
ਪਰਮ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਹਮਾਨ ਲੈਫਟੀਨ� ਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰਘ  (PVSM,AVSM,VSM)
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾ ਂਤੇ ਸਕੂਲਾ ਂਦੇ ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਸਾਿਹਬਾਨ, ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾ ਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਿਹਬਾਨ, ਇਲਾਕੇ
ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਸਟਾਫ਼-ਮ�ਬਰ, ਬੱਿਚਆ ਂਦੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਪਆਰੇ ਬੱਿਚਓ

                            :- ਅੱਠ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੀ ਚਰਨ–ਛੁਹ ਪ�ਾਪਤ ਇਿਤਹਾਸਕ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ

ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਿਵੱਤਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ–ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ

13 ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਜਾ ਂ� ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਿਜਵ� :- ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲੱਪੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ�ਤੀ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਊਚ-

ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਿਮਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਗਰ ਪ�ਥਾ � ਪ�ਪੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਂ� ਬੁਰੀਆ ਂਆਦਤਾ ਂਤ� ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ� ਤਕੜਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਲ-ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ � ਗੁਿਰਆਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਤੇ ਬਖ਼ਿਸ਼ਸ਼ਾ ਂਦੇ

ਕੇ ਿਨਵਾਿਜਆ । ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਿਨਨ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਮ� –ਸਮ� ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਨਗਰ ਿਵਖੇ ਿਵਚਰਦੇ

ਰਹੇ। 

ਿਕਨਾਿਰਆ ਂ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 500 ਿਪੰਡਾ ਂਿਵੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿਰਆਵਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਰਕਾ ਂਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾ ਂਿਜਵ� ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ�
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6,50,000 ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆ ਂਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਆਰੰਭ
ਕੀਤੀ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜੰਗਲਾ’ਂ ਦੀ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 230 ਛੋਟੇ ਜੰਗਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ
ਿਨਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। 

ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ
ਸੈਸ਼ਨ - 2021-22

ਮ� ਸਕਲੂ ਦੀ ਪ�ਬਧੰਕੀ ਕਮਟੇੀ, ਸਟਾਫ਼ ਮ�ਬਰਾਨ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਵਲੱ� ਮੁਖੱ ਮਿਹਮਾਨ, ਬਾਹਰ� ਆਈਆ ਂਸਿਤਕਾਰਯਗੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾ ਂਅਤ ੇਸਾਰ ੇਪਤਵਤੰੇ
ਸਜੱਣਾ � ਤਿਹ ਿਦਲ� ਜੀ ਆਇਆ ਂਆਖਦਾ ਹਾ।ਂ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘੜੀ ਬੜੀ ਸੁਭਾਗ-ਭਰੀ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਮੈ� ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੇਵ� ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ-ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ , ਿਵੱਿਦਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ
2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

  ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥

ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਬਾਰੇ

ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ  
ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ  
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ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਿਹੰਮ                                    :- ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ- ਿਸੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ
(ਰਿਜ.) ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਸੰਸਥਾ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਪਿਰਯੋਜਨਾ’  ਤਿਹਤ
1999 ਤ� ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂ� ਬੱਿਚਆ ਂ ਦੀ ਤਰ�ਾਂ
ਪਾਲਣ ਦੀ  ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ‘ਬਿਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿਸਆ’ ਦੇ ਿਸਧਾਤਂ � ਜੀਵਨ ਦੇ
ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ
ਮੁਿਹੰਮ’ ਤਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 500 ਿਕਲੋਮੀਟਰ  ਸੜਕਾ ਂਦੇ 



                                                        :- ਿਵੱਿਦਅਕ ਸਹੂਲਤਾ ਂ� ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਦਆ ਂਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ (ਰਿਜ.) ਖਡੂਰ

ਸਾਿਹਬ ਵੱਲ� ਸ�: ਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਠਕਰਾਲ ਿਸੰਘਾਪੁਰ ਿਨਵਾਸੀ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਕੌਮਾਤਂਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ

ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੋਿਲ�ਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਏਕੜ ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.�ਸ.ਈ. ਨਵ� ਿਦੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ

ਸਕੂਲ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਸਹੂਲਤਾ ਂਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਸੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਇਿਤਹਾਸਕ ਤੇ ਿਵਰਾਸਤੀ ਿਦੱਖ ਵਾਲੀ

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਦੁਨੀਆ ਂਦੀ ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੱਤਵਾ ਂ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ 2022-23 ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮ� ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਨਰਸਰੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ

ਲਗਭਗ 1712 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵੱਿਦਆ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ � ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਆਧੁਿਨਕ ਸਹੂਲਤਾ ਂਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆ ਂਹਨ ਿਜਵ�:- ਆਧੁਿਨਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਇਸੰ ਲੈਬ, ਮੈਥ ਲੈਬ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ਲੈਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈਬ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾ,ਂ

ਆਧੁਿਨਕ ਸਹੂਲਤਾ ਂਨਾਲ ਲੈਸ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਆ,ਂ ਿਵਸ਼ਾਲ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ, ਇਨਡੋਰ ਗੇਮ ਰੂਮ ,ਆਰਟ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਭਵਨ ਆਿਦ। ਸਕੂਲ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅੰਦਰਲੀ ਕਲਾਤਿਮਕ ਪ�ਿਤਭਾ � ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਂਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ।

                           :- ਿਵੱਿਦਅਕ-ਵਰ� ੇ 2021-2022 ਿਵੱਚ  ਸਕੂਲ ਦੇ 78 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਸੀ.ਬੀ. �ਸ. ਈ. ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸਵ� ਜਮਾਤ ਦੀ

ਪ�ੀਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਿਜਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਰਹਾ। ਸੀ.ਬੀ.�ਸ.ਈ. ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਸਵ� ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਵੱਡੀਆ ਂਮੱਲਾ ਂਮਾਰਿਦਆ ਂ ਿਵਿਦਆਰਥਣ

ਅਿਮਤੋਜਬੀਰ ਕੋਰ ਨੇ 97.4% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ� ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਕਰਤਾਰ ਿਸੰਘ ਨੇ 93.8% ਨੰਬਰਾ ਂਨਾਲ ਦੂਜਾ

ਅਤੇ ਤਰਨਮਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਨੇ 90.6% ਨੰਬਰਾ ਂਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਿਰਹਾ। ਪਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ 95.8% ਅਕੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸਕਲੂ ਿਵਚੱ� ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ

95.4% ਅਕੰਾ ਂਨਾਲ ਦਜੂਾ ਅਤ ੇਹਰਿਸਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ 95.2% ਅਕੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 

ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ�ਾ ਂਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੇ ‘ਸਾਇਸੰ ਉਲੰਪੀਆਡ ਫਾਊਡਸ਼ੇਨ’ ਵਲੱ� ਲਈ ਜਾਦਂੀ ਿਹਸਾਬ, ਅਗੰਰਜ਼ੇੀ ਅਤ ੇਸਾਇਸੰ ਦੀ

ਪ�ੀਿਖਆ ਿਦਤੱੀ ਅਤ ੇ‘ਆਰੀਆ ਭਟੱ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਥੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ’ ਿਵਚੱ ਸਾਡ ੇਸਕਲੂ ਦ ੇ90 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ ਹ।ੈ

ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ

ਿਵੱਿਦਅਕ ਖੇਤਰ

ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ  ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ  
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                                               :- ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਮੱਲਾ ਂਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾ ਂਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆ ਂ ਪ�ਾਪਤੀਆ ਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਦਆਰਥੀ ਸੀ.ਬੀ.�ਸ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂ ਵਲ� ਕਰਵਾਈਆ ਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਭਾਗਦਾਰੀ ਲ�ਦੇ ਹਨ।
ਸ਼�ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ� ਲਈ ਗਈ ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 13 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਮੈਿਰਟ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼�ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲ� ‘ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ’ � ਸਮਰਿਪਤ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ

ਮੰਜੀ ਸਾਿਹਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ’ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਈਆ ਂਧਾਰਿਮਕ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾਵਾ ਂ ਿਵੱਚ� ਸ਼ਬਦ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਦਸਵ� ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਕਿਵਸ਼ਰੀ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਨੌਵ� ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਿਸੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਿਸੰਘ ਅਤੇ
ਿਗਆਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਦਲਸ਼ਾਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਪ�ਸ਼ਨਮੰਚ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਨੌਵ� ਜਮਾਤ ਦੀ
ਹਰਮੀਨ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਸਰਵਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਿਗਆਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਤਰਨਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ
ਕੀਤਾ।

ਸ�ੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਕਾਲਜ,ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਦਵਸ � ਸਮਰਿਪਤ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਥਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੇ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ, ਸੁਲੇਖ-ਰਚਨਾ ਿਵੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕਿਵਤਾ ਉਚਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ
ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

ਸਿਹ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ

10ਵ� ਕਲਾਸ 12ਵ� ਕਲਾਸ



ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਮੇਲਾ 2022, ਪੁਨਰਜੋਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਸਪਿਰੰਗ ਡੇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ, ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ।ਇਸ ਮੇਲੇ ਿਵੱਚ
ਆਯੋਿਜਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਪ�ਸ਼ਨਮੰਚ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਚਾਰ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 15 ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ� ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਿਗਆਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ

ਿਵਿਦਆਰਥਣਾਂ ਅਿਮਤੋਜਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਰਨਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ। 
ਸਪਿਰੰਗ ਡੇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਹੋਿਦਆ ਵੱਲ� ਕਰਵਾਈ ‘ਿਲਟ ਆਰਟ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ’ ਿਵੱਚ ਨੌਵ� ‘ਬੀ’ ਜਮਾਤ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗੁਰਤਰਨਪ�ੀਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 
ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ- ਿਸੱਖੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ(ਰਿਜ.) ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਪਰੈਪਰੇਟਰੀ ਸ�ਟਰ ਫਾਰ
ਿਸਵਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਵੱਲ� ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵ� ਤ� ਬਾਰ�ਵ� ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਿਹਸੀਲ
ਪੱਧਰੀ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਿਦਆਰਥਣਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਿਕਰਨਦੀਪ ਕੁਲਾਰ,
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਾਰ�ਵ� ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਪ�ੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰ�ਵ� ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਿਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2100/-
ਰੁ: ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ।  ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ�ਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ � ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ਵੱਲ� ਿਜ਼ਲ�ਾ
ਪੱਧਰੀ ‘ਸਵੱਛ ਿਵਿਦਆਿਲਆ ਪੁਰਸਕਾਰ 2021-22’ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।  

                       :- ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ � ਹਰ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਿਜਵ�:- ਐਥਲੈਿਟਕਸ, ਬਾਸਿਕਟ-ਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬੈਡਿਮੰਟਨ,
ਖੋ-ਖੋ, ਟੇਬਲ-ਟੈਨਸ, ਕੈਰਮ-ਬੋਰਡ, ਚੈਸ ਆਿਦ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ � ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਛੁੱਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ‘Sports Summer Camp’ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਬੱਿਚਆਂ � ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਅੰਤਰ ਸਕੂਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�:-
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਥਲੈਿਟਕਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ 72 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ। ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (ਅੰਡਰ-14) ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ
(ਅੰਡਰ-19) ਲੜਿਕਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ, (ਅੰਡਰ-19) ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਖੋ-ਖੋ (ਅੰਡਰ-14
ਤੇ 17) ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ �ਮਵਾਰ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਫੁੱਟਬਾਲ (ਅੰਡਰ-19) ਲੜਿਕਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਹ�ਡਬਾਲ
(ਅੰਡਰ-14 ਤੇ 17) ਲੜਿਕਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ (ਅੰਡਰ-14) ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ
(ਅੰਡਰ-17) ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਰੱਸਾ-ਕਸ਼ੀ (ਅੰਡਰ-19) ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਿਕਆਂ ਨੇ �ਮਵਾਰ ਪਿਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ
ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਦਖਾ�ਦੇ ਹੋਏ 64 ਮੈਡਲ ਿਜੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ�
23 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ।

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 5 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਇਵਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਿਡਸਕਸ ਥਰੋਅ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਰਨਬੀਰ
ਿਸੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਿਵੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਿਸਮਰਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਨੇ ਹੈਮਰ ਥਰੋਅ ਿਵੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਿਸੰਘ ਨੇ ਹਾਈ-ਜੰਪ
ਿਵੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� ਇਵਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਿਸਮਰਤਪਾਲ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟ
ਪੱਧਰ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ।

ਖੇਡ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ
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ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀਆ ਂਟੀਮਾ ਂ(ਅੰਡਰ-14) ਲੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਲੜਿਕਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਜਨ�ਾ ਂਿਵੱਚ� 2 ਲੜਕੀਆ ਂਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ
ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ�ਾ ਂਹੀ ਵਾਲੀਬਾਲ (ਅੰਡਰ-19) ਲੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਲੜਿਕਆ ਂਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ
ਿਵੱਚ� 2 ਲੜਕੀਆ ਂਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ (ਅੰਡਰ-19) ਲੜਿਕਆ ਂਨੇ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹ�ਡਬਾਲ ਟੀਮਾਂ
(ਅੰਡਰ-14 ਤੇ 17) ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਹ�ਡਬਾਲ (ਅੰਡਰ-19) ਲੜਕੀਆ ਂਅਤੇ ਲੜਿਕਆ ਂਿਵੱਚ� ਟ�ਾਇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾ ਂਚਾਰਾਂ
ਟੀਮਾ ਂਦੇ 49 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਵਾਲੀਬਾਲ (ਅੰਡਰ-14) ਲੜਕੀਆ ਂਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ�ੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ
ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵੱਚ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਛੇਵ� ‘ਸਾਲਾਨਾ ਐਥਲੈਿਟਕਸ ਮੀਟ’ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ 320 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਨੇ ਭਾਗ ਿਲਆ।

ਿਗਆਰ�ਵ� ‘ਬੀ’ ਜਮਾਤ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਗੁਰਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੌਵ� ‘ਏ’ ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੁਲਤਾਜ ਿਸੰਘ � ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਚੁਿਣਆ
ਿਗਆ। 
                                                           :- ਿਵੱਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਸੰਬੰਧੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਵਸ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਲ-ਿਦਵਸ, ਅਿਧਆਪਕ-ਿਦਵਸ, ਸੰਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਦਵਸ, ਿਵਸ਼ਵ ਧਰਤੀ ਿਦਵਸ, ਿਵਸ਼ਵ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਿਦਵਸ ਮਨਾਏ ਗਏ ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਦਵਸ



                                                  
                                 :- ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਨਰ � ਿਨਖਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਦੇ
ਸਰੀਰਕ-ਨੈਿਤਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਿਸੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਿਸੰਘ ਨਲਵਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ
ਿਸੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚਾਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਹਾਊਸਾ ਂਿਵੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਾਦ-ਿਵਵਾਦ, ਕਿਵਤਾ
ਉਚਾਰਨ, ਸੁੰਦਰ ਿਲਖਾਈ, ਿਚੱਤਰ-ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਵਸ਼ਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ।
ਕਲੱਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆ:ਂ- ਸਕੂਲ ਪ�ਬੰਧ � ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਕਲੱਬ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆ ਂਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-
ਵੱਖ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਕਰਵਾ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  
ਸਿਚਆਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ:- ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਸੱਖੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਇਿਤਹਾਿਸਕ ਿਵਰਸੇ ਅਤੇ ਅਿਜਹੀ ਸੋਚ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ � ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ਹਰ ਜਮਾਤ ਿਵੱਚ ਧਾਰਿਮਕ ਿਵਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ�ਾਇਆ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਿਸੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਿਹਬਾਨ ਦੇ ਪ�ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਿਸੱਖ
ਇਿਤਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ-ਹਾਊਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦਂੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ, ਕਿਵਸ਼ਰੀ, ਭਾਸ਼ਣ-
ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਿਦ ਧਾਰਿਮਕ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾਵਾ ਂਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਮੁਕਾਬਿਲਆ � ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ਗੁਰਿਮਤ ਿਸਧਾਤਾ ਂਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। 

               :- ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਯੁੱਗ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਵਰਗ � ਸਮ� ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆ ਂਅਿਧਆਪਨ ਿਵਧੀਆ ਂਿਸਖਾਉਣ
ਲਈ ਸਮ�-ਸਮ� ਸੀ.ਬੀ.�ਸ.ਈ. ਵੱਲ� ਅਿਧਆਪਕਾ ਂਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.�ਸ.ਈ. ਵੱਲ� ਿਦੱਤੇ ਜਾਦਂ ੇ

ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ ਇਟੰਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ  

ਅੰਤਰ-ਹਾਊਸ ਮੁਕਾਬਲੇ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ  
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                               :- ਟਰੂ ਇੱਕ ਮਨ� ਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ � ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੌਥੀ,
ਪੰਜਵ� ਅਤੇ ਬਾਰ�ਵ� ਦੇ ਬੱਿਚਆ ਂ� ‘ਸਾਡਾ ਿਪੰਡ’ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਅਤੇ ਛੇਵ� ਤ� ਿਗਆਰ�ਵ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ‘ਸਾਇਸੰ ਿਸਟੀ’ ਟਰੂ ‘ਤੇ
ਿਲਜਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸੇ ਤਰ�ਾ ਂਿਸੱਿਖਆ � ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ�ਵ� (ਕਾਮਰਸ) ਜਮਾਤ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ‘ਪੰਜਾਬ �ਡ
ਿਸੰਧ ਬ�ਕ’ ਅਤੇ ਬਾਰ�ਵ� ਸਾਇਸੰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ� ‘ਿਮਲਕ ਪਲਾਟਂ ਵੇਰਕਾ’ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਿਵਖੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ� ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਿਗਆ। 
ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆ ਂਨਵੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂ�ਪਰ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ � ਹੋਰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਓਬਰਾਏ ਫਾਊਡ�ਸ਼ਨ ਫਾਰ
ਿਰਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਯੂ.ਐਸ.ਏ.’ ਵੱਲ� ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

ਿਸੱਿਖਆਦਾਇਕ ਟਰੂ

               :- ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਮ� ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮਿਹਮਾਨ ਲੈਫਟੀਨ� ਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦੀਪ ਿਸੰਘ (PVSM,AVSM,VSM)

ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੀ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾ ਂਿਜੰਨ�ਾ ਂਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਿਵਆ ਂਿਵੱਚ� ਕੀਮਤੀ ਸਮਾ ਂਕੱਢ ਕੇ ਸਾ� ਿਨਵਾਿਜਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜਰ

ਜਨਰਲ ਬਲਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ (VSM) ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ ਂਿਜਨ�ਾ ਂਦੇ ਯਤਨਾ ਂਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਿਹਮਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਿਮਆਨ

ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਹਨਾ ਂਕੋਲ� ਇਨਾਮ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

ਮ� ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਿਦਲ� ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾ ਂਿਜਨ�ਾ ਂਵੱਲ� ਹਰੇਕ ਕੰਮ � ਸਿਹਜ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਮ� ਸਿਤਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਮਾਨਾ ਂਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦਾ ਿਦਲ� ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ,ਂ ਿਜਨ�ਾ ਂਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੌਣਕ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ� ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾ ਂਿਜਨ�ਾ ਂਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਿਮਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਸ� ਵੱਡੀਆ ਂਪ�ਾਪਤੀਆਂ

ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾ।ਂ

ਧੰਨਵਾਦ

 ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥
ਵਾਿਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥

ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ �ਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਿਹਬਾਨਾ ਂ ਵੱਲ� ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਲਗਾਈਆ ਂਗਈਆ।ਂ ਿਮਤੀ 1 ਤ� 4 ਜੂਨ, 2022 � ਿਨਸ਼ਾਨ-ਏ-ਿਸੱਖੀ
ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ (ਰਿਜ:) ਖਡੂਰ ਸਾਿਹਬ ਿਵਖੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ,
ਿਵਿਗਆਨ, ਿਹਸਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ
ਿਤੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ
ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆ ਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂ ਦੇ
ਅਿਧਆਪਕਾ ਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜੀ, ਿਵਿਗਆਨ, ਿਹਸਾਬ
ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਮਾਿਹਰਾ ਂਵੱਲ� ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ
ਦੱਸੀਆ ਂਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨੀਕਾ ਂਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ। 

www.nsikhschool.comwww.nsikhschool.com

nsikhischool@yahoo.comnsikhischool@yahoo.com

 ਡਾ. ਜਸਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ (ਿਸੱਿਖਆ ਰਤਨ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ 
ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆ ਂਰਚਨਾਤਮਕ ਿਵਧੀਆ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ


