
Activities of Punjabi Department  
 

ੀ. ੀ.ਐਭ. ਐ. ਡੀ. ਕਾਰਜ ਪਾਯ ਵੂਭਨ, ਜਰੰਧਯ ਦ ੰਜਾਫੀ ਵਵਬਾਗ ਨੇ ਕਯਵਾਈ ਬਾਸ਼ਨ ਰਵਿਮਵਗਿਾ। 
 

ੀ.ੀ.ਐਭ.ਐ. ਡੀ. ਕਾਰਜ ਪਾਯ ਵੂਭਨ, ਜਰੰਧਯ ਦ ੰਜਾਫੀ ਵਵਬਾਗ ਦੁਆਯਾ ਜਵੰਿ ਵੰਘ ਕੰਵਰ ਦੀ 

ੰਜਾਫੀ ਾਵਸਿ ਨੰੂ ਦਣ ਵਵਸ਼ ਿ 26 ਜ਼ਰੁਾਈ 2019 ਨੰੂ ਬਾਸ਼ਣ ਰਿੀਮਵਗਿਾ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਿਾ ਵਗਆ। 

ਵਜ ਵਵਚ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਟਯੀਭਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਵਵਦਆਯਥਣਾਂ ਨੇ ਵਸਿੱ ਾ ਵਰਆ। ਇ ਭੁਕਾਫਰ  

ਵਵਚ ਵਸਰ , ਦੂਜ ਅਿ ਿੀਜ ਥਾਨ ਿ ਯਵਸਣ ਵਾਰ  ਵਵਵਦਆਯਥਣਾਂ ਨੰੂ ਵਰੰ ੀਰ ਡਾ. ਵਕਯਨ ਅਯੜਾ 

ਨੇ ਇਨਾਭ ਦ ਕ ਨਭਾਵਨਿ ਕੀਿਾ। ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਇ ਆਮਜਨ ਰਈ ੰਜਾਫੀ ਵਵਬਾਗ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਵਦਿੱ ਿੀ। 

ਇ ਭਕ ਿ ੰਜਾਫੀ ਵਵਬਾਗ ਦ ਭੁਖੀ ਰ. ੁਵਯੰਦਯ ਕਯ ਨਯੂਰਾ ਅਿ ਸਯ ਅਵਧਆਕ ਭਜੂਦ ਨ। 

 

 
 

ੀ.ੀ.ਐਭ.ਐ. ਡੀ. ਕਾਰਜ ਪਾਯ ਵੂਭਨ, ਜਰੰਧਯ ਦੀ ਅੰਵਭਰਿਾ ਰੀਿਭ ੁਾਇਟੀ ਵਰੋਂ ਕੀਿਾ ਵਗਆ ਫਜ ਯਾਭਨੀ ਦਾ ਆਮਜਨ  

 

ੀ.ੀ.ਐਭ.ਐ.ਡੀ. ਕਾਰਜ, ਜਰੰਧਯ ਦ ੰਜਾਫੀ ਵਵਬਾਗ ਦੀ ਅੰਵਭਰਿਾ ਰੀਿਭ ੁਾਇਟੀ ਵਰੋਂ ੁਾਇਟੀ 

ਦ ਅਸੁਦਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਫਜਜ ਦਣ ਰਈ 26 ਜੁਰਾਈ 2019 ਨੰੂ ਯਾਭਨੀ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਿਾ ਵਗਆ । ਕ ਦੀ 

ਫੀ.ਏ. ਬਾਗ ਿੀਜਾ ਦੀ ਵਵਵਦਆਯਥਣ ਕੁਭਾਯੀ ਜਿੀ ਨੰੂ ਰਧਾਨ, ਕੁਭਾਯੀ ਆਯਿੀ ਨੰੂ ਕਟਯੀ ਅਿ ਫੀ.ਏ. 

ਬਾਗ ਦੂਜ ਦੀ ਕੁਭਾਯੀ ਨੇਸ ਨੰੂ ਕਸ਼ੀਅਯ ਦਾ ਅਸੁਦਾ ਦ ਕ ਨਭਾਵਨਿ ਕੀਿਾ ਵਗਆ। ਇ ਿੋਂ ਇਰਾਵਾ 

10 ਵਵਵਦਆਯਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇ ੁਾਇਟੀ ਦ ਭੈਂਫਯ ਫਣਾ ਕ ਵਵਬਾਗ ਦ ਭੁਖੀ ਸ਼ਰੀਭਿੀ ੁਵਯੰਦਯ ਨਯੂਰਾ 

ਅਿ ਅਵਧਆਕਾਂ ਦੁਆਯਾ ਫਜਜ ਵਦਿੱ ਿ ਗਏ। 
 

 



PCM S.D. College for Women, Jalandhar celebrates Teej 
  

‘Teej Festival’ was organized by Department of Punjabi with cultural and artistic joviality. 

Students participated with utmost vigour and zeal. Reverent Principal Dr. Kiran Arora was 

the Chief Guest, who received a cordial welcome in the hands of Mrs. Surinder Narula, 

Head of the Department.  

 

She emphasized the relevance of daughters in the family as prized jewels. Participants 

captivated the audience with traditional folk songs, bhangra and giddah. They were 

dressed in resplendent attires. Mehndi stalls were put up on the occasion by Department of 

Cosmetology. Principal acknowledged the efforts of the department in reminiscing our 

rich cultural roots. Modelling was also organized and winners were bestowed with prizes. 

Vishali was given the title of ‘Teeyan di Rani’, Shivani was chosen as ‘Gutt Nagni’ and 

Manmeet Kaur was selected as ‘Kad Sarun’.  


