
Guru Nanak National College, Doraha 

7.1.8 Describe the Institutional efforts/initiatives in providing an inclusive environment i.e., tolerance and harmony towards 

cultural, regional, linguistic, communal socioeconomic and other diversities 

Guru Nanak National College organize Shabad Gayan (Solo) competition in collaboration with 

Department of Youth Welfare, Panjab University, Chandigarh in the month of December, 2020 



ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ  (ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ : ਜੀਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ) 

 

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼੍ ਪੁਰਬ ਨੰੂ ਸਮਰਪਪਤ ਸਮਾਗਮਾਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 

ਤਪਹਤ ਗੁਰ ੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼੍ਨਲ ਕਾਲਜ, ਦੋਰਾਹਾ ਪਵਖੇ ਯੁਵਕ ਭਾਲਾਈ ਪਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਦੇ 

ਸਪਹਯੋਗ ਨਾਲ਼ ‘ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ : ਜੀਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ’ ਪਵਸ਼੍ ੇਉਤੇੱ ਪਮਤੀ 30 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੰੂ 

ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਪਰੋ. 

ਰਾਜਕੁਮਾਰਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਪਵੱਚ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੌਪਸ਼੍ਕ, ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ 

ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਮੁੱਖ ਮਪਹਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਾਪਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਪਸੰਘ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਾਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਪਵੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ 

ਦਰਸ਼੍ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਵਕਪਤਆਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰੋ. ਦਲਬੀਰ ਪਸੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਦੀਪ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 

ਲਗਵਾਈ।ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਪਵੱਚ ਕਾਲਜ ਪਪਰੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਪਰੰਦਰ ਪਸੰਘ ਪਸੱਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਪਹਮਾਨ, ਪਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਮਪਹਮਾਨ ਅਤੇ 

ਵਕਪਤਆਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਪਦਆਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਦੱਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤਡਾ. ਪਨਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਪਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜਹ ਨੇ ਸਰੋਪਤਆਾਂ ਦੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਪਵਸ਼੍ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਤੇ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਪਸੰਘ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼੍ਣ ਪਦੰਪਦਆਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੀ 

ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਵਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੰੂ ਉਨਹਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੱਸ ੇਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਕਪਲਆਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 

ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੌਪਸ਼੍ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਪਦਆਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਗੁਰ ੂਸਾਪਹਬ ਮਹਾਨ ਕਵੀ, ਬਰਹਮਪਗਆਨੀ ਅਤੇ 

ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ ਪਵਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੀਵੀ ਾਂ ਸਦੀ ਪਵੱਚ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱੁਖ ਵਕਤਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ 

ਦੀਪ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਪਦਆਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼੍ਤਾਬਦੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਪਵੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰੋ. ਦਲਬੀਰ ਪਸੰਘ ਨੇ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਵਚਾਰ ਸਾਾਂਝੇ ਕਰਪਦਆਾਂ ਪਕਹਾ ਪਕ ਗੁਰ ੂਸਾਪਹਬ 

ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼੍ਾ ਰੌਸ਼੍ਨੀ ਪਦੰਦਾ ਰਪਹੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀ ਾਂ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ 

ਪਸੱਪਖਆਵਾਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਪਵੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਵਦਵਾਨਾਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਗੁਰ ੂਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਰਚੇ ਪੜਹੇ। ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪਵੱਚ ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ, 

ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਭਾਗ ਨੇ ਸਾਪਰਆਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਪਵੱਚ ਪਰੋ. ਪਨਧੀ ਸਰਪੂ, 

ਡਾ. ਸੋਮਪਾਲ ਹੀਰਾ, ਪਰੋ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਪਸੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ) ਅਤੇ ਪਰੋ. ਕਰਨ ਕਪਪਲਾ ਨੇ ਪਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਭੂਪਮਕਾ ਪਨਭਾਈ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ 

ਭੂਪਮਕਾ ਪਰੋ. ਪਨਧੀ ਸਰਪੂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। 



  


