
ਰਸ ਨਟ 

ਸਟ ਗਰਜੂਏਟ ਪਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ ਡਿਬਾਗ 

ਖ਼ਾਰਸਾ ਕਾਰਜ ਅਿੰਡਭਰਤਸਯ ਦ ਸਟ ਗਰਜੂਏਟ ਪਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ ਡਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ  ਕਾਰਜ ਡਿੱਚ ਦ ਯਜ਼ਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ (ਡਭਤੀ 03 ਅਤ 

05 ਨਿਿੰਫਯ-2018) ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ ਡਗਆ। ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਨਮਗ, ਸ. ਯਾਡਜਿੰਦਯਭਹਨ ਡਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਆਨਯਯੀ 

ਸਕੱਤਯ ਖ਼ਾਰਸਾ ਕਾਰਜ ਚਯੀਟਫਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅਿੰਡਭਰਤਸਯ ਦ ਕਯ ਕਭਰਾ ਨਾਰ ਹਇਆ। ਡਰਿੰਸੀਰ ਿਾ. ਭਡਹਰ ਡਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤ ਿਾ. ਯਡਭਿੰਦਯ 

ਕਯ, ਭੱੁਖੀ ਿੰਜਾਫੀ ਅਡਧਐਨ ਡਿਬਾਗ ਗੁਯੂ ਨਾਨਕ ਦਿ ਮੂਨੀਿਯਡਸਟੀ, ਅਿੰਡਭਰਤਸਯ ਡਿਸ਼ਸ਼ ਭਡਹਭਾਨ ਿਜੋਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਏ। 

ਸ. ਯਾਡਜਿੰਦਯਭਹਨ ਡਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਨ  ਡਿਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਡਦਆਂ ਡਿਬਾਗ ਦ ਭੱੁਖੀ ਭਿਭ ਜਸਭੀਤ ਕਯ ,ਸਾਯ 

ਅਡਧਆਕਸਾਡਹਫਾਨ ਅਤ ਡਿਡਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦ ਆਮਜਨ ਕਯਨ ’ਤ ਿਧਾਈ ਡਦੱਤੀ। ਡਰਿੰਸੀਰ,               ਿਾ. 

ਭਡਹਰ ਡਸਿੰਘ ਜੀ ਨ  ਸ. ਯਾਡਜਿੰਦਯਭਹਨ ਡਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਡਿਬਾਗ ਨੂਿੰ 2015 ਡਿੱਚ ਸਥਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਉਹਨਾਂ ਦ ਮਗਦਾਨ ਤ ਰਯਨਾ 

ਰਈ  ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤ ਡਿਬਾਗ ਦ ਭੱੁਖੀ ਭਿਭ ਜਸਭੀਤ ਕਯਨੂਿੰ ਅਡਧਆਕਾਂ ਦ ਸਡਹਮਗ,  ਡਭਹਨਤ ’ਤ ਰਗਨ ਨਾਰ ਡਿਬਾਗ ਨੂਿੰ 

ਫੁਰਿੰਦੀਆਂ ਿੱਰ ਡਰਜਾਣ ਰਈ ਿਧਾਈ ਡਦੱਤੀ। 

ਇਸ ਦ ਯਜ਼ਾ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਡਿੱਚ ਪਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ ਡਿਬਾਗ ਦ ਫੱਡਚਆਂ ਿੱਰੋਂ  ਫਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਰਦਯਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 

ਡਗਆ। ਇਸ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਡਿੱਚ ਟੈੱਕਸਟਾਈਰ ਡਿਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ, ਹਭ ਿਕਯਸ਼ਨ, ਪਫਡਯੱਕ ਡਰਡਟਿੰਗ, ਡਨੱਡਟਿੰਗ, ਆਯਟ ਐਂਿ ਕਯਾਫ਼ਟ, ਸਭਡਕਿੰਗ, 

ਨੀਡ਼ਰ ਕਯਾਫ਼ਟ, ਹਨਿ ੇਂਟ, ਕੁਇੱਰਡਟਿੰਗ ਆਡਦ ਦ ਆਯਟੀਕੱਰ ਸ਼ ਕੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਭਕ ’ਤ ਫੱਡਚਆਂ ਿੱਰੋਂ  ਯਿੰਗਰੀ ਿੀ ਸਜਾਈ ਗਈ ਅਤ 

ਫੱਡਚਆਂ ਿੱਰੋਂ  ਭਡਹਿੰਦੀ ਿੀ ਰਗਾਈ ਗਈ। 

ਭਿਭ ਜਸਭੀਤ ਕਯ ਨ  ਸ. ਯਾਡਜਿੰਦਯਭਹਨ ਡਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਡਰਿੰਸੀਰ ਿਾ. ਭਡਹਰ ਡਸਿੰਘ ਅਤ ਯਡਭਿੰਦਯ ਕਯ ਜੀ ਦਾ ਡਿਬਾਗ ਦੀ 

ਸਫ਼ਰਤਾ ’ਤ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਦ ਸਡਹਮਗ ਰਈ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਡਿਬਾਗ ਦ ਅਡਧਆਕਾਂ ’ਤ ਡਿਡਦਆਯਥੀਆਂ ਦ ਮਗਦਾਨ ਦੀ 

ਿੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਭਕ ’ਤ ਭਿਭ ਸੁਖਭੀਨ ਫਦੀ ਜੀ, (ਿੀਨ ਡਿੱਡਦਅਕ ਭਾਭਰ ), ਸਯਦਾਯ ਦਡਿਿੰਦਯ ਡਸਿੰਘ ਜੀ, (ਯਡਜਸਟਯਾਯ), ਭਿਭ ਨਿਨੀਨ 

ਫਾਿਾ ਜੀ, (.ਐੈੱਸ.ਿੀ.), ਸਯਦਾਯ ਐੈੱਭ.ਐੈੱਸ. ਫੱਤਯਾ ਜੀ, (ਿੀਨ ਸਾਇਿੰਨਡਸਜ਼),  ਸਯਦਾਯ ਤਡਭਿੰਦਯ ਡਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਟੀਆ, (ਡਿਟੀ 

ਕਿੰਟਯਰਯ ਰੀਡਖਆਿਾਂ) ਸਯਦਾਯ ਜਡਗਿੰਦਯ ਡਸਿੰਘ ਜੀ ਅਯਡ਼ਾ (ਭੱੁਖੀ ਡਿਬਾਗ ਕਾਭਯਸ), ਭਿਭ ਜਸਜੀਤ ਕਯ ਜੀ ਯਿੰਧਾਿਾ , (ਭੱੁਖੀ ਡਿਬਾਗ 

ਜੂਆਰਜੀ) ਅਤ ਹਯ ਸਾਯ ਕਾਰਜ ਦ ਅਡਧਆਕ ਸਾਡਹਫਾਨ ਇਸ ਰਦਯਸ਼ਨੀ ਡਿੱਚ ਸ਼ਾਡਭਰ ਹਏ। 


