. 30 ਨਵੰਬਰ ਤ� 01 

ਦਸੰਬਰ 2018 

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ: ਨਵੀਨਤਾ 

ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 

ਸਾਿਹਤ ਿਵਚ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ 

ਨਵੀਨਤਾ 

ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ  1. ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ 

2. ਸਿਚਨ ਕ!ਤਕਰ 

3. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

4. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰ ਮਣ 

5. ਵਨੀਤਾ 

6. ਬਲਕਾਰ ਿਸੰਘ 

7. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ 

8. ਮਨਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 

9. ਜਗਿਵੰਦਰ ਜੋਧਾ 

10. ਰਿਵੰਦਰ ਭ. ਠਲ 

11. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

12. ਯੋਗਰਾਜ ਅੰਗਰੀਸ਼ 

13. ਜਸਿਵੰਦਰ ਸੈਣੀ 

14. ਸਰਬਜੀਤ ਿਸੰਘ 

15. ਰਿਮੰਦਰ ਕੌਰ 

16. ਗੁਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ 

17. ਬਲਦੇਵ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 

18. ਪਾਲੀ ਭੁਿਪੰਦਰ 

19. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

20. ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ 

21. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ 

22. ਦਿਵੰਦਰ ਸੈਫ਼ੀ 

23. ਯਾਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

24. ਪਰਵੀਨ 

25. ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਢ9ਗਰਾ 

26. ਗੁਰਭੇਜ ਿਸੰਘ 



 

ਗੋਰਾਇਆ 

27. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

28. ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਸ. ਧੂ 

2. 24 ਅਗਸਤ 2018 ਭਾਸ਼ਣ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ 

ਸ�ੀਨਗਰ ਿਵਖੇ 

ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 1. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 

2. ਵਨੀਤਾ 

3. ਮਨਮੋਹਨ 

4. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

5. ਖਾਿਲਦ ਹੁਸੈਨ 

6. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ 

7. ਪ<ੀਤਮ ਿਸੰਘ 

8. ਸੁਿਰੰਦਰ ਨੀਰ 

9. ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

10. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

11. ਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਰਾਜਨ 

12. ਰਤਨ ਿਸੰਘ ਕੰਵਲ 

13. ਮੰਗਤ ਿਸੰਘ ਜੁਗਨੰੂ 

3. 29 ਸਤੰਬਰ 2018 ਭਾਸ਼ਣ-  

ਐਸ.ਐਸ. ਨਰੂਲਾ ਜਨਮ ਿਮਤੀ 

ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 

ਲੁਿਧਆਣਾ ਿਵਖੇ 

ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

ਗੋਵਰਧਨ ਗ� ਬੀ 

1. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

2. ਗੋਵਰਧਨ ਗ� ਬੀ 

3. ਬਲਦਵੇ ਸਦਕਨਾਮਾ 

4. ਮਨਮੋਹਨ 

5. ਐਸ.ਕੇ. ਦਵੇਸ਼ਵਰ 

6. ਦਿਵੰਦਰ ਸੈਫ਼ੀ 

7. ਜਗਿਵੰਦਰ ਜੋਧਾ 

8. ਜੈ ਭਗਵਾਨ ਗੋਇਲ 

9.ਰਿਵੰਦਰ ਭ. ਠਲ 

10. ਐਸ.ਐਨ. ਸੇਵਕ 

11. ਪ<ੇਮ ਿਸੰਘ ਬਜਾਜ 

12. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ 

13. ਜਨਮੇਜਾ ਿਸੰਘ ਜੌਹਲ 

14. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

4. 12 ਨਵੰਬਰ 2018 ਭਾਸ਼ਣ- 

ਦੁਖ?ਤਕ ਦੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 

ਡਾ.ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 1. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

2. ਵਨੀਤਾ 



 

ਸਾਿਹਤ 

ਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਕਾਲਜ, ਿਦ� ਲੀ 

ਿਵਖੇ 

3. ਮਨਮੋਹਨ 

4. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ 

5. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

6. ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 

7. ਮੋਹਨਜੀਤ 

8. ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਜ� ਸਲ 

9. ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ 

10. ਕੁਲਵੀਰ 

11. ਹਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

12. ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ 

13. ਨਰਿਵੰਦਰ ਕੌਸ਼ਲ 

14. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

15. ਪੀ.ਆਰ. ਥਾਪਰ 

16. ਮਿਨੰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ 

5. 18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਸਾਿਹਤ ਮੰਚ 

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ ਿਦ� ਲੀ ਿਵਖੇ 

 1. ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬਰਾੜ 

2. ਨਛ. ਤਰ 

3. ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 

4. ਕੁਲਵੀਰ 

5. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ 

6. 20 ਅਗਸਤ 2018 ਅਲੋਚਕ ਨਾਲ ਇ. ਕ ਸ਼ਾਮ 

ਚੰਡੀਗੜ5 ਿਵਖੇ 

ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ 1. ਮਨਮੋਹਨ 

2. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

3. ਯੋਗ ਰਾਜ ਅੰਗਰੀਸ਼ 

4. ਪਰਵੀਨ 

7. 16 ਸਤੰਬਰ 2018 ਸਾਿਹਤ ਮੰਚ 

ਐਸ.ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ. ਖਾਲਸਾ 

ਕਾਲਜ, ਿਦ� ਲੀ ਿਵਖੇ 

 1. ਵਨੀਤਾ (ਿਮਹਨਤਾਨਾ 

ਨਹ9 ਿਦਤਾ ਿਗਆ) 

2. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ 

3. ਕੁਲਵੀਰ 

4. ਬਰਿਜੰਦਰ ਚੌਹਾਨ 

5. ਕਰਮਜੀਤ ਕੋਮਲ 

6. ਬਲਿਵੰਦਰ ਬਰਾੜ 

8. 13 ਨਵੰਬਰ 2018 ਸਾਿਹਤ ਮੰਚ 

ਮੈਤ<ੀਏ ਕਾਲਜ, ਿਦ� ਲੀ ਿਵਖੇ 

ਡਾ.ਰੰਜ ੂ ਬਾਲਾ 

ਪਤਨੀ ਡਾ.ਰਵੀ 

1. ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ 

2. ਵਨੀਤਾ 



 

ਰਿਵੰਦਰ 3. ਮੋਹਨਜੀਤ 

4. ਪ<ੀਤਮਾ 

5. ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ 

6. ਰਣਜੀਤ ਿਸੰਘ 

9. 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਭਾਸ਼ਣ- 

ਪ<ੀਤਮ ਿਸੰਘ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 

ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ 

ਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰਘ 1. ਜਗਦੀਸ਼ ਿਸੰਘ 

2. ਧਰਮ ਿਸੰਘ 

3. ਹਰਮੋਿਹੰਦਰ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ 

4. ਮਨਮੋਹਨ 

5. ਦਿਰਆ 

6. ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ 

7. ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 

8. ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

9. ਗੁਰਜੰਟ ਿਸੰਘ 

10. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

11. ਹਰਚੰਦ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ 

12. ਸੁਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

13. ਸਰਬਜੋਤ ਿਸੰਘ 

14. ਅਮਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

10. 19-20 ਅਕਤੂਬਰ 

2019 

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ- ਗੁਰੂ 

ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ: ਵਰਤਮਾਨ 

ਪਿਰਪੇਖ ਅਤ ੇਪ<ਸੰਿਗਕਤਾ 

ਗੋਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਿਵਖੇ 

ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ 1. ਜਗਬੀਰ ਿਸੰਘ 

2. ਨਾਗੇਨ ਸੈਕੀਆ 

3. ਕੁਲਾਧਰ ਸੈਕੀਆ 

4. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ 

5. ਦਲੀਪ ਬੋਰਾ 

6. ਮਨਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 

7. ਗੁਰਭਜਨ ਿਗ� ਲ 

8. ਮਨਮੋਹਨ 

9. ਮਨਜੀਤ ਿਸੰਘ 

10. ਗੁਰਭੇਜ ਿਸੰਘ 

ਗੋਰਾਇਆ 

11. ਅਮਨਪ<ੀਤ ਿਸੰਘ ਿਗ.ਲ 

12. ਸਾਮੁਦ ਗੁਪਤਾ ਕਸ਼ਅਪ 

13. ਅਵਤਾਰ ਿਸੰਘ 



 

14. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

15. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ 

16. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

17. ਦਲੀਪ ਪ?ਡੇ 

18. ਤੇਜਵੰਤ ਿਸੰਘ ਿਗ.ਲ 

19. ਭੀਮ ਇੰਦਰ ਿਸੰਘ 

20. ਸਈਦ ਸਦੀਕ ਅਲੀ 

21. ਿਹਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ 

11. 29-21 ਦਸੰਬਰ 

2019 

ਨ� ਸ਼ਨਲ ਸੈਮੀਨਾਰ- ਅੰਿਮ<ਤਾ 

ਪ<ੀਮਤ ਜਨਮ ਿਮਤੀ 

ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਦਮੀ, ਿਦ� ਲੀ ਿਵਖੇ 

ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ 1. ਵਨੀਤਾ 

2. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ 

3. ਅਜੀਤ ਕੌਰ 

4. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

5. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

6. ਯੋਗ ਰਾਜ 

7. ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 

8. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਿਸ. ਧੂ 

9. ਧਨਵੰਤ ਕੌਰ 

10. ਰਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਘੁੰ ਮਣ 

11. ਮਲਾਸ਼ਰੀ ਲਾਲ 

12. ਿਨਰੂਪਮਾ ਦ. ਤ 

13. ਪਾਲ ਕੌਰ 

14. ਅਮੀਆ ਕੰੁਵਰ 

15. ਹਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਭਾਟੀਆ 

16. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ 

17. ਕੁਲਵੀਰ 

18. ਯਾਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

19. ਨੀਤ ੂਅਰੋੜਾ 

20. ਮਨਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ 

21. ਮੋਹਨਜੀਤ 

22. ਿਕਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ 

23. ਰੇਣੂਕਾ ਿਸੰਘ 

24. ਬੀਬਾ ਬਲਵੰਤ 



 

25. ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ 

26. ਮਨਮੋਹਨ 

27. ਗੁਰਬਚਨ ਿਸੰਘ ਭੁ. ਲਰ 

28. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

12. 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਭਾਸ਼ਣ- ਿਕਸਾਨੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ 

ਸਾਿਹਤ 

ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਾਲਜ, ਬਾਦਲ, 

ਬਿਠੰਡਾ ਿਵਖੇ 

ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 1. ਰਵੀ ਰਿਵੰਦਰ 

2. ਮਨਮੋਹਨ 

3. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ 

4. ਦੀਪਕ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰਘ 

5. ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਲੀ 

6. ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਘਾ 

7. ਗੁਰਮੀਤ ਿਸੰਘ 

8. ਸਤਨਾਮ ਿਸੰਘ ਜ� ਸਲ 

9. ਬਲਦਵੇ ਿਸੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 

10. ਚਰਨਜੀਤ ਭੁ. ਲਰ 

11. ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ 

12. ਦਿਵੰਦਰ ਸੈਫ਼ੀ 

13. 14 ਮਾਰਚ 2019 ਮੇਰੀ ‘ਿਵੰਡ’ੋ ਰਾਹ9  ਵਨੀਤਾ 

14. 16 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਮੇਰੀ ‘ਿਵੰਡ’ੋ ਰਾਹ9  ਰਵੈਲ ਿਸੰਘ 

15. 09 ਅਪ<ੈਲ 2019 ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਚ  ਅਮਰ ਜੋਤੀ 

16. 07 ਅਗਸਤ 2019 ਸਾਿਹਤ ਮੰਚ ਿਦ. ਲੀ ਿਵਖੇ  1. ਬਲਿਜੰਦਰ ਨਸਰਾਲੀ 

2. ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ 

3. ਅਰਕਮਲ ਕੌਰ 

4. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਬੰਦਰ 

5. ਮਮਤਾ 

17. 03 ਸਤੰਬਰ 2019 ਕਥਾ ਸੰਧੀ  ਪਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਮਾਨ 

18. 15 ਨਵੰਬਰ ਕਥਾ ਸੰਧੀ  ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ 

19. 15 ਨਵੰਬਰ 2019 ਕਵੀ ਸੰਧੀ  ਮੋਹਨਜੀਤ 

 

 

 

Sd/- 

Convener  


