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ਵਵਲਲ

               ਡਡਇਰਰਕਟਰ, 

                   ਤਕਨਨਕਨ ਸਸਸਖਆ ਅਤਤ ਉਦਯਲਸਗਕ ਸਸਖਲਡਈ ਸਵਭਡਗ,

              (   ਤਕਨਨਕਨ ਸਸਸਖਆ ਸਵਵਗ) ਪਵਜਡਬ, ਚਵਡਨਗੜੜ।
 

 ਸਤਵਡ ਸਵਖਤ

           ਰਸਜਸਟਰਡਰ

           1         ਪਵਜਡਬ ਤਕਨਨਕਨ ਯਯਨਨਵਰਸਸਟਨ, ਜਲਵਧਰ।
           2       ਡਡ: ਬਨ.ਆਰ.   ਅਵਬਤਦਕਰ ਨਰਸ਼ਨਲ ਇਸ:  ਆਫ ਟਰਕ: ਜਲਵਧਰ।
           3        ਇਵਡਨਅਨ ਇਵਸ:  ਆਫ ਟਰਕ:, ਰਲਪੜ।
           4         ਸਵਤ ਲਲਗਗਵਡਲ ਇਵਸ:  ਆਫ ਇਵਜਨ:  ਅਤਤ ਟਰਕ:, ਸਵਗਰਯਰ।
           5        ਨਰਸ਼ਨਲ ਇਵਸ:     ਆਫ ਫਡਰਮਰਸਸਊਟਨਕਲ ਐਜਯਕਤਸ਼ਨ ਐਡ ਸਰਸਰਚ, ਮਲਹਡਲਨ।
           6        ਥਡਪਰ ਯਯਨਨਵਰਸਸਟਨ, ਪਸਟਆਲਡ

           7           ਮਹਡਰਡਜਡ ਰਣਜਨਤ ਸਸਵਘ ਸਟਤਟ ਟਰਕਨਨਕਲ, ਯਯਨਨਵਰਸਸਟਨ, ਬਸਠਵਡਡ।
           8        ਸਸਟਰਲ ਇਵਸ:  ਆਫ ਪਲਡਸਸਟਕ  ਇਵਸ:  ਐਡ ਟਰਕਨਡਲਲਜਨ, ਅਵਸਮਮਤਸਰ।
           9-24  ਸਪਮਵਸਨਪਲ,  ਸਰਕਡਰਨ ਬਹਹਤਕਨਨਕਨ  ਕਡਲਜ, ਅਵਸਮਮਤਸਰ, ਬਸਠਵਡਡ, ਬਟਡਲਡ,ਬਸਹਰਡਮ,               

                  ਬਲਗਲਵਡਲ,  ਬਰਤਟਡ,  ਸਭਵਖਨਸਵਵਡ, ਹਹਸਸ਼ਆਰਪਹਰ, ਜਨ.ਟਨ.ਬਨ.ਗੜ, ਫਤਯਹਨਖਤੜਡ, ਰਡਰਣਵਡ,                 

                  ਖਯਨਨਮਡਜਰਡ,  ਕਲਟਕਪਯਰਡ, ਸਫਰਲਜਪਹਰ,   ਬਡਬਰ ਅਤਤ ਤਲਵਡ

          25-30  ਸਪਪਵਸਨਪਲ,    ਸਰਕਡਰਨ ਬਹਹਤਕਨਨਕਨ ਕਡਲਜ ਲੜਕਨਆਰ, ਅਸਮਮਤਸਰ, ਜਲਵਧਰ,      ਦਨਨਡਨਗਰ,     

                 ਪਸਟਆਲਡ,    ਲਹ ਸਧਆਣਡ ਅਤਤ ਰਲਪੜ।
        31        ਸਪਪਵਸਨਪਲ,  ਗਲਰਸਮਵਟ ਇਵਸ:      ਆਫ ਟਰਕਸਟਡਈਲ ਕਰਸਮਸਟਰਨ ਅਤਤ ਸਨਸਟਵਗ ਟਰਕ:,ਲਹ ਸਧਆਣਡ।
 

ਸਵਸ਼ਡ:             ਘਵਟ ਸਗਣਤਨ ਭਡਈਚਡਸਰਆਰ ਦਤ ਸਵਸਦਆਰਥਨਆਰ ਨਯ ਵ ਸਰਕਡਰ ਵਵਲਗ ਸਦਵਤਨਆਰ ਜਡਰਦਨਆਰ ਸਹਯਲਤਡਰ         

    ਬਡਰਤ           ਜਡਣਕਡਰਨ ਦਤਣ ਲਈ ਸਵਸਦਅਕ ਅਦਡਸਰਆਰ ਸਵਵਚ ਫਲਰਕਸ ਬਲਰਡ ਲਗਡਉਣ ਸਬਵਧਨ।

ਹਵਡਲਡ:-     ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਨ ਮਨਮਲ ਨਵ: 56565  ਸਮਤਨ 29.7.2020     ਸਦਨ ਲਗਡਤਡਰਤਡ ਸਵਵਚ ਉਪਰਲਕਤ ਸਵਸ਼ਤ

ਤਤ।

               ਇਸ ਰਡਹਹ ਆਪਨਯ ਵ ਚਤਅਰਮਰਨ,         ਪਵਜਡਬ ਸਰਕਡਰ ਪਵਜਡਬ ਰਡਜ ਘਵਟ ਸਗਣਤਨ ਕਸਮਸ਼ਨ ਵਣ ਭਵਨ, 

 ਸਰਕਟਰ 68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.  ਨਗਰ ਮਲਹਡਲਨ,    ਦਡ ਪਵਤਰ ਨਵ: 01-ਫਯਟਕਲ-2020/423  ਸਮਤਨ

14.7.2020              ਦਨ ਕਡਪਨ ਸਸਹਪਵਤਰਡਰ ਸਮਤਤ ਭਤਜਸਦਆਰ ਬਤਨਤਨ ਕਨਤਨ ਜਡਰਦਨ ਹਰ ਸਕ ਆਪਣਨ ਅਤਤ ਆਪਣਤ ਅਧਨਨ
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               ਆਉਦਨਆਰ ਸਵਸਥਡਵਡਰ ਨਯ ਵ ਪਵਤਰ ਸਵਵਚ ਦਰਸਡਈ ਸਮਗਰਨ ਨਯ ਵ ਫਲਰਕਸ ਬਲਰਡ ਤਤ ਸਲਵਖਸਦਆਰ ਫਲਰਕਸ ਬਲਰਡ ਤਹਰਵਤ

    ਲਗਵਡਉਣਤ ਯਕਨਨਨ ਬਣਡਏ ਜਡਣ ਜਨ।

Harinder Pal Singh

Addl Director

#ApprovedDat

 

 

             ਉਪਰਲਕਤ ਦਡ ਉਤਡਰਡ ਚਤਅਰਮਰਨ,          ਪਵਜਡਬ ਸਰਕਡਰ ਪਵਜਡਬ ਰਡਜ ਘਵਟ ਸਗਣਤਨ ਕਸਮਸ਼ਨ ਵਣ ਭਵਨ,

 ਸਰਕਟਰ 68,  ਐਸ.ਏ.ਐਸ.   ਨਗਰ ਮਲਹਡਲਨ,        ਨਯ ਵ ਉਨਡਰ ਦਤ ਪਵਤਰ ਨਵ:  01-ਫਯਟਕਲ-2020/423  ਸਮਤਨ

14.7.2020        ਦਤ ਹਵਡਲਤ ਸਵਵਚ ਸਯਚਨਡ ਸਹਵਤ ਭਤਸਜਆ ਜਡਰਦਡ ਹਰ। 
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Harinder Pal Singh

 

Addl Director 

02/09/2020
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