ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਦੇ
ਿਪਆਰੇ ਅਿਧਆਪਕੋ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਓ,
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਿਬਮਾਰੀ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਅੰ ਤਰ ਰਾ"ਟਰੀ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਮਹ(ਮਾਰੀ ਘੋਿ"ਤ
ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇ"( ਿਵੱ ਚ ਫੈਲ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ 2ਪਰ ਦਰਸਾਈ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਨ ਿਵਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕ5ਦਰ
ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮ5 ਸਮ5 ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂਸਾਰੀਆਂਸਲਾਹ((advisories) ਦੀ ਇਨ
ਿਬਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹ( ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਾਥੀ
ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱ ਥ ਧੋਣ ਵਰਿਗਆਂ
ਲੋ ੜCਦੀਆਂਸਾਵਧਾਨੀਆਂਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ( ਿਵਚ ਸੀਮਤ ਰੱ ਖ
ਕੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਿਖਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸC ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਖੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ e-Learning mode ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪHੇਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹ( ਤ( ਜੋ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮ5
ਦੌਰਾਨ ਉਨI ( ਲਈ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਿਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨJ ਇਸ ਿਦ"ਾ ਵੱ ਲ ਇੱ ਕ ਨਵੇਕਲਾ
ਕਦਮ ਚੁੱ ਿਕਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮK ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰ ਗ ਟੀਮ ਵੱ ਲM ਇਕੱ ਠJ ਕੀਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ e-Learning
ਸਰੋਤ ਸ(ਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ(ਗਾ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਭਰੇ ਸਮ5 ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਈ ਿਲਖਾਈ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ( ਤM ਆਪਣੀ ਪਾਠਕHਮ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ (Curriculum delivery) ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਨਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ( ਹੈ ਜਦM ਅਸC ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਅਤੇ ਈਸਰੋਤ( ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਰੱ ਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਿਦਖਾਈਏ । ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱ ਲM online mode ਦੁਆਰਾ ਪੜIਾਈ-ਿਲਖਾਈ ਦੀ ਪHਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਮ5 ਸਮ5 ਤੇ
ਨX ਿਟਸ ਅਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਪHਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ., ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸKਟਰ( (ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.) - ਇਨਫਰਮੇ"ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬHੇਰੀ ਨZ [ਟਵਰਕ (ਇਨਿਫਿਲਬਨJ ਟ),
ਕਨਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਫ਼ਾਰ ਐਜੂਕ"
ੇ ਨਲ ਕਿਮਊਨੀਕੇ"ਨ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਿਡਜੀਟਲ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ( ਦੇ
ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜIਾਈ-ਿਲਖਾਈ

ਦੀ ਪHਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸC NMEICT ਦੀ ਵੈ[ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਈਸਮਗਰੀ, MOOCs, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇ"ਨ( ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਈ-ਸਰੋਤ( ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ
ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸC U.G.C. ਦੀਆਂICT ਨਾਲ ਸਬੰ ਿਧਤ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਿਜਵ5 CEC (UG ਕੋਰਸ( ਲਈ),
e-Pathshala (PG ਕੋਰਸ( ਲਈ), SWAYAM ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ, UG / PG MOOCs, NPTEL
(Engineering ਕੋਰਸ( ਲਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ( ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪHਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਸ ਕੋਵੀਡ-19 ਮਹ(ਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਈ-ਿਸਖਲਾਈ ਢੰ ਗ( ਦੁਆਰਾ ਅਿਧਆਪਨ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ-ਅਿਧਆਪਕ( ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਣ ਲਈ, ਪੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪਿਟਆਲਾ ਨJ e-Learning mode ਰਾਹC ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ( ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਚੁੱ ਕੀਆਂਹਨ। ਡੀਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪHਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, ਈਲਰਿਨੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰ ਗ ਟੀਮ ਨJ ਕKਪਸ ਿਵਖੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਿਵਭਾਗ( ਦੇ ਮੁਖੀਆਂਅਤੇ ਇੰ ਚਾਰਜ( ਲਈ Capacity
Building Session ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪHਣਾਲੀ ਰਾਹC ਿਸੱ ਿਖਆ ਪHਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱ ਤੀ। Capacity Building Sessions ਦੌਰ ਾਨ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆਂਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨI ( ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਦੁਆਰਾ, ਫੈਕਲਟੀ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਅਿਧਆਪਨ
ਸਮਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ online ਕਲਾਸ( ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱ ਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨJ ਇੱ ਕ ਓਪਨ ਸੋਰ ਸ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ – ਮੂਡਲ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ( ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ( ਦਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਦਾ ਡਾਟਾ
ਇਸ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ upload ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਥੇ ਫਾਰਮੈਟ "ੀਟ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਿਵਚ ਸਬੰ ਿਧਤ ਕਲਾਸ( ਦੀ ਸਮ( ਸਾਰਨੀ ਵੀ ਿਵਭਾਗ( ਤM ਇਕੱ ਠੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੇ upload ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਪHਣਾਲੀ ਿਵਚ Login ਕਰਨ ਤM ਬਾਅਦ, ਿਸਰਫ਼ ਉਨI ( ਕੋਰਸ( ਨੂੰ ਵੇਖ
ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਨI ( ਦੁਆਰਾ ਪੜIਾਇਆ ਜ(ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨI ( ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਿਜਨI (
ਨੂੰ ਉਹ ਪੜIਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੂਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਿਧਆਪਕ ਘੋ"ਣਾਵ(, ਅਿਧਆਪਨ ਸਮਗਰੀ ਿਜਵ5 ਿਕ ਪਾਵਰ
ਪੁਆਇੰ ਟ ਪੇ"ਕਾਰੀ, ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਆਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਸ(ਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮKਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨI ( ਨੂੰ online ਇਕੱ ਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨI ( ਦੀ
online grading ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, Quiz ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ( ਦੀਆਂਹੋਰ ਵੀ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਭਵ ਹਨ। ਮੂਡਲ ਦੁਆਰਾ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਕਵ5 ਪHਦਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਈ-ਸਰੋਤ( ਦੀ ਵਰਤM ਦੀ ਪHਿਕਿਰਆ (ਅਿਧਆਪਕ( ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਲਈ ਵੱ ਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ( ਿਵਚ ਿਤਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਿਵਭਾਗ(
ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸ(ਝੀ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰ ਗ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ(ਝਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਹਨ। ਿਜਸ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁ"ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰ ਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆ
ਰਹੀ ਿਦੱ ਕਤ ਨੂੰ ਹੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਵੈ[ਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਸਬੰ ਧੀ
ਪਿਹਲ ਕਦਮੀਆਂਦੀ ਪੂਰ ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨਾਲ online mode ਰਾਹC ਿਜਵ5 ਿਕ Zoom ਐਪ, freeconferencecall ਐਪ,
Whatsapp ਵੀਡੀਓ / ਆਡੀਓ ਕਾਿਲੰਗ, Skype ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰI( ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮੂਡਲ ਪHਣਾਲੀ ਤੇ login ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਕੀਤੀਆਂਘੋ"ਣਾਵ( ਨੂੰ ਦੇਖ
ਸਕਦੇ ਹਨ, assignment online ਜਮ( ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ Quiz ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੰ ੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁ"ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮKਬਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ Online learning
modules ਅਤੇ e-resources ਦਾ ਲਾਭ ਪHਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮK ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਿਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹ( ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਦੀਆਂ
ਇਨI ( ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਪਿਹਲਕਦਿਮਆਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤM ਕਰਨ। ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਵੀ, ਇਹ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ
ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਿਧਆਪਨ ਪHਣਾਲੀ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਿਵ"ੇ"ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸC ਇਸ ਦੇ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਿਹੱ ਸੇਦਾਰ((stakeholders) ਤM ਿਨਯਮਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੁਆਰਾ ਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ
ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹ(ਗੇ।
ਮK ਕਾਿਮਡ -19 ਮਹ(ਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਸਮ5 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਿਰਆਂਦੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਰਿਹਣ ਦੀ
ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹ( ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦਾ ਹ( ਿਕ ਇਸ ਸਮ5 ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ ਟੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂਦੀ ਵਰਤM
ਰਾਹC ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤM ਵੱ ਧ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਮK ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨJ ਿਟੰ ਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ( ਅਤੇ ਪH"ਨ( ਨੂੰ ਸ(ਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹ( ਅਤੇ
ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹ( ਿਕ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪਲੇ ਟਫ਼ਾਰਮ ਇਸ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮ5 ਦੌਰਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ( ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ।
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