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ਪ ਰ੍ਿੰ ਸੀ੍ਲ / ਡਾਇਰੈਕਟਰ, 
ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ੍ੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ । 
 

ਪਵਸ਼ਾ – ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਿੇਜਣ ਸਬੰਧੀ । 
 

ਉ੍ਰੋਕਤ ਪਵਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਪਵਿੱ ਚ ਆ੍ ਜੀ ਦੇ ਪਧਆਨ ਪਵਿੱਚ ਪਲਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਿ੍ੰ ਜਾਬ 
ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਪਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਧਤ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱਖ ਕਾਲਜਾਂ 
ਪਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਸਪਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਆ੍ ਆ੍ਣੇ ਕਾਲਜ ਪਵਿੱਚ ਸੁਚਿੱਜੇ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
ਪਕਸੇ ਦੋ ਫੈਕਲਟੀ / ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ (ਇਿੱਕ ਮੇਲ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਫੀ-ਮੇਲ) ਦਾ ਨਾਂ ਯਵੁਾ ਅਤੇ ਸਪਭਆਚਾਰਕ 
ਕੌਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਜਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਛੋਕੜ, ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਪਦਲਚਸ੍ੀ ਯੁਵਾ ਅਤੇ 
ਸਿੱ ਪਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਪਵਧੀਆਂ ਪਵਿੱਚ ਹੋਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਲਟੀ / ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ੍ੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾਲ ਨਿੱ ਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਨਾਮਾਂਕਣ ਰ੍ੋਫਾਰਮੇ ਪਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਪਸਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਪਵਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ cultural@ptu.ac.in 
ਉ੍ਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਕਰ੍ਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ । 

 

 

ਸਹਾਇਕ ਪਨਰਦੇਸ਼ਕ 

ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਪਵਭਾਗ 

    
   

ਉ੍ਰੋਕਤ ਦਾ ਇਿੱਕ ਉਤਾਰਾ : - 
1. ਡੀਨ / ਜੁਆਇਿੰਟ ਰਪਜਸਟਰਾਰ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿੱ ਤ । 
2. ਕਿੰਟਰੋਲਰ ਰ੍ੀਪਖਆਵਾਂ – ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੋਪਗਨ ਪਵਿੱਚ ੍ਾਉਣ ਪਹਿੱ ਤ ।  
3. ਇਿੰਚਾਰਜ਼ (ਆਈ.ਟੀ.ਐਸ.) ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅ੍ਲੋਡ ਕਰਨ ਪਹਿੱ ਤ । 
4. ਸਬਿੰਧਤ ਪਮਸਲ । 

http://www.ptu.ac.in/
mailto:cultural@ptu.ac.in


I. K. Gujral Punjab Technical University 
Department of Youth Affairs 

Details of Youth & Cultural Coordinators 

Note: - Please send this filled form @ cultural@ptu.ac.in 

 

1.  Name of Coordinator : - _________________________________  
 

 
Coordinator Photo 

(Attested by Director/ 
Principal) 

 

2.  Qualification : - _________________________________ 

3.  Designation : - _________________________________ 

4.  Male/ Female : - _________________________________ 

5.  Name of College with 
Complete Postal 
Address 

: - ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

6.  Mobile Number : - ________________________________________________ 

7.  Email ID   ________________________________________________ 

8.  Previous Experience in 
Youth Cultural 
Activities 

: - ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 A. As a Student 
Participants 

: - ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 B. As a Coordinator : - ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

9.  Any Other Information  ________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

     
 

Signature of Coordinator 

Certified that the above-mentioned Faculty/Staff member of this College / Institute is hereby 
nominated as Coordinators & He / She will be provided all assistance from the College / Institute to 
promote Youth and Cultural Activities. 
 
 
    Signature of Director / Principal 

(With Stamp) 
Name of Director / Principal 

_______________________________ 

  Dated: -  Name of College / Institute 
_______________________________ 

    Phone No. ___________________ 

    Mobile No. __________________ 

 


