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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਪੂਰਨ ਮਨ ੁੱਖੀ  ੰਭ ਤਾ (ਪੋਟੈਨਸਸ਼ਅਲ) ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਆਂਕਾਰੀ  ਮਾਜ ਦੇ 
ਸ ਕਾ  ਲਈ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸ ਕਾ  ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਹਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ,  ਮਾਸਜਕ 

ਸਨਆਂ ਅਤੇ  ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ, ਸ ਸਿਆਨ ਸ ੁੱਚ ਅੁੱਿੇ  ਧਣ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ, ਕੌਮੀ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ, ਅਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ 

ਦੀ  ੰਭਾਲ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕ ਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮੰਡਲੀ 
ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ ਅੁੱਿੇ  ਧਣ ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ ਲਈ ਧ ਰੀ ਹੈ। ਸ ਅਕਤੀ,  ਮਾਜ, ਦੇ , ਅਤੇ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀ 
ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇ  ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ ਅਤੇ  ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਅਤੇ ਪੂਰਨਤਾ ਲਈ  ਰਬੋਤਮ ਰਾਹ 

 ਰਬਸ ਆਪੀ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਹੈ। ਅਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸ ੁੱਚ ਜੁੱਿ ਦੀ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਨੌਜ ਆਨ ਅਬਾਦੀ 
ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਹੋ ੇਿੀ, ਤੇ  ਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ  ਾਡੇ ਦੇ  ਦਾ ਭਸ ੁੱਖ 

ਤੈਅ ਕਰੇਿੀ।  

ਭਾਰਤ  ੁੱਲੋੀਂ 2015 ਸ ੁੱਚ ਅਪਣਾਏ ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ  ਲਈ 2030 ਕਾਰਜ- ੂਚੀ ਦੇ ਟੀਚੇ 4 (ਹੰਸ ਟੀ 4) ਸ ੁੱਚ 

ਪਰਤੀਸਬੰਬਤ ਭੂਮੰਡਲੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਸ ਕਾ  ਕਾਰਜ- ੂਚੀ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ 2030 ਤੁੱਕ  ਰਬ-ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਅਤੇ 
ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ  ਾਲੀ ਿ ਣ ੁੱ ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ  ਭ ਲਈ ਜੀ ਨ ਭਰ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇ  ਪਾਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ ਸਕ ਸ ੁੱਖਣ ਨੂੰ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ ੰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨ ਾਂ ਰੂਪ 

ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ ਤਾਂ ਸਕ ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਕਾਰਜ- ੂਚੀ 2030 ਦੇ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਟੀਚੇ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ (ਹੰਸ ਟੀ) 
ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾ  ੁੱਕਣ।  

ਸਿਆਨ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਦ ਨੀ ਆਂ ਭਰ ਸ ੁੱਚ ਸਤੁੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ ਸ਼ਾਲ ਅੰਕੜਾ 
ਭੰਡਾਰਾਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਸ ੁੱਖਣ, ਬ ਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧੀ ਸਜਹੇ ਅਚੰਭਾਕਾਰੀ ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਕਾ ਾਂ ਕਰਕੇ, 
ਦ ਨੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਤ  ਾਰੇ ਸ ਖਲਾਈਹੀਣ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋੀਂ ਸਕ ਿਸਣਤ, ਕੰਸਪਊਟਰ 

ਸ ਸਿਆਨ, ਅੰਕੜਾ-ਭੰਡਾਰਨ ਸ ਸਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਸਿਆਨਾਂ,  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਮਰਥਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਖਲਾਈ-ਭਰਪੂਰ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਿ ਲਿਾਤਾਰ  ਧਦੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਹੈ। 

 ਾਤਾ ਰਣ ਪਸਰ ਰਤਨ,  ਧਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਸਕਰਤਕੀ  ਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਿਦੇ ਪਏ ਖੋਰੇ ਕਰਕੇ, ਇ  ਸ ੁੱਚ  ੀ  ੁੱਡਾ 
ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਅ ੀੀਂ ਦ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ, ਜਲ, ਭੋਜਨ, ਅਤੇ   ੁੱਛਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ੇੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ ਹਾਂ; ਇ  

ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਨ ੀੀਂ ਸ ਖਲਾਈ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੀ  ਸ ਸਿਆਨ, ਰ ਾਇਣ ਸ ਸਿਆਨ, 

ਭੌਸਤਕ ਸ ਸਿਆਨ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸ ਸਿਆਨ, ਅਤੇ  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨ ਸ ੁੱ ਚ ਸ ਖਲਾਈ  ਾਲੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ 
ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਿੀ । ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪੀ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ  ਧਦੇ ਪਏ ਉਿਮਣ ਕਰਕੇ, ਛੂਤ ਰੋਿਾਂ ਨਾਲ 

ਨਸਜੁੱਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤ ੇਰੋਿ-ਰੋਧੀ-ਔਖਧਾਂ ( ੈਕ ੀਨ) ਦੇ ਸ ਕਾ  ਦਾ ਕੰਮ ਰਲ-ਸਮਲ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਨਿੇ; 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ  ਮਾਜੀ ਮ ੁੱਦੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ  ਧਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 
ਸ ਕਸ ਤ ਦੇ  ਬਣਨ  ੁੱਲ  ਧਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦ ਨੀ ਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬ ਣਨ ਦੇ ਨਾਲ 

ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਾਂ ਦੀ ਮੰਿ  ੀ  ਧੇਿੀ।  

 ਹੀ ਹੈ ਸਕ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਪਰ ਸਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ ਸਤੁੱਖ ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਰ  ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਬੁੱਚੇ ਬੁੱ  ਸ ੁੱਖਣ ਈ ਨਾ, ਬਲਸਕ  ਧੇਰੇ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਇਹ  ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਸਕ ਸ ੁੱਖਣਾ 
ਸਕ ੇੀਂ ਹੈ। ਇ   ਕਰਕੇ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਸਚਆਂ  ੁੱਲ  ਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਘੁੱਟ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ, 

ਅਲੋਚਨਾ ੀ ਸਕ ੇੀਂ  ੋਸਚਆ ਜਾ ੇ ਅਤੇ  ਮੁੱਸ ਆ ਾਂ ਹੁੱਲ ਸਕ ੇੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸ ਰਜਣਾਤਮਕ ਸਕ ੇੀਂ  ੋਸਚਆ 

ਜਾ ੇ ਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸਕ ੇੀਂ ਬਸਣਆਂ ਜਾ ੇ, ਅਤੇ ਨ ੇੀਂ ਤੇ ਬ ਦਲਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ਚ ਕਾਢ (ਇਨੋ ੇਸ਼ਨ) ਸਕ ੇੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ, 
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ਇਹਨਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਢਸਲਆ ਸਕ ੇੀਂ ਜਾ ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ ਚਲੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਾਤ ਸਕ ੇੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ । 

ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਇੰਞ ਹੋ ੇ ਪਈ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਧੇਰੇ ਅਨ ਭ ਮ ਖੀ,  ਰਬੰਿੀ, ਅਖੰਡ, ਜਸਿਆ ਾਮ ਖੀ, 
ਲੁੱਭਤਮ ਖੀ, ਸ ੁੱਸਖਆਰਥੀਮ ਖੀ, ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾਮ ਖੀ, ਲਚਕੀਲੀ, ਅਤੇ, ਸਨਰ ੰਦੇਹ ਅਨੰਦਭਰਪੂਰ, ਬਣੇੀਂ। 

ਸ ਸਖਆਰਥੀ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਖਾਂ ਅਤੇ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ, ਸ ਸਿਆਨ ਤੇ ਿਸਣਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੂਲ ਕਲਾ ਾਂ, 
ਸਸ਼ਲਪਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨ, ਮ ਨ-ਪਰਚਾ ੇ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਤੰਦਰ  ਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ,  ਾਸਹਤ,  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ, ਅਤ ੇ 
ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਚਸਰੁੱਤਰ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਕਰੇ, ਸ ੁੱਸਖ ਆਰਥੀਆਂ 

ਨੂੰ ਨੈਸਤਕ, ਤਰੁੱਕੀ, ਦਇਆ ਾਨ, ਤੇ ਦ ੁੱਖ-ਦਰਦ  ੰਡਣ  ਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾ ੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ  ੰਤੋਖਦਾਈ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰੇ।  

ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਹੈ ਇ  ਸ ਚਲਾ ਪਾੜਾ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੋੀਂ 
ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਅਸਜਹੇ   ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜਹੜੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ  ਰਬਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ, 
ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ ਸਲਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਸਰਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ 2040 ਤੁੱਕ ਅਸਜਹੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਹੋ ੇ ਜੋ ਸਕ ੇ ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ੇ, 
ਤੇ ਹਰ  ਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਸਪਛੋਕੜ  ਾਲੇ ਸ ਸਖਆਰਥੀ ਦੀ  ਰਬਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ 

ਪਹ ੰਚ ਹੋ ੇ।  

ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਇੁੱਕੀ ੀੀਂ  ਦੀ ਦੀ ਪਸਹ ਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇ  ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇ  ਦੀਆਂ 

 ਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ ਕਾ  ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਸਜੁੱਠਣਾ ਹੈ। ਇ  ਸ ੁੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ 

ਆਧਾਰ ਬਣਾਉੀਂਸਦਆਂ ਇੁੱਕੀ ੀੀਂ  ਦੀ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਸਖਆ ਾਂ ਭਰੇ ਟੀਸਚਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀ , ਹੰਸ ਟੀ4 

 ਮੇਤ, ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ ਰਜ ਣਾ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਬਣਤਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ 

 ਮੇਤ, ਮ ੜ-ਅ ਲੋਕਨ ਅਤੇ   ਧਾਈ ਦਾ ਪਰ ਤਾ  ਹੈ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀ ਤੀ ਹਰੇਕ ਸ ਅਕਤੀ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾਤਮਕ 

 ੰਭਾ ਨਾ ਦੇ ਸ ਕਾ  ‘ਤੇ ਉਚੇਚਾ ਬਲ ਦੇੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇ  ਅ ੂਲ ਤੇ ਸਟਕੀ ਹੈ ਪਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਬੁੱ  ਸਿਆਨ ੀ 
 ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ -  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ- ਾਖਰਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਮਰੁੱਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ 

ਅਲੋਚਨਾ ੀ  ੋਚ ਅਤੇ  ਮੁੱਸ ਆ ਹੁੱਲ ਕਰ ਨ  ਰਿੀਆਂ ਸਿਆਨ ੀ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦਾ - ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ ਕਾ  ਨਾ 
ਕਰੇ, ਬਲਸਕ  ਮਾਜੀ, ਨੈਸਤਕ, ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ੀ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸ ਹਾਰ ਦਾ ਸ ਕਾ   ੀ ਕਰੇ। 

ਪ ਰਾਤਨ ਅਤੇ  ਦੀ ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਨ ਤੇ  ੋਚ ਇ  ਨੀ ਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮ ਨਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ  ੋਚ ਅਤੇ 
ਦਰਸ਼ਨ ਸ ੁੱਚ ਸਿਆਨ (Jnan), ਬ ੁੱਧੀ (Pragya), ਅਤੇ  ੁੱਚ (Satya) ਨੂੰ  ਦਾ ਮਨ ੁੱਖ ਦਾ  ਰਬੋਤਮ ਟੀਚਾ 
 ਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ  ੀ। ਪ ਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੁੱ  ਇ   ਜੁੱਿ ਸ ੁੱਚ, ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਬਾਹਰ, 

ਸਜਉਣ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਸਿਆਨ ਿਰਸਹਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀੀਂ  ੀ, ਬਲਸਕ   ੈ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਨ ਭ  ਅਤੇ ਮ ਕਤੀ 
ਲਈ ਸਿਆਨ ਿਰਸਹਣ ਕਰ ਨਾ  ੀ। ਪ ਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਤ ਪਰਸ ੁੱਧ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤਕਸ਼ਸਸ਼ਲਾ, ਨਾਲੰਦਾ, 
ਸ ਕਰਮਸਸ਼ਲਾ, ਤੇ  ੁੱਲਭੀ ਨੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਸਮਆਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 
ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਪਛੋਕੜ ਤੇ ਦੇ ਾਂ ਦੇ ਸ ਦ ਾਨ ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਦੁੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨ ੇ 
ਚਰਕ,    ਰ ਤ, ਆਰੀਆਭੁੱਟ,  ਰਾਹ ਸਮਹੀਰ, ਭਾ ਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਬਰਹਮਿ ਪਤ, ਚਾਣੁੱਸਕਆ, ਚੁੱਕਰਪਾਣੀ ਦੁੱਤ, 

ਮਾਧ , ਪਾਸਣਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ, ਨਾਿਾਰਜ ਨ, ਿੌਤਮ, ਸਪੰਿਲ,  ੰਕਰਦੇ , ਮੈਤਰੇਈ, ਿਾਰਿੀ, ਥੀਰ  ੁੱਲੂ ਰ, ਅਤੇ 
ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸ ਦ ਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਜੰਨਾਂ ਨੇ ਿਸਣਤ, ਖਿੋਲ ਸ ਸਿਆਨ, ਧਾਤ ਸ ਸਿਆਨ, ਸਚਸਕਤ ਾ ਅਤੇ 
ਚੀਰ-ਫਾੜ ਸ ਸਿਆਨ ( ਰਜਰੀ), ਨਿਰ-ਉ ਾਰੀ, ਭ ਨ-ਸ ਸਿਆਨ, ਨਾ -ਸਨਰਮਾਣ ਤੇ ਸਦਸ਼ਾ ਸ ਸਿਆਨ, ਯੋਿ, 

ਲਸਲਤ ਕਲਾ ਾਂ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਤੇ ਸਕੰਨੇ ਹੋਰ ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ ਮੌਸਲਕ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ 
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ਤੇ ਸਚੰਤਨ ਨੇ ਦ ਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਰਭਾ  ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਸ ਰ ੇ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਾਮੁੱਤੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਨੂੰ 

ਆਉਣ  ਾਲੀ ਆਂ ਨ ਲਾਂ ਲਈ ਸ ੰਸਜਆ ਤੇ  ਾਂਸਭਆ ਈ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ ਲਸਕ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀੀਂ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ‘ਚ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨ ੀੀਂ 
 ਰਤੋੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱ ਚ ਅਸਧਆਪਕ ਮੂਲ ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੀ ਧ ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਧਆਪਕ ਸਕਉੀਂਸਕ  ਾਡੇ ਅਿਲੀ ਪੀੜਹੀ 
ਦੇ ਨਾਿਸਰਕਾਂ ਦਾ ਮ ਹਾਂਦਰਾ ਘੜਦੇ ਹਨ, ਇ   ਲਈ ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਧਆਪ ਕਾਂ ਨ ੰ ਹਰ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ  ਾਡੇ 
 ਮਾਜ ਦੇ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ  ਸਤਕਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਦੁੱ ਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਮ ੜ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ  ਭ ਕ ਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ  ੰਭ  ਦੀ 
ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ   ਚਾਰੂ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਸਨਭਾਉਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਨ ਸਨਰਬਾਹ,  ਸਤਕਾਰ,   ੈਮਾਨ, ਤੇ 
  ਾਧੀਨਤ ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਧਆਪਨ ਦੇ ਸਕੁੱਤੇ ਸ ੁੱਚ  ਭ ਤੋੀਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਪਰਸਤਭਾ ਾਨਾਂ 
ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਦੇ ਸਨਭਾਅ ਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੀਆਂ ਸ ਧੀਆਂ 

 ੀ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਹਰ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਲਈ, ਭਾ ੇੀਂ ਉਹ ਸਕਧਰੇ  ੀ ਰਸਹੰਦੇ ਹੋਣ, ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਪਰਣਾਲੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਸਤਹ ਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢੇ, ਸ ਤਕਰੇ ਦੇ ਸਸ਼ਕਾਰ, ਤੇ ਘੁੱਟ ਨ ਮਾਇੰਦਿੀ  ਾਲੇ  ਮੂਹਾਂ 
 ੁੱਲ ਉਚੇਚਾ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇ। ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਬੜੀ  ੁੱਡੀ  ਮਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤ ੇ ਆਰਸਥਕ ਤੇ  ਮਾਸਜਕ 

ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਭਾਈ ਾਲਤਾ, ਤੇ  ਮਾਨਤਾ ਲਈ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਡਾ  ੰਦ ਹੈ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ 

ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜ  ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ  ਮੂਹਾਂ  ਾਲੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਮਜਾਤ ਰਕੋਾਂ ਦੇ ਹ ੰਸਦਆਂ 

 ੀ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ  ੁੱਡੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਮਥੇ ਮੌਕੇ ਸਮਲਣ।  

ਦੇ  ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਅਮੀਰ  ੰਨ   ੰਨਤਾ ਤੇ  ਸਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ 

ਸ ਚਾਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਤੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜ ਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ 
ਅਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ  ਮਾਜੀ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਇ  ਦੀ ਅਦ ੁੱਤੀ ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਤ ੇ 
ਸਚੰਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕੌਮੀ   ੈਮਾਨ,   ੈ-ਭਰੋ ੇ,   ੈ-ਸਿਆਨ,  ਸਹਕਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ 

ਕੇੀਂਦਰੀ  ਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਸਪਛਲੀਆਂ  ਨੀਤੀਆਂ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਸਪਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹ ੰਚ ਤੇ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ‘ਤੇ 
ਕੇੀਂਦਰਤ  ੀ। ਇ  ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਚ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਨੀਤੀ 1986, ਜੋ 1992 ਸ ੁੱਚ  ੋਧੀ ਿਈ  ੀ (ਕੌਸ ਨੀ 1986/92), 

ਦੇ ਰਸਹੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਥਾਂ ਸਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਸਪਛਲੀ 1986/92  ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋੀਂ ਸਪੁੱਛੋੀਂ  ੁੱਡਾ ਮੋੜ ‘ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ 
ਮ ਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਕਨੂੰਨ (ਐਕਟ) 2009’ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜ  ਨੇ  ਭ ਲਈ ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।  

ਇ  ਨੀਤੀ  ਦੇ ਸ ਿਾਂਤ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਜਹੇ ਚੰਿੇ ਮਨ ੁੱਖ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕੀ (ਲਾਜੀਕਲ) ਸਚੰਤਨ ਅਤੇ ਸ ਹਾਰ ਦੇ 
ਯੋਿ ਹੋਣ, ਸਜੰਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਡੂੰਘੇ ਨੈਸਤਕ ਬੰਧੇਜਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਹਮਸਦਲੀ ਤੇ  ਹਾਨ ਭੂਤੀ,  ਾਹ  ਤ ੇ 
ਸਦਰੜਤਾ, ਸ ਸਿਆਨੀ   ਭਾਅ ਅਤੇ ਸ ਰਜਣੇਈ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ੇ। ਇ  ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ  ੰਸ ਧਾਨ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਕਆ ੇ 
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ਿਏ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾਮ ਖੀ, ਭਾਈ ਾਲਤਾਮ ਖੀ (ਇਨਕਲੂਸਜ਼ ), ਅਤੇ ਬਹ ਲਤਾਮ ਖੀ  ਮਾਜ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ 

 ਚਨਬੁੱਧ, ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀ ਲ, ਅਤੇ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ  ਾਲੇ ਨਾਿਸਰਕ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

ਇੁੱਕ ਚੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਉਹ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਸਜੁੱਥੇ ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦਾ   ਆਿਤ ਹ ੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਹ ੰਦੀ 
ਹੈ, ਸਜੁੱਥੇ   ਰੁੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਦੇਈ ਸ ੁੱਖਣ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੋੀਂਦ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਸਜੁੱਥੇ ਬਹ -ਭਾਂਤ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਅਨ ਭ  

ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ, ਅਤੇ ਸਜੁੱਥੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਭੌਸਤਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀੀਂਦੇ  ਰੋਤ ਹਾ ਲ 

ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਦਾ ਇਹ ਿ ਣ ਹਾ ਲ ਕ ਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇ  ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ,  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੜਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਬੇਰੋਕ   ਮੇਲ (ਇਨਸਟਿਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ 
ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਮ ੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸ ਅਕਤੀਿਤ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਇਕੁੱਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਿ ਾਈ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਮੂੂ਼ਲ ਸ ਧਾਂਤ ਇਹ ਹਨ: 

 ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅਕਾਦਸਮਕ ਤੇ ਅਣ-ਅਕਾਦਸਮਕ ਦੋ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਰਬੰਿੀ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ  ਾਧੇ 
ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਦੋ ਾਂ ਨੂੰ  ੰ ੇਦਨਸ਼ੀ ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਿਸਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ 

ਸਨਿੇਕਲੀਆਂ  ਮਰਥਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਣ ਕਰਨਾ; 
 ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੁੱਕ ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੂਲ  ਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ (ਸਨਊਮਰੇਸ਼) ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ  ਭ ਤੋੋਂ ਿਿੱਿ ਤਰ ਜੀਹ ਦੇਣਾ;  
 ਲਚਕ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸਖਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦਾ ਿਤੀ-ਮਾਰਿ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚ ਣਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਹਾ ਲ 

ਕਰ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਇੰਞ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜਸਿਆ ਾ ਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਜੀ ਨ ਸ ੁੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ 

ਆਪ ਚ ਣ  ੁੱਕਣ; 

  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਨ ਕ ਾਨਦੇਹ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਸ ਚਕਾਰ, ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਾ-ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਸ ਚਕਾਰ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ 
ਅਤੇ ਅਕਾਦਸਮਕ ਧਰਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਿੱਕੀ ਿੰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ; 

 ਹਰ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਨ ਸ ਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਦ ਨੀਆਂ 

ਲਈ ਸ ਸਿਆਨਾਂ,  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਕਲਾ ਾਂ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆ ਰ-ਪਾਰ 

ਬਹ ਸਿਸ਼ਾਿੀ ਅਤੇ  ਰਬੰਗੀ ਸ ਿੱਸਿਆ; 

 ਘੋਸਟਆਂ/ਰਟਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰੀਸਖਆ ਲਈ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ  ੰਕਲਪਾਂ ਦੀ  ਮਝ ਨੂੰ ਪਸਹਲ; 

 ਤਰਕਮ ਖੀ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨ ੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਲਈ ਸ ਰਜਣ-ਗ ਣ ਅਤੇ ਅਲੋਚਨਾਿੀ  ੋਚ; 

 ਨੈਸਤਕਤਾ ਅਤੇ ਰਸਹਮਸਦਲੀ, ਦੂਸਜਆਂ ਲਈ  ਸਤਕਾਰ,   ੁੱਛਤਾ, ਸਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾ ਨਾ,  ੇ ਾ 
ਭਾ ਨਾ, ਜਨਤਕ  ੰਪਤੀ ਦਾ  ਸਤਕਾਰ, ਸ ਸਿਆਨੀ ਸਬਰਤੀ,   ੈਧੀਨਤਾ, ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀ ਦੀ ਭਾ ਨਾ, 
ਬਹ ਲਤਾ ਾਦ,  ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਸਨਆਂ ਸਜਹੀਆਂ ਮਨ ਿੱਿੀ ਤ ੇ ੰਸਿਿਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ; 

 ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਭਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਿਰਤੋੋਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਿਾ; 
  ੰਚਾਰ,  ਸਹਯੋਿ, ਰਲਸਮਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਦਰੜਹਤਾ ਸਜਹੇ ਜੀਿਨ ਹ ਨਰ; 

 ਅੁੱਜ ਦੇ ਕੋਸਚੰਿ  ੁੱਸਭਆਚ ਾਰ ਨੂੰ  ਧਾਉਣ  ਾਲੇ ਅੰਤਕ-ਆਤਮੀ ( ੁੱਮੇਸਟ ) ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੀ ਥਾਂ  ਾਰ- ਾਰ 

ਸਨਰੰਤਰ-ਆਤਮੀ (ਫਾਰਮੇਸਟ ) ਮ ਲਾਂਕਣ ਤੇੋਂ ਜ਼ੋਰ; 

 ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਿੱਡੀ ਿਰਤੋੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ; 
ਸਦਸ ਆਂਿ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹ ੰਚ  ਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ; 
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  ਦਾ ਇਹ ਸਧਆਨ ‘ਚ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਾਂਝੀ  ੂਚੀ ਦਾ ਸ ਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ, ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ, 
ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਚ  ਥਾਨੀ ਪਰ ੰਗ ਅਤੇ ਿੰਨ- ਿੰਨਤਾ ਦਾ  ਸਤਕਾਰ;  

 ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਬੰਧ ਸ ੁੱਚ  ਭ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੌਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਇਿੱਕ- ਮਾਨਤਾ 
ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲਤਾ  ਾਰੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਸਨਰਸਣਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ; 

 ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੇ 
 ਭ ਪੜ੍ਾਿਾਂ ਸਿਚਕਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ; 

 ਅਸਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਿਆਪਨ  ਮੂਹ ਸ ਿੱਿਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਿ ਰੀ - ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸਨਰਤੰਰ 

ਪੇਸ਼ਾ ੀ (ਪਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਲ) ਸ ਕਾ , ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ  ੇ ਾ ਹਾਲਤਾਂ; 
 ਲੇਿਾ-ਪੜ੍ਤਾਲ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾ ਹੀੋਂ, ਅਿੰਡਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ   ਚਾਰੂ  ਾਿਨ ਿਰਤੋੋਂ 

ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ‘ਹੌਲਾ ਪਰ ਕਰੜ੍ਾ’ ਨੇਮਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ   ਾਧੀਨਤਾ, ਚੰਿੇਰੇ 

ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਰਾਹੀੀਂ ਕਾਢ-ਭਾ ਨਾ ਅਤੇ ਲੀਕ ਤੋੀਂ ਹਟ ਕੇ ਸ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ;  
 ਸ ਲੁੱਖਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਸਿਲਿੱਿਣ ਿੋਜ ਜ ੜ ੀੀਂ-ਸ਼ਰਤ  ੁੱਜੋੀਂ; 
 ਸਨਰੰਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮਾਸਹਰਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਨੇਮਬੰਦ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 

ਪੜ੍ਚੋਲ; 

 ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਮੀਰ,  ੰਨ-   ੰਨੇੀਂ, ਪ ਰਾਤਨ ਤੇ ਅਜੋਕੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਪਰਣਾਲੀਆਂ 

ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜੜਹਾਂ ਹੋਣਾ; 
 ਸ ਿੱਸਿਆ ਜਨਤਕ  ੇਿਾ ਹੈ; ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹਰ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਧਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ 

 ਮਸਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
 ਇਿੱਕ ਤਗੜ੍ੀ ਅਤੇ ਜੀਿੰਤ ਜਨਤਕ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸਿਿੱਚ ਸਨਿੱਗਰ ਸਨਿੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ  ੁੱਚੀ 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਨੁੱਜੀ ਅਤੇ  ਮੂਹੀ ਭਾਿੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ। 

ਇ  ਨੀਤੀ  ਦੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ 

ਇਹ ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ ੁੱਚ ਜੜਹਾਂ  ਾਲੀ ਅਸਜਹੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸਚਤ ਦੀ ਹੈ, 
ਸਜਹੜੀ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਦਰਜਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੁੱਕ ਹੰਢਣ ਾਰ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾਮ ਖੀ 
ਅਤੇ ਜੀ ੰਤ ਸਿਆਨ  ਮਾਜ ਸ ੁੱਚ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਕਰਦੀ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਇੰਞ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਭੂਮੰਡਲੀ ਸਿਆਨ 

ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਚਤ ਦੀ ਹੈ ਸਕ  ਾਡੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਮੌਸਲਕ ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਕ ਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ  ਸਤਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੇ  ਨਾਲ ਲਿਾਅ, 

ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਦ ਨੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਕਾ ਅਤੇ ਕਰਤ ਾਂ ਪਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨ। ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀ 
 ੋਚ ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਸ ੁੱਚ ਡੂੰਘਾ, ਸ ਚਾਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਈ ਨਹੀੀਂ ਭਾ ਨਾ, ਬ ੁੱ ਧੀ, ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੀ, 
  ੈਮਾਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਆਨ, ਹ ਨਰ, ਅਤੇ ਅਸਜਹੀ ਸਬਰਤੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਜਹੜੀ 
ਮਨ ੁੱਖੀ ਹੁੱਕਾਂ, ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ  ਅਤੇ ਜੀ ਨ-ਸਕਸਰਆ, ਅਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀ ਭਲਾਈ ਪਰਤੀ ਜ਼ ੰਮੇਦਾਰੀ ਭਰੀ  ਚਨਬੁੱਧੀ 
ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ੇ, ਅਤੇ ਇੰਞ  ੁੱਚ-ਮ ੁੱਚ ਭੂਮੰਡਲੀ ਨਾਿਸਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ੇ।  
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ਭਾਗ-I  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਿੱਸਿਆ 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਚਤ ਦੀ ਹੈ ਸਕ 3-18  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ  ਰਤਮਾਨ 10+2 ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ 

5+3+3+4  ਾਲੀ ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਤਰਕਾਰੀ ਸ ੁੱਚ ਬਦਸਲਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ਬੰਧਤ 

ਸਚੁੱਤਰ ਸ ੁੱਚ ਸ ਖਾਇਆ ਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ ੁੱਚ ਪਾਠ-4 ਸ ੁੱਚ ਸ  ਤਾਰ ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ।  

 

ਐ   ੇਲੇ, 3-6  ਾਲ ਦੇ ਉਮ ਰ ਜ ੁੱਟ ਦੇ ਬੁੱਚੇ 10+2 ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਨਹੀੀਂ ਹਨ, ਸਕਉੀਂਸਕ ਪਸਹਲੀ ਜਮਾਤ 6  ਾਲ 

ਤੋੀਂ ਸ਼ ਰੂ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਨ ੀੀਂ 5+3+3+4  ਾਲੀ ਬ ਣਤਰ ਸ ੁੱਚ 3  ਾਲ ਦੀ ਉਮ ਰ ਤੋੀਂ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ (ਮ ਬਾਦੇਸ )  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਜ  ਦਾ ਟੀਚਾ  ਚੰਿੇਰਾ  ਮ ੁੱਚਾ ਸ ੁੱਖਣਾ, ਸ ਕਾ , ਤੇ ਭਲਾਈ ਹੈ।  

1. ਮ ਿੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਿ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ਿੱਸਿਆ: ਸ ਿੱਿਣ ਦੀ ਨੀੋਂਹ 

1.1. ਬੁੱਚੇ ਦੇ  ਸਦਮਾਿ ਦਾ 85% ਤੋੀਂ  ੁੱਧ  ਰਬੰਿੀ ਸ ਕਾ  6  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ 
ਸ ਹਤਮੰਦ ਸਦਮਾਿੀ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਸਹਲੇ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਦਮਾਿ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ 
ਟ ੰਬਣ ਦੀ ਕੇੀਂਦਰੀ ਮਹੁੱਤਾ  ੁੱਲ  ੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ   ੇਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ 

ਮ ਬਾਦੇਸ  ਹਾ ਲ ਨਹੀੀਂ, ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੰਸਚਤ ਸਪਛੋਕੜ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ। 

ਮ ਬਾਦੇਸ  ਸ ੁੱਚ ਤਿੜੇ ਸਨ ੇਸ਼ ਸ ੁੱਚ ਇਹ  ਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਹੈ, ਸਜਹੜੀ 
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨ ਭਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸ ਿ ਣ-ਮੌਲਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਏਿੀ। ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਪਸਹਲੀ ਜਮਾਤ ਸ ੁੱਚ ਆਉਣ  ਾਲੇ  ਾਰੇ ਬੁੱਚੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹਨ, ਮ ੁੱਢਲਾ 
ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਸ ਕਾ , ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਇ  ਕਰਕੇ ਸਜੰਨੀ 
ਛੇਤੀ  ੰਭ  ਹੋ  ਕੇ, 2030 ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ-ਪਸਹਲਾਂ, ਅ ੁੱਸ਼ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਸਪਛਲੀ ਪੀਠੀ ਬਣਤਰ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਨਿੀੋਂ ਸ ਿੱਸਿਆ-ਸਿਿੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 
അധ്യയന ഘടന 

2 

(ਉਮਰ 16-18) 

16-18) 

 

10 

(ਉਮਰ 6-16) 

6-16) 

 

4 

(ਜਮਾਤ 9 ਤੋੋਂ 12) 

(ਉਮਰ 14-18) 

3  ਾਲ 
(ਆਂਗਣਿਾੜ੍ੀ/ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ/ 

ਬਾਲ-ਿਾਸਟਕਾ) 
 (ਉਮਰ 3-6) 

 

3 

(ਜਮਾਤ 3 ਤੋੋਂ 5) 

(ਉਮਰ 8-11) 

 

3 

(ਜਮਾਤ 6 ਤੋੋਂ 8)     

(ਉਮਰ 11-14) 

 

 

2  ਾਲ 
(ਜਮਾਤ 1 ਅਤੇ 2) 

(ਉਮਰ 6-8) 

 
 

ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ
 

( ੈਕਡੰਰੀ) 

ਮੁੱਧਲੀ 
ਪੁੱਧਰ

 

(ਸਮਡਲ
) 

ਸਤਆ
ਰੀ-ਕਾਲ

 

(ਪਰੈਪਰੇਟਰੀ) 

 

ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ
 

(ਫ਼ਾਊ
ੀਂਡੇਸ਼ਨਲ

) 
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1.2. ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਸ ੁੱਚ ਲਚਕੀਲੀ, ਬਹ -ਸਦਸ਼ਾ ੀ, ਬਹ -ਪੁੱਧਰੀ, ਖੇਡ-ਅਧਾਰੀ,  ਰਿਰਮੀ- 
ਅਧਾਰੀ, ਅਤੇ ਪ ੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਖ ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਅੁੱਖਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਅੰਕ, ਸਿਣਤੀ, ਰੰਿ, 

ਅਕਾਰ, ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ, ਬ ਝਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕੀ  ੋਚ,  ਮੁੱਸ ਆ ਹੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਰੇਖਾ ਸਚੁੱਤਰ, 

ਸਚੁੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ ਾਂ, ਦ ਤਕਾਰੀ, ਨਾਟਕ ਤੇ ਕੁੱਠਪ ਤਲੀ ਕਲਾ,  ੰਿੀਤ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰਦੀ ਆਂ ਹਨ। ਇ  ਸ ੁੱਚ  ਮਾਜੀ  ਮਰਥਾ ਾਂ,  ੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਚੰਿਾ ਸ ਹਾਰ, ਸਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ, 

ਨੈਸਤਕਤਾ, ਸਨੁੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ   ੁੱਛਤਾ, ਰਲ-ਸਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ  ਸਹਯੋਿ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦਾ  ਮ ੁੱਚਾ 
ਟੀਚਾ,  ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਚਲ-ਤੰਤ ੀ (ਮੋਟਰ) ਸ ਕਾ , ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਕਾ ,  ਮਾਜ-ਭਾ ਨਾ-ਨੈਸਤਕਤਾ ਸ ਕਾ , 

 ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ/ਕਲਾ ੀ ਸ ਕਾ , ਅਤੇ  ੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੇ ਭਾਸ਼ਾ,  ਾਖਰਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ 

 ਰਬਉੱਚ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ੇਿਾ। 

1.3. ਉਪਰਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਮ ਬਾਦੇਸ  ‘ਤੇ ਨ ੀੀਂ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਤਮ ਸ ਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 
ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ਖਲਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ 8  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱਕ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੋ ਸਹੁੱਸ ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ, ਪਸਹਲੀ ਉ ਪ-ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 0-3  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ 

ਤੇ ਦੂਜੀ 3-8 ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ। ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਸਹ ਦੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਿ ੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮੀਰ  ਥਾਨੀ 
ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਨੂੰ, ਸਜੰਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕ ਲਾ, ਕਥਾ ਾਂ, ਕਸ ਤਾ, ਖੇਡਾਂ, ਿੀਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਥਾਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ 

ਕਰੇਿੀ। 

1.4. ਮ ੁੱਖ ਟੀਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦੀ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਸਜਹੜੇ ਸਜ਼ਲਹੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੰਸਚਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ  ੁੱਲ 

ਉਚੇਚਾ ਸਧਆਨ ਅਤੇ ਪਸਹਲ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਮ ਬਾਦੇਸ  ਨੂੰ  ੁੱਡੇ ਪ ਾਰ  ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮ ੁੱਢਲੀ 
ਬਾਲ-ਉਮਰ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀੀਂ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ: ੳ) 

ਕੁੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ ਆਂਿਣ ਾੜੀਆਂ; ਅ) ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ (ਪਰਾਇਮਰੀ) ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਆਂਿਣ ਾੜੀਆਂ; 

ੲ)  ਰਤਮਾਨ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ 5-6  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ  ਾਸਲਆਂ ਲਈ ਪੂਰਬ-ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ 

(ਪਰੀ-ਪਰਾਇਮਰੀ) ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ/ਖੰਡ; ਅਤੇ  ) ਕੁੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ (ਪਰੀ- ਕੂਲਜ਼) - ਇਹ 

 ਾਰੀਆਂ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕਾਮੇ/ਅਸਧਆਪਕ ਭਰਤੀ 
ਕਰਨਿੀਆਂ।  

1.5. ਮ ਬਾਦੇਸ  ਤੁੱਕ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਲਈ, ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕੇੀਂਦਰਾਂ ਨ ੰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ  ਾਜ਼ੋ- ਮਾਨ, ਖੇਡ 

ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸ ਖ ਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕਾਸਮਆਂ/ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤਿਸੜਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਹਰ ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਸ ੁੱਖਣ  ਾਲੇ  ਾਤਾ ਰਣ  ਾਲੀ  ਧੀਆ ਹ ਾਦਾਰ,  ਧੀਆ ਨਮੂਨੇ  ਾਲੀ, 
ਬਾਲ-  ਹਾ ੀ, ਅਤੇ  ਧੀਆ ਉ ਾਰੀ  ਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋ ੇਿੀ। ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕੇੀਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲ  ਰਿਰਮੀਆਂ 

ਭਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਿੇ - ਤੇ ਆਪਣੀ  ਥਾਨੀ ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਣਿੇ, ਤਾਂ ਸਕ 

ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕੇੀਂਦਰ ਤੋੀਂ ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਜਾਣਾ ਸਬਨਾਂ ਸਕ ੇ ਔਖ ਦੇ ਹੋ  ੁੱਕੇ। ਆਂਿਣ ਾੜੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਭ ਨ- ਮੂਹਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ (ਕੰਮਪਲੈਕਸ ਜ਼/ਕਲੁੱ ਟਰਜ਼) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਕਸਮਕ ਹੋਣਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਿਣ ਾੜੀਆਂ 

ਦੇ ਬਾਲਾਂ, ਮਾਸਪਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਭ ਨ- ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਣ 

ਲਈ  ੁੱਦਾ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਿਾ, ਤੇ ਇ  ਦੇ ਉਲਟ  ੀ।  
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1.6. ਇਹ  ੀ ਸਚਤਸ ਆ ਸਿਆ ਹ ੈਸਕ ਹਰੇਕ ਬੁੱਚਾ 5  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ “ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ” ਜਾਂ 
“ਬਾਲ ਾਸਟਕਾ” (ਮਤਲਬ ਪਸਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋੀਂ ਪਸਹ ਲਾਂ) ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਜੁੱਥੇ ਮ ਬਾਦੇਸ -ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ 

ਅਸਧਆਪਕ ਹੋ ੇਿਾ। ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਖਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਖੇਡ-ਅਧਾਰੀ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ 
ਸਿਆਨ ੀ, ਭਾ ਨਾ ੀ, ਅਤੇ ਮਨੋ-ਚਲਤੰਤ ੀ ( ਾਈਕੋਮੋਟਰ) ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀ  ਾਖਰਤਾ ਅ ਤ ੇ 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੇੀਂਦਸਰਤ ਹੋ ੇਿਾ। ਭੁੱਤੇ- ੇਲਾ ਭੋਜਨ (ਸਮਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ) ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪ ਾਰ ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਦੀਆਂ ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸ ਹਤ-ਜਾਂਚ ਅਤੇ  ਾਧਾ-ਸਨਿਰਾਨੀ  ੇ ਾ ਾਂ ਸਜਹੜੀਆਂ 

ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਹਨ, ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਿਣ ਾੜੀ 
ਦੀ ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਲਈ  ੀ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। 

1.7. ਆਂਿਣ ਾੜੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਪੂਰ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, 

ਮੌਜੂਦਾ ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕਾਸਮਆਂ/ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ (ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੋਜ ਤੇ ਸ ਖਲਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ)  ੁੱਲੋੀਂ 
ਸ ਕ ਤ ਕੀਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ/ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਚੌਖਟੇ ਅਨ  ਾਰ ਸ ਧੀਪੂਰ ਕ ਯਤਨ ਰਾਹੀੀਂ ਸ ਖਲਾਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

10+2 ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕਾਸਮਆਂ/ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਸ ੁੱਚ 

ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰੀ ( ਰਟੀਸਫਕੇਟ) ਕੋਰ  ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ; ਤੇ ਘੁੱਟ ਯੋਿਤਾ  ਾਸਲਆਂ ਨੂੰ ਮ ੁੱਢਲੀ  ਾਖਰਤਾ, 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਅਤੇ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦੇ ਹੋਰ  ਬੰਧਤ ਪੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇੁੱਕ  ਾਲ ਦਾ  ਨਦ (ਸਡਪਲੋਮਾ) ਕੋਰ  ਕਰਾਇਆ 

ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਕੋਰ  ਸ ੁੱਧੇ ਘਰੀੀਂ (ਡੀਟੀਐਚ) ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਚਾਤਰ( ਮਾਰਟ)-ਫੋਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰ ਕੇ 
ਸਬਜਲੇਈ/ਦੂਰ ਰਤੀ (ਸਡ ਟੈੀਂ ) ਸ ਧੀ ਰਾਹ ੀੀਂ  ੀ ਚਲਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ; ਇੰਞ ਅਸਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਚੁੱਲਦੇ ਕੰਮ 

ਸ ੁੱਚ ਘੁੱਟ ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ ਸਬਘਨ ਨਾਲ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰ  ੁੱਕਣਿੇ। ਆਂਿਣ ਾੜੀ ਕਾਸਮਆਂ/ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
ਦਾ ਯੋਿਤਾ ਸ ਕਾ  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਭਾਿ ਦੇ ਜੜ ੁੱਤ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ ਕਰਨਿੇ ਸਜਹੜੇ ਸਨਰੰਤਰ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ 

ਮਹੀਨੇ ਸ ੁੱਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱ ਕ  ੰਪਰਕ ਜਮਾਤ ਲਾਉਣਿੇ।  ਲੰਮੇਰੇ ਕਾਲ ਲਈ, ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਪੜਾਅ-ਸ ਸ਼ੇਸ਼ 

ਮਾਸਹਰ ਸ ਖਲਾਈ ਰਾਹੀੀਂ, ਯੋਿਤਾ ਸ ਕਾ  ਉਪਰਾਸਲਆਂ ਰਾਹੀੀਂ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਰੇਖੀਕਰਣ (ਕੈਰੀਅਰ ਮੈਸਪੰਿ) 

ਰਾਹੀੀਂ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਯੋਿਤਾ ਹਾ ਲ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾਤਾ ਅਮਲੇ ਸਤਆਰ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਸਤਆਂ ਦੀ 
ਅਰੰਭਲੀ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸਤਆਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੀਆਂ  ਹੂਲਤਾਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ।  

1.8. ਮ ਬਾਦੇਸ  ਆਸਦ ਾ ੀ ਬਹ ਲਤਾ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ ਮ ਤਬਾਦਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਪੜਹਾਈ ਦੇ  ਾਰੇ  ਰੂਪਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਲਾਿੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਮ ਤਬਾਦਲ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲਾਿੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਇੰਞ ਈ ਹੋ ੇਿੀ ਸਜ ੇੀਂ ਉੱਤੇ 
ਸ  ਤਾਰ ਸ ੁੱਚ ਦੁੱ ੀ ਿਈ ਹੈ।  

1.9. ਪੂਰਬ-ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੁੱਕ ਇ  ਦੀ ਸਨਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ ਪੁੱਖਾਂ  ੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸਧਆਨ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅ ਤ ੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਸ ਕਾ  ਮੰਤ ਰਾਲੇ ਦੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲਾ (ਮ ਸ ਮ), 

ਇ ਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲਾ (ਇਬਾਸ ਮ), ਸ ਹ ਤ ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਸ ਪਭਮ), ਅਤੇ 
ਆਸਦ ਾ ੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਆਮਾਮ)  ਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਿੇ। ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਬੇਰੋਕ ਅਖੰ ਡਤਾ ਦੀ ਸਨਰੰਤਰ ਅਿ ਾਈ ਲਈ ਇੁੱਕ ਖਾ   ਾਂਝੇ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦਾ 
ਿਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 
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2. ਨੀੋਂਹਿੀੋਂ  ਾਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਗਆਨ: ਸ ਿੱਿਣ ਲਈ ਤ ਰੰਤ ਅਤੇ ਅਟਿੱਲ ਲੋੜ੍ 

2.1. ਪੜਹਨ ਤੇ ਸਲਖਣ, ਅਤੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮ ੁੱਢਲੀ  ਰਤੋੀਂ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਪੂਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਜੀ ਨ-ਭਰ 

ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀੀਂਹ ਅਤੇ ਅਕੁੱਟ ਪਸਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਪਰ,  ੁੱਖਰੇ- ੁੱਖਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣ- ਰਕਾਰੀ 
 ਰ ੇਖਣ ਦੁੱ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਅ ੀੀਂ ਇ   ੇਲੇ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ  ੰਕਟ ਸ ੁੱਚ ਹਾਂ: ਅਰੰਭਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਲੇ ਇ  

 ੇਲੇ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ  ੁੱਡੇ ਅਨ ਪਾਤ - ਸਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ - ਨੇ ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ 
 ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਹਾ ਲ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਮ ੁੱਢਲੀ ਪੋਥੀ ਪੜਹਨ ਅਤੇ  ਮਝਣ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ 
ਭਾਰਤੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮ ੁੱਢਲੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ।  

2.2. ਇੰਞ,  ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ ਇੁੱਕ ਅਟੁੱਲ ਕੌਮੀ ਮ ਸਹੰਮ 

ਬਣ ਜਾ ੇਿੀ, ਇ  ਲਈ ਕਈ ਮ ਹਾਜਾਂ ‘ਤ ੇਅਤੇ ਥੋੜੇ ਸਚਰ ਸ ੁੱਚ ਹ ਾ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ  ਪਸ਼ਟ ਟੀਸਚਆਂ ਨਾਲ 

(ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਇਹ  ੀ ਸ਼ਾਮ ਲ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਤੁੱਕ ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਹਾ ਲ ਕਰੇਿਾ) ਤ ਰੰਤ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕਣੇ ਹੋਣਿੇ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਭ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲੀ ਤਰਜੀਹ 2025 

ਤੁੱਕ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਹਾ ਲ ਕਰ ਨਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਨੀ ਤੀ ਸ ਚਲਾ ਬਾਕੀ  ਭ ਕ ਝ 

ਆਪਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਈ ਪਰ ੰਿੀ ਹੋ ੇਿਾ ਜੇ ਇਹ  ਭ ਤੋੀਂ ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਖਣ ਲੋੜ (ਮਤਬਲ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ 

‘ਤੇ ਪੜਹਨਾ, ਸਲਖਣਾ, ਅਤੇ ਅੰਕ-ਜਾਣਕਾਰੀ) ਪਸਹਲਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ 

ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰ ਾਲਾ (ਮ ਸ ਮ) ਪਸਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਆਯੋਿ  ਥਾਪਤ 

ਕਰੇਿਾ। ਏ ੇ ਤਰਹਾਂ,  ਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ 2025 ਤੁੱਕ ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਰਾਜ- ਾਰ ਟੀਚੇ 
ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਪਰਿਤੀ ਦੀ ਨੇਸੜਓੀਂ ਪੈੜ ਦੁੱਬ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹ ਾਬ-ਸਕਤਾਬ ਰੁੱਖ ਕੇ 
 ਾਰੀਆਂ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤ ਰੰਤ ਇੁੱਕ ਅਮਲ 

ਯੋਜਨਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨਿੀਆਂ।  

2.3.  ਭ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਅਸਧਆਪਨ ਅ ਾਮ ੀਆਂ  ਮਾਂ-ਬੁੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ - ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੰਸਚਤ 

ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ  ੁੱਡੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ-ਅਸਧਆਪਕ ਅਨ ਪਾਤ ਜਾਂ ਸਨਰੁੱਖਰਤਾ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ। 

 ਥਾਨੀ ਅਸਧਆਪਕ ਜਾਂ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱਖਣ  ਾਲੇ ਅਸਧਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ  ੁੱਲ ਖਾ  ਸਧਆਨ 

ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਹਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ 30:1 ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ ਸ ਸਖਆ ਰਥੀ-ਅਸਧਆਪਕ ਅਨ ਪਾਤ (ਸ ਅਅ) 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ; ਸਜਹੜੇ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੰਸਚਤ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 
ਸਿਣਤੀ  ੁੱਡੀ ਹੋ ੇ ਓਥੇ 25:1 ਦੇ ਸ ਅਅ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਨੀ ੀਂਹ ੀ ੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ 

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ ਖਲਾਈ ਹੋ ੇਿੀ ਅਤੇ ਸਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਰਾਹੀੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ  ਹਾਰਾ 
ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

2.4. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ,  ਾਰੇ ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਧਲੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ੇਲੇ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖ ਰਤਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ‘ਤੇ - ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਹਨ, ਸਲਖਣ, ਬੋਲਣ, ਸਿਣਨ, ਅੰਕਿਸਣਤੀ, ਅਤੇ ਿਸਣਤੀ  ੋਚ ‘ਤੇ - 

ਸਧਆਨ ਹੋਰ  ਧਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ; ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਾਪਤੀ ਲਿਾਤਾਰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਇੰਞ 

ਸ ਅਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਨਰੰਤਰ /ਢਲਨਾ ੀ (ਅਡਾਪਸਟ ) ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਰਭਾ ੀ 
ਪਰਣਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ । ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੰਿ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਸਨੁੱਤ ਕ ਝ 

ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ  ਾਲ ਨੇਮਬੰਦ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ‘ਤੇ ਨ ੇੀਂ ਸ ਸਰਓੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨ ੇੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। 
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2.5. ਇ   ੇਲੇ, ਮ ਬਾਦੇਸ  ਤੁੱਕ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਬੜੀ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਪਸਹਲੀ 
ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਕ ਝ ਹਫ਼ਸਤਆਂ ਸ ੁੱਚ ਹ ੀ ਸਪੁੱਛੇ ਰਸਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ  ਾਰੇ ਬੁੱਚੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹਨ, ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਅਤੇ ਰਾਸ ਖੋਸ ਪਾਂ (ਰਾਜ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸ ਖਲਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦਾਂ) 
ਪਸਹਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਤੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੁੱਕ ਖੇਡ-ਅਧਾਰੀ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ‘ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸਤਆਰੀ ਮੋਸਡਊਲ’ ਸਤਆਰ ਕਰਨਿੀਆਂ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਅੁੱਖਰ, ਧ ਨੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ, ਰੰਿ, ਆਕਾਰ,  ੰਸਖ ਆ ਾਂ ਸ ੁੱਖਣ 

ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜਪੋਥੀ ( ਰਕਬ ੁੱਕ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ; ਇ  ਸਤਆਰੀ ਲਈ  ਸਹਪਾਠੀਆਂ 

ਅਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਤੋੀਂ  ਸਹਯੋਿ ਸਲਆ ਜਾ ੇਿਾ। 

2.6. ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਰੋਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ‘ਸਿਆਨ  ਾਂਝ ਲਈ ਅੰਕ ੀ 
 ਾਜੋ- ਮਾਨ’ (ਦੀਕਸ਼ਾ/ਸਿ ਾਂਲਸਬ ਾ ) ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਅਸਧ ਆਪਕਾਂ ਲਈ  ਹਾਈ ਹੋਣ 

 ਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸ ਚਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾੜਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਉ  ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ  ਹਾਰਾ ਸਲਆ ਜਾ ੇਿਾ। 

2.7. ਇ   ੇਲੇ ਦੇ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰਕਟ ਦੇ ਪ ਾਰ ਕਰਕੇ,   ਰਬਸ ਆਪੀ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਦੇ 
ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮ ਸਹੰਮ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ  ਾਰੇ  ੰਭ  ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕੀ ਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ। ਦ ਨੀ ਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੁੱ ਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ  ਾਥੀ- ਾਥੀ ਪੜਹਨ ਸ ਧੀ ਦੋ ਾਂ ਸਧਰਾਂ ਲਈ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ 

ਬੜੀ ਲਾਹੇ ੰਦ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਲਈ,  ਾਥੀ- ਾਥੀ ਪੜਹਨ ਸ ਧੀ ਨੂੰ   ੈ ੇ ੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਦੇਈ ਿਤੀਸ ਧੀ  ੁੱਜੋੀਂ 
 ਸਹਪਾਠੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਹਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ   ਰੁੱਸਖਆ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਖਾਂ ਦਾ 
ਸਧਆਨ ਰੁੱਖਸਦਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ, ਸ ਖ ਲਾਈ ਪਰਾਪਤ   ੈ ੇ ਕਾਂ ਲਈ ( ਥਾਨੀ 
ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋੀਂ ਦੋ ਾਂ ਲਈ) ਇ   ੁੱਡੀ ਮ ਸਹੰਮ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਣਾ  ੌਖੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਜੇ ਜਨ- ਮੂਹ 

ਦਾ ਹਰੇਕ  ਾਖ ਰ ਬੰਦਾ ਇੁੱਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ/ਸ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੁੱਖਰ ਸਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪੁੱਕਾ ਜ ੰਮਾਂ ਲੈ ਲ ੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ 
ਥੋੜੇ ਸਚਰ ਸ ੁੱਚ ਦੇ  ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਈ ਬਦਲ ਦੇ ੇਿਾ। ਨੀ ੀਂਹ  ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਦੇ  ਾਧੇ ਦੀ ਇ  ਕੌਮੀ 
ਮ ਸਹੰਮ ਸ ੁੱਚ, ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹੋ ਸਜਹੀਆਂ 

 ਾਥੀ-ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ   ੈ ੇ ੀ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨ ੇੀਂ ਨਮੂਨੇ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ੋਚ 

 ਕਦੇ ਹਨ।  

2.8.  ਭ ਪੁੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨਦਾਈ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਈ ਪੋਥੀਆਂ ਸ ਕ ਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ,  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਅਨ  ਾਦਾਂ  ਮੇਤ (ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ 
ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ); ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੋਥੀਸ਼ਾਸਲਆਂ (ਪ  ਤਕਾਸਲਆਂ) ਦੋ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

 ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਨ  ੁੱਸਭਆ ਚਾਰ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਲਈ 

ਜਨਤਕ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੋਥੀਸ਼ਾਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡਾ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਅੰਕਾ ੀ (ਸਡਜੀਟਲ) ਪੋਥੀਸ਼ਾਸਲਆਂ ਦੀ 
 ਥਾਪਨਾ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ  ੁੱਖਰੇ  ਮੇੀਂ ਸ ੁੱਚ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਪੋਥੀਸ਼ਾਲੇ  ਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ; ਪੜਹਨ- ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀ  ੌਖ ਅਤੇ ਪ ਾਰ ਲਈ ਪੋਥੀ-ਮੰਡਲੀਆਂ (ਬ ੁੱਕ ਕਲੁੱਬਜ਼) 

ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਮਲ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੁੱਕ ਕੌਮੀ ਪੋਥੀ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਨੀਤੀ 
ਬਣਾਈ ਜਾ ੇਿੀ, ਅਤੇ  ਾਰੇ ਭੂਿੋਲੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਪੁੱਧਰਾਂ, ਅਤੇ ਰੂਪਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ, ਪਹ ੰਚ, ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ੁੱਡੀ ਆਂ ਪਸਹਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

2.9. ਜੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ ਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਨਹੀੀਂ ਸ ੁੱਖ  ਕਦੇ। ਇ  ਕਰਕੇ, 
ਸ ਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ  ਧੀਆ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ  ਮਾਜੀ ਕਾਰਕ ਨਾਂ,  ਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
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ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਬਰਾਦਰੀ/ਜਨ- ਮੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ ਹਤ (ਮਾਨਸ ਕ ਸ ਹਤ  ਮੇਤ) ਨੂੰ 

 ੰਬੋਧਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਖੋਜ ਇਹ  ੀ ਦੁੱ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਦਮਾਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ਧੇਰੇ ਔਖੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ 

ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਛਾਹ  ੇਲੇ (ਨਾਸ਼ਤੇ) ਤੋੀਂ ਸਪੁੱਛੋੀਂ ਦਾ  ਮਾਂ ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇ ੰਦ ਹ ੰਦ ਾ ਹੈ; ਇ  ਲਈ 

ਭੁੱਤੇ- ੇਲੇ ਦੇ (ਸਮਡ-ਡੇ ਮੀਲ) ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਾਦਾ ਪਰ ਊਰਜਾ ਭਰਪੂਰ ਛਾਹ  ੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇ   ਮੇੀਂ ਤੋੀਂ ਹੋਰ 

ਲਾਹਾ ਸਲਆ ਜ ਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਸਜੰਨਹਾਂ ਥਾ ਾਂ ‘ਤੇ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਨਹੀੀਂ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾ ਾਂ ‘ਤੇ  ਾਦਾ ਪਰ 

ਪੋਸ਼ਣ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਮ ੰਿਫਲੀ/ਿ ੜ ਸਮਲੇ ਛੋਲੇ ਤੇ/ਜਾਂ  ਥਾਨੀ ਫਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ।  ਾਰੇ 
ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਨਰੰਤਰ ਸ ਹਤ-ਜਾਂਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਿੀ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 100 ਫੀ ਦੀ ਨੂੰ ਰੋਿ-ਰੋਧੀ ਟੀਕੇ ਲੁੱਿੇ ਹੋਣ 

ਦੀ ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਲਈ ਸ ਹਤ-ਪੁੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

3. ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਿੱਚੇ ਛਿੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੱਿਰ ‘ਤੇ ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੀ 
 ਰਬਸਿਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ 

3.1. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣ ਾਲੀ ਦਾ ਮ ੁੱਢਲੇ ਟੀਸਚਆਂ ‘ਚੋੀਂ ਇੁੱਕ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਈ ਬੁੱਚੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆਉੀਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ ਰਬ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਭਆਨ’ (ਹ ਣ ‘ ਮਿਰ ਸ ੁੱਸਖਆ’) 

ਅਤੇ ‘ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰ ਕਨੂੰਨ’ ਸਜਹ ੀਆਂ ਪਸਹਲਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਹ ਣ ਦੇ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਲਿਭਿ 

 ਰਬਸ ਆਪੀ ਦਾਖਲੇ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਲੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀ ਹ ਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ, ਅਿਲੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 
ਬੁੱਸਚਆਂ ਨ ੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਬਣਾਈ ਰੁੱਖਣ ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਿੰਭੀਰ ਮ ੁੱਸਦਆਂ  ੁੱਲ  ੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  6-8 

ਜਮਾਤੀਂ ਲਈ ਕ ੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨ ਪਾਤ (ਕ ਦਾਅ) 90.9%  ੀ, ਜਦੋੀਂ ਸਕ 9-10 ਅਤੇ 11-12 ਲਈ ਇਹ  ਤਰਤੀਬ ਾਰ 

ਬੁੱ  79.3% ਅਤੇ 56.5%  ੀ - ਜੋ ਦੁੱ ਦਾ ਹੈ ਸਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ  ੁੱਡਾ ਅਨ ਪਾਤ ਜਮਾਤ-5 ਤੋੀਂ ਤ ੇ 
ਖਾ  ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ-8 ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ ਛੁੱਡ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ  ਰ ੇਖਣ  ੰਿਠਨ (ਕੌਨ  ) ਦੇ 
2017-18 ਸ ਚਲੇ 75 ੇੀਂ ਿੇੜ ਦੇ ਘਰ  ਰ ੇਖਣ ਅਨ  ਾਰ, 6-17  ਾਲ ਦੇ 3.22 ਕਰੋੜ ਬੁੱਚੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਬ ਾਹਰ 

ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਸਜੰਨੀ ਛੇਤੀ  ੰਭ  ਹੋ ੇ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦਾ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ ਛੁੱਡਣ ਤੋੀਂ ਰੋਕਣਾ  ਭ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ,  ਇ  ਸਨਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸਕ 2030 

ਤੁੱਕ ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਦ ਜਾ ੀ ( ੈਕੰਡਰੀ) ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ 100% ਕ ਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨ ਪਤਾ ਹਾ ਲ ਹੋ ਜਾ ੇ।  ਦੇ  ਦੇ 
 ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਜਮਾਤ-12 ਤੁੱਕ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ  ਰਬੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ - ਸਕੁੱਤਾ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ਮੇਤ -  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ  ਮੂਹੀ 
ਕੌਮੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

3.2. ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ ਛੁੱਡ ਿਏ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਾਪ  ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ 
ਛੁੱਡਣ ਤੋੀਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਮ ੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  ਪਸਹਲੀ ਪਰਭਾ ੀ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ 

ਲੋੜੀੀਂਦੀਆਂ ਭੌਸਤਕ  ਹੂਲਤਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਕ ਪੂਰਬ-ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਜਮਾਤ-12 ਤੁੱਕ  ਾਰੇ ਪੁੱਧਰਾਂ ਦੀ 
  ਰੁੱਸਖਅਤ ਅਤੇ ਸਦਲ-ਲਾਊ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ  ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਹੋ ੇ। ਹਰ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ ਖਲਾਈ 

ਪਰਾਪਤ ਪੁੱਕੇ ਅਸਧਆਪਕ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ  ੀ ਖਾ  ਸਧਆਨ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ ਸਕ ਸਕ ੇ  ਕੂਲ 

ਸ ੁੱਚ  ੀ ਭੌਸਤਕ  ਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋ ੇ।  ਰਕਾਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ  ਾਖ ਮ ੜ  ਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ 
ਇਹ ਪਸਹਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਧਰ  ਧਾ ਕੇ ਤੇ  ੁੱਡਾ ਕਰ ਕੇ, ਸਜੰਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਹੀੀਂ ਹਨ ਓਥੇ 
ਹੋਰ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾ ਉ ਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ   ਰੁੱਸਖਅ ਤ ਅਤੇ ਸ ਹਾਰੀ   ਆਰੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸਨ ਾ  (ਹੋ ਟਲ), ਖਾ  ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕ ੜੀਆਂ ਲਈ, ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ  ਾਰੇ 
ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ ਸ ੁੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇ। ਪਰ ਾ ੀ 
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ਕਾਸਮਆਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ ਜੋ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਦੇ ਹਨ, 

ਮ ੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਾਪ  ਸਲਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾਿਸਰਕ  ਮਾਜ ਦੇ  ਸਹਯੋਿ ਨਾਲ 

ਬਦਲ ੇੀਂ ਅਤੇ ਨ ੀੀਂ ਰੀਤ ਦੇ ਕੇੀਂਦਰ  ਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

3.3. ਦੂਜੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਪੁੱਧਰ ਦੀ, ਸਧਆਨ ਨਾਲ 

ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ 

ੳ) ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆਉੀਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅ) ਜੇ ਉਹ ਸਪੁੱਛੇ ਰਸਹ ਿਏ ਹਨ ਜਾਂ 
ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ ਛੁੱਡ ਿਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਰਲਣ ਦੇ ਅਤੇ ਮ ੜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਮੌਕੇ 
ਹੋਣ। 18  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁੱਕ  ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਜਮ ਾਤ-12 ਤੁੱਕ ਇੁੱਕੋ-ਸਜਹੀ ਅਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ 
ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕ ਰਾਉਣ ਲਈ, ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ਹਾਈ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ- ਮੂਹਾਂ 
ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ  ਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਿੀ ਸ ੁੱਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ  ਮਾਜੀ ਕਾਰਕ ਨ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆਂ ਨਾਲ ਸਨਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ  ਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤ ੇ 
ਸ ੁੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਤੁੱਕ ਅੁੱਪੜਣਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜਨਿੇ। ਇਹ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਜ਼ਲਾ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਦਸ ਆਂਿ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਨਾਿਸਰਕ  ਮਾਜ 

 ੰਿਠਨ/ ਮਾਜੀ ਸਨਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਸ ਭਾਿ ਦੇ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾ ਪਰਾਪਤ  ਮਾਜੀ ਕਾਰਕ ਨਾਂ 
ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਨ ੀੀਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਪਣਾਈਆਂ ਸ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  

3.4.  ਭੌਸਤਕ  ਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾ ਲ ਹੋਣ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਿ ਣ ੁੱਤਾ 
ਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕ ੰਜੀ ਹੋ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ (ਖਾ  ਤਰੌ ‘ਤੇ ਕ ੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
 ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ) ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਆਉਣ ਸ ੁੱਚ ਸਦਲਚ ਪੀ ਨਾ ਿ ਆ ਲੈਣ। ਇ  ਲਈ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚ 

ਛੁੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਲੇ ਅਸਧਆਪਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ 

ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਸਦਲਚ ਪ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਇ  ਨੂੰ ਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। 

3.5.  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਨੂੰ   ਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ 
( ਆ ੰ ) ਦਾ ਖਾ  ਸਧਆਨ ਰੁੱਖਸਦਆਂ, ਰ ਮੀ ਤੇ ਅਣਰ ਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ 
ਬਹ -ਮਾਰਿ ਖੋਹਲਣ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਚੜੌੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਜਹੜ ੇ 
ਲੋਕ  ਰੀਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਿ ਨਹੀੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਸਖਆ ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੌਮੀ ਖ ਲਹੀ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾ (ਕੌਖ ਪਾ ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖ ਲਹ ੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖ ਲਹੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਤੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ 
(ਖ ਦੂਕਾ) ਦਾ ਪ ਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਕੌਖ ਪਾ  ਅਤੇ ਰਾਜ ਖ ਲਹੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਇ   ਮੇ ਚੁੱਲਦੇ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ੀ ਚਲਾਉਣਿੀਆਂ:  ੳ, ਅ, ਤੇ ੲ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਸਜਹੜੇ ਰ ਮੀ ਪੜਹਾਈ 

ਦੀ 3, 5, ਤ ੇ  8 ਜਮਾਤ ਦੇ ਬ ਰਾਬਰ ਹਨ; ਦ ਜਾ ੀ ( ੈਕੰਡਰੀ) ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਜਹੜੇ 10 ਤੇ 12 

ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ; ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੋਰ /ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ; ਅਤ ੇ ਬਾਲਿ  ਾਖ ਰਤਾ ਅਤੇ ਜੀ ਨ- ੰਪਨਤਾ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ੇਿਾ ਸਕ ਉਹ ਨ ੀਆਂ ‘ਰਾਜ ਖ ਲਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾ ਾਂ’ (ਰਾਖ ਪਾ ਾਂ) 
ਥਾਪ ਕੇ/ਪਸਹਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਜਹੇ ਕੋਰ /ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ।  

3.6.  ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣ ਰਕਾਰੀ ਮਾਨ -ਭਲਾਈ  ੰਿਠਨਾਂ ਦੋ ਾਂ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਖੋਲਹਣਾ  ੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ, 

 ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਭੂਿੋਲ, ਅਤੇ ਜਨ-ਪਰਸਕਰਤੀ (ਡੈਮੋਿਰਾਫੀ) ਸ ਚਲੇ  ਖਰੇਸ ਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ 
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ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਬਦਲ ੇੀਂ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਲਈ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕਰੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ। ਸਜਥੋੀਂ ਤੁੱਕ ਚਾਹੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ   ਆਲ ਹੈ, ਆਿਤ (ਇਨਪ ੁੱਟ) ਘੁੱਟ ਅਤੇ ਸਨਿਤ 

(ਆਊਟਪ ੁੱਟ)  ਮਰੁੱਥਾ  ਧੇਰੇ ਸਧਆਨ ਦਾ ਕੇੀਂਦਰ ਹੋ ੇਿਾ। ਆਿਤ ਬਾਰੇ ਨੇਮ ਕ ਝ ਖੇਤਰਾਂ ਤੁੱਕ  ੀਮਤ ਹੋਣਿੇ, 
ਸਜੰਨਹਾ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਪਾਠ-8 ਸ ੁੱਚ ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, 
ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਜਨਤਕ ਮਾਨ -ਭਲਾਈ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ।  

3.7. ਸ ੁੱਖਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚ ੁੱਕਣ ਲਈ   ੈ ੇ ੀ ਯਤਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਜਨ- ਮੂੂ੍ਹ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੀ 
ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ; ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਈਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ: ਇੁੱਕ-ਨੂੰ-ਇੁੱਕ ਪੜਹਾਈ;  ਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ  ਾਧੂ-ਮਦਦ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ; ਸ ੁੱਸਖ ਆਦਾਸਤਆਂ 

ਲਈ ਅਸਧਆਪਨ  ਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ; ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੁੱਤਾ-ਚੋਣ (ਕੈਰੀਅਰ) ਅਿ ਾਈ ਅਤੇ 
 ਲਾਹਕਾਰੀ (ਮੈੀਂਟਸਰੰਿ), ਆਸਦ। ਇ   ਾ ਤੇ,  ਰਿਰਮ ਅਤੇ ਸ ਹਤਮੰਦ ਜੇਠੇ ਨਾਿਸਰਕਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਜ ੜੇ 
ਪੂਰਬਲੇ ਸ ਅ ਕਤੀਆਂ, ਅਤ ੇ  ਥਾਨੀ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੇ  ਦੁੱ ਾਂ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ੇਿੀ। ਇ  ਮਕ ਦ 

ਲਈ  ਾਖਰ   ੈ ੇ ੀਆਂ,  ੇ ਾਮ ਕਤ ਸ ਸਿਆਨੀਆਂ/ ਰਕਾਰੀ/ਅੁੱਧ- ਰਕਾਰੀ ਮ ਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੂਰਬਲੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਸਤਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਕੜਾ- ਹੀਆਂ (ਡਾਟਾਬੇਸ ਜ਼) ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। 

4. ਪਾਠਸ਼ ਾਲਾਿਾਂ ਸਿਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ ਅਤੇ ਸ ਿੱਸਿਆ-ਸਿਿੀ: ਸ ਿੱਿਣਾ  ਰਬੰਗੀ, ਅਿੰਡ, 

ਅਨੰਦਮਈ, ਅਤੇ ਿੂਹ-ਪਾਉਣਾ ਹੋਿੇ 

ਨਿੀੋਂ 5+3+3+4 ਬਣਤਰ ਸਿਿੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦ ਾ ਨਿੇੋਂ ਸ ਸਰਓੋਂ ਗਠਨ  

4.1. 3-8, 8-11, 11-14, ਅਤੇ 14-18 ਦੇ ਉਮਰ-ਜ ੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸਹ ਾਬ ਨਾਲ ਸ ਕਾ  ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪੁੱਧਰ ਾਂ ‘ਤੇ 
ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ਕਾ ਮਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਦਲਚ ਪੀਆਂ ਨੂੰ  ੰਬੋਸਧਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰ ੰਿੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨ ਾਂ ਆਕਾਰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅ ਤ ੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਅਿ ਾਈ 5+3+3+4 ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕਰੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ 

ਨੀੀਂਹ ੀ ਪੁੱਧਰ (ਦੋ ਸਹੁੱਸ ਆਂ ਸ ੁੱਚ, ਮਤਬਲ, ਆਂਿਣ ਾੜੀ/ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕਾਲ ਦੇ 3  ਾਲ + ਜਮਾਤ 1-2 ਦੇ 
ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਦੇ 2  ਾਲ; ਦੋ ਾਂ ਦਾ ਪ ਾਰ 3-8  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ ਹੋ ੇਿਾ), ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਦੀ ਪੁੱਧਰ (3-5 

ਜਮਾਤਾਂ, 8-11 ਉਮਰ  ਤੁੱਕ), ਮੁੱਧਲੀ ਪੁੱਧਰ (6-8 ਜਮਾਤਾਂ, 11-14 ਉਮਰ ਤੁੱਕ), ਅਤੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ (9-12 

ਜਮਾਤਾਂ, ਦੋ ਪੜਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ, 9-10 ਪਸਹਲਾ ਤੇ 11-12 ਦੂਜਾ, 14-18 ਉਮਰ ਤੁੱਕ) ਹੋ ੇਿੀ।  

4.2. ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਲਚਕੀਲੀ, ਬਹ ਪੁੱਧਰੀ, ਖੇਡ/ ਰਿਰਮੀ ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਖਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾ 1.2 ‘ਚ ਦੁੱ ੇ 
ਮ ਬਾਦੇਸ  ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ‘ਤੇ ਸਟਕੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਪੁੱਧਰ ਸ ੁੱਚ ਸਤੰਨ  ਾਲਾਂ ਦੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਹੋ ੇਿੀ ਜੋ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਭਾਲ, ਅਤੇ  ਰਿਰਮੀ-ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੈਲੀ 
ਉਪਰ ਉ ਰੇਿੀ; ਪਰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ (ਪੜਹਨਾ, ਸਲਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ,  ਰੀਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਾ, 
ਸ ਸਿਆਨ, ਅਤੇ ਿਸਣਤ  ਮੇਤ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇ  ਸ ੁੱਚ ਕ ਝ ਹਲਕੀਆਂ-ਫ ਲਕੀਆਂ 

ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਰ ਮੀ ਪਰ ਪਰ ਪਰਕ ਜਮਾਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ  ੀ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਜਾ ੇਿਾ। ਮੁੱਧਲੀ 
ਪੁੱਧਰ ਸ ੁੱਚ ਸਤੰਨ  ਾਲ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹੋ ੇਿੀ ਤੇ ਇ  ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਤ ੇ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ੇਿੀ। ਪਰ ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ਸ਼ੇ ਦੇ  ਧੇਰੇ ਅਮੂਰਤ  ੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਅ ਤ ੇ 
ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕ ਜੋੜ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ, ਤਾਂ ਸਕ ਇ  ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਿਸਣਤ, ਕਲਾ ਾਂ,  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾ ੇੀਂ  ਧੇਰੇ 
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ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪਕ ਜ ੜ ਜਾਣਿੇ, ਪਰ ਮ ੜ  ੀ ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ਸ਼ੇ ਦਾ ਅਨ ਭ  ਰਾਹੀ ੀਂ 
ਸ ੁੱਖਣਾ ਅਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ਚਕਾਰ  ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇ  ‘ਤੇ ਜੋਰ 

ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਸ ੁੱਚ ਚਾਰ  ਾਲ ਦੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਪੜਹਾਈ ਹੋ ੇਿੀ; ਇ  ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਮੁੱਧਲੀ ਪੁੱਧਰ 

ਦੀ ਸ ਸ਼ਾ-ਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋ ੇਿੀ; ਪਰ ਇ  ਸ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ,  ਧੇਰੇ 
ਅਲੋਚਨਾ ੀ  ੋਚ, ਜੀ ਨ ਉਮੰਿਾਂ  ੁੱਲ  ਧੇਰੇ ਸਧਆਨ, ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਲਚਕ ਅਤੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ੇਿੀ; ਖਾ  

ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤ-10 ਤੋੀਂ ਬ ਾਅਦ ਛੁੱਡ ਕੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਕੋਰ  ਜਾਂ ਜਮਾਤ 11-12 ਸ ਚਲੇ ਹੋਰ ਹਾ ਲ 

ਕੋਰ  ਪੜਹਨ ਲਈ ਦ ਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ  ੁੱਕਣਿੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ  ਧੇਰੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ-ਮ ਖੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸ ੁੱਚ  ੀ।  

4.3. ਉੱਤੇ ਦੁੱ ੇ ਪੜਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਹਨ; ਇਹ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੇ 
ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਕਾ  ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸ ੁੱਖਣ  ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ; ਇਹ ਹਰ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ 
ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਕਰਨ ਿੇ, ਪਰ ਭੌਸਤਕ 

 ਹੂਲਤਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਮਾਂਤਰ ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿੀ ।  

ਸ ਸਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ  ਰਬੰਗੀ ਸਿਕਾ  

4.4. ਹਰ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦਾ ਕ ੰਜੀ ਤ ਦਬਾਅ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅ ਲ ਸ ੁੱਖਣ  ੁੱਲ 

ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣਾਂ ਸ ੁੱਖਣ  ੁੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋ ੇਿਾ - ਅਤੇ ਇ   ੇਲੇ ਚੁੱਲਦੇ ਰੁੱਟਾ-ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋੀਂ ਪਾ ੇ ਲੈ ਜਾਣਾ 
ਹੋ ੇਿਾ। ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੁੱ  ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਕਾ  ਈ ਨਹੀੀਂ, ਬਲਸਕ ਚਸਰੁੱਤਰ ਸਨਰਮਾਣ ਅਤੇ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਦ ੇ 
ਹ ਨਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਨਪ ਣ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਆਖਰਕਾਰ, ਸਿਆਨ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਰ 

ਸਪਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਅਕਤੀ ਦੇ ਇ  ਅੰਦਰ ਪਏ ਦੇ ਪੂਰਨਤਾ  ੁੱਜੋੀਂ ਪਰਿਟਾ ੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਟੁੱਲ ਟੀਸਚਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨ ੀੀਂ ਸਦਸ਼ਾ ਤੇ ਨ ਾਂ ਰੂਪ ਸਦੁੱਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ। ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜਾਅ ਤੋੀਂ ਲਏ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਇਕਸਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹ ਨਰਾਂ 
ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਾ  ਜ ੁੱਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇਹ ਯਕੀਸਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਇਹ ਹ ਨਰ ਤੇ 
ਕਦਰਾ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਸਦਲਚ ਪੀ ਭ ਰੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਹੀੀਂ ਆਤਮ ਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, 

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਸ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਇ ਹਨਾਂ ਲੋੜੀੀਂਦੇ 
ਹ ਨਰ ਜ ੁੱਟਾਂ ਦੀ ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੇ ਬਾਲ-ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਲਈ ‘ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

ਢਾਂਚੇ’ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਲਈ ਸ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲ ਕਰੇਿੀ।   

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ ਿੱਿਣ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾਿੀ  ੋਚ ਦੇ ਿਾਿੇ ਲ ਈ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ ਦਾ ਘਟਾਉਣਾ 

4.5.  ਧੇਰੇ  ਰਬੰਿੀ, ਪੜਤਾਲ-ਅਧਾਰੀ, ਭਾਲ ਅਧਾਰੀ, ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ-ਅਧਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਬਖਲੇਖਣ-ਅਧਾਰੀ 
ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸ ਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਧ ਰ-ਤੁੱਤਾਂ ਤੁੱਕ  ੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਸਨਰਧਾਰਤ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਕ ੰਜੀ ਤ  ੰਕਲਪਾਂ, ਸ ਚਾਰਾਂ, ਸ ਹਾਰਕਤਾ ਾਂ, ਅਤੇ  ਮੁੱਸ ਆ-ਹੁੱਲ 'ਤੇ ਕੇੀਂਦਸਰਤ ਹੋ ੇਿੀ । 

ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ  ਧੇਰੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦੀ ਸ ਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ੇਿਾ;   ਆਲ ਪ ੁੱਛਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੇਰੇ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਅਨ ਭ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਜਮਾਤ-ਕਮਰਾ ਬੈਠਕਾਂ ਲਿਾਤਾਰ  ਧੇਰੇ ਮ ਨੋਰੰਜਨੀ, 
ਸ ਰਜਣੀ,  ਸਹ ਯੋਿੀ, ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। 

ਅਨ ਭਿੀ ਸ ਿੱਿਣ  

4.6. ਹਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ, ਅਨ ਭ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਸ ੁੱਸ਼ੇ ਲਈ ਮਾਨਕ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ  ੁੱਜੋੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ, 
ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁੱਥੀ ੀਂ ਸ ੁੱਖਣਾ, ਕਲਾ-ਭਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਭਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਕਹਾਣੀ   ਨਾਉਣ-ਅਧਾਰੀ 
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ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਧੀ, ਅਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ਚਕਾਰ  ਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 
ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ, ਜਮਾਤੀ-ਕਮਰਾ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ  ਮਰੁੱਥਾ-ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਖਣ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ  ੁੱਲ  ਧੇਿਾ। 

ਮ ਲਾਂਕਣ  ੰਦਾਂ ("ਸਜ ੇੀਂ", "ਦਾ", ਅਤੇ "ਲਈ"  ਮੇਤ) ਨੂੰ  ੀ  ਬੰਧਤ ਜ ਮਾਤ ਦੇ ਸ ਸ਼ੇ ਲਈ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸ ੁੱਖਣ 

ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਯੋਿਤਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਸਕਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਸੜਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

4.7. ਕਲਾ-  ਮੇਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਪਾਰ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪਹ ੰ ਚ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਕਲਾ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਖਾਂ 
ਨੂੰ ਹਰ ਸ ਸ਼ੇ ਲਈ  ੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।  ਅਨ ਭ ੀ ਸ ੁੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਹੁੱ ੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਕਲਾ-  ਮੇਲ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਨੰਦਮਈ ਜਮਾਤ-ਕਮਰਾ ਸ ਰਜਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀੀਂ ਬਲਸਕ ਹਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ 

ਅਮਲ ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਰਾਹੀੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਾਤ ਲਈ  ੀ  ਰਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਇਹ ਕਲਾ-  ਮੇਲ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਅਤੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਸ ਚਕਾਰ ਤੰਦ ਨੂੰ ਤਿਸੜਆਂ ਕਰੇਿੀ।  

4.8. ਖੇਡ-  ਮੇਲ ਹੋਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ-ਪਾਰ ਪਹ ੰਚ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ  ਸਹਯੋਿ,   ੈ-ਪਸਹਲ, 

  ੈ-ਅਿ ਾਈ,   ੈ-ਅਨ ਸ਼ਾ ਨ, ਜ ੁੱਟ-ਕੰਮ, ਜ ੰਮੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਿਸਰਕਤਾ ਆਸਦ ਹ ਨ ਰਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਦੇ ੀ 
ਖੇਡਾਂ  ਮੇਤ  ਰੀਰਕ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ '  ਅ ਥ ਭਾਰਤ ਮ ਸਹੰਮ' ਸ ੁੱਚ ਸਚਤ ੇ ਿਏ 

ਸ ਹਤ ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ   ਅ ਥਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਨ-ਭਰ ਦੇ   ਭਾਅ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੇਡ-  ਮੇਲ ਸ ੁੱਖਣ ਜਮਾਤੀ-ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣੇਿਾ। 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ   ਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ  ਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਸਕਉੀਂਸਕ ਸਿਆਨ ੀ ਯੋਿਤਾ ਾਂ  ਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਇਹ  ਰੀਰੀ ਤੇ ਮਨੋਸ ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਹਤ  ਧਾ ਕੇ  ਰਬੰਿੀ ਸ ਕਾ   ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।   

ਕੋਰ  ਚੋਣ ਸ ਿਿੱਚ ਲਚਕ ਰਾਹੀੋਂ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ 

4.9.  ਧੇਰੇ ਲਚਕ ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਲਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਸ ਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, 

ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚ -  ਰੀਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ ਦ ਤਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ 
ਹ ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ - ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਧਐਨ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਾਰਿ ਆ ਪ ਸਤਆਰ ਕ ਰ  ੁੱਕਣ। 

 ਰਬੰਿੀ ਸ ਕਾ  ਅਤੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰ ਾਂ ਦੀ ਹਰ  ਾਲ ਸ ਸ਼ਾਲਤਰ ਚੋਣ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਦਾ ਸ ਲੁੱਖਣ ਲੁੱਛਣ ਹੋ ੇਿਾ।  'ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ' ਤੇ 'ਪਰਾ-ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ', ਜਾਂ  ਸਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ, ਸ ਚਕਾਰ, 'ਕਲਾ ਾਂ', 'ਮਾਨ  

ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਤੇ ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਸ ਚਕਾਰ, ਜਾਂ 'ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ' ਅਤੇ ਪੀਠੀ ਧਾਰਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪੁੱਕੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀੀਂ 
ਸਖੁੱਚੀ ਜਾ ੇਿੀ । ਸ ਸਿਆਨ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਅਤੇ ਿਸਣਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਰੀਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਕਲਾ ਾਂ ਤ ੇ 
ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਹ ਨਰ ਪੂਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਹੋਣਿੇ, ਇਹ ਸਧਆਨ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕ 

ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਕੀ ਸਖੁੱਚ-ਭਸਰਆ ਤੇ   ਰੁੱਸਖਅਤ ਹੈ। 

4.10.  ਧੇਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ,  ੁੱਖਰੇ- ੁੱਖਰੇ ਇਲਾਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ 

ਕੀ  ੰਭ  ਹੈ ਇ  ਿੁੱਲ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੁੱਖਸਦਆਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਚਹੂੰਆਂ ਪੁੱਧਰਾਂ 'ਚੋੀਂ ਸਕ ੇ ਲਈ  ੀ 
ਛਮਾਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਅਸਜਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨ  ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੀ ਬਦਲ ੇੀਂ ਸਦਨਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਪੜਹਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਛੋਟੇ ਮੋਸਡਊਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰ ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇੀਂਦੀ ਹੋ ੇ।  ਧੇਰੇ ਲਚਕ ਅਤੇ ਕਲਾ ਾਂ, ਸ ਸਿਆਨਾਂ, 
ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ  ਮੇਤ  ਧੇਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ 
ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਨ ੀਆਂ ਸ ਧੀਆਂ 'ਤੇ  ੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ  ਕਦੇ ਹਨ।  

ਬਹ ਭਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

4.11. ਇਹ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ  ੇਸਖਆ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕ ਬੁੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸ ੁੱਚ ਅਣਸਨ ਿੂਣੇ  ੰਕਲਪ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਛੇਤੀ ਸ ੁੱਖਦੇ ਤੇ  ਮਝਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ  ਥਾਨੀ  ਮੂਹ ਦ ਆਰਾ 
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ਬੋਲੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ, ਬਹ ਭਾਸ਼ੀ ਪਸਰ ਾਰਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਕ ਝ ਜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਤ 

ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੀਂ  ੁੱਖਰੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਸਜੁੱਥੇ  ੀ  ੰਭ  ਹੋ ੇ, ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਜਮਾਤ-5 ਤੁੱਕ, ਪਰ ਚੰਿਾ ਹੋ ੇ ਜ ੇ 
ਜਮਾਤ-8 ਜਾਂ ਉ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ ਹੋ ੇ, ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ/ ਥਾਨੀ ਭ ਾਸ਼ਾ/ਖੇਤਰੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਦੀ/ ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਸਜੁੱਥੇ  ੀ  ੰਭ  ਹੋ ੇ ਭਾਸ਼ਾ  ੁੱਜੋੀਂ ਕਰ ਾਈ 

ਜਾਂਦੀ ਰ ਹੇਿੀ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੋ ੇੀਂ ਇ  ਦਾ ਅਨ  ਰਣ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ 

ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ, ਸ ਸਿਆਨ  ਮੇਤ, ਘਰ ਦੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਸ਼ ਰੂ ਸ ੁੱਚ ਈ  ਾਰੇ 
ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਸਕ ਬੁੱਚੇੀਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੋੁੱਚ ਮੌਜੂਦ 

ਪਾੜੇ ਭਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਜੁੱਥੇ ਘਰ ਦੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ-ਪੋਥੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਹਾ ਲ ਨਹੀ ੀਂ, ਓਥੇ  ੀ ਸਜੁੱਥੇ  ੰਭ  ਹੋ ੇ 
ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸ ਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਰ ਹੇਿੀ। ਸਜਨਹਾਂ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਸਧਅਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋੀਂ  ੁੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦ ਭਾਸ਼ੀ ਸ ਧੀ ਅਪਨਾਉਣ 

ਲਈ, ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਦ ਭਾਸ਼ੀ  ਮੁੱਿਰੀ  ਮੇਤ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  ਾਰੀਆਂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ; ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪੜਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਨਹੀੀਂ ਸਕ ਉਹ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ ਹੋ ੇ। 

4.12. ਸਕਉੀਂਸਕ ਖੋਜ  ਾਫ਼ ਦੁੱ ਦੀ ਹੈ ਪਈ ਬੁੱਚੇ 2 ਤੇ 8  ਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ ਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬਹ ਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਸ ੁੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਜ ਆਨ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹ ਭਾਸ਼ਤਾ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਸਿਆਨ ੀ ਲਾਭ ਹਨ, ਨੀੀਂਹ ੀ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਹੀ 
ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨਾਲ  ਾਹ ਮ ੁੱਢ ਤੋੀਂ ਈ ਪ ਆਇਆ ਜਾ ੇਿਾ (ਪਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਖਾ  ਜ਼ੋਰ 

ਰਹੇਿਾ)।  ਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਅਨੰਦ ਭਰੀ ਤੇ ਪਰ ਪਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ;  ਾਹ ਾ ਪਰ ਪਰ 

ਿੁੱਲ-ਬਾਤ, ਮ ੁੱਢਲੇ  ਾਲਾਂ ਤੋੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਮ ੁੱਢਲਾ ਅੁੱਖਰ ਸਿਆਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ ੁੱਚ ਸਲਖਣ ਸਿਆਨ, ਅਤੇ 
ਜਮਾਤ-3 ਸ ੁੱਚ ਤੇ ਇ  ਤੋੀਂ ਅੁੱਿੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਨ ਤੇ ਸਲਖਣ ਦੇ ਹ ਨਰਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਇ  ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ੇਿਾ।  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ  ਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਲਈ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 

ਕੇੀਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ੇੀਂ  ੁੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸ ੁੱਚ ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ  ੂਤਰ ਦੀ 
ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧ ਐਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ  ੀ,  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 

ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋੀਂ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਦ  ੁੱਲੇ  ਮਝੌਤੇ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ।  ੁੱਖ- ੁੱਖ 

ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ ਪਰਚਾਰ-ਪਰ ਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਧ-ਚੜਹ 
ਕੇ  ਰਤੋੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

4.13. ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ  ੂਤਰ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਰੁੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰ ਹੇਿਾ, ਪਰ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਸ   ਥਾ ਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ, ਅਤੇ  ੰਘ 

ਦੀਆਂ ਆ ਾਂ, ਅਤੇ ਬਹ ਭਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ  ਾਧੇ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸ ੁੱਚ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਪਰ, 

ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ  ੂਤਰ ਸ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ ਲਚਕ ਹੋ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਸਕ ੇ  ੀ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕੋ ਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀੀਂ ਜਾ ੇਿੀ। ਸ ੁੱਖੀਆਂ 

ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਰਾਜ, ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਸਨਰ ੰਦੇਹ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਿੀਆਂ, 

ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ ਸਤੰਨਾਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਜਹੜੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਪੜਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 'ਚੋੀਂ ਇੁੱਕ ਜ ਾਂ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਜਹਾ ਜਮਾਤ-6 ਜਾਂ 7 

ਸ ੁੱਚ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ, ਇ  ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਮ ੁੱਢਲੀ (ਤੇ ਇੁੱਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ  ਾਸਹਤਕ ਪੁੱਧਰ ਦੀ) ਮ ਹਾਰਤ ਹਾ ਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।  

4.14. ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਿਸਣਤ ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਸ ੁੱਖਣ 

 ਮੁੱਿਰੀ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੋ ਾਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 

ਦੀ/ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੋ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੋਚਣ ਅਤੇ ਦੁੱ ਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣ  ੁੱਕਣ।  
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4.15. ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਪੂਰੀ ਦ ਨੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਤ  ਾਰੇ ਸ ਕ ਤ ਦੇ ਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸ ਖਾ ਸਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ੁੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਸ ਸਖਆ ੀ,  ਮਾਜੀ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੁੱਕੀ ਸ ੁੱਚ 

ਰ ਕਾ ਟ ਨਹੀੀਂ ਬਲਸਕ ਇੁੱਕ ਬਹ ਤ  ੁੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ  ਭ ਤੋੀਂ ਅਮੀਰ,  ਭ ਤੋੀਂ ਸ ਸਿਆਨਕ,  ਭ ਤੋੀਂ 
  ੰਦਰ, ਅਤੇ  ਭ ਤੋੀਂ ਪਰਿਟਾਓਸ਼ੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਹਨ, ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪ ਰਾਣੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ  ਾਸਹਤ ( ਾਰਤਕ ਤੇ ਕਾਸ  

ਦੋ ੇੀਂ), ਚਲਸਚੁੱਤਰ, ਅਤੇ  ੰਿੀਤ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਭੰ ਡਾਰ ਸਲਖੇ ਪਏ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਤ ੇ ਖ ਸ਼ ਹਾਲੀ ਦੀ 
ਨੀੀਂਹ ਹਨ।  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਅਮੀਰੀ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਨੌਜ ਆਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਦੇ  ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ਾਲ ਪ ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ ਚਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਾਸਹਤ ਸ ਚਲੀ ਦੌਲਤ 

ਬਾਰੇ   ਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

4.16.  ਦੇ  ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤ 6-8 ਦੌਰਾਨ ਸਕ ੇ  ੇਲੇ 'ਇੁੱਕ ਭਾਰਤ  ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ'  ਰਿੇ ਇੁੱਕ 

'ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ' ਪਰਾਜੈਕਟ/ ਰਿਰਮੀ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲ ੇਿਾ। ਇ  ਪਰਾਜੈਕਟ/ ਰਿਰਮੀ ਸ ੁੱਚ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹ ਤੀਆਂ ਪਰਮ ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ਚਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ ੁੱਖਣਿੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧ ਨੀਆ ੀ ਅਤੇ 
ਸ ਸਿਆਨਕ ਰੂਪ 'ਚ  ੰਿਠਤ ਅੁੱਖਰਾਂ ਤੇ ਸਲੁੱਪੀਆਂ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਾਂਝੀਆਂ ਸ ਆਕਰਣੀ ਬਣਤਰਾਂ, 
 ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਤੇ ਹੋਰ  ਨਾਤਨੀ ਭ ਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਦੇ  ਰੋਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਪਰ ਪਰ ਪਰਭਾ  ਤੇ 
 ਖਰੇਸ ਆਂ ਬ ਾਰੇ  ੀ। ਉਹ ਇਹ  ੀ ਸ ੁੱਖਣਿੇ ਸਕ ਸਕਹ ੜੇ ਭ ਿੋਲੀ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਸਕਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ 

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਆਸਦ ਾ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ   ਭਾਅ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਿੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਮ ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ 
ਦੇ ਆਮ ਬੋਲੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ  ਾਕੰਸ਼ ਤੇ  ਾਕ ਬੋਲਣਾ ਸ ੁੱਖਣਿੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚਾ ਚ ੁੱਕਣ  ਾਲੇ  ਾਸਹਤ 

ਬਾਰੇ ਕ ਝ ਸ ੁੱਖਣਿੇ (ਜੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਅਨ  ਾਦਾਂ ਰਾਹ ੀੀਂ)। ਅਸਜਹੀ  ਰਿਰਮੀ ਰਾਹੀੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏ ਕ ੇ 
ਅਤੇ   ਹਣੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰਕ ਸ ਰ ੇ ਅਤੇ ਸਭੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੁੱਿੇਿਾ ਅਤੇ ਜਦੋੀਂ ਉਹ ਜੀ ਨ ਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ 
ਸਹੁੱਸ ਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਣਿੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੰਦ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਦਭ ੁੱਤ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਪਰਾਜੈਕਟ/ ਰਿਰਮੀ 
ਮਨੋਰੰਜਨੀ  ਰਿਰਮੀ ਹੋ ੇਿੀ ਅਤੇ ਇ  ਦਾ ਕੋਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।   

4.17.  ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਅਤੇ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ, ਪਰ ੰਿਕਤਾ, ਅਤੇ   ੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣ ੇਸਖਆ 

ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ।  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਭਾ ੇੀਂ ਭਾਰਤੀ  ੰਸ ਧਾਨ ਦੀ ਅੁੱਠ ੀੀਂ  ੂਚੀ ਸ ੁੱਚ ਦਰਜ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਆਧ ਸਨਕ 

ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ  ੀ ਹੈ, ਇ  ਦਾ  ਨਾਤਨੀ  ਾਸਹਤ ਲਾਤੀਨੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀ  ਾਸਹਤ ਨੂੰ ਸਮਲਾ ਕੇ  ੀ  ੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਣਨਾ ੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨਾਲੋੀਂ  ੁੱਧ ਹੈ; ਇ  ਸ ੁੱਚ ਿਸਣਤ, ਦਰਸ਼ਨ, ਸ ਆਕਰਣ,  ੰਿੀਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਔਖਧ, 

ਭ ਨ-ਉ ਾਰੀ, ਧਾਤ, ਨਾਟਕ, ਕਾਸ , ਕਹਾਣੀ-ਕਥਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ (' ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਸਿਆਨ ਪਰਬੰਧ'  ੁੱਜੋੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ) 
 ੁੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹ ਨ; ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ 

ਤੇ  ੁੱਡੇ ਪ ਾਰ ਦੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਸਪਛੋਕੜ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਖੇ ਹਨ। ਇੰਞ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਇੁੱਕ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਤੇ 
ਅਮੀਰ ਬਦਲ  ੁੱਜੋੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇਿੀ, ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ  ੂਤਰ ਦੀ 
ਇੁੱਕ ਭਾਸ਼ਾ  ੁੱਜੋੀਂ  ੀ। ਇ  ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਸਜਹੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਿੀ ਸਜਹੜੇ ਸਦਲਚ ਪੀ ਭਰੇ ਤ ੇ 
ਅਨ ਭ ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਮਕਾਲੀ ਪਰ ੰਿਤਾ  ੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ; ਇ  ਸ ੁੱਚ ' ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਸਿਆਨ ਪਰਬੰਧ' ਦੀ  ਰਤੋੀਂ, 
ਅਤੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧ ਨੀ ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਉਚਾਰਣ ਰਾਹੀੀਂ ਪੜਹਾਉਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ।  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਰਾਹੀੀਂ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ 

( ਰਾ ) ਪੜਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇ  ਦਾ ਅਸਧਐਨ  ੁੱਚੀ-ਮ ੁੱਚੀ ਮਨੋਰੰਜਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਨੀੀਂਹ ੇੀਂ ਤੇ ਮੁੱਧਲੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਪੁੱਧਰ ਲਈ ' ਰਲ ਮਾਨਕ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ' ( ਮਾ ) ਸ ੁੱਚ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਸਲਖੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

4.18. ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੋਰ  ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਅਸਤਅੰਤ ਅਮੀਰ  ਾਸਹਤ ਹਾ ਲ ਹੈ, ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਤਾਸਮਲ, 

ਤੇਲ ਿੂ, ਕੰਨੜ, ਮਸਲਆਲਮ, ਤੇ ਉੜੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ  ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰ ੀ, 
ਅਤੇ ਪਰਾਕਸਰਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਾਸਹਤਕ ਸਕਰਤਾਂ  ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੀੜਹੀਆਂ ਦੇ 
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ਰ  ਮਾਣਨ ਅਤੇ  ਮਸਰੁੱਧੀ ਲਈ  ਾਂਭਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ਨ। ਸਜ ੇੀਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਕ ਤ ਦੇ  ਬਣੇਿਾ, 
ਅਿਲੀ ਪੀੜਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ ਸ਼ਾਲ ਅਤੇ   ੰਦਰ  ਨਾਤਨੀ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ  ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੇਿੀ ਤੇ ਇ  ਨਾਲ 

ਅਮੀਰ  ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ੇਿੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਜੀਉੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ੰਤ ਰਸਹਣ, 

 ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ  ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਤੇ  ਾਸਹਤ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਤਾਸਮਲ, ਤੇਲ ਿੂ, ਕੰਨੜ, 

ਮਸਲਆਲਮ, ਉੜੀਆ, ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰ ੀ, ਤੇ ਪਰਾਕਸਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਬਦਲ  ੁੱਜੋੀਂ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ,  ੰਭਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨ ਭ ੀ ਤੇ ਨ ੀਆਂ ਸ ਧੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਸਬਜਲੇਈ 

ਮੋਸਡਊਲ  ੁੱਜੋੀਂ। ਅਸਜਹੇ ਹੀ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਮੀਰ ਮੌਸਖਕ ਤੇ ਸਲਖਤੀ  ਾਸਹਤਕ, 

 ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਹ ਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

4.19. ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ  ੁੱਡੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਸ ਚਲੇ ਕਲਾਮਈ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ  ੰਭਾਲ 

ਲਈ, ਹਰੇਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਜਨ ਤਕ ਜਾਂ ਸਨੁੱਜੀ, ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਜਮਾਤ 6-12 ਸ ਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕ ੇ 
 ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ  ਬੰਧਤ  ਾਸਹਤ ਦੀ ਅਨ ਭ ੀ ਅਤੇ ਨ ੀੀਂ ਪਹ ੰਚ ਰਾਹੀੀਂ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ  ਸਹਤ, 

ਦੋ  ਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ੇਿਾ; ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਮੁੱਧਲੀ ਪੁੱਧਰ 'ਚੋੀਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਉ  

ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ ਤੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋ ੇਿਾ।  

4.20. ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚ ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਦਲਚ ਪੀ ਅਤੇ ਉਮੰਿਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਆਪਣੇ 
ਭ ਮੰਡਲੀ ਸਿਆਨ ਦੇ  ਾਧੇ ਅਤੇ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ 
ਕੋਰ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਕੋਰੀਆਈ, ਜਪਾਨੀ, ਥਾਈ, ਫਰਾਂ ੀ ੀ, ਜਰਮਨ, 

 ਪੇਨੀ, ਪ ਰਤਿਾਲੀ, ਤੇ ਰੂ ੀ, ਦੇ ਕੋਰ   ੀ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ। 

4.21.   ਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦਾ ਅਸਧਆਪਨ ਨ ੀਆਂ ਤੇ ਅਨ ਭ ੀ ਸ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਸਜ  ਸ ੁੱ ਚ 

ਖੇਡਕਾਰੀ (ਿੇਮੀਸਫਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ  ਰਤੋੀਂਕਾਰੀਆਂ (ਐਪ ), ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਪੁੱਖਾਂ ਸ ੁੱਚ ਬ ਣਾਈ - ਸਜ ੇੀਂ 
ਚਲਸਚੁੱਤਰ, ਮੰ ਚ, ਕਹਾਣੀ-ਕਥਾ, ਕਾਸ , ਤ ੇ  ੰਿੀਤ - ਅਤੇ   ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪਰ ੰ ਿਕ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅ ਲ ਜੀ ਨ 

ਅਨ ਭ ਾਂ ਨਾਲ ਤੰਦਾ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ। ਇੰਞ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦਾ ਅਸਧਆਪਨ ਅਨ ਭ ੀ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ 
ਸ ੁੱਖਣ-ਸ ਧੀ 'ਤੇ  ੀ ਸਟਸਕਆ ਹੋ ੇਿਾ। 

4.22.   ਰ ਣੀ ਸ ਕਾਰ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ,  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤੀ  ੰਕੇਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ (ਭਾ ਭਾ) ਦਾ 
ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਮੁੱਿਰੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਜੁੱਥੇ  ੰਭ  

ਅਤੇ ਪਰ ੰਿਕ ਹੋ ੇ,  ਥਾਨੀ  ੰਕੇਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦਾ  ੀ  ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਹੋ ੇਿਾ।  

ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਸਸ਼ਆਂ, ਹ ਨ ਰਾਂ, ਅਤੇ  ਮਰਥਾਿਾਂ ਦ ਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ ਅਿੰਡਣ 

4.23. ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ ਅਕਤੀਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚ ਣਨ ਲਈ ਬਹ ਤ  ੁੱਡੀ ਲਚਕ ਹਾ ਲ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੁੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਦ ਨੀ ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਚੰਿੇ,  ਫ਼ਲ, ਕ ਾਢਯੋਿ, ਢਲਣਯੋਿ, ਅਤੇ 
ਉਤਪਾਦਨਸ਼ੀ ਲ ਮਨ ੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਕ ਝ ਸ ਸ਼ੇ, ਹ ਨਰ, ਅਤੇ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸ ੁੱਖਣੀਆਂ 

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮ ਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਹ ਨਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਸਬਰਤੀ 
ਤੇ ਪਰਮਾਣ-ਮ ਖੀ  ੋਚ; ਸ ਰਜਣਾਯੋਿਤਾ ਤੇ ਕਾਢਯੋਿਤਾ;   ਹਜ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ  ੂਝ; ਮੌਸਖਕ ਤੇ ਸਲਖਤੀ  ੰਚਾਰ; 

ਸ ਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ;  ਰੀਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ,   ਆ ਥ, ਭਲਾਈ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ;  ਸਹਯੋਿ ਤੇ ਜ ੁੱਟ-ਭਾ ਨਾ;  ਮੁੱਸ ਆ ਹ ਲ 

ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਰਕੀ  ੋਚ; ਸਕੁੱਤੇ ਨਾਲ  ਾਹ ਤੇ ਹ ਨਰ; ਅੰਕੀ/ਸਬਜਲੇਈ  ਾਖਰਤਾ,  ੰਕੇਤਣ (ਕੋਸਡੰਿ), ਤੇ ਕੰਸਪਊਟਰੀ 
 ੋਚ;  ਦਾਚਾਰ ਤੇ ਨੈਸਤਕਤਾ; ਮਨ ੁੱਖੀ ਤੇ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸ ਹਾਰ; ਸਲੰਿ 
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 ੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ; ਮੌਸਲਕ ਕਰਤੁੱ ; ਨਾਿਸਰਕਤਾ ਹ ਨਰ ਤ ੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ; ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿਆਨ; ਜਲ ਤੇ  ਰੋਤ 

 ੰਭਾਲ, ਅਰੋਿ-ਪਰਬੰਧ ਤੇ   ੁੱਛਤਾ; ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ  ਥਾਨੀ  ਮੂਹ, ਰਾਜਾਂ, ਦੇ , ਅਤੇ ਦ ਨੀਆਂ  ਾਹਮਣੇ 
ਸਨਰਣਾਕਾਰੀ ਮ ੁੱਦੇ।  

4.24. ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਇਹ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹ ਨਰਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ  ਬੰਧੀ ਪਰ ੰਿਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ  ਾਂਝੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ; ਇਹਨਾਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧੀ, ਨਮੂਨਾਮ ਖੀ  ੋਚ,  ਮ ੁੱਚ-ਮ ਖੀ ਸ ਹਤ, 

ਬਨ ਪਤਮ ਖੀ ਜੀ ਨ-ਜਾਚ,  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ, 'ਭੂਮੰਡ ਲੀ ਨਾਿਸਰਕਤਾ ਸ ੁੱਸਖਆ' (ਭੂਨਾਸ ) ਸਜਹੇ  ਮਕਾਲੀ 
ਸ ਸ਼ੇ ਲਾਿੂ ਕਰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ।  

4.25. ਇਹ ਮੰਸਨਆਂ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕ ਬਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਤੁੱਥ- ੰਿਰਸਹ ਸ ਸਿਆਨ ਦੇ ਦਖਲ  ਾਲ ੇ 
ਨ ੇੀਂ-ਨ ੇੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੁੱਸਤਆਂ ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਸ ੁੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਿੂ  ਾਲੇ ਰੋਲ ਲਈ ਿਸਣਤ ਤੇ 
ਿਸਣਤ ੀ  ੋਚ  ੁੱਡੀ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਲਈ, ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਅਰੰਭ ਕ ਰ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ  ਾਰੇ 
 ਸਰਹਆਂ  ੇਲੇ ਿਸਣਤ ਅਤੇ ਕੰਸਪਊਟਰੀ  ੋਚ 'ਤ ੇ  ਧੇਰੇ ਬਲ ਸਦੁੱਤਾ ਜ ਾ ੇਿਾ; ਇ  ਸ ੁੱਚ ਬ ਝਾਰਤਾਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ 
ਸਜਹੜੀਆਂ ਿਸਣਤ ੀ  ੋਚ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਅਨੰਦ ਭਸਰਆ ਅਤੇ ਸਦਲਚ ਪੀ ਭਸਰਆ ਬਣਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ 

ਦੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਸ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਨਰੰਤਰ  ਰਤੋੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ । ਅਸਜਹੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੰਕੇਤੀਕਰਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ ਮੁੱ ਧਲੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

4.26. ਹਰੇਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤ 6-8  ੇਲੇ ਇੁੱਕ ਮ ਤੀ ("ਫਨ") ਕੋਰ  ਕਰੇਿਾ ਸਜਹੜਾ ਤਰਖਾਣਾ, ਸਬਜਲੀ ਦੇ 
ਕੰਮ, ਲ ਹਾਰਾ, ਬਾਿਬਾਨੀ, ਘ ਸਮਆਰਾ ਸਕੁੱਤਾ, ਆਸਦ ਸਜਹੀਆਂ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਸਕੁੱਤਾ ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ (ਸਜਹੜੀਆਂ 

ਰਾਜ ਤੇ  ਥਾਨੀ  ਮੂਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜਹੜੀਆਂ  ਥਾਨੀ ਹ ਨਰ ਲੋੜਾਂ ਦਰ ਾਉਣ) ਦਾ  ਰ ੇਖਣ ਤ ੇ ਹੁੱਥੀੀਂ ਕਰਨ 

ਦਾ ਅਨ ਭ  ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਕੋਸ ਖੋਸ ਪ ਕੌਦੂਸ ਪਾਰੂ (ਕੌਮੀ ਦ ਜਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
(ਐਨ ੀਐਫਐ ਈ) 200-21 ਬਨਾਉਣ  ੇਲੇ ਜਮਾਤਾਂ 6-8 ਲਈ ਇੁੱਕ ਅਸਭਆ -ਅਧਾਰੀ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ।  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤਾਂ 6-8 ਦੌਰਾਨ ਸਕ ੇ  ੇਲੇ ਇੁੱਕ ਦ -ਸਦਨਾਂ ਸਬਨ-ਬ ਤਾ  ਮੇੀਂ ਸ ੁੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਤਰਖਾਣੇ, ਬਾਿਬਾਨੀ, ਘ ਸਮਆਰੇ, ਕਲਾ, ਆਸਦ ਦੇ  ਥਾਨੀ ਸਕੁੱਤਾ ਮਾਸਹਰਾਂ ਤੋੀਂ ਕੰਮ 

ਸ ੁੱਖਣਿੇ। ਇ  ੇੀਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕੁੱਤਾ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ ਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ 6-12 ਦੇ ਪੂਰੇ 

 ਮੇੀਂ ਦੌਰਾਨ (ਛ ੁੱਟੀਆਂ ਦੇ  ਮੇੀਂ  ਮੇਤ) ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ। ਸਕੁੱਤਾ ਕੋਰ  ਸਬਜਲੇਈ ਸ ਧੀ (ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ) 

ਰਾਹੀੀਂ  ੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ। ਕਲਾ ਾਂ,   ਆਲ-ਖੇਡਾਂ (ਕ ਇਸਜਜ਼), ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾ ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ ਸਜਹੀਆਂ 

ਸਭੰਨ-ਸਭੰਨ ਹ ਨਰ  ਧਾਊ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਲਈ  ਾਰਾ  ਾਲ ਸਬਨ-ਬ ਤਾ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਇਸਤਹਾ ੀ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ, ਅਤੇ  ੈਲਾਨੀ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ/ ਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀੀਂ,  ਥਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 
ਅਤੇ ਦ ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲਣੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ, ਅਤੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸਪੰਡ/ਤਸਹ ੀਲ/ਸਜ਼ਲਾ/ਰਾਜ ਸ ਚਲੀਆਂ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀ ੀਂ, ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਤੋੀਂ ਜਾਣੂੰ 
ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

4.27. "ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸਿਆਨ" ਸ ੁੱਚ ਪ ਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਆਧ ਸਨਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਇ   

ਦੀਆਂ  ਫ਼ਲਤਾ ਾ ਤੇ ਚ ਣੌਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸ ਹਤ,  ਾਤਾ ਰਣ, ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੰਿਾ ਦੀ 
 ਪਸ਼ਟ  ਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ। ਇਹ ਤੁੱਤ ਸਜੁੱਥੇ  ੀ ਪਰ ੰਿਕ ਹੋਣ ਪੂਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ  ਹੀ ਤ ੇ 
ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਿੇ; 'ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਨ ਪਰਬੰਧ', ਆਸਦ ਾ ੀ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੇ 
ਪਰੰਪਰਾਈ ਸ ੁੱਖਣ ਤਰੀਸਕਆਂ  ਮੇਤ, ਿਸਣਤ, ਖ ਿੋਲ ਸ ਸਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਿ, ਭ ਨ-ਉ ਾਰੀ, ਔਖਧ, 
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ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਤਰਕੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸ ਸਿਆਨ,  ਾਸਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਤੇ ਸਦਮਾਿੀ-ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਸ਼ਾ ਨ, 

ਰਾਜਪਰਬੰਧ,  ਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਆਸਦ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣਿੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਆਸਦ ਾ ੀ ਜਾਤੀ-ਔਖਧ ਸ ਧੀਆਂ, 

 ਣ ਪਰਬੰਧ, ਪਰੰਪਰਾਈ (ਬਨ ਪਤ-ਮ ਖੀ) ਫ ਲ ਉਿਾਈ, ਪਰਸਕਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਆਸਦ 'ਤੇ ਖਾ  ਕੋਰ   ੀ ਹਾ ਲ 

ਕਰ ਾਏ ਜਾਣਿੇ। ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਨ ਪਰਬੰਧਾਂ' 'ਤੇ ਇੁੱਕ ਸਦਲਚ ਪੀ ਭਸਰਆ ਕੋਰ  ਚੋਣ ੇੀਂ ਸ ਸ਼ੇ 
 ੁੱਜੋੀਂ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਦੇ ੀ ਸਦਮਾਿੀ-ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀੀਂ 
 ੁੱਖ- ੁੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮ ਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ। ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪ ਰਾਤਨ ਤੇ ਆਧ ਸਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਈ ਨਾਮ ਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਸਚੁੱਤਰ ( ੀਡੀਓ) ਦ ਤਾ ੇਜੀਆਂ 

ਪੂਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਸਦਨਾਂ 'ਤੇ ਸ ਖਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  ੁੱਸਭਆ ਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਦ ੇ 
ਸਹੁੱ ੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ  ੈਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

4.28. ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ "ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ" ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਸ ਖਾਈ ਜਾ ੇਿੀ, ਅਤੇ  ਦਾਚਾਰੀ 
ਸਨਰਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹਾ ਲ ਕ ਰਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਪਛਲੇਰੇ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਇ  ਦਾ ਪ ਾਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, 
ਸਹੰ ਾ, ਸਿਆਨ-ਚੋਰੀ, ਕੂੜਾ ਸਖਲਾਰਨਾ,  ਮਾਨਤਾ, ਤੇ  ਹਾਨੂਭੂਤੀ, ਆਸਦ ਦੇ ਭਾ ਾਂ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਇ  ਆਸ਼ੇ 
ਨਾਲ ਸਕ ਇਹ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨ ਸਨਰਬਾਹ ਸ ੁੱਚ, ਸਕ ੇ  ਦਾਚਾਰੀ ਮ ੁੱਦੇ 'ਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪਰਪੇਖਾਂ ਤੋੀਂ ਪੈ ੀਂਤੜਾ/ਦਲੀਲ 

ਬਨਾਉਣ ਸ ੁੱਚ, ਅਤੇ  ਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਦਾਚਾਰੀ ਸ ਹਾਰ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਸ ੁੱਚ ਨੈਸਤਕ/ ਦਾਚਾਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ 
ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਏ ਿਾ। ਅਸਜਹੇ ਮੂਲ  ਦਾਚਾਰੀ ਸ  ੇਚਨ ਦੇ ਸ ੁੱਟੇ  ੁੱਜੋੀਂ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਸ ੁੱਚ 

ਪਰੰਪਰਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ੀ ਤੇ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਹੋ ੇਿਾ (ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ, 

 ੇ ਾ, ਅਸਹੰ ਾ,   ੁੱਛਤਾ,  ੁੱਚ, ਸਨਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕ ਰਬਾਨੀ,  ਸਹਨਸ਼ੀਲਤਾ,  ਖਰੇ ੇੀਂ, ਬਹ ਲਤਾ, ਉਸਚਤ 

ਸ ਹਾਰ, ਸਲੰਿ  ੰ ੇਦਨਸ਼ੀ ਲਤਾ,  ੁੱਸਡਆਂ ਲਈ  ਸਤਕਾਰ,  ਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਦਾ 
 ਸਤਕਾਰ (ਭਾ ੇੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ  ੀ ਸਪਛੋਕੜ ਹੋ ੇ),  ਾਤਾ ਰਣ ਦਾ  ਸਤਕਾਰ,  ਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਸ਼ਸ਼ਟਤਾ, ਧੀਰਜ, 

ਸਖਮਾਭਾ ,  ਹਾਨੂਭੂਤੀ, ਦਇਆ, ਦੇਸ਼ਭਿਤੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਦਸਰਸ਼ਟੀਕੋ ਣ, ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ, ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀ, ਸਨਆਂ, 

  ਤੰਤਰਤਾ,  ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ)। ਬੁੱਸਚਆਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀਆਂ ਪੰਚਤੰਤਰ, ਜਾਤਕ, ਸਹਤੋਪਦੇਸ਼, 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ ਰਾਣਕ-ਕਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਰਨਾਦਾਈ ਕਥਾ ਾਂ ਪੜਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋੀਂ ਸ ੁੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਿਾ 
ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ  ਾਸਹਤ 'ਤੇ ਪਏ ਪਰਭਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ੇਿਾ।  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਭਾਰਤੀ  ੰਸ ਧਾਨ 'ਚੋੀਂ ਉਕਤੀ ਆਂ  ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੜਹਤ  ਮਝੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਸ ਹ ਤ ਬਾਰੇ ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸਨਰੋਧੀ-ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ, ਮਾਨਸ ਕ ਸ ਹਤ, ਚੰਿੀ ਖ ਰਾਕ, ਸਨੁੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ 

 ਾਫ਼- ਫ਼ਾਈ, ਸਬਪਤਾ ਹ ੰਿਾਰਾ ਅਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀ- ਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਪਰਭਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਸਿਆਨਕ ਸ ਆਸਖਆ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ।  

4.29.  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਾਡੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ੁੱਧ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ  ਬੰਧਤ, ਪਰ ੰਿਕ, 

ਸਦਲਚ ਪੀ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਅ ਰਦਾਰ ਹੈ, ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ  ਾਰਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ, ਸ ਰ ਾ, ਰਹ -ਰੀਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਦਰਸ਼ਨ, ਭੂਿੋਲ, ਪ ਰਾਣਾ ਤੇ  ਮਕਾਲੀ ਸਿਆਨ,  ਮਾਜੀ ਤੇ 
ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਲੋੜਾਂ,   ਦੇ ੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਈ ਸ ੁੱਖਣ ਢੰਿ, ਆਸਦ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ ਇੰਞ ਨਸ ਆਇਆ ਜਾ ੇਿਾ ਸਕ ਇ  

ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ  ਥਾਸਨਕ ਪਰ ੰਿ ਅਤੇ ਪਰਸਕਰਤੀ ਸ ੁੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੁੱਿੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਥ ਾ ਾਂ, ਕਲਾ ਾਂ, 
ਮਨੋਰੰਜਕ ਖੇਡਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਸਮ ਾਲਾਂ,  ਮੁੱਸ ਆ ਾਂ, ਆਸਦ ਸਜੁੱਥੋੀਂ ਤੁੱਕ  ੰਭ  ਹੋ  ਕੇ ਉਹ ਚ ਣੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ  ਥਾਨੀ ਭ ਿੋਲੀ ਪਰ ੰਿ ਸ ੁੱਚ ਖ ੁੱਭੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ ਚਾਰ, ਅਮੂਰਤਤਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਰਜਣਸ਼ਕਤੀ 
ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਤਮ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਮੌਲਣਿੀਆਂ ਜਦੋੀਂ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜੜਹਾਂ ਇੰਞ ਖ ੁੱਭੀਆਂ ਹੋਣ।  
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ਪਾਠਸ਼ ਾਲਾ ਸ  ਿੱਸਿਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (ਪਾਸ ਲਕੌਪਾ) 

4.30. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਇੁੱਕ ਨ ੇੀਂ ਤੇ  ਰਬੰਿੀ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ, ਪਾਸ ਲਕੌਪਾਰੂ 2020-21,  

ਦੇ  ੂਤਰੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਸ ਖੌਸ   ਕਰੇਿੀ; ਇ  ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੌਸ ਨੀ 2020 ਦੇ ਸ ਧਾਂਤ, ਪਸਹਲੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ 
ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ, ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰਾਸਲਆਂ, ਕੇੀਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਸ ਭਾਿਾਂ, ਤੇ  ਮਾਸਹਰਾਂ ਦੇ 
ਦੂਜੇ  ੰਿਠਨਾਂ, ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ੇਿਾ; ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ  ਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਿੀ। ਪਾਸ ਲਕੌ ਪਾਰੂ ਦ ਤਾ ੇਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ 5-10  ਾਲ ਸਪੁੱਛੋੀਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸ ੁੱਚ ਮ ੜ 

 ਾਸਚਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਨਸ ਆਇਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

 ਥਾਨੀ ਸਿਸ਼ਾਿ ਤ ਅਤੇ ਮਸਹਕ ਿ ਾਲੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ  

4.31. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤੂ ਦੀ ਘਟੀ ਸਮਕਦਾਰ ਅਤੇ  ਧੀ ਲਚਕ - ਤੇ ਰੁੱਟਾ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ 
ਉ ਾਰੂ ਸ ੁੱਖਣ 'ਤੇ ਨ ੇੀਂ ਬਲ - ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਸ ੁੱਚ  ੀ  ਮਾਂਤਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 
ਹਨ।  ਾਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੌਮੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਮੰਨੀੀਂ ਜਾਣ  ਾਲੀ  ਾਰੀ ਤੁੱਤ- ਮੁੱਿਰੀ 
(ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ, ਸਬਖਲੇਖਣ, ਸਮ ਾਲਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਹਾਰਕ  ਰਤੋੀਂ  ਮੇਤ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ 

ਦੀ ਨਾਲ  ਥਾਨੀ ਪਰ ੰਿ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਇੁੱਛਤ   ਰਾਂ ਅਤੇ  ਹਾਈ  ਮੁੱਿਰੀ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸਜੁੱਥੇ  ੰਭ  ਹੋ ੇ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕ  ੀ  ਰਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ  ੁੱਕਣਿੇ - 
ਸਕਤਾਬਾਂ ਦੇ ਓ  ਜ ੁੱਟ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ  ਥਾਨੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਇ  ਢੰਿ ਨਾਲ 

ਪੜਹਾ  ੁੱਕਣ ਸਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢ ੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ  ਬੰਧਤ ਜਨ- ਮੂਹ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਹੈ।   

4.32. ਅਸਜਹੀਆਂ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਘੁੱਟ ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ  ੰਭ  ਕੀਮਤ - ਮਤਬਲ  ਉਤਪਾਦਨ/ਛਪਣ ਤ ੇ 
ਲੁੱਿੀ ਕੀਮਤ - 'ਤੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤ ੇ 
ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਜਾ  ੁੱਕੇ। ਇਹ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ  ੁੱਲੋੀਂ ਰਾ ਖੋਸ ਪਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕ ੇ 
ਉੱਚ-ਪੁੱਧਰੀ ਪਾਠ-ਪੋਥੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ;  ਧੀਕ ਪਾਠ-ਪੋਥੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੀ 
ਲਈ ਜਨਤਕ-ਮਾਨ ਭਲਾਈ  ਸਹਯੋਿ ਅਤੇ ਜਨ- ਰੋਤਣ (ਕਰਾਊਡ  ੋਰਸ ੰਿ) ਰਾਹੀੀਂ ਸ ੁੱਤ ਹਾ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜੇ ਮਾਸਹਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਿੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਸਜਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਪੁੱਧਰੀ ਸਕਤਾਬਾਂ ਸਲਖਣ ਲਈ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਦੇੀਂਦੇ 
ਹਨ। ਰਾਜ ਲੋੜ ਅਨ  ਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ   ਰਾਂ ਅਤੇ  ਮੁੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (ਸਜਹੜਾ ਸਜੁੱਥੋੀਂ ਤੁੱਕ 

 ੰਭ  ਹੋ ੇ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਤਆਰ ਕੌਪਾਸ ਪਾਰੂਰੇ ਤੇ ਅਧਾਰੀ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ (ਸਜਹੜੀਆਂ ਸਜੁੱਥੋੀਂ 
ਤੁੱਕ  ੰਭ  ਹੋ ੇ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੋਥੀ  ਮੁੱਿਰੀ 'ਤੇਅਧਾਰੀ ਹੋ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਆਪ ਸਤਆਰ ਕ ਰਨਿੇ। ਇੰਞ 

ਕਰਨ  ੇਲੇ, ਸਧਆਨ ਸ ੁੱਚ ਰੁੱਖਣਾ ਪ ੇਿਾ ਸਕ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ   ੀਕਾਰੇ ਪੈਮਾ ਨੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਲੈਣਾ 
ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕਤਾਬਾਂ ਦਾ  ਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਹੋਣਾ ਸ ਖਰ 'ਤੇ  ਹੋ ੇਿਾ ਤ ਾਂ ਸਕ  ਾਰੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਹੋ  ੁੱਕੇ। ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ  ਮੇੀਂ ਸ ਰ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ   ਰੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢ ਆਈ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

 ਾਰੇ ਰਾਜ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ  ਾਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡੇਬਲ ਤੇ ਛਪਣਯੋਿ ਸਬਜਲੇਈ 

ਪਰਤਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣਿੇ।  

4.33. ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ, ਰਾਸ ਖੋਸ ਪਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਸ ੁੱਚ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ 
ਬਦਲਾਅ ਸਲਆ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬ ਸਤਆਂ ਤੇ ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ  ਾਹ ਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ  ਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨਿੇ।   
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ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕਾ  ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ 

4.34. ਆਪਣੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਸ ੁੱਚ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅੰਤਕ-ਆਤਮੀ, ਸਜਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ 

ਸ ੁੱਚ ਰੁੱਟਾ-ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੋੀਂ ਹਟ ਕੇ ਨੇਮਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸਨਰੰਤਰ-ਆਤਮੀ,  ਧੇਰੇ ਯੋਿਤਾ ਅਧਾਰੀ, 
ਆਪਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ  ਧਾਉਣ  ਾਲਾ, ਅਤੇ ਸਬਖਲੇਖਣ, ਅਲੋਚਨਾ ੀ  ੋਚ, ਅਤੇ 
 ੰਕਲਪੀ  ਪਸ਼ਟਤਾ ਸਜਹੇ ਉੱਚ-ਕਰਮੀ ਹ ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਣ  ਾਲਾ ਬਣ ਜਾ ੇਿਾ। ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤ  

ਸ ੁੱਖੇ ਹੋਏ ਦਾ ਅ ਲ ਸ ੁੱਚ ਮ ਲਾਂਕਣ ਹੋ ੇਿਾ; ਇਹ ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ, ਅਤੇ  ਾਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮ ਦਦ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ  ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ  ਰ ਉੱਚ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ 

ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ  ੋਧੇਿਾ। ਇਹ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਹ ਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬ ਸਨਆਦੀ 
ਸ ਧਾਂਤ ਹੋ ੇਿਾ।  

4.35. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ-ਅਧਾਰੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਤੀ-ਪੁੱਤਰ, ਸਜਹੜਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ 
ਮਾਸਪਆਂ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਪਰ ਤਾ ੇ 'ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ', 

ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ, ਅਤੇ ਰਾਸ ਖੋਸ ਪਾਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨ ੇੀਂ ਸ ਸਰਓੀਂ ਉਲੀਸਕਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਪਰਿਤੀ-ਪੁੱਤਰ 

 ਰਬੰਿੀ, 360-ਅੰਸ਼ੀ, ਬਹ ਸਦਸ਼ਾ ੀ  ੇਰ ਾ ਹੋ ੇਿਾ ਸਜਹੜਾ ਹਰ ਸ ਸਖਆਰਥੀ ਦੀ ਪਰਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਆਨ ੀ, ਭਾ ਨਾ ੀ, ਅਤੇ ਮਨੋਚਲਨਾ ੀ ( ਾਈਕੋਮੋਟਰ) ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਨ ੇਕਲੇਪਨ ਦੀ 
ਸ  ਤਾਰ ਸ ੁੱਚ ਤ  ੀਰ ਹੋ ੇਿਾ। ਇ  ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕ-ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ   ੈ-ਮ ਲਾਂਕਣ ਤੇ 
 ਾਥੀ-ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਪਰਾਜੈਕਟ-ਅਧਾਰੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ-ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਖਣ,   ਆਲ-ਖੇਡਾਂ, 
ਪਾਤਰ- ਰਿਰਮੀ, ਜ ੁੱਟ-ਕੰਮ, ਸ ਹਾਰ, ਆਸਦ ਸ ੁੱਚ ਪਰਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ। ਇਹ  ਰਬੰਿੀ ਪਰਿਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਤ ੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਚਕਾਰ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਤੰਦ ਬਣੇਿਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ  ਰਬੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਕਾ  

ਸ ੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਿਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਾਪੇ-ਅਸਧਆਪਕ ਸਮਲਣੀਆਂ ਇ  ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। 

ਪਰਿਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਇ  ਬਾਰੇ  ੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿਾ ਸਕ ਹਰੇਕ 

ਸ ਸਧਆਰਥੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਕ ੇੀਂ  ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। ਬਣਾਉਟੀ-ਬ ੁੱਧੀ ਅਧਾਰੀ  ੂਖਮ- ਾਧਨ 

( ਾਫਟ ੇਅਰ) ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸ ੁੱਖਣ ਅੰਕਸੜਆਂ ਅਤ ੇ ਮਾਸਪਆਂ, 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ, ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਰ ਪਰੀ   ਆਲ- ੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇ  ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਆਪਣੇ 
ਸ ਕਾ  ਦੀ ਪੈੜ ਨੁੱਪਣ ਲਈ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੜਾਈਆਂ, ਸਦਲਚ ਪੀ ਦੇ 
ਖੇਤਰਾਂ, ਤੇ ਸਧਆਨ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਬ ਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 

 ਰੇਸ਼ਠ ਜੀ ਨ-ਸਕੁੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਿਾ।  

4.36. ਇ   ੇਲੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦਾ   ਭਾਅ, ਬੋਰਡ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ 
ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦਾ  ੀ, ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤੀ  ਮੇੀਂ ਨੂੰ ਬਹ ਤੀ  ਾਧੂ ਪਰੀਸਖਆ ਸ ਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਤਆਰੀ ਸ ੁੱਚ ਲ ਆ 

ਕੇ ਬੜਾ  ੁੱਡਾ ਨ ਕ ਾਨ ਕਰਦਾ ਸਪਆ ਹੈ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚ। ਇਹ 

ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਕ ਅਤੇ ਚੋਣ, ਸਜਹੜੀ ਸਕ ਭਸ ੁੱਖ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਹ ਤੇ ਮਹੁੱਤ  

 ਾਲੀ ਹੈ, ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੁੱਕੋ ਧਾਰਾ ਦੀ ਬੜੀ  ੌੜੇ ਸਜਹੇ ਪ ਾਰ  ਾਲੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਸ ੁੱਖਣ  ੁੱਲ  ੀ 
ਧੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

4.37. 10 ੀੀਂ ਤੇ 12 ੀੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਚੁੱਲਦੀਆਂ ਰਸਹਣਿੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਸਚੰਿ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਮ ਕਾਉਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ  ੋਸਧਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਹਾਲੀਆ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨ ਕ ਾਨਦੇਹ ਪਰਭਾ ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ  ਰਬੰਿੀ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਰਡ 
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ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਨੂੰ ਨ ੇੀਂ ਸ ਸਰਓੀਂ ਘਸੜਆ ਜਾ ੇਿਾ; ਆਪਣੀ ਆਂ ਸਨੁੱਜੀ ਸਦਲਚ ਪੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਬੜੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਸ ਸ਼ੇ ਚ ਣ  ੁੱਕਣਿੇ ਸਜੰਨਹਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ 

ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ  ੌਖੀਆਂ  ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਇ  ਭਾ  ਸ ੁੱਚ ਸਕ ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੀ ਕੋਸਚੰਿ 'ਤੇ ਰੁੱਟਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ 
ਪਰੀਸਖਆ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉ ਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਬੀਜਕ  ਮਰਥਾ ਾਂ/ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਦੀ ਪਰੀਸਖਆ ਹੋਣਿੀਆਂ; ਕੋਈ  ੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਮ ੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਨਾਂ ਸਕ ੇ 

 ਾਧੂ ਯਤਨ ਦੇ  ਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਰੀਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਫ਼ਲ ਹੋ  ਕੇਿਾ ਤੇ ਚੰਿੀ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ  ੁੱਕੇਿਾ। ਬੋਰਡ 

ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਸ ਚਲੇ ' ੁੱਡੇ ਸਹੁੱਤਾਂ' ਦੇ ਪੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ  ੀ ਮ ਕਾਉਣ ਲਈ,  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ 
ਸਕ ੇ  ੀ  ਾਲ ਸ ੁੱਚ ਦੋ  ਾਰੀੀਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਬਸਹ  ੁੱਕਣਿੇ, ਇੁੱਕ ਮ ੁੱਖ ਪਰੀਸਖਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ੀ ਜੇ ਲੋੜ ਹ ੋ ੇ 
ਤਾਂ ਅੰਕ-  ਧਾਰ ਲਈ। 

4.38.  ਧੇਰੇ ਲਚਕ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਲਈ ਚੋਣ, ਅਤੇ ਦੋ-ਸ ੁੱਚੋੀਂ-ਸਬਹਤਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਜਹੜਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਮੂਲ 

ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਬੀਜਕ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਹੋ ੇ  ਾਰੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਲਈ ਤ ਰੰਤ ਕ ੰਜੀ ਤ   ਧਾਰ ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ  ਮੇੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਪਸਰਸਖਆ ਾਂ ਦੇ ਅਸਜਹੇ ਯੋਿ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ 

ਸਜਹੜੇ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਕੋਸਚੰਿ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਇਹ  ੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਇਹੋ ਸਜਹੀਆਂ ਹੋ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ: ਬੋਰਡ 

ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੀ  ਲਾਨਾ/ਛਮਾਹੀ/ਖੰਡ-ਮ ਖੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ - ਇ  ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸਕ ਹਰੇਕ 

ਪਰੀਸਖਆ ਘੁੱਟ  ਮੁੱਿਰੀ ਲਈ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕੋਰ  ਤੋੀਂ ਤ ਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਸਕ 

ਪਰੀਸਖਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਬਹਤਰ  ੰਸਡਆ ਜਾ ੇ, ਘੁੱਟ ਸਸ਼ੁੱਦਤ  ਾਲਾ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ-ਸਹੁੱਤਾਂ 
ਦੇ ਘੁੱਟ ਜੋਖਮ  ਾਲਾ ਹੋ ੇ; ਿਸਣਤ ਤੋੀਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਕੇ,  ਾਰੇ ਸ ਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੋ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਇੰਞ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕ ਝ ਸ ਸ਼ੇ ਇ  ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ  ਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕ ਝ ਉਚੇਰੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ; 
ਤੇ ਕ ਝ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਨੂੰ ਨ ਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਸਹੁੱਸ ਆਂ  ਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ 

- ਇੁੱਕ ਸਹੁੱ ਾ ਬਹ -ਚੋਣ  ਾਲੇ ਛੋਟੇ   ਆਲਾਂ  ਾਲੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ  ਰਣਨਾ ੀ ਪਰਕਾਰ ਦਾ।  

4.39. ਉਪਰਲੇ  ਾਰੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਸ ਖੋਸ ਪਾਂ, ਮ ਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡਾਂ (ਮ ਬੋ),   ਝਾਏ ਨ ੇੀਂ 'ਕੌ ਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ', ਅਤੇ 
ਕੌਦੂਸ ਪਾਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਬਠਾਉਣ ਲਈ 2022-23 ਅਕਾਦਸਮਕ  ਰਹੇ ਤੁੱਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ  ੇਧਾਂ ਸਤਆਰ 

ਕਰੇਿੀ।  

4.40. ਪੂਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੁੱਪਣ ਲਈ, ਤੇ ਬੁੱ  10 ੀੀਂ ਤੇ 12 ੀੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀੀਂ 
- ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ, ਮਾਸਪਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀ ਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ  ਬੰਧੀ  ੋਧਾਂ 
ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ -  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 3, 

5, ਤੇ 8 ਜਮਾਤ  ੇਲੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੇਣਿੇ ਸਜਹੜੀਆਂ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਅਸਧਕਾਰ-ਸਪੰਡ (ਔਥੋਸਰਟੀ)  ੁੱਲੋੀਂ ਲਈਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ। ਇਹ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਰੁੱਟਾ-ਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋੀਂ ਉੱਚ-ਪੁੱਧਰੀ ਹ ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਦੀ ਅ ਲ ਜੀ ਨ ਸ ੁੱਚ 

ਸ ਹਾਰੀ  ਰਤੋੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜਕ  ੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ  ਥਾਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀੀਂ ਮੂੂ਼ਲ 

ਸ ੁੱਖਣ-ਸ ੁੱਸਟਆਂ ਸ ਚਲੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਮਾਪਣਿੀਆਂ। ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਮਾਤ-3 ਦੀ ਪਰੀਸਖਆ ਮ ੁੱਢਲੀ  ਾਖਰਤਾ, 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਹ ਨਰ ਮਾਪੇਿੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸ ੁੱਸਟਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ (ਸਬਨਾਂ ਨਾ ਾਂ ਦੇ) ਕਰ ਨ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣ 

ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸ ਕਾ ਮ ਖੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ  ਰਤੇ ਜਾਣਿੇ। 
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4.41. ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ੰਿਠਨ  ੁੱਜੋੀਂ ਮ ਸ ਮ ਹੇਠ 'ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ'  ਸ ਕਾਮ ਪਸਬਕੇੀਂ ( ਰਬੰਿੀ 
ਸ ਕਾ  ਲਈ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਪੜਚੋਲ, ਅਤੇ ਸਬਖਲੇਖਣ ਕੇ ੀਂਦਰ) ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ੀਂਦਰ ਦਾ ਅਸਜਹੇ ਕੇੀਂਦਰ  ੁੱਜੋੀਂ 
 ਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ   ਝਾਅ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਪੈਮਾਨੇ, ਮਾਨਕ, ਅਤ ੇ ਭਾਰਤ ਦੇ  ਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਬੋਰਡਾਂ 
ਲਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਕਣ  ੇਧਾਂ ਥਾਪਣ, 'ਰਾਜ ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ ( ਪ ) ਦੀ ਰਾਹ ਨ ਮਾਈ ਅਤੇ 
'ਕੌਮੀ  ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ' (ਕੌਪ ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੱਥ ਲੈਣ, ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਖਣ  ਪਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖਣ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ 
ਦੇ ਐਲਾਨੀਆ ਟੀਸਚਆਂ ਦੀ ਅਨ  ਾਰਤਾ ਸ ੁੱਚ ਆਪਣੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਤਰੀਕੇ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਦੀਆਂ ਹ ਨਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ  
ਪਰਾਪਤੀ  ੁੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂੂ਼ਲ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ 
ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਕੇਦਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨ ੇੀਂ ਮ ਲਾਂਕਣ ਤਰੀਸਕਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ ਬਾਰੇ  ਲਾਹ ਦੇ ੇਿਾ ਅਤੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ  ਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਉੱਤਮ 

ਚਲਨ  ਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ  ਾਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਪੀਠੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

 ੰਦ  ੀ ਬਣੇਿਾ।  

4.42. ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਲਈ  ੀ ਅਸਜਹੇ ਹੀ ਸ ਧਾਂਤ ਹੋਣਿੇ। 'ਕੌਮੀ ਪਰੀਸਖਆ ਕਸਰੰਦੀ 
(ਅਜੰ ੀ, ਕੌਪਕ)  ਾਲ 'ਚ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਦੋ  ਾਰ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾ, ਕ ਲਾ ਾਂ, ਅਤ ੇ 
ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਸ ਸਸ਼ਸ਼ਟ  ਾਝੀਆਂ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੁੱਧਰੀ  ਾਂਝੀ ਯੋਿਤਾ ਪਰੀਸਖਆ 

ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ  ੰਕਲਪੀ  ਮਝ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਨੂੰ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ 

ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਪਰੀਸਖਆ ਲ ੇਿੀ ਅਤੇ ਇ  ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਲਈ ਕੋਸਚੰਿ ਜਮਾਤਾਂ ਲਣੈ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨੂੰ ਮ ਕਾਉਣਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਪਰੀਸਖਆ ਲਈ ਸ ਸ਼ੇ ਚ ਣ  ੁੱਕਣਿੇ; ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਕ ੇ ਸ ਸ਼ੇ ਸ ੁੱਚ ਸਨੁੱਜੀ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ  ੇਖ  ੁੱਕੇਿਾ ਅਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਸਦਲਚ ਪੀਆਂ ਤੇ ਪਰਸਤਭਾ-ਖੇਤਰ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ  ੁੱਕੇਿਾ। ਕੌਪਕ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ ਤੇ  ਨਾਤਕ ਦਾਖਸਲਆਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾਨਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਜ਼ੀਸਫ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ  ਰਬਉੱਚ, ਮਾਸਹਰ, ਅਤੇ   ੈ ਧੀਨ ਪਰੀਸਖਆ  ੰਿਠਨ 

 ੁੱਜੋੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਿੀ। ਕੌਪਕ ਪਰੀਸਖਆ  ੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ, ਪਹ ੰਚ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਲਚਕ ਬਹ ਤੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ  ਾਂਝੀਆਂ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬ ਣਾਏ ਿੀ - ਇ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕ 

 ੈੀਂਕੜੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਹੋਣੇ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਹੋਣ - ਤੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ, ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ, ਅਤੇ  ਮ ੁੱਚੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬੋਝ 

ਘਟੇਿਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਖਸਲਆਂ ਲਈ ਕੌਪਕ ਦੇ ਮ ਲੰਕਣਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਨੂੰ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ 

ਦੀ ਸਨੁੱਜੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਛੁੱਸਡਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

ਗ ਣਿੰਤ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਸਤਭਾਿਾਂ ਿਾਲੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਹਾਰਾ 

4.43. ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਜਨਮਜਾਤ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ ਹ ੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਲੁੱਭਣ, ਸ ੰਜਣ, ਪਾਲਣ-ਪੋ ਣ, 

ਤੇ ਸ ਕਾ  ਕ ਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਰ ਚੀ ਆਂ,   ਭਾ ਾਂ, ਤੇ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ 

 ਾਹਮਣੇ ਆ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ।  ਸਜਹੜੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸਕ ੇ ਖਾ  ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਰ ਚੀ ਅਤੇ  ਮਰਥਾ ਸ ਖਾਉੀਂਦੇ 
ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚੇ ਆਮ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋੀਂ ਅੁੱਿੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ ਅਤੇ ਰ ਚੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤ ੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਣ ਲਈ ਸ ਧੀਆਂ ਅਸਧਆਪਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿ ੀਆਂ। ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਅਤੇ ਕੌਅ ਸ ਪ (ਕੌਮੀ ਅਸਧਤਾਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ) ਿ ਣ ੰਤ 

ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ੇਧਾਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨਿੀਆਂ।  ਸ   (ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ) ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੀ 
ਿ ਣ ੰਤ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਲਈ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਹੋ  ਕ ਦੀ ਹੈ। 
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4.44. ਅਸਧਆਪਕ ਅਦ ੁੱਤੀ ਰ ਚੀਆਂ/ਜਾਂ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ- ਹਾਈ  ਮੁੱਿਰੀ ਅਤੇ  ੇਧਾਂ 
ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਹੁੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਿੇ। ਸ ਸ਼ਾ-ਅਧਾਰੀ ਤ ੇ  ਰਿਰਮੀ(ਪਰਾਜੈਕਟ)-ਅਧਾਰੀ  ੁੱਥਾਂ 'ਤੇ ਘੇਸਰਆਂ ਨੂੰ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਾਂ, ਸਜ਼ਸਲਆਂ, ਅਤੇ ਉ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅਿਲੇਰੀਆਂ ਪੁੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਿਆਨ ਘੇਰੇ, ਿਸਣਤ ਘੇਰੇ,  ੰਿੀਤ & ਨਾਚ ਘੇਰੇ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਘੇਰੇ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਘੇਰੇ, ਕਾਸ  ਘੇਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ 
ਘੇਰੇ, ਨਾਟ ਘੇਰੇ,  ਾਦ-ਸ  ਾਦ ਘੇਰੇ, ਖੇਡਾਂ-ਘੇਰੇ,  ਾਤਾ ਰਣ- ੁੱਥਾਂ, ਸ ਹ ਤ & ਭਲਾਈ  ੁੱਥਾਂ/ਯੋਿ  ੁੱਥਾਂ ਤੇ ਇੰਞੇ 
ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ,  ਾਰੇ ਦੇ  'ਚੋੀਂ  ਰਬੋਤਮ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
( ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ  ਮੇਤ) ਨੂੰ ਏਧਰ ਸਖੁੱਚਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਿ ਣ-ਅਧਾਰੀ ਪਰ ਇੁੱ ਕ- ਮਾਨ 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਹੀੀਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿਰਮ-ਰ ੁੱਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

4.45.  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ  ਥਾਨੀ, ਰਾਜ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੁੱਧਰਾਂ ਤੁੱਕ ਪਰਤੁੱਖ 

ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪੌੜੀਦਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮੇਲੇ (ਓਲੰਸਪਆਡਜ਼) ਅਤੇ ਮ ਕਾਬਲੇ  ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਉ  ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈ  ੁੱਕਣ ਸਜ  ਲਈ ਉਹ ਯੋਿਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 ੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਦੇਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਪਰ ਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਪਰਾਦਯੌਸਿਕੀ 
 ੰ ਥਾਨਾਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼) ਅਤੇ ਕੌਤ ਾਂ (ਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨਾਂ) ਐਨਆਈਟੀਜ਼)  ਣੇੀਂ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ 
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਮੇਸਲਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮਤਾ-ਅਧਾਰੀ ਨਤੀਸਜਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ, ਦੀ 
ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੁੱ ੇ  ੁੱਜੋ  ਰਤੋੀਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ। 

4.46. ਇੰਟਰਨੈੁੱਟ ਨਾਲ ਜ ੜੇ  ਮਾਰਟ-ਫੋਨ  ਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ/ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬਜਲੇਈ 

  ਆਲ-ਖੇਡਾਂ, ਮ ਕਾਬਲੇ, ਮ ਲਾਂਕਣ, ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਧਾਊ  ਮੁੱਿਰੀ  ਾਲੀਆਂ  ਰਤੋੀਂਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ  ਾਂਝੀਆਂ 

ਰ ਚੀਆਂ  ਾਲੇ ਸਬਜਲੇਈ  ਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ; ਇਹ ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ 
ਸਨਿਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਦੁੱ ੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਅੰਕਾ ੀ (ਸਡਜੀਟਲ) 

ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਸਬਜਲੇਈ  ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ  ਸਹਕਾਰਤਾ ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ 

ਅਮਲ ਦੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਸ ੁੱਚ  ਾਧੇ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਜਮਾਤ ਕਮਸਰਆਂ ਦਾ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਸ ਕਾ  

ਕਰਨਿੀਆਂ। 

5. ਅਸਿਆਪਕ 

5.1. ਅ ਲ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕ ਹੀ  ਾਡੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦਾ ਭਸ ੁੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ, ਏ ੇ ਕਰਕੇ,  ਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਦਾ ਭਸ ੁੱਖ। ਇ   ਭ ਤੋੀਂ ਉੱਤਮ ਯੋਿਦਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕ  ਮਾਜ ਦਾ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ 

 ਸਤਕਾਸਰਆ ਸ ਅਕਤੀ  ੀ।  ਭ ਤੋੀਂ ਉੱਚੇ ਿ ਣਾ  ਾਲੇ ਤੇ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਸਿਆਨ  ਾਲੇ ਹੀ ਅਸਧਆਪਕ ਬਣਦੇ  ਨ। 

 ਮਾਜ ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਜਾਂ ਿ ਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ  ਭ ਦੇੀਂਦਾ  ੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਨ, ਹ ਨਰ, ਤੇ  ਦਾਚਾਰ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ  ੀ। ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ, ਭਰਤੀ, ਤੈਨਾਤੀ, 
 ੇ ਾ ਹ ਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਸਜਹੇ ਨਹੀੀਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਅਸਧ ਆਪਕਾਂ ਦੀ 
ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਤੇ ਲਿਨ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਮ ਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀੀਂ ਛੂੰਹਦੇ। ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉੱਚ  ਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸਕੁੱਤੇ 
ਦਾ ਉੱਚਾ  ਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕ  ਰਬੋਤਮ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਧਆਪਨ ਸਕੁੱਤੇ 
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ਸ ੁੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰੇਸਰਆ ਜਾ  ਕੇ। ਆਪਣੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ  ਰਬੋਤਮ  ੰਭ  ਭਸ ੁੱਖ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ 

5.2. ਅਸਧਆਪਨ ਸਕੁੱਤੇ ਸ ੁੱਚ ਸ ਰਮੌਰ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ - ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇੀਂਡੂ 
ਖੇਤਰਾਂ ਚੋੀਂ - ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ 4- ਾਲਾ ਅਖੰਡ ਸ   (ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ) ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਲਈ  ਾਰੇ ਦੇ   

ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਉੱਤਮਤਾ-ਆਧਾਰੀ  ਜ਼ੀਸਫਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇੀਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ, 

ਉੱਤਮਤਾ ਅਧਾਰੀ ਖਾ   ਜ਼ੀਫੇ  ਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 

ਸਪੁੱਛੋੀਂ ਆਪਣੇ  ਥਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਸਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ। ਅਸਜਹ ੇ 
 ਜ਼ੀਫੇ  ਥਾਨੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ  ਥਾਨੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣਿੇ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ ਤਰੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਕ ਇਹ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਥਾਨੀ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਮ ਾਲਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਤੇ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਬੋਲਣ  ਾਲੇ ਯੋਿਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ  ੇ ਾ ਾਂ ਸਨਭਾਉਣ। ਪੇੀਂਡੂ ਇਲਾਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਨ 

ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨ ਾਂ ਇਲਾਸਕਆਂ ਲਈ ਸਜਨਹਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਇ ੇ  ੇਲੇ ਚੰਿੇ ਅਸਧਆਪਾਕਾਂ ਦੀ  ੁੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ।  ਪੇੀਂਡੂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਨ ਲਈ ਕ ੰਜੀ ਤ 

ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ  ਥਾਨੀ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ   ਸ ਧਾ ਜਾਂ  ਧਾਇਆ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਭੁੱਤਾ ਹੋ  ਕਦਾ 
ਹੈ। 

5.3.  ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਸਧਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਰੋਕੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ 
ਆਦਰਸ਼ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ੁੱਚ ਲਿਾਤਾਰਤਾ ਬਣੀ ਰ ਹੇ। ਬਦਲੀ ਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾ  

ਹਾਲਤਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੋਣਿੀਆਂ, ਸਜਹੜੀਆਂ ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ ਦ ਆਰਾ ਇੁੱਕ ਨੀਤੀਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

 ਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਅਸਜਹੀ ਸਬਜਲੇਈ ਕੰਸਪਊਟਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀੀਂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ ਸਜਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ੇ।  

5.4. ਅਸਧਆਪਨ ਯੋਿਤਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ (ਅਯੋਪਾਂ) ਸਬਹਤਰ ਪਰੀਸਖਆ  ਮੁੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਾ ਕੇ ਤਿੜੀਆਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਸ ਸ਼ਾ-  ਤੂ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਧੀ ਦੋ ਾਂ ਪੁੱਖਾਂ ਤੋੀਂ। ਅਯੋਪਾਂ ਦਾ ਪ ਾਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਧ ਰਾਂ (ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ, ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ, ਮੁੱਧਲੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ੀ) ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੁੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸ ਸ਼ਾ 
ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ  ਬੰਧਤ ਸ ਸ਼ੇ ਸ ੁੱਚ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਅਯੋਪ (ਅਸਧਆਪਕ ਯੋਿਤਾ ਪਰੀਸਖਆ, ਟੈੁੱਟ) ਜਾਂ 
ਕੌਪਕ (ਕੌਮੀ ਪਰੀਸਖਆ ਕਸਰੰਦੀ, ਐਨਟੀ ਏ) ਅੰਕ  ੀ ਸ ਚਾਰੇ ਜਾਣਿੇ। ਅਸਧਆਪਨ ਲਈ ਸ਼ੌੀਂਕ ਤੇ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ 
ਪੁੱਧਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜਮਾਤ-ਕਮਰਾ ਸ ਖਾ ਾ ਜਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੁੱਕਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣ ਜਾਣਿੇ। ਇਹਨਾਂ ਮ ਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਉਣ ਸ ੁੱਚ  ੌਖ 

ਅਤੇ ਪਰ ੀਨਤਾ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਤਾਂ ਸਕ ਹਰ ਇੁੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਕੋਲ 

ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਕ ਝ ਅਸਧਆਪਕ ਅਸਜਹੇ ਹੋਣ ਸਜਹੜੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਤ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਰਚੁੱਲਤ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਿੁੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
ਲਈ  ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਅਯੋਪ, ਸ ਖਾ ਾ/ਮ ਲਾਕਾਤ ਰਾਹੀੀਂ ਯੋਿਤਾ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੋ ੇ ਤੇ  ਥਾਨੀ 
ਭਾਸ਼ਾ( ਾਂ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ।  

5.5.  ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਸਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ - ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾ, 
 ਰੀਰਕ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸਜਹੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ - ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ 
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ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ  ਮੂਹ-ਬੰਦੀ ਅਨ  ਾਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ  ਾਂਝੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ  ੋਸਚਆ 

ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। 

 5.6. ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਤੇ  ਥਾਨੀ ਸਿਆਨ ਤੇ ਸਕੁੱਸਤਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ, 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਨੂੰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਪਰੰਪਰਾਈ  ਥਾਨੀ ਕਲਾ ਾਂ, ਸਕੁੱਤਾਈ 

ਦ ਤਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਹੋਰ ਸ ਸ਼ਾ ਸਜ  ਲਈ  ਥਾਨੀ ਮ ਹਾਰਤ ਦੀ ਹੋੀਂਦ ਹੈ, ਲਈ  ਥਾਨੀ ਉੱਘੇ 

ਸ ਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਾਸਹਰ 'ਮਾਸਹਰ ਪੜਹਾਈਕਾਰਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

5.7.  ਅਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਕਆ ੀਆਂ ਸ ਸ਼ਾ- ਾਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ 

ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਇੁੱਕ ਭਸ ੁੱਖ ਾਣੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰੀ  ੰਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਘੜ ਨ ਲਈ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰੇਿਾ। 

 ਾਰੀਆਂ ਅ ਾਮੀਆਂ ਯੋਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਅਸਧਆਪਕਾਂ,  ਥਾਨੀ ਅਸਧਆਪਕਾਂ  ਣੇ, ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ 
ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱ ੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ  ਮੇੀਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਧਦੀ ਲੋੜ ਅਨ  ਾਰ ਤੇ ਜੀ  ਨ-ਸਕੁੱਤੇ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧ 'ਤੇ ਤਰੁੱਕੀ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਪਰੋਤ ਾਹਨਾਂ ਨਾਲ   ਧਾਈ ਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ; ਇ  ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅੁੱਿੇ ਦੁੱਸ ਆ ਸਿਆ ਹੈ।  

ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਇੰਞ ਸਕਆ ੀਆਂ ਖਾਲੀ 
ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਿੋਚਰੇ ਰੁੱਖੇਿੀ। 

 ੇਿਾਿਾਂ ਲ ਈ ਿਾਤਾਿਰਣ ਤੇ  ਿੱਸਭਆਚਾਰ 

5.8.  ੇ ਾ ਾਂ ਦੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚ ਾਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਅਸਧਆਪਾਕਾਂ 
ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਕ ਉਹ ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ, 

ਮਾਸਪਆਂ, ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ  ਹਾਈ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜੀ ੰਤ,  ਹਾਨ ਭੂਤੀ ਭਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲੀ  ਾਲੀ 
ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਹਨ, ਸਜ  ਦੇ  ਾਰੇ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ  ਾਂਝਾ ਹੈ; ਇਹ  ਭ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੈ 

ਸਕ  ਾਰੇ ਬੁੱਚੇ  ੁੱਚੀ-ਮ ੁੱਚੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ।  

5.9. ਇ  ਸਦਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਪਸਹਲੀ ਲੋੜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਚੰਿਾ ਤੇ   ਖਦਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਇ ਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ,  ਾਰੇ ਸਲੰਿਾਂ ਤੇ ਅਪੰਿ ਬੁੱਸਚਆਂ  ਣੇੀਂ,   ਰੁੱਸਖਆ 

ਭਸਰਆ, ਭਾਈ ਾਲਤਾ  ਾਲਾ, ਅਤੇ ਅ ਰਦਾਰ ਸ ੁੱਖਣ  ਾਤਾ ਰਣ ਹਾ ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਉਣ ਤੇ ਪੜਹਨ ਲਈ  ੌਖ 'ਚ ਹ ਨ ਤੇ ਪਰੇਸਰਤ ਹਨ,  ਾਰੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਢ ੁੱਕ ੀਆਂ   ਰੁੱਸਖਅਤ 

ਭੌਸਤਕ  ਹੂਲਤਾਂ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ,  ਾਫ਼ ਪੀਣ  ਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਰਚਨੇਈ  ਰੋਤ ਸ਼ਾਮ ਲ 

ਹਨ, ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ  ਾਰੇ ਅਸਧਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ 
  ਚੇਤ ਹਨ,  ੇ ਾ-ਕਾਲ  ੇਲੇ ਦੀ ਸ ਖਲਾਈ ਸ ੁੱਚ   ਰੁੱਸਖ ਆ, ਸ ਹਤ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ  ਾਤਾ ਰ ਣ 

ਬਾਰੇ ਸ ਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

5.10. ਅ ਰਦਾਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ,  ਰੋਤ- ਾਂਝ, ਅਤੇ  ਾਂਝੇ ਭ ਨਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 

 ਰਕਾਰਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ੰਿਤ ਬਨਾਉਣ ਸਜਹੇ, ਸਕ ੇ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਪਹ ੰਚ ਘਟਾਏ ਸਬਨਾਂ, 
ਨ ੇੀਂ ਢਾਂਚੇ ਅਪਣਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਜੀ ੰਤ ਅਸਧਆਪਕ ਅਮਸਲਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਲਈ  ੁੱਡਾ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ  ਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ  ਬੰਧ ਸ ਰਜ  ਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ  ਧੇਰੇ ਜੀ ੰਤ ਅਸਧਆਪਕ ਸਿਆਨ ਆਧਾਰ 

ਸ ਰਜ ਕੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ ਸ਼ੇ- ਾਰ ਉੱਤਮ  ੰਡ  ੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ। ਬਹ ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ 
ਅਸਧਆਪਕ ਇੰਞ ਕੁੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਸਜਹੇ ਨਹੀੀਂ ਰਸਹਣਿੇ ਅਤੇ  ਡੇਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ  ਮ ਦਾਇਆਂ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣ 
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 ੁੱਕਣਿੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ  ੁੱਕਣਿੇ; ਇੰਞ, ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ  ਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ  ਾਂਝੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ 

ਅਤੇ ਰਲ-ਸਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਜਹੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ ਸਕ ਬੁੱਚੇ ਸ ੁੱਖਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ  ੀ 
 ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਅ ਰਦਾਰ ਸ ੁੱਖਣ ਦਾ  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ਰਜਣ ਲਈ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ  ਲਾਹਕਾਰ, ਸ ੁੱਖੇ ਹੋਏ 

 ਮਾਜੀ ਕਾਰਕ ਨ, ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ  ਾਂਭ- ੰਭਾਲ ਅਮਲਾ  ੀ ਆਪ  ਸ ੁੱਚ  ਾਂਝਾ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ।  

5.11. ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀਆਂ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀਆਂ ਦੇ  ਦੁੱ  ਬਣਾ ਕੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਸ ੁੱਚ ਮਾਸਪਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕ ੰਜੀ ਤ  ਥਾਨੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਧਾਈ ਜਾ ੇਿੀ।  

5.12. ਅਸਧਆਪਕਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਅਸਧਆਪਨ-ਪਾਰਲੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਅੁੱਜ-ਕੁੱਲਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ  ੁੱਡੇ  ਮੇੀਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, 

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ੇ ਅਸਜਹੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜ  ਦਾ ਅਸਧਆਪਨ ਨਾਲ ਸ ੁੱਧਾ  ਬੰਧ ਨਹੀੀਂ; 
ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀੀਂ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਭੁੱਤੇ- ੇਲਾ ਭੋਜਨ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ 

ਤਰਕ ੰਿਤ ਘੁੱਟ ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ  ਮੇੀਂ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ  ਮੇੀਂ ਲਈ ਨਹੀੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਧਆਪਨ 

ਦੀਆਂ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਇਕਾਿਰ ਹੋ  ੁੱਕਣ।  

5.13. ਅ ਰਦਾਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ, ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੋੀਂ ਆ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਨ ਭੂਤੀ ਭਰੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤ ਾ  ਾਲੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਦਾ ਸ ਕਾ   ਪਸ਼ਟ 

ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ। 

5.14. ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ   ੈਧ ੀਨਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜ ਾ ੇਿੀ, ਤਾਂ ਸਕ 

ਉਹ ਉ ੇੀਂ ਪੜਹਾ  ੁੱਕਣ ਸਜ ੇੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ ਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਭ ਤੋੀਂ ਅ ਰਦਾਰ  ਮਝਦੇ 
ਹਨ। ਅਸਧਆਪਕ  ਮਾਜ-ਭਾ ਨਾ ੀ ਸ ੁੱਖਣ  ੁੱਲ  ੀ ਸਧਆਨ ਦੇਣਿੇ - ਜੋ ਸਕ ਸਕ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੇ  ਰਬੰਿੀ 
ਸ ਕਾ  ਦਾ ਇ ੁੱਕ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਪੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਕਮਸਰਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ 

 ਾਲੀਆਂ ਸਨ ੇਕਲੀਆਂ ਸ ਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਅਟ ਿੱਟ ਪੇਸ਼ਾਿੀ ਸਿਕਾ  (ਅਪੇਸਿ) 

5.15.   ੈ-ਸ ਕਾ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਸ ੁੱਚ ਅੰਤਲੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਤੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 

ਸਨਰੰਤਰ ਮੌਕੇ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਇਹ ਬਹ ਤ  ਾਰੇ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ਥਾਨੀ, ਖੇਤਰੀ, 
ਰਾਜੀ, ਕੌਮੀ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਬਜਲੇਈ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ਕਾ  

ਸ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ  ੀ। ਮੰਚਾਂ (ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਸਬਜਲੇਈ ਮੰਚਾਂ) ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤਾਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕ 

ਆਪ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਚਾਰਾਂ ਤੇ  ਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਹਰੇਕ ਅਸਧਆਪਕ ਤੋੀਂ ਆ  ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ 
ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਤੋੀਂ ਪਰੇਰਤ ਹੋ, ਹਰ  ਾਲ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਅਪੇਸ  ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ 

50 ਘੰਟੇ ਸਹੁੱ ਾ ਲ ੇਿਾ। ਨੀ ੀਂਹ  ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਸ ੁੱਖਣ  ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ੀ ਤੇ ਢਲ ਾਂ 
ਮ ਲਾਂਕਣ,  ਮਰੁੱਥਾ-ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਖਣਾ, ਤੇ  ਬੰਧਤ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਧੀਆਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਅਨ ਭ ੀ ਸ ੁੱਖਣ, 

ਕਲਾ ਾਂ-ਰਲਾ ੀ, ਖੇਡਾਂ-ਰਲਾ ੀ, ਅਤੇ ਕਥਾਕਾਰੀ ਅਧਾਰੀ ਦਸਰਸ਼ਟੀਆਂ, ਆਸਦ ਲਈ ਸਬਲਕ ਲ ਹਾਲੀਆ 

ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀਆਂ ਅਪੇਸ  ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ ਪਰਣਾਲੀਬੁੱਧ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

5.16. ਆਪਣੇ ਅਿ ਾਈ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਹ ਨਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਨਰੰਤਰ   ਧਾਰ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ- ਮੂਹ ਆਿੂ ਅਸਜਹੀਆਂ ਖੰਡੀ (ਮੋਡ ਲਰ) ਅਿ ਾਈ/ਪਰਬੰਧ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਣਿੇ, ਤਾਂ ਸਕ 

ਉਹ  ੀ  ਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ ਆਪ  ਸ ੁੱਚ  ਾਂਝੀਆਂ ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਅਸਜਹੇ ਆਿੂਆਂ ਤੋੀਂ ਆ  ਹੋ ੇਿੀ ਸਕ ਉਹ  ੀ ਹਰ 
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 ਾਲ ਅਪੇਸ  ਖੰਡਾਂ ਦੇ 50 ਜਾਂ  ੁੱਧ ਘੰਸਟਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਣ, ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਅਤੇ  ਮਰੁੱਥਾ-ਅਧਾਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ 'ਤੇ ਸਟਕੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਘੜਨ ਤੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇੀਂਦਸਰਤ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਿ ਾਈ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ  ੀ ਸ਼ਾਮ ਲ ਹੋਣ।  

ਸਕਿੱਤਾ-ਜੀਿਨ ਪਰਬੰਿ  ਤ ੇ ਪਰਗਤੀ-ਲਕੀਰ (ਸਕਜੀਪਰਪਰਲ) 

5.17. ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ ਰਮੌਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਤਰੁੱਕੀ ਸਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ੇਤਨ 'ਚ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ  ਲਈ, 

 ੇ ਾ-ਕਾਲ, ਤਰੁੱਕੀ, ਅਤੇ  ੇਤਨ-ਬਣਤਰ ਦੇ ਇੁੱਕ ਤਿੜੇ ਉੱਤਮਤਾ-ਅਧਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ; ਇ  

ਸ ੁੱਚ ਹਰੇਕ ਅਸਧਆਪਕ ਪੜਾਅ ਅੰਦਰ ਅਸਜਹੇ ਬਹ ਪੁੱਧਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣਿੇ ਸਜਹੜੇ ਸ ਰਮੌਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 

ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇੀਂਦੇ ਹੋਣ। ਇ  ਲਈ ਰਾਜ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰ  ਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ 

ਬਹ -ਮਾਪਦੰਡੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨਿੀਆਂ, ਸਜਹੜੀ ਮਾਹਰ ਪੜਚੋਲ, ਹਾਜ਼ਰੀ,  ਚਨਬੁੱਧਤਾ, ਅਪੇਸ  ਦੇ ਘੰਟੇ, 
ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ  ਮ ਦਾਇ ਨੂੰ ਸਦੁੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ  ੇ ਾ ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ ਾਂ ਪੈਰਾ 5.20 ਸ ੁੱਚ ਸਦੁੱਤੇ 
ਅਕੌਪੇਮਾ (ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੇਸ਼ਾ ਮਾਨਕ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟਕੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਚ, ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ 

(ਕੈਰੀਅਰ) ਦੇ ਪਰ ੰਿ ਸ ੁੱਚ ' ੇ ਾਕਾਲ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੋਿਦਾਨ ਤੇ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਕੀ 
ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪ ਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਦਸਕ ' ੇ ਾ-ਕਾਲ ਪੁੱਥ' ਦਾ ਮਤਲਬ  ੇ ਾਕਾਲ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾ ਪਰਖ(ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ)- ਮਾਂ ਹੈ।  

5.18. ਅਿੇਰੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ  ਾਧਾ ( ੇ ਾਕਾਲ, 

ਤਰੁੱਕੀਆਂ,  ੇਤਨ  ਾਧੇ, ਆਸਦ) ਇੁੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇ (ਮਤ ਲਬ, ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ, 
ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ, ਮੁੱਧਲੀ, ਜਾਂ ਦ ਜਾ ੀ), ਅਤੇ ਪਸਹਲੀਆਂ ਪੁੱਧਰਾਂ ਤੋੀਂ ਅਿਲੀਆਂ ਪੁੱਧਰਾਂ ਜਾਂ ਉਲਟ ਸ ੁੱਚ 

ਅਸਧਆਪਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਪਰਿਤੀ-ਲਕੀਰ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਨਾ ਹੋ ੇ (ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਇੁੱਕ 

ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਦੂਜੀ ਪੁੱਧਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਹੋ ੇਿੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕ 

ਅੰਦਰ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹ ੈਤੇ ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਹਨ)। ਇ  ਤੁੱਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹ ੈਸਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਹਰ ਪੁੱਧਰ ਲਈ  ਰਬਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਅਸਧਆਪ ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਕੋ ਈ  ੀ ਪੁੱਧਰ 

ਦੂਜੀ ਪੁੱਧਰ ਨਾਲੋੀਂ  ਧੇਰੇ ਮਹੁੱਤ   ਾਲੀ ਨਹੀ ੀਂ  ਮਝੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

5.19. ਉੱਤਮਤਾ ਆਧਾਰੀ ਚੜਹਾਅ-ਮ ਖੀ ( ਰਟੀਕਲ) ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ  ੀ  ਰਬਉੱਚ ਹੋ ੇਿੀ; ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ- ਮੂਹਾਂ, ਬਲਾਕ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰਾਂ (ਬ ਕੇੀਂ), ਜੜ ੁੱਤ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰਾਂ (ਜ ਕੇੀਂ) ਬਲਾਕ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ 

 ੰ ਥਾ, ਬਲਾਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ (ਬਤਸ  ), ਸਜ਼ਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 

 ਬੰਧਤ  ਰਕਾਰੀ ਸ ਭਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਆਿੂ ਪੀਠੀ ਪਦ ੀਆਂ ਦਾ ਜ ੰਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਣੇ ਅਿ ਾਈ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ 

ਹ ਨਰਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਰਮੌਰ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ  ੀ  ਮੇੀਂ- ਮੇੀਂ ਸ ਖ ਲਾਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜ ਾ ੇਿੀ। 

ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਿੀ ਮਾਨਕ 

5.20. 'ਕੌਮੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ ' ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ' ਹੇਠ ਇ  ਦੇ ਨ ੇੀਂ ਮ ੜ-ਘੜੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ, 

ਕੌਸ ਖੋਪ, ਰਾਸ ਖੋਪਾਂ,  ਾਰੇ ਪੁੱਧਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋੀਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸ ਕਾ  ਨਾਲ 

 ਬੰਧਤ  ੰਿਠਨ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਮਾਸਹਰ  ੰ ਥਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨਾਲ 

 ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇੁੱਕ  ਾਂਝੇ  ੇਧ ਦੇਣ  ਾਲੇ 'ਅਸਧ ਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕੋਮੀ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕ' (ਅਕੌਪੇਮਾ) ਜ ੁੱਟ ਦਾ 
2022 ਤੁੱਕ ਸ ਕਾ  ਕਰੇਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪੁੱਧਰ/ਪੜਾ ਾਂ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ 
ਕਰਤੁੱ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉ  ਪੜਾਅ ਲਈ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਅਕੌਪੇਮਾ ਸ ੁੱਚ ਹਰ 
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ਪੜਾਅ ਲਈ  ਮੇੀਂ- ਮੇੀਂ ਸ ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲ਼ਈ ਮਾਨਕ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਅਕੌਪੇਮਾ  ੇ ਾ-ਪੂਰਬਲੇ 
ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ੀ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਸਫਰ ਰਾਜਾਂ ਦ ਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ  ੁੱਕਣਿੇ ਅਤੇ 
ਅਸਧਆਪਕ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਪਰਬੰਧ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਖ,  ੇ ਾ-ਕਾਲ, ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯਤਨ,  ੇਤਨ  ਾਧੇ, ਤਰੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ 
ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਿ।ੇ ਤਰੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ  ੇਤਨ  ਾਧੇ  ੇ ਾ-ਕਾਲ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਜਾਂ ਜੇਠਤਾ ( ੀਨੀਔਸਰਟੀ) 'ਤ ੇ 
ਆਧਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਜਹੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ੇਿ ੀ। ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ 2030 ਸ ੁੱਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ   ਧਾਈ 

ਹੋ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਉ  ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ   ਚਾਰੂਪਨ ਦੇ ਕਰੜੇ ਤੁੱਥਮੂਲਕ ਸਬਖਲੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ  ਹਰ ਦ   ਾਲ 

ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਿੀ 

ਸਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਿੱਸਿਆਦਾਤਾ 

5.21. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਕ ਝ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ  ਧਾ ੇੀਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖ ਆਦਾਸਤਆਂ ਦੀ ਤ ਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 
ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕ ਝ ਸਮ ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਧਲੇ ਤੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਅਪੰਿ/ਸਦਸ ਆਂਿ ਬੁੱਸਚਆਂ 

ਲਈ ਸ ਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਸ਼ਸ਼ਟ ਸ ੁੱਖਣ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ ਲਈ ਅਸਧਆਪਨ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ ਸ਼ਾ-ਅਸਧਆਪਨ ਦਾ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਸ ਸ਼ਾ- ਬੰਧਤ ਟੀਸਚਆਂ ਦੀ  ਮਝ ਹੀ 
ਨਹੀੀਂ ਬਲਸਕ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੀ  ਮਝ ਲਈ ਪਰ ੰਿੀ ਹ ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ  ੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਲਈ, 

 ੇ ਾ-ਪੂਰਬਲੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸਤਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਸ ੁੱਚ, ਸ ਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਆਮ-ਧਾਰਾ 
ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਖੇਤਰ ਦ ਬਾਜਰੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤਾ  ੁੱਜੋੀਂ ਸ ਕ ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਦ ੇਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਜਾਂ 
ਅਲਪਕਾਲੀ/ਸਮਲ ੇੀਂ ਕੋਰ ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ  ੇ ਾ-ਪੂਰਬਲੀ ਅਤੇ  ੇ ਾ-ਅੰਦਰਲੀ ਪੁੱਧਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰ 

ਕੋਰ ਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ - ਮ ੜ ਦੁੱ ਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ 
ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ। ਯੋਿਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਤੇ 
ਸਜਹੜੇ ਸ ਸ਼ੇ ਦਾ ਅਸਧਆਪਨ  ੀ ਸਨਭਾਅ  ਕਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸ ਕੌਪ ਅਤੇ ਖੇਪਾ  

(ਖੇਤਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ੰ ਥਾ) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ  ਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਅਸਿਆਪਕ ਸ ਿੱਸਿਆ ਪਰਤੀ  ਮਝ 

5.22. ਇਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ਸ਼ਾ   ਤੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ 
ਸ ੁੱਚ ਸ ਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ, ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ 2030 ਤੁੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ 

ਅਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਕਰ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ । ਸਜ ੇੀਂ-ਸਜ ੇੀਂ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲੇ ਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਬਣਨ  ੁੱਲ  ਧਣਿੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ  , ਉਸ   (ਉਤਰ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ, ਐੱਮ.ਐੱਡ), ਅਤੇ ਦਅ 

(ਦਰਸ਼ਨ ਅਚਾਰੀਆ, ਪੀਐਚ.ਡੀ) ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੇ ਸ ਭਾਿ ਖੋਲਹਣ ਦਾ  ੀ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ।  

5.23. ਈ  ੀ  ੰਨ 2030 ਤੁੱਕ, ਅਸਧਆਪਨ ਲਈ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਉਪਾਧੀ ਯੋਿਤਾ 4- ਾਲਾ ਅਖੰਡ ਸ   ਉਪਾਧੀ 
ਹੋ ੇਿੀ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਦਾਇ ਰੇ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਬਾਰੇ ਪੜਹਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ 
ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ਥਾਨੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀ-ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਤਿੜੀ ਸ ਹਾਰੀ ਸ ਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮ ਲ 

ਹੋ ੇਿੀ। ਸਜਹੜੀਆਂ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ 4- ਾਲਾ ਅਖੰਡ ਸ   ਕਰਾਉਣਿੀਆਂ ਉਹ ਦੋ- ਾਲਾ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 

 ੀ ਹਾ ਲ ਕਾਰਉਣਿੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋ ੇਿਾ ਸਜਨਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸ ਸ਼ੇ ੁੱਿਤਾ-ਮ ਖੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ  ਨਾਤਕ 

ਉਪਾਧੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ੇਿੀ। ਇਹ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 1- ਾਲਾ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ੁੱਜੋੀਂ  ੀ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ 

ਢਾਲੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣਿੇ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ 4- ਾਲਾ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਲਆ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਸਜਨਹਾਂ ਨੇ ਸਕ ੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਸ ੁੱਚ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਹਾ ਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋ ੇ 
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ਤੇ ਉ  ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ਾ ਅਸਧਆ ਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ  ਾਰੀਆਂ ਸ   ਉਪਾਧੀਆਂ 4- ਾਲਾ 
ਅਖੰਡ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਅੰਕਾਈਆਂ (ਅਕਰੈਸਡਸਟਡ) ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

 ੰ ਥਾ ਾਂ ਕਰਾਉਣਿੀਆਂ। 4- ਾਲਾ ਜਮਾਤੀ ਹਾਜਰੀ  ਾਲਾ ਅਖੰਡ ਸ   ਕ ਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ ਲਹਾ 
ਦੂਰ ਰਤੀ ਸ ੁੱਖਣ (ਖੂਦੂਸ , ਓਡੀਐਲ) ਲਈ ਅੰਕਾਈਆਂ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦ ਰੇਡੇ ਜਾਂ ਔਖੀ 
ਪਹ ੰਚ  ਾਲੇ  ਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ  ੇ ਾ-ਅੰਦਰਲੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਸਜਹੜੇ ਆਪਣੀ ਯੋਿਤਾ  ਧਾਉਣਾ 
ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਸ   ਕਾਰਜ ਕ੍ਰਮ ਰਲ ੇੀਂ (ਬਲੈੀਂਸਡਡ) ਜਾਂ ਖੂਦੂਸ  ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇ  ਸ ੁੱਚ  ਲਾਹਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ ਹਾਰੀ-ਸ ਖ ਲਾਈ ਅਤੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ-ਅਸਧਆਪਕ ਘਟਕਾਂ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਤਿੜੇ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਿੇ।  

5.24.  ਾਰੇ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੀਆਂ  ਮਾਂ-ਸ ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਲਕ ਲ ਹਾਲੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣਿੀਆਂ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਨੀੀਂਹ  ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਬਹ -ਪੁੱਧਰੀ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਪੰਿ 

ਬੁੱਸਚਆਂ ਨ ੰ ਪੜਹਾਉਣਾ, ਸਨ ੇਕਲੀਆਂ ਰ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣਾ, ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ 
 ਰਤੋੀਂ, ਅਤੇ ਸ ਸਖਆਰਥੀ-ਮ ਖੀ ਅਤੇ  ਸਹਯੋਿੀ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ।  ਾਰੇ ਸ   

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਥਾਨੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱ ਚ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਸਧਆਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਤਿੜੀ ਸ ਹਾਰੀ 
ਸ ਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ ।  ਾਰੇ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸਕ ੇ  ੀ ਸ ਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਹਾਈ  ੇਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ  ੀ ਹੋਰ  ਰਿਰਮੀ 
ਕਰਨ  ੇਲੇ ਦੂਜੀਆਂ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਸ   ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ  ੰਸ ਧਾਨ ਸ ਚਲੇ ਮੂਲ ਕਰਤ ਾਂ (ਧਾਰਾ 51) ਦੇ 
ਅਮਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਿੇ। ਇ  ਸ ੁੱਚ  ਾਤਾ ਰਣ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਤੇ ਇ  ਦੀ  ੰਭਾਲ ਪਰਤੀ  ੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ 
ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ   ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ, ਤਾਂ ਸਕ  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੁੱਕਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣ 

ਜਾ ੇ।  

5.25.  ਥਾਨੀ ਸਕੁੱਸਤਆਂ, ਸਿਆਨ, ਅਤੇ ਹ ਨਰਾਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ਥਾਨੀ ਕਲਾ,  ੰਿੀਤ, ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ,  ਣਜ- ਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ, 
ਲ ਹਾਰਾ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਹੁੱਤ, ਬਅਸ   (ਬਲਾਕ ਅਸਧਆਪਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ), ਸਜ਼ਸ ਸ   (ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਸ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾ), ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ- ਮੂਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ 

ਥੋੜ-ਸਚਰੇ  ਥਾਨੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਘੇ  ਥਾਨੀ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ  ੀ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ 
ਸਜਹੜੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ- ਮੂਹਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਇਹ ਸਕੁੱਤੇ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ  ਕਦੇ ਹ ਨ। 

5.26. ਥੋੜ-ਸਚਰੇ ਉਤਰ-ਸ   ਪਰਮਾਣਪੁੱਤਰੀ ਕੋਰ   ੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਅਤੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ; ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਿੇ ਸਜਹੜੇ 
 ਧੇਰੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਨ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਅਪੰਿ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਪਰਣਾਲੀ ਸ ਚਲੀਆਂ ਅਿ ਾਈ ਤੇ ਪਰਬੰਧ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ, ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲੀ, 
ਮੁੱਧਲੀ, ਅਤੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ ਦੂਜੀ ਪੁੱਧਰ ਸ ੁੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ੰ ਦੇ ਹਨ।  

5.27.  ਇਹ ਮੰਸਨਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ਸ਼ੇ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ 

ਕਈ ਪਹ ੰਚਾਂ ਹੋ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸ਼ੇ ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਬਾਰੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ 

ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਹ ੰਚਾਂ ਦਾ ਅਸਧਐਨ, ਖੋਜ, ਦ ਤ ੇਜੀਕਰਣ, ਤੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਣ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਿੀ 
ਸਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋੀਂ ਕੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇ ਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 

ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਆਤਮ ਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  

5.28. ਈ  ੀ  ੰਨ 2021 ਤੁੱਕ, ਕੌਅਸ ਪ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀ ਤੀ 2020 ਦੇ 

ਸ ਧਾਂਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇੁੱਕ ਨ ੀੀਂ ਤੇ  ੰਪੂਰਨ 'ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ' 
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'ਕੌਅਸ ਪਾਰੂ (ਕੌਮੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ) 2021,  ੂਤਰਬੰਦ ਕਰੇਿੀ। ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ  ਾਰੇ 
ਭਾਈ ਾਲਾਂ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ, ਕੇੀਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਦੇ  ਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਸ ਭਾਿ ਅਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਮਾਹਰ 

 ੰਿਠਨ ਸ਼ਾਮ ਲ ਹਨ ਨਾਲ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਸ ਕ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ  ਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਿੀ। ਕੌਅਸ ਪਾਰੂ 2021 ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ  ੀ ਲ ੇਿੀ। ਇ  ਤੋੀਂ ਬ ਾਅਦ, ਕੌ ਅਸ ਪਾਰੂ ਹਰ 5-10  ਾਲ ਬਾਅਦ ਇ  ਤਰਹਾਂ  ੋਧੀ 
ਜਾਇਆ ਕਰੇਿੀ ਸਕ ਇਹ  ੋਧੇ ਕੌਪਾਰੂਆਂ ਸ ਚਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਉੱਭਰਦੀਆਂ 

ਨ ੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਾਏ ।  

5.29. ਅੰਤ 'ਤੇ, ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਪਸ ੁੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਚੁੱਲਦੀਆਂ ਨੀ ੀੀਂ-ਪੁੱਧਰ 

ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ਰ ੁੱਧ ਕਠੋਰ ਕਾਰ ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱ ਚ 

ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤ ੇ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ।  

6.  ਭ ਲਈ ਇਿੱਕ- ਮਾਨ ਤੇ ਭਾਈਿਾਲਤਾ ਿਾਲੀ ਸ ਿੱਸਿਆ:  ਭ ਲ ਈ ਸ ਿੱਿਣਾ 

6.1.  ਮਾਜੀ ਸਨਆਂ ਤੇ  ਮਾਨਤਾ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਇਕੁੱਲਾ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਡਾ  ਾਧਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਾਲਤਾ 
 ਾਲੀ ਅਤੇ  ਮਾਨ ਸ ੁੱਸਖਆ ਭਾ ੇੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸ ੁੱਚ ਅਟੁੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਾਲਤਾ  ਾਲੇ ਤੇ  ਮਾਨਤਾ 
 ਾਲੇ  ਮਾਜ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ  ੀ ਧ ਰੀ ਹੈ, ਅਸਜਹਾ  ਮਾਜ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਹਰ ਨਾਿਸਰਕ   ਪਨੇ ਲੈ  ਕਦਾ ਹੋ ੇ, ਮੌਲ 

 ਕਦਾ ਹੋ ੇ, ਤੇ ਦੇ  ਲਈ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ  ਕਦਾ ਹੋ ੇ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਇ  ਤਰਹਾਂ ਭਲਾਈ 

ਹੋ ੇ ਸਕ ਕੋਈ ਬੁੱਚਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਸਪਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਅੁੱਿੇ  ਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਿ ਆ 

ਲ ੇ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮ ੜ ਪੁੱਸਕਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ, ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ 

ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਸ ਚਲੇ  ਮਾਜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪਾਸੜਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਸ ਕਾ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ 

ਪਸਹਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਰਹੇਿਾ। ਇ  ਪਾਠ ਨੂੰ ਪਾਠ 14 ਨਾਲ ਸਮਲਾ ਕੇ ਪਸੜਹਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸ ਚਾਸਰਆ ਸਿਆ ਹੈ।  

6.2. ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਭਾਰਤੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ  ਾਰੀ- ਾਰੀ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਹ ਰ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਲੰਿ ਅਤੇ  ਮਾਜ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਾੜੇ ਪੂਰਨ ਸ ੁੱਚ ਅਡੋਲ ਤਰੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ  ੀ 
 ੁੱਡੀਆਂ ਅ ਮਾਨਤਾ ਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹਨ - ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ - ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ 
 ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਇਸਤਹਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀ ੀੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ' ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ 

ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ' ( -ਅ ੰ ਾਂ) ਦਾ ਸ਼ਰੇ ਣੀਕਰਣ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ: ਸਲੰਿ 

ਪਛਾਣਾਂ (ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰ-ਸਲੰਿ (ਟਰਾਂ ਜੈੀਂਡਰ) ਸ ਅਕਤੀ),  ਮਾਜ- ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਪਛਾਣਾਂ (ਸਜ ੇੀਂ 
ਅਨ  ੂਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨ  ੂਚੇ ਕਬੀਲੇ, ਦੂਪੁੱਜ (ਓਬੀ ੀਜ਼), ਅਤੇ ਘੁੱਟ-ਸਿਣਤੀਆਂ), ਭੂਿੋਲੀ ਪਛਾਣਾਂ (ਸਜ ੇੀਂ 
ਸਪੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਕ ਸਬਆਂ, ਅਤੇ ਪਰੇਰਨੀ (ਐ ਪੀਰੈਸ਼ਨਲ) ਸਜ਼ਲਹੇ), ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ (ਸ ੁੱਖਣ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਮੇਤ), ਅਤੇ 
 ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਹਾਲਤਾਂ (ਸਜ ੇੀਂ ਪਰ ਾ ੀ  ਮੂਹ, ਘੁੱਟ-ਆਮਦਨ ਪਸਰ ਾਰ, ਮਾਰਾਂ ਹੇਠ ਬੁੱਚੇ, ਅ ੈਧ- ਪਾਰ ਦੇ 
ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੇ, ਅਨਾਥ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਸਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਭਖਾਰੀ  ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਸਹਰੀ ਗ਼ਰੀਬ)। ਭਾ ੇੀਂ 
ਸਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਮਾਤ-1 ਤੋੀਂ ਜ ਮਾਤ-12 ਤੁੱਕ  ਭ ਲਈ ਲਿਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦਾਖ਼ਸਲਆਂ ਦਾ 
ਇਹ ਘਟਣਾ  ਅ ੰ ਾਂ ਲਈ ਸਕਧਰੇ  ੁੱਧ ਸਦੁੱ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ  ਅ ੰ ਾਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ  ੀ ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ੁੱਚ ਇ ਤਰੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਸਲਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੋਰ  ੀ  ੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਇ  ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ  ੀ 
ਇਕਦਮ ਚੜਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਹੜੇ  ਅ ੰ   ਮਾਜ- ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਦੀ 
 ੰਖੇਪ ਪੜਤਾਲ ਅਿਲੇ ਉਪ-ਭਾਿਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ।  



ਕੌਮੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਨੀਤੀ 2020 

 

35 

6.2.1. ਇਕਰੂਪ ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੂਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀ (ਇਸਜ਼ਸ  ੂਪ) 2016-17 ਦੇ ਅੰਕਸੜਆਂ ਅਨ  ਾਰ, ਮ ੁੱਢਲੀ 
ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਅਨ  ੂਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ 19.6% ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ 
17.3% ਰਸਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖਸਲਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਨ  ੂਸਚਤ ਕਬੀਸਲਆਂ (10.6% ਤੋੀਂ 6.8%), ਅਤੇ 
ਸ ਕਲਪੀ-ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ (1.1% ਤੋੀਂ 0.25%) ਲਈ ਹੋਰ  ੀ ਸਤੁੱਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਇ ਤਰੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ  ੁੱਡਾ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਸਲਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਹੋਰ  ੀ ਸਤੁੱਖਾ ਹੈ।  

6.2.2. ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕ ਾਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਚੰਿੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਗ਼ਰੀਬੀ,  ਮਾਜੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ 
ਰਹ -ਰੀਤਾਂ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਨੇ ਅਨ  ੂਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਸਲਆਂ ਤੇ ਸਨਰੰਤਰਤਾ ਦਰਾਂ 'ਤ ੇ ਹਾਨੀਕਾਰੀ ਪਰਭਾ  

ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨ  ੂਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਪਹ ੰਚ, ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ 

ਪੂਰਨਾ ਮ ੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਰਹੇਿਾ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ (ਦੂਪੁੱਸ਼ਾਂ) ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤਹਾ ੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ  ਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੁੱਛੜੇ ਹੋਣ  ੁੱਜੋੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ  ੁੱਲ  ੀ ਉਚੇਚੇ ਸਧਆਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

6.2.3.  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਇਸਤਹਾ ੀ ਅਤੇ ਭੂਿੋਲੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਦ ਾ ੀ  ਮੂਹ ਅਤੇ ਅਨ  ੂਚੇ ਕਬੀਲੀਆਂ ਦੇ 

ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ  ੀ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪੁੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਘਾਟਾਂ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈੀਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਦ ਾ ੀ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ 

ਆਪਣੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੁੱਸਭਆਚ ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀਠੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕ  ਰ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ ਲਈ 

ਓਪਰੀ ਲੁੱਿਦੀ ਹੈ। ਆਸਦ ਾ ੀ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚ ੁੱਕਣ ਲਈ ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਕਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮੀ ਦਖ਼ਲ ਹ ੰਦ ੇ 
ਹਨ, ਤੇ ਚੁੱਲਦੇ ਰਸਹਣਿੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਆਸਦ ਾ ੀ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭ 

ਹਾ ਲ ਕਰਨ, ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਿ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

6.2.4. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਘੁੱਟ-ਸਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ  ੀ  ਪੇ ਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀ  ੀੀਂ ਹੈ। ਇਹ 

ਨੀਤੀ  ਾਰੀਆਂ ਘੁੱਟ-ਸਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਲਈ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਨੂੰ   ੀ ਕਾਰ ਕਰਦੀ 
ਹੈ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ-ਸਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਪੁੱਖੋੀਂ ਸਿਣਤੀ ਨੀੀਂ ੀੀਂ ਹੈ।  

6.2.5. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ (ਸ ਲੋ ਾਬ) ਜਾਂ ਸਦਸ ਆਂਿਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਸਕ ੇ  ੀ ਹੋਰ ਬੁੱਚੇ  ਾਂਿ 

ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਿੋ-ਬਨਾਉਣ  ਾਲੇ ਢੰਿ-ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੀ 
ਸ ਰਜਣਾ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ   ੀਕਾ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

6.2.6. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਚਲੇ  ਮਾਜ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਪਾੜੇ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਇ ਕਾਿਰ ਸਧਆਨ ਲਈ ਅਿਲੇਰੇ ਉਪਭਾਿਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਉਲੀਕੀਆਂ  ੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

6.3. ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ (ਮ ਬਾਦੇਸ ), ਨੀੀਂਹ  ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਪਹ ੰਚ, 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਾਰੇ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ  ਮੁੱਸ ਆ ਾਂ ਅਤੇ ਸ ਫਾਸਰਸ਼ਾਂ ਸਜੰਨਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਠ 1-3 ਸ ੁੱਚ ਸ ਚਾਰ ਕੀਤਾ 
ਸਿਆ ਹੈ, ਨੀੀਂ ੀ ਸਿਣਤੀ ਅਤੇ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ ਲਈ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ੰਿੀ ਹਨ। ਇ  ਲਈ, ਪਾਠ 1-3  ਾਲੇ ਕਦਮ 

 ਅ  ਾਂ (SEDGs) ਲਈ ਜ ੁੱਟ ੇੀਂ ਢੰ ਿ ਨਾਲ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣਿੇ।  

6.4. ਇ  ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਚਾ-ਮ ਖੀ  ਜ਼ੀਫੇ, ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਘੁੱਲਣ ਲਈ ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਤ ਾਹਨ  ੁੱਜੋੀਂ ਨਕਦੀ 
ਭ ਿਤਾਨ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ  ਾਈਕਲ ਦੇਣੇ, ਆਸਦ  ੁੱਖ- ੁੱਖ  ਫ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਜੰਨਹਾਂ ਨੇ 
ਕ ਝ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ  ਅ ੰ ਾਂ ਦੀ ਸਿਣਨਯੋਿ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ  ਧਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ  ਫ਼ਲ 

ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੂੰ  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਅ ੁੱਸ਼ ਤਿਸੜਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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6.5. ਸਜਹੜੀ ਖੋਜ ਪੁੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਖਾ   ਅ ੰ ਾਂ ਲਈ ਸਕਹੜੇ ਕਦਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਹਨ ਉ  ਨੂੰ  ੀ 
ਸਧਆਨ ਸ ੁੱਚ ਰੁੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇਿਾ। ਸਮ ਾਲ ਲਈ,   ਰੁੱਸਖਆ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਨੂੰ ਸਮਲੇ ਅਰਾਮ ਕਰਕੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਾਈਕਲ ਦੇਣੇ ਅਤੇ  ਾਈਕਲ ਤੇ ਪੈਦਲ  ਮੂਹ ਬਨਾਉਣੇ ਇ ਤਰੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਲਈ  ੀ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ ਧੀ ਸਦੁੱ ੀ ਹੈ। 

ਪਹ ੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਇੁੱਕ-ਨੂੰ-ਇੁੱਕ ਅਸਧਆਪਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ-ਪੜਹਾ ੇ (ਸਟਊਟਰਜ਼),  ਾਥੀ-ਪੜਹਾਈ, ਖ ਲਹੀ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ, ਢ ੁੱਕ ੀਆਂ ਭੌਸਤਕ  ਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਢ ੁੱਕ ੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਕ ਝ ਬੁੱਸਚਆਂ 

ਲਈ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਅ ਰਦਾਰ ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ। ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਮ ਬਾਦੇਸ  ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ  ੰਸਚਤ ਪਸਰ ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹਾ ਲ 

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ,  ਲਾਹਕਾਰ ਤੇ/ਜਾਂ ਚੰਿੀ ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ  ਮਾਜੀ ਕਾਮੇ ਸਜਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਾਪਤੀਆਂ   ਧਾਰਨ ਲਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਸਪਆਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਤੇ ਜ ੜਦੇ ਹਨ ਸ਼ਸਹਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ਚਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਅ ਰਦਾਰ  ਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। 

6.6. ਅੰਕੜੇ ਦੁੱ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਕ ਝ ਭੂਿੋਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਅ ੰ ਾਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨ ਪਾਤ ਬੜਾ  ੁੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ, 
ਹੋਰ  ੀ ਭੂਿੋਲੀ ਥਾ ਾਂ ਹਨ ਸਜੰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰੇਰਨੀ ਸਜ਼ਸਲਆਂ' ਦਾ ਨ ਾਂ ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ ਸਜਨਹਾਂ ਦੇ ਸ ਸਖਆ ੀ ਸ ਕਾ  ਦੇ  ਾਧੇ 
ਲਈ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਦਖ਼ਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇ  ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ ਸਖਆ ੀ ਸਚੁੱਤਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਦੇ  ਦੇ ਸ ਸਖਆ ਪੁੱਖੋੀਂ  ੰਸਚਤ  ਅ ੰ ਾ ਦੀ  ੁੱਡੀ ਜਨ-ਸਿਣਤੀ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੰਡ' 

(ਸ ਸ ਖ) ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ, ਸਜੁੱਥੇ  ਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ  ਧਾ ੇੀਂ  ਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਪੁੱਧਰ 

ਤੁੱਕ ਲਾਿੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

6.7. ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਇ ਤਰੀਆਂ  ਾਰੇ ਘੁੱਟ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ  ਾਲੇ  ਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ 
ਹਨ, ਤੇ  ਾਰੇ  ਅ ੰ ਾਂ 'ਚ ਅੁੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਿੀੀਂ, ਸਜਹੜਾ ਸ ਤਕਰਾ ਅਤੇ ਅਣ ਮਾਨਤਾ  ਅ ੰ ਾਂ ਨੂੰ 

ਭ ਿਤਣੀ ਪੈੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ  ਅ ੰ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਇ ਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ  ੀ  ਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉ  ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ 
ਸਨਰਣਾਕਾਰੀ ਸਹੁੱ ੇ ਨੂੰ ਸਜਹੜ ਾ ਇ ਤਰੀਆਂ  ਮਾਜ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ  ਮਾਜੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਂਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੋਰ  ੀ  ਧ ਕੇ   ੀਕਾ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇ  ਲਈ ਕ ੜੀਆਂ ਨੂੰ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣਾ 
ਇਹਨਾਂ  ਅ ੰ ਾ ਦੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪੁੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚ ੁੱਕਣ ਦਾ  ਰਬੋਤਮ ਰਾਹ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕ  ਅ ੰ ਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ  ਅ ੰ ਾਂ ‘ਚੋੀਂ 
ਆਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ  ੁੱਲ ਉਚੇਚਾ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜ ਾ ੇ।  

6.8 ਇ  ਦੇ ਨਾਲ, ਕ ੜੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਸਲੰਿੀ ਸ ਸਦਅਰਥੀ ਆਂ ਦੋ ਾਂ ਲਈ  ਮਾਨਤਾ  ਾਲੀ ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਉ ਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ  ਰਕਾਰ 'ਸਲੰਿ-ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਕੋਸ਼' 

(ਜੈੀਂਡਰ ਇਨਕਲ ਜ਼ਨ ਫੰਡ) ਥਾਪੇਿੀ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਪਰਾਸਲੰਿੀ ਬੁੱਸਚਆਂ 

ਦੀ  ਹਾਇਤਾ (ਸਜ ੇੀਂ ਰੋਿ-ਸਨਰੋਧਤਾ ਅਤੇ ਪਖਾਸਨਆਂ,  ਾਈਕਲ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਨਕਦੀ ਭ ਿਤਾਨ, ਆਸਦ ਦੀ   ਸ ਧਾ) 
ਲਈ ਕੇੀਂਦਰ  ਰਕਾਰ  ੁੱਲੋੀਂ ਤੈਅ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਪਸਹਲਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇ  ਕੋਸ਼ ਚੋੀਂ ਸ ੁੱਤ ਹਾ ਲ 

ਹੋ ੇਿਾ; ਇਹ ਸ ੁੱਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅ ਰਦਾਰ  ਮੂਹ-ਆਧਾਰੀ ਦਖ਼ਲਾਂ, ਸਜਹੜੇ ਇ ਤਰੀ ਤੇ ਪਰਾਸਲੰਿੀ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਤੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਲਈ  ਥਾਨੀ ਪਰ ੰਿ-ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ  ੰਬੋਧਤ ਹੋਣ, ਨੂੰ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਕਣ 

ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਏਿਾ। ਏ ੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਕੋਸ਼' ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ  ਅ ੰ ਾਂ ਲਈ ਪਹ ੰਚ ਦੇ 
ਸਮਲਦੇ-ਜ ਲਦੇ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਨੂੰ  ੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  ਾਰ ਸ ੁੱਚ, ਇ   ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਕ ੇ  ੀ 
ਸਲੰਿ ਜਾ ਹੋਰ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ  ੰਸਚਤ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ 

ਸਮਟਾਉਣਾ ਹੈ।  
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6.9. ਸਜਹੜੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਇਹੋ ਸਜਹੇ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਸਜੁੱਥੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰੋੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈ ੀਂਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਪੁੱਖੋੀਂ  ੰਸਚਤ ਸਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ,  ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ 
  ਰੁੱਸਖਆ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ ੜੀਆਂ ਦੀ   ਰੁੱਸਖਆ, ਦੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਪਰਬੰਧਾਂ  ਾਲੀਆਂ ਮ ਫ਼ਤ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ   ਸ ਧਾ ਾਂ 
ਉ ਾਰੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ - ਸਜਹੜੀਆਂ ਜ ਾਹਰ ਨ ੋਸਦਆ ਸ ਸਦਆਸਲਆ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਿੀਆਂ। 

 ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਪੁੱਖੋੀਂ  ੰਸਚਤ ਸਪਛੋਕੜ  ਾਲੀਆਂ ਕ ੜੀਆਂ ਦੀ ਚੰਿੇ  ਕੂਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕ ਤੂਰਬਾ 
ਿਾਂਧੀ ਬਾਸਲਕਾ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ ਤਿਸੜਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਹੋਰ ਜ ਾਹਰ ਨ ੋਸਦਆ ਸ ਸਦਆਲੇ ਅਤੇ 
ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ਸਦਆਲੇ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਿੇ, ਖ ਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਰਨੀ ਸਜ਼ਸਲਆਂ ਅਤੇ 'ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੰਡਾਂ (ਜੋਨਜ਼)' ਸ ੁੱਚ। 

 ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰਸਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 

ਇੁੱਕ  ਾਲ ਲਈ ਕੇੀਂਦਰੀਆ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੂਰਬ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਭਾਿ 

ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਿੇ।  

6.10. ਮ ਬਾਦੇਸ  ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ਚਲੇ ਅਪੰਿ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਅਤੇ  ਮਾਨ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਸ ਖਰਲੀ ਪਸਹਲ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਪੰਿ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ 

ਨੇਮਬੰਦ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ ੁੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬ ਣਾਇ ਆ ਜਾ ੇਿਾ। 'ਅਪੰਿ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 
ਅਸਧਕਾਰ ਕਨੂੰਨ (ਅਸ ਅਕ) 2016' ਭਾਈ  ਾਲਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਇੰਞ ਪਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: 'ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ 
ਅਸਜਹੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸਜੁੱਥੇ ਅਪੰਿਤਾ ਅਤੇ ਅਣਅਪੰਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਇਕੁੱਠੇ ਪੜਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜਹਾਉਣ ਤੇ ਪੜਹਨ 

ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅਪੰਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਤਰਹਾਂ ਢਾਲੀ 
ਿਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸ ਅਕ 2016 ਦੀਆਂ ਸ   ਥਾ ਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ ਤੇ  ਹੀ ਪਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। 'ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨ  ੇਲੇ, ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿੀ ਸਕ ਡੀਈਪੀਡਬਲਯੂ (DEPwD) ਲਈ ਕੋਮੀ  ੰ ਥਾ  ਰਿੇ  ੰਿਠਨਾਂ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ 
ਕੀਤਾ ਸਿਆ ਹੈ।  

6.11. ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਅਪੰਿਤਾ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਇਕਸਮਕਤਾ ਲਈ,  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਿਤਾ ਲਈ 

ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਸਤਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ, ਤੇ ਸਜੁੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋ ੇ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਲਈ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਭੀਰ ਜ ਾਂ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਿਤਾ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ 
ਨੂੰ  ਰੋਤ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਅਸ ਅਕ ਅਨ  ਾਰ ਸਬਨਾਂ ਰੋਕ ਪਹ ੰਚ ਦੇ ਯੋਿ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ  ਰਿਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਹਨ।  ਾਰੇ ਅਪੰਿਤਾ 
 ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹਾਇਸ਼ ਤ ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨ  ਾਰੀ  ਹਾਇਤਾ ਸ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਸ ੁੱਚ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂੂ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
 ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਮਰੇ ਸ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ  ੌਖੀ 
ਇਕਸਮਕਤਾ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ  ਸਹਪਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਸ ੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ  ਹਾਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ 
ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰੀ  ਾਧਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੋਿ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਖੋੀਂ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਪੜਹਾਉਣ-ਪੜਹਨ  ਮੁੱਿਰੀ 
(ਸਮ ਾਲ ਲਈ, ਮੋਟੇ ਅੁੱਖਰਾਂ ਤੇ ਬਰੇਲ  ਰਿੇ  ਰਤੋੀਂਯੋਿ ਰੂਪਾਂ  ਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪ  ਤਕਾਂ) ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਈ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਇਹ ਕਲਾ ਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਮੇਤ  ਾਰੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਤੇ ਲਾਿੂ ਹੋ ੇਿਾ। 
ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਅਤੇ   ਰੁੱਸਖਆ  ੁੱਲ ਯੋਿ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

6.12. ਅਸ ਅਕ 2016 ਅਨ  ਾਰ, ਮਾਪਦੰਡ  ਾਲੀਆਂ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਜਾਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜਹਾਈ ਚ ਣਨ ਦਾ ਹੁੱਕ ਹੋ ੇਿ ਾ।  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਸਤਆਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਿੰਭੀਰ ਜਾਂ 
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ਬਹ -ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮ ੜ-  ੇਬੇ ਤੇ ਸ ਸਖਆ ੀ ਲੋੜਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਉੱਚ=ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ਸਖਆ ਤੇ ਹ ਨਰ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਜ ੇੀਂ  ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ 

ਮਾਸਪਆਂ/ ਰਪਰ ਤਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨਿੇ। ਿੰਭੀਰ ਤੇ ਅਸਤਅੰਤ  ੁੱਡੀਆਂ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਸਜਹੜ ੇ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨਹ ੀੀਂ ਆ  ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਚੋਣ ਬਣੀ ਰ ਹੇਿੀ। ਘਰੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹੇਠਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ 

ਆਮ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ਚਲੇ ਸਕ ੇ  ੀ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਬ ਰਾਬਰ  ਮਸਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮਾਨ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ 
 ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸ ਧਾਂਤਾ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ   ਚਾਰੂਪਨ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਮ ਲਾਂਕਣ-ਪੜਤਾਲ 

ਹੋ ੇਿੀ। ਅਸ ਅਕ 2016 ਦੀ ਅਨ  ਾਰਤਾ ਸ ੁੱਚ ਇ  ਮ ਲਾਂਕਣ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਘਰੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ 

 ੇਧਾਂ ਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਇਹ  ਾਫ਼ ਹੈ ਸਕ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਰਿਰਮ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਾਸਪਆਂ/ਦੇਖ-ਭਾਲ 

ਕਰਤਾ ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਿ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ ੁੱਖਣ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੇ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰ ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਪਆਂ/ਦੇਖ-ਭਾਲ 

ਕਰਤਾ ਾਂ ਦੀ ਸ ਖਲਾਈ ਲਈ ਤਕਨੀਕ-ਅਧਾਰੀ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

6.13. ਬਹ ਤੇ ਜਮਾਤ ਕਮਸਰਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਖਣ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ ਸਜੰਨਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ  ਹਾਰ ੇ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ  ਾਫ਼ ਦੁੱ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਇਹ  ਹਾਰਾ ਸਜੰਨੀੀਂ ਛੇਤੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ੇ ਪਰਿਤੀ ਦੇ ਓਨੇ ਈ  ੁੱਧ ਮੌਕ ੇ 
ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨ ਾ 
ਬਨਾਉਣ ਸ ੁੱਚ, ਅਸਧਆਪਕ ਾਂ ਦੀ  ਹਾਇ ਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਸਜਹੜੀ 
ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਿਆ ਦੇ ੇ ਤੇ ਯੋਿ ਬ ਣਾ ੇ, ਹਰ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਤਿੜਾਈ ਨੂੰ ਤ ਲ ਦੇਣ 

ਲਈ ਲਚਕੀਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅਤੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਮ ਲਾਂਕਣ ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇੁੱਕ  ਾਤਾ ਰਣ-ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ 
ਇਹਨਾਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਸ ੁੱਖਣ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ 

ਪਹ ੰਚ ਤੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ  ੰਿਠਨ,   ਝਾਏ ਨ ੇੀਂ 'ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ 

ਕੇੀਂਦਰ', 'ਪਰਖ',  ਣੇੀਂ, ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ (ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ  ਮੇਤ) ਅਸਜਹਾ 
ਮ ੂ਼ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ  ੇਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਤਆਰ ਕਰਨਿੇ ਅਤੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ੰਦਾਂ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕਰਨਿੇ।  

6.14. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀ ੀੀਂ ਨ ਮਾਇੰਦਿੀ ਨੂੰ ਪ ੁੱਠਾ ਿੇੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਲੰਿ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਨੀ ੀ ੀਂ ਨ ਮਾਇੰਦਿੀ  ਾਲੇ 
 ਮੂਹਾਂ ਪਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ (ਸ ੁੱਖਣ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਣੇੀਂ)  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨੂੰ ਪੜਹਾਉਣਾ 
ਸਕ ੇੀਂ ਹੈ ਇ  ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਿਆਨ  ਾਰੇ ਅਸਧਆ ਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਟ ੁੱਟ ਸਹੁੱ ਾ ਹੋਣਿੇ।  

6.15. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਲਈ ਬਦਲ ੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ 
ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ 

ਨੀ ੀੀਂ ਨ ਮਾਇੰਦਿੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਮਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਕੌਮੀ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ  (ਕੌਪਾਸ ਪਾਰੂਰੇ, NCFSE)  ੁੱਲੋੀਂ ਸਨਯਤ ਕੀਤੇ ਸ ਸ਼ੇ ਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਖੇਤਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਹਾਇਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ ਸਿਆਨ, ਿਸਣਤ,  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨ, ਸਹੰਦੀ, 
ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਸ ਸ਼ੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਸਦੁੱਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ। ਇ  ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਨ  ਾਲੇ ਬੁੱਚੇ ਜਮਾਤ 1-12 ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ 

ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੇ। ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਾਂ 
ਸਕ ੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਪਕ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ ੁੱਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇ   ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

 ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸ ਸਿਆਨ, ਿਸਣਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ 
ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਨ ੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ 
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ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੀ ਸ਼ਾਮ ਲ ਹੋ ੇਿੀ । ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਸੜ ਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ 
ਪੋਥੀਆਂ, ਰ ਾਲੇ, ਆਸਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੜਹਾਉਣ-ਪੜਹਨ  ਮੁੱਿਰੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਿੀ।  

6.16.  ਅ ੰ ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਤਲੇ  ਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਦੂਆਂ ਪੁੱਖੋੀਂ, ਅਨ  ੂਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨ  ੂਚੇ ਕਬੀਸਲਆਂ 

ਦੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ ਨਾਬਰਾਬ ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ  ੁੱਲ ਖਾ  ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸ ੁੱਸਖਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ  ਾਰੇ  ਅ ੰ ਾਂ ਦੇ ਪਰਸਤਭਾ ਾਨ ਤ ੇ ਉੱਤਮਤਾ  ਾਲੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਹਾਇਸ਼, ਪਾੜਾ-ਪੂਰੀ ਕੋਰ , ਅਤੇ ਮ ਫ਼ਤ 

ਛੋਟਾਂ ਤੇ  ਜ਼ੀਸਫ਼ਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ 

ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ  ੌਖਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ।   

6.17. ਰੁੱਸਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ  ਰਪਰ ਤੀ ਹੇਠ, ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ 

ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਕ ਬੀਲਾ ਪਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ਚਸਲਆਂ  ਣੇੀਂ, ਕੌਮੀ  ੈਸਨਕ ਪਲਟਨ (ਐਨ ੀ ੀ) ਬਾਹੀਆਂ 

(ਸ ੰਙਜ਼) ਖੋਲਹਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ   ਭਾ ੀ ਪਰਸਤਭਾ ਤੇ ਸ ਲੁੱਖਣ 

 ੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੂੰ   ਆਰਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬ ਣਾਏ ਿਾ, ਸਜਹੜਾ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱਸਖਆ ਬਲਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਫ਼ਲ 

ਜੀ ਨ-ਸਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮੰਿ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿਾ।  

6.18. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਇ  ਪੁੱਖੋੀਂ   ਚੇਤ ਹੋਣ ਤੇ ਯੋਿਤਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ 

 ਰਲ ਢੰਿ ਨਾਲ ਇ  ਲਈ 'ਇੁੱਕ-ਸਖੜਕੀਆ-ਪਰਣਾਲੀ' ਰਾਹੀੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ  ੁੱਕਣ,  ਅ ੰ ਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਹਾ ਲ ਹੋਣ  ਾਲੇ  ਾਰੇ  ਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕੁੱਲੀ ਕਸਰੰਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਿੀ, ਐਲਾਨ 

ਕਰੇਿੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਕੜਜਾਲ ਪੰਨੇੀਂ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ੇਿੀ।  

6.19. ਉਤਲੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮ  ਾਰੇ  ਅ ੰ ਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ- ਮਾਨਤਾ 
ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ-ਭਾਂਤ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀੀਂ। ਸਜ  ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਹੈ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ  ਾਰੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾ, ਅਸਧ ਆਪਕਾਂ, ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਾ ਕਾਂ, 
 ਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬ ਾਰੇ, ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਤੇ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਦ ੇ 
 ੰਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ  ਸਤਕਾਰ,   ੈਮਾਣ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਣੇ ਦੀ ਸਨੁੱਜਤਾ ਬਾਰੇ   ਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਅਸਜਹਾ 
ਸ ਸਖਆ ੀ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਪਰਾਪਤ ਸ ਅਕਤੀ ਬਣਨ ਸ ੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਬੋਤਮ 

ਰ ਤਾ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿਾ, ਸਜਹੜਾ ਅੁੱਿੋੀਂ  ਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸਜਹਾ ਬਣਾਏਿਾ ਸਜਹੜਾ ਆਪਣੇ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਮਾਰ-ਹੇਠਲੇ 
ਨਾਿਸਰਕਾਂ  ੁੱਲ ਜ ੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇ। ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ (ਅਤੇ  ਾਰੇ ਆਿੂਆਂ, 

ਪਰਸ਼ਾ ਕਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਚਲੇ ਹੋਰ ਪਦ-ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ ਖਲਾਈ) ਦਾ ਕ ਜੰੀ ਤ ਪੁੱਖ ਬਣੇਿਾ; ਉੱਤਮ 

ਆਦਰਸ਼-ਜਨ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ  ਅ ੰ ਾਂ 'ਚੋੀਂ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਹ ੋਰ 

ਅਸਧਆਪਕ ਤੇ ਆਿੂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

6.20. ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ  ਮਾਜੀ ਕਾਸਮਆਂ ਅਤੇ  ਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਈ  ਾਲਤਾ  ਾਲਾ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦੇ ਬਦਲਾ ਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਸਲਆਂਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ   ਚੇਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ।  ਾਰੇ ਜਸਣਆਂ ਲਈ  ਸਤਕਾਰ,  ਹਾਨ ਭੂਤੀ,  ਸਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਨ ੁੱਖੀ ਹੁੱਕ, ਸਲੰਿ  ਮਾਨਤਾ, ਅਸਹੰ ਾ, 
ਸ ਸ਼ ੀ ਨਾਿਸਰਕਤਾ, ਭਾਈ ਾਲਤਾ, ਅਤੇ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਸਜਹੀਆਂ ਮਨ ੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਮ ੁੱਢ 

ਤੋੀਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ।  ੰਨ   ੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ  ਸਤਕਾਰ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ, ਇ  ਸ ੁੱਚ  ੁੱਖ- ੁੱਖ 

 ੁੱਸਭਆਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਸਲੰਿ ਪਛਾਣਾਂ, ਆਸਦ ਬ ਾਰੇ ਹੋਰ ਸ  ਤਾਰ  ਸਹਤ ਸਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ। ਹਰ 
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ਪੁੱਖ-ਪਾਤ ਤੇ ਅੰਧ-ਪਰਭਾ  ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਸਢਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਅਸਜਹੀ ਹੋਰ  ਮੁੱਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ ਸਜਹੜੀ ਪਰ ੰਿੀ ਹੋ ੇ ਤੇ  ਾਰੇ  ਮੂਹਾਂ ਨਾਲ  ਬੰਧ ਰੁੱਖਦੀ ਹੋ ੇ।  

7. ਪਾਠਸ਼ ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ/ਜੜ੍ ਿੱਤਾਂ ਰਾਹੀੋਂ   ਚਾਰੂ  ਰ ੋਤ ਿਰਤੋੋਂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ 

7.1. ' ਰਬ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਭਆਨ' ਹੇਠ - ਹ ਣ ' ਮਿਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਯੋਜਨਾ' ਅਤੇ  ਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੋਰ 

ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਯਤਨਾਂ ਹੇਠ -  ਾਰੇ ਦੇ  ਦੇ ਹਰ ਸਨ ਾ -ਥਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ਥਾਪਤ ਕਰਨ 

ਹਨ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੁੱਕ ਲਿਭਿ- ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਬਨਾਉਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇ  

ਨਾਲ ਚੋਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਕਰੂਪ ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੂਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀ 
(ਇਸਜ਼ਸ  ੂਪਰ,  U-DISE) 2016-17 ਦੇ ਅੰਕਸੜਆਂ ਅਨ  ਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਿਭਿ 28% ਜਨਤਕ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੇ 14.8% ਉਪਰ-ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 30 ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਹਨ। ਮ ੁੱਢਲੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਪਰਣਾਲੀ (ਮ ੁੱਢਲੀ ਤੇ ਉਪਰ-ਮ ੁੱਢਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਮਾਤ 1-8) ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ- ਾਰ ਸਿਣਤੀ ਕੋਈ 

14 ਹੈ, ਤੇ ਇੁੱਕ ਸਿਣਨਯੋਿ ਅਨ ਪਾਤ ਸ ੁੱਚ 6 ਤੋੀਂ  ੀ ਘੁੱਟ;  ਾਲ 2026-17  ਮੇੀਂ, ਇੁੱਕ ਅਸਧਆਪਕ  ਾਲੀਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ 1,08,017  ੀ, ਸਜਨਹਾਂ 'ਚੋੀਂ ਬਹ ਸਿਣਤੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ (85743) ਜਮਾਤ 1-5  ਾਲੀਆਂ 

ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ਨ। 

7.2. ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਪੁੱਖੋੀਂ ਤੇ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਭੌਸਤਕ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ   ਥਾ ਪੁੱਖੋੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਅਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਰਸਥਕ ਪੁੱਖੋੀਂ ਆਦਰਸ਼ੀ ਤੋੀਂ ਹੇਠਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਿ ੰਝਲਦਾਰ 

ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਧਆਪਕ ਅਕ ਰ ਇੁੱਕੋ  ੇਲੇ ਕਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਹਾਉੀਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਸ ਸ਼ੇ ਪੜਹਾਉੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ 

ਸ ਸ਼ੇ  ੀ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਛੋਕੜ ਨਹੀੀਂ ਹ ੰਦਾ;  ੰਿੀਤ, ਕਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸਜਹੇ ਕਈ ਕ ੰਜੀ ਤ ਖੇਤਰ 

ਅਕ ਰ ਬੁੱ  ਪੜਹਾਏ ਈ ਨਹੀੀਂ ਜਾਂਦੇ; ਅਤੇ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਖ ੇਡ- ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਸਜਹੇ ਭੌਸਤਕ 

 ਰੋਤ ਬੜੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹ ੰਦੇ ਈ ਨਹੀੀਂ ਹਨ।  

7.3. ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਸਨੁੱਖੜੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਅਮਲ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅ ਰ ਪੈੀਂਦਾ 
ਹੈ। ਅਸਧਆਪਕ  ਮੂਹਾਂ ਤੇ ਜ ੁੱਟਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਰਬੋਤਮ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਞੇ ਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ੀ। ਛੋਟੀ ਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਤੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ  ੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚ ਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਿੋਲੀ ਸਖਲਾਰ, ਚ ਣੌਤੀ ਭਰੀਆਂ 

ਪਹ ੰਚ ਹਾਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ  ੁੱਢੀ ਸਿਣਤੀ  ਾਰੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੁੱਕ ਅੁੱਪੜਨਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉੀਂਦੇ 
ਹਨ। ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ  ੰਰਚਨਾ ਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ  ਾਸਧਆਂ ਅਤੇ ' ਮਿਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਯੋਜਨਾ' ਦੀਆਂ 

ਇਕਰੂਪੀਆਂ (ਯੂਨੀਫ਼ਾਈਡ)  ੰਰਚਨਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨ  ਾਰੀ ਨਹੀੀਂ।  

7.4. ਭਾ ੇੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਬੰਦੀ ਇੁੱਕ ਬਦਲ ਹੈ ਸਜ  ਬਾਰੇ ਅਕ ਰ ਚਰਚਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਇ  ਨੂੰ ਬ ੜੇ ਸਨਆਂ ਭਰੇ 
ਢੰਿ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱ  ਉਦੋੀਂ ਈ ਜ ਦੋੀਂ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾ ੇ ਪਈ ਇ  ਨਾਲ ਪਹ ੰਚ 'ਤੇ ਕੋਈ 

ਅ ਰ ਨਹੀੀਂ ਪ ੇਿਾ। ਅਸਜਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁੱ   ੀਮਤ ਚੁੱਕਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ  ੰਭਾ ਨਾ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 
 ਮ ੁੱਚੀਆਂ  ੰਰਚਨਾ ੀ ਔਕੜਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ  ੁੱਲੋੀਂ ਪੇਸ਼ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੱਲ 

ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ।  

7.5. ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ 2025 ਤੁੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਜ ੁੱਟ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਤਰਕ ੰਿਤ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਨ ੇੀਂ ਢੰਿ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਦੇ  ਨਮ ੁੱਖ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਇ  ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣਾ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਹਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲ ੳ) ਕਲਾ,  ੰਿੀਤ ਸ ਸਿਆਨ, ਖੇਡਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸ਼ੇ, ਆਸਦ 

 ਾਸਰਆਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਨ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ  ਲਾਹਕਾਰ/ਸ ਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ  ਮਾਜੀ ਕਾਮੇ ਤੇ 
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ਅਸਧਆਪਕ (ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ  ਾਂਝੇ ਜਾਂ  ੁੱਖਰੇ) ਹੋਣ; ਅ) ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ, ਸ ਸਿਆਨਸ਼ਾਲਾ (ਸ ਸਿਆਨ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ), 
ਕੰਸਪਊਟਰਸ਼ਾਲਾ, ਹ ਨਰਸ਼ਾਲਾ, ਖੇਡ ਉਪਕ ਰਣ ਤੇ  ਹੂਲਤਾਂ, ਆਸਦ ਹੋਣ: ੲ)  ਾਂਝੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ, 
ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਦੀ  ਾਂਝ,  ਾਂਝੇ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਸ ਕਾ , ਕਲਾ ਤੇ ਸ ਸਿਆਨ ਸ ਖਾਸ ਆਂ, ਖੇਡ 

ਮ ਕਾਬਸਲਆਂ,   ਆਲ-ਖੇਡਾਂ ਤੇ  ਾਦ-ਸ  ਾਦ, ਤੇ ਮੇਸਲਆਂ ਸਜਹੀਆਂ  ਾਂਝੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ, 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ, ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਲੇ ਨਖੇੜ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣ ਲਈ  ਮੂਹ-ਭਾ  ਉ ਾਸਰਆ ਸਿਆ ਹੋ ੇ;  ) 

ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ਕੂਲਾਂ ਸ ਚਕਾਰ  ਸਹਯੋਿ ਤੇ ਇੁੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ  ਹਾਰਾ ਹੋ ੇ; ਤੇ ਹ) 

ਹਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜ ੁੱਟ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੇ ਸਨਰਣੇ ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਡ ਣ ਰਾਹੀ ੀਂ ਤ ੇ 
ਅਸਜਹੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜ ੁੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਤੋੀਂ ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਖੰਡ 

ਅੁੱਧ-  ੈਧੀਨਤਾਧਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ   ਧਾਸਰਆ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਹੋ ੇ।  

7.6. ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ  ੰਭ  ਢੰਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਆਖੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਜ ੁੱਟ- ੰਰਚਨਾ ਦੀ 
ਥਾਪਣਾ ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਇੁੱਕ ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੋ ੇਿੀ ਤੇ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਇ  ਦੇ ਆਂਢ-ਿ ਆਂਢ 

ਸ ੁੱਚ 5 ਤੋੀਂ 10 ਸਕਲੋਮੀਟਰ ਤੁੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੁੱਕ ਹੇਠਲਅੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤ ੇ 
ਆਂਿਣ ਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਇਹ   ਝਾਅ  ਭ ਤੋੀਂ ਪਸਹ ਲਾਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਆਯੋਿ (1964-66)  ੁੱਲੋੀਂ ਸਦੁੱਤਾ 
ਸਿਆ  ੀ ਪਰ ਲਾਿੂ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਜੁੱਥੇ  ੀ  ੰਭ  ਹੋ ੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਦੇ ਸ ਚਾਰ ਤੇ 
 ਹੀ ਪਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜੜ ੁੱਤ ਸ ੁੱਚ  ਰੋਤ  ਰਤੋੀਂ ਦਾ  ਧੇਰੇ   ਚਾਰੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ  ੁੱਧ 

ਪਰਭਾ ੀ ਕਾਰਜ ਪਰਣਾਲੀ, ਤਾਲਮੇਲ, ਅਿ ਾਈ, ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਹੋ ੇਿਾ।   

7.7. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ ਅਤੇ  ਮੂਹਾਂ ਸ ਚਕਾਰ  ਰੋਤ  ਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਕਈ ਹੋਰ 

ਲਾਭ  ੀ ਹੋਣਿੇ; ਇਹ ਲਾਭ ਹਨ, ਅਪੰਿਤਾ ਾ  ਾਲੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਸਬਹਤਰ  ਹਾਰਾ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਸ ਚਕਾਰ 

 ਧੇਰੇ ਸ ਸ਼ਾ-ਅਧਾਰੀ  ੁੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੀਠੀ/ਖੇਡਾਂ/ਕਲਾ ਾਂ/ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ 
ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਭਾ ੀ ਜ ਮਾਤਾਂ ਲਾਊਣ ਲਈ  ੂਚਨਾ ਅਤੇ  ੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (   ੰਤ, ICT)  ਾਧਨਾਂ ਦੀ  ਾਂਝੀ 
 ਰਤੋੀਂ ਰਾਹੀੀਂ ਕਲਾ,  ੰਿੀਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸ਼ੇ,  ਰੀਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸਬਹਤਰ ਰਲਾਈ, 

 ਧੇਰੇ ਪੀਡੇ ਅਤੇ   ਧਰੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਪੈੜ-ਨੁੱਪਣ, ਸਨਿਰਾਨੀ, ਕਾਢਾਂ, ਅਤੇ  ਥਾਨੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਪਸਹ ਲਕਦਮੀਆਂ 

ਲਈ  ਮਾਜੀ ਕਾਸਮਆਂ ਤੇ  ਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀਆਂ (ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀ ਦੀ 
ਬਜਾਏ) ਦੇ  ਾਂਝੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀੀਂ ਸਬਹਤਰ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਹਾਰਾ, ਦਾਖ਼ਲਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਆਿੂਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ,  ਹਾਈ ਅਮਲੇ, ਮਾਸਪਆਂ, ਅਤੇ  ਥਾਨੀ ਨਾਿਸਰਕਾਂ ਦੇ 
ਅਸਜਹੇ  ਡੇਰੇ  ਮੂਹ ਉ ਾਰਨ ਨਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਲ ਸਮਲੇਿਾ, ਉਹ  ੀ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ   ਚਾਰੂ 
 ਰਤੋੀਂ ਦੀ ਸ ਧੀ ਨਾਲ।  

7.8. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ   ਧਰੇਿਾ  ੀ ਅਤੇ  ੁੱਧ   ਚਾਰੂ  ੀ ਬਣੇਿਾ। 

ਪਸਹਲਾਂ, ਪਾਸ ਸਨ (ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਨਦੇਸ਼ਾਲਾ, ਡੀਐ ਈ) ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂੂ੍ਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਨੂੰ 

 ੌੀਂਪੇਿੀ, ਸਜਹੜ ਾ ਅੁੱਧ-  ੈਧੀਨ ਇਕਾਈ  ਾਂਿ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ। ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ (ਸਜ਼ਸ ਅ) ਅਤੇ ਬਲਾਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ (ਬਸ ਅ) ਮ ੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਨਾਲ ਇਕਸਹਰੀ ਇਕਾਈ  ੁੱਜੋੀਂ 
ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ ਤੇ ਇ  ਦੇ ਕੰਮ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ।  ਮੂਹ ਪਾਸ ਸਨ  ੁੱਲੋੀਂ  ੌੀਂਪੇ ਕ ਝ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰੇਿਾ 
ਅਤੇ ਇ  ਸ ਚਲੀਆਂ ਇਕੁੱਲੀਆਂ-ਇਕੁੱਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਕੌਪਾਰੂਰੇ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਰਾਪਾਰੂਰੇ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਖੰਡ ਸ ੁੱਸਖ ਆ 

ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਸਨ  ੁੱਲੋੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿਣਨਯੋਿ 

  ੈਧੀਨਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਸਜਹੇ  ੰਿਠਨ ਨਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤਾਕਤ ਹਾ ਲ ਕਰਨਿੀਆਂ,  ਧੇਰੇ   ਤੰਤਰਤਾ 
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ਮਾਣਨ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣਿੀਆਂ, ਅਤੇ  ਮੂੂ੍ਹ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਕਾਢਮ ਖੀ ਅਤੇ ਹ ੰਿਾਰਾ ਭਰਨ  ਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਸ ੁੱਚ ਯੋਿਦਾਨ 

ਪਾਉਣਿੀਆਂ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪਾਸ ਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ   ਚਾਰੂਪਨ ਦਾ  ਮ ੁੱਚਾ   ਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ  ਾਲੇ ਔ ਤ ਪੁੱਧਰ ਟੀਸਚਆਂ 'ਤੇ ਇਕਾਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋ ੇਿਾ।  

7.9. ਇਹਨਾਂ  ਮੂਹਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾ ਰਾਹੀੀਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ-ਸਚਰੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮਰੇ-ਸਚਰੀਆਂ ਦੋ ਾਂ ਨੂੰ,  ਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਹੋ ੇਿਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾ ਆਪਣੇ ਪਾਪਰ ਾਂ (ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀਆਂ) ਦੀ  
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  (ਪਾਯੋਸ , ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸ ਕਾ ) ਕਰਨਿੀਆਂ। ਇਹ 

ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਮ ੜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ ਾਂ (ਪਾ ਸ ਯੋਆਂ) ਦਾ ਆਧਾਰ ਬ ਣਨਿੀਆਂ। 

ਪਾ ਸ ਯੋਆਂ ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਨਾਲ  ਬੰਧਤ  ਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋਣਿੀਆਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਦੇ 

ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀ ਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਪਾ ਪਰ  (ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀ) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮ ਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ, ਸ ੁੱਖਣ  ਰੋਤ, 

ਭੌਸਤਕ  ਰੋਤ ਅਤੇ ਭੌਸਤਕ ਢਾਂਚਾ,   ਧਾਰ ਲਈ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਸ ੁੱਤੀ  ਰੋਤ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ 
ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ, ਅਤੇ ਸ ਸਖਆ ੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਇ  ਸ ੁੱਚ 

ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ  ੇਰ ਾ ਹੋ ੇਿਾ ਸਜਹੜੇ ਜੀ ੰਤ ਸ ੁੱਖਣ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ  ਾਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਸ ਯੋ ਅਤੇ ਪਾ ਸ ਯੋ ਪਾਸ ਸਨ  ਣੇੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ  ਾਰੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਮ ੁੱਢਲਾ 
ਢੰਿ ਹੋ ੇਿਾ। ਪਾਪਰ  ਅਤੇ ਪਾ ਪਰ  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰ-ਸ ਹਾਰ ਅਤੇ ਸਦਸ਼ਾ  ਾਚਣ ਲਈ ਪਸ ਯੋ ਤੇ ਪਾ ਸ ਯੋ ਦੀ 
 ਰਤੋੀਂ ਕਰਨਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸ ੁੱ ਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਪਾਸ ਸਨ, 

 ਬੰਧਤ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਬਸ ਅ, ਹਰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਦੀ ਪ ਸ ਯੋ ਤ ੇ  ਹੀ ਪਾ ੇਿਾ ਤੇ ਤ ਦੀਕ 

ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਮ ੜ ਪ ਸ ਯੋਆਂ, ਥੋੜ-ਸਚਰੀ ਆਂ (1  ਾਲ) ਤੇ ਲੰਮੇਰ-ਸਚਰੀਆਂ (3-5  ਾਲ) ਦੋ ਾਂ, ਦੀ ਪਰਾ ਪਤੀ ਲਈ 

ਲੋੜੀੀਂਦੇ  ਰੋਤ (ਸ ੁੱਤੀ, ਮਨ ੁੱਖੀ, ਤੇ ਭੌਸਤਕ, ਆਸਦ) ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਟੇ 
ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਲੋੜੀੀਂਦੀ  ਹਾਇਤਾ ਪਰਦ ਾਨ ਕਰੇਿਾ। ਪਸ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ ਖੋਸ ਪ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ 

(ਸ ੁੱਤੀ, ਅਮਲੇ  ਬੰਧੀ, ਤੇ ਅਮਲ  ਬੰਧੀ) ਅਤੇ ਪਸ ਯੋ ਅਤੇ ਪਾ ਸ ਯੋ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਾਂ  ਾਰੀਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਾਲ  ਾਂਝੀਆਂ ਕਰ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ  

7.10. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਦੋ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ,  ਸਹਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ  ਸਹਯੋਿ  ਧਾਉਣ 

ਲਈ,  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਇੁੱਕ ਜਨਤਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਇੁੱਕ ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਿੇ, ਤਾਂ ਸਕ ਇੰਞ 

ਜ ੜੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਲ/ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰ  ੁੱਕਣ, ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋੀਂ ਸ ੁੱਖ  ੁੱਕਣ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ 
 ੁੱਕੇ ਤਾਂ  ਰੋਤ  ੀ  ਾਂਝੇ ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਸਨੁੱਜ ੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀਆਂ  ਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਦ ਤਾ ੇਜੀਕਰਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ, ਇਹ  ਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੰ ਥਾਈਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਤ ੇ 
ਸਜੁੱਥੇ ਹੋ  ੁੱਕੇ ਉਲਟ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

7.11. ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ "ਬਾਲ ਭ ਨਾਂ" ਨੂੰ ਤਿੜੇ ਕ ਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ  ਥਾਪਤ ਕਰ ਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ, ਸਜੁੱਥੇ  ਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਕਲਾ, ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ 
ਲੈਣ ਲਈ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਾਂਙ  ਤ ਾੜੇ 'ਚ ਇੁੱਕ ਸਦਨ ਜਾਂ  ੁੱਧ ਸਦਨ ਜਾ  ੁੱਕਣ (ਸਜ ੇੀਂ  ਤ ਾੜੇ ਦੇ 
ਅੰਤਲੇ ਸਦਨ)। ਅਸਜਹੇ 'ਬਾਲ ਭ ਨ' ਜੇ ਹੋ  ੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਏ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ।  

7.12. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਾਰੇ ਜਨ- ਮੂਹ ਲਈ ਚਾਅ ਤੇ ਮਾਣ  ਾਲ ਥਾਂ ਹੋ ੇਿੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ  ੰ ਥਾ  ੁੱਜੋੀਂ ਮ ਾਣ ਬਹਾਲ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ  ੁੱਡੇ ਮੌਕੇ, ਸਜ ੇੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਥਾਪਣਾ ਸਦਹਾੜਾ, ਜਨ- ਮੂਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਏ 
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ਜਾਣਿੇ; ਉੱਘੇ ਪ ਰਾਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਾਂ ਦਾ ਪਰਦ ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਨਮਾਸਨਆਂ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ। ਇ   ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਢਾਂ ਚੇ ਦੀ ਅਣ ਰ ਤੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਅਸਧਆਪਨ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਛ ੁੱਟੀ ਦੇ  ਮੇੀਂ 
ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀਆਂ  ਮਾਜੀ, ਬੋਧੀ, ਅਤੇ   ੈ ੇ ੀ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਲਈ,  ਮਾਜੀ ਜੋੜ-ਮੇਲ  ਧਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ 
' ਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਕੇੀਂਦਰ  ੁੱਜੋੀਂ'  ਰਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 

8.  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਿੱਸਿਆ ਲਈ ਮਾਨਕ-ਥਾਪਣ ਤੇ ਅੰਕਣ (ਅਕਰੈਡੀਟੇ ਸ਼ਨ) 

8.1. ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਲਿਾਤਾਰ   ਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ; ਇਹ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ 'ਤੇ ਹੁੱਦਾਂ ਨਾ ਲਾ ੇ, ਕਾਢਾਂ ਨਾ ਰੋਕੇ, ਜਾਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਪਰਧਾਨਾਚਾਰੀਆਂ, 

ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਾ ਡੇਿੇ। ਕ ੁੱਲ ਸਮਲਾ ਕੇ, ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਾਿੂ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸ ੁੱਤ, ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ ਸਖਆ ੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕ ੇ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ 
ਪਸ ੁੱਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭ ਰੋ ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 

ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ  ਭ ਤੋੀਂ  ਧੀਆ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

8.2. ਇ   ੇਲੇ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ  ਾਰੇ ਮ ੁੱਖ ਕਾਰਜ - ਜਨਤਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਸ   ਥਾ, ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨਾ - ਇੁੱਕੋ  ੰਿਠਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਭਾਿ ਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਾਂ ਦੇ ਹੁੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸਤਅੰਤ 

ਇੁੱਕ-ਹੁੱਥ ਕੇੀਂਦਰੀਕਰਣ  ੁੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਰਭਾ ਹੀਣ ਪਰਬੰਧ  ੁੱਲ  ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਸਕਉੀਂਸਕ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ   ਥਾ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਸਜਹੜੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਭਾਿ 

ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਮ ਬੰਦ ਚਲਾਉਣਾ, ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਕੇੀਂਦਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਢੁੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  

8.3. ਇ   ੇਲੇ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਪਰਬੰਧ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ 
 ਪਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਆਰਸਥਕ ਲ ੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸ ੁੱਚ ਨਕਾਮ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇ  ਨੇ ਬੜੇ 
 ੁੱਧ  ਾਰੀੀਂ ਅਚੇਤ ਹੀ ਜਨਤਕ ਭਾ ਨਾ  ਾਲੀਆਂ ਸਨੁੱਜੀ/ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਾਸਰਆ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਸ ਚਕਾਰ ਬਹ ਤੀ ਅ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ 
ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੁੱਕੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਸਕ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

8.4. ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਜੀ ੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ  ਮਾਜ ਦੀ ਨੀੀਂਹ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ 
 ਰਬਉੱਚ ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਿ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇ  ਸ ੁੱਚ 

ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਹੁੱ ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਨੁੱਜੀ/ਲੋਕ ਭਲਾਈ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਖੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਯੋਿ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

8.5. ਇ  ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕ ੰਜੀ ਤ ਸ ਧਾਂਤ ਤੇ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ਾਂ, ਇ   ਪਰਣਾਲੀ 
ਅੰਦਰਲੀਆਂ   ੈਧੀਨ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹ ੰਚਾਂ ਹੇਠ ਅਨ  ਾਰ ਹਨ: 

ੳ. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਭਾਿ, ਸਜਹੜਾ ਸਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ਰਬਉੱਚ  ੰਿਠਨ ਹੈ, ਜਨਤਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਿਾਤਾਰ   ਧਾਰ ਲਈ  ਮ ੁੱਚੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਜ ੰਮੇ ਾਰ 

ਹੋ ੇਿਾ; ਜਨਤ ਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ   ਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਸਧਆਨ ਕੇੀਂਦਰਤ ਕ ਰਨ ਅਤੇ ਸਹੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ 

ਸਮਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀ ਸ   ਥਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸ ੁੱਚ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਬੁੱਧ 

ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ;  
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ਅ. 'ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਨਦੇਸ਼ਾਲਾ' (ਸਜ਼ਸ ਅ ਅਤੇ ਬਸ ਅ, ਆਸਦ  ਣੇੀਂ)  ਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ ਸਖਆ 

ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ  ੇ ਾ ਸ   ਥਾ ਨੂੰ  ੰਭਾਲੇਿਾ; ਇਹ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਅਤੇ 
ਸ   ਥਾ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ   ੈਧੀਨ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ।  

ੲ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ-ਪੂਰਬਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਣੇੀਂ- ਸਨੁੱਜੀ, 
ਜਨਤਕ, ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ-ਮ ਖੀ - ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੀਆਂ  ਭ ਪੁੱਧਰਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪਰਭਾ ੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ 
  ੈ-ਨੇਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਕਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ 

 ਾਰੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਸ਼ੇ  ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਅਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, 

ਰਾਜਾਂ/ ੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ 'ਰਾਜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ' (ਰਾਪਾਮਾਸ਼) ਨਾਂ ਦਾ ਇੁੱਕ 

  ੈਧੀਨ, ਰਾਜ-ਪੁੱਧਰੀ  ੰਿਠਨ  ਥਾਪਤ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਰਾਪਾਮਾਸ਼ ਮ ੁੱਢਲੇ ਪੈਮਾਸਨਆਂ ਦੀ ਨੀੀਂਹ 'ਤ ੇ 
ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ  ੂਚੀ  ਥਾਪਤ ਕਰੇਿੀ (ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਬਚਾਅ,   ਰੁੱਸਖਆ, ਮ ੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਤੇ 
ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਰ ਅਸਧਆਪਕਾ ਦੀ ਸਿਣਤੀ, ਸ ੁੱਤੀ ਨੇਕਨੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਦੇ   ਚੁੱਜੇ ਅਮ ਲ)। ਰਸ ਖੋਸ ਪ 

 ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਖ ਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨਾਲ,  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ ਕੇ 
ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ।  

 ਾਰੀ ਨੇਮਬੰਦੀ  ਬੰਧੀ ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਜ ੇੀਂ ਰਾਪਾਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਹੋ ੇ, ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ 

  ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਜਨਤਕ ਨਜ਼ਰ ਾਨੀ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਲਈ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਸਕਹੜੇ-ਸਕਹੜੇ ਪ ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇ ਤੇ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ  ੁੱਚੇ ਬਾਰੇ 
ਸਨਰਣਾ ਰਾਪਾਮਾਸ਼  ੁੱਲੋੀਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਲਈ ਮਾਨਕ ਥਾਪਣ ਲਈ  ਰਬੋਤਮ ਭੂਮੰਡਲੀ ਰੀਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਾਰੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਹ ਾ ਲ ਕਰ ਾਉਣੀ ਪ ੇਿੀ ਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਨ ਾਂ 
ਤੇ  ਹੀ ਰੁੱਖਣਾ ਪ ੇਿਾ; ਇ  ਨੂੰ ਰਾਪਾਮ ਾਅ (ਰਾਜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਕ ਅਸਧਕਾਰ, ਐ ਐ ਐ ਏ)  ੁੱਲੋੀਂ 
 ੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱ ੇ ਮੁੱ ਕੜਜਾਲ-ਹਾਤੇ 'ਤ ੇ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਕੜ ਜਾਲ-ਹਾਤੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣਾ ਪ ੇਿਾ। 

ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਿਈ ਇ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਜਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਕੀਤੀ ਸਕ ੇ  ੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ 
ਸਿਲਹੇ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਰਾਪਾਮਾਸ਼ ਕਰੇਿੀ। ਸਮਥੇ ਕਾਲ-ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਮ ੁੱਲ ਾਨ   ਝਾਅ ਲੈਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਸਬਨਾਂ ਸਕ ੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋੀਂ ਸਬਜਲੇਈ ਢੰਿ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮੰਿੀ ਜਾਇਆ 

ਕਰੇਿੀ। ਰਾਪਾਮਾਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਸ ੁੱਚ   ਚਾਰੂਪਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਤਕਨੀਕ 

ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇ  ਨਾਲ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਂ 'ਤੇ ਇ   ੇਲੇ ਸਪਆ ਨੇਮਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ  ੁੱਡਾ ਭਾਰ 

ਬੜਾ ਘਟ ਜਾ ੇਿਾ। 

 .  ਰਾਜ ਸ ਚਲੇ ਪੀਠੀ ਮ ਾਮਸਲਆਂ, ਪੀਠੀ  ਮਾਨਕਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਮੇਤ, ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਰਸ ਖੋਸ ਪ 

(ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਤੇ  ਸਹਯੋਿ ਨਾਲ) ਕਰੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ੰ ਥਾ  ੁੱਜੋੀਂ ਨ ੇੀਂ 
ਸ ਸਰਓੀਂ ਜਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ੇਿੀ। ਰਾਸ ਖੋਸ ਪ  ਾਰੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ 

ਕੇ 'ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅੰਕਣ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ' (ਪਾਿ ਮ ਅੰਰੂ) ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰੇਿੀ। ਰਾਸ ਖੋਸ ਪ 

ਜ ਸਕਆਂ (CRCs), ਬ ਕੇਆਂ (BRCs), ਤੇ ਸਜ਼ਸ ਸ  ਾਂ (DIETs) ਸ ੁੱਚ ਨ ੇੀਂ ਸ ਸਰਓੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ 

ਲਈ ਇੁੱਕ "ਬਦਲਾਅ ਪਰਬੰਧ ਅਮਲ" ਦੀ ਅਿ ਾਈ  ੀ ਕਰੇਿੀ ਸਜਹੜਾ ਸਤੰਨਾਂ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ 
 ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਤੇ ਕੰਮ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇਿਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀਆਂ ਜੀ ੰਤ 

 ੰ ਥਾ ਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਸ ਕਾ  ਕਰੇਿਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਛੁੱਡਣ ਦੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਯੋਿਤਾ ਾ ਦੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ 'ਮ ਲਾਂਕਣ/ਪਰੀਖਣ ਬੋਰਡ' ਕਰੇਿਾ।  
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8.6.  ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ,  ੰ ਥਾ ਾਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ, ਜਨ- ਮੂਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ 

ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਤੇ ਲੋੜੀੀਂਦੇ  ਰੋਤ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਰਣਾਲੀਆਂ  ੀ  ੁੱਚਨਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ 
ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਹੁੱਤਧਾਰੀ ਤੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਪਸ ੁੱਤਰਤਾ ਦੇ 
 ਰਬਉੱਚ ਪੁੱਧਰ, ਪੂਰੀ  ਚਨਬੁੱਧੀ, ਅਤੇ ਸਮ ਾਲੀਆ ਕੰਮ  ਦਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਾਬਦੇਹ ਹੋ ੇਿਾ। 

ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ  ਾਫ਼- ਾਫ਼ ਸਬਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਜ ਆ ਾਂ ਹੋਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਾਂ ਦੀ ਲੋਅ 

ਸ ੁੱਚ ਉ  ਦੀ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਹੋ ੇਿਾ। ਪਰਣਾਲੀ-ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮ ਲਾਂਕਣ ਯਥਾਰਥੀ 
ਤੇ ਸ ਕਾ ਮ ਖੀ ਹੋ ੇਿਾ। ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਚਹ ੰ ਪਾ ੜ  ੇਖਣ ਲਈ ਇ  ਸ ੁੱਚ ਰਾਇਆਂ ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਹ ਮ ਖੀ 
 ਰੋਤ ਹੋਣਿੇ (ਨਾ ਸਕ ਬੁੱ  ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਪਰਾਪਤ 'ਅੰਕਾਂ' ਨਾਲ ਸ ੁੱਧੜ ਸਜਹੇ ਜ ੜੇ ਹੋਏ)। ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ ੁੱਚ 

ਇ  ਿੁੱਲ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ ਸਖਆ ੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਸਜਹੇ ਸ ੁੱਸਟਆਂ ਸ ੁੱਚ 

ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਬਹ ਮ ਖੀ ਕਾਰਕ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਰਭਾ  ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਇ  ਸ ੁੱਚ ਇ  ਿੁੱਲ ਦਾ  ੀ ਸਧਆਨ ਰੁੱਸਖ ਆ 

ਜਾ ੇਿਾ ਸਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਇਕੁੱਸਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ।  ਾਰੇ 
ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ, ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਟਕੇ ਅਸਜਹੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿੀ ।  

8.7. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਜਨਤਕ ਭਾ ਨਾ  ਾਲੀਆਂ ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤੇ ਸਕ ੇ ਤਰਹਾਂ  ੀ ਿਲ ਨਹੀੀਂ ਘ ੁੱਸਟਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ (ਕੇੀਂਦਰੀ  ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਪਰਬੰਧ/ ਹਾਇਤਾ/ਸਨਯੰਤਰਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅੰਕਣ ਸਬਜਲੇਈ ਤੇ 
ਅਣਸਬਜਲੇਈ/ਮਨ ੁੱਖੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇੀਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 
ਕ ੌਟੀਆਂ, ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ 'ਤੇ ਸਟਸਕਆ ਹੋ ੇਿਾ। ਮਾਸਪਆਂ ਤੇ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਹ ਦਰੇ ਫੀ   ਾਸਧਆਂ 

ਤੋੀਂ ਬਚਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਲਈ ਸਨੁੱਜੀ ਲੋਕਭਲਾਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ - ਜੋ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ   ਭਾਅ ਜਨ-  ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸ ਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਸਕਆਂ ਕਰੇਿਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਕੜਜਾਲ-ਹਾਤੇ ਅਤੇ 
ਰਾਪਾਮਾਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਕੜਜਾਲ-ਹਾਤੇ 'ਤ ੇ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ੁੱਚ - ਜਨਤਕ ਤ ੇ ਸਨੁੱਜੀ ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਲਈ - ਜਮਾਤ-ਕਮਸਰਆਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ, ਪੜਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ ਸ਼ੇ, ਫੀ  ਜੇ 
ਕੋਈ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ ਕੌਪਰਾ  (ਕੌ ਮੀ ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਕਣ, ਐਨਏਐ ) ਤੇ ਰਾਪਰਾ  (ਐ ਏਐ ) ਸਜਹੇ ਮਾਨਕ ਮ ਲੰਕਣਾਂ ਦੇ 
ਆਧਾਰ 'ਤੇ  ਮ ੁੱਚੀਆਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇਿੀ । ਕੇੀਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਦੇ 
ਸਨਯੰਤਰਣ/ਪਰਬੰਧ/ ਹਾਇਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਲਈ ਦ ਸ ਕੇੀਂਬੋ (ਦ ਜਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੇੀਂਦਰੀ ਬੋਰਡ, 

 ੀਬੀਐ ਈ) ਮ ਸ ਮ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ ਕੇ  ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿਾ।  ਾਰੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖ ਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ 
ਲਈ 'ਮ ਨਾਫ਼ੇ-ਲਈ-ਨਹੀੀਂ' ਇਕਾਈ  ੁੱਜੋੀਂ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਇੁੱਕੋ ਸਜਹੇ ਮਾਨਕ ਹੋਣਿੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਤ 

ਹੋ ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮ ੜ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ੇਿੀ ।  

8.8. ਸਪਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਸ ੁੱਖਣ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ   ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ  ੰਭ  ਬਨ ਾਉਣ ਲਈ 

ਮਾਨਕ-ਥਾਪੀ/ਨੇਮਬੰਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਨੇਮਬੰਦੀ, ਅੰਕਣ, ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਲਈ  ਹਾਈ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ 
ਮ ੜ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇ  ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਚੇਚੇ ਹੁੱਕਾਂ ਤੋੀਂ ਹੀਣੇ ਤੇ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੀ, ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤ ੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਦ ਜਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੀਕ (ਭਾ  ਜਮਾਤ-12 ਤੁੱਕ) ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਅ ਤ ੇ 
ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ  ਰਬਸ ਆਪੀ, ਮ ਫ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹ ੰਚ ਹੋ ੇ। ਆਿਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਸਤਕ ਤੇ 
ਢਾਂਚਾਿਤ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਜੰਤਰਕੀ   ਭਾਅ 'ਤੇ  ਾਧੂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੀਤ ਬਦਲੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਧਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤ ੇ 
ਕਮਸਰਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਸ਼ਸਹ ਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸ ਹਾਰਕਤਾ, ਨੂੰ ਧਰਾਤਲੀ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਅਨ  ਾਰੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਬਚਾਅ,   ਰੁੱਸਖਆ, ਅਤੇ   ਹਾ ਣੇ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ ੁੱਖਣ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ 
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ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਲਈ  ਥਾਨੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ  ੀਮਾ ਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਆਪਣੇ ਸਨਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਲਚਕ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ 
ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਘਾਟਾ- ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਢੁੱਲ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ 
 ਾਰੇ ਸ ੁੱਤੀ, ਪੀਠੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪਰਣਾਲੀ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਸਦੁੱਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ ੁੱਚ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇ  ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ 
 ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਲਈ ਮ ਫ਼ਤ, ਇੁੱਕ- ਮਾਨ, ਅਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਮ ੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਦ ਜਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ 'ਹੰਢਣ ਾਰ 

ਸ ਕਾ  ਟੀਚੇ 4' (ਹੰਸ ਟੀ4) ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ  ੁੱਲ ਪਰਿਤੀ ਸ ੁੱਚ ਹੋਰ   ਧਾਰ ਹੋ ੇਿਾ।  

8.9. ਜਨਤਕ-ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ  ਰਬਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣਾ ਹੋ ੇਿਾ ਤਾਂ ਸਕ 

ਇਹ ਜੀ ਨ ਦ ੇ  ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸਪਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਸਖੁੱਚ ਪਾਉਣ 

 ਾਲਾ ਬ ਦਲ ਹੋ ੇ।  

8.10.  ਮ ੁੱਚੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ  ਮੇੀਂ- ਮੇੀਂ ਸ ਰ 'ਸ ਹਤ ਜਾਂਚ' ਲਈ,   ਝਾਇਆ ਨ ਾਂ ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ (ਕੌਮ ਕੇੀਂ), 
'ਪਰਖ', ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ  ਰਿੇ ਹੋਰ  ਰਕਾਰੀ  ੰਿਠਨਾਂ ਦੇ  ਸਹ ਯੋਿ ਨਾਲ ਸਜਹੜੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਅੰਕਸੜਆਂ ਦੇ 
ਸਬਖਲੇਖਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰ  ਕਦੇ ਹੋਣ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਪੁੱਧਰ ਦਾ ਇੁੱਕ ਨਮੂਨਾ-ਆਧਾਰੀ 'ਕੌਮੀ 
ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ' (ਕੌਪਰਾ ) ਕਰੇਿਾ। ਇ ਹ ਮ ਲਾਂਕਣ  ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦਾ ਹੋ ੇਿ ਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਆਪਣੇ ਜਣ-ਸਿਣਤੀ ਅਧਾਰੀ 'ਰਾਜ ਮ ਲਾਂਕਣ  ਰ ੇਖਣ' (ਰਾਮ  ) 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਸਜ  ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਬੁੱ  ਸ ਕਾ ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਪਣੀਆਂ  ਮ ੁੱਚੀਆਂ 

ਅਤੇ ਸਬਨਾਂ ਨਾਂ ਦੁੱ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਿਾਤਾਰ   ਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ।   ਝਾਏ ਨ ੇੀਂ 'ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ', 'ਪਰਖ' ਦੇ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੁੱਕ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਕੌਮ   ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖ 

 ਕਦੀ ਹੈ 

8.11. ਅੰਤ 'ਤੇ, ਇ   ਾਰੇ ਅਮਲ ਸ ੁੱਚ ਬੁੱਸਚਆਂ ਤੇ ਿਭਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭ ੁੱਸਲਆ ਨਹੀੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।; ਆਖਰਕਾਰ, 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਿਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ   ਰੁੱਸਖਆ ਤੇ ਹੁੱਕਾਂ  ੁੱਲ - ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ ੜੀਆਂ 

ਦੀ   ਰੁੱਸਖਆ  ੁੱਲ - ਤੇ ਿਭਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਸਜ ੇੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਨਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਸਹੰ ਾ  ਮੇਤ 

 ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸ ਤਕਸਰਆਂ ਤੇ ਧੁੱਸਕ ਆਂ  ੁੱਲ ਡੂੰਘਾ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁੱਕਾਂ ਜਾਂ 
  ਰੁੱਸਖਆ ਦੀ ਸਕ ੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਸ਼ਕਾਇ ਤ ਕਰਨ ਦੇ  ਪਸ਼ਟ,   ਰੁੱਸਖ ਅਤ ਅਤੇ   ਚਾਰੂ ਢੰਿ-ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਣਦੀ 
ਪਰਸਕਸਰਆ  ੀ ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਢੰਿ-ਤਰੀਸਕਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ ਪਸਹਲ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ 
ਸਜਹੜੇ ਪਰਭਾ ੀ,  ਮੇੀਂ ਸ ਰ, ਅਤੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ੁੱਚ ਹੋਣ।   

ਭਾਗ-II  ਉਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ 

9. ਉੱਤਮ ਸ ਿਸ਼ਿਸਿਸਦਆਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਸਿਸਦਆਲੇ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਨਿੀੋਂ ਅਤੇ ਅਿੱਗੇ ਿਿੱਲ ਝਾਤ ਿ ਾਲੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ 

9.1. ਮਨ ੁੱਖੀ ਤੇ  ਮਾਜੀ ਭ ਲਾਈ ਦੇ  ਾਧੇ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ ਸਜ  ਦੀ  ੰਸ ਧਾਨ ਸ ੁੱਚ 

ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹ ੈ - ਲੋਕਤੰਤਰੀ, ਸਨਆਂ ਭਰਪੂਰ,  ਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਭਸਰਆ,  ੁੱਸਭਆ, ਅਤੇ ਮਾਨ -ਸਹਤੈਸ਼ੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਜਹ ੜਾ   ਤੰਤਰਤਾ,  ਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਅਤੇ  ਭ ਲਈ ਸਨਆਂ ਦਾ  ਾਹਕ ਹੋ ੇ - ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਬੜਾ ਹੀ ਸਹੁੱ ਾ ਪਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹੰਢਣ ਾਰ ਜੀ ਕਾ ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਸਥਕ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ 

 ੁੱਡਾ ਸਹੁੱ ਾ ਪਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਜ ੇੀਂ-ਸਜ ੇੀਂ ਸਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਨ  ਮਾਜ ਬਣਨ  ੁੱਲ  ਧੇਿਾ, ਹੋਰ 

 ਧੇਰੇ ਨੌਜ ਆਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ  ੰਭਾ ਨਾਂ ਹੈ।  
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9.1.1. 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ  ਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖਸਦਆਂ, ਉੱਤਮ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਚੰਿੇ, ਸ ਚਾਰ ਾਨ, 

 ਰਬਪੁੱਖੀ, ਅਤੇ ਸ ਰਜਕ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕ ੇ ਸ ਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ਿਤਾ  ਾਲੇ 
ਇੁੱਕ ਜਾਂ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾ ੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਸਰੁੱਤਰ,  ਦਾਚਾਰੀ ਤੇ 
 ੰਸ ਧਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਬੋਧੀ ਸਜਸਿਆ ਾ, ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਸਬਰਤੀ, ਸ ਰਜਣਾ,  ੇ ਾ ਭਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, 
 ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਕਲਾ ਾਂ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾ ੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ 
ਸ ਸਸ਼ਆਂ  ਮੇਤ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਲਈ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਲੋੜੀੀਂਦੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰੇ। ਉੱਤਮ 

ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਨੁੱਜੀ  ਫ਼ਲਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਨ-ਪਰਕਾਸ਼, ਉ ਾਰੂ ਜਨਤਕ ਭਾਈ ਾਲੀ, ਅਤੇ  ਮਾਜ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ 

ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਨ ਾਉਣ  ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ 
 ੰਤੋਖਜਨਕ ਜੀ ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਤੇ ਆਰਸਥਕ ਪੁੱਖੋੀਂ ਆਤਮ-ਸਨਰਭਰ ਬਨਾਉਣ 

 ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

 9.1.2. ਰਬੰਿੀ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ, ਇਹ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ-ਪੂਰਬਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇ ਹ ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇੁੱਕ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਜ ੁੱਟ ਨੂੰ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇ।  

9.1.3.  ਮਾਜ ਦੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਪਰਬ ੁੱਧ,  ਮਾਜੀ ਪੁੱਖੋੀਂ   ਚੇਤ,  ੂਝ ਾਨ, ਅਤੇ ਹ ਨਰਮੰਦ 

ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸ ਕਾ   ੰਭ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ  ਮੁੱਸ ਆ ਾਂ ਲਈ ਠੋ  ਹੁੱਲ ਲੁੱਭ  ੁੱਕੇ ਤ ੇ 
ਲਾਿੂ ਕਰ  ੁੱਕੇ। ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਸਿਆਨ ਸ ਰਜਣ ਅਤੇ ਕਾਢਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਞ ਕਰ ਕੇ 
 ਧਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸ ੁੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ੋ, ਉੱਤਮ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਸ ਅਕਤੀਿਤ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਲਈ  ਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋੀਂ  ੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ  ਧੇਰੇ ਜ ੀ ੰਤ,  ਮਾਜ ਸ ੁੱਚ ਖ ੁੱਭੇ, 
 ਸਹਕਾਰਤਾ ਭ ਰਪੂਰ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ   ਖੀ, ਘ ਲ-ੇਸਮਲੇ,  ੁੱਸਭਆ, ਉਪਜਾਊ, ਕਾਢਕਾਰੀ, ਅਿਾਂਹ ਧੂ, ਅਤੇ 
ਖ ਸ਼ਹਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕ ੰਜੀ ਹੈ। 

9.2. ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ  ਾਹਮਣੇ ਇ   ਮੇੀਂ  ੁੱਡੀਆਂ ਔਕੜਾਂ 'ਚੋੀਂ ਕ ਝ ਇਹ ਹਨ: 

ੳ. ਬੜਾ ਹੀ ਸਖੁੱਲਸਰਆ-ਪ ੁੱਲਸਰਆ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਪਰਬੰਧ- ਾਤਾ ਰਣ; 

ਅ. ਬੋਧ ਹ ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  'ਤੇ ਘੁੱਟ ਜ਼ੋਰ; 

ੲ. ਸ ਸਸ਼ਆ ਦੀ ਕਠੋਰ  ੰਡ, ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਤੰਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਛੇਤੀ  ੰਡਣਾ; 

 . ਛ ਟੇਰੀ ਪਹ ੰਚ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ  ੰਸਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ,  ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾ ਸ ੁੱਚ 

ਪੜਹਾਉਣ  ਾਲੀ ਆਂ ਬੁੱ  ਇੁੱਕਾ-ਦ ੁੱਕਾ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ; 

ਹ. ਛ ਟੇਰੀ ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ੀ   ੈ ਧੀਨਤਾ; 

ਕ. ਉੱਤਮਤਾ-ਅਧਾਰੀ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਤ ੇ  ੰ ਥਾਈ ਆਿੂਆਂ ਦੇ ਅੁੱਿੇ  ਧਣ 

ਲਈ ਲੋੜੋੀਂ ਘੁੱਟ ਸ ਧੀਆਂ; 

ਖ. ਬਹ ਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ 'ਤੇ ਘੁੱਟ ਜ਼ੋਰ, ਅਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ 

ਸ ੁੱਚ ਮ ਕਾਬਲੇ  ਾਲੀ ਮਾਸਹਰ-ਪੜਚੋਲੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ; 

ਿ. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ੀਓੀਂ-ਨੀੀਂ ਾਂ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਤੇ ਅਿ ਾਈ; 

ਘ. ਪਰਭਾ ਹੀਣ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ; ਅਤੇ 

ਙ.  ੁੱਡੇ ਅਨ ਬੰਧੀ ਸ ਸ਼ਸ ਸ ਸਦਆਲੇ ਸਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ  ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਨੀੀਂ ੀੀਂ ਪੁੱਧਰ ਸ ੁੱਚ 

ਸਨਕਲਦਾ ਹੈ।  
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9.3. ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਅਤੇ ਇ  

ਸ ੁੱਚ ਮ ੜ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਸਕਆ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਞ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ  ਾਲੀ 
ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇਣਾ ਸਕਆ ਦੀ ਹੈ। ਇ   ੇਲੇ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਹੇਠਲੇ ਕ ੰਜੀ ਤ ਬਦਲਾਅ ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀ 
ਸਕਆ  ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਹਨ: 

ੳ. ਅਸਜਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ  ੁੱਲ ਟ ਰਨਾ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਤ ੇ 
ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲੇ ਹੋਣ, ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ ਹਰ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ੇ, ਅਤੇ  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ 

ਅਸਜਹੀਆਂ  ਧੇਰੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਹੋਣ ਸਜੁੱਥੇ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ  ਥਾਨੀ/ਭਾਰਤੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ਥਾਨੀ/ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੋਣ; 

ਅ.  ਧੇਰੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬਲੀ ਸ ੁੱਖਆ  ੁੱਲ  ਧਣਾ; 

ੲ. ਅਸਧਆਪਕ ਅਤੇ  ੰ ਥਾਈ   ੈਧੀਨਤਾ  ੁੱਲ  ਧਣਾ; 

 . ਉਚੇਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਅਨ ਭ  ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ, ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਹਾਰੇ ਦੀ 
 ੋਧ-  ਧਾਈ; 

ਹ. ਉੱਤਮਤਾ 'ਤ ੇ ਸਟਕੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ  ੇ ਾ 'ਤ ੇ ਸਟਕੀ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ 

ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਰਾਹੀੀਂ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਤੇ  ੰ ਥਾ ੀ ਅਿ ਾਈ  ਾਲੀਆਂ ਪਦ ੀਆਂ ਦੀ ਪਸ ੁੱਤਰਤਾ 
ਮ ੜ   ਰਜੀਤ ਕਰਨਾ; 

ਕ. ਸ ਰਮੌਰ ਮਾਹਰ-ਪੜਚੋਲੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸ ੁੱਤ ਪਰਦਾਨ ਕ ਰਨ ਲਈ 'ਕੌ ਮੀ ਖੋਜ  ੰ ਥਾਨ' ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਅਤੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ; 

ਖ. ਉੱਚ-ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ   ੈਧ ੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਠੀ ਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ   ੈਧੀਨਤਾ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇ  ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ (ਉਸ  ਾਂ) ਦਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ; 

ਿ. ਇਕੁੱਲੇ ਨੇਮਬੰਦਕਾਰ ਰਾਹੀੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ "ਹੌਲੀ ਪਰ ਕਰੜੀ" ਨੇਮਬੰਦੀ; 

ਘ.  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਢੰਿਾਂ ਰਾਹੀੀਂ  ਧੇਰੇ ਪਹ ੰਚ, ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਰਮੌਰ ਜਨਤਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ;  ੰਸਚਤ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਹੁੱਕਾਂ ਤੋੀਂ ਹੀਣ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਸਨੁੱਜੀ/ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ  ਜ਼ੀਫ਼ੇ; ਸਬਜਲੇਈ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਅਤੇ 'ਖ ਲਹਾ ਦੂਰ ਰਤੀ 
ਸ ੁੱਖਣ' (ਖ ਦੂਸ ); ਅਤੇ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਸ ੁੱਖਣ  ਮੁੱਿਰੀ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹੋ ੇ 
ਅਤੇ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇ। 

10.  ੰ ਥਾਿੀ ਮ ੜ੍-ਘਾੜ੍ਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ੰਗਤੀ 

10.1. ਇ  ਨੀ ਤੀ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਬਾਰੇ ਪਸਹਲਾ ਜ਼ੋਰ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ 3000 ਜਾਂ ਇ  ਤੋੀਂ  ੁੱਧ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ  ਾਲੇ  ੁੱਡੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ਸ਼ਸ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ, ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆ, ਅਤੇ ਉਸ   

ਜੜ ੁੱਤਾਂ/ਸਿਆਨ ਕੇੀਂਦਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਲਟ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ ਸਖਲਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ ਦ ਾਨਾਂ ਤ ੇ 
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਜੀ  ੰਤ  ਮੂਹ ਉ ਾਰਨ, ਹਾਨੀਕਾਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਢਾਸਰਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਣ, ਕਲਾ ਾਂ, ਸ ਰਜ ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ 
ਸਬਖਲੇਖਣੀ ਸ ਸ਼ੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਪਰਪੁੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ 

ਬਨਾਉਣ, ਸ ਸ਼ਾ-ਪਾਰ ੀ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ਚਕਾਰ  ਰਿਰਮ ਖੋਜ  ਮੂੂ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  

ਕਰਨ, ਅਤੇ  ਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ, ਭੋਸਤਕ ਤੇ ਮਨ ੁੱਖੀ ਦੋ ਾਂ ਦੀ,   ਚਾਰੂ  ਰਤੋੀਂ ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਨ 

ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ। 
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10.2. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ  ਬੰਧ ਸ ੁੱਚ ਇ  ਨੀਤੀ ਦੀ  ਰਬਉੱਚ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਹੈ  ੁੱਡੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਅਤੇ ਉਸ  -ਜੜ ੁੱਤਾਂ  ੁੱਲ  ਧਣਾ। ਪ ਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤਕਸ਼ਸਸ਼ਲਾ, 
ਨਾਲੰਦਾ,  ੁੱਲਭੀ, ਅਤੇ ਸ ਕਰਮਸਸ਼ਲਾ ਨੇ ਸਜੰਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇ ਦ ਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ ਸਦਅਰਥੀ ਜੀ ੰਤ 

ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਦੇ  ਨ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਸ ਖਾ ਸਦੁੱਤਾ  ੀ ਸਕ  ੁੱਡੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਸਕ  ਤਰਹਾਂ ਦੀ  ਫ਼ਲਤਾ ਹ ਾ ਲ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਪੁੱਕ ਅਤੇ ਕਾਢ-ਸਬਰਤੀ  ਾਲੇ ਸ ਅਕਤੀ 
ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ  ਾਪ  ਸਲਆਉਣ ਦੀ ਤ ਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ; ਇਹੋ ਸਜਹੀ ਸ ਧੀ ਹੀ 
ਦੂਜੇ ਦੇ ਾਂ ਦੀ ਸ ਸਖਅਕ ਅਤੇ ਆਰਸਥਕ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹ।ੈ  

10.3. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਇ  ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੁੱਕ ਨ ੀੀਂ  ੰਕਲਪੀ  ੋਝੀ/ ਮਝ ਦੀ ਖਾ  ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ ਸਕ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ (ਉਸ  ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਾ  ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ। ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਤੋੀਂ 
ਭਾ  ਉਚੇਰਾ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਸਜਹੜੀ ਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਅਸਧਆਪਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ 
ਜਨ- ਮੂੂ੍ਹ ਭਾਈ ਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ ਤੇ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਞ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ 
ਦੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾ ਅਸਜਹੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਜ ੁੱਟ ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਦੇ ੇਿੀ ਸਜਹੜੀਆਂ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਇੁੱਕੋ ਸਜੰਨਾਂ 
ਜ਼ੋਰ ਦੇੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਸ ੁੱਚ ਖ ੁੱਭੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਸਜਹੜੇ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ  ਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇੀਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 

ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ  ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਅਸਧਆਪਨ-ਮ ਖੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ। ਇ  ਨਾਲ, 

ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇਣ  ਾਲੇ '  ੈਧੀਨ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲੇ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ੇਿਾ ਇੁੱ ਕ ਉਚੇਰਾ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ 
ਸਜਹੜੀ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਕੇੀਂਦਸਰਤ ਹੈ; ਭਾ ੇੀਂ 
ਸਕ ਇ  ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ੇਿਾ ਪਰ ਇ  ਨੂੰ ਇ  ਤੁੱਕ   ੰਿੜੇ ਰਸਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦੀ ਸਕ ਮ ਨਾਲੋੀਂ ਛ ਟੇਰੀ ਹੋ ੇਿੀ।  

10.4. ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਾਰ   ੈਧੀਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਜਾ ਾਰ ਅੰਕਣ ਦੀ ਇੁੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰਣਾਲੀ 
ਰਾਹੀੀਂ ਇੁੱਕ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਸ ਧੀ-ਸ ਧਾਨ ਬ ਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਹਰ ਪੁੱਧ ਰ ਦੀ ਅੰਕਬੰਦ ੀ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 

ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ,  ਲਾਹ,  ਹਾਰਾ, ਅਤੇ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਸਦੁੱਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਸਚਤਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪਆ ਹੈ ਪਈ  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ   ੈਧੀ ਨ ਉਪਾਧੀਆਂ  ਦੇਣ  ਾਲਾ 
ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ, ਜਾਂ ਸਕ ੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦਾ ਭਾਿ (ਕਾਂ ਟੀਸਚਊਐੀਂਟ) ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ ਬਣ ਜਾ ੇਿਾ - 

ਸਪਛਲੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਹੁੱ ਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਅੰਕਬੰਦੀ ਨਾਲ,  ਉਪਾਧੀਆਂ 

ਦੇਣ  ਾਲਾ   ੈ ਧੀਨ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ ਖੋਜ-ਮ ਖੀ ਜਾਂ ਅਸਧਆਪਨ-ਮ ਖੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ  ਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ 
ਉਹ ਇੰਞ ਤਾਂਘਦਾ ਹੋ ੇ ਤਾਂ ।  

10.5. ਇਹ  ਾਫ਼ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਤੰਨ ਮੋਟੀਆਂ ਸਜਹੀਆਂ ਸਕ ਮਾਂ ਦੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਕੋਈ   ਭਾ ੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਕਠੋਰ,  ਖਸਰਆਉਣੀ  ਰਿਬੰਦੀ ਨਹੀੀਂ ਬਲਸਕ ਇਹ ਇੁੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਈ ਹ ਨ। ਆਪਣੀ ਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ, 
ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ  ਾਂ  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੁੱਕ ਭਾਂਤ ਤੋੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਂਤ ਸ ੁੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ   ੈਧੀਨ ਤੇ 
  ਤੰਤਰ ਹੋਣਿੀ ਆਂ।  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ  ਰਿਾਂ ਲਈ  ਭ ਤੋੀਂ ਉੱਘੜ ਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ 
ਕੇੀਂਦਰ ਦਾ   ਭਾਅ ਹੋ ੇਿਾ। ਅੰਕਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਇਹਨਾਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਉਸ  ਾਂ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ,  ੁੱਖਰੇ, ਅਤੇ ਪਰ ੰਿੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰੇਿੀ। ਪਰ, ਇਹਨਾਂ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਤੋੀਂ ਉੱਚ 

ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆ ਾਂ ਇੁੱਕੋ ਸਜਹੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ।   

10.6. ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸ  ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨਰਣਾਕਾਰੀ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ, 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਇਹ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ਰੋਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਪਰੋਤ ਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ, ਅਤੇ ਢਾਂਸਚਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 
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ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ  ਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਤ ੇ 
 ੇ ਾ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਯੋਿਦਾਨ, ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ  ਹਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ।   

10.7. ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼  ਰਤੋੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀ ੰਤ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਲਈ,  ਾਰੀਆਂ 

ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ (ਉਸ  ਾਂ) ਦਾ ਟੀਚਾ 2040 ਤੁੱਕ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਤੇ  ਡੇਰੀ ਸਿਣਤੀ 
ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਿਾ ਹੋ ੇ ਸਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱ ਚ। ਇਹ ਅਮਲ ਸਕਉੀਂਸਕ 

 ਮਾਂ ਲੈਣ  ਾਲਾ ਹੈ,  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਪਸਹਲਾਂ 2030 ਤੁੱਕ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ ਤੇ ਮ ੜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੁੱਧਰ ਤੁੱਕ  ਧਾਉਣ ਦੀ।  

10.8. ਪੂਰੀ ਪਹ ੰਚ, ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੇ ਾ ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੋਰ 

ਉਸ  ਾਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਜ਼ਲਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬੜੀ 
ਨੇੜੇ 2020 ਤੁੱਕ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ  ੁੱਡੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਸ   ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ 

ਅਸਜਹੀਆਂ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਮਾਸਧਅਮ  ਥਾਨੀ/ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ੇ ਜਾਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀ ਹੋ ੇ। ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, 

ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਣੇੀਂ, 'ਕ ੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨ ਪਾਤ' (ਕ ਦਾਅ) 2018 ਦੇ 26.3% ਤੋੀਂ 2035 ਤੁੱਕ 50% ਕਰਨ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਨ ੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ  ੀ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ  ਮਰੁੱਥਾ ਸ ਰਜਣ ਦਾ  ੁੱਡਾ ਸਹੁੱ ਾ ਤਰਕ ੰਿਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਬਹ ਤ  ੁੱਡਾ ਸ  ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ 
ਹਾਲੀਆ ਉਸ  ਾਂ ਦਾ   ਧਾਰ ਕਰ ਕੇ  ੀ, ਹਾ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

10.9. ਸ ਰਮੌਰ ਜਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  'ਤੇ  ੁੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਨੁੱਜੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੋ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ 
ਹੋ ੇਿਾ। ਜਨਤ ਕ ਉਸ  ਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਦੇ  ਧਾਏ ਪੁੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਸਨਆਂਕਾਰੀ ਤੇ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰਣਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ  ਾਰੀਆਂ ਜ ਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ  ਧਣ ਤੇ ਸ ਕਾ  ਕ ਰਨ ਲਈ 

ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਮੌਕਾ ਦੇ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ 'ਅੰਕਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ' ਦੇ ਅੰਕਬੰਦੀ ਪਮੈਾਸਨਆਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਹੀ ਪਸਹਲਾਂ 
ਐਲਾਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਟਕੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਚ ਉਲੀਕੀ  ਰਬਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣ 

 ਾਲੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਦੇ ਪ ਾਰ ਲਈ ਪਰੋਤ  ਾਹਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

10.10. ਆਪਣੇ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਾਰਕਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਧਾਉਣ ਲਈ, ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਚ   ਧਾਰ ਲਈ, ਕ ਦਾਅ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ, 

ਤੇ  ਾਰੀ ਉਮਰ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ (ਹੰਸ ਟੀ4),  ੰ ਥਾ ਾਂ ਕੋਲ ਖ ਲਹੇ ਦੂਰ ਰਤੀ ਸ ੁੱਖਣ (ਖ ਦੂਸ ) 

ਅਤੇ ਸਬਜਲੇਈ ਕਾਰਜਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ੇਿੀ, ਇ  ਸ਼ਰਤ 'ਤ ੇ ਸਕ ਅਸਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਹਾ ਲ ਹੈ। 

 ਾਰੇ ਖ ਦੂਸ  ਸ ੁੱਖਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟਕ ਸਜਹੜੇ ਸਕ ੇ  ਨਦ (ਸਡਪਲੋਮਾ) ਜਾਂ ਉਪਾਧੀ ਲਈ ਹੋਣ, 

ਉਸ  ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਆਪਣੇ ਸ ਹਸੜਆਂ (ਕੈੀਂਪ ਾਂ) ਸ ੁੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ  ਰਬਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ 

ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਕਾਂ ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਹੋਣਿੇ। ਖ ਦੂਸ  ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹਾ ਲ  ਰਬਉੱਚ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤ ੀ 
ਸਬਜਲੇਈ ਕੋਰ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ  ਹਾਰਾ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਅਸਜਹੇ ਿ ਣ ੁੱਤ ੀ ਸਬਜਲੇਈ 

ਕੋਰ  ਉਸ  ਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਤਰਹਾਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਿੇ, ਅਤੇ ਰਲ ੇੀਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਸਹਲ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ।  

10.11  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤ ੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ਾ-ਪਾਰ ੇੀਂ ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ  ੰਭ  

ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ,  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇੁੱਕ-ਧਾਰਾ ੀ ਉਸ  ਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ਅਤੇ 
ਇਹ ਜੀ ੰਤ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਬਣਨ  ੁੱਲ ਜਾਂ ਜੀ ੰਤ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਸ   ਜ ੜ ੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸਹੁੱ  ਬਣਨ  ੁੱਲ 

 ਧਣਿੀਆਂ। ਇੁੱਕ-ਧਾਰਾ ੀ ਉਸ  ਾਂ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ,  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ ਭਾਿ ਜੋ ੜਨਿੀਆਂ ਸਜਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 
 ੁੱਲੋੀਂ ਇ   ਮੇੀਂ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਇੁੱਕ ਧਾਰ ਾ ਨੂੰ ਤਿਸੜਆਂ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਜੀ ੰਤ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਪਰਫ ਲੁੱਤ ਕਰਨ 
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ਲਈ,  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਅੰਕਬੰਦੀ ਹਾ ਲ ਕ ਰਨ ਰਾਹੀੀਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ   ੈਧੀਨਤਾ  ੁੱਲ, ਪੀਠੀ ਤੇ 
ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ ਦੋ ਾਂ  ੁੱਲ,  ਧਣਿੀਆਂ। ਜਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ   ੈਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਜ ਨਤਕ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਰੇ ਅਤੇ 
 ਸਥਰਤਾ ਦੇ ਥੰਮਹ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜਨਤਕ-ਭਾ ਨਾ  ਾਲੀ 
 ਚਨਬੁੱਧੀ  ਾਲੀਆਂ ਸਨੁੱਜੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

10.12. ਇ  ਨੀਤੀ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਚਤ ੀ ਨ ੀੀਂ ਨੇਮ ਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਇ  ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨ ੇੀਂ ਢੰਿਾਂ ਲਈ   ੈਧੀਨਤਾ ਦੇ 
 ਮ ੁੱਚੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਪੋ ਣ ਕਰੇਿੀ; ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਦਰਜੇ ਾਰ   ੈ ਧੀਨਤਾ ਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ੀਂ ਤੇ ਇੁੱਕ ਚ ਣੌਤੀ 
ਸ ਧੀ ਰਾਹੀੀਂ 'ਅਨ ਬੁੱਧ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ' ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ ੇਿੀ। ਹਰੇਕ 

ਹਾਲੀਆ ਅਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਨ ਬੁੱਧ ਕੀਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦੇ 
ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ ੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇਿਾ ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰ  ੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੀਠੀ ਤ ੇ 
ਪਾਠਕ੍ਰਮੀ, ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ   ਧਾਰ, ਸ ੁੱਤੀ ਤਕੜਾਈ, ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ੀ   ਚਾਰੂਪਨ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ 

ਸ ੁੱਚ ਤੈਅ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾ ਲ ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਸਕ ੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਦਆਲੇ ਨਾਲ ਇ   ੇਲੇ ਅਨ ਬੁੱਧ  ਾਰੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਤੈਅ ਅੰਕਬੰਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇਣ  ਾਲੇ   ੈਧੀਨ 

ਮਹਾਂਸ ਦਆਲੇ ਬਣਨ ਲਈ  ਮੇੀਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾ ਲ ਕਰਨਿੇ। ਇਹ  ਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਰਾਹੀੀਂ ਸਜ  

ਸ ੁੱਚ ਇ  ਲਈ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਮਾਰਿ-ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ  ਰਕਾਰੀ  ਹਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ ਰਾਹੀੀਂ ਹਾ ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

10.13. ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਮੇਤ,  ਮ ੁੱ ਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਖੰਡ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਪਰਣਾਲੀ ਬਣਨਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇ  ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਹਾਲੀਆ  ਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾ ਾਂ  ਾਲੀ ਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ 'ਤੇ 
ਲਾਿੂ ਹੋ ੇਿੀ।  

10.14.  ਾਰੇ ਜੁੱਿ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੁੱਕ ਉਚੇਰਾ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਅਸਜਹੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ 
ਸਜਹੜੀ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ,  ਨਾਤਕ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ (ਪੀਐਚ.ਡੀ.) ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉੀਂਦੀ ਹੈ ਤ ੇ 
ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲਾ ਅਸਧ ਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਉਸ  ਾਂ ਦੇ ਹ ਾਲੀ ਆ ਨਾਮਕਰਣ ਸਜ ੇੀਂ ' ੰ ਤ 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ', 'ਅਨ ਬੁੱਧੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ', 'ਅਨ ਬੁੱਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ', 'ਏਕਾਤਮੀ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ' ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਕ ੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ' ਸ ੁੱ ਚ ਬਦਲ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

11.  ਰਬੰਗੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਿਸ਼ਾਿੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਿਿੱਲ 

11.1. ਤਕਸ਼ਸਸ਼ਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ  ਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਸ  ਤਾਰ  ਾਲੇ 
 ਾਸਹਤਾਂ ਤੁੱਕ, ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਲੰਮੀੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਾਣਭੁੱਟ ਦੀ 
ਕਾਦੰਬਰੀ ਸਜਹੀਆਂ ਪ ਰਾਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਲਖਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਚੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 64 ਕਲਾ ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਨ ਹ ੰਦੀ ਹੈ; ਇਹਨਾਂ 
64 ਕਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਬੁੱ   ੰਿੀਤ ਅਤੇ ਰੰਿਕਲਾ  ਰਿੇ ਸ ਸ਼ੇ ਈ ਨਹੀੀਂ  ਨ, ਬਲਸਕ ਰ ਾਇਣਕੀ, ਿਸਣਤ ਸਜਹੇ 
'ਸ ਸਿਆਨ ੀ' ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣੇ ਤੇ ਕ ੁੱਪੜੇ ਸ ਉਣ ਸਜਹੇ 'ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ' ਖੇਤਰ, ਉਪਚਾਰ ਤੇ ਯੰ ਤਰਕੀ ਸਜਹੇ 
'ਪੇਸ਼ਾ ੀ' ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ੰਚਾਰ, ਬਾਤਚੀਤ, ਅਤੇ  ਾਦ-ਸ  ਾਦ ਸਜਹੇ  ੂਖਮ ( ਾਫ਼ਟ) ਹ ਨਰ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਨ। 

ਇਹ ਸ ਚਾਰ ਸਕ ਿਸਣਤ, ਸ ਸਿਆਨ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸ਼ੇ, ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਕ ਹ ਨਰ 'ਕਲਾ ਾਂ'  ਮਝੇ ਜਾਣੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਨਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। 'ਕ ਈ ਕਲਾ ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਨ' ਦਾ ਇਹ ਭਾ  ਸਜਹਨੂੰ ਅੁੱਜ-ਕੁੱਲਹ ਅਕ ਰ 

'ਉਦਾਰ ਕਲਾ ਾਂ' (ਮਤਲਬ, ਕਲਾ ਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਭਾ ) ਆਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਾਪ  

ਸਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਕਉੀਂਸਕ ਸਬਲਕ ਲ ਇਹ ਈ ਉਹ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹੈ ਸਜਹੜੀ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਹੋ ੇਿੀ।  
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11.2.  ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਮ ਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸ ਸਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੰਤਰਕੀ, 
ਅਤੇ ਿਸਣਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ  ਾਲੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਹ ੰਚਾਂ ਦੇ ਮ ਲੰਕਣਾਂ ਨੇ  ਦਾ ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਸ ਖਾਈਆਂ 

ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਆਮ ਖ ੁੱਭਣਾ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਰਜਣ ਤੇ ਕਾਢ ਝ ਕਾਅ, ਪੜਤਾਲੀਆ 

 ੋਚ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀ  ੋਚ ਦੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ, ਿ ੁੱਥੀ-  ਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਿਤਾ ਾਂ, ਰਲ-ਸਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, 

 ੰਚਾਰ ਹ ਨਰ,  ਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸ ੁੱਖਣ ਅਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮ ਹਾਰਤ ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ ਅਤੇ  ਮਾਜੀ ਤੇ ਨੈਸਤਕ 

ਚੇਤੰਨਤਾ ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ, ਆਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਹ ੰਚ ਨਾਲ ਖੋਜ ਸ ੁੱਚ   ਧਾਰ ਤ ੇ 
 ਾਧਾ  ੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ।  

11.3.  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਨ ੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੋਧੀ,   ਹਜਮਈ,  ਮਾਜੀ,  ਰੀਰੀ, 
ਭਾ ਨਾ ੀ, ਅਤੇ ਨੈਸਤਕ  ਾਰੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸ ਕਾ  ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਇਹੋ ਸਜਹੇ 
 ਰਬਪੁੱਖੀ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦ ੇ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰੇਿੀ ਸਜਹੜੇ ਕਲਾ ਾਂ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, 
ਸ ਸਿਆਨਾਂ,  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ  ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਦੀਆਂ 

ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ  ਮਾਜ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਦਾ  ਦਾਚਾਰ,  ੰਚਾਰ, ਬਾਤਚੀਤ, ਅਤੇ 
 ਾਦ-ਸ  ਾਦ ਸਜਹੇ ਮਾਨਸ ਕ ਹ ਨਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਣੀ ਤੇ ਚ ਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੁੱਕੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ। 

ਅਸਜਹੀ   ਰਬੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪੇਸ਼ਾ ੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ  ਮੇਤ  ਾਰੇ  ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬਲੇ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ  ੰਮੇ ਲਈ ਪਹ ੰਚ ਹੋ ੇਿੀ।   

11.4. ਭਾਰਤ ਦੇ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਸ ੁੱਚ ਅਿ ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਿੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ, ਅਸਜਹੀ  ਰਬੰਿੀ ਤ ੇ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸਜ ੇੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂ ਤ ਸ ੁੱਚ   ਹਣੀ ਤਰਹਾਂ ਦੁੱ ੀ ਿਈ ਹੈ, ਦੀ ਹ ੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਤ  (ਭਾਰਤੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ)  ਰਿੀਆਂ ਯੰਤਰਕੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ  ੀ  ਧੇਰੇ ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਨਾਲ  ਧੇਰ ੇ 
 ਰਬੰਿੀ ਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੁੱਲ  ਧਣਿੀਆਂ। ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ ਮਾਨ -ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 
 ਧੇਰੇ ਸ ਸਿਆਨ ਸ ੁੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਉਹ  ਧੇਰੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਕ ਹ ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਨ 

ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਿੇ।  

11.5. ਕਲਪਨਾਮਈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਤਰਾਂ ਅਸਧਐਨ ਲਈ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸ ਰਜਣਾਤਮਕ ਮੇਲ ਦੇ 
ਯੋਿ ਬਨਾਉਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਪੜਾਅ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣਿੀਆਂ; ਇੰਞ 

ਹਾਲੀਆ ਪਰਚੁੱਲਤ ਕਠੋਰ ਹੁੱਦਾਂ ਹਟ ਜਾਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਨ-ਭਰ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਨ ੀਆਂ  ੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ 
ਜਾਣਿੀਆਂ।  ੁੱਡੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ  ਨਾਤਕ-ਪੁੱਧਰ, ਉਤਰ- ਨਾਤਕ, ਅਤੇ 
ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ ਉਪਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਰੜੀ ਖੋਜ-ਆਧਾਰੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਠਾਂ,  ਰਕਾਰ, 

ਤੇ ਉਦਯੋਿ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ  ੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿੀ।   

11.6.  ੁੱਡੇ ਬ ਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲੇ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ੁੱਲ  ਧਣ ਨੂੰ  ੌਖਾ ਬਨਾਉਣਿੇ। ਸਕ ੇ ਸ ਸ਼ੇ ਜਾਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਕਰੜੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਲਚਕ ਅਤੇ ਨ ੇੀਂ ਤੇ ਖ ਭਾਉਣੇ ਕੋਰ  ਬਦਲ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ। ਇ  ਨੂੰ  ਧੇਰੇ 
ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀ ੀਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ  ੰ ਥਾ ੀ   ੈਧੀਨਤਾ ਰਾਹੀ ੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ। ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਸ ੁੱਚ  ੰਚਾਰ, ਬ ਾਤਚੀਤ,  ਾਦ-ਸ  ਾਦ, ਖ ੋਜ ਅਤੇ ਸ ਸ਼ਾ-ਪਾਰ ੀ ਤੇ ਸ ਸ਼ਾ-ਅੰਦਰ ੀੀਂ  ੋਚ 

'ਤੇ  ੁੱਧ ਜ਼ੋਰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

11.7. ਉਸ  ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ,  ਾਸਹਤ,  ੰਿੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ-ਅਸਧਐਨ, ਕਲਾ, ਨਾਚ, ਮੰਚ-ਕਲਾ, ਸ ੁੱਸਖਆ, 

ਿਸਣਤ, ਅੰਕੜਾ ਸ ਸਿਆਨ, ਸ ਧਾਂਤੀ ਤੇ ਸ ਹਾਰੀ ਸ ਸਿਆਨ,  ਮਾਜ-ਸ਼ਾ ਤਰ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾ ਤਰ, ਖੇਡ ਸ ਸਿਆਨ, 
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ਅਨ  ਾਦ ਤੇ ਸ ਆਸਖਆ, ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ, ਉਤਸ਼ਾਹਦਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਹੋਰ 

ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸ ਭਾਿ ਖੋਹਲੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਤਿੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  ਾਰੇ  ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ  ਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਇਹਨਾਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਅੰਕ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣਿੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਇਹਨਾਂ ਸ ਭਾਿਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਉਸ   ਸ ੁੱਚ 

ਜਮਾਤ ਸ ੁੱਚ ਨਹੀੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਖ ਦੂਸ  ਸ ਧੀ ਰਾਹੀੀਂ ਕੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣਿੇ।  

11.8. ਅਸਜਹੀ  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ,  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਤੇ 
ਨ ੇੀਂ-  ਭਾ ੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਜਨ- ਮੂਹ ਨਾਲ ਜ ੜਨਾ ਅਤੇ  ੇ ਾ,  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 
ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅੰਕ-ਅਧਾਰੀ ਕੋਰ  ਅਤੇ ਕਾਰਜ (ਪਰਾਜੈਕਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ।  ਾਤਾ ਰ ਣ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬ ਦਲਾਅ, ਪਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੂੜਾ ਪਰਬੰਧ, ਸਨਰੋਿਤਾ ਪਰਬੰਧ, ਜੀ ੀ  ੰਨ-  ੰਨਤਾ ਦੀ  ੰਭਾਲ, 

ਜੀ ੀ  ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀ ੀ- ੰਨ   ੰਨਤਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ,  ਣ ਅਤੇ  ਣ-ਜੀ   ੰਭਾਲ, ਅਤੇ ਹੰ ਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ  ਤੇ ਸਜਉਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ-ਆਧਾਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਚਾਈ, ਉਸਚਤ ਸ ਹਾਰ (ਧਰਮ), ਅਮਨ (ਸ਼ਾਂਤੀ), ਪਰੇਮ, 

ਅਸਹੰ ਾ, ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਸਬਰਤੀ, ਨਾਿਸਰਕਤਾ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ,ਅਤੇ ਸਜਉਣ-ਹ ਨਰ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ;  ੇ ਾ ਅਤੇ 
ਜਨ- ਮੂਹ  ੇ ਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ  ਰਬੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਅਟ ੁੱਟ ਸਹੁੱ ਾ ਮੰਨੇੀਂ ਜਾਣਿੇ। ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ਾਰਾ 
ਜੁੱਿ  ੁੱਧ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਆਪ  ਸ ੁੱਚ ਜ ੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੂਮੰਡਲੀ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ 
 ਮਝਣ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ ਅਮਨਮਈ,  ਸਹਣਸ਼ੀਲ, ਭਾਈ ਾਲਤਾ  ਾਲੇ,   ਰੁੱਸਖਆ ਭਰੇ ਅਤੇ ਹੰਢਣ ਾਰ  ਮਾਜ ਦੇ 
 ਰਿਰਮ  ਮਰਥਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ 'ਭੂਮੰਡ ਲੀ ਨਾਿਸਰਕਤਾ ਸ ੁੱਸਖਆ' 

(ਭੂਨਾਸ ), ਤੇ  ਮਕਾਲੀ ਭੂਮੰਡਲੀ ਚ ਣੌਤੀਆਂ  ੁੱਲ ਹ ੰਿਾਰਾ ਪੜਹਾਏ ਜਾਣਿੇ। ਅੰਤ 'ਤੇ,  ਰਬੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਸਹੁੱ ੇ 
 ੁੱਜੋੀਂ,  ਾਰੇ ਉਸ  ਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਸ  ਾਂ/ਖੋਜ  ੰ ਥਾਂ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
ਅਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸ ਖ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਥਾਨੀ ਉਦਯੋਿਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਦ ਤਕਾਰਾਂ, ਆਸਦ ਨਾਲ 

ਸ ਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾ ਲ ਕ ਰਾਏ ਜਾਣਿੇ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ ਸ ਹਾਰੀ ਪੁੱਖ ਨਾਲ  ਰਿਰਮ 

ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ  ੁੱਕਣ ਅਤੇ, ਇ  ਦ ੇ ਨਾਲ ਲੁੱਿਦੇ ਲਾਭ  ੁੱਜੋੀਂ, ਆਪਣੀ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ 
ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ ਕ ਰ  ੁੱਕਣ।  

11.9. ਉਪਾਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮਾਈ ਸ ੁੱਚ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ 

ਉਪਾਧੀ 3 ਜਾਂ 4  ਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਇ   ਮੇੀਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇੁੱਕ 

ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਬਦਲ ਹੋਣਿੇ; ਸਮ ਾਲ ਲਈ, ਸਕ ੇ ਸ ਸ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਖੇਤਰਾਂ  ਣੇੀਂ, ਸ ੁੱਚ 1  ਾਲ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਪੁੱਛੋੀਂ ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰ, ਜਾਂ 2  ਾਲ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਸਪੁੱਛੋੀਂ  ਨਦ (ਸਡਪਲੋਮਾ), ਜਾਂ 3- ਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 

ਸਪੁੱਛੋੀਂ  ਨਾਤਕ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ, 4- ਾਲਾ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਸਹਲੀ ਚੋਣ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕਉੀਂਸਕ 

ਇ  ਨਾਲ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ੁੱਲੋੀਂ ਚ ਣੇ ਮ ੁੱਖਾਂ ਤੇ ਿੌਣਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ 
ਪੂਰੇ ਪ ਾਰ ਦੇ ਅਨ ਭ  ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਲਦਾ ਹੈ। ਇੁੱਕ 'ਪੀਠੀ ਅੰਕ ਭੰਡਾਰ' ਥਾਸਪਆ ਜ ਾ ੇਿਾ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ੁੱਖ- ੁੱਖ 

ਮਾਨਤਾ ਹਾ ਲ ਉਸ  ਾਂ ਤੋੀਂ ਕਮਾਏ ਪੀਠੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਬਜਲੇਈ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤ ਾਂ ਸਕ ਕਮਾਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ 

ਕੇ ਸਕ ੇ ਇੁੱਕ ਉਸ    ੁੱਲੋੀਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸਦੁੱਤੀਆਂ ਜਾ  ੁੱਕਣ। ਜੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਸਧਐਨ ਦੇ ਮ ਖ 

ਖੇਤਰ/ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉਸ    ੁੱਲੋੀਂ ਤੈਅ ਅਨ  ਾਰ ਕਰੜਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ (ਪਰਾਜੈਕਟ) ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 4- ਾਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 

ਨਾਲ 'ਖੋਜ ਨਾਲ' ਉਪਾਧੀ  ੀ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।  

11.10. ਉਸ  ਾਂ ਕੋਲ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ  ੰਨਿੀਆਂ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਚਕ ਹੋ ੇਿੀ: 
ੳ) ਸਜੰਨਹਾਂ ਨੇ 3- ਾਲਾ  ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਲਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ 2- ਾਲਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ  ਕਦਾ ਹ ੈ 
ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਦੂਜਾ ਪੂਰਾ  ਾਲ ਖੋਜ ਲਈ ਹੋ ੇ; ਅ) ਖੋਜ ਨਾਲ 4- ਾਲਾ  ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ 1- ਾਲਾ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ੲ) ਇੁੱਕ ਅਖੰਡ 5- ਾਲਾ 
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 ਨਾਤਕ/ਉਤਰ- ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ੀ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ ਉਪਾਧ ੀ ਲਈ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ 

ਉਪਾਧੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਨਾਲ 4- ਾਲਾ  ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। 

11.11. ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਰਬਉੱਚ ਭੂਮੰਡਲੀ ਪੁੱਧਰਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਰਬੰਿੀ ਅ ਤ ੇ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਭਾਤ , ਅਤੇ ਭਾਪਰ  ਆਸਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਜਨਤਕ  ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ 
'ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ' (ਬਸ ਖੋਸ ) ਥਾਪੇ ਜਾਣਿੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ  ਰਬਉੱਚ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋਣਿੇ।    

11.12. ਉਸ  ਾਂ ਅਰੰਭਲੇ ਸ ਹਣ ਕੇੀਂਦਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਕਾ  ਕੇੀਂਦਰ, ਖੋਜ ਦੇ ਮੂਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕੇੀਂਦਰ ਥਾਪ ਕੇ 
ਤੇ  ਧੇਰੇ ਉਦਯੋਿੀ-ਪੀਠੀ ਤਾਲ-ਮੇਲ, ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਖੋਜ ਰਾਹੀੀਂ ਖੋਜ ਤੇ ਕਾਢਾਂ 'ਤੇ  ੁੱਧ ਕੇੀਂਦਸਰਤ ਹੋਣਿੀਆਂ। 

ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਿ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੀ  ਸਥਤੀ ਨੂੰ  ੇਖਸਦਆਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਉਸ  ਾਂ ਛੂਤ-ਰੋਿਾਂ, 
ਮਹਾਂਮਾਰੀ-ਅਸਧਐਨ, ਸ ਸ਼ਾਣੂ-ਅਸਧਐਨ, ਰੋਿ-ਭਾਲ-ਅਸਧਐਨ, ਜੰਤਰਕੀ, ਰੋਿ-ਰੋਕੂ-ਟੀਕਾ-ਅਸਧਐਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਸ ੁੱਚ ਅਿ ਾਈ ਕਰਨ। ਉਸ  ਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਮੂਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕਾਢ-ਸਬਰਤੀ  ਧਾਉਣ 

ਲਈ ਸ ਸ਼ੇਸ਼  ਹਾਇਤਾਦੇਈ ਢੰਿ-ਤਰੀਸਕਆਂ ਅਤੇ ਮ ਕਾਬਸਲਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨਿੀਆਂ। ਕੌਖੋ   ਾਰੇ ਉਸ  ਾਂ, 
ਖੋਜ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ  ੰਿਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਜਹੇ ਜੀ ੰਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਯੋਿ ਬਨਾਉਣ 

ਅਤੇ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਸ ੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰੇਿੀ।  

12. ਆਦਰਸ਼ੀ ਸ  ਿੱਿਣ ਿਾਤਾਿਰਣ ਅਤੇ ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਹਾਰਾ 

12.1. ਪਰਭਾ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਇੁੱਕ  ਰਬੰਿੀ ਪਹ ੰਚ ਦੀ ਲੜੋ ਹ ੰਦੀ ਹੈ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਮਨਲਾਉਣੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ, ਸਨਰੰਤਰ  ਾਰ- ਾਰ ੀ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਯੋਿ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਹਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇ। ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਸ ੁੱਖਣ 

ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਦਲਚ ਪੀ ਭਸਰਆ, ਪਰ ੰਿੀ ਅਤੇ ਸਬਲਕ ਲ ਨ ੀਆਂ ਸਿਆਨ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 
ਅਨ  ਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ  ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

 ਮੁੱਿਰੀ  ਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਤਮ ਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਰੀਤਾਂ 
ਸ ੁੱਖਣ ਅਨ ਭ  ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮ ਲਾਂਕਣ ਢੰਿ ਸ ਸਿਆਨ ੀ, ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ ਲਿਾਤਾਰ   ਧਾਰ ਲਈ ਘੜੇ, 
ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਦੀ ਸ ਹਾਰੀ  ਰਤੋੀਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹ ਨ। ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਰ ਅੰਤਲਾ ਨਹ ੀੀਂ,  ਰੀਰੀ 
ਤਿੜਾਈ, ਚੰਿੀ ਸ ਹਤ, ਮ ਨੋ- ਮਾਜੀ ਸ ਹਤ, ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ  ਦਾਚਾਰੀ ਨੀੀਂਹ  ੀ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ 

ਸਨਰਣਾਈ ਹਨ । ਇੰਞ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ, ਸਨਰੰਤਰ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਾਰਾ ਉੱਤਮ 

ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਨੀੀਂਹ ਹਨ। ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ਰੋਤ ਤ ੇ ਢਾਂਚਾ, ਸਜ ੇੀਂ ਉੱਤਮ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ, ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਡਾਂ/ਸਦਲ-ਪਰਚਾ ਾ ਖੇਤਰ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਤਚੀਤ ਲਈ ਥਾਂ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ-ਥਾ ਾਂ ਹਾ ਲ 

ਕਰਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸ ੁੱਖਣ  ਾਤਾ ਰਣ ਮਨਭਾਉਣੇ ਅਤੇ  ਹਾਈ ਹਨ ਤੇ  ਾਰੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ  ਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬ ਣਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਕ ਈ ਹੋਰ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ।   

12.2.  ਭ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਸ ਰਜਣ-ਸਬਰਤੀ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸਜਹੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਜਹ ੜੀ  ਾਰੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਖ ਦੂਸ , ਸਬਜਲੇਈ, ਅਤੇ 
ਪਰੰਪਰਾ ੀ 'ਜਮਾਤ-ਸ ੁੱਚ' ਸ ਧੀਆਂ ਸ ਚਕਾਰ ਇਕ ਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਹੰਸਦਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, 

ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ, ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ ੁੱਚ ਨ ੇੀਂ ਤਜ਼ਰਸਬਆਂ ਲਈ   ੈਧੀਨਤਾ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਦੀ ਲੋਅ ਸ ੁੱਚ,  ਾਰੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਦਾਈ ਅਤੇ ਮਨਭਾ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਅਨ ਭ  ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਨ ਭਰਪੂਰ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਰੰਤਰ  ਾਰ- ਾਰ ੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  ਾਰੀਆਂ 
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ਮ ਲਾਂਕਣ ਪਰਣਾਲੀਆਂ  ੀ ਉਸ    ੁੱਲੋੀਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਉਹ  ੀ ਸਜੰਨਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰ 

ਸਮਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਢ-ਸਬਰਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ 'ਚੋਣ ਅਧਾਰੀ ਅੰਕ ਪਰਣਾਲੀ (ਚੋਅਅੰਪ) ਸ ੁੱਚ  ੋਧ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਉਸ  ਾਂ ਅਸਜਹੀ ਕ ੌਟੀ-ਅਧਾਰੀ ਦਰਜ ਾਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ  ੁੱਲ  ਧਣਿੀਆਂ ਸਜਹੜੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਪਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜਕੂ੍ਮ ਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਟੀਸਚਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਾ ਾਂ ਬਣਾਉੀਂਦੀ 
ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਤ ਲਨਾਯੋਿ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ  ਾਂ ਉੱਚ-ਦਾਅ  ਾਲੀਆਂ ਪਰੀਸਖਆਂ ਤੋ ਪਰੇ ਅਤੇ  ਧੇਰੇ 
ਸਨਰੰਤਰ ਤੇ  ਰਬੰਿੀ ਮ ਲਾਂਕਣ  ੁੱਲ ਜਾਣਿੀ ਆਂ।  

12.3. ਦੂਜੇ, ਹ ਰੇਕ  ੰ ਥਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ   ਧਾਰ ਤੋੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮ ਾਤ-ਕਮਰੇ ਸ ਚਲੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਤੁੱਕ ਆਪਣੀਆਂ 

 ਾਰੀਆਂ ਪੀਠੀ ਯੋਜਨਾ ਾਂ  ਡੇਰੀ ' ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ' ( ਸ ਯੋ) ਨਾਲ ਜੋੜੇਿੀ। ਹਰੇਕ  ੰ ਥਾ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੇ  ਰਬੰਿੀ ਸ ਕਾ  ਲਈ  ਚਨਬੁੱਧ ਹੋ ੇਿੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਸ ਚਲੇ ਰ ਮੀ ਪੀਠੀ 
ਆਦਾਨਾਂ-ਪਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ੇੀਂ ਤਰਹਾਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਠੀ ਅਤੇ 
 ਮਾਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ। ਸਮ ਾਲ ਲਈ,  ਾਰੀਆਂ 

ਉਸ  ਾਂ ਕੋਲ ਸ ਸ਼ਾ-ਮ ਖੀ  ੁੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ 
ਨਾਲ  ੰਿਠਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ੁੱਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜ-ਮੇਲੇ, ਸ ਸਿਆਨ, ਿਸਣਤ, ਕਾਸ , 

ਭਾਸ਼ਾ,  ਾਸਹਤ,  ਾਦ-ਸ  ਾਦ,  ੰਿੀਤ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਆਸਦ, ਨੂੰ ਸ ੁੱਤ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢੰਿ-ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 
ਹੋਣਿੇ।  ਮਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਅਸਧਆਪਨ ਮ ਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਮੰਿ ਪੈਦਾ ਕ ਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ 

ਅਸਜਹੀਆਂ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਕੋਲ  ਮਰੁੱਥਾ ਤੇ ਸ ਖ ਲਾਈ ਦੇ ੇੀਂ ਹੋਣਿੀਆਂ, ਬੁੱ  ਅਸਧਆਪਕਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਹੀ ਨਹੀੀਂ  ਲਾਹਕਾਰ 

ਅਤੇ ਰਾਹ-ਦ ੇਰੇ ਦੋ ਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ।  

12.4. ਤੀਜੇ, ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਸ ੁੱਚ  ਫ਼ਲ ਪਲਟੇ ਲਈ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਪੁੱਖੋੀਂ  ੰਸਚਤ ਸਪਛੋਕੜਾਂ  ਾਲੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਇ  ਲਈ, ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ ਸਕ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਤ ੇ 
ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲੇ ਉੱਚ-ਿਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ  ਹਾਰਾ ਕੇੀਂਦਰ ਬਨ ਾਉਣ; ਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਪਰਭਾ ੀ ਢੰਿ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਸ ੁੱਤੀ ਤੇ ਪੀਠੀ  ਰੋਤ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਏ ਜਾਣਿੇ।  ਰੀਰੀ, ਮਨੋਸ ਸਿਆਨ ੀ, ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ੀ 
ਸ ਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਤ ੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ  ਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ, ਪੀਠੀ ਅਤੇ 
ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨੀ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਹਾ ਲ ਹੋ ੇਿਾ।  

12.5. ਚੌਥੇ, ਖ ਦੂਸ  ਅਤੇ ਸਬਜਲੇਈ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ 

  ਭਾ ੀ ਰਾਹ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਦੇ  ਾਫ਼ ਸਬਆਨੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਇ   

ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਰਤੋੀਂ ਲਈ ਖ ਦੂਸ  ਦੇ ਪ ਾਰ ਲਈ ਇ  ਨ ੰ  ਾਂਝੇ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ 
ਨਸ ਆਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਖ ਦੂਸ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਮ ਾਤ-ਅੰਦਰ ੇੀਂ ਕ ਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ  ਰਬਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਦੀ 
ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ੇਿਾ। ਖ ਦੂ ੀ ਦੇ ਪਰਣਾਲ ੀ ਸ ਕਾ , ਨੇਮਮਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਅੰਕਬੰਦੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਮਾਨਕ, ਤੇ  ੇਧਾਂ ਸਤਆਰ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਖ ਦੂ ੀ ਦੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜ  ਦੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ 

 ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

12.6.  ਅੰਤ ਸ ੁੱਚ,  ਾਰੇ ਜਮਾਤ-ਅੰਦਰ ੇੀਂ, ਸਬਜਲੇਈ, ਅਤੇ ਖ ਦੂਸ  ਸ ਧੀ  ਾਲੇ  ਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਕੋਰ , ਪਾਠਕ੍ਰਮ, 

ਤੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਹਾਰਾ ਪਰਣਾਲੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਦੇ ਭੂਮੰਡਲੀ ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ 

ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁੱਖਣਿੇ।  
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12.7. ਉੱਤੇ ਦੁੱ ੀਆਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 

ਦੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ  ੀ  ਾਧਾ ਕਰਨਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ ਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 
ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣਿੀਆਂ ਸਜਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਇ  ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਯਾਤਰਾ, ਅਸਧਐਨ, ਅੰਕ-ਤਬਾਦਲਾ, ਜਾਂ 
 ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੰਡਲੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ,  ਧੇਰੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਸਖੁੱਚਣ, ਅਤੇ 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ ੁੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਣ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਭਾਰਤ-ਅਸਧਐਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਉਪਚਾਰ-ਸ ਸਿਆਨ ਦੀ 'ਅਯ ਸ਼' ਪਰਣਾਲੀ, ਯੋਿ, ਕ ਲਾ ਾਂ,  ੰਿੀਤ, ਇਸਤਹਾ , 

 ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਭਾਰਤ ਸਜਹੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਕੋਰ  ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਸ ਸਿਆਨਾਂ,  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ੁੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ੰਿੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ,  ਮਾਜ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਲਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ, ਉੱਤਮ 

ਸਰਹਾਇਸ਼  ਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਸ ਹੜੇ (ਕੈੀਂਪ ) ਸ ੁੱਚ  ਹਾਰਾ  ਧਾਏ ਜਾਣਿੇ।  

12.8. ਪ ੁੱਿਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਕਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਟਕਾਣੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਾਰ-ਪਰ ਾਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸ ਸ਼ ਿ ਰੂ'  ੁੱਜੋੀਂ ਥਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ। ਬਾਹਰੋੀਂ ਇੁੱਥੇ ਅਪੜਨ 

 ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ   ਆਿਤ ਅਤੇ  ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜ ੜੇ  ਾਰੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪਰਦੇ ੀ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ  ਾਲੀ ਹ ਰ ਇੁੱਕ ਉਸ   ਸ ੁੱਚ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦਫ਼ਤਰ' ਖੋਹਸਲਆ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਪਰਦੇ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨਾਲ ਖੋਜ/ਅਸਧਆਪਨ  ਸਹ ਯੋਿ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕ/ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ  ੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ੀ ਦੇ ਾਂ ਨਾਲ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਆਪ ੀ ਲਾਭ  ਾਲੇ ' ਸਹਮਤ ੀ ਪੁੱਤਰਾਂ' 'ਤੇ 
ਹ ਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਉੱਚ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ  ਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਹੜੇ ਥਾਪਣ 

ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਇੰਞੇ ਹੀ, ਚੋਣ ੇੀਂ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਨੂੰ, ਸਮ ਾਲ ਲਈ ਜੁੱਿ ਦੇ ਪਸਹਲੇ 100 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਆਉੀਂਸਦਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ  ੌਖ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਸਜਹੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ 

 ੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ ਧਾਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਸ   ਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਅਸਜਹੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਲਈ 

ਨੇਮਬੰਦੀ, ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਅਤੇ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਬੰਧੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਬੰਧ ਹੋ ੇਿਾ ਸਜਹੜ ਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ   ੈਧੀਨ 

 ੰ ਥਾ ਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ੇਿਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੰਡਲੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਖੋਜ ਸ ੁੱਚ 

 ਸਹਯੋਿ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਸ ੁੱਚ ਖਾ  ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਜੁੱਥੇ  ੀ ਸਕ ੇ 
ਉਸ   ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ੇ, ਪਰਦੇ ੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਉਪਾਧੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਣੇ ਜਾਣਿੇ।  

ਸਿਸਦਆਰਥੀ  ਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿੱ ੇਦਾਰੀ 

12.9. ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਪਸਹਲੇ ਸਹੁੱਤਧਾਰੀ ਹਨ। ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ 

ਲਈ ਜੀ ੰਤ ਸ ਹੜਾ ਜੀ ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰ/ਕਲਾ ਾਂ  ੁੱਥਾਂ, 
 ਾਤਾ ਰਣ- ੁੱਥਾਂ,  ਰਿਰਮੀ  ੁੱਥਾਂ, ਜਨ- ਮੂਹ  ੇ ਾ ਕਾਰਜਾਂ, ਆਸਦ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹ ਤ ਮੌਕੇ ਸਦੁੱਤੇ 
ਜਾਣਿੇ। ਹਰ ਇੁੱਕ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਸ ੁੱਚ, ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਭਾ ਨਾ ੀ ਅਨ ਕੂਲਤਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ 

 ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ ਪਰਣਾਲੀਆਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਪੇੀਂਡੂ ਸਪਛੋਕੜ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਸਥਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀੀਂਦਾ  ਹਾਰਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪਰਣਾਲੀ ਬੁੱਧ ਪਰਬੰਧ ਸ ਰਸਜਆ ਜਾ ੇਿਾ।  ਾਰੀ ਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਆਪਣੀ  ੰ ਥਾ ਦੇ  ਾਰੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਉਪਚਾਰ  ਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਿੀਆਂ।  
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ਸਿਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਿੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ 

12.10. ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਢੰਿ-ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਜਾ, ਅਕ, 

ਦੂਪਸ਼, ਅਤੇ ਦੂਜੇ  ਅ ੰ ਾਂ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। 

 ਜ਼ੀਫ਼ਾ ਹ ਾ ਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ  ਹਾਇਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਪਰਿਤੀ ਦੀ ਪੈੜ ਰੁੱਖਣ ਲਈ 'ਕੌਮੀ 
 ਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮ ਹਾਣੇ' ਦਾ ਪ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ 

ਮ ਫ਼ਤ ਸ ੁੱਸਦਆ ਦੇਣ ਅਤੇ  ਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

13. ਪਰੇਰਨਾ ਭਰਪੂਰ, ਬਲਿੰਤ, ਅਤੇ  ਮਰਿੱਥ ਅਸਿਆਪਕ 

13.1. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ  ਫ਼ਲਤਾ ਲਈ  ਭ ਤੋੀਂ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲਾ ਕਾਰਕ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ 
ਅਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਭੂਸਮਕਾ ਨੂੰ 

ਮਾਨਤਾ ਦੇੀਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਣਾਲੀਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਸ ੁੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਖ- ੁੱਖ  ਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸ ੁੱਚ ਕਈ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ 

ਹਨ। ਜਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਪੁੱਕੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ  ਾਧੇ  ੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ  ੀ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ, ਪੀਠੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਰ ਤਬੇ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ   ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ, ਉਸ  ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ 
 ੇ ਾ ਪੁੱਖੋੀਂ ਅਸਧਆਪਕ ਪਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਧਰ ਚਾਹੇ ਨਾਲੋੀਂ ਹ ਾਲੇ  ੀ ਬੜਾ ਨੀੀਂ ਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਹਰ 

ਇੁੱਕ ਅਸਧਆਪਕ ਖ ਸ਼ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਹੈ, ਲੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ,  ੰ ਥਾ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ 
ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚ ੁੱਕਣ ਲਈ ਪਰੇਰਤ ਹੈ, ਨੀੀਂ ੀੀਂ ਅਸਧਆਪਕ ਪਰੇਰਨਾ ਪੁੱਧਰ ਸਪੁੱ ਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ  ਨਮ ੁੱਖ ਹੋਣਾ 
ਪ ੇਿਾ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਸ  ਾਂ ਲਈ  ਰਬੋਤਮ, ਪਰੇਰਤ, ਤੇ  ਮਰੁੱਥ ਅਸਧਆਪਕ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ 

ਨੀਤੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

13.2.  ਭ ਤੋੀਂ ਮ ੁੱਢਲੇ ਕਦਮ  ੁੱਜੋੀਂ,  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮੂਲ ਢਾਂ ਚਾ ਅਤੇ  ਹੂਲਤਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਪੀਣ  ਾਲਾ  ਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤ ਸ ੁੱਚ  ਾਫ਼ ਪਖਾਨੇ, ਕਾਲੇ ਫੁੱਟੇ, ਦਫ਼ਤਰ, 

ਅਸਧਆਪਨ   ਤਾਂ, ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾ, ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਜ ਮਾਤ-ਕਮਰਾ ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸ ਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਲ 

ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਸ ੁੱਚ ਸਬਹਤਰ ਸ ੁੱਖਣ ਅਨ ਭ  ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੀ  ਭ ਤੋੀਂ ਨ ੀੀਂ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੋ ੇਿੀ।  

13.3. ਅਸਧਆਪਨ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ  ੀ ਅਸਤ  ਧੇਰੇ ਨਹੀੀਂ ਹੋਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ-ਅਸਧਆਪਕ ਅਨ ਪਾਤ 

ਬਹ ਤਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਨੰਦਮਈ ਬਸਣਆ ਰ ਹੇ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ, ਖੋਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਸ ਚਲੀਆਂ ਹੋਰ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦਾ  ਮਾਂ ਸਮਲ 

 ੁੱਕੇ। ਅਸਧਆ ਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇੁੱਕ  ੰ ਥਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਆ ਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਬਦਲੀ 
ਨਹੀੀਂ ਹੋ  ੁੱਕੇਿੀ ਤਾਂ ਸਕ ਉਹ ਆਪਣੀ  ੰ ਥਾ ਅਤੇ ਜਨ- ਮੂਹ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਸਹਣ, ਜ ੜੇ ਰਸਹਣ, ਅਤੇ  ਚਨਬੁੱਧ 

ਰਸਹਣ।  

13.4. ਪਰ ਾਨੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸ ੁੱਚ ਰਸਹ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਪ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਪਹ ੰਚ ਲਈ 

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ   ਤੰਤਰਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਪੋਥੀ ਤੇ ਪੜਹਨ  ਾਲੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 
ਕੰਮ ਦੇਣੇ (ਅ ਾਈਨਮੈੀਂਟ ), ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ। ਸਜ ੇੀਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ  ਭ ਤੋੀਂ  ਧੀਆ ਲੁੱਿੇ ਅਸਜਹੇ ਨ ੇੀਂ 
ਤਜ਼ਰਸਬਆਂ  ਾਲੇ ਅਸਧਆਪਨ, ਖੋਜ, ਅਤੇ  ੇ ਾ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸ ਰਮੌਰ 

ਸ ਰਜਣਾਤਮਕ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ  ੁੱਚੀ-ਮ ੁੱਚੀ ਕ ੰਜੀ ਤ ਪਰੇਰਕ ਅਤੇ ਯੋਿ ਬਨਾਉਣ  ਾਲਾ ਹੋ ੇਿਾ।  
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13.5. ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਪ ਰ ਕਾਰਾਂ, ਤਰੁੱਕੀਆਂ, ਮਾਨਤਾ ਾਂ, ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ਦੀ ਅਿ ਾਈ  ਾਲੀਆਂ ਪਦ ੀਆਂ ਦੇ 

ਕੇ ਹੋਰ  ੀ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਸਜਹੜੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਕ ੌਟੀਆਂ 'ਤੇ  ੀ 
ਪੂਰਾ ਨਹੀੀਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਹੋ ੇਿੀ।  

13.6. ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾ ਲ  ੰ ਥਾ ਾਂ  ਾਲੀ ਸਦਰਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨ  ਾਰੀ ਹ ੰਸਦਆਂ, ਉਸ  ਾਂ ਕੋਲ 

ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ  ਪਸ਼ਟ ਪਸਰਭਾਸ਼ੇ,   ੈਧੀਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ ਸ਼ੀ ਅਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਹ ਾਲੀ ਆ 

ਭਰਤੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲਦੇ ਰੁੱਖਸਦਆਂ, ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ' ੇ ਾਕਾਲ-ਪੈੜ', ਮਤਲਬ ਢ ੁੱਕ ਾਂ 
ਪਰਖ-ਕਾਲ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਉੱਚ ਪਰਭਾ ਾਂ  ਾਲੀ ਖੋਜ ਸ ੁੱਚ ਯੋਿਦਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੁੱਕ ਤੇਜ਼-ਚਾਲ ਤਰੁੱਕੀ 
ਪਰਣਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ । ਹਰ ਇੁੱਕ ਉਸ    ੁੱਲੋੀਂ ' ੇ ਾਕਾਲ', ਮਤਲਬ ਪਰਖ-ਕਾਲ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਦਾ  ਮਾਂ, ਤਰੁੱਕੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ 

 ਾਧੇ, ਮਾਨਤਾ ਾਂ, ਆਸਦ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਪੜਤਾਲ, ਅਸਧਆਪਨ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਸ ੁੱਚ ਨ ੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਖੋਜ ਦੀ ਉੱਤਮ ਤਾ ਅਤੇ ਪਰਭਾ , ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ   ਰਿਰਮੀਆਂ, ਅਤੇ 
 ੰ ਥਾ ਤੇ ਜ ਨ- ਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ  ੇ ਾ ਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਦੇ  ਹੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੁੱਕ 

ਬਹ -ਕਾਰਕੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ' ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ' ( ੰਸ ਯੋ) ਸ ੁੱਚ ਇ  ਦਾ 
 ਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ  ੇਰ ਾ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

13.7. ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਕਾਢ-ਸਬਰਤੀ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ  ਾਲੇ ਉਤ ਾਹੀ  ੰ ਥਾ ੀ ਆਿੂਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇ   ੇਲੇ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕ ੇ  ੰ ਥਾ ਅਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਸਧਆਪਾਨ ਅਮਲੇ ਦੀ  ਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸ ਰਮੌਰ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ੀ  ੰ ਥਾਈ 

ਅਿ ਾਈ ਦੀ ਹੁੱਦੋੀਂ  ੁੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੀਠੀ ਅਤੇ  ੇ ਾ-ਕਾਲ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ ਤੇ ਪਰਬੰਧ ਸ ੁੱਚ 

ਪਰਤੁੱਖ ਪਰਮਾਣ  ਾਲੇ ਹ ਨਰਾਂ  ਾਲੇ ਉੱਤਮ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ 

ਪਦ ੀਆਂ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀੀਂ ਸ ਖਲਾਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਿ ਾਈ  ਾਲੀਆਂ ਅ ਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀੀਂ 
ਰੁੱਖੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਬਲਸਕ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਚੁੱਲਣ ਲਈ ਅਿ ਾਈ ਦੀ ਬਦਲੀ  ੇਲੇ ਇੁੱਕ ਜ ੜ ੇੀਂ ਅਿ ਾਈ 

 ਮੇੀਂ ਦਾ ਅ ੂਲ ਹੋ ੇਿਾ।  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਆਿੂ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਕਰਨਿੇ ਸਜਹੜਾ ਸ ਰਮੌਰ ਤੇ 
ਨ ੀਆਂ ਕਾਢਾਂ  ਾਲੀ ਅਸਧਆਪਨ, ਖੋਜ, ਤੇ  ੰ ਥਾ ੀ  ੇ ਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ  ਾਰੇ ਉਸ   ਆਿੂਆਂ ਦੇ 
ਜਨ- ਮੂਹ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਨੂੰ ਪਰੇਰਤ ਕਰੇਿਾ ਤੇ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਦੇ ੇਿਾ।  

14. ਉਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਸਿਿੱਚ ਇਿੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਿਾਲਤ ਾ 

14.1. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਅਸਜਹੀਆਂ  ੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੀਆਂ 

ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੋ ਾਂ ਨੂੰ  ੰਸਚਤ  ਸਥਤੀ ਦੀ ਘ ੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚੋੀਂ ਬਾਹਰ ਕੁੱਢ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇ  

ਕਰਕੇ, ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਰ ਸ ਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣਾ  ਰਬਉੱਚ ਪਸਹਲਤਾ ਾਂ 'ਚ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ 

ਪਹ ੰਚ ਨੂੰ ਸਚਤ ਦੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ਅ ੰ ਾਂ  ੁੱਲ ਖਾ  ਸਧਆਨ ਹੋ ੇ।  

14.2.  ਅ ੰ ਾਂ ਦੇ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ 'ਚੋੀਂ ਬਾਹਰ ਰਸਹਣ ਦਾ ਅਮ ਲ ਅਤੇ ਬੜੇ  ਾਰੇ ਕਾਰਣ  ੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ 
ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੋ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਇੁੱਕੋ ਸਜਹੇ ਹਨ। ਇ  ਲਈ, ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹ ੰਚ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੋ ਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕੋ ਸਜਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਹੰਡਣ ਾਰ   ਧਾਰ 

ਲਈ  ਾਰੇ ਪੜਾ ਾਂ 'ਤੇ ਸਨਰੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਞ, ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ 
ਭਾਈ ਾਲਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਿਤ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ 

ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ  ਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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14.3.  ਰਜਨ ਦੇ ਕ ਝ ਪੁੱਖ ਹਨ ਸਜਹੜੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ ਿੰਭੀਰ 

ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਮੌਸਕਆਂ ਦੀ ਆਰਸਥਕ ਲਾਿਤ, ਸ ੁੱਤੀ ਰੋਕਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਮਲ, ਭੂਿੋਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੋਕਾਂ, ਬੜੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਦੀ ਨੀ ੀੀਂ  ਮਰੁੱਥਾ, ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਹਾਰੇ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ  ੁੱਲ ਖਾ  ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

14.4. ਇ  ਮਕ ਦ ਲਈ,  ਾਰੀਆਂ  ਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ  ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਕ ਝ  ਧਾ ੇੀਂ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਸਜਹੜੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜ ੜੇ ਹਨ।  

14.4.1.  ਰਕਾਰ  ੁੱਲੋੀਂ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਦਮ: 

ੳ.  ਅ ੰ ਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ਾਂ  ਾਰਕਾਰੀ ਧਨ  ੁੱਖਰਾ ਰੁੱਖਣਾ; 

ਅ.  ਅ ੰ ਾਂ ਲਈ ਉਚੇਰੇ ਕ ਦਾਅ ਲਈ  ਪਸ਼ਟ ਟੀਚੇ ਤੈ ਅ ਕਰਨਾ; 

ੲ. ਉਸ  ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਸਲਆਂ ਸ ੁੱ ਚ ਸਲੰਿ- ਾ ਾਂਪਨ  ਧਾਉਣਾ; 

 .  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ  ਅ ੰ ਾਂ  ਾਲੇ ਪਰੇਰਨਾ ੀ ਸਜ਼ਸਲਆਂ ਤੇ 'ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੰਡਾਂ' ਸ ੁੱਚ ਹੋਰ 

ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਥਾਪ ਕੇ ਪਹ ੰਚ  ਧਾਉਣਾ; 

ਹ.  ਥਾਨੀ/ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਜਾਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ  ਾਲੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨਾ ਤ ੇ 
 ਹਾਰਾ ਦੇਣਾ; 

ਕ. ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਦੋ ਾਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਅ ੰ ਾਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤ ਾ ਤੇ  ਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣਾ; 

ਖ.  ਅ ੰ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮੌਸਕਆਂ ਅਤੇ  ਜ਼ੀਸਫ਼ਆਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਬਨਾਉਣ  ਾਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 

ਚਲਾਉਣਾ; 

ਿ. ਸਬਹਤਰ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀ ਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ  ਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਤੇ  ਹਾਰਾ। 

14.4.2. ਉਸ  ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਦਮ: 

ੳ. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਸਕਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫ਼ੀ ਾਂ ਘਟਾਉਣਾ; 

ਅ.  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰਸਚਤ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ  ਧੇਰੇ ਸ ੁੱ ਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਤੇ  ਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇਣਾ; 

ੲ. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਤੇ  ਜ਼ੀਸਫ਼ਆਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਬਨਾਉਣਾ; 

 . ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਮਲ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਭਾਈ ਾਲਤਾ  ਾਲਾ ਬਨ ਾਉਣਾ; 

ਹ. ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ  ਧੇਰੇ ਭਾਈ  ਾਲਤਾ  ਾਲਾ ਬਣਾਓ; 

ਕ. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ  ਧਾਉਣਾ; 

ਖ. ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਅਤੇ ਬਹ ਭਾਸ਼ੀ ਮਾਸਧਅਮ  ਾਲੇ ਹੋਰ ਉਪਾਧੀ ਕੋਰ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨਾ; 

ਿ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸਕ  ਾਰੇ ਭ ਨ ਤੇ  ਹੂਲਤਾਂ ਸ ੁੱ ਚ ਪਹੀਆ-ਕ ਰ ੀ ਨਾਲ ਪਹ ੰ ਚ ਹੈ ਤੇ ਅਪੰਿਾਂ ਲਈ 

ਢ ੁੱਕ ੀਆਂ ਹਨ; 

ਘ. ਸ ਸਖਆ ਪੁੱਖੋੀਂ  ੰਸਚਤ ਸਪਛੋਕੜ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਰ ਾਈ (ਬਸਰੁੱਜ) ਕੋਰ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  

ਕਰਨਾ; 

ਙ. ਇਹੋ ਸਜਹੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ  ਾਲੇ ਤੇ ਰਾਹ-ਦ ੇਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀੀਂ 
 ਮਾਜ-ਭਾ ਨਾ ੀ ਅਤੇ ਪੀਠੀ  ਹਾਰਾ ਦੇਣਾ; 
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ਚ. ਸਲੰਿ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ,  ਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ  ਮੇਤ ਇ  ਨੂੰ ਉਸ   ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਖਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮ ਲ ਕਰਨਾ; 

ਛ.  ਾਰੇ ਸ ਤਕਰਾ-ਰੋਕੂ ਤੇ ਧੁੱਕਾ-ਰੋਕੂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ; 

ਜ. ਅਸਜਹੀਆਂ ' ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ ਾਂ' ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨਾ ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਅ ੰ ਾਂ ਦੀ  ਧਾ ੀੀਂ 
ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕਦਮਾਂ  ਾਲੀਆਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਦਾ  ੀ ਸਜਹੜੀਆਂ ਹੋਰ 

ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਾਂ ਤੁੱਕ ਹੀ  ੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ।  

15. ਅਸਿਆਪਕ ਸ ਿੱਸਿਆ 

15.1. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਸਜਹਾ  ਮੂਹ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜਹੜਾ ਅਿਲੀ ਪੀੜਹੀ ਦਾ ਮ ਹਾਂਦਰਾ ਬਣਾ 
 ੁੱਕੇ, ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਜੀ ਨਦਾਤੀ ਹੈ। ਅਸਧਆਪਕ ਸਤਆਰੀ ਅਸਜਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਜ  ਲਈ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ 
ਅ ਲੋਕਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਨ, ਰ ਚੀ ਆਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ, ਅਤੇ  ਰਬੋਤਮ ਰਾਹ-ਦ ੇਸਰਆਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ 

ਹੇਠ ਸ ਹਾਰ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਧਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਸਿਆਨ, ਿ ਣਾਂ, 
ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਆਸਦ ਾ ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ  ਣੇੀਂ, ਖ ੁੱਭੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੀਆਂ  ਭ ਤੋੀਂ ਨ ੀਆਂ ਤਰੁੱਕੀਆਂ ਤੋੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।  

15.2.  ਰਬਉੱਚ ਸਨਆਂਲੇ (  ਪਰੀਕ ਕੋਰਟ)  ੁੱਲੋੀਂ ਬ ਣਾਏ ਸਨਆਂਮੂਰਤੀ ਜ. .  ਰਮਾ ਆਯੋਿ (2012) ਅਨ  ਾਰ, 

ਕੁੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ ਅਸ  ਾਂ, ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ 10,000 ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਹੈ, ਿੰਭੀਰ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਯਤਨ  ੀ 
ਨਹੀੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਲਸਕ ਅ ਲ ਸ ੁੱਚ ਉਪਾਧੀਆਂ ਮ ੁੱਲ  ੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਯਤਨ ਹਾਲੇ ਤੁੱਕ ਨਾ ਤਾਂ 
ਪਰਣਾਲੀ ਸ ਚਲੀਆਂ ਭਸਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਲਈ ਮੂਲ ਮਾਨਕ ਲਾਿੂ ਕਰਾਉਣ ਸ ੁੱਚ  ਫ਼ਲ 

ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅ ਲ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇ  ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਤੇ ਕਾਢ-ਸਬਰਤੀ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ ਰੋਕਣ 

ਸ ੁੱਚ ਨਾਂਹ-ਪੁੱਖੀ ਅ ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇ  ਖੇਤਰ ਤੇ ਇ  ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਇ  ਲਈ, ਸਤੁੱਖੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀੀਂ 
ਮ ੜ ਜੀ ੰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤ ਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚ ੁੱਸਕਆ ਜਾ 
 ੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇ  ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਰੋ ੇਯੋਿਤਾ,   ਚਾਰੂਪਨ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  ੁੱਕੇ।  

15.3. ਅਸਧਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ  ਾਖ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਭਰੋ ੇਯੋਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਧਰਾਂ ਸ ੁੱਚ   ਧਾਰ 

ਅਤੇ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮਆਰ ਤੋੀਂ ਨੀ  ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾ ਸਜਹੜੀਆਂ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਮ ੁੱਢਲੀਆਂ ਕ ੌਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ  ਾਲ ਦੇ 
ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ ਰ ੁੱਧ ਕਠੋਰ ਕਾਰ ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ' ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 2030 ਤੁੱਕ, 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਪੁੱਖੋੀਂ ਪਰਪੁੱਕ, ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ, ਤੇ ਅਖੰਡੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੀ ਚੁੱਲਦੇ ਹੋਣਿੇ।  

15.4.  ਾਲ 2030 ਤੁੱਕ, ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਪੁੱਖੋੀਂ ਤਿੜੇ, ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ, ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 

ਚੁੱਲਦੇ ਰਸਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਸਕਉੀਂਸਕ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਆਿਤਾਂ, ਉੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ 
ਸ ਸ਼ਾ-  ਤ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਇ  ਲਈ  ਾਰੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬੁੱ  

 ੰਜੋਈਆਂ (ਕੰਪੋਸਜ਼ਟ) ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ  ਾਰੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਉਹ ਅਸਜਹੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਭਾਿ ਥਾਪਣ 

ਸਜਹੜੇ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਪੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸ ਖਰਲੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਸ ਸਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ,  ਮਾਜ 

ਸ ਸਿਆਨ, ਤੰਤੂ-ਸ ਸਿਆਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾ, ਕਲਾ ਾਂ,  ੰਿੀਤ, ਇਸਤਹਾ ,  ਾਸਹ ਤ,  ਰੀਰਕ ਸ ੁੱਸਖਆ, 

ਸ ਸਿਆਨ, ਤੇ ਿਸਣਤ  ਰਿੇ ਸ ਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ੀ ਚਲਾਉਣ। ਇ  ਦੇ ਨਾਲ,  ਾਰੀਆਂ 
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ਕੁੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ ਅਸ  ਾਂ (ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ) ਲਈ 2030 ਤੁੱਕ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਕਉੀਂਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4- ਾਲਾ ਅਖੰਡ ਅਸਧਆਪਕ ਸਤਆਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇਣੇ ਹਨ।  

15.5. ਇਹਨਾਂ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਸ  ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 4- ਾਲਾ ਅਖੰਡੀ ਸ   2030 ਤੁੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਸਧਆਪਕ 

ਲਈ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਉਪਾਧੀ ਯੋਿਤਾ ਬਣ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਖੰਡੀ 4- ਾਲਾ ਸ   ਦ ਮ ੁੱਖੀਆ  ਰਬੰਿੀ  ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ 
ਹੋ ੇਿੀ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਤੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸ਼ੇ ਸ ੁੱਚ  ੀ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸਤਹਾ ,  ੰਿੀ ਤ, ਿਸਣਤ, 

ਕੰਸਪਊਟਰ ਸ ਸਿਆਨ, ਰ ਾਇਣਕੀ, ਅਰਥ-ਸ ਸਿਆਨ, ਕ ਲਾ,  ਰੀਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਆਸਦ। ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਸ ੁੱਚ, ਸ ਖਰਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਪੜਹਾਉਣ ਤੋੀਂ ਪਰਹਾਂ,  ਮਾਜ-ਸ ਸਿਆਨ, ਇਸਤਹਾ , ਸ ਸਿਆਨ, ਮ ਨੋਸ ਸਿਆਨ, 

ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖ ਆ, ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਇ  ਦੀਆਂ 

ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ/ਆਤਮਾ/ਕਲਾ/ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਨ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ। ਅਖੰਡੀ 4- ਾਲਾ ਸ   ਦੇਣ 

 ਾਲੀ ਉਸ   ਉਹਨਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2- ਾਲਾ ਸ    ੀ ਚਲਾ  ਕਦੀ ਹੈ ਸਜੰਨਹਾਂ ਨੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸ਼ੇ 
ਸ ੁੱਚ  ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋ ੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦ ਾਰਾ ਲਈ ਸਜੰਨਹਾਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸ਼ੇ ਸ ੁੱਚ 

4- ਾਲਾ ਪੂਰਬ- ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1- ਾਲਾ ਸ   ਕਰਨ ਲਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ। 4- ਾਲਾ, 
2- ਾਲਾ, ਅਤੇ 1- ਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ ਸ ਰਮੌਰ ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖੁੱਚਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਮ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ  ਜ਼ੀਫ਼ੇ ਥਾਪੇ ਜਾਣਿੇ। 

15.6.  ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਅਤੇ  ਬੰਧਤ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਹਾ ਲ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਿੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

 ੰ ਥਾਂ ਨਾਲ  ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਨਜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨੇਸੜਓੀਂ ਜ ਸੜਆ ਹੋ ੇਿਾ ਸਜੁੱਥੇ ਅਸਧਆਪਕ ਬਣਨ 

 ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜਨ- ਮੂਹ  ੇ ਾ, ਬਾਲਿ ਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜਹਾਉਣਿੇ  ੀ।  

15.7. ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਇਕ ਾਰ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ,  ੇ ਾ-ਪੂਰਬਲੇ ਅਸਧਆਪਕ ਸਤਆਰੀ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ 'ਕੌ ਮੀ ਪਰੀਸਖਆ ਕਸਰੰਦੀ'  ੁੱਲੋੀਂ ਲਈ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਸ ਸ਼ਾ ਅਤੇ ਯੋਿਤਾ ਪਰੀਸਖਆ 

ਰਾਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਣ ਦੇ  ਦੀ ਭਸ਼ਾਈ ਅਤੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰੀ  ੰਨ-  ੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਸ ੁੱਚ 

ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

15.8. 'ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਸ ਭਾਿ' ਦੀ ਅਸਧਆਪਕ ਅਮਲਾ ਤ  ੀਰ ਸਭੰਨਤਾ  ਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ ਪਰ ਅਸਧਆਪਨ/ਖੇਤਰ/ਖੋਜ 

ਅਨ ਭ  ਦੀ  ੁੱਡੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਤਿਸੜਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ 
 ੰਕਲਪੀ ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ ਪਰਪੁੱਕਤਾ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਮਨੋਸ ਸਿਆਨ, ਬਾਲ ਸ ਕਾ , ਭ ਾਸ਼ਾ-ਸ ਸਿਆਨ, 

 ਮਾਜ-ਸ ਸਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਅਰਥ-ਸ ਸਿਆਨ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ ਸਿਆਨ ਤੇ ਸ ਸਿਆਨ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਿਸਣਤ 

ਸ ੁੱਸਖਆ,  ਮਾਜ-ਸ ਸਿਆਨ ਸ ੁੱਖਆ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸਜਹੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਸ ੁੱਧਾ 
 ਬੰਧ ਰੁੱਖਣ  ਾਲੇ  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਖਲਾਈ ਹਾ ਲ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ 
 ੁੱਲ ਸਖੁੱਸਚਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਬ ਣਾ ਕੇ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

15.9. ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ ਉਪਾਧੀ ਲਈ  ਾਰੇ ਨ ੇੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸ ਅਕਤੀ ਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਕ ੇ  ੀ ਸ ਸ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ 
ਅਚਾਰੀਆ ਸ ਖਲਾਈ  ੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚ ਣੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ ਸ ਸ਼ੇ ਨਾਲ  ਬੰਧ ਰੁੱਖਦੇ 
ਅਸਧਆਪਨ/ਸ ੁੱਸਖਆ/ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ/ਸਲਖਣ ਦੇ ਅੰਕ-ਅਧਾਰੀ ਕੋਰ  ਕਰਨੇ ਪੈਣਿੇ। ਸਕਉੀਂਸਕ ਬੜੇ ਖੋਜਾਰਥੀ 
ਅਸਧਆਪਕ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪਰਤੀਸਨਧ/ਆਪਣੇ ਚ ਣੇ ਸ ਸ਼ੇ ਦੇ  ੰਚਾਰ ਾਹੀ ਬਣਨਿੇ, ਇ  ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਰੀਤਾਂ, 
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਭਰੋ ੇਯੋਿ ਮ ਲਾਂਕਣ ਪਰਣਾਲੀਆਂ,  ੰਚਾਰ, ਤੇ ਇੰਞੇ ਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ  ਾਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਅਸਧਆਪਨ  ਹਾਇਤਾ ਪਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਸਕਆਂ ਰਾਹੀੀਂ  
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ਕ ਝ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਘੰਸਟਆਂ ਲਈ ਅ ਲ ਅਸਧਆਪਨ  ੀ ਕਰਨਿੇ। ਇ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ  ਾਰੇ ਦੇ  ਦੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਦਰਸ਼ਨ-ਅਚਾਰੀਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਲਆਂਦਾ ਜ ਾ ੇਿਾ।  

15.10. ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਹਾਲੀਆ 

 ੰ ਥਾਈ ਪਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲਦੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਚੁੱਲਦਾ ਰ ਹੇਿਾ; ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਾ ਤੇ 
 ਮਸਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਅਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਰਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਿਸੜਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ 
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਬਜਲੇਈ ਸ ਖਲਾਈ ਲਈ   ਯਮ/ਦੀਕਸ਼ਾ 
ਸਜਹੇ ਸਬਜਲੇਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤਾਂ ਸਕ ਬਹ ਤ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਦ ੇ 
ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੇ ਸ ਖਲਾਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਬੜੇ ਛੋਟੇ  ਮਾਂ-ਖੰਡ ਸ ੁੱਚ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾ  ੁੱਕਣ।  

15.11. ਅਸਜਹੇ ਜੇਠੇ/ ੇ ਾਮ ਕਤ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇੁੱਕ  ੁੱਡੇ  ਮੂਹ ਨਾਲ 'ਕੌਮੀ ਰਾਹ ਦ ੇਰਾ ਆਯੋਿ' ਦੀ 
ਥਾਪਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਸਜਹੜੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ/ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ-ਸਚਰੀ ਤ ੇ 
ਲੰਮੇਰ-ਸਚਰੀ ਰਾਹ-ਸਦਖਾਈ/ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਿੇ - ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਉਣ 

ਦੀ ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ  ੀ ਹੋਣਿੇ 

16. ਸਕਿੱਤਾਮ ਿੀ ਸ  ਿੱਸਿਆ ਦੀ ਮ ੜ੍-ਸਕਆ  

16.1. 12 ੀੀਂ ਪੰਜ  ਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2012-17) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ  ੀ ਸਕ 19 -24  ਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਸਮਆਂ ਦੇ 

ਇੁੱਕ ਛੋਟੇ ਸਜਹੇ ਅਨ ਪਾਤ (5% ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ) ਨੇ ਹੀ ਰ ਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਹਾ ਲ ਕੀ ਤੀ  ੀ; ਜਦਸਕ, ਅਮਰੀਕਾ 
ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਅਨ ਪਾਤ 52%, ਜਰਮਨੀ ਸ ੁੱਚ 75%, ਤੇ ਦੁੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ ੁੱਚ 96% ਤੁੱਕ ਉੱਚਾ  ੀ। ਇਹ 

 ੰਸਖਆ ਾਂ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ ਪ ਾਰ ਨੂੰ ਸਤੁੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤ ਰੰਤ ਲੋੜ ਈ ਦੁੱ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

16.2. ਥੋੜੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੁੱਕ ਮ ੁੱਢਲਾ ਕਾਰਣ ਇਹ 

 ੀ ਸਕ ਬੀਤੇ ਸ ੁੱਚ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਜਮਾਤ 11-12 ਅਤੇ ਜਮਾਤ-8 ਦੇ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ ਛੁੱਡ ਜਾਣ  ਾਸਲਆਂ 

'ਤੇ ਈ ਬਹ ਤਾ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਜ ਮਾਤ 11-12 ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਆਪਣੇ ਚ ਣੇ ਸਕੁੱਤੇ ਚੁੱਲਦੇ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨੁੱਖਰ ੇੀਂ ਰਾਹ ਨਹੀ ੀਂ 
 ਨ। ਆਮ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ  ੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਯੋਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 

ਲਈ  ਰਾਹ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਨਹੀੀਂ  ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ; ਇੰਞ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ 'ਮ ੁੱਖ ਧਾਰਾ' ਜਾਂ 
'ਪੀਠੀ' ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ਾਲੇ ਹਮ ਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਘਾਟੇ ਸ ੁੱਚ ਰਸਹ ਜਾਂਦੇ  ਨ। ਇ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੜਹਾਅ-ਮ ਖੀ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਣਹੋੀਂਦ ਸ ੁੱਚ ਸਨਕਸਲਆ; ਇ  

ਮਾਮਲੇ  ੁੱਲ ਸਧਆਨ ਹ ਣੇ ਹੀ 2013 ਸ ੁੱਚ 'ਕੌ ਮੀ ਹ ਨਰ ਯੋਿਤਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ' (ਕੌਹ ਯੋਰੂ) ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀੀਂ ਕੀ ਤਾ ਸਿਆ 

ਹੈ।  

16.3. ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਮ ੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੋੀਂ ਘਟੀਆ  ਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 

ਲਈ  ਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਸਪਛਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁੱਥਾ ਨਹੀੀਂ ਲਾ  ਕਦੇ। ਇਹ  ੋਚ ਏ ਸਜਹੜੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ 

 ੁੱਲੋੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਪਰਭਾ  ਪਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਿੰਭੀਰ  ਰੋਕਾਰ ਹ ੈ ਸਜ  ਨਾਲ ਭਸ ੁੱਖ ਸ ੁੱਚ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਮ ੜ-ਸਕਆ  ਕੇ ਹੀ ਨਸਜੁੱਸਠਆ ਜਾ 
 ਕਦਾ ਹੈ।  

16.4. ਇ  ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜ ੜੀ  ਮਾਜੀ ਰ ਤਬਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ; 
 ਾਰੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਮ ੁੱਖ-ਧਾਰਾ 
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ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸਮਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਧਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉਮ ਰ ਦੇ ਪਸਹਲੇ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਨਾਲ  ਾ ਤਾ ਪ ਆਉਣ ਤੋੀਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰਕੇ, ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਸਹਜ 

ਢੰਿ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸਮਲਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ੇਿੀ ਸਕ ਹਰ ਬੁੱਚਾ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਇੁੱਕ 

ਸਕੁੱਤਾ ਸ ੁੱਖੇ ਅਤੇ ਉ  ਦਾ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ  ਾਹ ਪ ੇ। ਇ  ਦਾ ਸ ੁੱਟਾ ਸਕਰਤ ਦੇ ਮਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ 
ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ  ਾਲੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸਕੁੱਸਤਆਂ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਸ ੁੱਚ ਸਨਕਲੇਿਾ। 

16.5.  ਾਲ 2025 ਤੁੱਕ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ 50% ਸ ੁੱਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 
ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ  ਾਹ ਸਪਆ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਜ  ਲਈ ਟੀਸਚਆਂ ਅਤੇ  ਮਾਂਬੰਦੀ  ਾਲੀ ਇੁੱਕ  ਪਸ਼ਟ 

ਕਾਰ ਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ  ਟੀਚੇ 4.4. ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨ-ਲਾਭ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਨੂੰ  ਾਹਮਣੇ ਸਲਆਉਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ। ਕ ਦਾਅ ਟੀਸਚਆਂ ਦੇ 

ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਸ ੁੱਚ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਣਤੀ ਨੂੰ  ੀ ਸ ਚਾਸਰਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ 
 ਮਰਥਾ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  'ਪੀਠੀ' ਜਾਂ ਹੋਰ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੁੱਲੇਿਾ। ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

 ਾਰੀਆਂ ਦੂਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਕੋਰ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸ ੁੱਚ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਰਲਾ ਸਦੁੱਤੀ 
ਜਾ ੇਿੀ। ਇ   ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਉਦਸ  ਾਂ (ਉਦਯੋਿੀ ਸ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾ ਾਂ), 
ਬਹ ਤਕਨੀਕੀਆਂ (ਪੋਲੀਟੈਕਸਨਕ ),  ਥਾਨੀ ਉਦਯੋਿਾਂ, ਆਸਦ ਨਾਲ  ਸਹਯੋਿ ਕਰਨ ਿੀਆਂ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਨਾਭ ਤੇ ਅਰ ਨਮੂਨੇ  ਾਲੀਆਂ ਹ ਨਰਸ਼ਾਲਾ ਾਂ  ੀ ਥਾਪੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਰਜੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ; ਹੋਰ 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਖੀਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ 
ਉਦਯੋਿ ਤੇ ਅ  ੰਿ (ਅਣ ਰਕਾਰੀ  ੰਿਠਨ) ਨਾਲ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣਿੀਆਂ।  ਾਲ 

2013 ਸ ੁੱਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਈਆਂ ਸਕਮ ਸ   (ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ, ਬੀ. ੋਕ) ਉਪਾਧੀਆਂ ਚੁੱਲਦੀਆਂ 

ਰਸਹਣਿੀਆਂ, ਪਰ  ਾਰੇ ਹੋਰ  ਨਾਤਕ ਉਪਾਧੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਲਈ  ੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ 
ਕੋਰ  ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ, 4- ਾਲਾ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ਨਾਤਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ  ਣੇੀਂ। ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਹ ਨਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜ-ਸਚਰੇ 
ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰ ਕੋਰ ,  ੂਖਮ ( ੌਫ਼ਟ) ਹ ਨਰਾਂ  ਮੇਤ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਾਨਿੀ ਹੋ ੇਿੀ। 'ਲੋਕ ਸ ੁੱਸਦਆ', ਮਤਲਬ 

ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ਕਸ ਆ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਸਕਤੁੱਈ ਸਿਆਨ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੋਰ ਾਂ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾ ਕੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਖ ਦੂਸ  ਸ ਧੀ ਰਾਹੀ ੀਂ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਕੋਰ  ਦੇਣ ਦੀ  ੰਭਾ ਨਾ ਨੂੰ  ੀ 
ਢੂੰਸਡਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

16.6. ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਾਰੀਆਂ ਦ ਜਾ ੀ ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਅਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਸ ੁੱਚ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਰਲਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਹ ਨਰ ਪਾਸੜਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕ ੇ ਤੇ  ਥਾਨੀ ਮੌਸਕਆਂ ਦੀ ਤ  ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇ  ਯਤਨ ਦੀ 
ਨਜ਼ਰ ਾਨੀ ਲਈ, ਮਸ  ਮ ਉਦਯੋਿ ਖੇਤਰ ਦੇ  ਸਹਯੋਿ ਨਾਲ 'ਕੌਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਰਲੇ ਾਂ  ਸਮਤੀ' 
(ਕੌਸਕਸ ਰ ) ਬਣਾਏਿਾ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤੇ ਮੰ ਤਰਾਸਲਆਂ ਦੇ ਨ ਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਿੇ।  

16.7. ਇ  ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਪਨਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਸ ਅਕਤੀਿਤ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂ ਨੇ ਤੇ ਸ ਹਾਰ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਨ ੇੀਂ ਤਜ਼ਰਬ ੇ 
ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮ ੜ ਕੌਸਕਸ ਰ  ਰਾਹੀੀਂ ਘੜੇ ਢੰਿ-ਤਰੀਸਕਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਦੂਜੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨਾਲ  ਾਂਝੇ ਕਰਨੇ 
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਕ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਦਾ ਪ ਾਰ ਹੋ  ੁੱਕੇ। ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ  ੀ 
ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਸ ਖ ਲਾਈਸਿਰੀ (ਅਪਰੈੀਂਸਟ ਸਸ਼ਪ) ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਨਮੂਸਨਆਂ 'ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕਰਨਿੀਆਂ। 
ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉਦਯੋਿ ਦੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ ਹ ਣ ਕੇੀਂਦਰ ਥਾਪੇ ਜਾਣਿੇ।  

16.8. ਹਰ ਸ ਸ਼ੇ, ਸਕੁੱਤੇ. ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ 'ਕੌਮੀ ਹ ਨਰ ਯੋਿਤਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ' ਦਾ ਹੋਰ ਸ  ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 
ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਕਰਤ  ੰਿਠਨ'  ੁੱਲੋੀਂ ਅਪਣਾਏ 'ਸਕੁੱਸਤਆਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਕੀ  ਰਿੀਕਰਣ' 
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ਨਾਲ ਸਮਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੂਰਬ-ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਏਿੀ। ਇ  

ਰਾਹੀੀਂ, ਰ ਮੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ ੁੱਚ ਛੁੱਡਣ  ਾਸਲਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ ਹਾਰੀ ਅਨ ਭ  ਦਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੇ  ਬੰਧਤ ਪੁੱਧਰ 

ਨਾਲ ਸਮਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮ ੜ ਸ ੁੱਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਅੰਕ-ਅਧਾਰੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 'ਆਮ' ਅਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ 

ਸ ਚਕਾਰ ਿਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ  ੌਸਖਆਂ ਕਰੇਿੀ।  

17.  ਕੌਮੀ ਿੋਜ  ੰ ਥਾਨ ਰਾਹੀੋਂ  ਾਰੇ ਿੇਤਰਾਂ ਸਿਿੱਚ ਿੋਜ ਨੂੰ ਹ ਲਾਰਾ 

17.1. ਸਿਆਨ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਜੀ ੰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ,  ਮਾਜ ਦੀ ਸਬਹਤਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ  ੀ  ੁੱਡੀਆਂ 

ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ ਪਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ  ਹੀ ਹੈ ਸਕ ਭਾਰਤ, 

ਮੈ ੋਪੋਟਾਮੀਆਂ, ਸਮ ਰ, ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ  ਰਿੀਆਂ  ੁੱਸਭਆਤਾ ਾਂ ਤੋੀਂ ਲਏ ਕੇ ਅਜੋਕੇ  ਮੇੀਂ ਤੁੱਕ ਸਜ ੇੀਂ  ੰਜ ਿਤ ਰਾਜ 

ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਦੁੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤੇ ਜਪਾਨ  ਰਿੀਆਂ  ਭ ਤੋੀਂ ਖ ਸ਼ਹਾਲ  ੁੱਸਭਆਤਾ ਾਂ 
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਨ  ਮਾਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਜੰਨਹਾ ਨੇ ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਦਾਰਥੀ ਦੌਲਤ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ ਸ ਸਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ 

ਤੇ ਕਲਾ ਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਨਾਮੀ-ਿਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮੌਸਲਕ ਯੋਿਦਾਨ ਰਾਹੀੀਂ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀ, 
ਸਜ  ਨੇ ਉਹਨ ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ  ੁੱਸਭ ਆਤਾ ਾਂ ਹੀ ਨਹੀੀਂ ਭੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ  ੁੱਸਭਆਤਾ ਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਉੱਚਾ 
ਚ ੁੱਸਕਆ। 

17.2. ਜੁੱਿ ਸ ੁੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਤੁੱਖੇ ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰ ੰਿ ਸ ੁੱਚ, ਸਮ ਾਲ ਲਈ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ,  ੁੱ ੋੀਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤ ੇ 
ਪਰਬੰਧ, ਜੀ ੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ  ਧਦੀ ਅੰਕ-  ਭਾ ੀ ਮੰਡੀ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰ ੰਿ ਸ ੁੱਚ ਇੁੱ ਕ ਤਿੜੀ  ਾਤਾ ਰਣ-ਪਰਣਾਲੀ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲੋੀਂ ਸਕਧਰੇ  ੁੱਧ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹੋ ਿਈ ਹੈ। 

ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਆਿੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ  ਾਲੇ  ਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ 

ਇੁੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਿਆਨ  ਮਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ  ੁੱਡ-ਪ ਾਰੀ ਪਰਸਤਭ ਾ-ਕ ੰਡ ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ 
ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ  ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸਨਿਤਾਂ (ਆਊਟਪ ਟ ) ਦਾ ਅਰਥ ਭ ਰਪੂਰ ਪ ਾਰ 

ਕਰਨਾ ਪ ੇਿਾ । ਅੁੱਜ, ਸਕ ੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਸਥਕ, ਬੌਸਧਕ,  ਮਾਸਜਕ,  ਾਤਾ ਰਣਕ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਹਤ 

ਅਤੇ ਤਰੁੱਕੀ ਲਈ ਖੋਜ ਪਸਹਲਾਂ ਨਾਲੋੀਂ ਸਕਧਰੇ  ੁੱਧ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹੋ ਿਈ ਹੈ।  

17.3. ਖੋਜ ਦੀ ਇ  ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਮਹੁੱਤਾ ਦੇ ਹ ੰਸਦਆਂ  ੀ, ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਇ   ੇਲੇ ਖੋਜ ਤੇ ਕਾਢ 'ਤੇ  ੰਜ ਿਤ ਰਾਜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 2.8%, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 4.3%, ਅਤੇ ਦੁੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ 4.2% ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸ ੁੱਚ ਕ ਘਪੈ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 
ਬੁੱ  0.69% ਈ ਖ਼ਰਚ ਹ ੰਦਾ ਹੈ।  

17.4.   ੁੱਛ ਪੀਣ  ਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਿ-ਰੋਕੂ  ਹੂਲਤਾਂ ਦੀ  ਾਰੇ ਨਾਸਿਰਕਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ, ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਅਤੇ ਸ ਹਤ, ਆ ਾਜਾਈ, ਪੌਣ ਿ ਣ ੁੱਤਾ, ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਸ ੁੱਚ   ਧਾਰ ਸਜਹੀਆਂ  ਮਾਜੀ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਸਜਨਹਾਂ  ੁੱਲ 

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੁੱਜ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,  ਾਸਰਆਂ ਲਈ ਅਸਜਹੇ   ਲਝਾ ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਸ ਖਰਲੇ ਸ ਸਿਆਨ 

ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤ ੇ ਸਟਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਤੇ ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 
ਸਭੰਨ-ਸਭੰਨ  ਮਾਜ- ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣੀ ਪ ਾਰਾਂ 'ਤੇ  ੀ ਸਟਕੇ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨ ਅਤੇ   ਲਝਾ ਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪ ੇਿੀ ਸਜਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਹੀ 
ਕਰਨੀ ਹੋ ੇਿੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋੀਂ ਨਹੀੀਂ ਮੰਿ ਾਈ ਜਾ  ਕਦੀ; ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਸਕ ੇ ਦੇ  ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ 
ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ  ੀ  ੌਖੇ ਮੰਿਾਉਣ ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਿ  ੀ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ।  

17.5. ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ,  ਮਾਜੀ  ੁੱਮਸ ਆ ਾਂ ਦੇ ਹੁੱਲ ਸ ੁੱ ਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਸਲਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਕ ੇ 
ਦੇ  ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉੱਚੇ ਉੱਠਣਾ, ਆਤਮੀ/ਬੋਧੀ  ੰਤੋਖ ਅਤੇ ਸ ਰਜਣਾ ਇ  ਦੇ ਇਸਤਹਾ , ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅ ਤ ੇ 
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 ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਰਾਹੀੀਂ  ੀ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹ ਾ ਲ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਤੇ  ਮਾਜ ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕਾਢਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕ ਲਾ ਾਂ ਤੇ ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਨ-ਪਰਕਾਸ਼ੇ   ਭਾਅ ਲਈ 

ਅਸਤ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਹੈ।  

17.6. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ, 

ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹੈ । ਪੂਰੇ ਇਸਤਹਾ  ਸ ੁੱਚ ਜੁੱਿ ਦੇ  ਰਬੋਤਮ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦੁੱ ਦੇ ਹਨ ਸਕ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ  ਰਬੋਤਮ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਅਮਲ ਇਹੋ ਸਜਹੇ  ਾਤਾ ਰਣ 'ਚ ਹ ੰਦ ੇ ਹਨ ਸਜੁੱਥੇ ਖੋਜ 

ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਸ ਰਜਣ ਦਾ ਤਿੜਾ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ  ੀ ਹ ੰਦ ਾ ਹੋ ੇ; ਇ  ਦੇ ਉਲਟ  ੀ, ਜੁੱ ਿ ਦੀ ਇੁੱਕਦਮ  ਰਬੋਤਮ 

ਖੋਜ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਖੋਜ ਚ ਸਿਰਸਦਆਂ ਸ ੁੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।  

17.7. ਸ ਸਿਆਨ ਤੋੀਂ ਿਸਣਤ, ਕਲਾ ਤੇ  ਾਸਹਤ, ਧ ਨੀ ਸ ਸਿਆਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ ਤੋੀਂ 
ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੁੱਕ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਆਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਇਸਤਹਾ ੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲ ਾਨ ਤ ੇ 
ਸਿਆਨ-ਪਰਕਾਸ਼ੇ  ਮਾਜ  ੁੱਜੋੀਂ ਅਤੇ ਜੁੱਿ ਦੇ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਡੇ ਸਤੰਨ ਅਰਥਚਾਸਰਆਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਇੁੱ ਕ ਅਰਥਚਾਰੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਭਾਰਤ 

ਨੂੰ 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ ਦਾ ਆਿੂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇ  ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿਸੜਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

17.8. ਇੰਞ, ਭਾਰਤ ਸ ਚਲੀ ਖੋਜ ਦੀ ਸਿਣਤਾ ਅਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੁੱਕ  ਰਬੰਿੀ 
ਪਹ ੰਚ ਸਚਤ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਧੀ ਤੇ ਅਲੋਚਨਾ ੀ  ੋਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ  ਧੇਰੇ ਖੇਡ ਤੇ ਭਾਲ ਅਧਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ  ਾਲੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇ  ਸ ੁੱਚ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਸਤਭਾ ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ  ਲਾਹਕਾਰੀ, 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ  ਾਂ ਦਾ ਬਹ ਸ ਸ਼ ਾ ੀ   ਭਾਅ ਤੇ  ਰਬੰਿੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, 

 ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਤੇ ਸ ਖਲਾਈਸਿਰੀ ਦਾ ਰਲੇ ਾਂ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਥਾਂ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ 

ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਪਰਬੰਧ ਪਰਣਾਲੀ ਆਂ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਕਾਢ ਦੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ  ਾਲੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ ਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ 
ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਮਨੋਸਬਰਤੀ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਇਹ ਪੁੱਖ ਅਸਤ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹਨ।  

17.9. ਇਹਨਾਂ  ਾਰੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਰਲ ੇੀਂ-ਸਮਲ ੇੀਂ (ਸ ਨਰਜੈਸਟਕ) ਢੰਿ ਨਾਲ ਉ ਾਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਇ  ਰਾਹੀੀਂ 
ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ੁੱਚ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਖੋਜ ਦੇ  ਾਧੇ ਤੇ ਉਤਪਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀ 'ਕੌਮੀ ਖੋਜ  ੰ ਥਾਨ' ਦੀ  ਥਾਪਨਾ 
ਸਚਤ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਖੋ  ਦਾ  ਡੇਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣਾ 
ਹੈ। ਕੌਖੋ , ਖਾ  ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਤਮਤਾ-ਅਧਾਰੀ ਪਰ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਮਾਸਹਰ-ਪੜਚੋਲੀ ਖੋਜ  ਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋ ੇਯੋਿ 

ਆਧਾਰ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿੀ, ਤੇ ਇੰਞ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਰਮੋਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਪਰੋਤ ਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ 
ਦੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਾ ਸ ੁੱਚ ਸਜੁੱਥੇ ਇ   ੇਲੇ ਖੋਜ  ਮਰੁੱਥਾ  ੀਮਤ ਸਜਹੀ ਹੈ ਓਥੇ ਖੋਜ 

ਦਾ ਬੀਅ ਬੀਜਣ ਤੇ  ਾਧੇ ਲਈ  ੁੱਡੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਖੋਜ ਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ 

ਮਦਦ ਕਰੇਿੀ। ਕੌਖੋ   ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ ੁੱਧੀ  ਹਾਇ ਤਾ ਦੇ ੇਿੀ।  ਫ਼ਲ ਖੋਜ ਨੂੰ 

ਮਾਨਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਸਜੁੱਥੇ  ੀ ਪਰ ੰਿੀ ਹੋ ੇ, ਇ  ਨੂੰ  ਰਕਾਰੀ ਕਸਰੰਦੀਆਂ (ਏਜੈੀਂ ੀਜ਼) ਤੇ ਉਦਯੋਿ ਤੇ 
ਸਨੁੱਜੀ/ਮਾਨ -ਭਲਾਈ  ੰਿਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜ ਕੇ ਲਾਿੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

17.10. ਹ ਣ ਸਜਹੜੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸਕ ੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸ ੁੱਤ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਸ ਸਿਆਨ 

ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਭਾਿ (ਸ ਤਸ ), ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸ ਭਾਿ (ਪਊਸ ), ਜੀ ੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਭਾਿ (ਜੀਤਸ ), 

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਭਾਖੇਬਾਖੋਪ), ਭਾਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਭਾਉਸ ਖੋਪ), ਭਾਰਤੀ 
ਇਸਤਹਾ  ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਭਾਇਖੋਪ), ਅਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ ਅਨ ਦਾਨ ਆਯੋਿ (ਸ ਅਆ), ਤੇ ਹੋਰ ਸਨੁੱਜੀ ਤੇ 
ਲੋਕ-ਭਲਾਈ  ੰਿਠਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਹਲਤਾ ਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਖੋਜ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਦੇੀਂਦੇ ਰਸਹਣਿੇ। 
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ਪਰ, ਉਦੇਸ਼ ਹ ਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ  ਾਂਝੀ ਊਰਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਕੌਖੋ  ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ ਹੋਰ 

ਕਸਰੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਧਆਨ ਭਸਰਆ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਿੀ ਅਤੇ ਸ ਸਿਆਨ ਦੇ, ਜੰਤਰਕੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਠਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰੇਿੀ। ਕੌਖੋ  ਨੂੰ  ਰਕਾਰ ਤੋੀਂ   ਤੰਤਰ ਪਰਸ਼ਾ ਕ ਬੋਰਡ (ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਿ ਰਨਰਜ਼) ਚਲਾਏਿਾ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਰਮੌਰ 

ਖੋਜੀ ਤੇ ਕਾਢਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ, ਜੋ  ਾਰੀ- ਾਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਿੇ।  

17.11. ਕੌਖੋ  ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਹੋਣਿੇ: 

ੳ.  ਾਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ਚਲੇ ਸਭੜ ੇੀਂ (ਕੰਪੀਸਟਸਟ ), ਮਾਹਰ-ਪੜਚੋਲੇ ਸ ੁੱਤੀ ਪਰ ਤਾ ਾਂ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ 
 ਹਾਇਤਾ; 

ਅ. ਪੀਠੀ  ੰ ਥਾ ਾ ਸ ੁੱਚ  ਲਾਹਕਾਰੀ ਰਾਹੀੀਂ ਖੋਜ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ,  ਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ  ਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਖਾ  ਤੌਰ 

ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਲਈ ਸਜੁੱਥੇ ਹਾਲੇ ਖੋਜ ਮ ੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।  

ੲ. ਖੋਜੀਆਂ ਅਤੇ  ਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਿ ਦੀਆਂ  ਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਜੋੜ-ਮੇਲ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, 
ਤਾਂ ਸਕ ਖੋਜ ਸ ਦ ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਾਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ  ਭ ਤੋੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੋਜ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ 
ਤੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਭ ਤੋੀਂ ਨ ੀਆਂ ਖੋਜ ਲੁੱਭਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਾਤਾਰ ਜਾਿਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ  ਕੇ; ਇ  ਲਈ ਸਕ 

ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ ਲੁੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਚ/ਜਾਂ ਅਮਲ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਂਦਾ ਜਾ  ਕੇ; 

 . ਸ ਰਮੌਰ ਖੋਜ ਤੇ ਤਰੁੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ।  

18. ਉਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ 

18.1. ਦਹਾਸਕਆਂ ਤੋੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਬਹ ਤੀ ਕਠੋਰਤਾ  ਾਲੀ ਰਹੀ ਹ;ੈ ਬਹ ਤ  ਧੇਰੇ ਨੂੰ ਨੇਮਬੰਦ ਕਰਨ 

ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਅ ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੜਤਾ  ਾਲਾ (ਮੈਕੇਸਨਕ) ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ 
ਖੋਰਣ  ਾਲਾ   ਭਾਅ ਬੜੀਆਂ ਮੂਲ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਭਸਰਆ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਕ ਝ ਕ  ਸਪੰਡਾਂ (ਬਾਡੀਜ਼) ਹੁੱਥੀੀਂ ਬਹ ਤੀ 
ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸ ੁੱਟੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋੀਂਦ ਹੋਣਾ । ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਮ ੜ ਬਲ ਭਰਨ ਲਈ 

ਅਤੇ ਇ  ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬ ਨਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

18.2. ਉਤਲੇ ਮ ੁੱਸਦਆ ਨੂੰ  ੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿੀ ਸਕ 

ਨੇਮਬੰਦੀ, ਅੰਕਬੰਦੀ, ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਪੀਠੀ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ ੇਕਲੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ੇਕਲੇ,   ੈਧੀਨ, ਤੇ 
ਸ਼ਕਤੀ ੰਪਨ ਸਪੰਡਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਨਭਾਏ ਜਾਣ। ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਠਲਹ ਤੇ  ਾਂ ੇਪਨ, ਸਹੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਤੋੀਂ ਘੁੱਟ ਕਰਨ, 

ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇੀਂਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਮਸਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਨਭਾਉਣ 

 ਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ   ੈਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਨਾਲ ਈ  ਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਲ-ਸਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਛਤਰੀ  ੰ ਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਆਯੋਿ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਬਣਤਰਾਂ ਚਾਰ 

  ੈਧੀਨ ਥੰਮਹਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਥਾਪੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

18.3. ਭਾਉਸ ਆ ਦਾ ਪਸਹਲਾ ਥੰਮਹ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਕੌਉਸ ਨੇਪ) ਹੋ ੇਿੀ। ਇਹ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ਾਂਝੀ, ਇੁੱਕ-ਸਬੰਦ ੀ ਨੇਮਬੰਦੀਕਾਰ ਹੋ ੇਿੀ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ ਪਰ 

ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਇ   ਤੋੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ੇਿੀ; ਇ  ਨਾਲ, ਹਾਲੀਆ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਨੇਮਬੰਦੀ 
ਕਸਰੰਦੀਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਯਤਨਾਂ ਸ ਚਲਾ ਦ ਹਰਾਓ ਤੇ ਸ ਯੋਿ ਮ ੁੱਕ ਜਾ ਿੇਾ। ਇਹ ਇੁੱਕ ਨ ਕਾਤੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਮਲ 

ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਹਾਲੀਆਂ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਮ ੜ-ਝਾਤ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲੀਆ ਨਮੇਬੰਦੀ ਸਪੰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ 

ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪ ੇਿਾ। ਕੌਉਸ ਨੇਪ ਦੀ ਥਾਪਣਾ 'ਹੌਲੇ ਪਰ ਕ ਰੜੇ' ਤੇ  ਹਾਈ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ, 
ਸਜ  ਤੋੀਂ ਭਾ  ਹੈ ਸਕ ਕ ਝ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਮਾਮਸਲਆਂ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ੁੱਤੀ ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ, ਚੰਿਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਅਤੇ  ਾਰੇ 
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ਸ ੁੱਤਾਂ, ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲਾਂ, ਅਮਲਾਂ, ਢਾਂਚੇ, ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ/ਅਮਲੇ, ਕੋਰ ਾਂ, ਅਤ ੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ 
ਕਾਿਤੀ ਤੇ ਸਬਜਲੇਈ ਜਨਤਕ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਅ ਰਦਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਹੋ ੇਿੀ।  ਾਰੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

 ੰ ਥਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਉਸ ਨੇਪ  ੁੱਲੋੀਂ ਚਲਾਏ ਮੁੱਕੜਜਾਲ-ਹਾਤੇ ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ਦੇ ਮੁੱਕੜਜਾਲ ਹਾਤੇ 'ਤ ੇ 
ਹਾ ਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਿੀ ਤੇ ਨ ੀੀਂ ਤੇ  ਹੀ ਰੁੱਖੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਰੁੱਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ 
ਸਹੁੱਤਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਕ ੇ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਂ ਔਕੜ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਕੌਉਸ ਨੇਪ  ੁੱਲੋੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਸਨਸ਼ਸਚਤ  ਮੇੀਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਮ ੁੱਲ ਾਨ ਆਿਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ ਕੋਸਲੁੱਤਰੇ ਚ ਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੋੀਂ 
ਸਬਜਲੇਈ ਮ ੜ ੀੀਂ-ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ੇਿੀ, ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਭੰਨ-ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ੀ ਹੋਣਿੇ।  

18.4. ਇ  ਨੇਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਅੰਕੀਕਰਣ ਮੂਲ ਢੰਿ ਹੋ ੇਿਾ। ਇ  ਲਈ, ਭਾਉਸ ਆ ਦਾ 
ਦੂਜਾ ਥੰਮਹ 'ਪਰਾ-ਅੰਕਣ-ਸਪੰਡ' ਹੋ ੇਿਾ ਸਜ  ਦਾ ਨਾ ਕੌ ਮੀ ਅੰਕਣ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਕੌਅੰਪ) ਹੋ ੇਿਾ।  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ 
ਅੰਕੀਕਰਣ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ੁੱਢਲੇ ਪਰਸਤਮਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਚੰਿੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਟਆਂ 'ਤੇ ਸਟਸਕਆ 

ਹੋ ੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹ  ੰ ਥਾ ਾ ਦੇ ਅੰਕੀਕਰਣ ਲਈ ਇੁੱਕ   ੈਧੀਨ  ਾਤਾ ਰਣ-ਪਰਣਾਲੀ  ੁੱਲੋੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਅਤੇ 
ਇ  ਦੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਕੌਅੰਪ ਕਰੇਿੀ। ਮਾਨਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਅੰਕਕਾਰ  ੁੱਜੋੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਅੰਪ  ੁੱਲੋੀਂ ਇੁੱਕ 

ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਸਿਣਤੀ ਦੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਥੋੜੇ ਸਚਰ ਲਈ, ਦਰਜਾਬੰਦੀ  ਾਲੇ ਅੰਕੀਕਰਣ ਦੀ ਇੁੱਕ 

ਤਿੜੀ ਪਰਣਾਲੀ ਥਾਪੀ ਜਾ ੇਿੀ, ਸਜਹੜੀ ਹਰ ਇੁੱਕ ਉਸ   ਲਈ ਿ ਣ ੁੱਤਾ,   ੈ-ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਅਤੇ   ੈਧੀਨਤਾ ਦੇ ਸਮ ਥੇ 
ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਪੈ ਮਾਨੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰੇਿੀ। ਉਸ  ਾਂ ਆਪਣੇ  ੁੱਲੋੀਂ ਅਿਲੇ 15  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਆਪਣੀਆਂ  ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ ਾਂ ( ੰਸ ਯੋਆਂ) ਰਾਹੀੀਂ ਅੰਕੀਕਰਣ ਦੇ  ਰਬਉੱਚ ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਟੀਚਾ ਰੁੱਖਣਿੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਞ ਆਖਰਕਾਰ   ੈ-ਪਰਸ਼ਾ ਤ ਪਦ ੀਆਂ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ 
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁੱਖਣਿੀਆਂ। ਲੰਮੇਰੇ ਸਚਰ ਸ ੁੱਚ, ਅੰਕੀਕਰਣ, ਪਰਚੁੱਲਤ ਭੂਮੰਡਲੀ ਰੀਤਾਂ ਅਨ  ਾਰ, 

ਦੋਸਧਰੀ ਅਮਲ ਬਣ ਜਾ ੇਿਾ।  

18.5. ਭਾਉਸ ਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮਹ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਨ ਦਾਨ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਉਸ ਅਪ) ਹੋ ੇਿੀ ਸਜਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਕ ੌਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਕਾਰੀ ਤੇ ਸ ੁੱਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਿੀ; ਇਹਨਾ 
ਕ ੌਟੀਆਂ ਸ ੁੱਚ  ੰ ਥਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ  ੰਸ ਯੋਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਸ ੁੱਚ ਕੀਤੀ 
ਪਰਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ। ਉਸ ਅਪ ਨੂੰ ਨ ੇੀਂ ਕੇੀਂਦਰੀ ਸਧਆਨ  ਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ  ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

 ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਹਾ ਲ ਕ ਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤਮ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਪ ਾਰ ਲਈ  ਜ਼ੀਸਫ਼ਆਂ ਤੇ ਸ ਕਾ ੀ 
ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ  ੌੀਂਸਪਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

18.6. ਭਾਉਸ ਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮਹ  ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ ( ਸ ੁੱਪ) ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜਹੜੀ ਉਚਰੇੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ ਆ  ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਸਟਆਂ, ਸਜੰਨਹਾਂ ਨੂੰ ' ਨਾਤਕ ਿ ਣ'  ੀ ਆਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ 
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ।  ਸ ੁੱਪ ਇੁੱਕ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਯੋਿਤਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ (ਕੌਉਸ ਯੋਰੂ) ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ 
ਸਜਹੜੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ਸਖਆ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ  ੌਖਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਹ ਨਰ ਯੋਿਤਾ 
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜ ੜੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਉਪਾਧੀ/ ਨਦ/ਪਰਮਾਣ-ਪੁੱਤਰ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਇ ਹਨਾਂ ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਸਟਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੌਉਸ ਯੋਰੂ  ੁੱਲੋੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਇ  ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ,  ਸ ੁੱਪ ਅੰਕ-ਤਬਾਦਲਾ,  ਮਾਨਤਾ, ਆਸਦ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਲਈ ਕੌਉਸ ਯੋਰੂ ਰਾਹ ੀੀਂ  ਹਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ 

ਕਰੇਿੀ। 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਦੇ ਹ ਨ ਰਾਂ  ਾਲੇ  ਰਬੰਿੀ ਸ ਸਖਆਰਥੀ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ  ਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖਸਦਆਂ, 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਠੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ  ੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ ੁੱਖੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਹ ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਲਈ  ਸ ੁੱਪ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ੇਿੀ।  
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18.7. ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਭਾਖੇਖੋਪ), ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਉਪਚਾਰ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਭਾਪਉਪ), ਕੌਮੀ 
ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰ ਸ਼ਦ (ਕੌਅਸ ਪ), ਭ ਨ ਉ ਾਰੀ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਭਉਪ), ਕੌਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤ ੇ 
ਸ ਖਲਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ (ਕੌਸਕਸ ਸ ਪ), ਆਸਦ, ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਪਸਰਸ਼ਦਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਸਪੰਡਾਂ (ਪੇਮਾਤੈਸਪਆਂ)  ੁੱਜੋੀਂ 
ਕਾਰਜ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਇਹ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਕ ੰਜੀ ਤ ਭੂਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਿੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ 

 ਸ ੁੱਪ ਦੇ  ਦੁੱ  ਬਣਨ ਲਈ  ੁੱਦਾ ਸਦੁੱਤਾ ਜ ਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਸਪੰਡ, ਪੇਮਾਤੈਸਪ  ੁੱਜੋੀਂ ਮ ੜ ਘੜੇ ਜਾਣ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ,  ਸ ੁੱਪ 

 ੁੱਜੋੀਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ, ਪੀਠੀ ਮਾਨਕ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ/ਸ ਸ਼ੇ ਦੇ 
ਅਸਧਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ ਾਰ ਸ ਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਿਾ।  ਸ ੁੱਪ  ੁੱਜੋੀਂ ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
ਉਲੀਕਣਿੀਆਂ, ਸਜ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਹ ਕੇ ਉਸ  ਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਪ  ੀ ਸਤਆਰ ਕਰ  ੁੱਕਣਿੀਆਂ। ਇੰਞ, 

ਪੇਮਾਤੈਸਪਆਂ  ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਅਸਭਆ  ਦੇ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ਚਲੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਆ ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਿੀਆਂ ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ 

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮਬੰਦੀ ਸ ੁੱਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ।  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਸਨਰਣਾ ਕਰਨਿੀਆਂ ਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ਹੋਰ ਸ ਚਾਰਯੋਿ ਿੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਂ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕ ੇੀਂ ਹ ੰਿ ਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ 

ਪ ੇ ਤਾਂ ਉਹ  ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਪੰਡਾਂ ਜਾਂ ਪੇਮਾਤੈਸਪ ਕੋਲ ਪਹ ੰਚ  ੀ ਕਰ  ਕਦੀਆਂ 

ਹਨ।  

18.8. ਅਸਜਹਾ ਪਰਣਾਲੀ ਉ ਾਰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭੂਮਕਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਸਹੁੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮ ਕਾ ਕੇ ਕਾਰਜੀ  ਖਰੇ ਾਂ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਕ ਝ ਕ ਜੰੀ ਤ ਮਾਮਸਲਆਂ  ੁੱਲ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਉਸ  ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ  ੀ ਇ  ਉ ਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀ ਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ  ੀ 
ਉਸ  ਾਂ ਦੇ  ਪ ਰਦ ਹੋ ਜਾ ੇਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਾਂ ਪੁੱਖੋੀਂ ਜ ਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ।  

18.9. ਅਸਜਹੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ ਸਕ ਹਾਲੀਆ ਬਣਤਰਾਂ ਤੇ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮ ੜ ਭਾਲ 

ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਪੁੱਖਾਂ ਤੋੀਂ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ। ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ  ਖਰੇ ੇੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਭਾਉਸ ਆ ਦਾ ਹਰ ਥੰਮਹ 
ਇੁੱਕ ਨ ੀੀਂ ਤੇ ਇਕਸਹਰੀ ਭੂਸਮਕਾ ਹਾ ਲ ਕਰੇਿਾ ਸਜਹੜੀ ਨ ੀੀਂ ਨੇਮਬੰਦੀ ਸ ਉੀਂਤ ਸ ੁੱਚ ਪਰ ੰਿੀ, ਅਰਥ ਭਰੀ, ਤੇ 
ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਹੋ ੇਿੀ।  

18.10.  ਾਰੇ ਨੇਮਬੰਦੀ (ਕੌਉਸ ਨੇਪ), ਅੰਕਬੰਦੀ (ਕੌਅੰਪ), ਰਾਸ਼ੀਕਾਰੀ (ਉਸ ਅਪ), ਅਤੇ ਪੀਠੀ ਮਾਨਕ ਤੈਅਕਰਨ 

( ਸ ੁੱਪ)   ੈ ਧੀਨ ਥੰਮਹਾਂ ਅਤੇ  ਭ ਦੇ ਉੱਤੇ   ੈਧੀਨ ਛਤਰੀ ਸਪੰਡ (ਭਾਉਸ ਆ) ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ  ੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ 
ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤ ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ ੁੱਚ   ਚਾਰੂਪਨ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ 

ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ  ੁੱਡ-ਪ ਾਰੀ  ਰਤੋੀਂ 'ਤੇ ਸਟਸਕਆ ਹੋ ੇਿਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਅਣਮਾਨ ੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੇਮਬੰਦੀ ਦਖ਼ਲ ਬ ਸਨਆ ਦੀ ਅ ੂਲ ਹੋ ੇਿਾ। ਕਠੋਰ ਕਾਰ ਾਈ  ਾਲੇ ਪੂਰਾ ਪਾਲਨ 

ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਿੇ, ਸਜਨਹਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਦੰਡ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ, 
ਤਾਂ ਸਕ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਮ ੁੱਢਲੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਮਾਪ ਤੇ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਸਹਣ। ਭਾਉਸ ੁੱਆ 

ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਥੰਮਹਾਂ ਸ ਚਲੇ ਝੇਸੜਆਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਆਪ ਕ ਰੇਿਾ। ਭਾਉਸ ਆ ਦਾ ਹਰੇਕ ਥੰਮਹ   ੈਧੀਨ ਸਪੰਡ ਹੋ ੇਿਾ 
ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ ਮ ਹਾਰਤ  ਾਲੇ ਸ ਅਕਤੀ ਹੋਣਿੇ ਸਜੰਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ, 
 ਚਨਬੁੱਧੀ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ  ੇ ਾ ਦਾ  ੀ ਪਰਤੁੱਖ ਪਰਮਾਣ ਹੋ ੇ। ਭਾਉਸ ਆ ਆ ਪ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ 

ਜਨਤਕ-ਭਾ ਨਾ  ਾਲੇ ਸ ਰਮੌਰ ਮਾਹਰਾਂ  ਾਲਾ ਛੋਟਾ   ਾਧੀਨ ਸਪੰਡ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਜਹੜਾ ਭਾਉਸ ਆ ਦੀ 
ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਭਾ ੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੁੱਖੇਿਾ ਅਤੇ  ਲਾਹ ਦੇ ੇਿਾ। ਝਿੜੇ ਸਨਪਟਾਉਣ  ਮੇਤ, ਇ  

ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਉਸ ਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢ ੁੱਕ ੀਆਂ ਸ ਧੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

18.11. ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਪੁੱਧਤੀ ਨ ੀਆਂ ਉੱਤਮ ਉਸ  ਾਂ ਥਾਪਣ ਨੂੰ ਬਹ ਤ  ੁੱਧ  ੌਸਖਆਂ ਕਰੇਿੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 

ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਭਾ  ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਇਹ ਜਨਤਕ  ੇ ਾ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇਰੇ  ਮੇੀਂ ਦੀ 
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 ਸਥਰਤਾ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਨ ੇਕਲੀ  ਫ਼ਲਤਾ  ਾਲੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ 

 ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਪ ਾਰ ਲਈ ਕੇੀਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਿੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਞ ਉਹ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਹਾ ਲ ਕਰ  ੁੱਕਣਿੀਆਂ। ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ 
ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਦੇ ਪ ਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ  ਾਹ  ੇੀਂ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ  ਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਲੋਕਭਲਾਈ  ਾਂਝ 

ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ  ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।  

ਸ ਿੱਸਿਆ ਦੇ ਿਪਾਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਠਿੱਲਹ 

18.12. ਅਟਕਾਅ ਤੇ  ਾ ਾਂਕ ਰਣ ਦੇ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਢੰਿ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ  ਪਾਰੀਕਰਣ 'ਤ ੇ ਹੁੱਲਾ ਬੋਲਣਿੇ ਤ ੇ 
ਇ  ਨੂੰ ਰੋਕਣਿੇ। ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਕ ੰਜੀ ਤ ਪਸਹਲ ਹੋ ੇਿੀ।  ਾਰੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ 
ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਤੇ 'ਧਨ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀੀਂ' ਇਕਾਈ  ੁੱਜੋੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਇੁੱਕੋ ਸਜਹੇ ਮਾਨਕ ਲਾਿੂ ਹੋਣਿੇ। ਜੇ ਕੋਈ  ਾਧੂ 
ਧਨ ਲਾਭ ਹੋ ੇਿਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਹੀ  ਾਪ  ਲਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹਨਾਂ  ਾਰੇ ਸ ੁੱਤੀ ਮਾਮ ਸਲਆਂ ਦੀ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ੇਿੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਔਕੜ-ਨਬੇੜਨ ਦੇ ਉਪਾ ਾਂ ਦੀ ਸ   ਥਾ ਹੋ ੇਿੀ । 

ਕੌਅੰਪ  ੁੱਲੋੀਂ ਸ ਕ ਤ ਅੰਕੀਕਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਇ  ਪਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਪੂਰਕ ਅਟਕਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਿੀ, ਅਤੇ ਕੌਉਸ ਖੋਪ 

ਇ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋੀਂ ਇੁੱਕ ਕ ੰਜੀ ਤ ਸਹੁੱ ਾ ਮੰਨੇੀਂਿੀ।  

18.13. ਇ  ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਪੁੱਧਤੀ ਸ ੁੱਚ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ - ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ - ਨਾਲ ਇੁੱਕੋ ਸਜਹਾ ਸ ਹਾਰ 

ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਪੁੱਧਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਸਨੁੱਜੀ ਲੋਕਭਲਾਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ੇਿੀ। ਸਜਹੜੇ 
ਸ ਧਾਨੀ ਕਨੂੰਨ ਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਹੋ ੇਿੀ ਉਹਨਾਂ  ਾਸਰਆਂ ਲਈ  ਾਂਝੀਆਂ ਕੌਮੀ  ੇਧਾਂ ਹੋਣਿੀਆਂ। 

ਇਹ  ਾਂਝੀਆਂ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ  ੇਧਾਂ ਇਹਨਾਂ  ਾਰੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੁੱਜ ੀ ਉਸ  ਾਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਯੋਿ ਬਨਾਉਣਿੀ ਆਂ; ਇੰਞ, 

ਸਨੁੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਉਸ  ਾਂ ਲਈ  ਾਂਝੇ ਮਾਨਕ  ੰਭ  ਹੋਣਿੇ। ਇਹਨਾਂ  ਾਂਝੀਆਂ  ੇਧਾਂ ਸ ੁੱਚ ਚੰਿਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਸ ੁੱਤੀ 
 ਸਥਰਤਾ ਤੇ   ਰੁੱਸਖਆ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਟੇ, ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ। . 

18.14. ਲੋਕਭਲਾਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾ ਨਾ ਦੇ ਆਸ਼ੇ  ਾਲੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀ  ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ   ਧਰ ੀੀਂ ਪਰਸ਼ਾ ਨ 

ਪੁੱਧਤੀ ਰਾਹੀੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੀਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 

'ਤੇ ਇੁੱਕ ਉਤਲੀ  ੀਮਾ  ਾਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਿ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਕੁੱਲੀਆਂ-ਕਾਰੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ 'ਤ ੇ 
ਉਲਟਾ ਅ ਰ ਨਾ ਹੋ ੇ। ਇਹ ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ   ਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀ ਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ੇਿਾ, ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਇਹ ਤੈਅ ਪਰਸਤਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਿੂ ਨੇਮਬੰ ਦੀ ਢੰਿ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਹ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ੇਿਾ। 

ਆਪਣੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਫ਼ੀ  ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਤੇ  ਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ 

ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਤੈਅ  ਾਰੀਆਂ ਫ਼ੀ ਾਂ ਤੇ ਚੰਸਦਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 
ਹੋ ੇਿੀ, ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ  ਾਰੇ  ਮੇੀਂ  ੇਲੇ ਸਕ ੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦੀ ਫ਼ੀ /ਚੰਦੇ ਸ ੁੱਚ ਮਨ-ਮੰਸਨਆਂ  ਾਧਾ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ। 

ਇਹ ਫ਼ੀ  ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਿ ਲਾਿਤ ਦੀ ਤਰਕ ੰਿਤ ਭਰਪਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ  ੀ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕ ਉਸ  ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ  ਮਾਜੀ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਭਾਉਣ।  

19. ਉਚੇਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ  ੰ ਥ ਾਿਾਂ ਲਈ ਪਰਭਾਿੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਅਗਿਾਈ 

19.1. ਪਰਭਾ ੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਤੇ ਕਾਢ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਦੀ 
ਸ ਰਜਣਾ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ  ਮੇਤ ਭੂਮੰਡਲ 'ਤ ੇ ਜੁੱ ਿ-ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ  ਾਂਝਾ ਲੁੱਛਣ 

 ਾਸਕਆ ਹੀ ਤਿੜਾ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ੀ ਆਿੂਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ ਰਤੀ ਸਰਹਾ ਹੈ।  
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19.2. ਦਰਜਾ ਾਰ ਅੰਕਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਾਰ   ੈਧੀਨਤਾ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਪਰਣਾਲੀ, ਅਤੇ ਅਿਲੇ 15  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਪੜਾਅ ਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਢ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ  ੁੱਲ  ਧਦੀਆਂ   ੈਧੀਨ 

  ੈ-ਪਰਸ਼ਾ ਤ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਬਣਨਾ ਹੋ ੇਿਾ।  ਰਬਉੱਚ ਪੁੱਧਰ ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ 
 ੰ ਥਾ ੀ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣਿੇ। ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਦਰਜਾ ਾਰ ਅੰਕਬੰਦੀ 
ਹਾ ਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ, ਸਜਹੜੀ ਅਸਜਹਾ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕਣ ਲਈ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿੀ, ਉੱਚ-ਪੁੱਧਰੀ ਯੋਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ, 
 ਮਰੁੱਥ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ਲਈ  ੁੱਚਨਬੁੱਧੀ ਦੀ ਤਿੜੀ ਭਾ ਨਾ ਰੁੱਖਣ  ਾਲੇ ਪਰਨਾਏ 

ਸ ਅਕਤੀਆਂ  ਾਲਾ ਪਰਸ਼ਾ ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ (ਪਰਬੋ) ਥਾਸਪਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਕ ੇ  ੰ ਥਾ ਦਾ ਪਰਬੋ  ੁੱਲੋੀਂ  ੰ ਥਾ ਦੇ ਸਕ ੇ 
ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋੀਂ ਸਬਨਾਂ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਲਈ,  ੰ ਥਾ ਦੇ ਮ ਖੀ  ਮੇਤ  ਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ  ਬੰਧੀ 
 ਾਰੇ ਸਨਰਣੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇੁੱਕ  ਰਬ-ਉੱਪਰੀ ਸ ਧਾਨੀ ਸ   ਥਾ ਹੋ ੇਿੀ ਸਜਹੜੀ 
ਪਸਹਲੀਆਂ ਸ ਧਾਨੀ ਸ ਸ  ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਸ ਰੋਧੀ ਸ ਧਾਨਾਂ ਤੋੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ੇਿੀ ਅਤੇ  ੰਸ ਧਾਨ, ਭਰਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ 

ਰੂਪਸ ਧਾਨ, ਨੇਮ ਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਬੋ ਦੀਆਂ ਭੂਸਮਕਾ ਾਂ ਤੇ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬਓਰਾ ਦੇ ੇਿੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨ ੇੀਂ 
 ਦੁੱ ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਬੋਰਡ  ੁੱਲੋੀਂ ਥਾਪੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ  ਸਮਤੀ ਕਰੇਿੀ; ਅਤੇ ਨ ੇੀਂ  ਦੁੱ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਰਬੋ ਖ ਦ ਕਰੇਿਾ। 

 ਦੁੱ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ  ੇਲੇ ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸ ਚਾਰ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਸਚਤਸ ਆ ਸਿਆ ਹੈ ਸਕ 

ਇ  ਅਮਲ  ੇਲੇ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਤ ਾਹਨ,  ਹਾਰਾ, ਤੇ  ਲਾਹ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ  ਾਰੀਆਂ ਉਸ  ਾਂ ਦਾ 
ਟੀਚਾ 2035 ਤੁੱਕ   ੈਧੀਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਸਜਹ ਾ ਸ਼ਕਤੀ ੰਪਨ ਪਰਬੋ ਹਾ ਲ ਕ ਰਨਾ ਹੋ ੇਿਾ।  

19.3. ਪਰਬੋ  ਾਰੇ  ਬੰਧਤ  ੰਭਾਲ-ਦ ਤਾ ੇਜ਼ਾਂ (ਸਰਕਾਰਡਜ਼) ਦੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ ਰਾਹੀੀਂ  ਾਰੇ 

ਸਹੁੱਤਧਾਰੀਆਂ  ੁੱਲ ਜ ੰਮੇ ਾਰ ਅਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹ ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹ ਭਾਉਸ ਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੇਮਬੰਦੀ 
ਪਸਰਸ਼ਦ ਰਾਹੀੀਂ ਤੈਅ ਨੇਮਬੰਦੀ  ੇਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ ਮੰੇ ਾਰ ਹੋ ੇਿਾ।  

19.4. ਅਿ ਾਈ  ਾਲੇ ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਮ ਖੀਆਂ  ਾਲੇ  ਾਰੇ ਥਾਂ ਉੱਚ ਪੀਠੀ ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਆਂ ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ 
ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ ਦੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਅਕਤੀ ਆਂ ਨੂੰ  ੌੀਂਪੇ ਜਾਣਿੇ ਸਜਹੜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਿ ੰਝਲਦਾਰ 

 ਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਯੋਿਤਾ ਾਂ  ੀ ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਉਸ   ਦੇ ਆਿੂ ਤਿੜੀ  ਮਾਜੀ  ੁੱਚਨਬੁੱਧੀ, ਰਲ-ਸਮਲ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ ਭਰੋ ਾ, ਬਹ ਲਤਾ ਾਦ,  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ 
ਸਬਰਤੀ ਦੇ ਿ ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਕ ਦਰਾ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ  ੰ ਥਾ ਦੀ ਪੂਰਨ  ੂਝ ਨਾਲ ਤਿੜੀ ਤਰਹਾਂ ਜ ੜੇ ਹੋਣ 

ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣਿੇ। ਪਰਬੋ ਕਰੜੇ, ਸਨਰਪੁੱਖ, ਉੱਤਮਤਾ ਅਧਾਰੀ, ਅਤੇ  ਮਰੁੱਥਾ ਅਧਾਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ 

ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਪਰਬੋ  ੁੱਲੋੀਂ ਥਾਪੀ ‘ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ  ਸਮਤੀ’ (ਉਮਾ ) ਇ  ਦੀ ਅਿ ਾਈ ਕਰੇਿੀ। ਲੋੜੀੀਂਦੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ 

ਦੇ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ੇ ਾ-ਕਾਲ ਦੀ  ਸਥਰਤਾ ਭਾ ੇੀਂ ਮਹੁੱਤ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ  ੰ ਥਾ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ  ਧੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਅਿ ਾਈ ਦੇ ਬਦਲਣ 

ਨਾਲ ਹੀ ਨ ਾ ਮ ੁੱਕ ਜਾਣ, ਅਿ ਾਈ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ; ਰ ਾਂਦਾਰ ਬਦਲਾਅ 

ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਿ ਾਈ ਦੇ ਬ ਦਲਾਅ  ੰਤੋਖ ਜਨਕ ਸ਼ਕਤੀ- ਾਂਝ (ਓ ਰਲੈਪ) ਨਾਲ ਹੋਣਿੇ। ਸ ਰਕੁੱਢ 

ਆਿੂਆਂ ਦੀ  ੇਲੇ ਸ ਰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਅਿ ਾਈ  ਾਲੇ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

19.5. ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀਕਾਰੀ, ਸ ਧਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਅਤੇ ਪੜਾਅ- ਾਰ   ੈਧੀਨਤਾ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 

ਉਸ  ਾਂ ਮੋੜ ੇੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰ ਥਾ ੀ ਉੱਤਮਤ ਾ ਨਾਲ  ਚਨਬੁੱਧੀ,  ਥਾਨੀ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭਆਲੀ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਤੀ 
ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਜ ਾਬਦੇਹੀ ਦੇ  ਰਬਉੱਚ ਪੁੱਧਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਹਰ ਇੁੱਕ  ੰ ਥਾ ਰਣਨੀਤ ੀ 
' ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ' ਘੜੇਿੀ ਸਜ  ਦੀ ਨੀੀਂਹ ‘ਤੇ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ , ਆਪਣੀ ਪਰਿਤੀ ਦਾ 
ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤ ੇ ਯੋਜਨਾ ਸ ੁੱਚ ਅੰਕੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਾ ਲ ਕਰਨਿੀਆਂ, ਸਜਹੜੇ ਮ ੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ੀਕਾਰੀ 
ਲਈ ਨੀੀਂਹ ਬ ਣਨਿੇ।  ੰਸ ਯੋ ਬੋਰਡ  ਦੁੱ ਾਂ,  ੰ ਥਾ ੀ ਆਿੂਆਂ, ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ, ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ, ਅਤੇ 
ਅਮਲੇ ਦੀ  ਾਂਝੀ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  
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20. ਪੇਸ਼ਾਿੀ ਸ ਿੱਸਿਆ 

20.1. ਪੇਸ਼ਾ ੀਆਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ  ਦਾਚਾਰ ਤੇ ਮਹੁੱਤਾ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਅਨ ਸ਼ਾ ਨ ਦੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ, ਅਤੇ ਸ ਹਾਰੀ  ਰਤੋੀਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇ  ਦੇ ਕੇੀਂਦਰ ਸ ੁੱਚ ਅਲੋਚਨੀ ਤੇ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੋਚ, ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ,  ਾਦ-ਸ  ਾਦ, ਖੋਜ, ਤੇ ਕਾਢ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਕ ੇ ਦੀ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ੁੱਿਤਾ ਨਾਲੋੀਂ  ੁੱਖ ਨਹੀੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹਦੀ।   

20.2. ਇੰਞ, ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਮ ੁੱਚੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਅੰਿ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੇ-ਕਾਰੇ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ, ਕਨੂੰਨ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ, ਸ ਹਤ ਸ ਸਿਆਨ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ, 
ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ਚਲੇ ਕੁੱ ਲੇ-ਕਾਰੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ  ਰਬੰਿੀ ਅਤੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣਾ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਜਾਂ  ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੇ  ਾਰੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੁੱਕ ਦੋ ੇੀਂ 
ਸ ਸਖਆ ਾਂ ਅਟ ੁੱਟ ਤੇ ਅਖੰਡ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ  ਜੀ ੀ ਸ ਕਾ  ਹੋ ੇਿਾ।   

20.3. ਜ ੜ ੇੀਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਮ ੜ ਸਜਉੀਂਸਦਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦੇ  ਦੇ  ਾਰੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦਾ 9% ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਜ ੜ ੇੀਂ ਸ ਸਿਆਨਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਦਾਖ਼ਲਾ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਾਰੇ ਦਾਖਸਲਆਂ ਦਾ ਬੁੱ  1% ਹੈ। ਸਬਹਤਰ ਹ ਨਰ ਹਾ ਲ  ਨਾਤਕ ਅਤੇ 
ਤਕਨੀਕਕਾਰ, ਕਾਢਮ ਖੀ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਮੰਡੀ-ਅਧਾਰੀ ਪ ਾਰ ਰਾਹੀੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 
 ਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ  ਸਹਯੋਿੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਦੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਸ ੁੱ ਚ   ਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

 ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਇਕਸਮਕਾਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ ਸ ੁੱਚ 

ਪੇਸ਼ਾ ੀਆਂ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ  ਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਸਜਹੇ 
ਪੇਸ਼ਾ ੀਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ  ੁੱਲ ਮ ੜੇਿੀ ਸਜਹੜੇ ਘਟਦੇ ਧਰਤ ਉਪਜਾਊਪਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਬਦਲਾਅ,  ਾਡੀ  ਧਦੀ 
ਜਨਸਿਣਤੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸ ੁੱਚ ਆਤਮ-ਸਨਰਭਰਤਾ, ਆਸਦ ਸਜਹੇ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਤੋੀਂ ਜਾਣੂ ਹ ੰਦੇ ਹੋਏ 

 ੀ  ਥਾਨੀ ਸਿਆਨ, ਪਰੰਪਰਾਈ ਸਿਆਨ ਤੇ ਨ ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹ ੰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ  ਮਝਣ ਤੇ  ਰਤੋੀਂ ਦੀ ਯੋਿਤਾ 
ਰੁੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤੋੀਂ  ਥਾਨੀ ਜਨ- ਮੂਹ ਨੂੰ ਸ ੁੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; 
ਇੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਇਹ  ੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤਕਨੀਕ ਦੇ  ੀਹਣ ਤੇ ਪ ਾਰ ਅਤੇ ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰੁੱਕੀ ਲਈ 

'ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਿੀਚੇ' ਬਣਾਏ ਜਾਣ।   

20.4.  ਡੇਰੀ ਪਹ ੰਚ ਤੇ  ਮੇੀਂ-ਸ ਰ ਸਨਆਂ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ  ਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਨ ੀੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 

ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਨੂੰਨੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਭੂਮੰਡਲੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਿ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਇਹ 

 ਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਤੇ ਰਾਜ ਨੀਸਤਕ ਸਨਆਂ ਦੀਆਂ  ੰਸ ਧਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ 

ਭਰਪੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਤੇ ਮਨ ੁੱਖੀ ਹੁੱਕਾਂ ਦੀ ਢੋਣਕਾਰ ਹੋ ਕ ੇਕੌਮੀ ਮ ੜ-ਰਚਨਾ 
 ੁੱਲ  ੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਅਸਧਐਨਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਕਨੂੰਨ ਸਚੰਤਨ ਦੇ ਇਸਤਹਾ , ਸਨਆਂ ਦੇ 
ਸ ਧਾਂਤ, ਸਨਆਂ-ਸ਼ਾ ਤਰ ਦੀ ਰੀਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ  ਬੰਸਧਤ ਸ ਸ਼ਾ-  ਤੂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰੀ ਢੰਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

 ਮਾਜ- ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਪਰ ੰਿਾਂ ਦਾ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਝਲਕਾਰਾ  ੀ ਸਮਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਦੇਣ  ਾਲੀਆਂ ਰਾਜ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕ ਦੇ  ਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਨਆਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 
ਜ਼ਰੂਰ  ੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ ਸ ੁੱਚ ਤੇ ਸਜ  ਰਾਜ ਸ ੁੱਚ  ੰ ਥਾ ਸ ਦਮਾਨ ਹੈ ਉ  ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ।  
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20.5. ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਮ ੜ ਸਚਤ ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਅਉਧ, ਬਣਤਰ, ਤ ੇ 
ਨਮੂਨਾਕਾਰੀ  ਨਾਤਕਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਨਭਾਈ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਭੂਮਕਾ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰੀ ਹੋ  ੁੱਕਣ। ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 
ਸਨਸ਼ਸਚਤ  ਸਮ ਆਂ 'ਤੇ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਪਸਰਭਾਸ਼ੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜੰਨਾਂ ਦੀ ਮ ੁੱਢਲੀ 
ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਘਰਾਂ (ਹਾ ਸਪਟਲਜ਼) ਸ ੁੱਚ ਲੋੜ ਪੈੀਂਦੀ ਹੈ। ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ ਸ ੁੱਚ ਲੋਕਾਂ 
ਨੂੰ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਬਦਲਾਂ ਦੀ   ਸ ਧਾ ਲਈ  ਾਡੀ ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਖੰਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ  ਤੋੀਂ ਭਾ  ਹੈ 

ਸਕ ਉਲਟ-ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ (ਐਲੋਪੈਥੀ) ਦੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯ ਰ ੇਦ, ਯੋਿ, ਪਰਸਕਰਤ ੀ-ਉਪਚਾਰ, 

ਯੂਨਾਨੀ, ਸ ੁੱਧ, ਤੇ  ਮ-ਉਪਚਾਰ (ਹੋਸਮਓਪੈਥੀ), (ਅਯੂਸ਼), ਦੀ ਮ ੁੱਢਲੀ  ਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇ  ਦੇ ਉਲ ਟ 

 ੀ। ਸ ਹਤ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਹਰ ਸ ਧੀ ਸ ੁੱਚ ਰੋਿ-ਰੋਕੂ ਸ ਹਤ- ੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਨ- ਮੂੂ੍ਹ ਉਪਚਾਰ ‘ਤੇ  ੀ  ਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ 

ਹੋ ੇਿਾ।  

20.6. ਤਕਨੀਕੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਜੰਤਰਕੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪਰਬੰਧ, ਭ ਨ ਉ ਾਰੀ, ਨਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਔਖਧ 

ਸ ਸਿਆਨ,  ਰਾਂ ਪਰਬੰਧ, ਭੋਜਨ-ਪਰਬੰਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਸਦ ਸ ੁੱਚ ਉਪਾਧੀ ਤੇ  ਨਦ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਜਹੜੇ 
ਭਾਰਤ ਦੇ  ਮ ੁੱਚੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ-ਯੋਿਤਾ  ਾਲੀ ਕਾਮਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ 
 ਡੇਰੀ ਮੰਿ ਈ ਨਹੀੀਂ ਹੋਣ  ਾਲੀ, ਬਲਸਕ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕਾਢ ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਿ ਤੇ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ  ਸਹਯੋਿ ਦੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਇਹ  ੀ ਆ  ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਕ ਮਨ ੁੱਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਅ ਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ਚਕਾਰਲੀਆਂ 

ਕੰਧਾਂ  ੀ ਢਾਹ ਦੇਣ  ਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਞ, ਤਕਨੀਕੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੀ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਹੀ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰਹਾਂ ਜ ੜਨ ਲਈ ਮੌਸਕਆਂ 'ਤੇ  ਧੇਰੇ ਸਧਆਨ ਦੇ ੇਿੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ, 

 ੰਸ਼-ਕਣੀ ਅਸਧਐਨ, ਜੀ ੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਹੀਨ-ਕਣ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤੰਤੂ-ਸ ਸਿਆਨ, ਸਜੰਨਹਾਂ ਦੀ ਸ ਹਤ,  ਾਤਾ ਰਣ, 

ਅਤੇ ਹੰਢਣ ਾਰ ਜੀ ਨ ਪੁੱਧਤੀ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਮਹੁੱਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ ਖਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਪੇਸ਼ਾ ੀ 
ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ਭ ਤੋੀਂ ਅੁੱਿੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਜਹੜੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਭਰਦੇ ਪਏ ਹ ਨ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਬ ਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧ 

(ਬਬ ), 3-ਸਦਸ਼ਾ ੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ, ਮਹਾਂ-ਅੰਕੜਾ ਸਬਖਲੇਖਣ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀ ਨ ਸ ੁੱਖਣ, ਸਜਹੜੇ ਨੌਜ ਆਨਾ ਲਈ ਰ ਜ਼ਿਾਰ 

ਦੇ ਮੌਕੇ  ਧਾਉਣ ਲਈ  ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਿੇ।  

21. ਬਾਲਗ ਸ ਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੀਿਨ-ਭਰ ਸ ਿੱਿਣਾ 

21.1. ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਹਾ ਲ ਕਰਨੀ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਜੀ ਕਾ 'ਚ ਲੁੱਿਣਾ ਹਰੇਕ ਨਿਰੀ 
(ਸ ਟੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਮੂੂ਼ਲ ਹੁੱਕ ਪੁੱਕੇ  ਮਝੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

ਸ ਅਕਤਿਤ,  ਮਾਸਜਕ, ਆਰਸਥਕ, ਅਤੇ ਜੀ ਨ-ਭਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮੌਸਕਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ ਾਂ ਜਿਤ ਖੋਹਲਦੀਆਂ ਹਨ 

ਸਜਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੁੱਿੇ  ਧਣ ਦੇ ਯੋਿ ਬਣਾਉੀਂਦੇ ਹਨ।  ਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ  ਾਰੇ ਪੁੱਧਰਾਂ 
'ਤੇ  ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਤਿੜੇ ਬਲ  ਧਾਊ ਤੁੱਤ ਹ ਨ ਸਜਹੜੇ ਹੋਰ  ਾਰੇ ਸ ਕਾ ਮ ਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ  ਫ਼ਲਤਾ 
ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੁੱਿ-ਪੁੱਧਰੀ ਅੰਕੜੇ  ਾਖਰਤਾ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ ਅਕਤੀ ਸਪੁੱਛੇ ਕ ਘਉ 

ਸ ਚਕਾਰ ਹੁੱਦੋੀਂ  ੁੱਧ ਉੱਚੇ  ਸਹ- ਬੰਧ ਦਰ ਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ।    

21.2. ਇ  ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨ- ਮੂਹ ਦਾ ਸਨਰੁੱਖਰ  ਦੁੱ  ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਣਸਿਣਤ ਘਾਟਾਂ ਪੈੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ 

ਇਹ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮ ੁੱਢਲਾ ਸ ੁੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ; ਖਰੀਦੀਆਂ ਿਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ/ਿ ਣਤਾ ਨਾਲ ਸਦੁੱਤੀ ਿਈ 

ਕੀਮਤ ਦੀ ਤ ਲਨਾ; ਅ ਾਮੀ ਆਂ, ਸਰਣਾਂ,  ੇ ਾ ਾਂ, ਆਸਦ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਿਤ (ਫਾਰਮ) ਭਰਨਾ; ਜਨਤਕ 

ਿਸ਼ਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਤੇ  ਮਾਚਾਰ ਮ ਾਸਧਅਮਾਂ ਸ ਚਲੇ ਲੇਖ  ਮਝਣਾ;  ੰਚਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰ ਾਇਤੀ ਤੇ 
ਸਬਜਲੇਈ ਡਾਕ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ; ਆਪਣੇ ਜੀ ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ   ਧਾਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੁੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ; 
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ਿਲੀ ਤੇ ਔਖਧਾਂ, ਆਸਦ ਦੀਆਂ ਸਦਸ਼ਾ-ਸ ਖਾ ੀ ਤੇ   ਰੁੱਸਖਆ ਸਹਦਾਇਤਾਂ  ਮਝਣੀਆਂ; ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱ ਚ 

 ਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ; ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰੀ  ੁੱਜੋੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਹੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ ੰਮੇ ਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ;  ਾਸਹਤ ਦੀਆਂ 

ਸਕਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ; ਅਤੇ ਮਧਲੇ ਤੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ, ਸਜੁੱਥੇ  ਾਖਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਰ ਜ਼ਿਾਰ 

ਹਾ ਲ ਕਰਨਾ। ਏਥੇ ਦੁੱ ੀਆਂ ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਦੀ  ੂਚੀ ਉਹ ਸ ੁੱਟੇ ਦੁੱ ਣ  ਾਲੀ  ੂਚੀ ਹੈ ਸਜਹੜੇ 'ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ' ਲਈ 

ਨ ੇੀਂ ਢੰਿ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਾ ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।  

21.3. ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੁੱਿ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਧਐਨ ਤੇ ਸਬਖਲੇਖਣ  ਾਫ਼ ਦਰ ਾਉੀਂਦੇ ਹਨ ਸਕ ਰਾਜ ੀ 
ਇੁੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਰਬੰਧਕੀ ਬਣਤਰ, ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਰਾ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾਸਤਆਂ ਤ ੇ 
  ੈ ੇ ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੁੱਧਰੀ  ਮਰੁੱਥਾ ਸ ਕਾ  ਦੇ ਨਾਲ   ੈ ੇ ਾ ਤੇ ਜਨ- ਮੂੂ੍ਹ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਬਾਲਿ  ਾਖਰਤਾ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ  ਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕ ੰਜੀ ਤ ਕਾਰਕ ਹਨ।  ਫ਼ਲ  ਾਖਰਤਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੁੱ  ਬਾਲਿਾਂ ਸ ੁੱਚ 

 ਾਖਰਤਾ ਦਾ  ਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀੀਂ ਹ ੰਦਾ, ਬਲਸਕ ਇ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨ- ਮੂਹ ਸ ੁੱਚ  ਾਰੇ ਬੁੱਸਚਆਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ 

ਮੰਿ ਸ ੁੱਚ  ਾਧਾ  ੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ  ਮਾਜੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜਨ- ਮੂਹ ਦਾ  ਡੇਰਾ ਯੋਿਦਾਨ 

 ੀ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। 'ਕੌਮੀ  ਾਖਰਤਾ ਮ ਸਹੰਮ', ਜਦੋੀਂ 1988 ਸ ੁੱਚ ਅਰੰਭੀ ਿਈ  ੀ, ਇਹ ਮ ੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ   ੈ  ੇ ੀਆਂ ਦੀ 
ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ  ਮਰਥਨ ਤੇ ਸਟਕੀ  ੀ, ਸਜ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1991-2011 ਦੇ  ਮੇੀਂ  ੇਲੇ ਕੌਮੀ  ਾਖਰਤਾ 
ਸ ੁੱਚ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ  ਾਧੇ ਸ ੁੱਚ ਹੋਇਆ  ੀ, ਇ ਤਰੀਆਂ ਦੀ  ਾਖਰਤਾ ਦੇ  ਾਧੇ ਸ ੁੱਚ  ੀ, ਅਤੇ ਇ  ਨਾਲ 

ਸਨੁੱਤਾ-ਪਰਤੀ ਦੇ ਜ ੜ ੇੀਂ  ਮਾਜੀ ਮ ੁੱਸਦਆਂ 'ਤੇ  ੰਬਾਦ ਤੇ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰਾ  ੀ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ।  

21.4. ਇ  100%  ਾਖਰਤਾ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਾ ਲ ਕਰ ਨ ਲਈ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਲਈ ਤਿੜੀਆਂ ਤੇ ਨ ੀੀਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ  ਰਕਾਰੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਸਜੰਨੀ ਛੇਤੀ  ੰਭ  ਹੋ ੇ ਲਾਿੂ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਿੀਆਂ - ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ   ਖਾਲੀ ਤੇ ਲਾਭ ਕਾਰੀ  ਰਤੋੀਂ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ 

ਹੋਣਾ।  

21.5.  ਭ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ, ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਦੇ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਨ ੇੀਂ ਤੇ ਚੰਿਾ  ਹਾਰਾ ਹਾ ਲ ਖੰਡ ਸਪੰਡ  ੁੱਲੋੀਂ 
ਇੁੱਕ ਉੱਤਮ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਦੇ  ਾਖਰਤਾ, 
ਅੰਕ-ਸਿਆਨ, ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਹ ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਉੱਤਮ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾ ਲ 

ਮ ਹਾਰਤ ਨਾਲ ਊਰਜਾ  ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ੁੱਕੇ ਤੇ ਇ  'ਤੇ ਉ ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ  ੁੱਕੇ। ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸ ੁੱਚ ਪੰਜ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੋਣਿੇ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸ ੁੱਟੇ  ਾਫ਼ ਪਸਰਭਾਸ਼ੇ ਹੋਣਿੇ: 

ੳ. ਨੀੀਂਹ ੀ ੀਂ  ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਅ ੰ ਕ-ਸਿਆਨ; ਅ. ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਜੀ ਨ ਹ ਨਰ (ਸ ੁੱਤੀ  ਾਖਰਤਾ, ਅੰਕੀ  ਾਖਰਤਾ, 
 ਣਜ- ਪਾਰੀ ਹ ਨਰ, ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ ਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ, ਬਾਲ  ੰਭਾਲ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰ ਭਲਾਈ  ਣੇੀਂ); ੲ. 

ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਹ ਨਰ ਸ ਕਾ  (ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਦੀ  ੋਚ ਨਾਲ);  . ਮ ੁੱਢਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

(ਸਤਆਰੀ-ਕਾਲ, ਮੁੱਧਲੀ ਤੇ ਦ ਜਾ ੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ); ਅਤੇ ਹ. ਸਨਰੰਤਰ ਸ ੁੱਸਖਆ (ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਕਲਾ ਾਂ, 
ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ-ਪਰਚਾ ਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਜੀ ਨ ਹ ਨਰਾਂ ਤੇ 
ਉਚੇਰੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਸਜਹੇ ਸ ਸ਼ੇ ਸਜਹੜੇ  ਥਾਨੀ ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਦਲਚ ਪੀ ਜਾਂ  ਰਤੋੀਂ  ਾਲੇ ਹੋਣ 'ਤ ੇ  ਰਬੰਿੀ 
ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਕੋਰ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ)। ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਸਕਆ  ਸ ੁੱਚ ਰੁੱਸਖਆ ਜਾ ੇਿਾ ਸਕ ਬਹ ਤ  ਾਰੇ 

ਮਾਮਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਬਾਲਿਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਸਚਆਂ ਨਾਲੋੀਂ ਸਬਲਕ ਲ  ੁੱਖਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਸ ਧੀਆਂ ਤੇ 
 ਮੁੱਿਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ।  

21.6. ਦੂਜੇ, ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤ ਾਂ ਸਕ ਸਦਲਚ ਪੀ ਰੁੱਖਣ  ਾਲੇ  ਾਰੇ ਬ ਾਲਿਾਂ ਦੀ ਬਾਲਿ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਜੀ ਨ-ਭਰ ਸ ੁੱਖਣ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹੋ ੇ। ਇ   ਬੰਧ ਸ ੁੱਚ ਕ ੰਜੀ ਤ ਪਸਹਲਕਦਮੀ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ 
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ਕੋਰ ਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੀ ਭਾਈ ਾਲੀ ਤੇ  ੰਪਨਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ/ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
 ਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੇੀਂ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਛ ੁੱਟੀ  ਾਲੇ ਸਦਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ 
ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜਹ ੜੀਆਂ ਸਜੁੱਥੇ  ੰਭ  ਹੋ ੇ    ੰਤ ( ੂਚਨਾ ਤੇ  ੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਈ ੀਟੀ) ਜੜੀਆਂ ਹੋਣ। 

ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਉਚੇਰੀ, ਬਾਲਿ ਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨ- ਮੂਹੀ ਤੇ   ੈ ੇ ੀ ਿਤੀਸ ਧੀਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ 
 ਾਂਝੀ  ਰਤੋੀਂ ਭੌਸਤਕ ਤੇ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ   ਚਾਰੂ  ਰਤੋੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇ   ਪੰਜ 

ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਚਕਾਰ  ਾਂਝੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ ਰਜ ਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਈ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹੋ ੇਿਾ। ਇ ਹਨਾਂ ਕਾਰਣਾਂ 
ਕਰਕੇ, 'ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੇੀਂਦਰ' (ਬਾਸ ਕੇੀਂ) ਹੋਰ ਜਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਉਸ  ਾਂ, ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ਖਲਾਈ 

ਕੇੀਂਦਰ, ਆਸਦ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

21.7. ਤੀਜੇ, ਸ ਖਲਾਈਕਾਰਾਂ/ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਸਤਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਸ ੁੱਸਖਆ, 

ਸਜ ੇੀਂ 'ਬ ਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸ ੁੱਚ  ੇਰ ਾ ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਪਰਪੁੱ ਕ ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਨ  ਾਰ ਪੜਹਾਉਣਾ ਪ ੇਿਾ। 'ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੇੀਂਦਰਾਂ' ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਖਣ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਦੇ 
 ੰਿਠਨ ਤੇ ਅਿ ਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ   ੈ ੇ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੌਮੀ, ਰਾਜ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਲਾ 
ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ  ਹਾਰਾ  ੰ ਥਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ ੁੱਸਖਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ ਖਲਾਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਯੋਿਤਾ ਹਾ ਲ 

ਜਨ- ਮੂਹ  ਦੁੱ ਾਂ ਨੂੰ, ਸਜਹੜੇ ਹਰੇਕ ਉਸ   ਦੇ  ਥਾਨੀ ਜਨ- ਮੂਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਾਲੀ ਦੇ ਸਹੁੱ ੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਉਸ   'ਚੋੀਂ  ੀ 
ਹੋ  ਕਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ-ਸਚਰੇ ਸ ਖਲਾਈ ਕੋਰ  ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਲਿ  ਾਖਰਤਾ ਸ ੁੱਸਖਆਕਾਰ  ੁੱਜੋੀਂ   ੈ ੇ ੀ ਬਣਨ ਜਾਂ 
ਇੁੱਕ-ਨਾਲ-ਇੁੱਕ   ੈ ੇ ੀ  ਲਾਹਕਾਰ  ੁੱਜੋੀਂ  ੇ ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 

ਇ  ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ  ੇ ਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  ਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ 

ਰਾਜ  ੀ ਅ  ਾਂ (ਅਣ ਰਕਾਰੀ  ੰਿਠਨਾਂ, ਐਨਜੀਓਜ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ ਨ- ਮੂਹ  ੰਿਠਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ 

ਕਰਨਿੇ।  

21.8. ਚੌਥੇ, ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਜਨ- ਮੂਹ  ਦੁੱ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਿੇ। ਸਜਹੜੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀੀਂ ਤੇ ਸਜਹੜੇ ਪੜਹਾਈ ਸ ੁੱਚੇ ਛੁੱਡ ਚ ੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 
ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਮਾਜੀ ਕਾਰਕ ਨਾਂ/ ਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਸ ੁੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ; ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ  ੇਲੇ ਉਹ ਸ ੁੱਸਖਆ ਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ/ ਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਸਟਊਟਰ) ਦੋ ਾਂ 
 ੁੱਜੋੀਂ ਬ ਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਦਲਚ ਪੀ ਰੁੱਖਣ  ਾਲੇ ਮਾਸਪਆਂ, ਿਭਰੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੁੱਠੇ 

ਕਰਨਿੇ। ਇਹ  ਮਾਜੀ ਕਾਰਕ ਨ/ ਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ ੜ 'ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੇੀਂਦਰਾਂ (ਬਾਸ ਕੇੀਂਆਂ) ਨਾਲ 

ਜੋੜਨਿੇ। ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਦਾ ਸ ਸਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾ ਰਾਹੀੀਂ ਅਤੇ ਅ  ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ  ੰਿਠਨਾਂ 
ਦੇ  ਮਾਿਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

21.9. ਪੰਜ ੇੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਆਤਮ ਾਤ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ 

ਦਾ ਹਾ ਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਸਕ ਅਪੰਿਤਾ ਾਂ ਤੇ 
ਸਭੰਨਯੋਿਤਾ ਾਂ  ਾਲੇ ਸ ਅਕਤ ੀਆਂ  ਮੇਤ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ 
ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਪਹ ੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ - ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲੇ, 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ, ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ - ਨੂੰ ਤਿਸੜਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤ ੇ ਆਧ ਸਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। 

ਕੇੀਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਸੰਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇੀਂਡੂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦ ਰਾਡੇ  ਾਲੇ 
ਖੇਤਰਾਂ  ਮੇਤ  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਪਹ ੰਚ ਅਤੇ ਪ ੁੱਿਤ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕਣਿੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ 
ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਸਰੰਦੀਆਂ/ ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੋ ੇੀਂ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾ ਸ ੁੱਚ ਛਪਣ  ਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਤ ੇ 
ਮਨੋਹਰਤਾ ਸ ੁੱਚ   ਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਘੜਨਿੀਆਂ। ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜਲੇਈ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਚ 
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 ਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੰਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪ ਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣਿੇ। ਜਨ- ਮੂੂ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਜੀ ੰਤ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਪੂਰਾ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਅਮਲਾ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਉੱਨਤੀ-ਮਾਰਿ ਅਤੇ ਸਨਪੇਸ  (ਸਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ , 

 ੀਪੀਡੀ) ਘੜੇ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਚ ੁੱ ਕੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ: ਹਾਲੀਆ  ਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਨੂੰ 

ਤਿਸੜਆਂ ਕਰਨਾ, ਪੇੀਂਡੂ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੇ  ੰਸਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਨ-ਕਮਸਰਆਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਭ ਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਹਾ ਲ ਪਾਠ  ਮੁੱਿਰੀ  ੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹ ਾ ਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਾਲ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੇ ਸਫਰਤੂ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਖੋਹਲਣੀਆਂ, 

 ਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਤੇ  ਾਰੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ  ਮਾਜੀ ਪੋਥੀ  ੁੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਪਣਾ, ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤੇ 
ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ਚਕਾਰ  ਡੇਰੇ  ਸਹਯੋਿ ਨੂੰ ਬ ੜਹਾ ਾ ਦੇਣਾ।  

21.10. ਅੰਤ 'ਤੇ, ਉਤਲੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ  ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ 
 ਹਾਰਾ ਸਲਆ ਜਾ ੇਿਾ।  ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਭਲਾਈ ਪਸਹਲਕ ਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਦਾਨ ਤੇ ਮ ਕਾਬਸਲਆਂ ਰਾਹੀੀਂ ਬਾਲਿ 

ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਸਟਕੇ ਉੱਤਮ ਬਦਲਾਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ਰਤੋੀਂਕਾਰੀ ਆਂ, ਸਬਜਲੇਈ ਕੋਰ /ਨਮੂਨੇ (ਮੋਸਡਊਲਜ਼), 

ਉਪਿਰਸਹ-ਅਧਾਰੀ ਟੀ ੀ ਚੈਨਲ, ਸਬਜਲੇਈ ਪੋਥੀਆਂ, ਅਤੇ  ੂ ੰਤ-ਜ ੜੀਆਂ ਪੋਥੀਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ 'ਬ ਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਕੇੀਂਦਰ', ਆਸਦ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਬਹ ਤ  ਾਰੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਤਮ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਬਜਲੇਈ ਜਾਂ 
ਸਮਲੇ-ਜ ਲੇ ਢੰਡ ਨਾਲ  ੀ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ  ਕਦੀ ਹੈ।  

22. ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ, ਕਲਾਿਾਂ ਤੇ  ਿੱਸਭਆਚਾਰ ਦ ਾ ਿਾਿਾ 

22.1. ਭਾਰਤ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਦੁੱਸਬਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਜਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਕ ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਲਾ ਾਂ,  ਾਸਹਤ ਸਕਰਤਾਂ, ਰਹ -ਰੀਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਟਾ ੇ, ਕ ਲਾ-ਸਕਰਤਾਂ, ਸ ਰਾ ਤੀ ਥਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਰਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਜੁੱਿ 'ਚੋੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ੈਰ- ਪਾਟੇ ਲਈ 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਓਭਿਤ ਮਾਣ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ ਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ   ਤੂਆਂ 'ਤੇ ਹੁੱਥ ਨਾਲ 

ਬ ਣੇ   ਤਰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ  ਨਾਤਨੀ  ਾਸਹਤ ਪੜਹ ਕੇ, ਯੋਿ ਤ ੇ ਸਧਆਨ ਦਾ ਅਸਭਆ  ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ 
ਸਚੰਤਨ ਤੋੀਂ ਪਰੇਸਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨ ੇਕਲੇ ਮੇਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ  ੰਨ-   ੰਨੇ  ੰਿੀਤ ਤੇ ਕਲਾ ਮਾਣ 

ਕੇ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚਲਸਚੁੱਤਰ  ੇਖ ਕੇ ਇ  ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਨੁੱਤ ਇ  

 ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਦੌਲਤ ਤੋੀਂ ਲਾਭ ਲੈੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪਰਸਕਰਤੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਈ ਹ ੈ ਸਜਹੜੀ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ 

ਭਾਰਤੀ  ੈਰ- ਪਾਟਾ ਸ ਭਾਿ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਮੰਨਣ ਤੋੀਂ ਪਾਰਲਾ ਭਾਰਤ" ਬ ਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। ਭ ਾਰਤ ਦੀ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਤੇ  ਾਧਾ ਦੇ  ਲਈ ਉੱਚ ਪਸਹਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਉੀਂਸਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ 

ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ  ੀ  ੁੱਚੀ-ਮ ੁੱਚੀ ਮਹੁੱਤ   ਾਲੀ ਹੈ।  

22.2. ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਾ ਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ  ਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀੀਂ ਸ ਅਕਤੀ ਲਈ  ੀ ਮਹੁੱਤ   ਾਲਾ 
ਹੈ। ਬੁੱਸਚਆਂ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ, ਅਪਣੁੱਤ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਭਰਨ ਲਈ, 

 ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਪਰਿਟਾ ਾ ਬੁੱਸਚਆਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਕ ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ  ਾਲੀਆਂ ਪਸਹਲੀਆਂ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਹਨ 

ਸਜਹੜੀਆਂ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀਆਂ  ਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਇਸਤਹਾ , ਕਲਾ ਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਅ ਤ ੇ 
ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਦੀ ਤਿੜੀ ਭਾ ਨਾ ਤੇ ਸਿਆਨ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਰਾਹੀ ੀਂ ਹੀ ਬੁੱਚੇ ਹਾਂ-ਪੁੱਖੀ ਪਛਾਣ ਤੇ   ੈਮਾਨ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਕ ਰ 

 ਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਞ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੇ ਪਰਿਟਾ ਾ ਸ ਅਕਤੀ ਦੀ ਤੇ  ਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ  ੁੱਡਾ ਯੋਿਦਾਨ 

ਪਾਉੀਂਦੇ ਹਨ।  
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22.3.  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੇ  ੰਚਾਰ ਲਈ ਕਲਾ ਾਂ  ੁੱਡੇ ਮਾਸਧਅਮ ਹਨ। ਕਲਾ ਾਂ  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰੀ ਪਛਾਣ, ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ 

ਤਿੜਾ ਕਰਨ ਤੇ  ਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚ ੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸ ਆਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਨ ੀ ਤੇ ਸ ਰਜਣਾਤਮਕ 

 ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੇ  ਾਧੇ ਤੇ ਸ ਅਕਤੀਿਤ ਪਰ ੰਨਤਾ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਚੰਿੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ ਅਕਤੀਆਂ 

ਦੀ ਪਰ ੰਨਤਾ/ਭਲਾਈ, ਸਿਆਨ ੀ ਸ ਕਾ , ਅਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਪਛਾਣ  ੁੱਡੇ ਕਾਰਣ ਹਨ ਸਜੰਨਹਾ ਕਰਕੇ 
ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ  ਾਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਾਂ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੋੀਂ ਸ਼ ਰੂ ਕਰ ਕ ੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਹ ਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  

22.4. ਭਾਸ਼ਾ, ਸਬਨਾਂ ਸਕ ੇ  ੰਦੇਹ ਦੇ, ਕਲਾ ਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਅਟ ੁੱਟ ਤਰਹਾਂ ਜ ੜੀ ਹੈ।  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦ ਨੀਆਂ 

ਨੂੰ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਤਰਹਾਂ ' ੇਖਦੀਆਂ' ਹਨ, ਤੇ, ਇ  ਲਈ, ਸਕ ੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਸਕ ੇ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨ ਭ  ਦੇ 
ਪਰਤੁੱਖਣ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਇ  ਤੇ ਬੜਾ ਅ ਰ ਪਾਉੀਂਦੀ ਹੈ ਸਕ ਸਕ ੇ  ੁੱਸਭਆ ਚਾਰ ਦੇ ਲੋਕ 

ਦੂਸਜਆਂ ਨਾਲ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਪਸਰ ਾਰ ਦੇ  ਦੁੱ , ਅਸਧਕਾਰੀਿਣ,  ਾਥੀ, ਤੇ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਕ ੇੀਂ ਿੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਤੇ ਇਹ ਬਾਤਚੀਤ ਦੀ ਰਉੀਂ 'ਤੇ  ੀ ਅ ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕ ੇ ਇੁੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬ ਲਾਸਰਆਂ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਅੰਦਰਲੀ   ਰ, 

ਅਨ ਭ  ਦਾ ਪਰਤੁੱਖਣ, ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ/ਆਪਣਾਪਨ ਸਕ ੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਤੇ ਦ ਤਾ ੇਜ਼ ਹ ੰਦੇ ਹ ਨ। 

ਇੰਞ,  ੁੱਸਭਆ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ੇ  ਸ ੁੱਚ ਹ ੰਦ ਾ ਹੈ। ਕਲਾ ਨੂੰ  ਾਸਹਤ, ਨਾਟਕ,  ੰਿੀਤ, ਚਲਸਚੁੱਤਰ, ਆਸਦ ਦੇ ਰੂਪ 

ਸ ੁੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋੀਂ ਸਬਨਾਂ ਨਹੀੀਂ ਮਾਸਣਆਂ ਜਾ  ਕਦਾ।  ੁੱਸਭ ਆਚਾਰ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਤੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਉ   ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀ 
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਤੇ  ਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

22.5. ਮੰਦੇ ਭਾਿੀੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਭ ਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਧਆਨ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਹ ਾ ਲ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋਏ; ਸਪਛਲੇ 50  ਾਲਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਦੇ  ਨੇ 220 ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਿ ਆ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੇ ਕੋ ਅਨ  ਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 197 ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਇ   ੇਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸ ੁੱਚ 

ਹਨ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸਜਹੜੀਆਂ ਸਲਪੀ ਤੋੀਂ ਸਬਨਾਂ ਹਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹ ਨ। ਜੇ ਸਕ ੇ 
ਕਬੀਲੇ ਜਾਂ ਜਨ- ਮੂਹ ਦੇ ਜੇਠੇ ਲੋਕ ਸਜਹੜੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ  ੀ 
ਅਕ ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਮ ੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਬੜੀ  ਾਰੀੀਂ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮੀਰ 

ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ/ਪਰਿਟਾਸ ਆਂ ਨੂੰ  ੰਭਾਲਣ ਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੇ ਕੋਈ  ਾਂਝੇ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀੀਂ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ।  

22.6. ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਸਜਹੜੀਆਂ  ਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਖਤਰੇ  ਾਲੀ  ੂਚੀ 
ਸ ੁੱਚ ਨਹੀੀਂ ਹਨ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੰਸ ਧਾਨ ਦੀ ਅੁੱਠ ੀੀਂ  ੂਚੀ  ਾਲੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਬੜੇ ਪੁੱਖਾਂ ਤੋੀਂ  ੰਿੀਨ 

ਔਕੜਾਂ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਹਰ 

ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਅਖੰ ਡ ਸਹੁੱ ਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਪਰ ੰਿੀ ਤੇ ਜੀ  ੰਤ ਬਣੇ ਰਸਹਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 
ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਛਪੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੀ ਨਦੀ  ਸਹੰਦੀ ਰਸਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ 

ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ, ਅਸਭਆ -ਪੋਥੀਆਂ, ਬੋਲਸਚੁੱਤਰ, ਨਾਟਕ, ਕਸ ਤਾ ਾਂ, ਉਪਸਨਆ , ਅਤੇ ਰ ਾਲੇ, ਆਸਦ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਲਿਾਤਾਰ  ਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ ਆਇਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ  ੰਸਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ  ਭ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਚੁੱਲਦੇ ਮ ੁੱਦੇ ਅਤੇ  ੰਕਲਪ ਇਹਨਾਂ 
ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅ ਰਦਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਸ ਚਾਰੇ ਜਾ  ੁੱਕਣ। ਅਸਜਹੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ  ਮੁੱਿਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪ  ਮੁੱਿਰੀਆਂ 

ਦੀ ਸਤਆਰੀ, ਦ ਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 'ਚੋੀਂ ਮਹੁੱਤ   ਾਲੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੇ ਉਲਥੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀਆਂ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ 

ਨਸ ਆਉਣਾ, ਅੰਿਰੇਜ਼ੀ, ਫ਼ਰਾਂ ੀ ੀ, ਜਰਮਨ, ਸਹਬਸਰਊ, ਕੋਰੀਆਈ, ਤ ੇ ਜਪਾਨੀ ਸਜਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਲਈ  ਾਰੇ 
ਜੁੱਿ ਸ ੁੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜੀ ੰਤ ਤ ੇ  ਮਕਾਲੀ ਬਣੀਆਂ ਰੁੱਖਣ 

ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਜਹੀਆਂ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਛਾਪ  ਮੁੱਿਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਦੈਾ ਕਰਨ 

ਸ ੁੱਚ ਬੜਾ    ਤ ਸਰਹਾ ਹੈ।  
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22.7. ਇ  ਦੇ ਨਾਲ,  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਉਪਾ ਾਂ ਦੇ ਬਾ ਜੂਦ  ੀ ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਹ ਨਰਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ  ੁੱਡੀ ਘਾਟ 

ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ-ਅਸਧਆਪਨ ਨੂੰ  ੋਧ ਕੇ  ਧੇਰੇ ਅਸਭਆ ੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ  ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱ   ਾਸਹਤ, ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ, 
ਤੇ ਸ ਆਕਰਣ 'ਤ ੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨ ਾ ਦੇ ਕੇ  ਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਬ ਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤ ੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਿੁੱਲ-ਬਾਤ ਸ ੁੱਚ ਤੇ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਸ ੁੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀ ਬਹ ਤ  ੁੱਧ  ਰਤੋੀਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

22.8. ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੁੱਸਚਆਂ ਸ ੁੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਕਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੇ ਮੌਲਣ ਲਈ ਕਈ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ 

ਬਾਰੇ ਪਾਠ 4 ਸ ੁੱਚ ਸ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਨ ਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹ ਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ 
 ੰਿੀਤ, ਕਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ  ੁੱਧ ਜੋਰ ਦੇਣਾ; ਬਹ ਭਾਸ਼ਤਾ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਸਤੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ  ੂਤਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ 
ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ; ਸਜੁੱਥੇ  ੰਭ  ਹੋ ੇ, ਪਸਰ ਾਰ/ ਥਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਪੜਹਾਉਣਾ; ਅਸਭਆ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਸ ਧੀ 
 ੁੱਧ ਅਪਨਾਉਣੀ;  ਥਾਨੀ ਮ ਹਾਰਤ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਸ ਰਮੌਰ  ਥਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, 
ਦ ਤਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸ ਖਲਾਈਕਾਰਾਂ  ੁੱਜੋੀਂ ਭ ਾੜੇ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣਾ; ਸਜੁੱਥੇ  ੀ ਪਰ ੰਿੀ ਹੋ ੇ, ਮਾਨ  ਸ ਸਿਆਨਾਂ, 
ਸ ਸਿਆਨਾਂ, ਕ ਲਾ ਾਂ, ਦ ਤਕ ਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ  ਭ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅਰੰਭ ਤੋੀਂ ਅੰਤ ਤੁੱਕ ਕਬੀਲਾਈ ਤੇ ਹੋਰ 

 ਥਾਨੀ ਸਿਆਨ  ਮੇਤ ਪਰੰਪਰਾ ੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਨ ਨੂੰ  ਹੀ- ਹੀ ਸਹੁੱ ਾ ਬਨਾਉਣਾ; ਅਤੇ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਤ 

 ਡੇਰੀ ਲਚਕ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਆਪਣੇ ਸ ਰਜਣੇਈ, ਕਲਾ ੀ,  ੁੱਸਭਆਚ ਾਰੀ, ਅਤੇ ਪੀਠੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਰ ਾਂ 'ਚੋ ੀਂ 
ਆਦਰਸ਼  ੰਤ ਲਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕ ਰ  ੁੱਕਣ।  

22.9. ਸਪਛਲੇਰੀਆਂ ਕ ਜੰੀ ਤ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ, ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ 

ਇਕੁੱਠੇ ਕਦਮ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣਿੇ। ਪਸਹਲਾਂ, ਉੱਤੇ ਦੁੱ ੀਆਂ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰ ਾਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਲਈ, 

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਧਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੇ ਇੁੱਕ ਉੱਤਮ ਜ ੁੱਟ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, 
ਤ ਲਨਾਤਮਕ  ਾਸਹਤ, ਸ ਰਜਣੇਈ ਲੇਖਣ, ਕਲਾ ਾਂ,  ੰਿੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਆਸਦ ਦੇ ਤਿੜੇ ਸ ਭਾਿ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ 
 ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਅਰੰਭ ਤੇ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ 4- ਾਲਾ ਦੋਹਰੀਆਂ ਸ   

ਉਪਾਧੀਆਂ  ਣੇੀਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇਹ ਸ ਭਾਿ ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ 
ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ  ੁੱਡੇ  ਰਿ ਦੇ - ਤੇ ਕਲਾ,  ੰਿੀਤ, ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਲੇਖਣ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ  ੀ - ਸ ਕਾ  ਸ ੁੱਚ ਖ ਾ  

ਤੌਰ 'ਤੇ  ਹਾਈ ਹੋਣਿੇ, ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇ  ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। 

ਕੌਖੋ  ਇਹਨਾਂ  ਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਤਮ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿੀ।  ਥਾਨੀ  ੰਿੀਤ, ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਤੇ 
ਦ ਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸਜੁੱਥੇ ਪੜਹਦੇ ਹੋਣ ਉਥੋੀਂ ਦੇ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਤੇ  ਥਾਨੀ ਸਿਆਨ ਬਾਰੇ   ਚੇਤ ਹੋਣ, ਸ ਰਮੌਰ  ਥਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦ ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਹਮਾਨ 

ਅਮਲੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਭ ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾ, ਸ ਰਜਣ-ਿ ਣ, ਅਤੇ ਖੇਤਰ/ਦੇ  ਦੇ ਅਮੀਰ ਭੰਡਾਰਾਂ 
ਨਾਲ  ਾਹ ਪ ਆਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਇੁੱਕ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਅਤੇ ਏਥੋੀਂ ਤੁੱਕ ਸਕ ਹਰ ਇੁੱਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ 
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ  ੀ 'ਓਥੇ ਰਸਹੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ' ਭਰਤੀ ਕਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁੱਖਣਿੇ।   

22.10.  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀ ਪਹ ੰ ਚ ਤੇ ਕ ਦਾਅ  ਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬਲ,  ਰਤੋੀਂ ਤ ੇ ਜੀ ੰਤਾ  ਧਾਉਣ ਲਈ 

 ਧੇਰੇ ਉਸ  ਾਂ, ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ਧੇਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਂ ਬੋਲੀ/ ਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਣੇਿੇ। ਸਨੁੱਜੀ ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਧਅਮ  ੁੱਜੋੀਂ  ਰਤਣ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 

ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਚਾਰ- ਾਲਾ ਦੋਹਰੀ ਉਪਾਧੀ ਸ   ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦ ਭਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ 
 ੀ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਮ.ਲ. (ਸਮ ਾਲ ਲਈ),  ਾਰੇ ਦੇ  ਦੀਆਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਿਆਨ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਪੜਹਾਉਣ ਲਈ ਸ ਸਿਆਨ ਤੇ ਿਸਣਤ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੇ  ਰਿ ਦੀ ਸ ਖਲਾਈ ਸ ੁੱਚ।  
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22.11. ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਲਥੇ ਅਤੇ ਸ ਆਸਖਆ, ਕਲਾ ਤੇ ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ, 

ਪ ਰਾਤੁੱਤ-ਸ ਸਿਆਨ, ਕਲਾ-ਸਕਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ-ਰਖਾਅ, ਭਾਸ਼ਸਚੁੱਤਰੀ-ਨਮੂਨਾਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਕੜਜਾਲ ਨਮੂਨਾਕਾਰੀ ਦੇ 
ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸ ਰਜੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ  ੁੱਸਭਆਚ ਾਰ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਤੇ  ਾਧੇ ਲਈ, 

 ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ, ਕਲਾ-ਸਕਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ-ਰੁੱਖਾਅ 

ਲਈ, ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ ਤੇ ਸ ਰਾ ਤੀ ਤੇ  ੈਰ- ਪਾਟਾ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਸਨਿਰਾਨੀ ਤੇ ਚਲਾਉਣ  ਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ 
ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਲੋੜੀੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ  ੁੱਜੋੀਂ ਇਹ  ੈਰ- ਪਾਟਾ ਉਦਯੋਿ ਨੂੰ  ੀ  ੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ‘ਤੇ 
ਤਿਸੜਆਂ ਕਰੇਿਾ। 

22.12.  ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸ ਰਾ ਤ ਦਾ ਸਿਆਨ ਸ ਸਖ ਆਰਥੀ ਸ ੁੱਧੇ ਆਤਮ ਾਤ 

ਕਰਨ। ਇ  ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ ਸ ਸਦਅਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸਹੁੱਸ ਆਂ ਸ ੁੱਚ ਘ ੰਮ-ਸਫਰ ਕੇ 
ਆਉਣ ਸਜਹੀਆਂ ਆਮ  ਰਿਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ  ੈਰ- ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਈ ਹ ਲਾਰਾ ਨਹੀੀਂ ਦੇ ੇਿਾ 
ਬਲਸਕ ਇ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸਹੁੱਸ ਆਂ ਦੀ  ੰਨ-  ੰਨਤਾ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰ, ਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ ਦੀ  ਮਝ 

ਤੇ ਸਿਆਨ  ੀ ਹੋ ੇਿਾ। 'ਇੁੱਕ ਭਾਰਤ  ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇ  ਸਦਸ਼ਾ ਲਈ, ਦੇ  ਸ ੁੱਚ 100 

 ੈਰ- ਪਾਟਾ ਸਟਕਾਸਣਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ ਸਜੁੱਥੇ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
 ਾਧੇ ਸਹੁੱਤ ਇ ਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਹਾ , ਸ ਸਿਆਨਕ ਯੋਿਦਾਨ, ਪਰੰਪਰਾ ਾਂ, ਮੂਲ  ਾਸਹਤ ਤੇ ਸਿਆਨ, ਆਸਦ ਦੇ 
ਅਸਧਐਨ ਲਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਨੂੰ ਘੁੱਲਣਿੀਆਂ।  

22.13. ਕਲਾ ਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਤੇ ਮਾਨ -ਸ ਸਿਆਨਾਂ  ਾਸਰਆਂ ਲਈ ਉਚਰੇੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਅਸਜਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ 
ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਦੇ  ੁੱਧ ਪ ਾਰ  ਾਲੇ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਮੌਕੇ  ੀ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿੀ ਸਜ  ਨਾਲ 

ਇਹਨਾਂ ਯੋਿਤਾ ਾਂ ਦੀ ਅ ਰਦਾਰ  ਰਤੋੀਂ  ੀ ਹੋ ੇਿੀ । ਪਸਹਲਾਂ ਹੀ  ੈੀਂਕੜੇ ਪੀਠ, ਅਜਾਇਬ-ਘਰ, ਕਲਾ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ-ਘਰ, ਤੇ ਸ ਰਾ ਤੀ ਥਾ ਾਂ ਹਨ ਸਜੰਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾ ੀ ਕਾਰਜਕਰਨ ਲਈ ਯੋਿਤਾ-ਹਾ ਲ ਸ ਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 
 ੁੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਜ ੇੀਂ ਹੀ ਇਹ ਥਾ ਾਂ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ ਸ ਅਕਤੀ ਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ 

ਕਲਾ-ਸਕਰਤਾਂ ਹਾ ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ਤੇ  ੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ ਤਾਂ ਸਬਜਲੇਈ ਅਜਾਇਬ-ਘਰਾਂ, 
ਪਰਦਰਸ਼ਨ-ਘਰਾਂ, ਤੇ ਸ ਰਾ ਤੀ ਥਾ ਾਂ  ਣੇੀਂ ਹੋਰ ਅਜਾਇਬ-ਘਰ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੈਰ- ਪਾਟਾ ਉਦਯੋਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸ ਰਾ ਤ ਦੇ ਰੁੱਖ-ਰੁੱਖਾਅ ਲਈ  ੀ ਯੋਿਦਾਨ ਪਾ  ਕਦੇ ਹ ਨ।  

22.14.  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਸ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਖਣ  ਮੁੱਿਰੀ ਤੇ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਹੋਰ 

ਸਲਖਤੀ ਤੇ ਉਚੇਰੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਲਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸ ਆਸਖਆ 

ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਤ ਰੰਤ ਪ ਾਰ ਕਰੇਿਾ। ਇ   ਾ ਤੇ, ਇੁੱਕ 'ਭਾਰਤੀ ਉਲਥਾ ਤੇ ਸ ਆਸਖਆ  ੰ ਥਾਨ' ਥਾਸਪਆ 

ਜਾ ੇਿਾ। ਅਸਜਹਾ  ੰ ਥਾਨ ਦੇ  ਲਈ  ੁੱਚੀ-ਮ ੁੱਚੀੀਂ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲੀ  ੇ ਾ ਹਾ ਲ ਕਰਾਏਿਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ  ੁੱਡੀ 
ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਬਹ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸ ਸ਼ਾ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਲਥੇ ਤੇ ਸ ਆਸਖਆ ਦੇ ਮਾਹ ਰਾਂ ਨੂੰ ਰ ਜ਼ਿਾਰ  ੀ ਦੇ ੇਿਾ, 
ਸਜਹੜਾ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ  ਾਧੇ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ। ਭ ਾਅਸ   ਆਪਣੇ ਉਲਥਾ ਤੇ ਸ ਆਸਖਆ 

ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ  ਰਤੋੀਂ ਕਰੇਿਾ। ਭਅ ਸ  ਾਂ  ਮੇੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸ ਕਾ  

ਕਰਨਿੀਆਂ ਤ ੇ ਸਜ ੇੀਂ ਹੀ ਯੋਿਤਾ  ਾਲੇ ਉਮੀਦ ਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਿ ਤੇ ਸਿਣਤੀ  ਧੇਿੀ ਹੋਰ ਖੋਜ ਸ ਭਾਿਾਂ ਨਾਲ  ਸਹਯੋਿ 

 ਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਸ  ਾਂ  ਮੇਤ ਬਹ ਤ  ਾਰੀਆਂ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

22.15.  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਯੋਿਦਾਨ ਤੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਰੂਪਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਸ ੁੱਚ  ਾਸਹਤ ਕਰਕੇ, ਇ  ਦੀ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਮਹੁੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ ਸਿਆਨ ੀ   ਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਇੁੱਕ-ਧਾਰਾ ੀ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤ ੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੁੱਕ  ੀਮਤ ਰੁੱਖਣ ਤੋੀਂ ਹਟ ਕੇ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਤਿੜੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾ 
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ਕੇ ਮ ੁੱਖ-ਧਾਰਾ ਸ ੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਇਹ ਸਤੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ  ੂਤਰ ਦੀ ਇੁੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ । ਇਹ ਕੁੱਲੀ-ਕਾਰੀ ਨਹੀੀਂ, ਬ ਲਸਕ ਮਨੋਭਾ ੀ ਤੇ ਨ ੇੀਂ ਢੰਿਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਿਸਣਤ, 

ਤਾਰਾ-ਸ ਸਿਆਨ, ਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ ਸਿਆਨ, ਨਾਟਕ-ਸ਼ਾਤਰ, ਯੋਿ, ਆਸਦ  ਮਕਾਲੀ ਤੇ ਪਰ ੰਿੀ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ 

ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਹਾਈ ਜਾ ੇਿੀ। ਇੰਞ, ਬਾਕੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਨ  ਾਰਤਾ ਸ ੁੱਚ,  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ  ੀ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀਆਂ  ੁੱਡੀਆਂ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਬਣਨ  ੁੱਲ  ਧਣਿੇ।  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਤੇ ' ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਸਿਆਨ ਪਰਣਾਲੀ' ਦਾ 
ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਸ ਰਮੌਰ ਅੰਤਰਸ ਸ਼ਾ ੀ ਖੋਜ ਕਰਨ  ਾਲੇ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਸ ਭਾਿ  ਾਰੀ ਨ ੀੀਂ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਥਾਪੇ/ਤਿੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਅਸਜਹਾ ਚਾਹ ੇ ਤਾਂ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ  ਰਬੰਿੀ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ   ਭਾ ੀ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣ ਜਾ ੇਿੀ। ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ  ੰ ਸਕ੍ਰ ਤ ਸ ੁੱਚ 4- ਾਲਾ ਅਖੰਡੀ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਦੋਹਰੀ ਉਪਾਧੀ ਸ   ਚਲਾ ਕੇ  ਾਰੇ ਦੇ  ਸ ੁੱਚ ਇੁੱਕ ਮ ਸਹੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ 

ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

22.16. ਭਾਰਤ  ਾਰੀਆਂ  ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਤੇ  ਾਸਹਤ ਦਾ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤ ੇ 
ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦਾ ਇੰ ਞੇ ਈ ਪ ਾਰ ਕਰੇਿਾ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰੜੇ ਸਜੰਨਹਾਂ  ੁੱਲ ਬਣਦਾ ਸਧਆਨ ਨਹੀੀਂ 
ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਨੂੰ ਇਕੁੱਠੇ ਕਰਨ,  ੰਭਾਲਣ, ਉਲਥਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਸਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੜੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ।  ਾਰ ੇ 
ਦੇ  ਦੀਆਂ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਤੇ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਸ ਭਾਿ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਤਿੜੇ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣਿੇ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ, ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ,  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਖਰੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਲ  ਬੰਧ ਦੇ ਅਸਧਐਨ 

ਲਈ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਨ ੇੀਂ ਪੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸ ਖ ਲਾਈ ਸਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਆਪਣੀ   ੈਧੀਨਤਾ ਕ ਾਇਮ ਰੁੱਖਦੇ 
ਹੋਏ,  ਨਾਤਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ ਰਲੇ ੇੀਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੁੱਖਣਿੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਨ 

ਅਮਲਾ ਕੰਮ ਕਰ  ੁੱਕੇ ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ੀ ਤਿੜੇ ਤੇ ਕਰੜੇ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਹੁੱ ੇ  ੁੱਜੋ ਸ ਖਲਾਈ 

ਹਾ ਲ ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਏ ੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ  ਾਹ ੇੀਂ ਰੁੱਖਸਦਆਂ, ਸਜੁੱਥੇ  ੀ ਪਰ ੰਿੀ ਹੋ ੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ 
ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਬ ਣ ਜਾਣਿੇ; ਮ ੜ ਉਹ  ਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਸ ਰਮੌਰ ਭ ਾਸ਼ਾ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਇੁੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸ ੁੱਚ ਦੋਹਰੀ ਉਪਾਧੀ ਸ ੁੱ  ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹਾ ਲ ਕਰਾ  ੁੱਕਣਿੇ। ਹੋਰ, ਇਹ  ੀ   ਝਾਅ ਹੈ 

ਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ  ਾ ਤੇ ਇੁੱਕ ਨ ੀੀਂ  ੰ ਥਾ ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਕ ੀਤੀ ਜਾ ੇ। ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰ ੀ, ਤੇ ਪਰਾਸਕ੍ਰਤ ਲਈ  ੀ ਸਕ ੇ 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਦੇ ਸ ਹੜੇ ਸ ੁੱਚ ਕੌਮੀ  ੰ ਥਾ (ਜਾਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ) ਦੀ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਾਂ, ਕਲਾ 
ਇਸਤਹਾ , ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਸਧਐਨ ਸ਼ਾ ਤਰ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਲਈ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਲਈ  ੀ 
ਅਸਜਹੀਆਂ ਈ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ।  

22.17.  ਨਾਤਨੀ, ਕਬੀਸਲਆਈ, ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ  ਣੇੀਂ  ਾਰੀ ਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਤੇ  ਾਧੇ 
ਲਈ ਨ ੇੀਂ ਤਾਣ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਿੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ ਤ ੇ ਭਾਈ ਾਲੀ ਨਾਲ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਜਨ-ਦਾਨ 

ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਡੀ ਭੂਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਿੇ। 

22.18. ਭਾਰਤ ਦੇ  ੰਸ ਧਾਨ ਦੀ ਅੁੱਠ ੀੀਂ  ੂਚੀ ਸ ੁੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਬਲਕ ਲ ਨ ੇੀਂ  ੰਕਲਪਾਂ ਲਈ  ਰਲ 

ਪਰ  ਹੀ ਸ਼ਬਦਾ ਲੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਥੇ  ਮੇੀਂ ਦੇ ਸਹ ਾਬ ਨਾਲ ਸਬਲਕ ਲ ਨ ੇੀਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਲੋਕ ਅਰਪਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕ ਝ  ਰਬੋਤਮ ਸ ਦ ਾਨਾਂ ਤੇ ਮ ਾਤ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਿੀ  ਾਲੇ ਪੀਠ ਥਾਪੇ ਜਾਣਿੇ (ਸਜ ੇੀਂ  ਾਰੇ ਜੁੱਿ 

ਸ ੁੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਲਈ  ਫ਼ਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)। ਇਹ ਪੀਠ ਸਜੁੱਥੇ  ੰਭ  ਹੋ ੇ ਪਰਚੁੱਲਤ ਸ਼ਬਦ 

ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸਤਆਰ ਕਰਨ  ੇਲੇ ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ  ੀ ਕਰਨਿੇ, ਤ ੇਕਈ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸ ੁੱਚ 

ਜਨਤਾ ਤੋੀਂ  ਭ ਤੋੀਂ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ   ਝਾਅ  ੀ ਲੈਣਿੇ। ਸ ੁੱਸਖਆ, ਪੁੱਤਰਕਾਰੀ, ਲੇਖਣ, ਭਾਸ਼ਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ੁੱਚ  ਰਤੋੀਂ 
ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ  ੰਡੇ ਜ ਾਣਿੇ, ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਕੜਜਾਲ 'ਤੇ  ੀ ਹਾ ਲ 

ਹੋਣਿੇ। ਅੁੱਠ ੀੀਂ  ੂਚੀ  ਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੀਠ ਕੇੀਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰਾ 
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ਕਰ ਕ ੇਥਾਪੇਿੀ। ਕੇੀਂਦਰ ਤੇ/ਜਾਂ ਰਾਜ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ  ੁੱਡੀ ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਬ ਲਾਸਰਆਂ  ਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਲਈ  ੀ ਪੀਠ 

ਇੰਞੇ ਈ ਥਾਪ  ਕਦੇ ਹਨ।  

22.19. ਖਤਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੀਆਂ ਅਮੀਰ  ਥਾਨੀ ਕਲਾ ਾਂ ਤੇ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਲਈ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕੜਜਾਲ-ਅਧਾਰੀ ਮੰਚ/ਮ ਹਾਣੇ/ਸ ੁੱਕੀ ਰਾਹੀੀਂ 
ਭੰਡਾਰਣ/ਦ ਤਾ ੇਜ਼ੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਇ  ਮ ਹਾਣੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ  ਾਲੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ   ਨਾਉਣ  ਾਲੇ, ਕਸ ਤਾ 
ਬੋਲਣ  ਾਲੇ, ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ  ਾਲੇ, ਲੋਕ ਿੀਤ ਿਾਉਣ ਤੇ ਨੁੱਚਣ  ਾਲੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ (ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ  ਡੇਰੀ ਉਮਰ 

ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੇ  ਬੋਲਸਚੁੱਤਰ, ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਬੋਲ-ਭੰਡਾਰ (ਸਰਕਾਰਸਡੰਿਜ਼), ਤੇ ਹੋਰ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ।  ਾਰੇ ਦੇ  'ਚੋੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 

 ਬੰਧ ਰੁੱਖਦੀ  ਮੁੱਿਰੀ ਮੰਚਾਂ/ਮ ਹਾਸਣਆਂ/ ਸ ੁੱਕੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸਹੁੱ ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 

 ੁੱਸਦਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਟੋਲੀਆਂ  ਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ 

ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨ- ਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ। ਇਹਨਾਂ  ੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਖੋਜ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸਮ.ਲ. ਇਸਤਹਾ , ਪ ਰਾਤੁੱਤ, ਭਾਸ਼ਾ-ਸ ਸਿਆਨ, ਆਸਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕੌਖੋ  ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਏਿੀ।  

22.20. ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ, ਕਲਾ ਾਂ, ਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰ ਦੇ  ਥਾਨੀ ਉ ਤਾਦਾਂ (ਮਾ ਟਰਜ਼) ਨਾਲ ਤੇ/ਜਾਂ ਉਚੇਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਸਧਐਨ ਲਈ  ਾਰੇ ਉਮਰ- ਰਿਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ  ਜ਼ੀਫ਼ੇ ਥਾਪੇ ਜਾਣਿੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ 
ਦਾ  ਾਧਾ ਤਾਂ ਈ ਹੋ  ਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਲਿਾਤਾਰ  ਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ ਇ ਹ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ  ਰਤੀਆਂ 

ਜਾਣ।  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਜੀ ੰਤ ਕਾਸ , ਉਪਸਨਆ , ਅਣਿਲਪੀ ਪੋਥੀਆਂ, ਪਾਠ-ਪੋਥੀਆਂ, 

ਪੁੱਤਰਕਾਰੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਕਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ  ਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ਰਮੌਰ ਕਾਸ  ਤੇ  ਾਰਤਕ 

ਲਈ ਇਨਾਮਾਂ  ਰਿੇ ਪਰੋਤ ਾਹਨ ਥਾਪੇ ਜਾਣਿੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਮ ਹਾਰਤ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਲਈ ਯੋਿਤਾ 
ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹੁੱ ਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ੇਿੀ। . 

23. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਿਰਤੋੋਂ ਤੇ ਅਿੰਡਤਾ 

23.1. ਭਾਰਤ  ੂਚਨਾ ਤੇ  ੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ ਖਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਪ ਲਾੜ, ਸ ੁੱਚ ਭੂਮੰਡਲੀ ਆਿੂ ਹੈ। 

'ਅੰਕੀ ਭਾਰਤ ਮ ਸਹੰਮ' ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੁੱਕ ਅੰਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ-ਹਾ ਲ  ਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸ ੁੱਚ 

ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹ ੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇ  ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ ਭਾ ੇੀਂ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ 
ਭੂਸਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਿੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਪ  ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਟਆਂ ਦੇ   ਧਾਰ ਸ ੁੱਚ ਮਹੁੱਤ   ਾਲੀ 
ਭੂਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਿੀ; ਇੰਞ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਹ ਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਤਾ ਦੋ-ਸਦਸ਼ਾ ੀ ਹੈ।  

23.2. ਤਕਨੀਕ-ਮੰਝੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਉੱਦਮੀਆਂ  ਣੇੀਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤੁੱਖ ਸ ਰਜਣਯੋਿਤਾ ਨਾਲ 

ਜ ੜ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਸ  ਫੋਟੀ ਿਤੀ ਦੇ ਹ ੰਸਦਆਂ ਇਹ ਪੁੱਕਾ ਹੈ ਸਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 'ਤੇ ਬੜੇ ਢੰਿਾ 
ਨਾਲ ਅ ਰ ਕ ਰੇਿੀ, ਸਜੰਨਹਾਂ 'ਚੋੀਂ ਇ   ੇਲੇ ਕ ਝ ਨੂੰ ਈ ਸਕਆ ੀਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬ ੁੱਧ, ਮਸ਼ੀਨ ਸ ੁੱਖਣ, 

ਅਖੰਡ ਲੜੀਆਂ, ਚ  ਤ ਫੁੱਟੇ, ਹੁੱਥ-ਫੜ ੇੀਂ ਕੰਸਪਊਟਰ ਉਪਕਰਣ, ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਸ ਕਾ  ਲਈ ਢਲ ੀੀਂ ਕੰਸਪਊਟਰ 

ਪਰੀਸਖਆ, ਅਤੇ ਮਾਨਸ ਕ- ਾਧਨ ਤੇ ਭੌਸਤਕ- ਾਧਨ  ਾਲੀਆਂ ਨ ੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਇਹ ਈ ਨਹੀੀਂ 
ਬਦਲਣਿੀਆਂ ਸਕ ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਸ ੁੱਚ ਕੀ ਸ ੁੱਖਦੇ ਹਨ ਬ ਲਸਕ ਇਹ  ੀ ਬਦਲ ਦੇਣਿੀ ਆਂ ਸਕ ਉਹ 

ਸਕ ੇੀਂ ਸ ੁੱਖਦੇ ਹਨ; ਇ  ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮ ਹਾਜ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਮ ਹਾਜ ਦੋ ਾਂ 'ਤ ੇ 
 ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ।  
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23.3. ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਪੁੱਖਾਂ ਸ ੁੱ ਚ   ਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਤੇ ਅਖੰ ਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬੜਹਾ ਾ ਸਦੁੱਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਕ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਤੋੀਂ ਪਸਹਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ  ਬੰਧ ਰੁੱਖਦੇ 
ਪਰ ੰਿਾਂ ਸ ੁੱਚ ਪਸਕਆਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੋ ੇ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੋ ਾਂ 
ਲਈ ਸ ੁੱਖਣ, ਮ ਲਾਂਕਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਅਤੇ ਇੰਞੇ ਈ ਹੋਰਾਂ ਦ ੇ  ਾਧੇ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਬਾਰ ੇ 
ਸ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ  ਾ ਤੇ ਮੰਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ   ੈਧੀਨ ਸਪੰਡ, 'ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ' (ਕੌਸ ਤਮ), ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਕੌਸ ਤਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ ੁੱਸਖ ਆ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੀ ਅਿ ਾਈ 

ਕਰਨ  ਾਸਲਆਂ, ਰਾਜ ਤੇ ਕੇੀਂਦਰੀ  ਰਕਾਰਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੁੱਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਲਕ ਲ ਨ ਾਂ ਸਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਹਾ ਲ ਕਰਾ 
ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ  ਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਤੇ  ਰਬੋਤਮ ਰੀਤਾਂ  ਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾ ਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 
ਪਰ ੇਸ਼, ਤੈਨਾਤੀ, ਤੇ  ਰਤੋੀਂ ਬਾਰੇ ਸਨਰਣੇ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ  ੌਖ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਕੌਸ ਤਮ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਜ 

ਹੋਣਿੇ: 

ੳ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇੀਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ  ਰਕਾਰ ਕਸਰੰਦੀ ਆਂ ਨੂੰ   ਤੰਤਰ ਪਰਮਾਣ-ਅਧਾਰੀ 
 ਲਾਹ ਦੇਣਾ; 

ਅ. ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ੁੱਚ ਬੋਧੀ ਤੇ  ੰ ਥਾਈ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੀ ਉ ਾਰੀ;  

ੲ. ਇ  ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਰਣਨੀਤ ਾ ੀ ਧ ੁੱ  ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਚਤ ਣਾ; ਤੇ 

 . ਖੋਜ ਤੇ ਕਾਢ ਲਈ ਨ ੀਆਂ ਸਦਸ਼ਾ ਾਂ ਦੁੱ ਣੀਆਂ।  

23.4. ਸ ਸਖਆ ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਬਦਲਦੇ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਪਰ ੰਿੀ ਰਸਹਣ ਲਈ, ਕੌਸ ਤਮ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ 

 ਰੋਤਾਂ ਤੋੀਂ ਭਰੋ ੇਯੋਿ ਅੰਕਸੜ ਆਂ ਦਾ ਪਰ ਾਹ ਲਿਾਤਾਰ ਬ ਣਾਈ ਰੁੱਖੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਸਖਆ ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ 
ਕਾਢਕਾਰ ਤੇ ਸ ਹਾਰਕਾਰ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਅੰਕਸੜਆਂ ਦੇ ਸਬਖਲੇਖਣ ਲਈ ਖੋਜੀਆਂ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਜ ੁੱਟਾਂ ਨਾਲ 

ਜ ੜੇਿੀ। ਸਿਆਨ ਤੇ ਸ ਹਾਰ ਦੇ ਜੀ ੰਤ ਸਪੰਡ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ  ਾ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ ਸਖਆ ੀ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਤੇ ਸ ਹਾਰਕਾਰਾਂ ਤੋੀਂ ਆਿਤ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ ਤਮ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਖੇਤਰੀ 
ਤੇ ਕੌਮੀ  ਮਾਿਮ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਕਰਾਏਿੀ।  

23.5. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਦਖਲਾਂ ਦੀ ਧ ੁੱ  ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਮਲਾਂ ਦੇ   ਧਾਰ ਲਈ, ਅਸਧ ਆਪਕਾਂ ਦੀ 
ਸਤਆਰੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਨੂੰ  ਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਸ ੁੱਚ  ਾਧੇ ਲਈ, ਸ ਸਖਆ ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, 
ਪਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਦਾਖਸਲਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਆਸਦ 

ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਅਮਲ ਹੋਣਿੇ।  

23.6. ਉਤਲੇ  ਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ  ੂਖਮ- ਾਧਨਾਂ ( ਾਫ਼ਟ ੇਅਰ) ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  

ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਹਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਇਹ  ਾਰੇ 
 ੂਖਮ- ਾਧਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ਾਰੀਆਂ ਮ ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ ਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸਦਸ ਆਂਿ 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ  ਮੇਤ  ਰਤੋੀਂਕਾਰਾਂ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਹਲਸਕਆਂ ਨੂੰ ਹਾ ਲ ਹੋਣਿੇ। ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ 
ਸਬਜਲੇਈ-ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਦਾ ਸ ਕਾ   ਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਾਰੇ ਰਾਜਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ, 

ਕੇੀਂਸ ਤ  (ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ,  ੀਆਈਈਟੀ), ਕੇੀਂਦੂਸ ਬੋ ( ੀਬੀਐ ਈ), ਕੌਖ ਪਾ  (ਕੌਮੀ 
ਖ ਲਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾਨ, ਐਨਆਈਓਐ ), ਤੇ ਹੋਰ ਸਪੰਡਾਂ/ ੰ ਥਾ ਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਲਿਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰ ਹੇਿਾ, ਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ 
ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੜਹਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ। ਇ  ਮੰਚ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਸਬਜਲੇਈ-ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਰਾਹੀੀਂ 'ਅਸਧ ਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  

ਲਈ  ੀ ਹੋ  ਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਕਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ  ਾਧੇ ਤੇ 
ਪ ਾਰ ਲਈ ਕੇੀਂਸ ਤ  ਨੂੰ ਤਿੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਦੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਢ ੁੱਕ ੇ ਉਪਕਰਣ ਹਾ ਲ 
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ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ ਤਾਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਸਬਜਲੇਈ-ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਦਾ ਢ ੁੱਕ ਾਂ   ਮੇਲ 

ਕਰ  ੁੱਕਣ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮੰਚ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਦੀਕਸ਼ਾ/  ੁੱਯਮ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਸ ੁੱਚ ਸਬਹਤਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਿੇ, ਅਤੇ ਇ  ਸ ੁੱਚ  ਰਤੋੀਂਕਾਰਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ/ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੋ ੇਿਾ, ਤਾਂ ਸਕ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਦੇ ਸ ਕਾ ਕਾਰ  ਰਤੋੀਂਕਾਰ ਲਈ  ੌਖਾਲੀ ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਸ ਰਜ 

 ੁੱਕਣ।  

23.7. ਨ ੀਆਂ  ਾਹਮਣੇ ਆਉੀਂਦੀਆਂ ਪਈ ਆਂ ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ  ੁੱਲ ਖਾ  ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜਹੜੀਆਂ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁੱਕੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ ਕਰਨਿੀਆਂ। ਜਦੋੀਂ 'ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ' 
1986/1992 ਬਣਾਈ ਿਈ  ੀ, ਉਦੋੀਂ ਇੰਟਰਨੈੁੱਟ  ੁੱਲੋੀਂ ਸਲਆਂਦੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਸਬਘਨਪਾਊ ਅ ਰ ਦੀ ਸਕਆ  

ਲਾਉਣੀ ਔਖੀ  ੀ।  ਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਪਰਣਾਲੀ ਸ ੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਤੁੱਖੇ ਤੇ ਸਬਘਨਪਾਊ ਬਦਲਾ ਾਂ ਨਾਲ ਸ ੁੱਝਣ 

ਲਈ ਯੋਿਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋੀਂਦ,  ਾਨੂੰ ਸਦਨੋ-ਸਦਨ  ਧਦੇ ਪਏ ਮ ਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੁੱਿ ਸ ੁੱਚ  ੰਕਟ ਭਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਾਉੀਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਮ ਾਲ ਲਈ, ਸਜ   ਮੇੀਂ ਤੁੱਥਮੂਲਕ ਤੇ ਅਮਲਮੂਲਕ ਸਿਆਨ ਨੂੰ ਤ ਲਨ ਸ ੁੱਚ ਕੰਸਪਊਟਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮ ਨ ੁੱਖਾਂ ਤੋੀਂ 
ਅੁੱਿੇ ਲੰਘ ਿਏ ਹਨ,  ਾਡੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਮੰਡਲੀ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਸ ਕ ਤ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਰ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਇ  ਸਿਆਨ ਦਾ ਭ ਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

23.8. ਇਹ ਨੀਤੀ ਉ   ੇਲੇ ਸਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋੀਂ ਇੁੱਕ ਸਨਰਸ  ਾਦੀ ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀ - ਬਣਾਉਟੀ 
ਬ ੁੱਧ (ਬਬ ) 3ਸਦਸ਼ਾ ੀ/7ਸਦਸ਼ਾ ੀ ਅਭਾ ੀ- ੁੱਚ -  ਾਹਮਣੇ ਆ ਿਈ ਹੈ। ਸਜ ੇੀਂ-ਸਜ ੇੀਂ ਬਬ -ਅਧਾਰੀ 
ਸਕਆ -ਅਰਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਡੁੱਿੇਿੀ, ਬਬ  ਹ ਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ਾ ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇਿੀ ਜਾਂ ਸਪੁੱਛੇ ਛੁੱਡੇਿੀ 
ਅਤੇ, ਇ  ਕਰਕੇ, ਉਪਚਾਰਕਾਰਾਂ (ਡਾਕਟਰਜ਼) ਸਜਹੇ ਹ ਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ਾ ੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਭਕਾਰੀ  ਹਾਇਤਾਕਾਰ 

ਹੋ ੇਿੀ। ਬਬ  ਦੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥਾ ਾਂ ਤੇ ਸਬਘਨਪਾਊ  ਮਰੁੱਥਾ  ਾਫ਼ ਸਦੁੱ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇ  

ਦਾ ਛੇਤੀ ਹ ੰਿ ਾਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਸ ਤਮ ਦੇ ਪੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਸ ੁੱਚੋੀਂ ਇੁੱਕ ਇਹ ਹੋ ੇਿਾ ਸਕ 

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਘਨਪਾਊ  ਮਰੁੱਥਾ ਤੇ ਸਕਆ  ਕੀਤੇ  ਮੇੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ  ਰਿ ੰਡ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਬਖਲੇਖਣ 

 ਮੇੀਂ- ਮੇੀਂ ਸ ਰ ਮ ਸ ਮ ਨੂੰ ਦੇੀਂਦੀ ਰ ਹੇ। ਇ ਹਨਾਂ ਆਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਸ  ਮ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ 
ਰ ਮੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਿਾ ਸਜਹੜੀਆਂ ਦੀ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹ ੰਿਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

23.9. ਮ ਸ ਮ ਦੀ ਨ ੀੀਂ ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਰ ਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹ ੰਿਾਰੇ  ੁੱਜੋੀਂ, ਕੌਮੀ ਖੋਜ   ੰਥਾਨ ਇ  

ਤਕਾਨਲੋਜੀ ਸ ੁੱਚ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪਸਹ ਲਕਦਮੀ ਕਰੇਿਾ ਜਾਂ ਪ ਾਰ ਕਰੇਿਾ। ਬ ਬ  ਦੇ ਪਰ ੰਿ ਸ ੁੱਚ, ਕੌਖੋ  

ਸਤੰਨ-ਨ ਕਾਤੀ ਪਹ ੰਚ 'ਤੇ ਸ ਚਾਰ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ: ੳ) ਬੀਜਕੀ ਬਬ  ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੁੱਿੇ  ਧਾਉਣਾ; ਅ)  ਰਤੋੀਂ-ਅਧਾਰੀ ਖੋਜ 

ਦਾ ਸ ਕਾ  ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ; ਅਤੇ, ੲ) ਬਬ  ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਕਰ ਕੇ ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਸਜਹੇ ਭੂਮੰਡਲੀ 
ਬਦਲਾ ਾਂ ਦਾ  ਾਹਮਣਾ ਕਰ ਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਯਤਨਾ ਨੂੰ ਅੁੱਿੇ  ਧਾਉਣਾ।  

23.10. ਉਸ  ਾਂ ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁੱ  ਖੋਜ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀੀਂ ਬਲਸਕ ਪੜਹਾਈ  ਮੁੱਿਰੀ ਅਤੇ 
ਕੋਰ ਾਂ ਦੇ ਪਸਹਲੇ ਰੂਪ ਸਤਆਰ ਕਰਨ 'ਚ  ੀ  ਰਿਰਮ ਭੂਮਕਾ ਸਨਭਾਉਣਿੀਆਂ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ ਖਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ 

ਸਬਜਲੇਈ ਕੋਰ  ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਜਹੇ ਖਾ  ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣ  ਾਲੇ ਪਰਭਾ  ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮ ਲ 

ਹੋ ੇਿਾ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪਰਪੁੱਕ ਪੁੱਧਰ ਹਾ ਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ  ਾਂ, ਸਜੰਨਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਅਸਧਆਪਨ ਤੇ ਹ ਨਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਸ ੁੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤ ਸ ੁੱਚ ਹੋਣਿੀਆਂ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ 

ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਲਈ ਸਤਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਥ ੀੀਂ ਸ ਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ । ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਕ ਝ ਨੌਕਰੀਆਂ 

ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਬਨਾਉਣਿੀਆਂ, ਇ  ਲਈ ਰ ਜ਼ਿਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੁੱਲਦਾ ਰੁੱਖਣ ਲਈ ਹ ਨਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਣਹ ਨਰਕਾਰੀ 
 ੁੱਲ ਅਸਜਹੀਆਂ ਪਹ ੰਚਾ ਸਜਹੜੀਆਂ ਚ  ਤ-ਦਰ  ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਸਦਨੋ-ਸਦਨ 
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 ਧਦੀ ਜਾ ੇਿੀ।  ੰ ਥਾ ਾਂ ਅਸਜਹੀ ਸ ਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ  ੰ ਥਾਈ ਤੇ ਅਣ- ੰ ਥਾਈ ਭਾਈ ਾਲ ਤ ਦੀਕ ਕਰਨ 

ਲਈ   ੈਧੀਨ ਹੋਣਿੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸ ਖਲਾਈ ਹ ਨਰਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

23.11. ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਸ ੁੱਖਣ  ਰਿੇ ਬੀਜਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ "ਬਬ +ਕ" 

ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸ ਹਤ  ੰਭਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਤੇ ਕਨੂੰਨ ਸਜਹੇ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਦਅਚਾ ਅਤੇ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ 

ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਉ ਹ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸ ੁੱਚ ਕੋਰ ਾਂ ਦਾ ਸ ਕਾ  ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ ਤੇ   ੁੱਯਮ 

ਸਜਹੇ ਮੰਚਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਾਰ ਕਰ  ਕਦੇ ਹਨ। ਛੇਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਸ  ਾਂ ਇਹ ਸਬਜਲੇਈ ਕੋਰ  

 ਨਾਤਕ-ਪੂਰਬਲੇ ਤੇ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਕੋਰ ਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ੀ ਅਸਧਆਪਨ ਨਾਲ  ੀ ਜੋੜ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ  ਾਂ 
ਅੰਕੜਾ-ਟੀਕੀ, ਸਬੰਬ- ਰਿੀ ਕਰਣ, ਅਤੇ ਉਚਾਰ ਸਲਪੀ ਅੰਤਰੀ ਸਜਹੇ ਬਬ  ਲਾਭ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤਿੜਾ ਕਰਨ  ਾਲੇ 
ਨੀੀਂ ੀੀਂ-ਮ ਹਾਰਤ  ਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਥੀ ਸ ਖਲਾਈ ਦੇ  ਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ 
ਅਸਧਆਪਨ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਲਈ '  ਭਾ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਸ਼ੀਦਣ' (ਐਨਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਅੁੱਿੇ 

 ਧਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਿੰਢੇ ਜਾਣਿੇ।  

23.12. ਸਜ ੇੀਂ-ਸਜ ੇੀਂ ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ  ਾਹਮਣੇ ਆਉਣਿੀਆਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪੜਹਾਈ ਤੇ ਸਨਰੰਤਰ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਇਹਨਾਂ ਦੇ  ੰਭਾ ੀ ਸਬਘਨਪਾਊ ਅ ਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚੇਤੰਨਤਾ  ਧਾਉਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਇਤਾ ਕਰਨਿੀਆਂ 

ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਨੂੰ ਨਸਜੁੱਠਣਿੀਆਂ  ੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਜਨਤਕ  ਸਹਮਤੀ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਚ, ਭਖਦੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਅਤੇ 
 ਦਾਚਾਰੀ ਮਾਮਸਲਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਧਐਨ ਸ ੁੱ ਚ ਸਬਘਨਪਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਸ ਚਾਰ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿੀ, ਇਹੋ 
ਸਜਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ‘ਤ ੇ ਸਜਹੜੀਆਂ ਕੌਸ ਤਮ/ਮ ਸ ਮ  ੁੱਲੋੀਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਿਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਨਰੰਤਰ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਲਈ ਪੜਹਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਸ ਚਾਰ- ਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ  ਮੁੱਿਰੀ  ੀ ਸਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

23.13. ਬਬ -ਅਧਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਕ ੰਜੀ ਤ ਇੰਧਨ ਹਨ, ਤੇ ਅੰਕਸੜਆਂ ਨਾਲ  ਾਹ ਅਤੇ ਅੰਕਸੜਆਂ 

ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਨਜੁੱਤ , ਕਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਮਾਨਕਾ ਦੇ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨਤਾ  ਧਾਉਣੀ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਬਬ -ਅਧਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਸ ਕਾ  ਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜ ੜੇ  ਦਾਚਾਰ ਦੇ ਮ ੁੱਸਦਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਿਰ ਕਰਨਾ  ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਤੇੰਨਤਾ  ਧਾਉਣ  ਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕ ੰਜੀ ਤ ਭੂਮਕਾ ਸਨਭਾਏਿੀ। ਹੋਰ ਸਬਘਨਪਾਊ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਜੰਨਹਾਂ ਨਾਲ  ਾਡੇ ਸਜਉਣ ਢੰਿ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆ  ਹੈ, ਅਤੇ, ਇ  ਲਈ,  ਾਡੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 

ਪੜਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਿ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆ  ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ ੁੱਚ  ਾਫ਼ ਤ ੇ ਨਸ ਆਈ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਊਰਜਾ, ਜਲ- ੰਭਾਲ, 

ਹੰਢਣ ਾਰ ਖੇਤੀ,  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀ  ੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਾਤਾ ਰਣ-ਪੁੱਖੀ ਪਸਹ ਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ  ੁੱਲ 

ਪਸਹਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

24. ਸਬਜਲੇਈ ਤੇ ਅੰਕਾਿੀ ਸ ਿੱਸਿਆ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇਿੱਕ- ਮਾਨ ਿਰਤੋੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ 

24.1. ਨ ੀਆਂ ਪਰ ਸਥਤੀਆਂ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਨ ੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲੋੜਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਤੇ 
ਜੁੱਿ-ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕ ਜਦੋੀਂ ਤ ੇ ਸਜੁੱਥੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾ ੀ ਤ ੇ ਆਹਮੋ- ਾਹਮ ਣੇ  ਾਲੇ ਢੰਿ 

 ੰਭ  ਨਹੀੀਂ ਓਥੇ ਅ ੀੀਂ ਉੱਤਮ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਬਦਲ ੇੀਂ ਢੰਿਾਂ ਨਾਲ ਸਤਆਰ ਹੋਈਏ। ਇ   ਬੰਧ ਸ ੁੱਚ, 'ਕੌਮੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ 2020' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਤ ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਇ  ਦੇ  ੰਭਾ ੀ ਜੋਖਮ 

ਤੇ ਖਤਸਰਆਂ ਨੂੰ  ੀ   ੀਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਸਕ ੇੀਂ ਸਬਜਲੇਈ/ਅੰਕਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਲਾਭ ਇ  ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 
ਲੈ ਜਾ  ਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਘੜੇ ਅਤੇ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਤਰਹਾਂ ਤੋਲੇ ਅਿਾਉੀਂ ਅਸਧਐਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਇ  ਦੌਰਾਨ,  ਾਸਰਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸ ੁੱਸਖਆ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਸ ੁੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤੇ ਭਸ ੁੱਖੀ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਦਾ 
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 ਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕਾ ੀ ਮੰਚਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਲਦੇ  ੂ ੰਤ-ਅਧਾਰੀ ਸ ਸਖਆ ੀ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ 
ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ ਾਰ ਕਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।  

24.2. ਪਰ, ਸਬਜਲੇਈ/ਅੰਕਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਸਚਰ ਤ ਸਲਆ ਨਹੀੀਂ ਜਾ  ਕਦਾ ਸਜੰਨਾਂ ਸਚਰ ਅੰਕਾ ੀ 
ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਅੰਕੀ ਭਾਰਤ ਮ ਸਹੰਮ ਤੇ ਪ ੁੱਿ  ਕਦੇ ਕੰਸਪਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਦੇਣ ਸਜਹੇ  ਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਪੂਸਰਆ ਨਹੀੀਂ 
ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲਾ ਹੈ ਸਕ ਸਬਜਲੇਈ ਤੇ ਅੰਕਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ 
ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਦੇ  ਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤ ੁੱਲੀ ਨਾਲ ਨਸਜੁੱਠੇ।  

24.3. ਅ ਰਦਾਰ ਸਬਜਲੇਈ ਸ ੁੱਸਖਆਦਾਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਸ ਖਲਾਈ ਤੇ ਸ ਕਾ  ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱ  ਧਾਸਰਆ ਨਹੀੀਂ ਜਾ  ਕਦਾ ਸਕ ਇੁੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ੀ ਜਮਾਤੀ-ਕਮਰੇ ਦਾ ਚੰਿਾ ਅਸਧਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 

ਸਬਜਲੇਈ ਜਮਾਤ-ਕਮਰੇ ਦਾ ਚੰਿਾ ਅਸਧਆਪਕ ਹੋ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਬਜਲੇਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਸ ੁੱਚ ਲੋੜੀੀਂਦੇ 
ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ  ੁੱਖਰੀ ਪਹ ੰਚ  ੀ ਮੰਿਦਾ ਹੈ।  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ ਸਬਜਲੇਈ ਪਰੀਸਖਆ ਾਂ ਲੈਣ ਸ ੁੱਚ ਅਨੇਕਾਂ 
ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸਬਜਲੇਈ  ਾਤਾ ਰਣ ਸ ੁੱਚ ਪ ੁੱਛੇ ਜਾ  ੁੱਕਣ  ਾਲੇ   ਆਲਾਂ ਦੀ ਸਕ ਮ ਦੀਆਂ  ੀਮਾ ਾਂ, 
ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਬਜਲੀ ਦੀ ਿੜਬੜ, ਅਤੇ ਅਣ ਦਾਚਾਰੀ ਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਕ ਝ ਸਕ ਮ ਦੇ ਕੋਰ /ਸ ਸ਼ੇ, ਸਜ ੇੀਂ 
ਪਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾ ਾਂ ਅਤੇ ਸ ਸਿਆਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪਰੀਸਖਆ ਲਈ ਸਬਜਲੇਈ/ਅੰਕਾ ੀ  ਾਤਾ ਰਣ ਦੀਆਂ  ੀਮਾ ਾਂ 
ਹਨ, ਸਜਨਹਾਂ 'ਤੇ ਨ ੇੀਂ ਢੰਿਾਂ ਨਾਲ ਕ ਝ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ। ਇ  ਤੋੀਂ  ੀ ਅੁੱਿੇ, ਜੇ ਸਬਜਲੇਈ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਸ ਹਾਰੀ ਤੇ  ਰਿਰਮੀ-ਅਧਾਰੀ ਸ ੁੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀੀਂ ਜੋਸੜਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇ  ਦੇ ਬੁੱ  ਪਰਦਾ-ਅਧਾਰੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਬਣਨ ਦੀ  ੰਭਾ ਨਾ ਹੋ ੇਿੀ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ  ਮਾਜੀ, ਭਾ ਨਾ ੀ, ਤੇ ਮਨੋਚਲਣੀ ਪੁੱਖਾਂ 'ਤੇ  ੀਮਤ 

ਸਜਹਾ ਸਧਆਨ ਹੀ ਹੋ ੇਿਾ।  

24.4. ਅੰਕਾ ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ  ਾਹਮਣੇ ਹ ੰਸਦਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੋੀਂ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੁੱਕ ਦੇ ਹਰ ਪੁੱਧਰ ਦੇ 

ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤ ਲਨ ਦੀ  ਾਹਮਣੇ ਆਉੀਂਦੀ ਪਈ ਮਹੁੱਤਾ ਦੇ ਹ ੰਸਦਆਂ, ਇਹ ਨੀਤੀ 
ਹੇਠਲੀਆਂ ਕ ੰਜੀ ਤ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

ੳ. ਸਬਜਲੇਈ ਸ ਿੱਸਿਆ ਲਈ ਅਗਾਊੋਂ ਅਸਿਐਨ: ਇ  ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਨ ੰ ਘਟਾਉੀਂਸਦਆਂ ਹੋਇਆਂ, 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੂੰ ਸਬਜਲੇਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜੋ ੜਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
 ੰਦ-ਝੁੱ , ਸਬ-ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਦੇ ਪ ੰਦੀਦਾ  ੁੱਚੇ, ਆਸਦ ਸਜਹੇ ਜ ੜ ੇੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਧਐਨ ਲਈ  ੀ ਅਿਾਊੀਂ 
ਅਸਧਐਨਾਂ ਦੀ ਇੁੱਕ  ਮਾਂਤਰ ਲੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਸ ਤਮ (ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕ ਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ, 

ਐਨਈਟੀਐਫ), ਕੇੀਂਸ ਤ  (ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ,  ੀਆਈਈਟੀ), ਇਿਾਂਕੌਖ ਸ  

(ਇੰਦਰਾ ਿਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਖ ਲਹਾ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ, ਇ ਿਨੂ), ਭਾਤ ਾਂ (ਆਈਆਈਟੀਜ਼), ਕੌਤ ਾਂ 
(ਐਨਆਈਟੀਜ਼), ਆਸਦ ਸਜਹੀਆਂ ਢ ੁੱਕ ੀਆਂ ਕਸਰੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਿਾਊੀਂ 
ਅਸਧਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਦੁੱ ੇ ਜਾਣਿੇ ਤੇ ਲਿਾਤਾਰ   ਧਾਰ ਲਈ  ਰਤੇ ਜਾਣਿੇ।  

ਅ. ਅੰਕਾਿੀ ਢਾਂਚਾ: ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱ ਚ ਖ ੁੱਲਹੇ,  ਾਂਝੀ  ਰਤੋੀਂ  ਾਲੇ,  ਧਾਏ ਜਾ  ੁੱਕਣ  ਾਲੇ, ਤੇ ਜਨਤਕ 

ਅੰਕਾ ੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੈ ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਮੰਚਾਂ ਦ ਆਰਾ  ਰਸਤਆ ਜਾ  ੁੱਕੇ ਤੇ 
ਸਜਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ  ੁੱਡੇ ਖੇਤਰ,  ੰਨ-  ੰਨਤਾ, ਜਟਲਤਾ, ਤੇ  ੰਦ ਪ ਾਰ ਦੇ ਹੁੱਲ ਲਈ ਉਪਾ ਾਂ ਦਾ  ੰਕੇਤ 

ਦੇ  ੁੱਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਿਾ ਸਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ੁੱਚ ਸਤੁੱਖੇ  ਾਸਧਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕ ਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰੀ 
ਹੁੱਲ ਪ ਰਾਣੇ ਨ ਾ ਪੈ ਜਾਣ।  
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ੲ. ਸਬਜਲੇਈ ਅਸਿਆਪਨ ਮੰਚ ਤੇ  ੰਦ: ਸ ਸਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੁੱਪਣ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
ਨੂੰ  ੰਰਚਨਾਏ,  ੌਖੀ  ਰਤੋੀਂ  ਾਲੇ  ਹਾਈ  ੰਦਾਂ ਦਾ ਉਮ ਦਾ ਜ ੁੱਟ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ   ੁੱਯਮ ਤੇ 
ਦੀਕਸ਼ਾ ਸਜਹੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਹਾਲੀਆ ਸਬ-ਸ ੁੱਖਣ ਮੰਚਾਂ ਦਾ ਪ ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਹਾਲੀ ਆ 

ਜੁੱਿ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸ ਖਾ ਸਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਸਬਜਲੇਈ ਜਮਾਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦ ਪੁੱਖੀ (ਟੂ  ੇਅ) ਸਚੁੱਤਰੀ ਅਤੇ 
ਦ ਪੁੱਖੀ  ਰ ਣੀ ਦਮ ਹੀੀਂਏੀਂ (ਇੰਟਰਫ਼ੇ ) ਹਕੀਕੀ ਲੋੜ ਹਨ।  

 . ਸਿਸ਼ਾਿ ਤ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ, ਅੰਕਾਿੀ ਭੰਡਾਰ, ਅਤੇ ਪਰ ਾਰ: ਇ  ਦੇ ਅ ਰ ਦੀ  ੰਭਾ ਨਾ ਤੇ ਿ ਣ ੁੱਤਾ 
ਬਾਰੇ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਇੁੱਕ  ਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਪਰਣਾਲੀ  ਾਲੇ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਦੇ ਇੁੱਕ ਅੰਕਾ ੀ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 
ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਸਜ  ਸ ੁੱਚ ਕੋਰ -  ਤ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ, ਸ ੁੱਖਣ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਨਕਲਾਂ,  ਧਾ ੀ  ੁੱਤ, 

ਅਤੇ ਅਭਾ ੀ  ੁੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। ਮਨੋ ਰੰਜਨ ਭਰੇ ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱ ਚ 

 ਰਤੋੀਂਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ  ਾਫ਼ ਸਹਦਾਇਤਾਂ  ਣੇੀਂ, 
ਸਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਸ ਸ਼ਾ  ਤ  ੰਡਣ ਲਈ ਨਕਲ- ੰਭਾਲਣ ਦਾ 
ਇੁੱਕ ਭਰੋ ੇਯੋਿ ਢੰਿ ਹਾ ਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ।  

ਹ. ਅੰਕਾਿੀ ਪਾੜ੍ੇ ਨਾਲ ਸ ਿੱਝਣਾ: ਇਹ ਹ ੰਸਦਆਂ ਸਕ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੁੱਕ  ੁੱਡੇ ਸਹੁੱ ੇ ਤੁੱਕ ਅੰਕਾ ੀ ਪਹ ੰਚ ਬੜੀ 
ਸਨਿੂਣੀ ਸਜਹੀ ਹੈ, ਟੀ ੀ, ਰੇਡੀਓ, ਅਤੇ ਜਨ- ਮੂਹ ਰੇਡੀਓ ਸਜਹੇ ਹਾਲੀਆ ਜਨ- ੰਚਾਰ ਮਾਸਧਅਮਾਂ ਦੀ 
ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਰ ਾਰਣ ਤੇ  ਰ ਣੀ-ਪਰ ਾਰਣ ਲਈ  ੁੱਡੀ  ਰਤੋੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। ਸ ਸਦਆਰਥੀ  ਰਿ ਦੀਆਂ 

 ੁੱਖ- ੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸਜਹੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ  ੁੱਤੇ ਸਦਨ ਚੌ ੀ ਘੰਟੇ 
(24/7) ਹਾ ਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣਿੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਸ ੁੱਚ ਅੰਕਾ ੀ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣ ਤ ੇ ਜ਼ੋਰ 

ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਇ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ; ਸਜੁੱਥੋੀਂ ਤੁੱਕ  ੰਭ  ਹੋ ੇ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੁੱਕ 

ਅੰਕਾ ੀ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਹਾਈ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਸ ੁੱਚ ਪਹ ੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ ।  

ਕ. ਅਭਾ ੀ ਪਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਿਾਂ: ਦੀਕਸ਼ਾ,   ੁੱਯਮ, ਤੇ   ੁੱਯਮਪਰਭਾ ਸਜਹੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਬ-ਸ ੁੱਖਣ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ 

ਅਭਾ ੀ ਪਰਯੋਿਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤ ਸਲਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤਾਂ ਸਕ  ਾਰੇ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਤਮ ਅਸਭਆ  

ਅਤੇ ਹੁੱਥੀੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰਯੋਿ ਤੇ ਸਟਕੇ ਸ ੁੱਖਣ ਅਨ ਭ ਾਂ ਤੁੱਕ ਪਹ ੰਚ ਹੋ  ੁੱਕੇ। ਪਸਹਲੋੀਂ ਭ ਰੀ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ 

 ਾਲੀਆਂ ਸਬੁੱਜ-ਫੁੱਟੀਆਂ ਸਜਹੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਅੰਕਾ ੀ  ੰਦਾ ਰਾਹੀੀਂ  ਅ ੰ ੀ ਸ ਸਦਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ 
ਤੁੱਕ ਲੋੜੀੀਂਦੀ ਪਹ ੰਚ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ  ੰਭਾ ਨਾਂ ਨੂੰ  ੀ ਸ ਚਾਸਰਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਸ ਕਾ  ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ।  

ਿ. ਅਸਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸ  ਿਲਾਈ ਤੇ ਪਰੋਤ ਾਹਨ: ਅਸਧਆਪਕ ਇ  ਦੀ ਕਰੜੀ ਸ ਖਲਾਈ ਹਾ ਲ 

ਕਰਨਿੇ ਸਕ ਸ ਸਖਆਰਥੀ-ਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਅਤੇ ਸਬਜਲੇਈ ਅਸਧਆਪਨ ਮੰਚਾਂ ਤੇ  ੰਦਾਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ 
ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੇ ਸਬਜਲੇਈ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਰਚਨਹਾਰੇ ਸਕ ੇੀਂ ਬਸਣਆ ਜਾ ੇ। 

ਸ ਸਦਆਰਥੀ ਆਂ ਦੇ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਨਾਲ  ਰਿਰਮੀ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਅਤੇ ਇੁੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜ ੜਨ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ 

ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇਿਾ।  

ਗ. ਸਬਜਲੇਈ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰੀਸਿਆਿਾਂ:   ਝਾਏ ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ ਜਾਂ ਪਰਖ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬੋਰਡ, 

ਕੌਮ ਕੇੀਂ/ਕੌਪਕ (ਕੌਮੀ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕੇੀਂਦਰ/ਕੌਮੀ ਪਰੀਸਖਆ ਕਸਰੰਦੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਪੰਡਾਂ ਸਜਹੇ 
ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਸਪੰਡ ਮ ਲਾਂਕਣ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਾਂ ਸਤਆਰ ਕਰਨਿੇ ਤੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨਿੇ, ਸਜ  ਸ ੁੱਚ  ਮਰਥਾ ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, 
ਬ ਤੇ, ਸ ਰਲੇਖ/ਮ ੁੱਖ-ਤੁੱਤ, ਮਾਨਕੀ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ ਖਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਿੇ। 21 ੀੀਂ  ਦੀ ਦੇ 
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ਹ ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਮ ੁੱਖ ਸਧਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਰਾਹ ੀੀਂ ਮ ਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨ ੇੀਂ ਢੰਿਾਂ ਦੀ 
ਰਾਹ-ਸ ਖਾਈ ਲਈ ਅਸਧਐਨ ਹੁੱਥ ਲਏ ਜਾਣਿੇ।  

ਘ. ਸ ਿੱਿਣ ਦੇ ਰਲਿੇੋਂ ਨਮੂਨੇ: ਭਾ ੇੀਂ ਸਕ ਅੰਕਾ ੀ ਸ ੁੱਖਣ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦੁੱਤਾ ਸਿਆ ਹੈ ਪਰ 

ਆਹਮੋ- ਾਹਮ ਣੇ ਸ ਅਕਤੀਿਤ ਸ ੁੱਖਣ ਦੀ ਮਹੁੱਤਾ ਨੂੰ  ੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਸਦੁੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਇ  ਕਰਕੇ, 
 ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸ ਸਸ਼ਆਂ ਲਈ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਬਦਲ ੇੀਂ ਢੰਿਾਂ ਲਈ ਰਲ ੇੀਂ-ਸਮਲ ੇੀਂ ਸ ੁੱਖਣ ਦੇ ਅ ਰਦਾਰ ਨਮੂਸਨਆਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

ਙ. ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ: ਸਬਜਲੇਈ/ਅੰਕਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 'ਤੇ ਸਜ ੇੀਂ-ਸਜ ੇੀਂ ਖੋਜ  ਾਹਮਣੇ ਆਉੀਂਦੀ ਹੈ, ਕੌ ਸ ਤਮ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਸਪੰਡ ਸਬਜ ਲੇਈ/ਅੰਕਾ ੀ ਅਸਧਆਪਨ-ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਦੇ ਮਾਨਕ ਤੈਅ ਕਰਨਿੇ। ਇਹ ਮਾਨਕ ਰਾਜਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ ਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ 
 ਮੂਹਾਂ, ਉਸ  ਾਂ, ਆਸਦ ਦੇ ਸਬ-ਸ ੁੱਖਣ ਲਈ  ੇਧਾਂ ਉਲੀਕਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋਣਿੇ।  

24.5. ਜਿੱਗ-ਪਿੱਿਰ ਦ ਾ ਅੰਕਾਿੀ ਢਾਂਚਾ, ਸ ਸਿਆਿੀ ਅੰਕਾਿੀ ਸਿਸ਼ਾਿ ਤ ਅਤੇ  ਮਰਿੱਥਾ ਦ ੀ 
ਉ ਾਰੀ ਲ ਈ ਪਰਨਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ 

ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਾਧਨ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀੀਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਨ ਲਈ  ੁੱਖ- ੁੱਖ 

ਪਰਣਾਲੀਆਂ  ਾਲੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਨੂੰ   ਰਾਂ ਸਮਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੋ ਾਂ ਦੀਆਂ 

ਸਬ-ਸ ੁੱਸਖਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੰਾ ੀ ਢਾਂਚਾ, ਅੰਕਾ ੀ ਸ ਸ਼ਾ  ਤ ਤੇ  ਮਰੁੱਥਾ  ਾਧੇ ਦੀ ਉ ਾਰੀ ਲਈ 

ਇੁੱਕ-  ਰ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤ ਰਾਲੇ ਸ ੁੱਚ ਇ  ਨੂੰ ਪਰਨਾਈ ਇਕਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਿੀ। 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਕਉੀਂਸਕ ਲਿਾਤਾਰ ਸ ਕਾ  ਹ ੰਦਾ ਸਪਆ ਹੈ, ਇ  ਲਈ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲਾ ਸਬ-ਸ ੁੱਖਣਾ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੜੋ ਹ;ੈ ਅਸਜਹੇ ਹੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸ ਰਜਣਾ ਲਈ ਜੀ ੰਤ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਸਜਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ ਾਰ,  ੰਨ   ੰਨਤਾ, ਇੁੱਕ- ਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਚ ਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਲਸਕ 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ੁੱਚ ਹ ੰਦੇ ਸਤੁੱਖੇ ਬਦਲਾ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ ਕਾ   ੀ ਕਰ  ੁੱਕਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਜ  ਦਾ ਅੁੱਧਾ-ਜੀ ਨ 

ਇੁੱਕ  ਾਲ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਲਈ, ਇਹ ਕੇੀਂਦਰ ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, 
ਅੰਕਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ-ਸ ਧੀ ਤੇ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਸਬ-ਪਰਸ਼ਾ ਨ, ਆਸਦ 'ਚੋੀਂ ਮਾਹਰਾਂ  ਾਲਾ ਹੋ ੇਿਾ। 

ਭਾਗ - IV  ਿਾ ਤਸਿਕਤਾ ਸਿਿੱਚ ਸਲਆਉਣਾ 

25. ਕੇੋਂਦਰੀ ਸ ਿੱਸਿਆ  ਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂ ਤਗੜ੍ੇ ਬਨਾਉਣਾ 

25.1. ਇ  ਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ ਲੰਮੇਰ-ਕਾਲੀ  ੂਝ, ਮ ਹਾਰਤ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਹਾ ਲ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ 
ਕੌਮੀ, ਰਾਜ-ਪੁੱਧਰੀ,  ੰ ਥਾ ੀ, ਅਤੇ ਸਨੁੱਜ-ਪੁੱਧਰੀ  ਾਰੇ ਸਹੁੱ ੇਦਾਰਾਂ ਦੇ  ਾਂਝੇ ਅਮਲ ਦੀ ਮੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇ  

ਪਰ ੰਿ ਸ ੁੱਚ, ਨੀਤੀ 'ਕੇ ੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਤਿੜੇ ਕਰ ਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ 

ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਜਹੜਾ ਸਕਧਰੇ  ੁੱਧ ਅਸਧਕਾਰਾਂ  ਾਲਾ ਹੋ ੇਿਾ ਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਤੇ  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ ਸ ਕਾ  ਨਾਲ ਜ ੜੇ 
ਮ ੁੱਸਦਆਂ 'ਤੇ  ੁੱਡੇ ਪ ਾਰ  ਾਲੀ  ਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰੀਖਣ-ਪਰੀਖਣ ਦਾ ਮੰ ਚ ਹੀ ਨਹੀੀਂ ਹੋ ੇਿਾ। ਮ ੜ-ਘਸੜਆ ਤੇ 
ਮ ੜ-ਓਸਜਆ ਕੇੀਂਸ  ਬੋ ਮ ਸ ਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਾਂ ਦੇ ਅਨ  ਾਰੀ ਸ ਖਰਲੇ ਸਪੰਡਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ  ਸਹਯੋਿ ਨਾਲ ਦੇ  ਦੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਚਤ ਨ ਦੇ ਸ ਕਾ , ਪਰਿਟਾਓ, ਮ ਲਾਂਕਣ, ਅਤੇ   ਧਾਰ ਲਈ ਜ ੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ੇਿਾ। ਇਹ  ੰ ਥਾ ੀ 
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਾਂ ਸਤਆਰ ਕਰੇਿਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਾਤਾਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਿਾ ਸਜਹੜਾ ਇ  ਸਚਤ ਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਸ ੁੱਚ 

ਬਦਲਣ ਸ ੁੱਚ  ਹਾਈ ਹੋ ੇਿਾ।  
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25.2. ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਅਤੇ ਸ ੁੱਖਣ 'ਤੇ ਸਧਆਨ  ਾਪ  ਸਲਆਉਣ ਲਈ, ਚਿੰਾ ਹੋ ੇ ਸਕ 'ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲੇ' 
(ਮ ਸ ਮ) ਦਾ ਨਾਂ ਮ ੜ ਬਦਲ ਕੇ 'ਸ ੁੱਸਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲਾ' (ਸ ਮ) ਕਰ ਸਦੁੱਤਾ ਜਾ ੇ।  

26. ਸਿਿੱਤਕਾਰੀ:  ਭ ਲਈ ਪ ਿੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸ ਿੱਸਿਆ 

26.1.  ਮਾਜ ਦੇ ਭਸ ੁੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੌਜ ਆਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਨਾਲੋੀਂ ਸਬਹਤਰ ਕੋਈ ਸਨ ਸ਼ੇ 

ਨਹੀੀਂ; ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ 'ਚ ਪੈ ਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ ਭ ਰਪੂਰ  ਾਧੇ ਲਈ  ਚਨਬੁੱਧ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਭਾਿੀੀਂ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ 

1968 ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਚ ਸਚਤਸ ਆ ਸਿਆ  ੀ, 1986 ਦੀ ਨੀ ਤੀ ਸ ੁੱਚ ਦ ਹਰਾਇਆ ਸਿਆ  ੀ, ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ 1992 

 ਾਲੀ ਪੜਚੋਲ ਸ ੁੱਚ ਮ ੜ ਪੁੱਸਕਆਂ ਕੀਤਾ ਸਿਆ  ੀ, ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ 'ਤੇ ਜਨ ਤਕ ਖਰਚ ਕ ਘਪੈ ਦੀ 6% 

ਸ ਫ਼ਾਸਰਸ਼ ਕੀ ਤੀ ਪੁੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀੀਂ ਅੁੱਪਸੜਆ। ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ( ਰਕਾਰੀ - 
ਕੇੀਂਦਰ ਤ ੇ ਰਾਜ ਦੋ ੇੀਂ) ਕ ਘਪੈ ਦੇ 4.43% ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ  ੇ (ਆਮਦਨ-ਖਰਚ (ਬਜਟ) ਸ ਚਲੇ ਖਰਚ 2017-18 ਦਾ 
ਸਬਖਲੇਖਣ) ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ 10% ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ  ੇ। ਇਹ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹ ਤੇ ਸ ਕਸ ਤ 

ਅਤੇ ਸ ਕਾ ਸ਼ੀਲ ਦੇ ਾਂ ਨਾਲੋੀਂ ਸਕਧਰੇ ਘੁੱਟ ਹੈ।  

26.2. ਸ ੁੱਸਖਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤਮ ਤਰਹਾਂ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇ   ਤੋੀਂ ਦੇ  ਤੇ ਇ  ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ  ੁੱਡੀ 
ਸਿਣਤੀ ਸ ੁੱਚ ਹੋਣ  ਾਲੇ ਲਾਭ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇੀਂਦਰ  ਰਕਾਰ ਤੇ  ਾਰੀਆਂ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਜਨਤਕ ਸਨ ੇਸ਼ ਸ ੁੱਚ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ  ਾਧੇ 'ਤੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕ ੇ ਸਹਚਕ ਦੇ  ਹੀ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਤ ੇ ਸਚਤ ਦੀ 
ਹੈ। ਕੇੀਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਜਨਤਕ ਸਨ ੇਸ਼  ਧਾ ਕੇ ਕ ਘਪੈ ਦੇ 6% 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋੀਂ ਛੇਤੀ ਪ ੁੱਜਣ ਲਈ ਰਲ 

ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਿੇ। ਇਹ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਅਤੇ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੁੱਦ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਜ  ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਸਥਕ,  ਮਾਜੀ,  ੁੱਸਭਆਚਾਰੀ, ਬੋਧੀ, ਅਤੇ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਭਸ ੁੱਖੀ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ  ਾਧੇ ਲਈ  ੁੱਚੀ-ਮ ੁੱਚੀ ਲੋੜ ਹੈ।  

26.3. ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ  ੁੱਖ- ੁੱਖ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਤੁੱਤਾਂ ਤੇ ਅੰਿਾਂ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਰਾ ਹਾ ਲ ਕਰਾਇਆ 

ਜਾ ੇਿਾ, ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ, ਸ ੁੱਖਣ  ਰੋਤ, ਖ ਰਾਕੀ  ਹਾਰਾ,  ਸ ਸਦਆਰਥੀ 
  ਰੁੱਸਖਆ ਤੇ ਭਲਾਈ, ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਢ ੁੱਕ ੀੀਂ ਸਿਣਤੀ, ਅਸਧਅਪਾਕ ਸ ਕਾ , ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਹੁੱਕਾਂ ਤੋੀਂ 
ਹੀਣ ਤੇ  ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇੁੱਕ- ਮਾਨ ਉੱਚ-ਿ ਣ ੁੱਤਾ  ਾਲੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ 

 ਾਰੀਆਂ ਕ ੰਜੀ ਤ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸ ੁੱਤੀ  ਹਾਰਾ।  

26.4. ਇੁੱਕ  ੇਲੇ ਦੇ ਖਰਸਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਜਹੜੇ ਮ ੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ  ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਹ ੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨੀਤੀ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਤਆਰੀ ਲਈ ਸ ੁੱਤ ਹਾ ਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕ ੰਜੀ ਤ ਲਮੰੇਰ-ਸਚਰੇ ਧ ੁੱ  ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 
ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ: ੳ) ਉੱਤਮ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ  ਰਬਸ ਆਪੀ ਪਹ ੰਚ; ਅ) ਨੀੀਂਹ ੀੀਂ 
 ਾਖਰਤਾ ਤੇ ਅੰਕ-ਸਿਆਨ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ; ੲ) ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹਾਂ/ਜੜ ੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਤੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ਰੋਤ ਹਾ ਲ 

ਕਰਾਉਣਾ;  ) ਭੋਜਨ ਤੇ ਖ ਰਾਕ ਹਾ ਲ ਕਰ ਾਉਣਾ (ਛਾਹ  ੇਲੇ ਤੇ ਭੁੱਤੇ  ੇਲੇ ਦੇ ਖ ਾਣੇ); ਹ) ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਸ ੁੱਚ ਪੈ ਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸਧਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲਿਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ ; ਕ) ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋ ਣ ਲਈ 

ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਤੇ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਸਲਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਆ-ਪਲਟੀ; ਖ) ਖੋਜ ਸ ੁੱਚ ਰ ੁੱਝਣਾ; ਅਤੇ ਿ) 

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਸਬਜਲੇਈ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੀ  ੁੱਡੇ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ  ਰਤੋੀਂ।  

26.5. ਭਾਰਤ ਸ ੁੱਚ ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਨੀੀਂ ੇੀਂ ਪੁੱਧਰ ਦਾ ਸ ੁੱਤ  ੀ ਸਜ਼ਲਾ/ ੰ ਥਾ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ ਅਕ ਰ  ਮੇੀਂ-ਸ ਰ ਨਹੀੀਂ 
ਖਰਸਚਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉ  ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਆ ੇ ਸਨਸ਼ਾਨੇ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਸ ੁੱਚ ਰੋਕ ਪਾਂਦਾ ਹੈ। ਇ  ਲਈ, ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ ਨੀਤੀ 
ਬਦਲਾ ਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਹਾ ਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ  ਰਤੋੀਂ ਸ ੁੱਚ   ਚਾਰੂਪਨ ਦੇ  ਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ ੁੱਤੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਤ ੇ ਪਰਬੰਧ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 
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ਦੇ ਇਕ ਾਰ,  ਮੇੀਂ-ਸ ਰ, ਤੇ ਢ ੁੱਕ ੇੀਂ  ਹਾਅ 'ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਿੇ। ਪਰਸ਼ਾ ਨੀ ਅਮਲਾਂ ਸ ੁੱਚ ਢ ੁੱਕ ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ੇਿਾ ਤੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ੇਿਾ ਤਾਂ ਸਕ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਿ ਤਰੀਸਕਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ  ੁੱਡੀ ਪੁੱਧਰ 'ਤ ੇ 
ਅਣਖਰਚੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸ ੁੱਚ ਨਾ ਸਨਕਲੇ।  ਰਕਾਰੀ  ਰੋਤਾਂ ਦੀ   ਚਾਰੂ  ਰਤੋੀਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹਾਂ ਰਸਹਣ ਤੋ ੀਂ 
ਬਚਾਅ ਲਈ,  ਸ ੁੱਨੇ ( ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਤੀ ਨੇਮ, ਜੀਐਫ਼ਆਰ), ਜਸ ਪਰਪ (ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਤੀ ਪਰਬੰਧ ਪਰਣਾਲੀ 
ਪੀਐਫ਼ਐਮਐ ) ਦੀਆਂ ਸ   ਥਾ ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਿੂ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਕਸਰੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ' ਮੇੀਂ ਸ ਰ'  ਪ ਰਦਿੀ ਦਾ 
ਅਨ  ਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਿਾ। ਰਾਜਾਂ/ਉਸ  ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਅਨ  ਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਿ-ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ 
 ਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਞੇ ਈ,  ਅ ੰ ਾਂ ਲਈ ਰੁੱਖੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ  ਰਬੋਤਮ ਤਰਹਾਂ ਸਮਥਣ ਅਤੇ  ਰਤੋੀਂ ਲਈ   ਚਾਰੂ 
ਸ ਉੀਂਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਭੂਮਕਾ ਾਂ ਦੀ  ਾਫ਼  ੰਡ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਾਂ,  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦਾ 
ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ   ੈਧੀਨਤਾ, ਅਤੇ ਅਿ ਾਈ  ਾਲੀਆਂ ਥਾ ਾਂ 'ਤੇ ਸ ਰਮੌਰ ਤੇ ਯੋਿਤਾ-ਪਰਾਪਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 
ਦੀਆਂ  ੇਧਾਂ  ਾਲੀ ਨ ੀੀਂ   ਝਾਈ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਪੁੱਧਤੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ  ਧੇਰੇ ਇਕ ਾਰ, ਛੇਤੀ, ਤੇ  ਧੇਰੇ 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ  ਹਾਅ  ੰਭ  ਬ ਣਾਏਿੀ।  

26.6. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੇਤਰ ਸ ੁੱਚ ਸਨੁੱਜੀ ਲੋਕਭਲਾਈ  ਾਲੀ  ਰਿਰਮੀ 'ਚ ਓਜ ਭਰਨ,  ਰਿਰਮ  ਾਧਾ, ਤ ੇ 
 ਹਾਰੇ ਦਾ  ੁੱਦਾ  ੀ ਦੇੀਂਦੀ ਹੈ। ਖਾ  ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ  ੀ ਜਨਤਕ  ੰ ਥਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ੀ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤ ਲ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੁੱਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਬ ਜਟੀ  ਹਾਰੇ ਤੋੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ  ੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸਨੁੱਜੀ ਲੋਕਭਲਾਈ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇਕੁੱਠੀਆਂ ਕਰਨ 

ਲਈ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ  ਕਦੀ ਹੈ।  

26.7. ਸ ੁੱਸਖ ਆ ਦੇ  ਪਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਣਦੇ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਢੰਿਾਂ ਰਾਹੀੀਂ ਨਸਜੁੱਸਠਆ ਹੈ, ਸਜ  ਸ ਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 'ਹੌਲੀ ਪਰ ਕਰੜੀ' ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਹ ੰਚ ਸਜਹੜੀ ਸ ੁੱਤ, ਅਮਲਾਂ, ਕੋਰ  ਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ, ਅਤ ੇ ਸ ਸਖਆ ੀ 
ਸ ੁੱਸਟਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ   ੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉੀਂਦੀ ਹੈ; ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ੁੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪੈ ਾ ਲਾਉਣਾ; ਤੇ 
ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਨੁੱਜੀ  ਾਰੀਆਂ  ੰ ਥਾ ਾਂ ਦੇ ਚੰਿੇ ਪਰਸ਼ਾ ਨ ਲਈ ਢੰਿ-ਤਰੀਕੇ। ਇੰਞੇ ਈ, ਲੋੜ ੰਦ ਜਾਂ ਹੁੱਕਧਾਰੀ 
ਸਹੁੱਸ ਆਂ ਤੇ ਸਬਨਾਂ ਅ ਰ ਪਾਏ, ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ  ਾਪ ੀ ਦੇ ਮੌਸਕਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼  ੀ ਕੀ ਤੀ ਜਾ ੇਿੀ।  

27. ਸਿਹਾਰ ਸਿਿੱਚ ਸਲਆਉਣਾ 

27.1. ਸਕ ੇ  ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਰਿਰ ਹੋਣਾ ਇ   ਦੇ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ 'ਤੇ ਸਟਸਕਆ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਸ ਹਾਰ 

ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੰਦੀ ਹੈ, ਸਜਹੜੇ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ ਸਪੰਡਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ 
ਇਕ  ਰ ਅਤ ੇ ਪਰਣਾਲੀਬੰਦ ਢੰਿ ਨਾਲ ਚ ੁੱਕੇ ਜਾਣਿੇ। ਇ  ਲਈ, ਇ  ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਦੀ 
ਅਿ ਾਈ ਮ  ਸ ਮ, ਕੇੀਂਸ  ਬੋ (ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ,  ੀਏਬੀਈ),  ੰਘੀ ਤੇ ਰਾਜ  ਰਕਾਰਾਂ, 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜ ੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸ ਭਾਿ, ਬੋਰਡ, ਕੌਪਕ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਦੇ 
ਨੇਮਬੰਦੀ ਸਪੰਡ, ਕੌਸ ਖੋ ਪ, ਰ ਖੋਸ ਪਾਂ, ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ  ਾਂ ਕਰਨਿੀਆਂ; ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

ਸਕ ਇਹ ਨੀਤੀ   ਰਬੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨਾਲ ਜ ੜੇ  ਾਰੇ ਸਪੰਡਾਂ ਦੀ  ਾਂਝੀ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀੀਂ ਇ  ਦੀ ਭਾ ਨਾ 
ਤੇ ਆ ਾਂ ਅਨ  ਾਰ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇ  ਨਾਲ ਇੁੱਕ  ਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਤੇ ਯੋਜ ਨਾ  ੀ ਜ ੜੀ ਹੋ ੇਿੀ। 

27.2. ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਲਈ ਅਿਲੇ ਸ ਧਾਂਤ  ੇਧਾਂ ਦੇਣਿੇ। ਪਸਹਲਾ, ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਿੂ ਕਰਨਾ  ਭ 

ਤੋੀਂ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਮ ੁੱਦਾ ਹੋ ੇਿਾ। ਦੂਜੇ, ਇਹ ਮ ਹੁੱਤਾ  ਾਲਾ ਹੈ ਸਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਲਾਿੂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਕਉੀਂਸਕ ਹਰ ਇੁੱਕ ਨੀਤੀ ਨ ਕਤੇ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ ਸਕ ਉ  ਤੋੀਂ 
ਪਸਹਲਾ ਪੜਾਅ  ਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਸ ੁੱਚ ਆ ਚ ੁੱਸਕਆ ਹੋ ੇ। ਤੀਜੇ, ਨੀਤੀ ਨ ਕਸਤਆਂ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੜਾਅ-ਲੜੀ 
ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ  ਭ ਤੋੀਂ ਸਨਰਣੇਕਾਰੀ ਤੇ ਤ ਰੰਤ ਲੋੜੀੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪਸਹਲਾਂ ਚ ੁੱਕਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪਸਹਲਤਾ ਕ੍ਰਮ 

ਬਨਾਉਣਾ ਬੜੀ ਮਹੁੱਤਾ  ਾਲਾ ਹੋ ੇਿਾ, ਸਜ  ਨਾਲ ਤਿੜੀ ਨੀੀਂਹ ਸਤਆਰ ਬਣ  ੁੱਕੇਿੀ। ਚੌਥੇ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਦਾ 
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 ਰਬੰਿੀ ਹੋਣਾ ਕ ੰਜੀ ਤ ਹੋ ਿੇਾ; ਸਕਉੀਂਸਕ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਦੰਰੋੀਂ ਜ ੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ  ਰਬੰਿੀ ਹੈ, ਟੋਸਟਆਂ ਸ ੁੱਚ ਨਹੀੀਂ 
ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਸਲਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹੇ ਟੀਸਚਆਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਿੀ। ਪੰਜ ੇੀਂ, ਸਕਉੀਂਸਕ 

ਸ ੁੱਸਖਆ  ਾਂਝੀ  ੂਚੀ ਦਾ ਸ ਸ਼ਾ ਹੈ, ਇ  ਲਈ ਕੇੀਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸ ਚਕਾਰ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,  ਾਂਝੀ 
ਨਜ਼ਰ ਾਨੀ, ਅਤੇ  ਸਹਯੋਿੀ ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਿੀ। ਛੇ ੇੀਂ, ਕੇ ੀਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੁੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀੀਂਦੇ  ਰੋਤ - 

ਮਨ ੁੱਖੀ, ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜ ੜੇ, ਤੇ ਸ ੁੱਤੀ -  ਮੇੀਂ-ਸ ਰ ਹਾ ਲ ਕ ਰਾਉਣੇ ਨੀਤੀ ਦੇ  ੰਤੋਖਜਨੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਨਰਣਾਈ 

ਹੋ ੇਿਾ। ਅੰਤ 'ਤੇ,  ਾਰੀਆਂ ਪਸਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅ ਰਦਾਰ ਿੰਢਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਤੋੀਂ  ੁੱਧ 

 ਮਾਂਤਰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਯਤਨਾਂ ਸ ਚਲੇ  ਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਸਬਖਲੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ੇਿੀ। ਇ  

ਸ ੁੱਚ ਕ ਝ ਖਾ  ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਸਨ ੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ੇਿਾ (ਸਜ ੇੀਂ ਸਕ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ 

ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਪਣਾ) ਸਜਹੜਾ  ਾਰੇ ਅਿਲੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਤ ੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਤਿੜੀ ਨੀੀਂਹ ਤੇ ਰ ਾਂਦਾਰ ਿਤੀ ਯਕੀਨੀ 
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਟੁੱਲ ਹੋ ੇਿਾ।  

27.3. ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਤੇ ਪੜਾਅ- ਾਰ ਢੰਿ ਨਾਲ ਹਾ ਲ ਕਰਨ ਸਹੁੱਤ, ਇ  ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰ ਇੁੱਕ ਪੁੱਖ 

ਲਈ ਸ  ਤਾਰ  ਸਹਤ ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨ ਾ ਾਂ ਦਾ ਉਤਲੇ ਸ ਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਨ  ਾਰਤਾ ਸ ੁੱਚ ਸ ਕਾ  ਕਰਨ ਲਈ 

ਦੂਜੇ ਜ ੜਦੇ ਮੰਤਰਾਸਲਆਂ ਨਾਲ  ਸਹਕਾਰਤਾ ਤੇ  ਲਾਹ ਮ ਸ਼ ਰੇ ਨਾਲ ਕੇੀਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋ ਾਂ ਪੁੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸ ਸ਼ਾ- ਾਰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ  ਸਮਤੀ ਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹਰ ਕਦਮ ਲਈ 

ਸਮਥੇ ਟੀਸਚਆਂ ਅਨ  ਾਰ ਿਤੀ ਦੀ  ਲਾਨਾ  ਾਂਝੀ ਪੜਚੋਲ ਮ ਸ ਮ ਤੇ ਰਾਜਾਂ  ੁੱਲੋੀਂ ਬ ਣਾਈਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਟੋਲੀਆਂ 

ਕਰਨਿੀਆਂ, ਤੇ ਪੜਚੋਲਾਂ ਕੇੀਂਸ  ਬੋ ਨਾਲ  ਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਿੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੀਤੀ 2030-40 ਦੇ 
ਦਹਾਕੇ ਸ ੁੱਚ ਸ ਹਾਰ ਸ ੁੱਚ ਹੋ ੇਿੀ, ਸਜ  ਤੋੀਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ  ਰਬੰਿੀ ਪੜਚੋਲ ਹੁੱਥ ਲਈ ਜਾ ੇਿੀ। 
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 ੰਿੇਪ  ਾਰਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਿੱਿਰਕ੍ਰਮ ਅਨ  ਾਰ: 

ਉਸ   ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ HEI - Higher Education Institution 

ਉਦਸ   ਉਦਯੋਿੀ ਸ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾਂ ITI - Industrial Training Institute 

ਉਮਾ  ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ  ਸਮਸਤ EEC - Eminent Expert Committee 

ਅ   ਅਣ- ਰਕਾਰੀ  ੰਿਠਨ NGO - Non-Governmental Organization 

ਅਸ   ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱ ਸਖਆ  ੰ ਥਾ TEI - Teacher Education Institution 

ਅਸ ਬ  ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱ ਸਖਆ ਬਲਾਕ  ੰ  ਥਾ BITE - Block Institute of Teacher Education 

ਅਕ ਅਨ  ੂ ਚੇ ਕਬੀਲੇ ST - Scheduled Tribe(s) 

ਅਜਾ ਅਨ  ੂ ਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ SC - Scheduled Caste(s) 

ਅਯੂ ਸ਼ ਅਯ ਰ ੇਦ, ਯੋਿ ਤੇ ਪਰਸਕਰਤੀ ਉਪਚਾਰ, 

ਯੂਨਾ ਨੀ, ਸ ੁੱਧ, ਤੇ  ਮਉਪਚਾਰ 

AYUSH - Ayurveda, Yoga and Naturopathy, 

Unani, Siddha and Homeopathy 

ਅਯੋਪ ਅਸਧਆਪਕ ਯੋਿਤਾ ਪਰੀਸਖਆ TET - Teacher Eligibility Test 

ਅਸ ਅ ਅਪੰਿ ਸ ਅਕਤੀ ਅਸਧਕਾਰ RPWD - Rights of Persons with Disabilities 

ਉਸ ਸ਼ੈਉ  ਉਪਚਾਰ ਸ ਸ ਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ-ਉਪਚਾਰ 

 ਨਾਤਕ 

MBBS - Bachelor of Medicine and Bachelor 

of Surgery 

ਇਿਾਂਕੌਖ ਸ  ਇੰਦਰਾ ਿਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਖ ਲਹਾ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ IGNOU - Indira Gandhi National Open 

University 

ਇਸਜ਼ਸ  ੂਪ ਇਕਰੂਪ ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੂਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀ U-DISE - Unified District Information 

System for Education 

ਇਬਾਸ ਮ ਇ ਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲਾ MWCD - Ministry of Women and Child 

Development 

 ਉਮ   ੈਧੀਨ ਉਪਾਧੀ-ਦੇਣਾ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ AC - Autonomous degree-granting College 

 ਅ ੰ   ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹ SEDG - Socio-Economically Disadvantaged 

Group 

 ਸ ਪ  ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ GEC - General Education Council 

 ਸ ਮ   ਰਬ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮ ਸਹੰਮ SSA - Sarva Shiksha Abhiyan 

 ੰਖੇ  ੰਘੀ ਖੇਤਰ UT - Union Territory 

 ਪ  ਸਹਮਤੀ ਪੁੱਤਰ MOU - Memorandum of Understanding 

 ਮ ੰ  ਰਲ ਮਾਨਕ  ੰ  ਸਕ੍ਰਤ SSS - Simple Standard Sanskrit 

 ਰਾਸ ਸ     ੰਜ ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ  ੰ ਿਠਨ 

UNESCO - United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 

 ੰਰਾ ੰ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਰਾਹੀ ੀਂ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ STS - Sanskrit Through Sanskrit 

 ਸ ੁੱਨੇ  ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਤੀ ਨੇਮ GFR - General Financial Rule 
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 ੰਸ ਯੋ  ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ IDP - Institutional Development Plan 

ਸ ਉ  ਸ ੁੱਸਖਆ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ M.Ed. - Master of Education 

ਸ   ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ B.Ed. - Bachelor of Education 

ਸ ਪਭਮ ਸ ਹਤ ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ MHFW - Ministry of Health and Family 

Welfare 

ਸ ਮ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮੰਤਰਾ ਲਾ MoE - Ministry of Education 

ਸਸ਼ਅਅ ਸਸ਼ਸ਼ ਅਸਧਆ ਪਕ ਅਨ ਪਾ ਤ PTR - Pupil Teacher Ratio 

 ੂ ੰਤ  ੂਚਨਾ ਅਤੇ  ੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜ ੀ ICT - Information and Communication 

Technology 

ਹੰਸ ਟੀ/ਹੰਸ ਉ ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ   ਉਦੇਸ਼ SDG - Sustainable Development Goal 

ਸਕਜੀਪਰ ਾ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਪਰਬੰਧ ਤੇ  ਾ ਧਾ CMP - Career Management and Progression 

ਸਕਮ ਸ   ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ B.Voc. - Bachelor of Vocational Education 

ਕੇੀਂਸ  ਬੋ ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ CABE - Central Advisory Board of 

Education 

ਕੇੀਂਸ ਤ  ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ CIET - Central Institute of Educational 

Technology 

ਕੇੀਂਦੂਸ ਬੋ ਕੇੀਂਦਰੀ ਦੂਜਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਬੋਰਡ  CBSE - Central Board of Secondary 

Education 

ਕ ਦਾਅ ਕ ੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨ ਪਾਤ GER - Gross Enrolment Ratio 

ਕ ਘਪੈ ਕ ੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾ ਾਰ GDP - Gross Domestic Product 

ਕੌਉਸ ਨੇਪ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਸਰਸ਼ਦ NHERC - National Higher Education 

Regulatory Council 

ਕੌਉਸ ਯੋਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਯੋਿਤਾ ਰੂ ਪ-ਰੇਖਾ NHEQF - National Higher Education 

Qualifications Framework 

ਕੌਅਸ ਪ ਕੌਮੀ ਅਸਧਆ ਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ NCTE - National Council for Teacher 

Education 

ਕੌਅਸ ਪਾਰੂਰੇ ਕੋਮੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
NCFTE - National Curriculum Framework 

for Teacher Education 

ਕੌਅਪੇਮਾ ਕੌਮੀ  ਅਸਧਆ ਪਕ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕ NPST - National Professional Standards for 

Teachers 

ਕੌਅੰਪ ਕੌਮੀ ਅੰਕਣ ਪਸਰਸ਼ਦ NAC - National Accreditation Council 

ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ਖਲ ਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ NCERT - National Council of Educational 

Research and Training 

ਕੌਸ ਤਮ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ NETF - National Educational Technology 

Forum 

ਕੌਸ ਨੀ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ NPE - National Policy on Education 

ਕੌ ੈਸ ਟੋ ਕੌਮੀ  ੈਸਨਕ ਸ ਸ ਦਆਰਥੀ ਟੋਲੀ NCC - National Cadet Corps 

ਕੌਹ ਯੋਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਹ ਨਰ ਯੋਿ ਤਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ NSQF - National Skills Qualifications 

Framework 
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ਕੌਸਕਮ ਸ ਰ  ਕੌਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਰਲੇ ਾਂ  ਸਮਤੀ NCIVE - National Committee for the 

Integration of Vocational Education 

ਕੌਸਕਮ ਸ ਪ ਕੌਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਖਲਾਈ 

ਪਸਰਸ਼ਦ 

NCVET - National Council for Vocational 

Education and Training 

ਕੌਖ ਪਾ  ਕੌਮੀ ਖ ਲਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾਨ NIOS - National Institute of Open Schooling 

ਕੌਖੋ  ਕੌਮੀ ਖੋਜ  ੰ ਥਾਨ NRF - National Research Foundation 

ਕੌਤ  ਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ NIT - National Institute of Technology 

ਕੌਪਕ ਕੌਮੀ ਪਰੀਸਖਆ ਕਸਰੰਦੀ NTA - National Testing Agency 

ਕੌਪਰਾ  ਕੌਮੀ ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ NAS - National Achievement Survey 

ਕੌਪਾਸ ਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ NCFSE - National Curriculum Framework 

for School Education 

ਕੌਪਾਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ NCF - National Curriculum Framework 

ਕੌਭਾਕਾਪ  ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਕਾ ਇਆ-ਪਲਟੀ  ੰ  ਥਾ NITI - National Institution for Transforming 

India 

ਕੌਮ ਬਾਉਦੇ ਭਾ
ਸ ਸ ਸ ਰੂਰੇ 

ਕੌਮੀ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 

NCPFECCE - National Curricular and 

Pedagogical Framework for Early 

Childhood Care and Education 

ਕੌ ੰ ਦ ਕੌਮੀ  ੰਨਿੀ  ਰ ੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ NSSO - National Sample Survey Office 

ਖ ਦੂਸ  ਖ ਲਹਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਤੀ ਸ ੁੱਖਣਾ ODL - Open and Distance Learning 

ਖੋਕਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ R&I - Research and Innovation 

ਚੋਅਅੰਪ ਚੋਣ ਅਧਾਰ ਤ ਅੰਕ ਪਰਣਾਲੀ CBCS - Choice Based Credit System 

ਜ ਕੇੀਂ ਜੜ ੁੱਤ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ CRC - Cluster Resource Centre 

ਜਸ ਪਰਪ ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਤੀ ਪਰਬੰਧ ਪਰਣਾਲੀ PFMS - Public Financial Management 

System 

ਸਜ਼ਸ ਅ ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ DEO - District Education Officer 

ਸਜ਼ਸ ਸ   ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾ DIET - District Institute of Education and 

Training 

ਜੀਤਸ  ਜੀ ੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਭਾਿ DBT - Department of Biotechnology 

ਦਅਚਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਚਾਰੀ ਆ Ph.D - Doctor of Philosophy 

ਦੀਕਸ਼ਾ/ 

ਸਿ ਾਂਅੰਢ ਾਂ 

ਸਿਆਨ  ਾਂਝ ਲ ਈ ਅੰਕ ੀ ਢਾਂਚਾ DIKSHA - Digital Infrastructure for 

Knowledge Sharing 

ਦੂਪੁੱਸ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ OBC - Other Backward Classes 

ਸਨਪੇਸ  ਸਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  CPD - Continuous Professional 

Development 

ਨੌਪਮ ਸ ਅ
ਮ 

ਨੌਜੂਆਨ ਪਰੇਰੇ ਮਨਾਂ ਲਈ  ਰ ਿਰਮ ਸ ੁੱਖਣ 

ਅਸਧਐਨ ਮੁੱਕੜਜਾਲ 

SWAYAM - Study Webs of Active Learning 

for Young Aspiring Minds 
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ਪਊਸ  ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸ ਭਾਿ DAE - Department of Atomic Energy 

ਪਰਖ/ 

ਕਾਮ ਪ ਸ ਸਿ
ਸਬ 

ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਪੜ ਚੋਲ ਅਤੇ  ਰਬੰਿੀ 
ਸ ਕਾ  ਲਈ ਸਿਆਨ ਸਬਖਲੇਖਣ 

PARAKH - Performance Assessment, 

Review and Analysis of Knowledge for 

Holistic Development 

ਪਰਬੋ ਪਰਸ਼ਾ ਕ ਬੋਰਡ BoG - Board of Governors 

ਪਸ ਯੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਕਾ   ਯੋਜਨਾ SDP - School Development Plan 

ਪਾ ਪਰ  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀ SCMC - School Complex Management 

Committee 

ਪਾ ਸ ਯੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ SCDP - School Complex/Cluster 

Development Plan 

ਪਾਸ ਸਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਨਦੇਸ਼ਾਲਾ DSE - Directorate of School Education 

ਪਾਿ ਮ ਅਰੂਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਕਣ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
SQAAF - School Quality Assessment and 

Accreditation Framework 

ਪਾਪਰ  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀ SMC - School Management Committee 

ਪੀਅੰਭ ਪੀਠੀ ਅੰਕ ਭੰਡਾਰ  ABC - Academic Bank of Credit 

ਪੇਮਾਤੈਸ ਪ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕ ਤੈਅਕਰਣ ਸਪੰਡ PSSB - Professional Standard Setting Body 

ਬ ਕੇੀਂ ਬਲਾਕ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ BRC - Block Resource Centre 

ਬਸ ਅ ਬਲਾਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ BEO - Block Education Officer 

ਬਸ ਖੋਸ  ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆ ਲਾ 
MERU - Multidisciplinary Education and 

Research Universities 

ਬਬ  ਬਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧ  AI - Artificial Intelligence  

ਬਾਸ ਕੇੀਂ ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੇੀਂਦਰ  AEC - Adult Education Centre 

ਭਉਪ ਭ ਨ ਉ ਾਰੀ ਪਸਰਸ਼ਦ CoA - Council of Architecture 

ਭਔਸ ਪ ਭਾਰਤੀ ਔਖਧ ਸ ਸਿਆਨ ਪਸਰਸ਼ਦ PCI - Pharmacy Council of India 

ਭਇਖੋਪ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਹਾ  ੀ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ ICHR - Indian Council of Historical 

Research 

ਭਾਉਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਯੋਿ HECI - Higher Education Commission of 

India 

 

ਭਾਉਸ   ਭਾਰਤੀ ਉਲਥਾ ਅਤੇ ਸ ਆਸ ਖਆ  ੰ ਥਾਨ IITI - Indian Institute of Translation and 

Interpretation 

ਭਾਉਸ ਖੋਪ ਭਾਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ ICMR - Indian Council of Medical Research 

ਭਾ ਭਾਂ ਭਾਰਤੀ  ੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ISL - Indian Sign Language 

ਭਾਖੇਖੋਪ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾ ੜੀ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ ICAR - Indian Council of Agricultural 

Research 

ਭਾਤ  ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ IIT - Indian Institute of Technology 
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ਭਾਪਉਪ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ-ਉਪਚਾਰ ਪਸਰਸ਼ਦ VCI - Veterinary Council of India 

ਭਾਪਰ  ਭਾਰਤੀ ਪਰਬੰਧ  ੰ  ਥਾਨ IIM - Indian Institute of Management 

ਭਾਮ  ਪ ਭਾਰਤੀ ਮ ੜ-  ੇਬਾ ਪਸਰਸ਼ਦ RCI - Rehabilitation Council of India 

ਭੂਨਾਸ  ਭੂਮੰਡਲੀ ਨਾਿਸਰ ਕਤਾ ਸ ੁੱਸਖਆ GCED - Global Citizenship Education 

ਮ ਸ ਮ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲ ਾ MHRD - Ministry of Human Resource 

Development 

ਸਮ.ਲ. ਸਮ ਾਲ ਲਈ e.g. 

ਮ ਬਾਦੇਸ  ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ECCE - Early Childhood Care and 

Education 

ਮ ਬੋ ਮ ਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ BoA - Board of Assessment 

ਰਾਸ ਖੋਸ ਪ ਰਾਜ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ਖਲ ਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ SCERT - State Council of Educational 

Research and Training 

ਰਾਖ ਪਾ  ਰਾਜ ਖ ਲਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾ SIOS - State Institute of Open Schooling 

ਰਾਪਰੂਰੇ ਰਾਜ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰ ੂਪ-ਰੇਖਾ SCF - State Curricular Framework 

ਰਾਪਾਮਾਸ਼ ਰਾਜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ SSSA - State School Standards Authority 

ਰਾਪਰ  ਰਾਜ ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ SAS - State Achievement Survey 

 ਕਾਦ  ਰਤੋੀਂਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕ੍ਰਮ ਦਮ ਹੀ ਆਂ  API - Application Programming Interface 

ਸ ਅਆ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆ ਲਾ ਅਨ ਦਾ ਨ ਆਯੋਿ UGC - University Grants Commission 

ਸ ਸ ਖ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੰਡ SEZ - Special Education Zone 

ਸ ਖ ਸਬਕੋ ਸ ਸ਼ਾਲ ਖ ਲਹਾ ਸਬਜਲੇਈ ਕੋਰ  MOOC - Massive Open Online Course 

ਸ ਤਜੰਿ ਸ ਸਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੰਤਰਕੀ, ਅਤੇ 
ਿਸਣਤ 

STEM - Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics 

ਸ ਤਸ  ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਭਾਿ DST - Department of Science and 

Technology 

ਸ ਲੋਬ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ  ਾ ਲੇ ਬੁੱਚੇ CWSN - Children With Special Needs 
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 ੰਿੇਪ  ਾਰਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ੀ ਅਿੱਿਰਕ੍ਰਮ ਅਨ  ਾਰ: 

 ਉਮ    ੈਧੀਨ ਉਪਾਧੀ-ਦੇਣਾ ਮਹਾਂਸ ਸਦਆਲਾ AC - Autonomous degree-granting College 

ਬਬ  ਬਣਾਉਟੀ ਬ ੁੱਧ AI - Artificial Intelligence  

ਪੀਅੰਭ  ਪੀਠੀ ਅੰਕ ਭੰਡਾਰ  ABC - Academic Bank of Credit 

ਬਾਸ ਕੇੀਂ  ਬਾਲਿ ਸ ੁੱਸਖਆ ਕੇੀਂਦਰ  AEC - Adult Education Centre 

 ਕਾਦ  ਰਤੋੀਂਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕ੍ਰਮ ਦਮ ਹੀ ਆਂ  API - Application Programming Interface 

ਅਯੂ ਸ਼ ਅਯ ਰ ੇਦ, ਯੋਿ ਤੇ ਪਰਸਕਰਤੀ ਉਪਚਾਰ, 

ਯੂਨਾ ਨੀ, ਸ ੁੱਧ, ਤੇ  ਮਉਪਚਾਰ 

AYUSH - Ayurveda, Yoga and Naturopathy, 

Unani, Siddha and Homeopathy 

ਸ   ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ B.Ed. - Bachelor of Education 

ਬਸ ਅ ਬਲਾਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ BEO - Block Education Officer 

ਬਅਸ   ਬਲਾਕ ਅਸਧਆ ਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ  ਥਾ BITE - Block Institute of Teacher Education 

ਮ ਬੋ ਮ ਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ BoA - Board of Assessment 

ਪਰਬੋ ਪਰਸ਼ਾ ਕ ਬੋਰਡ BoG - Board of Governors 

ਬ ਕੇੀਂ ਬਲਾਕ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ BRC - Block Resource Centre 

ਸਕਮ ਸ   ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਨਾਤਕ B.Voc. - Bachelor of Vocational Education 

ਕੇੀਂਸ  ਬੋ ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ CABE - Central Advisory Board of 

Education 

ਚੋਅਅੰਪ ਚੋਣ ਅਧਾਰ ਤ ਅੰਕ ਪਰਣਾਲੀ CBCS - Choice Based Credit System 

ਕੇੀਂਦੂਸ ਬੋ ਕੇੀਂਦਰੀ ਦੂਜਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਬੋਰਡ  CBSE - Central Board of Secondary 

Education 

ਕੇੀਂਸ ਤ  ਕੇੀਂਦਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ CIET - Central Institute of Educational 

Technology 

ਸਕਜੀਪਰ ਾ ਸਕੁੱਤਾ-ਜੀ ਨ ਪਰਬੰਧ ਤੇ  ਾ ਧਾ CMP - Career Management and Progression 

ਭਉਪ ਭ ਨ ਉ ਾਰੀ ਪਸਰਸ਼ਦ CoA - Council of Architecture 

ਸਨਪੇਸ  ਸਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਸ ਕਾ  CPD - Continuous Professional 

Development 

ਜ ਕੇੀਂ ਜੜ ੁੱਤ  ਰੋਤ ਕੇੀਂਦਰ CRC - Cluster Resource Centre 

ਸ ਲੋਬ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ  ਾ ਲੇ ਬੁੱਚੇ CWSN - Children With Special Needs 

ਪਊਸ  ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸ ਭਾਿ DAE - Department of Atomic Energy 

ਜੀਤਸ  ਜੀ ੀ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਭਾਿ DBT - Department of Biotechnology 

ਸਜ਼ਸ ਅ ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਸਧਕਾਰੀ DEO - District Education Officer 

ਸਜ਼ਸ ਸ   ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾ DIET - District Institute of Education and 

Training 
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ਦੀਕਸ਼ਾ/ 

ਸਿ ਾਂਅੰਢ ਾਂ 

ਸਿਆਨ  ਾਂਝ ਲ ਈ ਅੰਕ ੀ ਢਾਂਚਾ DIKSHA - Digital Infrastructure for 

Knowledge Sharing 

ਪਾਸ ਸਨ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਸਨਦੇਸ਼ਾਲਾ DSE - Diectorate of School Education 

ਸ ਤਸ  ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ ਭਾਿ DST - Department of Science and 

Technology 

ਮ ਬਾਦੇਸ  ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸ ੁੱਸਖਆ ECCE - Early Childhood Care and 

Education 

ਉਮਾ  ਉੱਘੇ ਮਾਹਰ  ਸਮਸਤ EEC - Eminent Expert Committee 

ਸਮ.ਲ. ਸਮ ਾਲ ਲਈ e.g. 

ਭੂਨਾਸ  ਭੂਮੰਡਲੀ ਨਾਿਸਰ ਕਤਾ ਸ ੁੱਸਖਆ GCED - Global Citizenship Education 

ਕ ਘਪੈ ਕ ੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾ ਾਰ GDP - Gross Domestic Product 

 ਸ ੁੱਪ  ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ GEC - General Education Council 

ਕ ਦਾਅ ਕ ੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨ ਪਾਤ GER - Gross Enrolment Ratio 

 ਸ ੁੱਨੇ  ਧਾਰਣ ਸ ੁੱਤੀ ਨੇਮ GFR - General Financial Rule 

ਭਾਉਸ ਆ ਭਾਰਤੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਯੋਿ HECI - Higher Education Commission of 

India 

 

ਉਸ ਅਪ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਨ ਦਾ ਨ ਪਸਰਸ਼ਦ HEGC - Higher Education Grants Council 

ਉਸ   ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੰ ਥਾ HEI - Higher Education Institution 

ਭਾਖੇਖੋਪ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾ ੜੀ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ ICAR - Indian Council of Agricultural 

Research 

ਭਾਇਖੋਪ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਹਾ  ੀ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ ICHR - Indian Council of Historical 

Research 

ਭਾਉਸ ਖੋਪ ਭਾਰਤੀ ਉਪਚਾਰ ਸ ਸਿਆਨ ਖੋਜ ਪਸਰਸ਼ਦ ICMR - Indian Council of Medical Research 

 ੂ ੰਤ  ੂਚਨਾ ਅਤੇ  ੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜ ੀ ICT - Information and Communication 

Technology 

 ੰਸ ਯੋ  ੰ ਥਾ ੀ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ IDP - Institutional Development Plan 

ਇਿਾਂਕੌਖ ਸ  ਇੰਦਰਾ ਿਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਖ ਲਹਾ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆਲਾ IGNOU - Indira Gandhi National Open 

University 

ਭਾਪਰ  ਭਾਰਤੀ ਪਰਬੰਧ  ੰ  ਥਾਨ IIM - Indian Institute of Management 

ਭਾਤ  ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ IIT - Indian Institute of Technology 

ਭਾਉਸ   ਭਾਰਤੀ ਉਲਥਾ ਅਤੇ ਸ ਆਸ ਖਆ  ੰ ਥਾਨ IITI - Indian Institute of Translation and 

Interpretation 

ਭਾ ਭਾਂ ਭਾਰਤੀ  ੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ISL - Indian Sign Language 

ਉਦਸ   ਉਦਯੋਿੀ ਸ ਖਲਾਈ  ੰ ਥਾਂ ITI - Industrial Training Institute 

ਉਸ ਸ਼ੈਉ  ਉਪਚਾਰ ਸ ਸ ਿਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲ-ਉਪਚਾਰ MBBS - Bachelor of Medicine and Bachelor 

of Surgery 
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 ਨਾਤਕ 

ਸ ਉ  ਸ ੁੱਸਖਆ ਉਤਰ- ਨਾਤਕ M.Ed. - Master of Education 

ਬਸ ਖੋਸ  ਬਹ ਸ ਸ਼ਾ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ 

ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆ ਲਾ 
MERU - Multidisciplinary Education and 

Research Universities 

ਸ ਪਭਮ ਸ ਹਤ ਅਤੇ ਪਸਰ ਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ MHFW - Ministry of Health and Family 

Welfare 

ਮ ਸ ਮ ਮਨ ੁੱਖੀ  ਰੋਤ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲ ਾ MHRD - Ministry of Human Resource 

Development 

ਸ ਮ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮੰਤਰਾ ਲਾ MoE - Ministry of Education 

ਸ ਖ ਸਬਕੋ ਸ ਸ਼ਾਲ ਖ ਲਹਾ ਸਬਜਲੇਈ ਕੋਰ  MOOC - Massive Open Online Course 

 ਪ  ਸਹਮਤੀ ਪੁੱਤਰ MOU - Memorandum of Understanding 

ਇਬਾਸ ਮ ਇ ਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ ਕਾ  ਮੰਤਰਾਲਾ MWCD - Ministry of Women and Child 

Development 

ਕੌਅੰਪ ਕੌਮੀ ਅੰਕਣ ਪਸਰਸ਼ਦ NAC - National Accreditation Council 

ਕੌਪਰਾ  ਕੌਮੀ ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ NAS - National Achievement Survey 

ਕੌ ੈਸ ਟੋ ਕੌਮੀ  ੈਸਨਕ ਸ ਸ ਦਆਰਥੀ ਟੋਲੀ NCC - National Cadet Corps 

ਕੌਸ ਖੋਸ ਪ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ਖਲ ਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ NCERT - National Council of Educational 

Research and Training 

ਕੌਪਾਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ NCF - National Curriculum Framework 

ਕੌਪਾਸ ਪਾਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ NCFSE - National Curriculum Framework 

for School Education 

ਕੌਅਸ ਪਾਰੂਰੇ ਕੋਮੀ ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਾਠਕ੍ਰ ਮ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
NCFTE - National Curriculum Framework 

for Teacher Education 

ਕੌਸਕਮ ਸ ਰ  ਕੌਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਰਲੇ ਾਂ  ਸਮਤੀ NCIVE - National Committee for the 

Integration of Vocational Education 

ਕੌਮ ਬਾਉਦੇ ਭਾ
ਸ ਸ ਸ ਰੂਰੇ 

ਕੌਮੀ ਮ ੁੱਢਲੀ ਬਾਲ-ਉਮਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ 
ਸ ੁੱਸਖਆ ਲਈ ਸ ੁੱਸਖਆ-ਸ ਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 

NCPFECCE - National Curricular and 

Pedagogical Framework for Early 

Childhood Care and Education 

ਕੌਅਸ ਪ ਕੌਮੀ ਅਸਧਆ ਪਕ ਸ ੁੱਸਖਆ ਪਸਰਸ਼ਦ NCTE - National Council for Teacher 

Education 

ਕੌਸਕਮ ਸ ਪ ਕੌਮੀ ਸਕੁੱਤਾਮ ਖ ੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਅਤੇ ਸ ਖਲਾਈ 

ਪਸਰਸ਼ਦ 

NCVET - National Council for Vocational 

Education and Training 

ਕੌਸ ਤਮ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ NETF - National Educational Technology 

Forum 

ਅ   ਅਣ- ਰਕਾਰੀ  ੰਿਠਨ NGO - Non-Governmental Organization 

ਕੌਉਸ ਯੋਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਯੋਿਤਾ ਰੂ ਪ-ਰੇਖਾ NHEQF - National Higher Education 

Qualifications Framework 

ਕੌਉਸ ਨੇਪ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੇਮਬੰਦੀ ਪਸਰਸ਼ਦ NHERC - National Higher Education 

Regulatory Council 
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ਕੌਖ ਪਾ  ਕੌਮੀ ਖ ਲਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾਨ NIOS - National Institute of Open Schooling 

ਕੌਤ  ਕੌਮੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ੰ ਥਾਨ NIT - National Institute of Technology 

ਕੌਭਾਕਾਪ  ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਕਾ ਇਆ-ਪਲਟੀ  ੰ  ਥਾ NITI - National Institution for Transforming 

India 

ਕੌਸ ਨੀ ਕੌਮੀ ਸ ੁੱਸਖਆ ਨੀਤੀ NPE - National Policy on Education 

ਕੌਅਪੇਮਾ ਕੌਮੀ  ਅਸਧਆ ਪਕ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕ NPST - National Professional Standards for 

Teachers 

ਕੌਖੋ  ਕੌਮੀ ਖੋਜ  ੰ ਥਾਨ NRF - National Research Foundation 

ਕੌਹ ਯੋਰੂਰੇ ਕੌਮੀ ਹ ਨਰ ਯੋਿ ਤਾ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ NSQF - National Skills Qualifications 

Framework 

ਕੌ ੰ ਦ ਕੌਮੀ  ੰਨਿੀ  ਰ ੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ NSSO - National Sample Survey Office 

ਕੌਪਕ ਕੌਮੀ ਪਰੀਸਖਆ ਕਸਰੰਦੀ NTA - National Testing Agency 

ਦੂਪੁੱਸ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ OBC - Other Backward Classes 

ਖ ਦੂਸ  ਖ ਲਹਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਰਤੀ ਸ ੁੱਖਣਾ ODL - Open and Distance Learning 

ਪਰਖ/ 

ਕਾਮ ਪ ਸ ਸਿ
ਸਬ 

ਕਾਰਿ ਜ਼ਾਰੀ ਮ ਲਾਂਕਣ, ਪੜ ਚੋਲ ਅਤੇ  ਰਬੰਿੀ 
ਸ ਕਾ  ਲਈ ਸਿਆਨ ਸਬਖਲੇਖਣ 

PARAKH - Performance Assessment, 

Review and Analysis of Knowledge for 

Holistic Development 

ਭਔਸ ਪ ਭਾਰਤ ਔਖਧ ਸ ਸਿਆਨ ਪਸਰਸ਼ਦ PCI - Pharmacy Council of India 

ਜਸ ਪਰਪ ਜਨਤਕ ਸ ੁੱਤੀ ਪਰਬੰਧ ਪਰਣਾਲੀ PFMS - Public Financial Management 

System 

ਦਅਚਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਚਾਰੀ ਆ Ph.D - Doctor of Philosophy 

ਪੇਮਾਤੈਸ ਪ ਪੇਸ਼ਾ ੀ ਮਾਨਕ ਤੈਅਕਰਣ ਸਪੰਡ PSSB - Professional Standard Setting Body 

ਸਸ਼ਅਅ ਸਸ਼ਸ਼ ਅਸਧਆ ਪਕ ਅਨ ਪਾ ਤ PTR - Pupil Teacher Ratio 

ਖੋਕਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ R&I - Research and Innovation 

ਭਾਮ  ਪ ਭਾਰਤੀ ਮ ੜ-  ੇਬਾ ਪਸਰਸ਼ਦ RCI - Rehabilitation Council of India 

ਅਸ ਅ ਅਪੰਿ ਸ ਅਕਤੀ ਅਸਧਕਾਰ RPWD - Rights of Persons with Disabilities 

ਰਾਪਰ  ਰਾਜ ਪਰਾਪਤੀ  ਰ ੇਖਣ SAS - State Achievement Survey 

ਅਜਾ ਅਨ  ੂ ਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ SC - Scheduled Caste(s) 

ਪਾ ਸ ਯੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ/ਜੜ ੁੱਤ ਸ ਕਾ  ਯੋਜਨਾ SCDP - School Complex/Cluster 

Development Plan 

ਰਾਸ ਖੋਸ ਪ ਰਾਜ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸ ਖਲ ਾਈ ਪਸਰਸ਼ਦ SCERT - State Council of Educational 

Research and Training 

ਰਾਪਰੂਰੇ ਰਾਜ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਰ ੂਪ-ਰੇਖਾ SCF - State Curricular Framework 

ਪਾ ਪਰ  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ਮੂਹ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀ SCMC - School Complex Management 

Committee 
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ਹੰਸ ਟੀ/ਹੰਸ ਉ ਹੰਢਣ ਾਰ ਸ ਕਾ   ਟੀਚੇ SDG - Sustainable Development Goal 

ਪਸ ਯੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਸ ਕਾ   ਯੋਜਨਾ SDP - School Development Plan 

 ਅ ੰ   ਮਾਸਜਕ-ਆਰਸਥਕ  ੰਸਚਤ  ਮੂਹ SEDG - Socio-Economically Disadvantaged 

Group 

ਸ ਸ ਖ ਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਸ ੁੱਸਖਆ ਖੰਡ SEZ - Special Education Zone 

ਰਾਖ ਪਾ  ਰਾਜ ਖ ਲਹੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ  ੰ ਥਾ SIOS - State Institute of Open Schooling 

ਪਾਪਰ  ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪਰਬੰਧ  ਸਮਤੀ SMC - School Management Committee 

ਪਾਿ ਮ ਅਰੂਰੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਿ ਣ ੁੱਤਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੰਕਣ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ 
SQAAF - School Quality Assessment and 

Accreditation Framework 

 ਸ ਮ   ਰਬ ਸ ੁੱਸਖਆ ਮ ਸਹੰਮ SSA - Sarva Shiksha Abhiyan 

 ਮ ੰ  ਰਲ ਮਾਨਕ  ੰ  ਸਕ੍ਰਤ SSS - Simple Standard Sanskrit 

ਰਾਪਾਮਾਅ ਰਾਜ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਮਾਨਕ ਅਸਧਕਾ ਰ SSSA - State School Standards Authority 

ਅਕ ਅਨ  ੂ ਚੇ ਕਬੀਲੇ ST - Scheduled Tribe(s) 

ਸ ਤਜੰਿ ਸ ਸਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਜੰਤਰਕੀ, ਅਤੇ 
ਿਸਣਤ 

STEM - Science, Technology, Engineering, 

and Mathematics 

 ੰਰਾ ੰ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ ਰਾਹੀ ੀਂ  ੰ ਸਕ੍ਰਤ STS - Sanskrit Through Sanskrit 

ਨੌਪਮ ਸ ਅ
ਮ 

ਨੌਜੂਆਨ ਪਰੇਰੇ ਮਨਾਂ ਲਈ  ਰ ਿਰਮ ਸ ੁੱਖਣ 

ਅਸਧਐਨ ਮੁੱਕੜਜਾਲ 

SWAYAM - Study Webs of Active Learning 

for Young Aspiring Minds 

ਅਸ   ਅਸਧਆਪਕ ਸ ੁੱ ਸਖਆ  ੰ ਥਾ TEI - Teacher Education Institution 

ਅਯੋਪ ਅਸਧਆਪਕ ਯੋਿਤਾ ਪਰੀਸਖਆ TET - Teacher Eligibility Test 

ਇਸਜ਼ਸ  ੂਪ ਇਕਰੂਪ ਸਜ਼ਲਾ ਸ ੁੱਸਖਆ  ੂਚਨਾ ਪਰਣਾਲੀ U-DISE - Unified District Information 

System for Education 

ਸ ਅਆ ਸ ਸ਼ ਸ ਸਦਆ ਲਾ ਅਨ ਦਾ ਨ ਆਯੋਿ UGC - University Grants Commission 

 ਰਸ ਸ     ੰਜ ਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ ੁੱਸਖਆ, ਸ ਸਿਆਨ ਅਤੇ 
 ੁੱਸਭਆਚਾਰ  ੰ ਿਠਨ 

UNESCO - United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 

 ੰਖੇ  ੰਘੀ ਖੇਤਰ UT - Union Territory 

ਭਾਪਉਪ ਭਾਰਤ ਪਸ਼ੂ-ਉਪਚਾਰ ਪਸਰਸ਼ਦ VCI - Veterinary Council of India 

 

 

***** 


