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Azadi ka Amrit Mahotsav Independence Day at RGNUL
The Rajiv Gandhi National University of Law, Punjab celebrated Independence Day with
patriotic fervour. Prof. G.S.Bajpai, Vice-Chancellor, RGNUL, hoisted the national tricolour.
While addressing teaching & non-teaching staff and students, Prof. Bajpai reminisced the
sacrifices of freedom fighters. He paid tributes to unsung heroes. He focussed on Prime
Minister Narendra Modi’s Panchpran for fulfilling dreams of freedom fighters. Prof. Bajpai
exhorted everyone to perform duties sincerely and imbibe spirit of nationalism. “We must
work with cooperative spirit for development of the nation,” he added. Prof. Bajpai
emphasized on the Aatmnirbhar Bharat vision of the Prime Minister to make the country and
citizens self-reliant. He also eulogised the initiatives undertaken by Government of India for
celebrating 75th Azadi ka Amrit Mahotsav.
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ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ .ਐਲ ਨੇ ਸੁ ਤੰਤਰਤਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਇਆ
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਿਦਵਸ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ
ਮਨਾਇਆ। ਪੋ.ਜੀ.ਐਸ.ਬਾਜਪਾਈ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਆਰ.ਜੀ.ਐਨ.ਯੂ .ਐਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਤਰੰਗਾ ਲਿਹਰਾਇਆ।
ਟੀਿਚੰਗ, ਨਾਨ-ਟੀਿਚੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਦਆਂ ਪੋ: ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁ ਲਾਟੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁ ਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨਿਰੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਚਪਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕਰਵਾਇਆ । ਪੋ: ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ
ਨਾਲ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਿਵੱਚ ਪਿਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਗਹ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋ: ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ
ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਿਵਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 75ਵਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ
ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਿਮਤ ਮਹੋਤਸਵ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪਬਿਲਕ ਿਰਲੇ ਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਈਆਂ।
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