;op Gkosh gzikph ekB|oz;
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Bz L 20$SBPC
fwsh L 06$10$2022

;ogq;s
ੱ ਦਾ ਪੱ ਤਰ

gq'H noftzd

tkJh;^uK;bo

ਤਤਕਾਰਯੋਗ
ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਸਟਆਰਾ, ੰ ਜਾਫੀ ਾਸਸਤ, ੱ ਸਬਆਚਾਯ ਅਤ ਬਾਸ਼ਾ ਦ

vkfJo?eNo

ਯਫੱ ਖੀ ਸਵਕਾ ਰਈ ਵਚਨਫੱ ਧ ਸ। ਇ ਭਕਦ ਦੀ ੂਯਤੀ ਸਸਤ ੰ ਜਾਫੀ ਮੂਨੀਵਯਸਟੀ ਵੱ ਰੋਂ ਦ

vkH Ghw fJzdo f;zx
+9198149-02040

ਯਜ਼ਾ ਯਫ ਬਾਯਤੀ ੰ ਜਾਫੀ ਕਾਨਫ਼ਯੰ  ਦਾ ਆਮਜਨ ਸਭਤੀ 01-02 ਨਵੰ ਫਯ, 2022 ਨੂੰ ਵਾਈਚਾਂਰਯ ਰ. ਅਯਸਵੰ ਦ ਜੀ ਦੀ ਮਗ ਅਗਵਾਈ ਸਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਯਸਾ ਸ। ਇ ਕਾਨਫ਼ਯੰ  ਦਾ ਸਵਸ਼ਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਾਤਸਤ: ਤਿਤੀ ਅਤੇ ੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਵਗਾ।
ਉਯਕਤ ਸਵਸ਼ ਫੰ ਧੀ ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱ ਸਆ ਜਾਂਦਾ ਸ ਸਕ ਆਣ ਅਧੀਨ ਕੰ ਭ ਕਯ ਯਸ ਅਸਧਆਕ

e'nkovhB/No
vkH ;sBkw f;zx ;zX{
+919814470175

ਾਸਸਫਾਨ ਨੂੰ ਇ ਕਾਨਫ਼ਯੰ  ਸਵੱ ਚ ਯ ੜ੍ਹਨ ਅਤ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕਯਵਾਉਣ ਦੀ ਸਕਰਾਰਤਾ ਕਯਨਾ ਜੀ।
ਵਯਵਾ ਸਠ ਸਰਖ ਅਨੁਾਯ ਸ:
• ਖਜ-ੱ ਤਯ ਦਾ ਾਯ ਰੱਗਬਗ 250 ਸ਼ਫਦਾਂ ਸਵੱ ਚ ਮੂਨੀਕਡ ਸਵੱ ਚ ਟਾਈ ਕਯਕ .doc, docx ਪਾਈਰ
’ਚ, ਈ-ਭਰ: sbpcpup@pbi.ac.in ਤ ਸਭਤੀ 20 ਅਕਤੂਫਯ, 2022 ਤੱ ਕ ਬਸਜਆ ਜਾਵ।

• ਖਜ-ੱ ਤਯਾਂ ਦ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਈ ਫਣੀ ਕਭਟੀ ਸਵੱ ਚੋਂ ਾ ਸਏ ਖਜ-ੱ ਤਯ ਨੂੰ ਸੀ ਕਾਨਫ਼ਯੰ  ਸਵੱ ਚ
ੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਵਗੀ।

e'^e'nkovhB/No

• ਖਜ-ੱ ਤਯ ਬਜਣ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਭ, ਦਵੀ, ੰ ਥਾ, ਤਾ, ਈ-ਭਰ, ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ੱ ਸ਼ਟ ਯੂ

vkH fBt/fdsk f;zx

• ਚੁਣ ਗਏ ਖਜ-ੱ ਤਯਾਂ ਨੂੰ ਰਤੁਤ ਕਯਨ ਰਈ 8-10 ਸਭੰ ਟ ਦਾ ਭਾਂ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ।

+919888515059

• ਖਜ-ੱ ਤਯ ਰਤੁਤ ਕਯਤਾ ਨੂੰ ਉਦ ਸ਼ਨ ਅਤ ਭੇਂ ਫੰ ਧੀ ੂਯਵ ੂਸਚਤ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਵਗਾ।

vkH gowtho f;zx

ਸਵੱ ਚ ਦਯਜ ਸਵ।

• ਯਸਜਟਰਸ਼ਨ ਪੀ 1500/- (ਇੱ ਕ ਸਜ਼ਾਯ ੰ ਜ  ਯੁਏ) ਸਵਗੀ।

+919872074322

vkH r[ow[y f;zx
+919872009726

vkH wbfezdo e"o
+919915566211

vkfJo?eNo

vkH okiftzdo f;zx
+919463327683
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