ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਲੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਹੈ ਲੋ ੜ-ਡੀ.ਸੀ.
ਭਾਰਤ-ਪਾਜ਼ਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਹੈ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ
ਪੜਾਈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 24 ਸਤੰ ਬਰ
ਭਾਰਤ-ਪਾਜ਼ਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਦਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਲਕ ਭਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਵਲਿੱਖਣ ਪਜ਼ਹਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼
ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱ ਲੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਹੈ।
ਸਰਹਿੱ ਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਸਿੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਸਰੀਮਤੀ
ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ਦਿੱ ਤੀ।
ਜ਼ਡਪਟੀ ਕਜ਼ਮਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ, ਹਜ਼ਰਆ-ਭਜ਼ਰਆ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਅਵਿੱ ਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ, ਛੋਟੇ ਬਿੱ ਜ਼ਚਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰ ਦਰਤਾ ਨੂੰ
ਚਾਰ ਚੰ ਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅਣਜ਼ਿਣਤ ਮਿੱ ਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਜਸ
ਦਾ ਜ਼ਸਹਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਲਵਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਅਤੇ ਸਮਿੱ ਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ
ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਿੱ ਚੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 15 ਅਿਸਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਿੱ ਿਰੀ ਸਮਾਿਮ ਦੌਰਾਨ ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ
ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜ਼ਹਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 2015 ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਵੀ
ਸਨਮਾਜ਼ਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਿੱ ਕਾ ਹੈ।
ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਲਵਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਤੀ 10
ਦਸੰ ਬਰ 2001 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਜ਼ਵਭਾਿ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਪੰ ਡ ਤੇਿਾ ਰਹੇਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਪਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਨਭਾਉਣੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕ ਜਲਾਈ 2006 ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਸਰਹਿੱ ਦੀ ਜ਼ਪੰ ਡ ਦੋਨਾ
ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਮਿਰੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ
ਜ਼ਕ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਯਕਤੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਇਸ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਨਯਕਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਿੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ
ਘਿੱ ਟ ਸੀ।

ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਲਵਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਉਨਾਂ ਨੇ ਖਦ ਜ਼ਮਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਿੀ
ਅਜ਼ਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰ ਿੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੰ ਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਿੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾਜ਼ੜਆਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱ ਜ਼ਭਆਚਾਰਕ ਪਰੋਿਰਾਮ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲੀ ਬਿੱ ਜ਼ਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱ ਚਜੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਹਰ ਕਲਾਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਏਅਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਦੇ ਆਜ਼ਦ ਲਿਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਬਜਲੀ ਜਾਣ ਮਿਰੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਆਜ਼ਦ ਦਾ ਵੀ ਪਰਬੰਿ
ਹੈ।
ਦੋਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਸ. ਲਵਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਲਿਭਿ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਵਿੱ ਚ
ਫੈਲੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਪਜ਼ਹਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰ ਜਵੀ ਕਲਾਸ ਤਿੱ ਕ ਦੇ 233 ਬਿੱ ਚੇ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ 2008 ਤੋਂ ਨਰਸਰੀ ਜ਼ਵੰ ਿ ਚਿੱ ਲ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਜਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚ 40 ਬਿੱ ਚੇ ਜ਼ਸਿੱ ਜ਼ਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ 4 ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਨਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ
ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜ਼ਵੰ ਟਰ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪੜੋ ਪੰ ਜਾਬ
ਪਰੋਜੈਕਟ, ਕੰ ਜ਼ਨਆ ਲੜਕੀ ਸਮਾਿਮ ਆਜ਼ਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਸਕੂਲ ਜ਼ਵਖੇ ਵਣ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ
ਤਜ਼ਹਤ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਿੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਆ-ਭਜ਼ਰਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪੌਿੇ ਲਿਾਉਣ ਨੂੰ
ਵੀ ਜ਼ਦਿੱ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿੱ ਖ ਅਜ਼ਿਆਪਕ ਸ. ਲਵਜੀਤ ਜ਼ਸੰ ਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਦੰ ਜ਼ਦਆਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਇਸ ਸਕੂਲ
ਦੇ ਬਿੱ ਜ਼ਚਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈ ਵਲ ਤਿੱ ਕ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਹਿੱ ਸਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਲਿਾਤਾਰ ਕਬਿੱ ਡੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਹਿੱ ਸਾ ਜ਼ਲਆ ਜਾ ਜ਼ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿੱ ਜ਼ਚਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਿਿੱ ਤਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਤਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਿੋਹਰ ਜ਼ਦਖਾਏ ਿਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅਿੱ ਿੇ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ ਜ਼ਪਛਲੇ
2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਾੜੇ ਪਰਜ਼ਤਯੋਿਤਾ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਜ਼ਵਜ਼ਦਆਰਿੀਆਂ ਵਿੱ ਲੋਂ ਭਾਿ ਲੈ ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਵੀ
ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਿੱ ਜ਼ਸਆ ਜ਼ਕ 2007-08 ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਪੰ ਜਵੀ ਕਲਾਸ ਜ਼ਵਿੱ ਚੋਂ ਸੰ ਤੋ ਬਾਈ ਨੇ ਪਜ਼ਹਲਾ ਸਿਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਹਣ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਵਿੱ ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮਿੱ ਚੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਜ਼ਹਯੋਿ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਿੱ ਿੇ ਦੀ
ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਤਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

