ਸਟ ਗਯਜ਼ੂਏਟ ਪਸ਼ਨ ਡਡਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ ਡਿਬਾਗ ਿੱਰੋਂ ਸਯਟੀਡਪਕਟ ਿਿੰਡ ਸਭਾਯਹ ਦਾ ਆਮਜਨ
ਅਿੰਡਭਿਤਸਯ 20 ਭਈ 2019, ਖਾਰਸਾ ਕਾਰਜ ਅਿੰਡਭਿਤਸਯ ਡਿਖ ਸਟ ਗਯਜ਼ੂਏਟ ਡਿਬਾਗ ਪਸ਼ਨ ਡਡਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ ਿੱਰ
ਆਯਿੰਬ ਕੀਤ ਡਤਿੰਨ ਭਹੀਨ ਦ ਪਯੀ ਸਯਟੀਡਪਕਟ ਕਯਸ ਰਾਈਫ਼ ਰੌਂ ਗ ਰਯਡਨਿੰਗ ਿਗਯਾਭ ਦ ਡਤਿੰਨ ਭਹੀਨ ਭੁਕਿੰਭਰ ਹਣ ਤ ਫੱਡਿਆਂ
ਨੂ ਿੰ ਸਯਟੀਡਪਕਟਾਂ ਦੀ ਿਿੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਿਗਯਾਭ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਭੁੱਖ ਭਡਹਭਾਨ ਡਾ. ਭਡਹਰ ਡਸਿੰਘ ਜੀ ਡਿਿੰਸੀਰ ਖਾਰਸਾ
ਕਾਰਜ ਅਿੰਡਭਿਤਸਯ, ਿੱਰੋਂ ਕੀਤਾ ਡਗਆ। ਭੁੱਖੀ ਡਿਬਾਗ ਿ.ਜਸਭੀਤ ਕਯ ਅਤ ਆਏ ਹਏ ਹਯ ਅਡਧਆਕ ਸਾਡਹਫਾਨਾਂ ਿੱਰੋਂ ਭੁੱਖ
ਭਡਹਭਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੁ ੱਰਾਂ ਦ ਗੁਰਦਸਤ ਦ ਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ।ਇਸ ਡਤਿੰਨ ਭਹੀਨ ਦ ਪਯੀ ਕਯਸ ਡਿੱਿ
ਡਿਡਦਆਯਥੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਤਯ੍ਾਂ ਤਯ੍ਾਂ ਦ ਡਸਰਾਈ ਕਢਾਈ, ਨੀਡਟਿੰਗ, ਨੀਡਰ ਕਯਾਪਟ, ਪੂ ਡ ਿੀਜ਼ਯਿਸ਼ਣ ਅਤ ਸਯਪ ਫਣਾਉਣਾ ਆਡਦ
ਦ ਹੁਨਯਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਯਿਾਇਆ ਡਗਆ।
ਭੁੱਖ ਭਡਹਭਾਨ ਡਿਿੰਸੀਰ ਡਾ. ਭਡਹਰ ਡਸਿੰਘ ਜੀ ਨ ਫੱਡਿਆਂ ਨੂ ਿੰ ਸਿੰਫਧਨ ਕਯਦ ਹਏ ਆਉਣ ਿਾਰੀ ਡਜਿੰਦਗੀ ਡਿੱਿ ਉੱਿ
ੱਧਯ ਤ ਕਾਭਮਾਫੀ ਹਾਡਸਰ ਕਯਨ ਰਈ ਿਡਯਤ ਕੀਤਾ ਅਤ ਆਣਾ ਘਯ ਫਠ ਹੀ ਯੁਜ਼ਗਾਯ ਫਣਾਉਂਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਡਦੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ
ਨ ਪਸ਼ਨ ਡਡਜ਼ਾਇਡਨਿੰਗ ਡਿਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਾਘਾ ਕਯਦ ਹਏ ਡਕਹਾ ਡਕ ਇਿੰਿਾਯਜ ਡਿਬਾਗ ਿ.ਜਸਭੀਤ ਕਯ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਠ ਇਸ
ਡਿਬਾਗ ਨ ਫਹੁਤ ਤਯੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹ ਅਤ ਡਿਬਾਗ ਡਦਨੋਂ -ਡਦਨ ਤਯੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫੁਰਿੰਦੀਆਂ ਨੂ ਿੰ ਛੂ ਹ ਡਯਹਾ ਹ। ਇਸ ਭਕ ਤ ਰਾਈਪ ਰੌਂ ਗ
ਰਯਡਨਿੰਗ ਿਗਯਾਭ ਡਿਿ ਡਹੱਸਾ ਰ ਣ ਿਾਰ ਡਿਡਦਆਯਥੀਆਂ ਨ ਕਡਿਆਂ ਦੀ ਿਦਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਿਦਯਸ਼ਨੀ
ਡਿਿ ਫੱਡਿਆਂ ਨ ਕਡਟਿੰਗ ਸਟੀਡਿਿੰਗ, ਫਰਾੱਕ ਡਿਿੰਡਟਿੰਗ, ਹੈਂਡ ੈਂਡਟਿੰਗ ਕਢਾਈਆਂ, ਕਯਸ਼ੀਆ,ਨੀਡਰ ਕਯਾਫ਼ਟ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਆਿਾਯ,
ਭੁਯਾਫ, ਸ਼ਯਫਤ, ਿੱਟਨੀਆਂ ਅਤ ਸਯਫ਼ ਫਣਾਉਂਣਾ ਆਡਦ ਦ ਕਿੰਭਾਂ ਨੂ ਿੰ ਿਦਯਸ਼ਨੀ ਡਿਿ ਦਯਸ਼ਾਇਆ।
ਇਸ ਸਯਟੀਡਪਕਟ ਿਿੰਡ ਸਭਾਯਹ ਡਿੱਿ ਖਾਰਸਾ ਕਾਰਜ ਦ ਭਡਭ ਸੁਖਭੀਨ ਫਦੀ ਜੀ ( ਡੀਨ ਅਕਾਦਡਭਕ ਭਾਭਰ ),
ਭਡਭ ਨਿਨੀਨ ਕਯ ਫਾਿਾ ਜੀ( .ਐਸ.ਡੀ ਅਤ ਰਾਈਪ ਰੌਂ ਗ ਰਯਡਨਿੰਗ ਿਗਯਾਭ ਦ ਕਆਯਡੀਨ ਟਯ), ਡਾ. ਐਭ.ਐਸ. ਫਤਯਾ
ਜੀ ਡੀਨ ਸਾਇਿੰਸਜ਼, ਡਾ. ਜ. ਐਸ. ਅਯਿਾ ਜੀ ਡੀਨ ਕਾਭਯਸ, ਸ. ਸੁਖਦਿ ਡਸਿੰਘ ਜੀ(ਇਿੰਿਾਯਜ ਰਾਇਫਯਯੀ), ਡਾ. ਤਡਭਿੰਦਯ ਡਸਿੰਘ
ਬਾਟੀਆ ਜੀ( ਡਡਟੀ ਕਿੰਟਯਰਯ ਐਗਜ਼ਾਭੀਨ ਸ਼ਨ), ਭਡਭ ਗੁਯਸ਼ਯਨ ਕਯ(ਇਿੰਿਾਯਜ ਪੂ ਡ ਿਸਡਸਿੰਗ) ਅਤ ਹਯ ਆਏ ਹਏ ਹਯ
ਡਿਬਾਗਾਂ ਦ ਅਡਧਆਕ ਸਾਡਹਫਾਨ ਸ਼ਾਡਭਰ ਹਏ।
ਇਿੰਿਾਯਜ ਡਿਬਾਗ ਿ. ਜਭਭੀਤ ਕਯ ਿੱਰੋਂ ਸਬ ਦਾ ਡਨੱਘਾ ਸਿਾਗਤ ਕੀਤਾ ਡਗਆ। ਭਡਭ ਨਿਨੀਨ ਕਯ ਫਾਿਾ ਜੀ ਿੱਰੋਂ
ਸਬ ਦਾ ਇਸ ਿਗਯਾਭ ਡਿਿ ਸ਼ਾਡਭਰ ਹਣ ਰਈ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ।

