
ਜਗਤ ਗਰੁ ੂਨਾਨਕ ਦਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟਟੇ ਓਪਨ ਯਨੂੀਵਰਸਸਟੀ ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸਰ: ਭਗਤ ਸਸੰਘ ਦ ੇ115ਵੇਂ 
ਜਨਮ ਸਦਹਾੜ ੇਨੰੂ ਸਮਰਸਪਤ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਗੋਰਾਮ 

ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ, ਪਸਟਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮਤੀ 28-09-2022 ਨੰੂ 
ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜਮ ਸਰ: ਭਗਤ ਸਸੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਦਹਾੜੇ ਨੰੂ ਸਮਰਸਪਤ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸਗਆ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪਰੋ: ਡਾ: ਕਰਮਜੀਤ ਸਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਇਸ 
ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਵੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨਵਰਸਸਟੀ ਪਸਟਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਵਭਾਗ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਗੱਲ 
ਦੁਆਰਾ ਕੰੂਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਸੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਖੀ, ਸਹਸਟਰੀ ਸਵਭਾਗ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਹਮਾਨ ਵੱਜੋਂ 
ਸਸ਼ਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ ਬੱਤਰਾ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਸਮਕ ਮਾਮਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਮਸਹਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 

ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ। ਡਾ. ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰ: ਭਗਤ ਸਸਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਇਸਤਹਾਸਕ 
ਪੱਖ ਨੰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਸਰਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਸਆ ਸਕ ਸਕਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਸਧਆਂ ਤੋਂ 
ਪਰਭਾਸਵਤ ਸਨ। ਪਰੋ: ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਗੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਸਥਾਰ ਸਸਹਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸਕ ਸਰ: ਭਗਤ 

ਸਸੰਘ ਦੇ, ਸਦਲ ਸਵਚ ਇਕ ਸੱਚੇ ਰਾਜ ਪਰਤੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਸ ਸਪੱਛੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ ਪਸਰਵਾਰਕ ਸਪਛੋਕੜ ਵੀ ਸੀ ਜੋ 
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਸੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਭਗਤ ਸਸੰਘ ਅੱਜ 
ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਵਚਕਾਰ ਹੀ ਹਨ ਸਕਉਂਸਕ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਜਉਂਦੀ ਹੈ ਸਜਸ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪਰੋ: ਕਰਮਜੀਤ ਸਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਦਨ ਨੰੂ ਸਵਸ਼ੇਸ ਸਦਨ ਦੱਸਸਦਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ 

ਗੱਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਦੱਤਾ ਸਕ ਸਰ: ਭਗਤ ਸਸੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਘਾਲਣਾ ਨੰੂ ਸਾਨੰੂ ਸਾਸਰਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵੱਚ 
ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਵਚ ਇਸ ਸਦਹਾੜਹੇ 
ਨੰੂ ਸਮਰਸਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਸਟੀ ਦੇ ਰਸਜਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਧਰਮ ਸਸੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦੀ 

ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ।   

 

 

 

 

 

 


