ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲ੍ੋ ਕ ਸੰ ਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ
ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਜ਼ਪਤ ਜ਼ਿਜ਼ਦਅਕ ਮੁਕਾਬਲ੍ੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਜਲ੍ਹਾ ਪੱ ਧਰੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲ੍ਾਨੇ
ਫਾਜ਼ਿਲ੍ਕਾ 9 ਸਤੰ ਬਰ
ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਲੋਂ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਪਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ `ਚ ਸਕੂਲ
ਪਸੱ ਪਿਆ ਪਵਭਾਗ ਵੱ ਲੋਂ ਪਸੱ ਪਿਆ ਮੰ ਤਰੀ ਸਰੀ ਪਵਜੈ ਇੰ ਦਰ ਪਸੰ ਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਵਪਦਅਕ
ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਨ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਉਚਾਰਨ ਪਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪਜਲਹਾ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਪਦੱ ਤੇ ਹਨ। ਸਕੱ ਤਰ ਸਕੂਲ
ਪਸੱ ਪਿਆ ਸਰੀ ਪਕਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਿ-ਰੇਿ `ਚ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਪਜਲਹੇ ਫਾਪਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ
ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪਮਡਲ ਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਸੰ ਦੇਸ਼, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਪਹਬ ਪਰਤੀ ਆਪਣੀ
ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਤੰ ਨੇ ਵਰਗਾਂ `ਚ ਪਹੱ ਸਾ ਪਲਆ।
ਪਜਲਹਾ ਪਸੱ ਪਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਡਾ. ਪਤਰਲੋਚਨ ਪਸੰ ਘ ਪਸੱ ਧੂ ਅਤੇ ਪਜਲਹਾ ਪਸੱ ਪਿਆ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਡਾ. ਸੁਿਵੀਰ
ਪਸੰ ਘ ਬੱ ਲ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪਸੱ ਪਿਆ ਿੋਜ ਤੇ ਪਸਿਲਾਈ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵੱ ਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਜਲਹਾ ਪੱ ਧਰੀ ਮੁਕਾਬਪਲਆਂ ਦੇ
ਜੇਤੂਆਂ ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਪਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪਦੱ ਤੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਜਲਹਾ ਪੱ ਧਰੀ ਭਾਸਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਆਰਚੀ
ਪੁੱ ਤਰੀ ਜੋਪਗੰ ਦਰ ਪਸੰ ਘ ਸ.ਹਾ. ਸਕੂਲ ਚੱ ਕ ਜਮਾਲਗੜਹ ਦੀ ਪਵਪਦਆਰਥਣ ਨੇ ਪਪਹਲਾ, ਰੁਹਾਪਨਅਤ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਪਰਤੀਸ਼ਾ ਨੇ
ਤੀਸਰਾ, ਪਮਡਲ ਪਵੰ ਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਅਰਸ਼ਪਰੀਤ ਕੌ ਰ ਪੁੱ ਤਰੀ ਸਤਨਾਮ ਪਸੰ ਘ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਵਪਦਆਰਥਣ ਨੇ ਪਪਹਲਾ,
ਇਲਮਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਜਸ਼ਨਪਰੀਤ ਕੌ ਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ, ਪਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਜੰ ਨਤ ਪੁੱ ਤਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਕੂਲ ਦੀ
ਪਵਪਦਆਰਥਣ ਨੇ ਪਪਹਲਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਕੌ ਰ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌ ਰ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਾਪਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਲੋ ੜਾਂ
ਵਾਲੇ ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪਲਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਜਲਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ)
ਸਵੀਕਾਰ ਗਾਂਧੀ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੰ ਮੀ ਪਸੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਪਸਆ ਪਕ ਇੰ ਨਹਾਂ ਮੁਕਾਬਪਲਆ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ `ਚ ਸਕੂਲ
ਮੁਿੀਆਂ, ਅਪਧਆਪਕਾਂ, ਪਵਪਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਪਆਂ ਦਾ ਵੱ ਡਮੁੱ ਲਾ ਸਪਹਯੋਗ ਪਰਹਾ ਹੈ।
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NODAL OFFICERS TO BE APPOINTED TO MONITOR WATER DRAINAGE
FROM FIELDS OF FAZILKA & MUKTSAR DISTRICTS: SARKARIA
· Special Girdawari ordered to assess the crop loss: Kangar
· Water Resources, Revenue Ministers and PPCC President visit waterlogged areas of
Fazilka district
Abohar (Fazilka), September 9:
Punjab Water Resources Minister Mr. Sukhbinder Singh Sarkaria, Revenue,
Rehabilitation and Disaster Management Minister Mr. Gurpreet Singh Kangar and Punjab
Pradesh Congress Committee President Mr. Sunil Jakhar on Wednesday visited the
waterlogged areas of Fazilka and Sri Muktsar Sahib Districts. During the visit to these
villages, MLA Mr. Raminder Singh Awla and Nathu Ram were also present.
Taking the stock of the situation, Mr. Sarkaria directed the officials to immediately
press the pumps in service to drain out water from fields to ensure timely sowing of next
crop. He said that Nodal Officers would be appointed to monitor the drainage of water from
fields. He also instructed the officials to ensure that inhibited areas do not get waterlogged.
He underlined the need to bring out comprehensive project to find a permanent solution of
the water logging problem.
Revenue Minister said that Punjab Government has ordered of special Girdawari to
assess the crop loss due to waterlogging caused due to heavy rain in the area.
Interacting with those whose crops were damaged, the cabinet ministers assured the
farmers of all possible help and also directed officials to assess crop loss of every affected
farmer at the earliest.
Mr. Sunil Jakhar said that this catastrophe has been resulted because of unplanned
projects of last SAD-BJP Government. Farmers were suffering at the hand of faulty drains
constructed during SAD regime. The Chief Minister Captain Amarinder Singh led Punjab
Government would bring an adequate plan to solve this problem once for all, he added.
He said that then Punjab Chief Minister Mr. Parkash Singh Badal and he (Mr. Jakhar)
had called on then Prime Minister Dr. Manmohan Singh in 2014. Dr. Manmohan Singh had
sanctioned a Rs. 2246 crore project to sort out the problem of faulty drains but SAD
Government did not give any detail of this amount and waterlogging problem still exists. If
SAD Government utilized this amount in proper manner, then these farmers would not have
been suffered today.
The Cabinet Ministers and PPCC President visited Abohar bypass, Duttarnwali,
Malookpura, Bhangalan, Dharangwala, Muradwala Dal Singh, Kuharianwali, Mamu Khera,
Mamu Khera Khatwan villages in Fazilka. On this occasion Deputy Commissioner Mr.
Arvind Pal Singh Sandhu, SSP Mr. Harjit Singh, DCC President Mr. Ranjam Kamra were
also present.

