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ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਫਾਜਿਲਕਾ ਜ ਿੱ ਚ ਜ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀ੍ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰਮਾ ਦੇ ਜਦਸ਼੍ਾ ਜਿਰਦੇਸ਼੍ਾ ਤਜਹਤ ਅ੍ਰੈਂਜਟਸਜਸ਼੍੍
ਅਤੇ ਉੱਦਜਮਅਤ ਿਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂ੍ ਅ੍ਰੈਂਜਟਸਜਸ਼੍੍ ਐਡ ਾਇਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਿ ਿੱ ਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਗਆ ਜਿਸ ਜ ਚ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ
ਜਸਿੱ ਜਿਆਰਥੀਆਂ ਿੇ ਭਾਗ ਜਲਆ ਇਸ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ ਿੱ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ੍ਰਾਈ ੇਟ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਿੇ ਭਾਗ ਜਲਆ।
ਇਸ ਕੈਂ੍ ਜ ਿੱ ਚ ਹੋਰਿਾ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਸ਼੍ਰੀ ੍ਰਮ ੀਰ ਜਸਿੰ ਘ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਫਰੋਜ਼੍ੁਰ ਤੋਂ ਜ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤੋਰ ਤੇ ੍ਹੁਿੰ ਚੇ ਉਹਿਾਂ
ਆ੍ਣੇ ਜ ਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ੍ਾਸ ਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਜਿਆਰਥੀ ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਅਦਾਜਰਆਂ ਜ ਚ
ਟਰੋਡ ਿਾਲ ਸਬਿੰ ਜਿਤ ਅ੍ਰੈਂਜਟਸਜਸ਼੍੍ ਟਰੇਜਿਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਿ ਇਸ ਟਰੇਜਿਿੰਗ ਦੋਰਾਿ ਜਸਜਿਆਰਥੀਆਂ ਿੂਿੰ ਸਰਕਾਰ ਿੱ ਲੋਂ ਿੀਫਾ ੀ
ਜਮਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਜ੍ਰਿੰ ਸੀ੍ਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀ੍ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅ੍ਰੈਂਜਟਸਜਸ਼੍੍ ਐਡ ਾਈਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਿ ਿੀ ਿੇ ਬੋਲਜਦਆ ਜਕਹਾ
ਿੱ ਿ- ਿੱ ਿ ਕਿੰ ਮਾਂ ਜ ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਿ ਲਈ ਅ੍ਰੈਂਜਟਸਜਸ਼੍੍ ਟਰੇਜਿਿੰਗ ਬਹੁਤ ਿੀਆਂ ੍ਲੇ ਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਿਸਜ ਿੰ ਦਰ ਜਸਿੰ ਘ
ਿੱ ਲੋਂ ੍ੋਰਟਲ ਤੇ ਜਕਸ ਤਰਹਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਾ ਹੈ ਦੀ ਟਰੇਜਿਿੰਗ ਜਦਿੱ ਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਣ ਕਿੰ ਬੋਿ ਅਤੇ ਸ. ਹਰਭਿਿ ਜਸਿੰ ਘ ਿੂਿੰ ਗਰ ਿੱ ਲੋਂ
ਅ੍ਰੈਂਜਟਸਜਸ਼੍੍ ਅਤੇ ਸ ੇ ਰੋਿਗਾਰ ਸਬਿੰ ਿੀ ਿਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ ਿੱ ਚ ਸੁਜਰਿੰ ਦਰ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.
ਅਗਰਸੈਿ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲ ਿੰ ਤ ਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਜ ਭਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੀਤ ਜਸਿੰ ਘ ਘੁਬਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਿਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ,
ਜ ਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਤੋਰ ਤੇ ੍ਹੁਿੰ ਚੇ। ਿੀ.ਆਈ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਦੇਸ਼੍ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਿਿੰ ਟ ਜਸਿੰ ਘ ਿੱ ਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼੍ਿ ਕਰਿ ਦੀ ਭੂਜਮਕਾ
ਜਿਭਾਈ ਸਟੇਿ ਸਕਿੱ ਤਰ ਦੀ ਭੂਜਮਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਿ ਲਾਲ ਿੱ ਲੋਂ ਜਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸ. ਗੁਰਿਿੰ ਟ ਜਸਿੰ ਘ ਿੱ ਲੋਂ
ਸਾਜਰਆ ਦਾ ੍ਿੰ ਿ ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਗਆ। ਇਸ ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ ਿੱ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਿ ਿੰ ਤ ਜਸਿੰ ਘ ਿੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਹਾਿਰ ਸੀ।

