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Gkosh f;Zfynk efwFB (1964-66)
pDso
2H1H1
2H1H2
2H1H3

L
T[d/F
G{fwek
Gkosh f;Zfynk efwFB dhnK f;cko;ak
2H1H3H1 f;Zfynk ns/ okFNoh T[d/F
2H1H3H2 f;Zfynk YKuk ns/ gZXo
2H1H3H3 f;Zfyne nt;oK dh ;wkBsk
2H1H3H4 ;e{bh f;Zfynk dk ft;sko
2H1H3H5 ;e{b gkm-eqw
2H1H3H6 ;e{b gqFk;B ns/ fBrokBh
2H1H3H7 T[Zu f;Zfynk
2H1H3H8 nfXnkgeK dk o[spk
2H1H3H9 pkbr f;Zfynk
2H1H4 ;t? w[bKeD bJh gqFB
2H1H5 ;[MkJ/ gqFB
2H1H6 ;[MkJhnK g[;seK ns/ t?p ;'w/
2 H 1 H 1 T [d /F L
fJ; gkm ~ gVQ B s' I pknd, ftfdnkoEh fJ; :' r j' ikDr/ fe L
Gkosh f;Z f ynk efwFB (1964-66) pko/ ikD ;eD.
Gkosh f;Z f ynk d/ NhfunK pko/ ikD ;eD.
ftfdne-g" V h pko/ ikDekoh jkf;b eo ;eD.
nfXnkge f;Zfynk ns/ pkbr f;Zfynk pko/ ikDekoh jkf;b eo ;eD.
2 H1H 2 G{fwek L
fJ; efwFB d/ rmB dk w[Zy wzst d/F ftZu f;Zfynk dhnK eJh fe;w dhnK n"eVK dk nfXnB
eoBk ns/ f;Zfynk d/ okFNoh f;;Nw ~ ftef;s eoBk ;h. fJ; efwFB dh fB:[esh 14 i[bkJh, 1964
~ vkeNo vhH n?;H e'mkoh, gqXkB :{H ihH ;hH, Bth fdZbh, dh gqXkBrh j/m j'Jh, efwFB B/ nkgDk ezw
eki 2 nes{po, 1964 ~ F[o{ ehsk ns/ 29 i{B, 1966 ~ nkgDh fog'oN e/Idoh f;Zfynk wzsoh ~ g/F
ehsh.
2 H 1 H 3 G k o s h f ; Zf y n k e f w F B d h n K f ; c a k o ; a k L
efwFB B/ Gkos ftu f;Z f ynk dhnK n" e VK dk nfXn? B ehsk ns/ nkgDh 1600 gz f BnK
dh fog'oN Gkosh f;Zfynk wzsoh ~ g/F ehsh. efwFB B/ }'o d/ e/ fejk fe d/F dh soZeh, ftZsh ftek;,
;wkfie ;[ofZ ynk ns/ b'e GbkJh rsh ftXhnK ~ f;Zfynk okjhI jh ;[fBFus ehsk ik ;edk j?. fJ; bJh
efwFB B/ ;[MkfJnk fe okFNoh ftek; dh fe;/ th sith} ftu f;Zfynk ~ gqw[Zysk fwbDh ukjhdh j?.
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2 H 1 H 3 H 1 f ;Z f y n k n s / o k F N o h T [ d / F L
f;Zfynk fJB;kB dh f}zdrh ns/ }o{osK nB[;ko j'Dh ukjhdh j? sK fe okFNoh T[dF/ jk;b ehs/
ik ;eD. j/m fby/ gzi T[d/F, gzi ;{soh go'rokw okjhI jk;b ehs/ ikD/ ukjhd/ jB L
(i)
g?dktko ftu tkXk
;wkfie ns/ okFNoh J/ e heoD
(ii)
(iii)
b' e sz s o dh w}p{ s h
(iv)
nkX[BheoD dh gqshfefonk ftu s/}h
ufoZso dk ;wkfie ns/ nksfwe edoK ehwsK okjhI fBowkD.
(v)
2 H 1 H 3 H 2 f ; Zf y n e Y K u k n s / g ZX o L
iBob f;Zfynk d; ;kb se uZbDh ukjhdh j?. fi; ftZu uko ;kb j/mbh gqkfJwoh, fszB ;kb
T[gobh gqkfJwoh ns/ fszB ;kb j/mbh ;?ezvoh f;Zfynk j'Dh ukjhdh j?. iBob f;Zfynk s'I gfjbK fJZe
s'I fszB ;kb se gqkfJwoh f;Zfynk d/Dh ukjhdh j?. efwFB B/ ;[MkU fdsk fe
ro?i{JN/ e'o; d' s'I
fszB ;kb sZe j' ;edk j?.
2H 1H 3H3 f; Zf yn e n t; oK d h ;w kB sk L
Gkos d/ f;Z f ynk d/ y/ s o ftu d' gq e ko dhnK n;wkBsktK gkJhnK iKdhnK jB L
(T)
bVe/ ns/ bVehnK dh f;Z f ynk dofwnkB
(n)
tZ v hnK ns/ S' N hnK ikshnK dh f;Z f ynk ftZ u .
fJj n;wkBsktK d{o eoB bJh j/mbh ;?ezvoh f;Zfynk w[cs j'Dh ukjhdh j?. fJ; s'I pknd 10
;kb d/ ;w/I bJh jkfJo ;?evz oh ns/ :{Bhtof;Nh f;Zfynk rohp ns/ bkfJe ftfdnkoEhnK bJh w[cs j'Dh
ukjhdh j?. f;Zfynk dh bkrs ~ th xN eoBk gt/rk. f;Zfynk ndkfonK dhnK bkfJpo/ohnK ftZu ekch
wksoK ftu gkm g[;seK oZyhnK ikDhnK ukjhdhnK jB ns/ bkfJe ftfdnkoEhnK ~ ftZsh ;jkfJsk d/ e/
feskpK yohdD ftu wdd eoBh ukjhdh j?.
;?e zv oh f;Z f ynk d/ ;so s/ 15 gqs hFs ftfdnkoEhnK ~ t}hc/ d/ D/ ukjhd/ jB ns/ 1976
sZ e gq h -rq ? i { J / N e' o ; ftfdnkoEhnK ~ tihc/ fdZ s / ikD/ ukjhd/ jB. fJ; gq s hFs ~ tXke/ 1986
sZ e 25 eo d/ D k ukjhdk j? . :{ B htof;Nh t}hfcnK dk f;;Nw th F[ o{ j' D k ukjhdk j? ns/ 500
t}hc/ T[jBK pZfunK ~ fdZs/ ikD fijBK ~ ftd/F ftu gVQkJh bJh u[fDnK frnk j't/.
2H1 H3H4 ; e {bh f;Zfy nk dk ft;sk o L
;e{ b h f;Zf ynk d/ pj[s ft;sko dh b' V j?. jo fJe fibQ / ns/ oki ftu e/ I do y' b Q / ikD/
ukjhd/ jB . gq k Jht/ N ;e{ b K d/ gq p z X eK dh gq k fJwoh f;Z f ynk d/ ft;sko bJh j" ; bk ncikJh
eoBh ukjhdh j? . ;kb 1975-76 sZ e gz i ;kb ns/ ;kb 1985-86 sZ e ;s ;kb d/ ;ko/ bVe/
ns/ bVehnK bJh gq k fJwoh f;Z f ynk dk gq p z X j' D k ukjhdk j? . j/ m bh ;? e z v oh d/ 25 gq s hFs
jkfJo ;? e zv oh ;so d/ 50 gq s hFs ftfdnkoEhnK ~ g/ F kto f;Z f ynk d/ D h ukjhdh j? . fJ; gZ X o
s/ ftfdnkoEhnK dh frDsh ~ o?r{b/N ehsk ikDk ukjhdk j?.
2H1H3H5 ;e{b gkm-eqw L
ubz s gkm-eq w d/ B[ e ;K ~ d{ o eoB bJh efwFB B/ nbZ r -nbZ r ebk;K bJh fBwB
fbys gkm-eq w gb? B pDkfJnk .
1H
b' n o gq k fJwoh (ebk I s' I IV )
(i)
fJe GkFk (wK p'bh iK y/soh GkFk)
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fj;kp
gfonktoD dk nfXn? B III ns/ IV ebk; ftu ;kfJz ; ns/ ;wkfie f;Z f ynk
gVQ k Jh ikt/ .
(iv)
f;oiBksfwe rshftXhnK
toe n? e ;ghohn? I ; ns/ ;wki ;/ t k
(v)
(vi)
f;js f;Z f ynk
2H
jkfJo gqkfJwoh L
d' GkFktK
(i)
(T)
wK p' b h iK y/ s oh GkFk
(n)
fjz d h iK nz r o/ } h
fj;kp
(ii)
(iii)
;kfJz ;
(iv)
;wkfie f;Z f ynk iK fJfsjk;, G{ r ' b ftfrnkB ns/ f;fte;
(v)
nkoN
(vi)
toe n? e ;ghohn? I ; ns/ ;wki ;/ t k
(vii)
;ohoe f;Z f ynk
(viii) B? f se ns/ nksfwe edoK ehwsK pko/ f;Z f ynk
3H
b ' n o ; ? e z v o h ( e b k ; VIII s ' I X )
(i) fjz d h Bk p' b D tkb/ fJbkfenK ftu fsz B GkFktK nkw s" o s/ j/ m fbfynK GkFktK
j' D hnK ukjhdhnK jBL
(T)
wK p' b h iK fJbkeJh GkFk
(n)
jkfJo ns/ b' n o ;N? I v ov ftZ u fjz d h
(J)
jkfJo ns/ b' n o ;N? Iv ov ftZu nzro/ } h fjzd h p' b D tkb/ fJbkfenK ftu nkw s" o
s/ j/ m fbyhnK GkFktK j' D hnK ukjhdhnK jB L
(T)
wK p' b h iK y/ s oh GkFk
(n)
nz r o/ } h iK fjz d h nz r o/ } h wK p' b h d/ s" o s/ bJh rJh j? .
(J)
fjz d h s' I fJbktk fJe Gkosh GkFk
(ii)
rfD s
(iii)
;kfJz ;
fJfsjk;, G{ r ' b ns/ Bkrfoe Fk;so
(iv)
(v)
ebk
(vi)
toe n? e ;ghohn? I ; ns/ ;wki ;/ t k
(vii)
;ohoe f;Z f ynk
(viii) B? f se ns/ nksfwe edoK ehwsK pko/ f;Z f ynk
4H
j k f J o ; ? e z v o h (X I s ' I X II i w k s )
(i)
e'Jh d' GkFktK fijBK ftu'I fJZe wkvoB Gkosh GkFk j't/, fJe wkvoB ftd/Fh
GkFk ns/ e'Jh Ne;kbh GkFk .
(ii)
j/m fbfynK ftu'I e'Jh fszB ftF/ u[D/ ikD L
fJe j'o GkFk, fJfsjk;, G{r'b, noE Fk;so, soe, wB'ftfrnkB, ;wki Fk;so, ebk,
(i)
(iii)

phH n?vH Gkr gfjbk

gouk B'tK

f\f}eb, rfDs, iht ftfrnkB, G{-ftfrnkB, rqfj-ftfrnkB, toe n?e;ghohn?I; ns/ ;wki ;/tk, ;ohoe
f;Zfynk, ebk ns/ eok\N, B?fse ns/ nksfwe edoK ehwsK pko/ f;Zfynk.
2H1H3H6 ;e{b gqFk;B ns/ fBrokBh L
efwFB nB[ ; ko ;e{ b gq F k;B ~ ;e{ b fBrokBh ns/ nfXnkgB s' I fpbe[ b tZ y ok oyDk
ukjhdk j? . gpfbe f;Z f ynk bJh nkw ;e{ b f;;Nw dh ftt;Ek j' D h ukjhdh j? . f}bQ k gZ X o
sZ e ;e{ b gq p zX dh tkr v'o f}bQ k ;e{ b p' ov d/ jZ E ftu j' D h ukjhdh j? . ;? e zv oh ;e{b K ftu
fBrokBh dk ez w f;Z f ynk ftGkrK okjhI ehsk ikDk ukjhdk j? . jo/ e ;N/ N ftu fJe ;N/ N p' o v
nk\ ;e{ b ;Ekfgs j'Dk ukjhdk j? sK T[ j ;? ezv oh f;Zfynk p' ov dk ezw eki ;zGkb ;e/. f;Z fynk
wz s okb/ ftu fJe B? F Bb p' o v nk\ n? i { e / FB ;z r fms ehsk ikt/ i' fe ;oeko ~ ;e{ b h f;Zfynk
pko/ sith}K d/ ;e/.
2H1H3H7

T[ Z u

f;Z f ynk

L

:{ H ihH ;hH ~ ukjhdk j? fe T[ j w" i { d k :{ B htof;NhnK ftu' I S/ :{ B htof;NhnK j' I d ftu fbnkt/
fiE/ fe tXhnK fe;w dh rq / i { J / F B, nfXnkgB ns/ y' i -ez w B/ g o/ uVkJ/ ik ;eD. jo :{ B htof;Nh
ftu Bt/ I Bt/ I e' o ; F[ o { ehs/ ikD.
:{ B htof;NhnK ns/ ;e{ b K ftu gVQ k oj/ nfXnkgeK ~ uz r hnK :{ B htof;NhnK ftu
G/ i e/ nkgD/ ftfFnK ftu frnkB tkXk eoB bJh gq / f os ehsk ikt/ . ;? F B d/ d" o kB nfXnkgeK ns/
ftfdnkoEhnK ~ fJe ;z ; EkB SZ v e/ d{ ; o/ ftu ikD dh nkfrnk BjhI j' D h ukjhdh. :{ B htof;Nh ftu
dkybk d/ D bJh ftfdnkkoEhnK dh ;jh u' D j' D k }o{ o h j? . gq h -ro? } { J / N e' o ;K dk nfXnkgB-wkfXnw
y/ s oh GkFk j' D h ukjhdh j? . T[ Z s o ekghnK u? e eoB pdb/ gq h fyneK ~ uz r k ;/ t k-cb fwbDk ukjhdk
j? . fiE/ fes/ th fvroh ekbi j' D T[ j BK ~ :{ B htof;NhnK ftu ;z r fms eo d/ D k ukjhdk j? .

2H1H3H8

nfXnkgeK

dk

o[ s pk

L

fJj pj[s }o{oh j? fe nfXnkgeK dk nkofEe, ;wkfie ns/ g/Fkto o[spk T[Zuk u[Zfenk ikt/. ;oekoh
ns/ r?o -;oekoh ;e{b K d/ nfXnkgeK dh sBykj pokpo j'D h ukjhdh j?. T[j BK dh sBykj ftu :'r
tkXk th eoBk ukjhdk j?. tZy -tZy gZX oK T[g o sBykj dh ;e/b fJ; gqeko j'Dh ukjhdh j? .
nfXnkge

sBykj

1H

;?ezvoh e'o; gk;, gqkfJwoh ;e{bK
d/ nfXnkge nBNq/Iv

fBT{B sw sBykj

100 o[gJ/

2H

T[go'es nfXnkge 5 ;kb d/ s}op/

fBT{Bsw sBykj

125 o[gJ/

fBT{Bsw sBykj

125 o[gJ/

s'I pknd
3H

;?ezvoh e'o; gk; ns/ Nq/B v
(d' ;kb dk f;ybkJh e' o ; eoe/ )
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nfXnkge i' fe gqkfJwoh ;e{b
ftu j'D
4H

T[go'es nfXnkge 5 ;kb d/ s}op/

fBT{Bsw sBykj

150 ogJ/

fBT{Bsw sBykj

150 o[gJ/

fBT{Bsw sBykj

250 o[gJ/

wro'I
5H

;?ezvoh e'o; gk; ns/ d' ;kb dh
Nqf/ Bzr gqkgs nfXnkge

6H

T[go'es nfXnkge 20 ;kb d/ s}op/
s'I pknd

7H

tor 6 s'I u[D/ j'J/ 15 gqshFs nfXnkge

fBT{Bsw sBykj

250$300 o[gJ/

8H

rq?iJ{ N/ fJe ;kb d/ Nqf/ Bzr e'o; s'I pknd

fBT{Bsw sBykj

220 o[gJ/

9H

T[go'es nfXnkge 20 ;kb d/ s}op/ wro'I

fBT{Bsw sBykj

400 o[gJ/

10H

tor 9 s'I u[D/ j'J/ 15 gqshFs nfXnkge

fBT{Bsw sBykj

400$600 o[gJ/

11H

rq?iJ{ N/ fijBK B/ Nqf/ Bzr ni/ g{oh

fBT{Bsw sBykj

220 o[gJ/

fBT{Bsw sBykj

300$600 o[gJ/

fBT{Bsw sBykj

w"i{dk sBykj ftu

BjhI ehsh
12H

;?evz oh ;e{bK ftub/ nfXnkge i' fe
rqi? J{ N/ e'o; ubk oj/ j'D

13H

T[go'es nfXnkge Nqf/ Bzr g{oh j'D s'I pknd

fJe ;kb dh ftqXh
14H

;?evz oh ;e{bK d/ j?v

T[jBK dh sBykj T[jBK
dh ekpbhns ns/
;e{b d/ neko w[skfpe

15H

;zpfz Xs (Affiliated) ekbiK d/ nfXnkge

1H b?euoko i{Bhno ;e/b
400-25-600
2H b?euoko ;hBhno ;e/b
400-30-640-40-800
3H ;hBhno b?euoko iK
ohvo 700-40-1100
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4H fgq z ; hgb
700-40-1100

(i)

800-50-1500

(ii)
(iii)

16H

:{ B htof;Nh nfXnkge

1000-50-1500

1H b? e uoko
400-40-800-50-950
2H ohvo 700-50-1250
3H gq ' c ? ; o
1000-50-1300-90-1600

;oekoh ns/ r? o -;oekoh ;e{ b K d/ nfXnkgeK ftu sBykj ;e/ b K ns/ j' o ;j{ b sK ~ b?
e/ e' J h ws-G/ d BjhI j' D k ukjhdk j? . g/ I v { y/ s oK ftu B" e oh eo oj/ nfXnkgeK bJh fojkfJF tr? o k
dhnK :' r ;j{ b sK j' D hnK ukjhdhnK jB.

2H1H3H9

pkbr

f;Z f ynk

L

okFNo dh ;[ o Z f ynk ns/ soZ e h bJh pkbr f;Z f ynk dk pj[ s wjZ s t j? . efwFB B/ ;[ Mkn
fdZ sk fe nkT[ D tkb/ 20 ;kbK d/ ftu Gkos d/ ;ko/ fJbkfenK ftu' I nBgVQ s k dk ykswk eo fdZs k
ikt/ . g/ I v { fJbkfenK ftu fJ; ez w ~ B/ g o/ ukVQ B bJh tZ X fwjBs eoBh gt/ r h. f;Z f yne ;z ; EkBK
dk gkm-eq w fJ; soQ K pDkfJnk ikt/ sK i' pkbr b' V hI d k frnkB ns/ siopk jkf;b eo ;eD.
efwFB B/ fejk fe pkbr f;Z f ynk d/ g;ko bJh gZ s o-ftjko f;Z f ynk dk nkoz G ehsk ikt/ . bfJpq /
ohnK dh n? v tkfJ}oh ew/ N h B/ ;[ M kn fdZ s k fe fJ; ftF/ ftu bkfJpq / o hnK th nkgDk :' r dkB gk
;edhnK jB ;' ;ko/ d/ F ftu bkfJpq / o hnK dk ikb ftSk fdZ s k ikt/ ns/ ;w/ I - ;w/ I f;o fJ; ftu BthnK
g[ ; seK th fbnKdhnK ikD. Bt/ I gVQ / pkbr ~ T[ ; dh o[ u h w[ s kfpe feskpK w[ j Z J hnk eotkJhnK ikD.
pkbrK ~ gVQ k T[ D bJh :{ B htof;NhnK th gq ' r okw T[ b heD. pkbr f;Z f ynk d/ ;z r mB ns/ gq p z X bJh
B?F Bb p'o v nk\ n? v bN n? }{ e / F B ;Ekfgs ehsk ikt/ . fJj' fij/ p' o v f}bQ k ns/ ;N/ N gZ X o T[ g o
th ;Ekfgs ehs/ ikD/ .
2 H 1 H 4 ;t? w[ b KeD bJh gq F B L
1H
Gkosh f;Z f ynk efwFB dh ;EkgBk 14 i[ b kJh, 1964 ~ j' J h.
jK$BjhI
2H
Gkosh f;Z f ynk efwFB (1964) d/ u/ n ow? B vkH vhHn? ; He' m koh ;B.
jK$BjhI
3H
Gkosh f;Z f ynk efwFB B/ T[ Z u gq k fJwoh ebk;K bJh 2 GkFktK s/ b' n o ;? e z v oh ebk;K
bJh 3 GkFktK gVQ B dk ;[ M kn fdZ s k.
jK$BjhI
4H
fJ; efwFB dk w[ Z y T[ d / F ;h fe Gkosh f;Z f ynk dh gq D kbh dhnK w[ Z y n" e VK pko/
ikD{ eokT[ D k ns/ T[ ; ftu ;[ X ko fbnkT[ D k.
jK$BjhI
5H
fJ; efwFB B/ ;e{ b h f;Z f ynk d/ Bkb-Bkb T[ Z u f;Z f ynk s/ th }' o fdZ s k.
jK$BjhI
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Gkosh f;Z f ynk efwFB 1964 B/ b' n o gq k fJwoh ebk;K ftu f;oc nz r q / } h GkFk dh
f;ckoF ehsh.
jK$BjhI

e[ z i h L 1(jK), 2(jK), 3(jK), 4(jK), 5(jK), 6(BjhI )
2 H 1 H5

;[MkJ/ gqFB L

1H

1964-66 d/ f;Z f ynk efwFB B/ fejk fe f;Z f ynk d/ F dh soZ e h dk ;kXB j? . ftnkfynk eo' .

2H

;? e z v oh f;Z f ynk bJh e' m koh efwFB B/ eh f;\kfoFK ehshnK <

3H

nfXnkge f;Z f ynk bJh ehshnK f;\kfoFK dh ftnkfynk eo' <

2 H 1 H 6 ;[ M kJhnK g[ ; seK ns/ t? p ;' w / L
1.

Aggarwal J. C.

:

Landmarks in the History of Modern
Indian Education.

2.

Govt. of India

:

Kothari Education Commission Report.

3.

Rai B. C.

:

History of Indian Education.

4.

Rawat P. L.

:

Hisotry of Indian Education.

t?p ;'w/ L
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ਪਾਠ

NPE 2020 ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰਸ
ਲੇ ਿਖਕਾ ਿਭੰ ਦਰਜੀਤ ਕੌ ਰ

2.2

1.2 ਪਾਠ ਦਾ ਉਦੇ :

ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

(ਏ) NPE 2020 ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ।
(C) NPE ਦੀ ਿਸਫਾਿਰਸਾ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕਰਨਾ।
(ਡੀ) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵ7 ਚ NPE ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ।
1. ਜਾਣ

9

ਪਛਾਣ

2. ਿਪਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ
3. NPE

ਦੇ ਿਸੰ ਧ ਤ

4. NPE

ਦੀ ਿਦ> ਟੀ ਜ ਿਸਫਾਰ

5. ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ
6. ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ7 ਿਖਆ
7. ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸ7 ਿਖਆ
8. Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ
9. ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ
10. ਬਾਲਕ ਿਸ7 ਿਖਆ
11. ਆਨ ਲਾਈਨ ਜ ਡੀਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ
12. ਸੁਝਾਏ ਸਵਾਲ
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ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਰਾ ਟਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ

ਇ7 ਕੀਵI ਸਦੀ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਿਜਹੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਹੈ

ਿਜਸਦਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਹ7 ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ
ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਰੰ ਪਰਾਵ ਅਤੇ ਮੁ7 ਲ ਪ>ਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,

ਵI ਸਦੀ ਦੀ

ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਪ>ੇਰਨਾਦਾਇਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇ7 ਕ ਨਵI ਪ>ਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਇਸ ਦੇ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਢ ਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਸੰ ੋਧਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪ>ਸਤਾਵ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਮਰ7 ਥਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਤੇ ਿਵ ੇ

ਜ਼ੋਰ

ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਿਸਧ ਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਿਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਮਰ7 ਥਾਵ ਦਾ
ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਿਕ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਿਖਆ ਦੀ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਮਰ7 ਥਾ ਅਤੇ Fਚ ਕ>ਮ
ਬੋਧਾਤਮਕ ਸਮਰ7 ਥਾਵ ਿਜਵO ਿਕ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮ7 ਿਸਆ ਹ7 ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ ਇ7 ਕ ਿਮਆਰੀ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵ ਝੇ ਅਤੇ ਘ7 ਟ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕOਦਤ
> ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਸ7 ਿਖਆ ਇ7 ਕ ਮਹਾਨ ਪ7 ਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਗਤੀ ੀਲਤਾ

ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ

ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਅਿਜਹੇ
ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਵਿਦਅਕ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਵੇ
ਕਰਨ ਅਤੇ Fਤਮਤਾ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਮੌਕੇ ਪ>ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
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ਿਪਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਸ- ਿਖਆ
ਿਪਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨR ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁ7 ਿਦਆਂ ਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦ7 ਤਾ ਹੈ। ਰਾ ਟਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ

ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਏਜੰ ਡਾ

ਦੀ ਪਾਿਲਸੀ

ਿਵ7 ਚ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵ7 ਚ ਉਿਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਿਜ7 ਿਠਆ ਿਗਆ
ਹੈ।

,

ਦੀ ਿਪਛਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਤ ਬਾਅਦ ਇ7 ਕ ਵ7 ਡਾ ਿਵਕਾਸ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਤੇ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ

ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨR ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਿਸ- ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਸਧ/ਤ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇ
ਯੋਗ

ਤਰਕ ੀਲ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ

ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਚੰ ਗੇ ਮਨੁ7ਖ

ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਿਵਲ7ਖਣ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਕਾਦਿਮਕ ਦੋਵ ਿਵ7 ਚ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰ ਪੂਰਨ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲ ਬਣਾਉਣਾ।
ਗ>ੇਡ

ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਪ>ਾਪਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵ7 ਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਿਵਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਜੋ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਅਤੇ
ਪ>ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰ7 ਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਉਹਨ ਦੀ ਪ>ਿਤਭਾ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਿਵ7 ਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣ ਸਕਣ।
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ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਖੇਤਰ ਿਵਚਕਾਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾ ਅਤੇ
ਿਵਿਗਆਨ

ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ

ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ

ਅਕਾਦਿਮਕ ਧਾਰਾਵ ਆਿਦ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਿਵਭਾਜਨ ਨਹI ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰ ਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇ7 ਕ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਸੰ ਸਾਰ
ਲਈ ਿਵਿਗਆਨ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਕਲਾ ਮਨੁ7ਖਤਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਿਵ7 ਚ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀਤਾ ਅਤੇ
ਇ7 ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
ਪ>ੀਿਖਆਵ ਲਈ ਰ7 ਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰ ਕਲਿਪਕ ਸਮਝ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ।
ਤਰਕਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ
ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅ7 ਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।
ਨUਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁ7ਖੀ ਮੁ7 ਲ ਿਜਵO ਹਮਦਰਦੀ ਦੂਿਜਆਂ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਸਫਾਈ ਿ

ਟਾਚਾਰ

ਲੋ ਕਤੰ ਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਭਾਅ
ਆਜ਼ਾਦੀ

ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਬਹੁਲਵਾਦ

ਸਮਾਨਤਾ

ਅਤੇ

ਿਨਆਂ

ਆਿਦ

ਯਕੀਨੀ

ਬਣਾਉਣਾ।

ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਿਵ7 ਚ ਬਹੁ ਭਾ ਾਈਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਦੀ ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਜਵO ਿਕ ਸੰ ਚਾਰ ਸਿਹਯੋਗ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਪਨ ਆਿਦ ਪੈਦਾ
ਕਰਨਾ।
ਅ7 ਜ ਦੇ ਕੋਿਚੰ ਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰ ਖੇਪ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ
ਿਨਯਮਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾਤਮਕ ਮੁਲ ਕਣ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕOਦਰਤ ਕਰਨਾ।
ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਿਵ7 ਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਿਵਆਪਕ ਵਰਤ ਭਾ ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਨਾ ਿਦਵਯ ਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪ>ਬੰਧ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
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ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ>ਮ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਵ7 ਚ ਸਥਾਨਕ

ਸੰ ਦਰਭ ਲਈ ਸਿਤਕਾਰ ਹਮੇ ਾ ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵ7 ਚ ਰ7 ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਇ7 ਕ ਸਮਕਾਲੀ ਿਵ ਾ
ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਵਧਣ ਫੁ7 ਲਣ ਦੇ
ਯੋਗ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਅਕ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਨIਹ ਪ7 ਥਰ ਵਜ ਪੂਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ

ਮੂਲੀਅਤ ਰ7 ਖਦੇ

ਹੋਣ।
ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਤ7 ਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ7 ਧਰ ਿਵ7 ਚ ਪਾਠਕ>ਮ ਿਵ7 ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰ7 ਖਣਾ।
ਿਸ7 ਖਣ ਦੀ ਪ>ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਦਲ ਵਜ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇ ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ।
ਿਸ7 ਿਖਆ ਇ7 ਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਹਰ ਬ7 ਚੇ ਦਾ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਿਧਕਾਰ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇ7 ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੀਵੰ ਤ ਜਨਤਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਿਨਵੇ

ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਸ7 ਚੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤ ਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਿਸ- ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁ- ਖ ਉਦੇਸ਼
ਰਾ ਟਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਇ7 ਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕਧਾਰਾ ਿਵ7 ਚ ਜੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਿਵ7 ਚ ਿਸ7 ਧਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾVਦੀ ਹੈ
ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ Fਚ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਿਵ ਵ ਿਗਆਨ ਮਹ ਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਹ ਕਲਪਨਾ
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ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵ7 ਚ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਰਤ7 ਵ ਅਤੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਮੁ7 ਲ ਪ>ਤੀ ਸਿਤਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰ ਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਿਸ- ਿਖਆ
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵ7 ਚ
ਿਗਆ ਹੈ ਿਕVਿਕ ਕਲਾਸ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਤ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ

ਢ ਚੇ ਿਵ7 ਚ ਾਮਲ ਨਹI ਕੀਤਾ

ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਨਵO

ਢ ਚੇ ਿਵ7 ਚ

ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਇ7 ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਉਦੇ

ਿਬਹਤਰ ਸਮੁ7 ਚੀ ਿਸ7 ਖਣ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁ- ਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਿਸ- ਿਖਆ

ਇ7 ਕ ਬ7 ਚੇ ਦੇ ਸੰ ਚਤ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ

ਤ ਵ7 ਧ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ

ਪਿਹਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਿਵ7 ਚ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਢੁਕਵI ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਦੀ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਮਹ7 ਤਤਾ ਨੂੰ
ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮO ਿਵ7 ਚ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਬ7 ਿਚਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ
ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵ7 ਤਾ

ਉਪਲਬਧ ਨਹI ਹੈ।

ਿਵ7 ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਨਵੇ

ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਪਹੁੰ ਚ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰ7 ਥਾ ਰ7 ਖਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਿਵ7 ਿਦਅਕ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਫੁ7 ਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਗ>ੇਡ
ਲਈ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਦੇ

ਿਵ7 ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ਇਸ

ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਸਰਵਿਵਆਪੀ

ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ

ਤ ਬਾਅਦ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਸਕੂਲ ਛ7 ਡਣ ਦੀਆਂ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੇ ਪ>ਾਇਮਰੀ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਬ7 ਚੇ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਅਿਭਆਨ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹI ਭਾਰਤ ਨR ਹਾਲ ਹੀ
ਦੇ ਸਾਲ ਿਵ7 ਚ ਮੁਢਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਿਵ ਵਿਵਆਪੀ ਦਾਖਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਿਜ਼ਕਰਯੋਗ ਤਰ7 ਕੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗ>ੇਡ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਕੂਲੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰ7 ਖਣ ਿਵ7 ਚ
ਕੁਝ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁ7 ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ। ਗ>ੇਡ
ਅਤੇ

ਲਈ ਇਹ ਕ>ਮਵਾਰ ਿਸਰਫ

ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ>ੇਡ

ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਤ

ਅਤੇ

ਸੀ ਜਦ ਿਕ ਗ>ੇਡ
ਸੀ ਇਹ ਦਰਸਾVਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗ>ੇਡ

ਤ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇ7 ਕ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ

ਅਨੁਪਾਤ ਛ7 ਡ ਿਦ7 ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ

ਲਈ

ਦੁਆਰਾ

ਿਵ7 ਚ

ਵO ਦੌਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵ7 ਚ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਤ7 ਕ ਪ>ੀਸਕੂਲ ਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ7 ਧਰ ਤ7 ਕ ਕੁ7 ਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ

ਪ>ਾਪਤ

ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤ ਜਲਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛ7 ਡਣ ਤ ਰੋਕਣਾ ਇ7 ਕ ਪ>ਮੁ7ਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ>ੀ
ਸਕੂਲ ਤ ਲੈ ਕੇ ਗ>ੇਡ

ਤ7 ਕ

ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸਮੇਤ

ਦੇ

ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਲਈ

ਸਰਵਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਭਰਪੂਰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਛ7 ਡ ਚੁ7 ਕੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛ7 ਡਣ ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਹਲਾ ਪ>ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ>ੀ ਪ>ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤ ਗ>ੇਡ
ਤ7 ਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਸੁਰ7ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵO ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪੜਾਅ
ਤੇ ਿਨਯਮਤ ਿਸਖਲਾਈ ਪ>ਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ ਮੁਹ7ਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
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ਲਈ ਿਵ ੇ ਿਧਆਨ ਰ7 ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
ਨਹI ਰਿਹੰ ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਮੁੜ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਪਿਹਲ ਤ ਮੌਜੂਦ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ>ੇਡ ਅਤੇ ਵ7 ਡਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ
ਸੁਰ7ਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਵਹਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਮੁਹ7ਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ
ਇ7 ਕ ਿਮਆਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ । ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਦੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛ7 ਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਮੁ7 ਖ
ਧਾਰਾ ਿਵ7 ਚ ਵਾਪਸ ਿਲਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ
ਿਵਕਲਪਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕOਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਇ7 ਕ ਨਵO

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਵ7 ਚ ਸਕੂਲੀ

ਾਸਤਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰੀ ਢ ਚੇ ਨੂੰ

ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਵ7 ਖ

ਵ7 ਖ ਪੜਾਵ ਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਿਹ7 ਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ
ਢੁਕਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕ>ਮਵਾਰ
ਿਸ7 ਿਖਆ

ਸਾਲ। ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ

ਾਸਤਰੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਪਾਠਕ>ਮ ਢ ਚਾ ਇਸ ਲਈ

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੇਿਧਤ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪੜਾਅ ਦੋ ਭਾਗ ਿਵ7 ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪ>ੀ
ਸਕੂਲ ਦੇ

ਸਾਲ

ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗ>ੇਡ

ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕਰਦੇ ਹਨ ਮ7 ਧ ਪੜਾਅ ਗ>ੇਡ
ਦੋ ਪੜਾਵ ਿਵ7 ਚ ਗ>ੇਡ

ਿਵ7 ਚ ਪ>ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਸਾਲ ਦੋਵO ਇਕ7 ਠR
ਿਤਆਰੀ ਪੜਾਅ ਗ>ੇਡ

ਉਮਰ

ਉਮਰ

ਨੂੰ ਕਵਰ

ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ

ਭਾਵ ਪਿਹਲੇ ਿਵ7 ਚ

ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
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ਅਤੇ

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਿਵ7 ਚ

ਅਤੇ

ਉਮਰ

ਫਾWਡੇ ਨਲ ਪੜਾਅ ਿਵ7 ਚ ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਹੁ ਪ7 ਧਰੀ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀ ਅਧਾਰਤ
ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ

ਦੇ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ

ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ>ੈਪਰੇਟਰੀ ਪੜਾਅ

ਿਵ7 ਚ ਫਾWਡੇ ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਟਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਅਧਾਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਪਾਠਕ>ਮ

ੈਲੀ ਤੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ

ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ

ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕੀ

ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀ ਪਰ ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਵੀ

ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਨ ਿਲਖਣ ਬੋਲਣ ਸਰੀਰਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕਲਾ ਭਾ ਾਵ ਿਵਿਗਆਨ

ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਠXਸ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਿਮਡਲ ਪੜਾਅ ਿਵ7 ਚ
ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵਧੇਰੇ ਿਵ ੇ

ਿਵਿ ਆਂ ਅਤੇ ਿਵ ਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਜਾਣ

ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੇਕ ਿਵ ੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸ7 ਖਣ ਅਤੇ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਿਵਿ ਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ
ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦ7 ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ ਿਵ7 ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ
ਦਾ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਅਿਧਐਨ
ਿਵ7 ਿਦਅਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ>ਮ

ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਮ7 ਧ ਪੜਾਅ ਦੀ ਿਵ ਾ ਅਧਾਿਰਤ

ੈਲੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ

ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇ7 ਛਾਵ ਵ7 ਲ ਵ7 ਧ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਿਵਿ ਆਂ
ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵਕਾਸ
ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ ਿਵ7 ਚ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁ7 ਖ ਸਮੁ7 ਚਾ ਜ਼ੋਰ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਪ>ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਵ7 ਲ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਿਸ7 ਖਣ ਵ7 ਲ ਿਲਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਰਟਾ
ਮਾਰ ਕੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਤ ਦੂਰ ਰ7 ਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਵO ਿਕ ਅ7 ਜ ਵ7 ਡੇ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ। ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਉਦੇ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ

ਕੇਵਲ ਬੋਧਾਤਮਕ ਿਵਕਾਸ ਹੀ ਨਹI ਹੋਵੇਗਾ ਸਗ ਚਿਰ7 ਤਰ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ

ਵI ਸਦੀ ਦੇ ਮੁ7 ਖ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚ7ਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ

ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਗਆਨ ਇ7 ਕ ਡੂੰ ਘਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਇਸ ਦੇ ਪ>ਗਟਾਵੇ ਿਵ7 ਚ ਉਸ
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ਸੰ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇ7 ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਿਹਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ
ਹੈ। ਇਹਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ

ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ>ੀ ਸਕੂਲ ਤ ਲੈ ਕੇ Fਚ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਿਵ7 ਚ ਹੁਨਰ
ਅਤੇ ਮੁ7 ਲ ਦੇ ਖਾਸ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਠਕ>ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਿਵਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਇਹ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁ7 ਲ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ
ਿਸ7 ਖਣ ਦੀਆਂ ਿਦਲਚਸਪ ਪ>ਿਕਿਰਆਵ ਦੁਆਰਾ ਗ>ਿਹਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਨਰ ਸੈੱਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ

ਇਹਨ ਲੋ ੜIਦੇ

ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਬਚਪਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ

ਪਾਠਕ>ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਵ7 ਚ ਉਹਨ ਦੇ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
4.ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸ- ਖਣ ਅਤੇ ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ<ਮ ਸਮ- ਗਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓਣਾ
ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਪੁ7 ਛਿਗ7 ਛ ਆਧਾਿਰਤ ਖੋਜ ਅਧਾਿਰਤ ਚਰਚਾ
ਅਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠਕ>ਮ ਦੀ ਸਮ7 ਗਰੀ ਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਿਵ ੇ ਿਵ7 ਚ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤ7 ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮ7 ਗਰੀ ਮੁ7 ਖ
ਸੰ ਕਲਪ ਿਵਚਾਰ ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਅਤੇ ਸਮ7 ਿਸਆ ਹ7 ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕOਦਤ
> ਕਰੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ
ਿਸ7 ਖਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਰਸਪਰ ਪ>ਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸੈ ਨ ਿਵ7 ਚ ਡੂੰ ਘੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿਹਯੋਗੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਾਮਲ
ਹੋਣਗੀਆਂ।
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5 ਅਨੁਭਵੀ ਿਸ- ਿਖਆ
ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ ਿਵ7 ਚੋ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਹZਡ ਆਨ
ਲਰਿਨੰਗ

ਕਲਾ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਅਤੇ ਖੇਡ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਹਰੇਕ ਿਵ ੇ ਿਵ7 ਚ ਿਮਆਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਸਬੰ ਧ ਦੀ ਖੋਜ

ਕਹਾਣੀ ਕਥਨ ਅਧਾਿਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਅਤੇ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਿਵਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ

ਾਮਲ ਹੈ। ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪ>ਾਪਤੀ ਿਵ7 ਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਿਰਤ ਿਸ7 ਖਣ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਵ7 ਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਲਾ
ਏਕੀਕਰਣ ਇ7 ਕ ਅੰ ਤਰ ਪਾਠਕ>ਮ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਤੇ
ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਅਨੁਭਵੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਇ7 ਕ ਿਹ7 ਸੇ ਵਜ ਕਲਾ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਲੈ ਣ
ਦੇਣ ਿਵ7 ਚ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਹਰ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀ ਪ>ਿਕਿਰਆ ਿਵ7 ਚ
ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕ ਪ>ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗ>ਿਹਣ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕੇ। ਇਹ ਕਲਾ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਪਹੁੰ ਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਤੇ ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰ ਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਡ ਏਕੀਕਰਣ ਇ7 ਕ ਹੋਰ ਅੰ ਤਰ ਪਾਠਕ>ਮ ਿਵ7 ਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਸਿਹਯੋਗ ਸਵੈ ਪਿਹਲ ਸਵੈ
ਿਦ ਾ ਸਵੈ ਅਨੁ ਾਸਨ ਟੀਮ ਵਰਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ
ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਦੇ ੀ ਖੇਡ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਿਵ7 ਚ ਮ7 ਦਦ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਿਫਟਨUਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਵ7 ਈਏ ਵਜ ਅਤੇ ਿਫ7 ਟ
ਇੰ ਡੀਆ ਮੂਵਮZਟ ਿਵ7 ਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪ7 ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ ਨੂੰ
ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਿਵ7 ਚ ਖੇਡ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਿਸਖਲਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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ੁਰੂ

6 ਕੋਰਸ ਿਵਕਲਪ/ ਿਵ- ਚ ਲਚਕਤਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਲਈ ਿਵਿ ਆਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਸਰੀਰਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿ ਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਿਵ ੇ

ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ

ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਿਤਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰ ਪੂਰਨ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਿਵਿ ਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਦੀ
ਿਵ ਾਲ ਚੋਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਨਵI ਿਵ ੇ ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ
ਿਵਿਗਆਨ ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਧਾਰਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਜ ਸਿਹ ਪਾਠਕ>ਮ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਿਵਭਾਜਨ ਨਹI ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵਿਗਆਨ ਮਨੁ7ਖਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਤ ਇਲਾਵਾ
ਸਰੀਰਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕਲਾ ਅਤੇ ਿ ਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ ਵਰਗੇ ਿਵ ੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਪਾਠਕ>ਮ ਿਵ7 ਚ

ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵ ਿਵ7 ਚ ਹਰੇਕ ਪੜਾਵ ਅਤੇ

ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਜੋ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਿਕਆ, ਤ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ>ਣਾਲੀ ਵ7 ਲ ਜਾਣ ਬਾਰੇ
ਿਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਰਾਜ ਕਲਾ ਿਵਿਗਆਨ ਮਾਨਵਤਾ ਭਾ ਾਵ

ਖੇਡ

ਅਤੇ ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ

ਿਵਿ ਆਂ ਸਮੇਤ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਵਿ ਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਇਹਨ
ਉਦੇ

ਨੂੰ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

7 ਬਹੁ ਭਾ ਾਈਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਦੀ ਕਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੇ ਬ7 ਚੇ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਿਵ7 ਚ
ਗ਼ੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਧਾਰਨਾਵ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਸ7 ਖਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ
ਭਾ ਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਕਈ
ਵਾਰ ਬਹੁ ਭਾ ਾਈ ਪਿਰਵਾਰ ਿਵ7 ਚ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮZਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਹੋ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮ ਬੋਲੀ ਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾ ਾ ਤ ਵ7 ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ7 ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਘ7 ਟੋ ਘ7 ਟ ਗ>ੇਡ ਪੰ ਜ ਤ7 ਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਪਰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗ>ੇਡ
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ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ

ਤ7 ਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾ ਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾ ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤ ਬਾਅਦ ਿਜ7 ਥੇ ਵੀ
ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰੇਲੂ ਸਥਾਨਕ ਭਾ ਾ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਭਾ ਾ ਵਜ ਪੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰ7 ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ
ਤ ਬਾਅਦ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪ>ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਿਵਿਗਆਨ ਸਮੇਤ Fਚ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਦੀਆਂ ਪਾਠ
ਪੁਸਤਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾਵ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਿਵ7 ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਕ ਬ7 ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਜ ਦੀ ਭਾ ਾ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ
ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵ7 ਚ ਮੌਜੂਦ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ7 ਚ ਿਜ7 ਥੇ
ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਮਾਤ ਭਾ ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਮ7 ਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹI ਹੈ ਿਜ7 ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾ ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਮਾਤ ਭਾ ਾ
ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਉਹਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਜਨ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾ ਾ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਤ ਵ7 ਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋਭਾ ੀ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸਖਲਾਈ ਸਮ7 ਗਰੀ ਸਮੇਤ ਦੋਭਾ ੀ ਪਹੁੰ ਚ
ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾ ਾਵ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ Fਚ
ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਨਾਲ ਿਸਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਕਸੇ ਭਾ ਾ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ ਉਸ
ਨੂੰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹI ਹੈ।
ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਿਵਵਸਥਾਵ ਲੋ ਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰ ਘ ਦੀਆਂ ਇ7 ਛਾਵ ਅਤੇ ਬਹੁ ਭਾ ਾਈਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਰਾ ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ7 ਖਦੇ ਹੋਏ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ੀ
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰ7 ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਿਕ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਿਵ7 ਚ
ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾ ਾ ਨਹI ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬ7 ਿਚਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਿਸ7 ਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਵ ਰਾਜ

ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੇ 7 ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ

ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤ7 ਕ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਵ ਿਵ7 ਚ ਘ7 ਟੋ ਘ7 ਟ ਦੋ ਭਾ ਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਵ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਜ ਇ7 ਕ ਤ ਵ7 ਧ ਭਾ ਾਵ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗ>ੇਡ

ਜ

ਿਵ7 ਚ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤ7 ਕ ਉਹ ਿਤੰ ਨ ਭਾ ਾਵ
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ਸਾਿਹਤ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇ7 ਕ ਭਾ ਾ ਸਮੇਤ ਿਵ7 ਚ ਮੁਢਲੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ>ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤ7 ਕ।

8 ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਿ ਆਂ ਹੁਨਰ/ ਅਤੇ ਸਮਰ- ਥਾਵ/ ਦੇ ਪਾਠਕ<ਮ ਏਕੀਕਰਣ
ਹਾਲ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਾਠਕ>ਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅ7 ਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵ7 ਚ ਚੰ ਗੇ ਸਫਲ
ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਮਨੁ7ਖ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ
ਿਵ ੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਮਰ7 ਥਾਵ ਨੂੰ ਿਸ7 ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾ ਾਵ ਿਵ7 ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨ
ਹੁਨਰ ਿਵ7 ਚ
ਨਵੀਨਤਾ

ਾਮਲ ਹਨ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਆਧਾਿਰਤ ਸੋਚ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ
ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਿਲਖਤੀ ਸੰ ਚਾਰ

ਿਸਹਤ ਅਤੇ

ਪੋ ਣ ਸਰੀਰਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੇਡ , ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸਮ7 ਿਸਆ ਦਾ ਹ7 ਲ
ਅਤੇ ਤਰਕ ੀਲ ਤਰਕ, ਵੋਕੇ ਨਲ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ

ਿਡਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਕੋਿਡੰ ਗ

ਕੰ ਿਪਊਟੇ ਨਲ ਸੋਚ ਮਨੁ7ਖੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਮੁ7 ਲ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲਤਾ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ
ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸੰ ਭਾਲ ਸਵ7 ਛਤਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਿਲਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਰਾਜ ਦੇ

ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਰ

ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁ7 ਿਦਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
9 ਸਕੂਲ ਿਸ- ਿਖਆ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਠਕ<ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਸਕੂਲ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਦੇ ਿਸਧ ਤ

ਲਈ ਇ7 ਕ ਨਵ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਠਕ>ਮ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾ ਟਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ

ਫਰੰ ਟਲਾਈਨ ਪਾਠਕ>ਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ

ਿਹ7 ਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ ਦਰੇ ਤ ਬਾਅਦ ਮੰ ਤਰਾਿਲਆਂ ਕOਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਭਾਗ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਸੰ ਸਥਾਵ

ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾ ਾਵ ਿਵ7 ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ
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ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅ7 ਗੇ ਤ ਹਰ

ਸਾਲ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਿਵਚਾਿਰਆ

ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਮ7 ਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਰਾ ਟਰੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਸਮ7 ਗਰੀ ਿਵ7 ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ
ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ>ਮ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਚਕਤਾ ਰੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੇ ਨਵ ਜ਼ੋਰ ਸਕੂਲ
ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵ7 ਚ ਸਮਾਨ ਤਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ
ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਉਦੇ ਰਾ ਟਰੀ ਪ7 ਧਰ ਤੇ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੂਲ ਸਮ7 ਗਰੀ ਨੂੰ
ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਦਰਭ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ
ਲੋ ੜੀਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਸਮ7 ਗਰੀ ਾਮਲ ਹੈ। ਿਜ7 ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ
ਕੋਲ ਉਹਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਿਵ7 ਚ ਵੀ ਿਵਕਲਪ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜ ਦੇ ਹਨ
ਉਹਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇ7 ਕ ਸਮੂਹ ਿਵ7 ਚ ਿਜਹਨ ਿਵ7 ਚ ਲੋ ੜIਦੀ ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮ7 ਗਰੀ
ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਉਹ ਅਿਜਹੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪੜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਾਸਤਰੀ ੈਲੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
10 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਮੁਲ/ਕਣ ਿਵਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੇ ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਿਵ7 ਚ ਮੁਲ ਕਣ ਦਾ ਉਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ

ਲੋ ੜ ਸਮ7 ਿਸਆਵ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸ7 ਖਣ ਅਤੇ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Fਚ ਪ>ੀਿਖਆਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੁਲ ਕਣ ਦਾ ਮੁ7 ਖ ਉਦੇ ਅਸਲ
ਿਵ7 ਚ ਿਸ7 ਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਸ7 ਖਣ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਅਿਧਆਪਨ ਿਸਖਲਾਈ ਪ>ਿਕਿਰਆਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰ ੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਮੁ7 ਚੀ ਸਕੂਲੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ7 ਧਰ ਤੇ
ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਅੰ ਤਰੀਵ ਿਸਧ ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
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1 ਿਵ ੇ ਪ<ਿਤਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵ7 ਚ ਪੈਦਾਇ ੀ ਪ>ਿਤਭਾਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਖੋਿਜਆ ਜਾਣਾ ਪਾਲਣ
ਪੋ ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ>ਿਤਭਾਵ ਵ7 ਖੋ ਵ7 ਖਰੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਸੁਭਾਅ
ਅਤੇ ਸਮਰ7 ਥਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ>ਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਿਕਸੇ ਿਦ7 ਤੇ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰ7 ਥਾਵ ਿਦਖਾVਦੇ ਹਨ ਉਨ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਮ ਪਾਠਕ>ਮ ਤ ਬਾਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅ7 ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਪ>ਿਤਭਾਵ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ
ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ

ਅਤੇ

ਹੋਣਹਾਰ ਬ7 ਿਚਆਂ

ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੀ ਐੱਡ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦੀ

ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਿਵ ੇ ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆਿਗਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਉਦੇ

ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵ7 ਚ ਇਕਵਚਨ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜ ਪ>ਿਤਭਾਵ ਵਾਲੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਸੰ ੋਧਨ ਸਮ7 ਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰ ਨ ਅਤੇ ਉਤ ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਉਤ ਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਵ ੇ ਕOਿਦ>ਤ ਅਤੇ ਪ>ੋਜੈਕਟ ਅਧਾਿਰਤ ਕਲ7ਬ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ

ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ7 ਧਰ

ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਿਵ7 ਚ ਸਾਇੰ ਸ ਮੈਥ ਸੰ ਗੀਤ

ਤੇ ਉਤ ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਿਦ7 ਤਾ

ਤਰੰ ਜ ਕਿਵਤਾ ਭਾ ਾ ਡਰਾਮਾ ਿਡਬੇਟ

ਂ ਵੇਲਬੀਇੰ ਗ ਕਲ7ਬ ਯੋਗਾ ਕਲ7ਬ ਆਿਦ ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤ
ਸਪੋਰਟਸ ਈਕੋ ਕਲ7ਬ ਹੈਲਥ ਐਡ
ਇਲਾਵਾ ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਿਵਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ Fਚ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ
ਰਾ ਟਰੀ ਿਰਹਾਇ ੀ ਸਮਰ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਸਮਾਿਜਕ
ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ

ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਆਕਰਿ ਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਇ7 ਕ ਸਖ਼ਤ ਮੈਿਰਟ ਆਧਾਿਰਤ ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪ>ਿਕਿਰਆ
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ਾਮਲ

ਹੈ। ਿਵਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨ ਨੂੰ ਪOਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾ ਾਵ
ਿਵ7 ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਿਧਆਪਕ
ਅਿਧਆਪਕ ਸ7 ਚਮੁ7 ਚ ਸਾਡੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦਾ ਭਿਵ7 ਖ ਬਣਾVਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇ

ਦਾ ਭਿਵ7 ਖ। ਇਸ Fਤਮ ਭੂਿਮਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਿਵ7 ਚ ਅਿਧਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤ ਸਿਤਕਾਰਤ
ਮZਬਰ ਸੀ। ਿਸਰਫ਼ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤ ਵ7 ਧ ਿਸ7 ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣੇ। ਸਮਾਜ ਨR
ਅਿਧਆਪਕ ਜ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਿਦ7 ਤਾ ਜੋ ਉਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨUਿਤਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ7 ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜIਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਭਰਤੀ
ਤੈਨਾਤੀ ਸੇਵਾ ਰਤ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਸ ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਿਜ7 ਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Fਥੇ
ਨਹI ਹੈ ਅਤੇ ਿਸ7 ਟੇ ਵਜ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਅਤੇ ਪ>ੇਰਣਾ ਲੋ ੜIਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਤ7 ਕ ਨਹI
ਪਹੁੰ ਚਦੀ। ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ Fਚੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਕ7 ਤੇ ਦੇ Fਚੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਅਿਧਆਪਨ ਿਕ7 ਤੇ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਵੇ

ਕਰਨ ਲਈ Fਤਮ ਨੂੰ ਪ>ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ

ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾ ਟਰ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਭਿਵ7 ਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ
ਦੀ ਪ>ੇਰਣਾ ਅਤੇ ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ Fਤਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਨ ਪੇ ੇ ਿਵ7 ਚ ਦਾਖਲ
ਹੋਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪOਡੂ ਖੇਤਰ ਤ Fਚ ਪ7 ਧਰੀ

ਸਾਲ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਬੀ ਐੱਡ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ

ਭਰ ਿਵ7 ਚ ਵ7 ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ7 ਚ ਮੈਿਰਟ ਅਧਾਿਰਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪOਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਿਵ ੇ
ਮੈਿਰਟ ਅਧਾਰਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨ ਿਵ7 ਚ ਬੀ ਐੱਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਪਤੀ
ਤੇ ਉਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸਥਾਨਕ
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ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਹਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ
ਤ ਜੋ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾ ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ Fਚ
ਯੋਗਤਾ ਪ>ਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪOਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਅਿਧਆਪਨ
ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ>ੋਤਸਾਹਨ ਪ>ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਜੋ
ਇਸ ਸਮO ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪOਡੂ ਸਕੂਲ
ਿਵ7 ਚ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਇ7 ਕ ਮੁ7 ਖ ਪ>ੋਤਸਾਹਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨRੜੇ ਜ ਨRੜੇ ਸਥਾਨਕ ਿਰਹਾਇ
ਦਾ ਪ>ਬੰਧ ਜ ਵਧੇ ਹੋਏ ਿਰਹਾਇ ੀ ਭ7 ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਬਾਦਿਲਆਂ ਦੀ
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ>ਥਾ ਨੂੰ ਰੋਿਕਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਮਾਹੌਲ
ਿਵ7 ਚ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਿਵ7 ਚ ਹੋਣਗੇ ਿਜਵO ਿਕ ਰਾਜ ਜ ਕOਦਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵO ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਟਰ ਸਫਰ ਇ7 ਕ
ਔਨਲਾਈਨ ਕੰ ਿਪਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਿਸਸਟਮ ਰਾਹI ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਾਰਦਰ ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾVਦਾ
ਹੈ।
ਅਿਧਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ

! ਨੂੰ ਿਵ ਾ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਦੋਵ ਪ7 ਖ

ਿਬਹਤਰ ਪ>ੀਿਖਆ ਸਮ7 ਗਰੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੜਾਵ ਫਾWਡੇ ਨਲ ਪ>ੈਪਰੇਟਰੀ ਿਮਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਟੀਈਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ਸੇਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸ- ਿਭਆਚਾਰ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੁ7 ਖ ਟੀਚਾ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ
ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪ>ਭਾਵ ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰ7 ਥਾ ਨੂੰ ਵ7 ਧ ਤ ਵ7 ਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਉਹ ਅਿਧਆਪਕ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਮਾਿਪਆਂ ਿਪ>ੰ ਸੀਪਲ

ਦੇ ਜੀਵੰ ਤ

ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰ ਮਿਲਤ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਹ7 ਸਾ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਿਜਨ ਦਾ
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ਸਭ ਦਾ ਸ ਝਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਬ7 ਚੇ ਿਸ7 ਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਿਦ ਾ ਿਵ7 ਚ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲੀ ਲੋ ੜ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨR ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਕਰ ਕ ਥਾਵ
ਿਬਜਲੀ ਕੰ ਿਪਊਿਟੰ ਗ ਯੰ ਤਰ ਇੰ ਟਰਨUੱਟ ਲਾਇਬ>ੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨXਰੰ ਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਮੇਤ
ਢੁਕਵ ਅਤੇ ਸੁਰ7ਿਖਅਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਹ7ਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਸਾਰੇ ਿਲੰਗ ਦੇ ਬ7 ਚੇ ਵੀ
ਾਮਲ ਹਨ। ਅਪਾਹਜ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਸੁਰ7ਿਖਅਤ ਸਮਾਵੇ ੀ ਅਤੇ ਪ>ਭਾਵ ਾਲੀ ਿਸ7 ਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ>ੇਿਰਤ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ ਸਰਿਵਸ ਟ>ੇਿਨੰਗ ਿਵ7 ਚ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਕੰ ਮ ਵਾਲੀ ਥ ਤੇ ਸੁਰ7ਿਖਆ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ
ਇਹਨ ਲੋ ੜ ਪ>ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲ ਹਨ।

3 ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇ ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਪੇਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕਾਢ ਅਤੇ
ਤਰ7 ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਿਦ7 ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜ ਰਾ ਟਰੀ
ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਵਰਕ ਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਮੋਡੀਊਲ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵ7 ਚ ਕਈ ਮੋਡ ਿਵ7 ਚ ਪੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ

ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰ
ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਤ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੇ ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਘ7 ਟੋ ਘ7 ਟ
ਘੰ ਿਟਆਂ ਦੇ

" ਮੌਿਕਆਂ ਿਵ7 ਚ ਿਹ7 ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਜੋ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ

ਿਹ7 ਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹੈ।

" ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਿਖਆ ਿਸ7 ਖਣ

ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਲ ਕਣ ਯੋਗਤਾ ਅਧਾਿਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ
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ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ

ਿਜਵO ਿਕ ਅਨੁਭਵੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕਲਾ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਖੇਡ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ

ਸੁਣਾਉਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬ7 ਧ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ।

ਆਧਾਿਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਆਿਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ>ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੇ ਨRਤਾਵ ਕੋਲ ਆਪਣੀ
ਲੀਡਰਿ ਪ

ਅਤੇ

ਪ>ਬੰਧਨ

ਹੁਨਰ

ਨੂੰ

ਲਗਾਤਾਰ

ਿਬਹਤਰ

ਬਣਾਉਣ

ਲਈ

ਸਮਾਨ

ਲੀਡਰਿ ਪ ਮੈਨRਜਮZਟ ਵਰਕ ਾਪ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਕਾਸ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਤ ਜੋ
ਉਹ ਵੀ ਇ7 ਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਿਜਹੇ ਨRਤਾਵ ਤ ਪ>ਤੀ ਸਾਲ
ਘੰ ਟੇ ਜ ਵ7 ਧ

" ਮੌਿਡਊਲ ਿਵ7 ਚ ਿਹ7 ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਲੀਡਰਿ ਪ

ਅਤੇ ਪ>ਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ
ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰੀ ਯੋਜਨਾਵ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦ7 ਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।

ਂ ਪ<ੋਗਰੇ ਨ ਸੀਐਮਪੀ
4.ਕਰੀਅਰ ਮੈਨHਜਮIਟ ਐਡ
ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ
ਤਰ7 ਕੀ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ
ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਿਵ7 ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਤਰ7 ਕੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢ ਚੇ ਦਾ ਇ7 ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਿਰਟ ਆਧਾਿਰਤ ਢ ਚਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਈ ਪ7 ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਕ Fਤਮ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪ>ੋਤਸਾਿਹਤ
ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ>ਦਰ ਨ ਦੇ ਉਿਚਤ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਇ7 ਕ ਪ>ਣਾਲੀ
ਰਾਜ ਕOਦਰ ਾਿਸਤ ਪ>ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਿਕ ਪੀਅਰ ਸਮੀਿਖਆਵ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਚਨਬ7 ਧਤਾ ਸੀਪੀਡੀ ਦੇ ਘੰ ਟੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਤੇ
ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
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ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ
ਇ7 ਕ ਸਕੂਲ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹI ਹੈ।

ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵ ਿਵ7 ਚ

ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵ ਿਵ7 ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ7 ਕੀ ਸਬੰ ਧਤ ਪ>ੋਤਸਾਹਨ
ਇਹ ਇਸ ਤ7 ਥ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ ਲਈ Fਚ
ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵ7 ਧ
ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਨਹI ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ।

5 ਅਿਧਆਪਕ/ ਲਈ ਪੇ ੇਵਰ ਿਮਆਰ
ਨU ਨਲ ਪ>ੋਫੈ ਨਲ ਸਟZਡਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਟੀਚਰਸ
ਸਮੂਹ

ਦਾ ਇ7 ਕ ਸ ਝਾ ਮਾਰਗਦਰ ਕ

0 ਤ7 ਕ ਨU ਨਲ ਕ^ ਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਨਵO ਰੂਪ

ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਪ>ੋਫੈ ਨਲ ਸਟZਡਰਡ ਸੈਿਟੰ ਗ ਬਾਡੀ

# ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇ ਨ ਕ^ ਸਲ

ਿਵ7 ਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

! ਵ7 ਖ ਵ7 ਖ ਪ7 ਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ

ਅਿਧਆਪਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵ7 ਚ ਮਾਹਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਿਵ7 ਚ ਮਾਹਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮ ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6 ਿਵ ੇ

ਿਸ- ਿਖਅਕ
ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਿਵ ੇ

ਅਿਜਹੀਆਂ ਮਾਹਰ ਲੋ ੜ
ਪੜਾਉਣਾ

ਾਮਲ ਹੈ।

ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ

ਿਸ7 ਿਖਅਕ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।

ਿਵ7 ਚ ਅਸਮਰਥ ਬ7 ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵ ਾ

ਅਿਜਹੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਵ ੇ ਅਿਧਆਪਨ ਿਗਆਨ ਅਤੇ

ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਿਵ ੇ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਉਦੇ

ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਸਗ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ

ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਪ>ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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7 ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ- ਿਖਆ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ
ਇਹ ਮੰ ਨਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ Fਚ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮ7 ਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਿਵ7 ਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ

ਹੌਲੀ 2030 ਤ7 ਕ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵ7 ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਵO ਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਬਣਨ ਵ7 ਲ ਵਧਦੀਆਂ
ਹਨ, ਉਹਨ ਦਾ ਉਦੇ
M.Ed., ਅਤੇ Ph.D.

ਵਧੀਆ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਰ7 ਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ B.Ed.,
ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਿਡਗਰੀਆਂ

2030 ਤ7 ਕ, ਅਿਧਆਪਨ ਲਈ ਘ7 ਟੋ ਘ7 ਟ

ਿਡਗਰੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਬੀ.ਐੱਡ ਅਤੇ ਿਡਗਰੀ ਜੋ ਿਗਆਨ ਸਮ7 ਗਰੀ ਅਤੇ
ਿਸ7 ਿਖਆ

ਾਸਤਰ ਦੀ ਇ7 ਕ

>ੇਣੀ ਿਸਖਾVਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਿਭਆਸ ਿਸਖਲਾਈ
ਬੀ.ਐੱਡ.

4 ਸਾਲ ਦੇ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਬੀ.ਐੱਡ. ਦੀ ਪੇ ਕ

ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪ>ੋਗਰਾਮਰ ਵੀ ਪੇ

ਢੁਕਵ ਰੂਪ ਿਦ7 ਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2 ਸਾਲਾ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇ7 ਕੋ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ ਲਈ ਹੀ ਿਤਆਰ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨ ਨR ਪਿਹਲ ਹੀ ਹੋਰ ਿਵ ੇ
ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ ਬੀ.ਐੱਡ.

ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਿਵਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀਆਂ ਪ>ਾਪਤ

ਪ>ੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ
ਪ>ੋਗਰਾਮ, ਅਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇ

ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਿਜਨ ਨR 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹੁ ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪੂਰੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ ਿਜਨ ਨR ਿਕਸੇ ਿਵ ੇ ਤਾ ਿਵ7 ਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ>ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਿਵ ੇ ਤਾ ਿਵ7 ਚ ਿਵ ਾ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
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8. ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਮਿਲਤ ਿਸ- ਿਖਆ
ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ>ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਸ7 ਿਖਆ ਹੀ ਸਭ ਤ ਵ7 ਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਸਮਾਵੇ ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਸਲ ਿਵ7 ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਇਹ
ਸਮਾਵੇ ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਹਰ
ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਦੇ

ਿਵ7 ਚ ਸੁਪਨR ਦੇਖਣ, ਵਧਣ-ਫੁ7 ਲਣ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲਦਾ ਹੈ।

ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬ7 ਚਾ

ਜਨਮ ਜ ਿਪਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸ7 ਖਣ ਅਤੇ Fਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗੁਆਵੇ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗ7 ਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਪਹੁੰ ਚ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ
ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵ7 ਚ ਸਮਾਿਜਕ >ੇਣੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਿਸ7 ਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਕਾਸ ਪ>ੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਮੁ7 ਖ ਟੀਿਚਆਂ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਬਿਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਵ ਝੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਜਵO ਿਕ ਿਲੰਗ ਸਮਾਿਜਕ-ਸ7 ਿਭਆਚਾਰਕ
ਿਕ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਕਬੀਿਲਆਂ, ਭੂਗੋਿਲਕ ਪਛਾਣ ਿਜਵO ਿਕ ਿਪੰ ਡ , ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆਂ,
ਅਤੇ ਅਿਭਲਾ ਾ ਿਜ਼ਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਅਪਾਹਜਤਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

>ੇਣੀਬ7 ਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ

ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵ7 ਚ ਬ7 ਚੇ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਿ ਕਾਰ ਜ ਪੀੜਤ ਦੇ ਬ7 ਚੇ, ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਬਾਲ ਿਭਖਾਰੀਆਂ
ਸਮੇਤ ਅਨਾਥ ਆਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਸਮੁ7 ਚੀ ਦਾਖਲਾ ਗ>ਡ
ੇ ਇ7 ਕ ਤ ਬਾਰਵI
ਜਮਾਤ ਤ7 ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ECCE ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਅਸਮਰਥ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦੀ
ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤ ਵ7 ਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸਮਰ7 ਥਾ ਵਾਲੇ ਬ7 ਚੇ ਫਾWਡੇ ਨਲ ਪੜਾਅ ਤ ਲੈ ਕੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ ਿਨਯਮਤ ਸਕੂਲੀ ਪ>ਿਕਿਰਆ
ਿਵ7 ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਹ7 ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ 2016
ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ 'ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਇ7 ਕ ਪ>ਣਾਲੀ' ਵਜ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਅਪਾਹਜਤਾ
ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਿਬਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕ7 ਠR ਿਸ7 ਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਸਖਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ
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ਿਕਸਮ ਦੇ ਅਪਾਹਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵO ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ
ਅਨੁਕੂਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ RPWD ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ ਮੇਲ
ਖ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵ7 ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੰ ਭੀਰ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਲਈ ਘਰ-ਅਧਾਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਇ7 ਕ ਿਵਕਲਪ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ
ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਜਾਣ ਤ ਅਸਮਰ7 ਥ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਧੀਨ ਬ7 ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪ>ਣਾਲੀ
ਿਵ7 ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬ7 ਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਿਪਆਂ/ਸੰ ਭਾਲਕਰਤਾਵ ਦੇ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ

ਹ7 ਲ ਦੀ ਵਰਤ

ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਨੂੰ

ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। SEDGs ਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਿ ਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਿਕਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ
ਅਤੇ ਘੋ ਣਾ ਇ7 ਕ ਿਸੰ ਗਲ ਏਜੰ ਸੀ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ 'ਿਸੰ ਗਲ ਿਵੰ ਡੋ ਿਸਸਟਮ'
'ਤੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ
9. ਸਕੂਲ ਿਸ- ਿਖਆ ਲਈ Jਚ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ
ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਵਿਦਅਕ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵ7 ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ
ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀਮਤ ਨਹI ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ
ਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਅਿਧਆਪਕ ,
ਿਪ>ੰ ਸੀਪਲ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁ7 ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ, ਰੈਗੂਲੇ ਨ ਦਾ ਉਦੇ ਸਕੂਲ
ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਤੀ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਨੂੰ Fਤਮਤਾ ਲਈ ਕੋਿ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਪ>ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵ7 ਤੀ ਪ>ਿਕਰੀਆਂਵਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਦੁਆਰਾ ਿਸਸਟਮ
ਦੀ ਅਖੰ ਡਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪ>ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਅਤੇ
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ਮਾਨਤਾ ਪ>ਾਪਤ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰ ਡਾ ਅਤੇ ਪ>ਿਕਿਰਆਵਾ ਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਨਤਕ
ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦ7 ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ
ਜਨਤਕ ਪ>ੇਿਰਤ ਪ>ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਦਬਾਇਆ ਨਹI ਜਾਦਾ। ਿਮਆਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸਾਿਹਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਚੰ ਗੇ ਸਭਾਅ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦ
ਿਕ ਮਾਿਪਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਟਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਿਵ7 ਚ ਮਨਮਾਨR ਵਾਧੇ ਤ ਬਚਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੀਿਖਆ ਦਾ ਉੁਦੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਰੈਗੂਲੈਟਰੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਿਵਿਦਅਕ
ਨਤੀਜੀਆਂ ਿਵ7 ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁ7 ਲ ਿਮਲਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ
ਉਦੇਸ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨ
ਨੂੰ Fਤਮਤਾ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਸਭ ਤਵਧੀਆਂ ਪ>ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਾਸਨ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ
ੋ ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹI ਹੈ- ਪ>ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨR
ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣੇ ਿਵ7 ਚ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਿਨੱਜੀ/ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਨਰਾ

ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ>ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ,
ਭਾਵO ਿਕ ਦੋਵ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਇ7 ਕੋ ਿਜਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਿਮਆਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਦਾਨ
ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ, ਉਸ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ
ਿਨਯਮ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁ7 ਖ ਿਸਧ ਤ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(a) ਸਕੂਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਜਨਤਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੁ7 ਚੀ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
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(B) ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਿਲੰਗ ਪ>ਣਾਲੀ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ>ਬੰਧ ਨੂੰ ਸਕੂਲ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟ
ੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਭਾਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(c) ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਦੇ ਿਮਆਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ>ੀ-ਸਕੂਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਾਈਵੇਟ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵ ਲਈ ਇ7 ਕ ਪ>ਭਾਵ ਾਲੀ
ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(d) ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਾਰਦਰ ੀ ਜਨਤਕ ਸਵੈ-ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਵO ਿਕ
SSSA ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵੀ
ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(e) ਰਾਜ ਿਵ7 ਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਮਆਰ ਅਤੇ ਪਾਠਕ>ਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ SCERT ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। SCERT ਸਾਰੇ ਿਹ7 ਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ
ਸਲਾਹ-ਮ ਵਰੇ ਰਾਹI ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਮੁਲ ਕਣ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੇਗਾ।
(f) ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ, ਢ ਚੇ, ਅਤੇ ਪ>ਣਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲ , ਸੰ ਸਥਾਵ , ਅਿਧਆਪਕ , ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ,
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਹ7 ਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰ7 ਥ ਬਣਾVਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋ ੜIਦੇ ਸਰੋਤ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ
ਹਨ, ਇਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਜ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਿਹ7 ਸੇਦਾਰ
ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ Fਚ ਪ7 ਧਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਿਨਭਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
(g) ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਇ7 ਕੋ ਮਾਪਦੰ ਡ, ਪ>ਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰ ਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦ7 ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਵਜ ਸਮਾਨ ਮਾਪਦੰ ਡ 'ਤੇ ਰ7 ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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(h) ਪਬਿਲਕ-ਸਕੂਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ Fਚ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ
ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ
ਸਭ ਤ ਆਕਰ ਕ ਿਵਕਲਪ ਬਣ ਸਕੇ।
Jਚ ਿਸ- ਿਖਆ
Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਦਾ ਉਦੇ

ਚੰ ਗੇ, ਿਵਚਾਰਵਾਨ, ਸੁਚ7ਜੇ, ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇ7 ਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਡੂੰ ਘੇ ਪ7 ਧਰ 'ਤੇ ਿਦਲਚਸਪੀ
ਦੇ ਇ7 ਕ ਜ ਇ7 ਕ ਤ ਵ7 ਧ ਿਵ ੇ

ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਚਿਰ7 ਤਰ ਿਵਕਾਸ,

ਨUਿਤਕ ਅਤੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਮੁ7 ਲ , ਬੌਿਧਕ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਿਵਿਗਆਨਕ ਸੁਭਾਅ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ
ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ। Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਮੁ7 ਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:
(a) ਇ7 ਕ Fਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪ>ਣਾਲੀ ਵ7 ਲ ਵਧਣਾ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਵ7 ਡੀਆਂ, ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ
ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਾਮਲ ਹੋਣ, ਇਹ ਹਰ ਿਜ਼ਲੇ ਿਵ7 ਚ ਘ7 ਟੋ-ਘ7 ਟ ਇ7 ਕ ਹੋਵੇ।
(ਬੀ) ਵਧੇਰੇ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਸ7 ਿਖਆ ਵ7 ਲ ਵਧਣਾ।
(c) ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਵ7 ਲ ਵਧਣਾ।
(e) ਅਿਧਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰ7 ਕੀ
ਦੁਆਰਾ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਲੀਡਰਿ ਪ ਦੇ ਅਹੁਿਦਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨਾ।
(f) ਵਧੀਆ ਪੀਅਰ-ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਿਵ7 ਚ
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਖੋਜ ਲਈ ਇ7 ਕ ਰਾ ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾWਡੇ ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
(g) ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਪ>ਬੰਧਕੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਵਾਲੇ Fਚ ਯੋਗਤਾ ਪ>ਾਪਤ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ
HEIs ਦਾ ਾਸਨ;
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(h) Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਇ7 ਕ ਿਸੰ ਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ "ਹਲਕਾ ਪਰ ਤੰ ਗ" ਿਨਯਮ।
(I) ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਹੁੰ ਚ, ਇਕੁਇਟੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਾਵ ਦੁਆਰਾ
ਸਰਵਜਨਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ

ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ

ਾਮਲ ਹਨ; ਵ ਝੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

ਪ>ਾਈਵੇਟ/ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਜ਼ੀਫੇ; ਔਨਲਾਈਨ ਿਸ7 ਿਖਆ, ਅਤੇ ਓਪਨ ਿਡਸਟZਸ
ਲਰਿਨੰਗ (ODL); ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਸਮ7 ਗਰੀ।
1 ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ
Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁ7 ਖ ਜ਼ੋਰ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਵ7 ਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹ7 ਬ ਿਵ7 ਚ ਬਦਲ ਕੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਇਸ ਿਦ> ਟੀਕੋਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇ7 ਕ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾ (HEI), ਅਰਥਾਤ,
ਇ7 ਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇ7 ਕ ਨਵI ਸੰ ਕਲਿਪਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇ7 ਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਇ7 ਕ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ Fਚ
ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਡਰਗ>ੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਗ>ੈਜੂਏਟ
ਪ>ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(8.3) ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਵ7 ਲ
ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਜੋ ਮਨੁ7ਖਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨ,
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤ (STEM) ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨR ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਆਮ ਰੁਝੇਵO ਅਤੇ
ਆਨੰਦ ਤ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾਏ ਹਨ।
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2 ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ
Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁ7 ਖ ਜ਼ੋਰ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਵ7 ਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹ7 ਬ ਿਵ7 ਚ ਬਦਲ ਕੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਇਸ ਿਦ> ਟੀਕੋਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇ7 ਕ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾ (HEI), ਅਰਥਾਤ,
ਇ7 ਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜ ਕਾਲਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇ7 ਕ ਨਵI ਸੰ ਕਲਿਪਕ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇ7 ਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਅਰਥ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਇ7 ਕ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ Fਚ
ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰ ਡਰਗ>ੈਜੁਏਟ ਅਤੇ ਗ>ੈਜੂਏਟ
ਪ>ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3 ਵਧੇਰੇ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਿਸ- ਿਖਆ ਵ- ਲ
ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਮੁਲ ਕਣ ਜੋ ਮਨੁ7ਖਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨ,
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਗਿਣਤ (STEM) ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨR ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਆਮ ਰੁਝੇਵO ਅਤੇ
ਆਨੰਦ ਤ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਦਖਾਏ ਹਨ।
4 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਿਸਖਲਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਇ7 ਕ
ਿਵਆਪਕ ਢ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪਾਠਕ>ਮ, ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ7 ਚ ਨਵੀਨਤਾ
ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਅਤੇ ਪ>ੇਿਰਤ ਫੈਕਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇ7 ਕ
ਉਤੇਜਕ ਅਤੇ ਿਦਲਚਸਪ ਿਸ7 ਖਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲ ਕਣ
ਪ>ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ HEI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਉਹ ਵੀ

ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰ ਿਤਮ

ਪ>ਮਾਣੀਕਰਣ ਵ7 ਲ ਲੈ ਜ ਦੇ ਹਨ। HEI ਇ7 ਕ ਮਾਪਦੰ ਡ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੇਿਡੰ ਗ ਪ>ਣਾਲੀ ਵ7 ਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ
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ਹਰੇਕ ਪ>ੋਗਰਾਮਰ ਲਈ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪ>ਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਦਾ
ਹੈ, ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਿਨਰਪ7 ਖ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਣਾVਦਾ ਹੈ।
5 ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀਕਰਨ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਿਕਫਾਇਤੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪ>ੀਮੀਅਮ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਵ ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ
ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇ7 ਕ ਗਲੋ ਬਲ ਅਿਧਐਨ ਸਥਾਨ ਵਜ ਅ7 ਗੇ
ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਵਦੇ ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ HEI ਿਵਖੇ ਇ7 ਕ
ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਿਵਦੇ

ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ7 ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
Fਚ-ਗੁਣਵ7 ਤਾ

ਵਾਲੀਆਂ

ਿਵਦੇ ੀ

ਸੰ ਸਥਾਵ

ਨਾਲ

ਖੋਜ/ਅਿਧਆਪਨ

ਸਿਹਯੋਗ

ਅਤੇ

ਫੈਕਲਟੀ/ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਦਾਨ-ਪ>ਦਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Fਚ ਪ>ਦਰ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ

ਿਵ7 ਚ ਕZਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,

ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ , ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਜਵO ਿਕ, ਿਵ ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵ7 ਚ ਭਾਰਤ ਿਵ7 ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
6 ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਮੁ7ਖ ਿਹ7 ਸੇਦਾਰ ਹਨ। Fਚ-ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸਖਲਾਈ
ਪ>ਿਕਿਰਆਵ ਲਈ ਜੀਵੰ ਤ ਕZਪਸ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ,
ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ/ਕਲਾ ਕਲ7ਬ , ਈਕੋ-ਕਲ7ਬ , ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਲ7ਬ , ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਪ>ੋਜੈਕਟ ਆਿਦ ਿਵ7 ਚ
ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਿਦ7 ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵ7 ਚ, ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਿਜ7 ਠਣ ਅਤੇ
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਕਾVਸਿਲੰਗ ਪ>ਣਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। . ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਲੋ ੜ ਅਨੁਸਾਰ
ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ, ਪOਡੂ ਿਪਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋ ੜIਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ>ਦਾਨ
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ਕਰਨ ਲਈ ਇ7 ਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਪ>ਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ HEI ਆਪਣੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵ7 ਚ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵ7 ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵ7 ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ ਉਪਾਵ ਰਾਹI ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। SC, ST,
OBC, ਅਤੇ ਹੋਰ SEDGs ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੈਿਰਟ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਨU ਨਲ ਸਕਾਲਰਿ ਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਿ ਪ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ, ਪਾਲਣ ਪੋ ਣ ਅਤੇ ਪ>ਗਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ>ਾਈਵੇਟ HEIs
ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵ7 ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵ7 ਚ ਮੁਫਤ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਪੇ ਕ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ<ੇਿਰਤ, ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਰ- ਥ ਫੈਕਲਟੀ
ਸਭ ਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ HEI ਨੂੰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨR, ਬਲੈ ਕ ਬੋਰਡ, ਦਫ਼ਤਰ,
ਅਿਧਆਪਨ ਸਪਲਾਈ, ਲਾਇਬ>ੇਰੀਆਂ, ਪ>ਯੋਗ ਾਲਾਵ , ਅਤੇ

ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਕZਪਸ

ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵ7 ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਿਵਿਦਅਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਤ7 ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ
ਿਬਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਰ7 ਥ ਬਣਾVਦੀ ਹੈ।
7 Jਚ ਿਸ- ਿਖਆ ਿਵ- ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮੂਲੀਅਤ
Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਖਾਸ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਨਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹਨ ਨੂੰ ਿਵ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤਾ

ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਿਵ7 ਚ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ, Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਰਿਥਕ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਿਵ7 ਤੀ ਰੁਕਾਵਟ , ਦਾਖਲਾ ਪ>ਿਕਿਰਆਵ , ਭੂਗੋਿਲਕ ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਦੀਆਂ
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ਰੁਕਾਵਟ , ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰ7 ਥਾ, ਅਤੇ ਉਿਚਤ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ੳਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਿਦ7 ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ- ਿਖਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਿਠਤ ਜਸਿਟਸ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਕਿਮ ਨ (2012) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ
ਸਟZਡ-ਅਲੋ ਨ TEI - 10,000 ਤ ਵ7 ਧ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਗੰ ਭੀਰ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਕੋਿ

ਵੀ ਨਹI

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ7 ਕ ਕੀਮਤ ਲਈ ਿਡਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੈਕਟਰ
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ>ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲ ਐਕ ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ, ਤ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵ7 ਚ ਿਮਆਰ ਨੂੰ Fਚਾ ਚੁ7 ਕਣ ਅਤੇ ਅਖੰ ਡਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ,
ਪ>ਭਾਵ ੀਲਤਾ ਅਤੇ Fਚ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Jਚ ਿਸ- ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ/ ਲਈ ਪ<ਭਾਵੀ ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਿ ਪ
ਗ>ੇਡਡ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ>ੇਡਡ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦੀ ਇ7 ਕ ਢੁਕਵI ਪ>ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਪੰ ਦਰ ਸਾਲ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਿਵ7 ਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਿਵ7 ਚ ਸਾਰੀਆਂ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ
Fਤਮਤਾ ਨੂੰ ਅ7 ਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਵੈ- ਾਸਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰ7 ਖਣਗੀਆਂ।
Fਚਤਮ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ Fਤਮਤਾ ਦੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵ7 ਚ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਲਪਨਾ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਪ>ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਪ>ੋਤਸਾਿਹਤ, ਸਮਰਥਨ
ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ- ਿਖਆ
ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਕ7 ਤੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ

ਲਈ ਇ7 ਕ ਚੰ ਗੀ

ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਇ7 ਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ
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ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇ7 ਕ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕOਿਦ>ਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕਈ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਐਜੂਕੇ ਨ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਤੇ
ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਵਜ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ
ਿਵ7 ਚ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ ਪ7 ਧਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਵਪਾਰ, ਿ ਲਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਿਵ7 ਚ ਕਈ ਪ>ੈਕਟੀਕਲ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਕਹਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕVਿਕ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਿਸ7 ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇ7 ਕ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਿਵ7 ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਿਵਕਿਸਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਿਵਹਾਰਕ ਕੋਰਸ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ ਰਾਹI
ਿਵਅਕਤੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਿਵ7 ਖ ਿਵ7 ਚ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਿਸ7 ਧਾ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਬਣਾਉਣ ਿਵ7 ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵ7 ਚ ਿਬਹਤਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ- ਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜਿਵਵਸਾਇਕ ਜ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅ7 ਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨਵO ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੰ ਮ ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜIਦੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਹਾਰਕ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਲਈ ਵੀ ਿਜਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ
ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪZਦਾ ਹੈ। ਵੋਕੇ ਨਲ ਕੋਰਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਿਡਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵ7 ਚ ਪੜਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਵ7 ਖਵ7 ਖ ਬਹੁ-ਪ7 ਧਰੀ ਅਿਭਆਸ ਤ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਿਵਹਾਰਕ
ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤ ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਖਣ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ- ਿਖਆ ਲਈ ਸਮ- ਿਸਆਵ/
ਭਾਰਤ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਚਿਲਤ ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੁਆਰਾ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਸਮ7 ਿਸਆ
ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ -:
1) ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ7 ਧਰ 'ਤੇ ਇ7 ਕ Fਚ ਛ7 ਡਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ।
2) ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵ7 ਚ ਗ>ੇਡ 11ਵI ਅਤੇ 12ਵI ਿਵ7 ਚ ਿਦ7 ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।
3) ਿਨੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
4) ਦੇ ਿਵ7 ਚ ਵੋਕੇ ਨਲ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਦੀ ਘ7 ਟ ਿਗਣਤੀ।
5) ਿਸਖਲਾਈ ਪ>ਾਪਤ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਲੋ ੜIਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨਹI ਹੈ।
6) ਹਰ ਪ7 ਧਰ 'ਤੇ ਵੋਕੇ ਨਲੀਕਰਨ ਸਫਲ ਨਹI ਹੋਇਆ ਹੈ।
7) ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਵO ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ।
8) ਦੇ ਿਵ7 ਚ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਇੰ ਸਟ>ਕਟਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ।
9) ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਨਰ ਅਪਗ>ੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਾਟ।
10) ਮੌਜੂਦਾ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਿਵ7 ਖੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਮੰ ਗ ਪ>ਤੀ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ
ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ ਿਗਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰ ਗ-ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
11. ਸਕੂਲ ਪ>ਣਾਲੀ ਤ ਬਾਹਰ, ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ ਕOਦਰ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਲਈ ਅਸਮਰ7 ਥ
ਹਨ ਅਤੇ ਘ7 ਟੋ-ਘ7 ਟ 10ਵI ਪ7 ਧਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸਰਫ਼ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਿਗਣਤੀ ਤ7 ਕ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਨ।
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ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ- ਿਖਆ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਰ
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤ7 ਕ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀਆਂ ਿਵ7 ਚ ਘ7 ਟੋ-ਘ7 ਟ 50%
ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
1). ਸੰ ਤੁਿਲਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਿਦ> ਟੀਕੋਣ: - ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਪਾਠਕ>ਮ ਅਤੇ
ਪਾਠਕ>ਮ ਤ ਵਾਧੂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਧਾਰਾਵ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ
ਸਖ਼ਤ ਿਵਭਾਜਨ ਨਹI।
2). ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲਤਾ: ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਮੁ7 ਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ ਘਟੀਆ ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇ7 ਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ>ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3). ਸੰ ਮਿਲਤ, ਅੰ ਤਰ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ: - ਆਧਾਿਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ- Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਵੋਕੇ ਨਲ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ।
4) 21-ਸਦੀ ਦੀ ਸਮਰ7 ਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ: - ਇ7 ਕ ਸੰ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਨੁ ਾਸਨੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਚੰ ਗੇ-ਗੋਲੇ
ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ 21ਵI ਸਦੀ ਦੀ
ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰ7 ਥਾਵ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਾਰਤ ਰ7 ਖਦੇ ਹਨ।
5) ਹੁਨਰ ਦੀ ਪ> ੰ ਸਾ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ-ਕOਿਦ>ਤ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਇੰ ਟਰਨਿ ਪ: - ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਗ>ੇਡ ਿਲੰਗ ਤ ਅ7 ਠ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇ7 ਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਿ ਲਪਕਾਰੀ,
ਇਲੈ ਕਿਟ>ਕ ਵਰਕ, ਮੈਟਲਵਰਕ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਦੇ ਨਮੂਨR ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹ7 ਥ-ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਮ7 ਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਿਦ
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6) ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਪੇ ਵ
ੇ ਰ ਿਵਕਾਸ: - ਅਿਧਆਪਕ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ ਪੇ ੇਵਰ ਿਮਆਰ ਦਾ ਇ7 ਕ ਸ ਝਾ
ਮਾਰਗਦਰ ਕ ਸਮੂਹ 2022 ਤ7 ਕ, ਰਾ ਟਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ੀ ਦ ਦੁਆਰਾ ਇ7 ਕ ਪ>ੋਫੈ ਨਲ
ਸਟZਡਰਡ ਸੈਿਟੰ ਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਇਸਦੇ ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਨਵO ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਂ ਰੀ ਅਤੇ ਐਗਿਜ਼ਟ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਥਤੀ8) ਮਲਟੀਪਲ-ਐਟ
ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਡਗਰੀ ਜ ਤ ਿਤੰ ਨ ਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰ ਦਰ
ਕਈ ਐਗਿਜ਼ਟ ਿਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਿਚਤ ਪ>ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਵO ਿਕ, ਇ7 ਕ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ
ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ ਬਾਅਦ ਇ7 ਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਸਮੇਤ ਵੋਕੇ ਨਲ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ
ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਡਪਲੋ ਮਾ, ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਤ ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀ।
ਬਾਲਗ ਿਸ- ਿਖਆ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ, ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਿਪ7 ਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਿਧਕਾਰ ਵਜ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਨੱਜੀ, ਨਾਗਿਰਕ, ਆਰਿਥਕ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ
ਨਵI ਦੁਨੀਆਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨ ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰ7 ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾVਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾ ਟਰ ਦੇ ਪ7 ਧਰ 'ਤੇ, ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕਤੀ ਾਲੀ ਕਤੀ ਗੁਣਕ ਹਨ ਜੋ
ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾVਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵ7 ਚ
ਿਵਆਪਕ ਫੀਲਡ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਿਵ ਲੇ ਣ ਸਪ7 ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾVਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸਆਸੀ ਇ7 ਛਾ,
ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਢ ਚੇ, ਉਿਚਤ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਢੁਕਵI ਿਵ7 ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ Fਚ ਪ7 ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ,
ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਪ>ੋਗਰਾਮਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ

ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰ ਦੀ ਮੁ7 ਖ

ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਿਸ7 ਿਖਅਕ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਸਮਰ7 ਥਾ ਿਨਰਮਾਣ। ਸਫਲ
ਸਾਖਰਤਾ ਪ>ੋਗਰਾਮਰ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਿਵ7 ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਿਵ7 ਚ ਨਤੀਜਾ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਗ ਸਮਾਜ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ7 ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀ ਮੰ ਗ ਿਵ7 ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਿਜਕ
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ਤਬਦੀਲੀ ਿਵ7 ਚ ਵ7 ਧ ਤ ਵ7 ਧ ਭਾਈਚਾਰਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ,
NCERT ਦੀ ਇ7 ਕ ਨਵI ਅਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਰਿਥਤ ਸੰ ਘਟਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇ7 ਕ ਾਨਦਾਰ ਬਾਲਗ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਪਾਠਕ>ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ, ਤ ਜੋ
ਸਾਖਰਤਾ, ਸੰ ਿਖਆ ਲਈ ਬੇਿਮਸਾਲ ਪਾਠਕ>ਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ NCERT ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁ7 ਢਲੀ ਿਸ7 ਿਖਆ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਹੁਨਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤ ਅ7 ਗੇ ਬਾਲਗ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਪਾਠਕ>ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਵ7 ਚ ਘ7 ਟੋ-ਘ7 ਟ ਪੰ ਜ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪ>ੋਗਰਾਮ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ
ਿਵ7 ਚ ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਰਭਾਿ ਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨਾਲ: (a) ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ (b) ਿਕ7 ਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰ
ਿਵਕਾਸ (c) ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸ7 ਿਖਆ (d) ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਸੰ ਪੂਰਨ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕੋਰਸ ਨੂੰ
ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਾਮਲ ਹੈ। ਕਲਾ, ਿਵਿਗਆਨ, ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਸ7 ਿਭਆਚਾਰ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨXਰੰ ਜਨ ਦੇ

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀਵਨ ਹੁਨਰ)। ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਸ ਗ7 ਲ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵ7 ਚ ਰ7 ਖੇਗਾ ਿਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵ7 ਚ ਬ7 ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਢੰ ਗ ਅਤੇ
ਸਮ7 ਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵ7 ਖੋ-ਵ7 ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਢੁਕਵ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰ7 ਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਿਸ7 ਖਣ ਤ7 ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਇੰ ਸਟ>ਕਟਰ /ਿਸ7 ਿਖਅਕ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪਾਠਕ>ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਿਵ7 ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰ ਜ ਿਕਸਮ ਲਈ ਪਿਰਪ7 ਕ
ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ>ਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨ ਇੰ ਸਟ>ਕਟਰ ਨੂੰ
ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕOਦਰ ਿਵ7 ਚ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇੰ ਸਟ>ਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪ7 ਧਰੀ
ਸਰੋਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦ7 ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ
ਹਰੇਕ HEI ਦੇ ਿਮ ਨ ਦੇ ਿਹ7 ਸੇ ਵਜ HEIs ਸਮੇਤ ਯੋਗਤਾ ਪ>ਾਪਤ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਮZਬਰ ਨੂੰ ਇ7 ਕ ਛੋਟਾ
ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਜ, ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਇੰ ਸਟ>ਕਟਰ ਵਜ ਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ
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ਲਈ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ NGO ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥਾ,
ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮZਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ। ਗੈਰ-ਨਾਮ ਿਕਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛ7 ਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ ਦੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵ7 ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਵਰਕਰ /ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਿਪਆਂ, ਿਕ ੋਰ , ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ
ਮੌਿਕਆਂ ਿਵ7 ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰ7 ਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕ7 ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸ7 ਿਖਅਕ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵ7 ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰ ਜਵ , ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਿਵ7 ਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵ7 ਚ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ -

ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ , ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ>ੇਰੀਆਂ - ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਿਨਕੀਕਰਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤ ਜੋ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਲੋ ੜIਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਅਪਾਹਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ
ਤਰ ਨਾਲ- ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਕOਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪOਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਿਵ7 ਚ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁ7 ਕਣਗੀਆਂ। ਉਪਰੋਕਤ
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇ7 ਥ ਤ7 ਕ ਿਕ

ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਲਾਭ

ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ/ਮੋਿਡਊਲ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਿਰਤ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਔਨਲਾਈਨ
ਿਕਤਾਬ , ਅਤੇ ਆਈਸੀਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਲਾਇਬ>ੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਸ7 ਿਖਆ ਕOਦਰ ਵਰਗੇ ਬਾਲਗ
ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਵਕਲਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਔਨਲਾਈਨ ਿਡਜੀਟਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਦ ਤ7 ਕ ਮਿਹਸੂਸ ਨਹI ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ
ਤ7 ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਇੰ ਡੀਆ ਮੁਿਹੰ ਮ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਠXਸ
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਡਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹI ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ। ਇਹ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਿਵ7 ਚ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮ7 ਿਸਆਵ ਨੂੰ
ਪ>ਭਾਵ ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹ7 ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ>ਭਾਵ ਾਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸ7 ਿਖਅਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਅਿਧਆਪਕ
ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇ7 ਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ
ਚੰ ਗਾ ਅਿਧਆਪਕ ਇ7 ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਿਵ7 ਚ ਇ7 ਕ ਚੰ ਗੇ ਇੰ ਸਟ>ਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹI
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰੀ ਸੋਧ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਇ7 ਕ ਵ7 ਖਰੀ ਿਵਧੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪੈਮਾਨR 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇਮਿਤਹਾਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਅਿਜਹੇ ਸਵਾਲ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ

ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵ7 ਚ

ਪੁ7 ਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨUੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਆਊਟੇਜ ਨਾਲ ਨਿਜ7 ਠਣਾ, ਅਤੇ ਅਨUਿਤਕ ਚਾਲ ਤ ਬਚਣਾ
ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜਦ ਤ7 ਕ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ-ਅਧਾਿਰਤ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਨਹI ਜ ਦਾ, ਇਹ ਸੰ ਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇ7 ਕ-ਅਯਾਮੀ ਿਸ7 ਖਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣ
ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਡਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਤੇ ਐਲੀਮZਟਰੀ ਤ ਲੈ ਕੇ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਤ7 ਕ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ7 ਧਰ 'ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਅਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ
ਮ7 ਦੇਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਿਦ7 ਤੇ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

(a) ਔਨਲਾਈਨ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪਾਇਲਟ ਅਿਧਐਨ: ਢੁਕਵI ਏਜੰ ਸੀਆਂ, ਿਜਵO ਿਕ NETF, CIET, NIOS,
IGNOU, IITs, NITs, ਅਤੇ ਹੋਰ, ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕ>ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ
ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਰ ਪਾਇਲਟ ਅਿਧਐਨ ਦੀ ਇ7 ਕ ਲੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਿਸ- ਿਖਆ
(ਬੀ) ਿਡਜੀਟਲ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨR, ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ, ਗੁੰ ਝਲਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਿਡਵਾਈਸ ਦੀ
ਪ>ਵੇ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਸ7 ਿਖਆ ਖੇਤਰ ਿਵ7 ਚ ਖੁ7 ਲੇ , ਅੰ ਤਰ-ਕਾਰਜ ੀਲ, ਿਵਕਾਸ ੀਲ ਜਨਤਕ
ਿਡਜੀਟਲ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਵ7 ਚ ਿਨਵੇ

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਜਸਦੀ ਵਰਤ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ

ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(c) ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਧਆਪਨ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੂਲ: ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ>ਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਠਤ, ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਦੀ ਪੇ ਕ
ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵO ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪ>ਣਾਲੀਆਂ, ਿਜਵO ਿਕ ਸਵੈਮ ਅਤੇ ਦੀਕ ਾ, ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ
ਜਾਵੇਗਾ।
(d) ਸਮ7 ਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਿਡਜੀਟਲ ਭੰ ਡਾਰ, ਅਤੇ ਪ>ਸਾਰ: ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਇ7 ਕ ਿਡਜੀਟਲ ਭੰ ਡਾਰ
ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਭਾਵ ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵ7 ਤਾ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮੀਿਖਆਵ ਲਈ ਇ7 ਕ
ਸਪ7 ਟ ਜਨਤਕ ਪ>ਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਿਵ7 ਚ ਕੋਰਸਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਰਿਨੰਗ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ

ਿਸਮੂਲੇ ਨ, ਔਗਮZਟੇਡ ਿਰਐਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਿਲਟੀ ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
(e) ਿਡਜੀਟਲ ਿਵਭਾਜਨ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ: ਿਕVਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇ7 ਕ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਿਹ7 ਸੇ ਕੋਲ ਅਜੇ
ਵੀ ਇੰ ਟਰਨUਟ ਤ7 ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਿਜਵO ਿਕ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ
ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਅਤੇ ਪ>ਸਾਰਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਿਵਿਭੰ ਨ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਦੇ ਕ ਪ>ੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ
ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ7 ਤ ਿਦਨ ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ ਭਾ ਾਵ ਿਵ7 ਚ ਪ>ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(f) ਵਰਚੁਅਲ ਪ>ਯੋਗ ਾਲਾਵ : ਮੌਜੂਦਾ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਪ>ਣਾਲੀਆਂ ਿਜਵO ਿਕ DIKSHA, SWAYAM, ਅਤੇ
SWAYAMPRABHA ਦੀ ਵਰਤ ਵਰਚੁਅਲ ਲੈ ਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
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ਲਈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ Fਚ-ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਪ>ੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹ7 ਥ ਨਾਲ ਪ>ਯੋਗ-ਆਧਾਿਰਤ
ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਤ7 ਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ।
(g) ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਸਿਖਆਰਥੀ-ਕOਦਿਰਤ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਅਿਧਆਪਨ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Fਚ-ਗੁਣਵ7 ਤਾ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮ7 ਗਰੀ
ਿਡਵੈਲਪਰ ਿਕਵO ਬਣਨਾ ਹੈ, ਿਵ7 ਚ ਿਵਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ>ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵ ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇ7 ਕ ਦੂਜੇ
ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 'ਤੇ
ਜ਼ੋਰ ਿਦ7 ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(h) ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪ>ੀਿਖਆਵ : ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ , ਿਜਵO ਿਕ ਪ>ਸਤਾਿਵਤ ਰਾ ਟਰੀ
ਮੁਲ ਕਣ ਕOਦਰ ਜ ਪਾਰਖ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਨU ਨਲ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਏਜੰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸੰ ਸਥਾਵ , ਮੁਲ ਕਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿਜਸ ਿਵ7 ਚ ਯੋਗਤਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ,
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਿਡਜ਼ਾਈਨ, ਰੁਬਿਰਕਸ, ਿਮਆਰੀ ਮੁਲ ਕਣ, ਅਤੇ ਮੁਲ ਕਣ ਿਵ ਲੇ ਣ। ਿਵਿਦਅਕ
ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 21ਵI ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ ਦਾ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵO ਢੰ ਗ ਦੀ
ਜ ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
(i) ਿਮਲਾਏ ਗਏ ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਮਾਡਲ: ਜਦ ਿਕ ਿਡਜੀਟਲ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜ, ਵ7 ਖ-ਵ7 ਖ ਿਵਿ ਆਂ ਿਵ7 ਚ ਉਿਚਤ ਪ>ਤੀਿਕ>ਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ>ਭਾਵੀ ਿਮ ਰਤ ਿਸਖਲਾਈ
ਮਾਡਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(j) ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ: ਿਜਵO ਿਕ ਔਨਲਾਈਨ/ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ 'ਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਉਪਲਬਧ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, NETF ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਔਨਲਾਈਨ/ਿਡਜੀਟਲ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ
ਸਮ7 ਗਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ, ਅਤੇ ਿਸ7 ਿਖਆ ਾਸਤਰੀ ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਪਦੰ ਡ ਰਾਜ ,
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ਬੋਰਡ , ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ , HEIs, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਈ-ਲਰਿਨੰਗ ਿਦ ਾ-ਿਨਰਦੇ

ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ

ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
a) ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਿਧਐਨ: ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤ ਮਹ7 ਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਗਤੀ 'ਤੇ ਿਸ7 ਖਣ ਿਵ7 ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪ>ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵ7 ਚ ਅਸਮਰ7 ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤ
ਿਸ7 ਖਣ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮੁ7 ਚੀ ਿਸ7 ਖਣ ਿਵ7 ਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵ7 ਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
b) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ>ਭਾਵੀ ਸਵੈ-ਿਨਰਦੇਿ ਤ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
ਬਣਾVਦਾ ਹੈ: ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ>ਭਾਵ ਾਲੀ ਸਵੈ-ਿਨਰਦੇਿ ਤ
ਿਸ7 ਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾVਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਮਰ7 ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਇੰ ਟਰਨUਟ
ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਿਕਵO ਲ7ਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਵਰਤ ਿਕਵO ਕਰਨੀ ਹੈ। ਿਡਜੀਟਲ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ
ਉਹਨ ਦੀ ਕੁ ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵ7 ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
c) ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਅਸਲ-ਸਮO ਦੇ ਪ>ਦਰ ਨ
ਿਵ ਲੇ ਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਉਤਪੰ ਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ
ਮੁਲ ਕਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਦ> ਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾVਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ>ਦਰ ਨ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲ ਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵO ਉਪਚਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ
ਦੀ ਸਮਰ7 ਥਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਔਨਲਾਈਨ ਿਸ7 ਖਦੇ ਹਨ, ਤ ਉਹ ਸਵੈ-ਿਨਰਦੇਿ ਤ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
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d) ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ Fਚ ਦਰ: ਆਮ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮੌਕੇ ਪ>ਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕVਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ ਿਵ7 ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ
ਪ>ੋਫੈਸਰ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਿਡਜੀਟਲ ਿਸ7 ਿਖਆ ਪ>ਣਾਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਸ7 ਖਣ ਦੀਆਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ ਪ>ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫੋਟਆ
ੋ ਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮ7 ਗਰੀ ਦੀ ਅਸੀਿਮਤ

ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਰਚੁਅਲ ਿਰਐਿਲਟੀ, ਇੰ ਟਰਐਕਿਟਵ ਸੈ ਨ , ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਡਜੀਟਲ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਿਦਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਿਵ7 ਚ ਆਸਾਨ
ਬਣਾVਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਸੁਝਾਏ ਅਤੇ ਸਵਾਲ
ਭਾਰਤੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤ ਤੁਸੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁ7 ਖ ਿਸਫ਼ਾਰਸਾ ਬਾਰੇ
ਦ7 ਸੋ।
ਭਾਰਤੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲਰਾ ਿਸ7 ਿਖਆ ਲਈ ਿਦ7 ਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾ ਦਾ
ਵਰਨਣ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ Fਚ ਿਸ7 ਿਖਆ ਦੇ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਿਕਵੇ ਕਾਇਕ ਰ7 ਿਖਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਿਵ7 ਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਿਸਫ਼ਾਰਸ ਦਾ ਵਰਲਣ ਕਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਿਸ7 ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਣ ਲਾਇਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰਸਾ ਦਾ
ਵਰਨਣ ਕਰੋ।
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GftZywJh ;obskL
w'i{dk ;w/A ftZu Gkosh f;Zfynk Bhsh dh ;gZPN s;tho Bz[{ fBoXkfos eoBk pj[s n"yk ezw
j?. go fco th f;Zfynk d/ fwko Bz{ T[FZuk u[ZeD bJh fJj gfjb edwh ehsh rJh sK i' okPNoh T[d/Pk
Bz{ g{ok eoB bJh ;cbsk gqkgs ehsh ikt/. Gkosh f;Zfynk Bhsh 2020 dk w[Zy T[d/P th Gkosh
f;Zfynk Bhsh ftZu ;[Xko eoBk j? s/ Bkb jh feZsk w[Zyh f;Zfynk, pkbr f;Zfynk ns/ nkB bkJhB
f;Zfynk Bz{ T[sPkfjs eoBk j?.

f;ZNkL
T[go'es uouk d/ nkXko s/ fJj fejk ik ;edk j? fe okPNoh f;Zfynk Bhsh 2020 fJe
nfijh f;Zfynk gqDkbh dh ebgBk eodh j? i' Gkosh b'eXkok ftu iVh j'Jh j? i' Gkos Bz{ pdbD
ftu f;ZXk :'rdkB gkT[dh j?. fJ; Bhsh dk w[Zy T[dP
/ soePhb ;'u tkb/ ekoi eoB d/ :'r, ;kjBh,
ns/ ftfrnkBe ;[Gkn tkb/ uzr/ wB[Zyk dk ftek; eoBk j?. fJ; Bhsh ftu f;ZfynK Bz{ nbZr nbZr
G{fwek d/ s"o s/ g/P ehsk frnk j?. fJ; ftu ;e{bh f;Zfynk, T[u f;Zfynk, pkbr f;Zfynk ns/
nkBbkJhB f;Zfynk Bz{ w'i{dk ns/ GftZy dhnK b'VK Bz{ fXnkB ftu oZy e/ fBoXkfos ehsk frnk.
nfXnkgek dh ;fEsh ns/ f;ybkJh bJh th yk; ftt;Ek g/P ehsh rJh. ;zg{oB f;Zfynk gqDkbh
bJh ;kXB fJeZm/ eoB ns/ g[Bo fBohyD ;zpzXh Bt/A edwK Bz{ gfjb fdZsh ikt/rh. nzs ftu fJjh
fejk ik ;edk j? fe Gkosh f;Zfynk Bhsh 2020 n'i'e/ ;w/A ftu g{oh soQK bkr{ jz[dh j?.
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ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ ।
ਬਣਤਰ
2.3.0 ਉਦੇ
2.3.1 ਜਾਣ ਪਛਾਣ
2.3.2 ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ
2.3.3 ਿਸਟਾ
2.3.4 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
2.3.5 ਹਵਾਲੇ
2.3.0 ਉਦੇ
• ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ (NKC) ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ
• NKC ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ

2.3.1 ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਕਿਮ ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ #''(

)* ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਿਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਿਗਆਨ ਅਧਾਰ ਦੇ

ਿਵ ਾਲ ਭੰ ਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਲੂ ਿਪ&ੰ ਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਲੋ ਕ 21ਵ1 ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰ ਜ ਮੁਖ ਖੇਤਰ

ਪਹੁੰ ਚ,

ਸੰ ਕਲਪ, ਰਚਨਾ, ਐਪਲੀਕੇ ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ NKC ਦਾ ਿਦਲ ਹਨ। NKC ਨ6 2008 ਨੂੰ ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਨੂੰ

ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ 'ਤੇ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਦਾ ਇਕ ਸੈੱਟ ਸ9ਿਪਆ। ਕ:ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁ ਮਾਇੰਿਦਆਂ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲ

ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 250 ਤ. ਵਧ ਮਾਿਹਰ ਅਤੇ ਿਹਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ
ਵਟ ਦਰੇ ਤ. ਬਾਅਦ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਭਰ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਿਵਚਾਰ

ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਸਰਕਾਰ , ਸਕੂਲ ਪ&ਬੰਧਕ,

ਅਿਧਆਪਕ, DIETs ਅਤੇ SCERTs ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਸਿਖਆ

ਾਸਤਰੀ, ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ

ਸੰ ਗਠਨ /ਿਸਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਮ>ਬਰ ਅਤੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਦਾਤਾ। ਪ&ਸਤਾਵ ਿਵਚ ਸਕੂਲੀ
ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਚੰ ਤਾਵ

ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਿਵਧੀ ਾਮਲ ਹੈ+
!

"

#

!

!

"

$ "%

%

+
 ਲਾਇਬ&ੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾ ਟਰੀਕਿਮ ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ।
 ਅਨੁ ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਜ. ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ&ੇਰਣਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰੋ।
 ਪਿਹਲੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾ ਾ ਵਜ. ਪੜAਾਉਣਾ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਤ.
ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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 ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕ:ਦਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
 ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰA ਮਨੁ ਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਖੋ।
 ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਬਣਾਓ।
 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ।
 ਨੀਤੀਗਤ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾ ਟਰੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਿਵਿਗਆਨ ਫਾEਡੇ ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

 ਕੰ ਿਪਊਟਰੀਕਰਨ ਤ. ਪਿਹਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ&ਿਕਿਰਆਵ ਨੂੰ ਮੁੜ

.

& ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨਾਲ

ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਲੈ ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸ ਝੇ ਿਮਆਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ।
NKC ਇਹ ਮੰ ਨਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਜ ਦੀ
ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ

ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, NKC ਦਾ ਮੰ ਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਣਾਲੀਆਂ ਿਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕ:ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ

ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋ ੜ

ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਸਰੋਤ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ, ਸਗ. ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ।
NKC ਕੋਲ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ
ਿਸਫ਼ਾਰ

ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ

ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਸਰੋਤ , ਵਧੇਰੇ ਿਵਕ:ਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ

ਸੰ ਖੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਸਿਤ&ਤ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ। ਇਹਨ ਮਹਤਵਪੂਰਨ

ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
2.3.2.1 ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਲਈ ਕ:ਦਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ, ਿਵਤੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ
NKC ਇਕ ਕ:ਦਰੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇ

ਦੇ ਸਾਰੇ

ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਕ:ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵਤੀ ਵਚਨਬਧਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗੀ, ਅਠਵ1 ਜਮਾਤ
ਤਕ ਚੰ ਗੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾHਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਐਲੀਮ>ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਦੋਵ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜ. ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਕੁਝ
ਰਾਜ ਿਵਚ "ਿਸਿਖਆ ਕ:ਦਰ " ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਰ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ., ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਵੀ,
ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੰ ਿਡਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਖਰੀਆਂ ਪ&ਣਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਵੀਕਾਰਯੋਗਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਏਕੀਿਕ&ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ,
ਿਜਸ ਲਈ ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

2.3.2.2 ਫੰ ਡ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ
NKC ਫੰ ਡ ਟ& ਸਫਰ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾ ਜੋਖਾ ਦੀ ਇਕ ਪ&ਣਾਲੀ

ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਿਸਫਾਰ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰੀ

ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮ: ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰA
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤ. ਪ&ਭਾਵ ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ
ਪਧਰ ਤਕ ਫੰ ਡ ਵੰ ਡਣ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤ. ਿਵਚ ਸਥਾਨਕ ਪਧਰ
ਦੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦੀ ਇਕ ਵਡੀ ਿਡਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ:ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰ ਡ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ
ਵੰ ਡਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰ ਡ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰਵ ਿਸਿਖਆ ਅਿਭਆਨ (SSA), ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕ:ਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬਧ ਸਫਲ ਪ&ੋਗਰਾਮ

ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ 3 4

! ਹੋਰ

ਲਚਕੀਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2.3.2.3ਿਵਕ:ਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ
ਪ&ਬੰਧਨ, ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤ. ਅਤੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਸਮੇਤ, ਿਜਥ. ਤਕ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ
ਿਵਕ:ਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ: ਉਹ ਪੰ ਚਾਇਤ , ਗ&ਾਮੀਣ ਿਸਿਖਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜ
ਨਗਰਪਾਿਲਕਾਵ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਿਜਨA ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਿਹਸੇਦਾਰ ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।
2.3.2.4ਕਾਰਜ ੀਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ
NKC

.

ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ੀਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ 'ਤੇ

'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹ

-.

!&

ਫੋਕਸ ਦੀ ਮਹਤਤਾ

। ਅਨਪੜAਤਾ ਇਕ ਵਡੀ ਸਮਿਸਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਥ. ਤਕ ਿਕ 15-35 ਸਾਲ

ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਪ&ੋਗਰਾਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਕ ਵਖਰਾ ਫੋਕਸ ਿਦਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ
ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਲ ਸੇਿਧਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਚ।

2.3.2.5 ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲਸਕੂਿਲੰਗ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮ: ਿਵਚ ਇਹ ਲੋ ੜ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ
ਿਹਰੀਮਾਸਟਰਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵ ਿਵਚ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਭੌਿਤਕ ਲੋ ੜ ਨੂੰ
ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਪ&ਬੰਧ

ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ

ਾਮਲ ਹਨ।

2.3.2.6 ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲਈ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਿਤ&ਤ ਕਰਨਾ
ਿਕHਿਕ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ ਿਵਚ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾHਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ
ਉਹਨ

ਲਈ

ਸਮਰਥ

ਅਤੇ

ਿਨਯੰ ਿਤ&ਤ

ਿਵਧੀਆਂ

ਨੂੰ

ਿਵਕਸਤ

ਅਤੇ

ਮਜ਼ਬੂਤ

ਕਰਨਦੀਲੋ ੜਹੈ।ਿਨੱਜੀਸਕੂਲ ਦੀਮਾਨਤਾਲਈਪਾਰਦਰ ੀ, ਆਦਰ ਆਧਾਿਰਤ ਅਤੇ ਿਸਧੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਪਰੇ ਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਾਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਤ. ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਦਰ ੀਮਾਪਦੰ ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ
ਿਜਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਤ. ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ&ਬੰਧਨ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸਪ ਟਮਾਪਦੰ ਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰ ੀਦਾਖਲਾ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਫੀਸ ਢ ਚੇ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ
ਲਈ ਘਟੋ ਘਟ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਲ ਵੀ
ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵਚਕਾਰ ਵਧ ਤ. ਵਧ ਅਦਾਨ ਪ&ਦਾਨ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ 7 *
ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ

, ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦਤੀ

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.3.2.7 ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ 'ਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਸਕੂਲ , ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਦੋਵ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ
ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁ ਕਲ
ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ&ਸਾਰਣ ਨੂੰ

ਤਰਜੀਹ ਿਦਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾਬੇਸ
ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤ ਜੋ ਵਖ ਵਖ ਪਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਅਸਲ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ
ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮ: ਿਸਰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਿਚਤ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,ਅਿਜਹੇ ਡੇਟਾ ਇਕਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵੰ ਡ
ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਹਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2.3.2.8 ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ
ਪ&ਬੰਧਨ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਖ ਵਖ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਭੰ ਬਲਭੂਸਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਪ&ਤੀਿਕ&ਤੀ ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰ ਗਤ
ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ&ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.3.2.9 ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ ਮੁਲ ਕਣ ਸੰ ਸਥਾ
ਿਵਿਦਅਕ ਪ& ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖ ਵਖ ਪਧਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਿਸਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਪ&ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੋਵ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। NKC ਇਸਲਈ, ਮਾਨੀਟਰ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਧਾਰਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਦੇ ਹੋਏ,
ਿਜਸ ਿਵਚ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਦੋਵ:

ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੋਵ

ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾ ਟਰੀ ਮੁਲ ਕਣ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਪ&ਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2.3.2.10 ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣਾ
ਸਕੂਲੀ ਿਨਰੀਖਣ ਦੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ
ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕ ਲਈ ਇਕ ਵਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰ ਤਾ ਾਮਲ ਹੈ। ਹਲ ਿਸਰਫ਼
ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਨਹ1 ਹੈ, ਸਗ. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਿਸਸਟਮ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ,

ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ& ਾਸਕੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਨਾ, ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਵਚ
ਪਾਰਦਰ ਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਿਹਸੇਦਾਰ ਦੀ ਮੂਲੀਅਤ।

2.3.2.11 ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ
ਅਿਧਆਪਕ ਸਕੂਲ ਪ&ਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤ. ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇ

ਪਿਹਲ ਹੀ ਵਖ ਵਖ ਪਧਰ

'ਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ&ੇਿਰਤ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 3
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ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੇ ੇ ਵਜ. ਸਕੂਲੀ ਅਿਧਆਪਨ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਯੋਗ ਅਤੇ ਵਚਨਬਧ ਅਿਧਆਪਕ

! ਹੋਰ ਪ&ਤ
ੋ ਸਾਹਨ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਿਸਿਖਅਕ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤਵ ਿਜਵ: ਿਕ ਚੋਣ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਿਧਆਪਨ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ1 ਿਦਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫੋਰਮ ਜੋ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਵਚਾਰ , ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ
ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਵੈੱਬ
ਅਧਾਿਰਤ ਪੋਰਟਲ ਵੀ

ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰ ੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਜਥ. ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਵ ੇ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ: ਿਵਚ ਿਚੰ ਤਾ ਦਾ ਇਕ
ਪ&ਮੁਖ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਿਕHਿਕ ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤ. ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦੋਵ: ਬਹੁਤ
ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਇਸ ਦਾ ਪ&ਬੰਧ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਸੇਵਾ ਿਸਖਲਾਈ ਨੂੰ
ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੋਵ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਨਯੰ ਿਤ&ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜਦ. ਿਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਪ&ਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਵਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
2.3.2.12 ਪਾਠਕ&ਮ ਅਤੇ ਪ&ੀਿਖਆ ਪ&ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ
ਪਾਠਕ&ਮ ਸੁਧਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੁਦਾ ਬਿਣਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ
ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਬਿਚਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ,
ਚੰ ਗੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਹੁਨਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਕਵ: ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹੈ

ਿਸਖਣ ਲਈ ਰੋਟ ਲਰਿਨੰਗ ਤ. ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ&ੀਿਖਆ ਪ&ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਵੀ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਪਧਰ -.8)&

& -.

&9 ਪਰ ਪਿਹਲ ਵੀ।

2..2.13 ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤ.
ਿਜਥੇ ਿਕਤੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਆਈਸੀਟੀ ਨੂੰ ਿਸਖਣ, ਿਸਖਲਾਈ, ਖੋਜ, ਪ& ਾਸਨ, ਪ&ਬੰਧਨ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਆਿਦ
ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ , ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ& ਾਸਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਨKਕਟੀਿਵਟੀ ਅਤੇ ਬਰਾਡਬ>ਡ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ।
ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤ. ਵਧੀਆ ਵਰਤ. ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
2.3.2.14 ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੀ ਿਸਿਖਆ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ Cਪਰ ਵਲ ਗਤੀ ੀਲਤਾ ਲਈ ਇਕ
ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਵਜ. ਸਮਿਝਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾ ਾ ਵਜ. ਪੜAਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤ
ਿਵਚ ਇਕ ਹੋਰ ਿਵ ੇ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਿਧਅਮ ਿਵਚ ਪੜAਾਉਣ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ

/

)* ਾਮਲ ਕਰਨ

ਲਈ ਭਾ ਾ ਿਸਖਣ ਨੂੰ ਪ&ਸੰਿਗਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਅਿਧਆਪਨ ਸਮਗਰੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ ਾ ਦੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੋਭਾ ੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁ ਭਾ ਾਈ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਭਾ ਾ ਦੇ ਮੁਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ&ਮ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ
ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ

3 3

2.3.2.15 ਿਵਿਦਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ ਝੀਆਂ

1

73

7 *

ਾਸਤਰ ਦੇ ਢੰ ਗ ਨੂੰ

+

&ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ

ਿਵਿਦਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ ਝੇ ਵਰਗ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਤਕ ਵਧ ਤ. ਵਧ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵ ੇ
ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ

ਵਧੇਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ

ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਵਿਦਆਰਥਣ ਦੇ ਵਧ ਤ. ਵਧ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
ਰਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਉਪਾਵ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀ

ਿਸਿਖਆ ਇਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਿਵਤਕਰੇ ਤ. ਬਚਣ ਦੀ
ਲੋ ੜ

ਹੈ।

ਅਨੁ ਸੂਿਚਤ

ਕਬੀਿਲਆਂ

ਦੇ

ਬਿਚਆਂ

ਦੀ

ਪਹੁੰ ਚ

ਲਈ

ਵਧੇਰੇ

ਲਚਕਦਾਰ

ਸੰ ਵੇਦਨ ੀਲਸਕੂਿਲੰਗਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ&ਮ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ

ਅਤੇ

ਾਸਤਰ ਦੇ

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਭਾ ਾ ਦੇ ਮੁਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸਪ ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ , ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਔਖੇ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵਚ ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ
ਤਕ ਵਧ ਤ. ਵਧ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵ ੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮੁਸਿਲਮ ਬਿਚਆਂ ਦੀ
ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਤਕ ਿਬਹਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਿਧਕਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਦਰਾਸ 'ਤੇ ਕ:ਿਦ&ਤ ਹਨ ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਰਫ ਇਕ ਛੋਟੀ ਿਜਹੀ ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਦੇ ਹਨ; ਆਮ ਸਕੂਲੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਮੁਸਿਲਮ ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਪ&ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜAਾਈ ਤਕ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਹੁੰ ਚ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਵ ੇ

ਰਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰA ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ&ੋਤਸਾਹਨ

ਅਤੇ ਿਬ&ਜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ ਝੇ ਬਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ , ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ , ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ ਿਵਚ ਵਧੇਰੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰA ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2.3.3 ਿਸਟਾ
ਕਿਮ ਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਕ

ਐਲੀਮ>ਟਰੀ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ

ਦੀ ਿਦ ਾ ਿਵਚ ਪ&ਗਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਰਾਜ ਿਵਚ ਿਵਆਪਕ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ
ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਰਾਜ ਿਵਚ ਵੀ ਿਵਿਭੰ ਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜ ਦਾ ਸੀ ਿਕ
ਇਹ ਪ&ਸਤਾਵ, ਿਜਸ ਲਈ ਕ:ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ

ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੈ, ਐਲੀਮ>ਟਰੀ ਿਸਿਖਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ ਤਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਗੁਣਵਤਾ
ਅਤੇ Cਚ ਪਧਰੀ ਿਸਿਖਆ ਤਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ
ਅਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜAਾਈ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ&ਸੰਿਗਕਤਾ। ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਿਜਵ: ਿਕ
ਲਾਇਬ&ੇਰੀਆਂ, ਅਨੁ ਵਾਦ, ਿਗਆਨ ਨKੱਟਵਰਕ ਆਿਦ ਿਵਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨ
ਸੁਝਾਵ ਨੂੰ

! ਿਗਆਨ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬਧ ਸਮੂਹ ਦੇ ਿਹਸੇ ਵਜ., ਇਹਨ ਹੋਰ

ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.3.4 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
1. ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ ਕੀ ਹੈ?
2. ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਕੀ ਹਨ?

2.3.5 ਹਵਾਲੇ :
ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ ਿਰਪੋਰਟ, 2008, ਰਾ ਟਰੀ ਿਗਆਨ ਕਿਮ ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਪ&ਕਾਿ ਤ

!" # :

% "
ਿਬਰਲਾ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ

ਬਣਤਰ:
2.4.1 ਉਦੇ
2.4.2 ਜਾਣ ਪਛਾਣ
2.4.3 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
2.4.3.1 ਭਾਰਤ ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
2.4.3.2 ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਾਲਜ
2.4.3.3 ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਾ ਿਨੱਜੀਕਰਨ
2.4.3.4 ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ
2.4.3.5 ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤ. ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤਕ
2.4.4 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ
2.4.5 ਸੰ ਖੇਪ
2.4.6 ਸਵੈ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਸਵਾਲ
2.4.7 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
2.4.8 ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ

.

2.4.1 ਉਦੇ
ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ. ਬਾਅਦ :
• Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣ

1

+

• ਉਚੇਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਣਨ

7

• ਉਚੇਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਦਾ ਸਾਰ

%

+
2.4.2 ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਿਸਿਖਆ ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲ ਅਤੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਭਅਕ
ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਕੀ ਲਈ ਿਸਿਖਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਿਵ ਵਿਵਆਪੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁ ਖੀ ਪੂੰ ਜੀ
ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਿਨਵੇ

ਵਜ. ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਮਨੁ ਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਦੋ

ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਪ&ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ , ਮਨੁ ਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਪਧਰ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ
ਡਰਾਈਵਰ ਵਜ. ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਮਨੁ ਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਸਟਾਕ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਨੁ ਖੀ ਪੂੰ ਜੀ

ਨਾ ਿਕ ਭੌਿਤਕ ਪੂੰ ਜੀ

ਪ&ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਿਨਰੰ ਤਰ Cਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰ ਜੀ ਰਖਦੀ ਹੈ।
ਦੀ ਨਵ1 ਦੁਨੀਆਂ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਚੇ ਮਾਲ
ਅਤੇ ਿਕਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤ. ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟ ਵਜ. ਬਦਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।
ਿਗਆਨ ਨਵ1 ਸੰ ਪਤੀ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। .)% ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਧੇ ਤ. ਵਧਆਰਿਥਕ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ
ਸੰ ਗਠਨ (OECD) ਹੁਣ ਿਗਆਨ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਿਵ ਵ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਭਿਵਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਿਤਹਾਈ
ਿਗਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ. ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨ6 ਿਗਆਨ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ&ਸਾਰ ਿਵਚ ਲਗੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਮੁਲ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। Cਚ
ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਉਨA ਦੇ ਗ&ੈਜੂਏਟ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨ6ਤਾਵ ਲਈ ਿਪਆਰੇ
ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ Cਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਿਰਆਂ ਿਵਚ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੜAੇ
ਿਲਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਇਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ Cਚ

ਿਸਿਖਆ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਿਨਵੇ

ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਦੇ

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਵਕਾਸ ੀਲ ਦੇ

ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤ ਦਾ ਿਹਸਾ

ਵਿਧਆ ਹੈ। ਿਸਟੇ ਵਜ., Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ

ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਕ

ਿਵ ਵਿਵਆਪੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਿਗਆ। Cਚ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਦੇ
ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇ
ਿਵਕਿਸਤ ਦੇ

ਿਵਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ

ਿਵਚ

ਿਵਚ ਲਗਭਗ ਸਰਵਿਵਆਪੀ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਟ

ਿਵਚ Cਚ ਦਰ 'ਤੇ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਿਪਛਲੀ ਸਦੀ

ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ

'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਸਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅ

ਿਵਚ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਗੈਰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ
ਿਵ ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਗਆਨ ਦੇ ਇਕ ਿਵਸਿਤ&ਤ ਕੋਡੀਿਫਕੇ ਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ
ਿਡਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇ ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਸਤੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨ6 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਨਵੇ

ਲਈ

ਆਰਿਥਕ ਿਰਟਰਨ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ, Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਿਨਵੇ

ਦੀ

ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰ ਮਤੀ ਹੈ ਭਾਵ: ਜਨਤਕ, ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਵਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਨੂੰ ਸ ਝਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਵਖੋ ਵਖਰੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ

ਿਵਚ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਇਕ ਆਮ

ਰੁਝਾਨ ਜਨਤਕ ਤ. ਿਨੱਜੀ ਸਰੋਤ ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
2.4.3 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ
ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ

ਿਵਚ ਵਿਧਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇ

ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ

ਆਪਣੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨ6 ਿਵ ਵ ਪਧਰ 'ਤੇ ਿਸਿਖਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ&ਭਾਿਵਤ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨNਟ ਕਰਨਾ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ ਿਕ ਪਿਰਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾਵ ਨ6 ਿਵਕਾਸ ੀਲ ਦੇ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪ&ਿਕਿਰਆ 'ਤੇ
ਘਟ ਿਨਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾੜੇ ਜ ਘਟ ਿਵਕਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ

Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੀ

ਵਧਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਿਸਿਖਆ ਵਰਗੇ
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁ ਕੂਲ ਅਿਧਐਨ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁਖ ਖੇਤਰ

ਿਵਚ ਜਨਤਕ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ. Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ

ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ

ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾHਦਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਦ. ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਜਨਤਕ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ) ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਜ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਪੂਰੀ
ਲਾਗਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ (ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ)
ਿਵਚ

ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸਹੂਲਤ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣ

ਜ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਲਾਗਤ ਿਰਕਵਰੀ, ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ Cਦਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਫਰ ਰਾਜ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾHਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਨੱਜੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਫੰ ਡ ਪ&ਾਪਤ ਨਹ1
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸਥਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਫੰ ਿਡੰ ਗ 'ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਨਹ1 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ

ਿਵਚ ਅੰ ਕ ਜਨਤਕ ਫੰ ਿਡੰ ਗ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ&ਾਈਵੇਟ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਜ ਗੈਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੇ ੇਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇ ਕ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਇਕ ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਕੋਰਸ ਪੇ
Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਪੇ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ&ਾਈਵੇਟ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ. ਿਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਪ&ਾਈਵੇਟ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਅਕਸਰ ਇਕ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜ ਿਡਪਲੋ ਮਾ ਲੈ ਜ ਦੇ

ਹਨ। ਪ&ਾਈਵੇਟ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਸਭ ਤ. ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤ. ਵਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਵਰਗੀਕਰਨ ਿਵਚ. ਇਕ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹਨ ਿਵਚ

&ੇਣੀਬਧ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ:

(a) ਕੁਲੀਨ
(b) ਧਾਰਿਮਕ
(c) ਮੰ ਗ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
ਡੈਨੀਅਲ ਸੀ. ਲੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਹੈ:
(ਏ) ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਅਰਧ ਕੁਲੀਨ, (ਬੀ) ਧਾਰਿਮਕ/ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ (ਸੀ) ਗੈਰ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਮੰ ਗ ਜਜ਼ਬ

ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਯੂਐਸ) ਦੀਆਂ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰ>ਿਕੰ ਗ ਵਾਲੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਇਕ ਅਰਥ ਿਵਚ, ਕੁਲੀਨ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ QS ਿਵ ਵ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਛੇ ਯੂਐਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟੀ 10
&ੇਣੀ ਿਵਚ ਸੂਚੀਬਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 1 ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ (ਹਾਰਵਰਡ, ਮੈਸੇਿਚਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼
ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ [MIT], ਯੇਲ, ਪੈਨਿਸਲਵੇਨੀਆ, ਿ ਕਾਗੋ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ) ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦੇ
ਿਵਚ Cਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਅਕਸਰ, ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਜਦ. ਿਕ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ Cਚ
ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ ਿਵਚ ਕੈਥੋਿਲਕ ਚਰਚ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਿਵਚ ਈਵ>ਜਲੀਕਲ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ
ਿਵ ਵਾਸ ਆਮ ਹਨ। ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇ

ਿਵਚ

ਧਾਰਿਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਸਭ ਤ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾ ਹਨ। ਇਹ ਅੰ ਕ ਤੌਰ
'ਤੇ ਇਸ ਤਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਧਾਰਿਮਕ ਅਧਾਰਤ ਪ&ਾਈਵੇਟ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਨਹ1 ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਿਵਚ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਨਾ ਿਸਰਫ ਘਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ
ਹਨ, ਬਲਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਮੰ ਗ ਨੂੰ
ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਭ ਤ. ਵਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਿਹਸਾ ਹਨ। ਉਨA
ਿਵਚ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸੈਕਟਰ ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਿਧਐਨ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਕੁਦਰਤ ਿਵਚ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ
ਗੈਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸੈਕਟਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਕੋਰਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਘਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ&ਾਈਵੇਟ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਖ ਸਰੋਤ ਵਜ. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹਨ।
ਹਾਲ ਿਕ, ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹਨ ਜਦ. ਿਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਨਹ1 ਹਨ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਿਵਚ, ਇਹਨ ਨੂੰ

ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਖ ਪ&ੇਰਣਾ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ

ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ

ਲਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 'ਸੂਡੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ' ਵਜ. ਲੇ ਬਲ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕHਿਕ ਉਹ ਿਸਿਖਆ
ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਮੁਨਾਫ਼ੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵ ਗ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਸਮੀ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਈ ਰਖਦੀਆਂ
ਹਨ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਿਵਚ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਸੈਨ6ਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, 2008 09 ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਿਵਚ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰ ਘੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਲਗਭਗ US $24 ਿਬਲੀਅਨ) ਦਾ 23 ਪ&ਤੀ ਤ
ਪ&ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਫੀਿਨਕਸ, ਡੇਵਰੀ ਅਤੇ ਕੈਪਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨ6 ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਇਕ ਿਵ ਾਲ ਮਾਲੀਆ ਜਨਰੇਟਰ ਅਤੇ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੰਜਣ ਿਵਚ ਬਦਲਣ ਿਵਚ ਮਦਦ
ਕੀਤੀ ਹੈ। 1998 ਤ. 2008 ਤਕ, ਯੂਐਸ ਿਵਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ 225 ਪ&ਤੀ ਤ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ
ਲਈ ਕਾਲਜ ਨ6 ਮੰ ਦੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵਚ ਉਛਾਲ ਦਾ ਅਨੁ ਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹਾਲ ਿਕ,
ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਦੇ ਿਵਰੁਧ ਸੰ ਘੀ ਿਨਯਮ ਦੇ
ਕਾਰਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਸੰ ਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਚ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
Cਚ ਪ&ੋਫਾਈਲ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਨਾਮ ਕਣ ਿਵਚ 14.1 ਪ&ਤੀ ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਿਜਵ: ਿਕDeVry
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ 25.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੋਿਰੰ ਥੀਅਨ ਿਵਚ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਿਗਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ
ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਿਨੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸਰਹਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪ>ਡ>ਟ ਸਟੇਟਸ (CIS) ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇ

ਿਵਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਦੇਸੀ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਕਸੇ

ਿਵਦੇ ੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਦੇ
ਮਾਨਤਾ ਪ&ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਿਵਚ, ਇਕ ਿਵਦੇ ੀ ਸੰ ਸਥਾ ਨਾਲ

ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤ. Cਚ ਫੀਸ

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਿਵਧੀ ਵਜ. ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਿਵਦੇ ੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਇਹਨ ਦੇ

ਿਵਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੇ ੀਆ,

ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ, ਹ ਗਕ ਗ, ਦੁਬਈ, ਦੋਹਾ ਆਿਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰ ਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਆਸਟ&ੇਲੀਆ,
ਯੂ.ਕੇ., ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ

ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਕਈ ਿਵਕਾਸ ੀਲ ਦੇ

ਿਵਚ ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ

ਖੋਲਦ
A ੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੇ ੀਆ ਿਵਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਯੂ.ਕੇ. ਿਵਚ ਨੌਿਟੰ ਘਮ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੋਨਾ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਆਸਟ&ੇਲੀਆ ਿਵਚ ਕਰਿਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਆਿਦ

ਾਮਲ ਹਨ।

ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ ਿਵਚ ਜੌਨ ਹੌਪਿਕਨਜ਼, ਿ ਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਇਨਸੀਡ, ਆਿਦ ਦੇ ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ ਹਨ।
ਆਸਟ&ੇਲੀਆ ਿਵਚ ਬ9ਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾ
ਏ ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀਆਂ

ਾਖਾਵ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ

ਿਵਚ ਕ>ਪਸ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਹਬ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁਝ ਅੰ ਤਰ ਸਰਹਦੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਮੂਲ ਦੇ

ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ

ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ

ਵ ਗ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਰਡਰ ਰਿਹਤ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, 2011 ਿਵਚ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ 200 ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ ਸਨ। ਸਰਹਦ ਪਾਰ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਗਤੀ ੀਲਤਾ (ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ) ਦਾ ਸਭ
ਤ. ਵਡਾ ਪ&ਵਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤ. ਖਾੜੀ ਦੇ

ਤਕ ਹੁੰ ਦਾ ਸੀ; ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦਖਣੀ ਏ ੀਆ ਿਵਚ ਵਧ ਤ.

ਵਧ ਬ& ਚ ਕ>ਪਸ ਖੋਲAੇ ਗਏ ਹਨ।
2.4.3.1 ਭਾਰਤ ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
1947 ਿਵਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧੀ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

1950 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੰ ਿਖਆ ਿਵਚ ਲਗਭਗ 18 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਿਦਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਹੈ
ਿਕ ਇਹ ਵਾਧਾ 3 4

ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਦ. ਿਕ 1950 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 227

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਿਵਚ 50 ਸਾਲ ਲਗੇ, ਅਗਲੀਆਂ 210 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਿਵਚ
ਿਸਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਰਾ ਟਰੀ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਕ:ਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ&ਾਈਵੇਟਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਜੋ
ਰਾਜ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ 1950 ਿਵਚ 0.17 ਿਮਲੀਅਨ ਤ. ਵਧ ਕੇ 2009 ਿਵਚ 20.7 ਿਮਲੀਅਨ (MHRD
2011) ਹੋ ਿਗਆ। ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਪ&ਤੀਿਕਿਰਆ ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ 'ਤੇ
ਿਨਰਭਰਤਾ ਤ. ਲੈ ਕੇ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ. ਲੰਘੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਦਰਸਾHਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਨ6 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ
ਹੋਰ ਦੇ

ਵ ਗ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਅਤੇ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ

ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ. ਬਾਅਦ ਦੇ

ੁਰਆ
ੂ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵਚ, ਿਵਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਥਤੀ ਨ6 ਿਵਕਾਸ ਦੇ

ਇਕ ਰਾਜ ਪ&ਧਾਨ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਤਾ। ਭਾਰਤ ਨ6 ਿਸਿਖਆ ਸਮੇਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ। ਦੇ

ਨ6 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਕਈ ਿਨੱਜੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦਾ

ਰਾ ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਕHਿਕ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਰਾਹ1 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ
ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮ: ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲਣਾ ਵੀ
ਦਰਸਾHਦਾ ਹੈ (ਿਗਆਨਮ 2008)। ਇਹ ਿਨੱਜੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ‘ਪ&ਕਾ ਨ’ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। 1950 ਅਤੇ

1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ
ਸਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਨ6 ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਰਾਹ1 ਸਵੈ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ
ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਅਿਧਐਨ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ Cਚ ਗੁਣਵਤਾ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸੰ ਸਥਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਸੰ ਸਥਾਨ (IITs), ਮੈਡੀਕਲ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ (AIIMS), ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ

ਆਫ਼ ਮੈਨ6ਜਮ>ਟ (IIMs), ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰ ਗ ਕਾਲਜ (ਹੁਣ ਨK ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼
ਟੈਕਨਾਲੋ ਜੀ ਜ ਐਨਆਈਟੀ) ਸਵੈ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗਲੋ ਬਲ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇ

ਦੀ ਿਮਸਾਲ

ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
2.4.3.2 ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਾਲਜ
ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ ਿਜਨA
ਨੂੰ ਰਾਜ ਤ. ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਸੀ। ਜਨਤਕ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਡਾ ਿਹਸਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਪ&ਣਾਲੀ ਨ6 ਜਨਤਕ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਸ ਪ&ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ
ਿਵਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸਨ। ਇਹ

ਾਇਦ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਸਮਰਿਥਤ/ਪ&ਯੋਿਜਤ ਿਨੱਜੀ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ 80 ਪ&ਤੀ ਤ ਤ. ਵਧ
ਦਾਖਲੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਅਿਧਐਨ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਪੇ
ਗਈਆਂ ਉਹੀ ਪ&ੀਿਖਆਵ ਿਵਚ

ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ

ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਸਨ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰ ਸਥਾਵ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਸਨ। ਇਨA

ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲ. ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ
ਕਾਲਜ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ. ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵ ਗ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
2.4.3.3 ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਾ ਿਨੱਜੀਕਰਨ

ਇਹ ਰੁਝਾਨ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਗਆ ਜਦ. ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਸਵੈ ਿਵਤੀ
ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇ ਕ

ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ Cਚ ਪਧਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ

ਪੜਾਅ ਸੀ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤ. ਬਾਅਦ ਿਸਿਖਆ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਭਾਵ: ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਸਵੈ
ਿਵਤੀ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ& ਟਸ ਕਿਮ ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ9 ਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ
ਐਜੂਕੇ ਨ (ਏਆਈਸੀਟੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨ6 ਵੀ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰ

ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, UGC ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ

ਪੁੰ ਿਨਆ ਕਮੇਟੀ (1992-93) ਨ6 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਵਰਤੀ ਖਰਚੇ ਦੇ 15 ਤ. 25 ਪ&ਤੀ ਤ ਦੇ
ਪਧਰ ਤਕ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦਤਾ। ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੁਆਰਾ
ਸਥਾਿਪਤ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪੈਨਲ (1992) ਨ6 ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ. ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤ.
ਿਸਿਖਆ 'ਸੈੱਸ' ਦੀ

ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦਤਾ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਸਵੈ ਿਵਤੀ

ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਅਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ ਮਾਮਿਲਆਂ
ਿਵਚ ਫੀਸ ਪਧਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਿਜਸ ਨਾਲ
ਸੰ ਸਥਾ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਸੀ। ਏ. ਿਗਆਨਮ (2008) ਨNਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ
ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰ ਡ ਵਾਲੇ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਕੋਰਸ ' ਦੀ ਪੇ ਕ

ਕਰਨ ਲਈ

ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛਡ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਦੇ

ਕਤੀ

ਿਵਚ ਕੋਈ

ਹੋਰ ਸਚਮੁਚ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
ਅਤੇ Cਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ&ਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ
ਲਈ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨ6 ਲਾਗਤ ਿਰਕਵਰੀ ਮੋਡ 'ਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਖੋਲਣ
A ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ
ਆਫ਼ ਿਹਊਮਨ ਿਰਸੋਰਸਜ਼ ਿਡਵੈਲਪਮ>ਟ ਇਨ ਇਲੈ ਕਟ&ੋਿਨਕਸ (IHRDE) ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। IHRDE ਦੀ
ਸਫਲਤਾ ਨ6 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਜਨਤਕ ਕਾਲਜ ਖੋਲAੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਅਿਜਹੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

2.4.3.4 ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ
1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਿਵਚ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ। ਸਵੈ ਿਵਤ ਕਾਲਜ, ਿਜਨA ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟੇ ਨ ਫੀਸ ਕਾਲਜ ਵਜ.
ਜਾਿਣਆ ਜ ਦਾ ਹੈ, ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ। ਇਹਨ ਿਵਚ. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਵੈ
ਿਵਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਇੰਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਦੇ ਿਵ ੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਾਲਜ ਸਨ।
ਦਖਣੀ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ&ਦੇ , ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾ ਟਰ ਨ6 ਭਾਰਤ
ਿਵਚ ਪ&ਾਈਵੇਟ Cਚ ਿਸਿਖਆ (ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਕਾਲਜ) ਕ& ਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਮੁਨਾਫੇ
ਲਈ, ਿਨੱਜੀ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ (ਕੈਪੀਟੇ ਨ ਫੀਸ ਕਾਲਜ) ਕੁਝ ਰਾਜ ਿਵਚ ਕ:ਦਿਰਤ ਸਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਿਹਿਸਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ6 ਇਹਨ ਕਾਲਜ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਮੰ ਿਗਆ ਅਤੇ ਪ&ਾਪਤ
ਕੀਤਾ। ਅਿਜਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੈਸੇ ਦੀ

ਕਤੀ, ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਪ&ਭਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ

ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾHਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਕ ਵਡਾ ਿਹਸਾ ਤਕਨੀਕੀ
ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਿਵ ੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ&ਸਾਰ ਤ. ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਹੋਰ ਦੇ

ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਿਜਥੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ ਉਹਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਗਈਆਂ ਸਨ ਿਜਨA ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਲਟ ਘਟ ਿਨਵੇ

ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।

2.4.3.5 ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤ. ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਤਕ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ
ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਨੱਜੀ ਪ&ਦਾਤਾਵ ਨ6 ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮ ਅਤੇ
ਿਨਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਇਸ ਤ. ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ&ਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨA ਨ6 ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਅਤੇ ਕਈ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਿਨੱਜੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ&ਦਾਨ
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ

ਨਾਲ ਅਗਸਤ 1995 ਿਵਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਿਵਚ ਇਕ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਜ਼ ਸਥਾਪਨਾ

ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਿਬਲ ਪੇ

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਿਵ ੇ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ

ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਪ&ਾਈਵੇਟ ਪ&ਦਾਤਾ ਿਬਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ&ਬੰਧ ਤ. ਖੁ

ਂ ੋਮ>ਟ
ਨਹ1 ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡ

ਫੰ ਡ , ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਿਤਹਾਈ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਲੀ
ਿਸਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ। ਹਾਲ ਿਕ ਿਬਲ ਪਾਸ ਨਹ1 ਹੋਇਆ ਪਰ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਬਲ ਦੀ
ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 2000 ਿਵਚ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਕ9 ਸਲ ਨ6 ਇਕ
ਕਮੇਟੀ (ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ 2000-01) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਿਜਸ ਨ6 Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ&ਬੰਧ ਨੂੰ
ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ9ਪਣ, ਇਕ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਬਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ. ਲਾਗਤ
ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗ& ਟ .2002 ਤ., ਕਈ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨ6 ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛਤੀਸਗੜA ਨ6 ਇਕ ਪ&ਾਈਵੇਟ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 2002 ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਪਿਹਲੀ
ਅਿਧਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ&ਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਛਤੀਸਗੜA ਰਾਜ ਨ6 ਉਸੇ ਸਾਲ 97 ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤ. ਬਾਅਦ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ

ਅਸਾਮ, ਹਿਰਆਣਾ, ਿਹਮਾਚਲ ਪ&ਦੇ , ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰ ਜਾਬ,

Cਤਰ ਪ&ਦੇ , Cਤਰਾਖੰ ਡ, ਆਿਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ UGC
(UGC 2003a) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਯਮ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਖਰੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1956 ਦੇ UGC ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ&ਾਈਵੇਟ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਢ ਚੇ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕ>ਪਸ ਅਤੇ ਆਫ ੋਰ ਕ>ਪਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਪ&ਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ UGC ਅਤੇ ਹੋਰ
ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਧਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ /ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ

ਰਾਜ ਨ6 ਇਹਨ ਿਨਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤ. ਪਿਹਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਜ਼
ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤ. ਪਿਹਲ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ&ਾਈਵੇਟ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਚੰ ਗੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿ ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ
ਿਵਚ ਿਸਮਬਾਇਓਿਸਸ ਇੰਟਰਨK ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਚਾਰ

ਿਹਰ ਦੇ ਕ>ਪਸ ਿਵਚ 75 ਦੇ

ਦੇ

11,000 ਫੁਲ ਟਾਈਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹਨ। ਪ&ਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇ ਨ ਨNਇਡਾ ਿਵਚ ਐਿਮਟੀ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਪੀਐਚਡੀ ਪਧਰ ਤਕ 80,000 ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ 3,500 ਅਕਾਦਿਮਕ ਚਾਰ

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਈ, ਮਾਰੀ ਸ, ਿਸੰ ਗਾਪੁਰ, ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਿਵਚ ਛੇ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਕ>ਪਸ
ਹਨ।
ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਿਨਯੰ ਿਤ&ਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਹਨ ਿਵਚ. ਕੁਝ ਨ6 ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਡੀਮਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ (UGC 2003b) ਿਵਚ ਗ&ੈਜੂਏਟ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ
ਨਵੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਸਨ , ੁਰੂ ਤ. ਹੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵਜ. ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰ ਖੇਪ ਰੂਪ
ਿਵਚ, ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦਾ ਇਕ ਸਰੀਰ ਿਵਿਗਆਨ ਦਰਸਾHਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਦੀਆਂ ਦੋਵ

&ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਿਹਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਜਨਤਕ ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵਚ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ

ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਕੋਈ ਿਵਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ1 ਿਮਲਦੀ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ
ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਸਭ ਤ. ਆਮ ਰੂਪ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ, ਿਜਨA ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਕੋਈ ਿਵਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਹ1 ਿਮਲਦੀ। ਉਹ ਿਨੱਜੀ Cਦਮ ਜ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹੁੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇ

ਲਈ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤ. ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੰ ਸਥਾ ਹੈ ਿਜਥੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜਨਤਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ
ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ&ਬੰਿਧਤ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ਹਨ। ਇਹਨ ਮਾਨਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ
ਮੁਫਤ ਸੀਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਟ ਹਨ। ਮੁਫਤ ਸੀਟ ਲਈ ਫੀਸ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਜਦ. ਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਸੀਟ ਲਈ ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ
ਗੋਿਬੰ ਦ ਿਸੰ ਘ ਇੰਦਰਪ&ਸਥ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਇਸ

&ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ

ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਗੈਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ
ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੀ ਹਨ ਿਜਵ: ਿਕ NIIT ਅਤੇ APTECH ਗਰੁਪ ਆਫ਼ ਸੰ ਸਥਾਵ । ਹਾਲ ਿਕ ਉਹ
ਿਡਗਰੀਆਂ ਨਹ1 ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਤ. ਇਕ ਪ&ਮਾਣੀਕਰਣ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਜ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਿਕਸਮ ਦੇ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਕੋਿਚੰ ਗ ਸ>ਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹ1
ਕਰਦੇ। ਿਡਗਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ&ੈਜੂਏਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰ ਕੇਤ/ਪ&ਤੀਿਬੰ ਬਤ
ਨਹ1 ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ

ਹੈ। ਸਭ ਤ. ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਨੂੰ ਅਗੇ ਦੀ ਪੜAਾਈ
ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ&ੀਿਖਆਵ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਿਦਲਚਸਪ ਹੈ ਿਕ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਵਚ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹ1 ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਯੋਗਤਾ ਪ&ੀਿਖਆ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ ਰਾ ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (NET) ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ
ਰਾਜ ਪਧਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਲਈ। ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਪ&ਤੀਯੋਗੀ ਪ&ੀਿਖਆਵ (Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਿਵਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ) ਲਈ ਕੋਿਚੰ ਗ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਬਚੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ
ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ. ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ
ਸਮ ਕੋਿਚੰ ਗ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਪ&ੀਿਖਆਵ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ&ਤੀਯੋਗੀ ਪ&ੀਿਖਆਵ ਿਵਚ
ਿਨਵੇ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜਨੀਅਿਰੰ ਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਨ6ਜਮ>ਟ ਸਟਡੀਜ਼ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ&ੀਿਖਆਵ ਦੀਆਂ

ਿਤਆਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੰ ਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬ>ਕ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਿਸਵਲ ਸੇਵਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਹਯੋਗੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਦਾ ਿਨੱਜੀ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਇਸ ਿਹਸੇ ਦੁਆਰਾ
ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ।
2.4.4 ਉਚੇਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ
1. ਪ&ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ
ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸਿਖਆ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ ਿਵਚ
ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਦ ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ
ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ. ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹ1 ਹੈ।
2. ਿਸਖਾਉਣਾ
ਲਗਾਤਾਰ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਅਪਗ&ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਮ ਿਲਆਓ।
3. ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ

ਕੰ ਿਪਊਟਰ , ਨKੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਏਕੀਿਕ&ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵਚ ਸਾਡੇ ਿਵ ਾਲ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
4. ਸੰ ਵੇਦੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪ&ੀ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਅਤੇ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਕ&ਮ ਿਵਚ ਅਿਧਆਪਨ ਤ.
'ਸੰ ਵੇਦੀ ਿਸਖਲਾਈ' ਵਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰੋ। ਲਿਹਜ਼ਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮਨNਿਵਿਗਆਨਕ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਿਸਖਣਾ ਿਸਖਣਾ
ਅਿਭਆਸ ਅਤੇ ਅਨੁ ਭਵ ਰਾਹ1 ਿਸਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ। ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ
ਿਵਚ ਬਦਲੋ ।
6. ਵੋਕੇ ਨਲ ਿਸਿਖਆ
ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਧਰ ਤ. ਬਾਅਦ ਇਕ ਤੀਬਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ।
7. ਦੂਰੀ ਿਸਿਖਆ
ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਇਕ ਿਵਕਲਿਪਕ ਪ&ਣਾਲੀ ਵਜ. ਦੂਰੀ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰੋ।
8. ਮੁਲ ਪ&ਣਾਲੀਆਂ
ਪ&ੀ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਪਧਰ 'ਤੇ ਮੁਲ ਦੀ ਿਸਿਖਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ&ਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ Cਚ
ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ।
9. ਆਮ ਰਾ ਟਰੀ ਸਮਗਰੀ
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਭੰ ਨਤਾਵ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਤ. ਬਾਅਦ, ਿਵ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾ ਾਵ , ਇਿਤਹਾਸ ਅਤੇ

ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ, ਸਕੂਲ ਪਧਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਇਕ ਸ ਝੀ ਰਾ ਟਰੀ ਪ&ਣਾਲੀ
ਪੇ

ਕਰੋ।

10. ਪ&ਬੰਧਨ ਦਾ ਿਵਕ:ਦਰੀਕਰਨ
ਿਸਿਖਆ ਪ&ਬੰਧਨ ਦਾ ਿਵਕ:ਦਰੀਕਰਨ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਪ&ੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰ ਚਾਇਤ ਪਧਰੀ ਿਵਤ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਵਲ ਵਧਣਾ।
11. ਆਮ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ
SAT, GRE ਅਤੇ GMAT ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾ ਟਰੀ ਮਾਨਕੀਿਕ&ਤ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਿਵਚ
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸ ਝੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਈਗ&ੇ ਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਕ&ੈਿਡਟ ਦੇ ਟ& ਸਫਰ ਦੀ ਪ&ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰ ਸਥਾ
ਤ. ਦੂਜੀ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ।
12. ਮਾਰਕੀਟ ਓਰੀਐਿਂ ਟਡ ਐਜੂਕੇ ਨ
ਿਸਖਣ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ ਨੂੰ ਅਪਗ&ੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰੋ ਤ ਜੋ
ਉਹਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
13. ਿਸਿਖਆ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ – ਹਾਰਡਵੇਅਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ , ਦੂਰਸੰ ਚਾਰ ਨKੱਟਵਰਕ , ਅਤੇ ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਲਈ
ਫੰ ਡ

ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਨA ਨੂੰ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ।
14. ਿਸਿਖਆ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ – ਸਮਗਰੀ ਿਵਕਾਸ
ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੀਨਤਮ ਐਡਵ ਸ ਅਸੰ ਤੁ ਟ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾHਦਾ ਹੈ। ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਕਸਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰੋ।
15. ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ: ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ
ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸਿਖਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਿਖਆ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਪ&ਤੀ ਤ ਸਾਖਰਤਾ ਿਲਆਉਣਾ, ਸਹਾਇਕ ਅਨੁ ਾਸਨ ਿਜਨA ਦਾ
ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨ ਨਹ1 ਹੈ, ਚੋਣਵ: ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਅੰ ਕ ਫੰ ਿਡੰ ਗ। Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਕ:ਦਰ,
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਲਈ ਿਵਤੀ ਗਾਰੰ ਟੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ
ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ।
16. ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ
ਸੰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਘਟ ਪਧਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤ ਜੋ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਹੋਵੇ।
17. ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ
ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, ਪ&ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਵਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨਵੀਆਂ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਬਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰ ਨ ਬਣਾਓ।
18. ਰੇਿਟੰ ਗ ਿਸਸਟਮ
ਿਵਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਮਆਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜ CRISIL ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ
ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ

ਸਕੂਲ , ਕਾਲਜ , ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੀ ਿਨਯਮਤ

ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਇਕ ਪ&ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਬਣਾਓ।
19. ਿਸਧਾ ਿਵਦੇ ੀ ਿਨਵੇ
ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਿਸਧੇ ਿਵਦੇ ੀ ਿਨਵੇ

ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦਓ।

ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ

ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰੋ।
20. ਿਵਤ
ਪ&ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਿਸਿਖਆ ਿਵਕਾਸ ਫੰ ਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਫੰ ਡ ਲਈ ਦਾਨ ਨੂੰ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਤ. ਛੋਟ ਿਦਓ। ਿਵਸਿਤ&ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਿਵਤ ਦੇਣ ਲਈ Cਚ ਿਸਿਖਆ
ਲਈ ਇਕ ਕ&ੈਿਡਟ ਮਾਰਕੀਟ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ।

21. ਿਵਦੇ

ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰ ਗ

ਿਵਦੇ ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਿ ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰੋ।

ੁਰੂ ਿਵਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ Cਤਮਤਾ ਕ:ਦਰ ਿਵਚ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਥਾਿਪਤ

ਕਰੋ, ਿਜਨA ਦੀ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਪ&ਿਸਧੀ ਹੈ।
22. ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ
ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਓ ਿਕ ਉਹ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਤ. ਦੂਰ ਰਿਹਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਕ>ਪਸ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰA ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਲਗਾਓ।
23. ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਨਵ: ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ. ਮੁਕਤ ਰਖੋ ਜੋ ਿਸਿਖਆ ਲਈ ਇਕ
ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾHਦੇ ਹਨ।
24. ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਖੋਜ
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਅੰ ਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਪਧਰ ਤ. ਹੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰੋ।
25. ਸਰੀਰਕ ਿਸਿਖਆ/ਪਾਠਕ&ਮ ਤ. ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਪ&ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਧਰ ਤ. ਹੀ ਲੋ ੜ1ਦਾ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਿਦਨ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ

ਨੀਵਾਰ) ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਰਕੇ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਧਰ 'ਤੇ ਪਾਠਕ&ਮ ਤ. ਵਾਧੂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰੋ।
26. RECs& ITI sਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ
ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨੁ ਖੀ

ਕਤੀ ਦੀ ਕਲਿਪਤ Cਚ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ RECs ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ

ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਪਾਠਕ&ਮ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਪਗ&ੇਡ ਕਰੋ। ਇਹਨ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਨੂੰ Cਚ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰੋ।

27. ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ਾਪਤ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਉਨA ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਿਹਸੇ ਵਜ. ਪ:ਡੂ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਿਨ ਿਚਤ ਸਮ:
ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰੋ।
28. ਿਵਕਲਿਪਕ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਬਿਚਆਂ ਲਈ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਵਕਲਪਕ ਮੌਕੇ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰA ਦੇ
ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੀ ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਿਜਵ: ਿਕ ਲਚਕਦਾਰ ਸਮ ਸਾਰਣੀ।
2.4.5 ਸੰ ਖੇਪ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ

Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮਾਿਜਕ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ

ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ ਿਸਿਖਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਨੁ ਕੂਲ ਅਿਧਐਨ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਮੁਖ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ
ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਿਕ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਨ6 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ:ਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ
ਫੰ ਡ ਿਵਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ/ਕਾਲਜ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲ
ਸਕਣ ਅਤੇ ਿਵਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹ ਸਕਣ। ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ
ਜਨਤਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਿਸਧ ਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਦ. ਿਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ
ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ&ਬੰਧਨ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਸ ) ਪੂਰੀ
ਲਾਗਤ ਜ ਕੁਝ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ
ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਲਾਗਤ ਿਰਕਵਰੀ, ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਿਦਤੀ ਜ ਦੀ ਸੀ, ਿਜਸਦਾ ਿਸਧਾ ਮਤਲਬ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੇ ਕੁਲ
ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢ ਚੇ ਰਾਹ1 ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸਿਖਆ ਨੂੰ
ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਵਲ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਿਸਫ਼ਾਰ
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਵੀ

2.4.6 ਸਵੈ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਸਵਾਲ
1. Cਚ ਿਸਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ
2. ਿਵਕਲਪਕ ਿਸਿਖਆ
3. IIT, IIM, AIIMS, REC ਅਤੇ NIT ਕੀ ਹਨ
4. ਪ&ਬੰਧਨ ਦਾ ਿਵਕ:ਦਰੀਕਰਨ
5. ਆਮ ਰਾ ਟਰੀ ਸਮਗਰੀ
6. ਸਵੈ ਿਵਤੀ ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ
7. ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਧਾਰਨਾ
2.4.7 ਸੁਝਾਏ /
1. ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ "Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦਾ ਿਨੱਜੀਕਰਨ"

ਬਦ ਦੀ

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
2. ਭਾਰਤ ਿਵਚ Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪ&ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕਦ. ਆਇਆ? ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ
ਸਮਝਾਓ।
3. Cਚ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬਰਲਾ ਅੰ ਬਾਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ

ਕੀ ਹਨ?

2.4.8 ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ ਜ ਿਲੰਕ
1. ਮੁਕੇ

ਅੰ ਬਾਨੀ (ਕਨਵੀਨਰ), ਕੁਮਾਰਮੰ ਗਲਮ ਿਬਰਲਾ (ਮ>ਬਰ), ਿਸਿਖਆ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪ:ਡੂ ਿਵਕਾਸ

ਿਵਚ ਿਨੱਜੀ ਿਨਵੇ

ਲਈ ਨੀਤੀ ਢ ਚੇ 'ਤੇ ਿਵ ੇ

ਬਾਰੇ ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਕ9 ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇ
'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ , ਨਵ1 ਿਦਲੀ, ਅਪ&ੈਲ, 2000।

ਿਵ ਾ ਸਮੂਹ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ

ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਸਿਖਆ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮ ਵਰਕ

!" # (

% "
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ਬਣਤਰ:
2.5.1 ਉਦੇ
2.5.2 ਜਾਣ ਪਛਾਣ
2.5.3 ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ
2.5.4 ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦੇ ਉਦੇ
2.5.5 ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
2.5.5.1 ਰਾ ਟਰੀ ਪਧਰ 'ਤੇ
2.5.5.2 ਰਾਜ ਪਧਰ 'ਤੇ
2.5.6 ਿਮ ਨ ਰਣਨੀਤੀ
2.5.7 ਿਵਤ
2.5.8 ਸੰ ਖੇਪ
2.5.9 ਸਵੈ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਸਵਾਲ
2.5.10 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
2.5.11 ਸੁਝਾਈਆਂ ਿਕਤਾਬ ਜ ਹਵਾਲੇ

.

2.5.1 ਉਦੇ
ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ. ਬਾਅਦ ਤੁਸ1 ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:
• ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਜਾਣ
• ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦੇ ਉਦੇ

ਦਾ ਸਾਰ

2.5.2 ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ. ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ

ਿਵਚ. ਇਕ ਹੈ। ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤ. ਘਟ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ

ਦਾ 54% ਅਤੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ (15-59 ਸਾਲ) ਿਵਚ 62% ਤ. ਵਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। 2013-2014 ਦੀ
ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੁਨਰ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 7 ਿਮਲੀਅਨ ਸੀ। ਆਪਣੀ
ਖੁਦ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤ. ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬੁਢਾਪੇ ਵਾਲੇ ਿਵਕਸਤ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵਚ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਕਮੀ
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਨਰੀ
ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਿਵ ਾਲਤਾ ਇਸ ਤਥ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਕਈ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕਟੇ ਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ:ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ , ਿਨੱਜੀ ਿਸਖਲਾਈ
ਪ&ਦਾਤਾਵ , ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ , ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਵਰਗੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਹਸੇਦਾਰ ਦੀ
ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਸੰ ਘ, ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪ&ਮਾਣੀਕਰਣ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ।
ਇਨA ਸਾਰੇ ਿਹਸੇਦਾਰ ਨੂੰ 'ਸਿਕਲ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰA ਿਸਿਖਅਤ, ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਯੂਕ,ੇ ਯੂਐਸਏ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ
ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇ

ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਸਰਫ 2.3% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨ6 ਰਸਮੀ ਹੁਨਰ

ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਪੜAੇ ਿਲਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇ ਿਹਸੇ ਿਵਚ ਘਟ ਜ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਹ1
ਹਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਡੇ ਪਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਦੀਆਂ
ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ
'ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ
ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ

ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ

2.5.3 ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ
ਕੌ ਲ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (ਪਿਹਲ ਜੁਲਾਈ 2014 ਿਵਚ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ
ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਿਵਭਾਗ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਵੰ ਬਰ 2014 ਿਵਚ 'ਸਿਕਲ ਇੰਡੀਆ' ਏਜੰ ਡੇ ਨੂੰ ਇਕ 'ਿਮ ਨ ਮੋਡ'
ਿਵਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਿਸਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨ6 ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋੜਨਾ। ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ, ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ (NMSD - ਹੁਣ ਤ. ਿਮ ਨ ਵਜ. ਜਾਿਣਆ
ਜ ਦਾ ਹੈ)

ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ&ਸਤਾਵ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁਚਾ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਢ ਚਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਸਟੇਟਮ>ਟ
ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਅੰ ਤ ਤ. ਅੰ ਤ, ਨਤੀਜਾ ਕ:ਿਦ&ਤ
ਲਾਗੂਕਰਨ ਢ ਚਾ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਿਟਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵ ਦੇ
ਨਾਲ ਇਕ ਚੰ ਗੀ ਤਰA ਿਸਿਖਅਤ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਾਰਜਬਲ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵ ਦੀਆਂ ਮੰ ਗ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

2.5.4 ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦੇ ਉਦੇ
ਿਮ ਨ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ

ਕਰਦਾ ਹੈ:

• ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਸਰੇ ਤ. ਅੰ ਤ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਢ ਚਾ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਪ&ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ

ਾਮਲ ਹਨ: ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ&ਮ ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਨੂੰ

ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਿਮਆਰੀ

ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ&ਦਾਨ
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ।

• ਨਤੀਜਾ ਕ:ਿਦ&ਤ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਢ ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਿਟਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਇਛਾਵ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੋ।
• ਸਾਰੇ ਮੰ ਤਰਾਿਲਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ਦਾਤਾਵ 'ਤੇ ਲਾਗੂ, ਹੁਨਰ ਲਈ ਇਕ ਠNਸ ਗੁਣਵਤਾ
ਭਰੋਸਾ ਢ ਚਾ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ

ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਅੰ ਤਰ ਖੇਤਰੀ, ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ

ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਪਧਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਿਮਆਰ ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
• ਨਾਜ਼ੁਕ ਗੈਰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਖੇਤਰ (ਿਜਵ: ਿਕ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਿਜਥੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮੌਕੇ
ਹਨ) ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਮੁੜ
ਹੁਨਰ ਅਤੇ Cਚ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗ ਪ&ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤ ਜੋ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਹਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ.
ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਲਈ ਬ>ਚਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮ: ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਈ
ਲੋ ੜ1ਦੇ, Cਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਕਲਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਅੰ ਤ ਿਵਚ ਇਕ Cਚ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਿਵਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ।
• Cਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ

ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ

ਈਕੋਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸਟ&ਕਟਰ /ਟ&ੇਨਰ ਦਾ ਇਕ ਨKਟਵਰਕ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ।
• ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਢ ਚੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
• ਗਲੋ ਬਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾ ਟਰੀ ਮਾਪਦੰ ਡ ਲਈ ਬ>ਚਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ
ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਿਵਦੇ ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਕ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੇ ਕ

ਕਰੋ।

• ਕ&ੈਿਡਟ ਟ& ਸਫਰ ਪ&ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ, ਿਕਤਾਮੁਖੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਿਸਿਖਆ ਪ&ਣਾਲੀ ਦੇ
ਿਵਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਓ।
• ਸਾਰੇ ਕ:ਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਿਲਆਂ/ਿਵਭਾਗ /ਰਾਜ /ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਯਤਨ
ਿਵਚਕਾਰ ਕਨਵਰਜ>ਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।

• ਕ:ਦਿਰਤ ਪਹੁੰ ਚ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਿਨ ਾਨਾ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਰਾਹ1 ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ
ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ।
• ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮੁਲ ਬਾਰੇ ਸਮਾਿਜਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਦੇ
ਅਿਭਲਾ ੀ ਮੁਲ ਦਾ ਪ&ਚਾਰ ਕਰੋ।
• ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫਰਮੇ ਨ ਿਸਸਟਮ (LMIS) ਵਜ. ਜਾਣੇ ਜ ਦੇ ਇਕ ਰਾ ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ
ਰਖੋ, ਜੋ ਦੇ

ਿਵਚ ਹੁਨਰਮੰ ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਰਟਲ

ਵਜ. ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। LMIS ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਦੇ

ਭਰ ਿਵਚ ਹੁਨਰ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ

ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ&ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਿਵਚ ਚਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ
ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਵਜ. ਵੀ ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ।
2.5.5 ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਜ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰ ਮਕਾਜ
ਉਦੇ

ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਪਧਰ ਿਵਚ ਵੰ ਿਡਆ

ਿਗਆ ਹੈ।
 ਿਸਖਰ ਪਧਰ 'ਤੇ ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ
 ਇਕ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ
 ਇਕ ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ।
ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਿਤੰ ਨ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
• ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਏਜੰ ਸੀ (NSDA)
• ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਨਗਮ (NSDC)
• ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਟ&ੇਿਨੰਗ (DGT)

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਪਧਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਧਰ 'ਤੇ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ
ਦੇ ਨਾਲ ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ (SSDM) ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਿਵਚ, ਕਾਰਜ ੀਲ ਪਧਰ 'ਤੇ ਿਜ਼ਲAਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਿਹਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ।
2.5.5.1 ਰਾ ਟਰੀ ਪਧਰ
ਿਸਖਰ ਪਧਰ 'ਤੇ ਿਮ ਨ ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਿਵਚ

ਾਮਲ ਹਨ:

ਐੱਮ.ਓ.ਐੱਫ., MSDE, MHRD, MoRD, MoLE, MSME, MoA, M/o ਓਵਰਸੀਜ਼ ਅਫੇਅਰਜ਼, M/o
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ, M/o HUPA ਿਡਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਕ:ਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀ,
ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਕੈਬਿਨਟ ਸਕਤਰ, ਸਕਤਰ SDE ( ਮ>ਬਰ ਸਕਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ), ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੁਆਰਾ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ/ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 3 ਮ>ਬਰ, ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ 3 ਰਾਜ ਦੇ
ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀ, ਰੋਟੇ ਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਇਸ ਤ. ਇਲਾਵਾ, ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਏਜੰ ਡੇ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਮੁਖ ਮੰ ਤਰੀਆਂ,
ਹੋਰ ਕ:ਦਰੀ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵਚ

ਾਮਲ ਹਨ:

• ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਸਮੁਚੀ ਮਾਰਗਦਰ ਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਦ ਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨਾ।
• ਿਮ ਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਪ ਿਮ ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ।
• ਿਛਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਪ&ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰੋ।

• ਿਮ ਨ ਉਦੇ

ਦੇ ਨਾਲ ਕ:ਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਿਲਆਂ/ਿਵਭਾਗ

ਿਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ

ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ/ਯੋਜਨਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਪ&ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕਤਰ, ਹੁਨਰ
ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ>ਬਰ ਸਕਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਗ&ਾਮੀਣ
ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਿਕਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ., ਖੇਤੀ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਮਨੁ ਖੀ ਵਸੀਲੇ
ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ , M/o ਦੇ ਸਕਤਰ ਵੀ
M/oInformation Technology ਜੋ ਦੇ

ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। o HUPA ਅਤੇ

ਭਰ ਿਵਚ ਵਡੇ ਪਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ

ਹਨ।
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:
• ਿਵਤ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੇ ਿਨਰਦੇ /ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੀਮਾਵ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਿਮ ਨ ਅਤੇ ਉਪ ਿਮ ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
• ਿਮ ਨ ਅਤੇ ਸਬਿਮ ਨ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਪ&ਗਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ
ਿਤਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ।
ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਪ&ਧਾਨਗੀ ਸਕਤਰ, ਹੁਨਰ
ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜ. ਵੀ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ। M/o ਿਵਤ, M/o ਪ:ਡੂ
ਿਵਕਾਸ, M/o ਲੇ ਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ M/o MSME, M/o ਖੇਤੀਬਾੜੀ, M/o ਮਨੁ ਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ, M/o
ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ , M/o HUPA ਅਤੇ M/o ਦੇ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਕਤਰ। o ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ>ਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਿਵਚ ਰੋਟੇ ਨਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੰ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਭਾਗ/ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ
ਰਾਜ ਦੇ ਪੰ ਜ ਸਕਤਰ ਵੀ ਮ>ਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤ. ਇਲਾਵਾ, ਡੀਜੀ ਐਨਐਸਡੀਏ, ਐਮਡੀ ਐਨਐਸਡੀਸੀ,
ਅਤੇ ਡੀਜੀ (ਿਸਖਲਾਈ) ਵੀ ਮ>ਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਕਤਰ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ>ਬਰ ਸਕਤਰ ਵਜ. ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰ ਧਤ ਕ:ਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਿਲਆਂ/ਿਵਭਾਗ ਦੇ
ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਕਤਰ ਿਜਨA ਨ6 ਨਵ: ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੀ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮ>ਬਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ/ਖੇਤਰ ਿਵ ੇ

ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ

ਜੋ ਰਾ ਟਰੀ ਅਤੇ ਿਮ ਨ ਉਦੇ

ਨਾਲ

ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ

ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਿਟੰ ਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰਟ
ੇ , ਸਕਤਰ, SDE ਬਤੌਰ ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰ ਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:
• ਸਾਰੇ ਅੰ ਤਰ ਿਵਭਾਗੀ ਐਗਜ਼ੀਿਕਊ ਨ ਮੁਿਦਆਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ।
• ਸਾਰੇ ਉਪ ਿਮ ਨ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਉਹਨ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਿਜਨA
ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਲ> ਡਸਕੇਪ ਿਵਚ ਤੁਰੰਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੋਕਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ,
ਸਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇ

ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਲੋ ੜ ਅਨੁ ਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ

ਜੋਿੜਆ/ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਰਾ ਟਰੀ ਿਮ ਨ ਦੇ ਉਦੇ

ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਿਵਚ ਕਤਲੇ ਆਮ

ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੰ ਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹਨ:
• ਰਾ ਟਰੀ ਪਧਰ 'ਤੇ ਿਮ ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਿਮ ਨ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ MSDE ਦੇ ਪ&ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਿਵਤੀ ਿਵੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਅਤੇ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ।
• ਸਾਰੇ ਮੰ ਤਰਾਿਲਆਂ/ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਗੁਣਵਤਾ,
ਪ&ਮਾਣੀਕਰਣ, ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ, ਪਾਠਕ&ਮ ਸਮਗਰੀ, ਆਧਾਰ ਸੀਿਡੰ ਗ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਿਤਆਂ ਅਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰਿਖਆ ਸਕੀਮ ਆਿਦ ਿਵਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।

• ਰਾ ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਿਵਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਆਪਕ ਰਾ ਟਰੀ ਉਦੇ

ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ

ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ।
• ਉਪ ਿਮ ਨ ਦੇ ਉਦੇ

ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਤ ਤ. ਅੰ ਤ ਹਲ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨ ਦੇ

ਸਬੰ ਧਤ ਸੀਈਓਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਉਪ ਿਮ ਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ
ਪ&ਦਰ ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ।
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ ਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਬਣਾਓ।
ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਜ ਸਟੀਅਿਰੰ ਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰ ਮ।

NSDA ਕੁਆਿਲਟੀ ਐ ੋਰ>ਸ ਦੇ ਦੋ ਵਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਸਪੇਸ ਿਵਚ ਨੀਤੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ:ਦਿਰਤ
ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (NSQF) ਿਵਚ

ਾਮਲ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੁਆਿਲਟੀ

ਅ ੋਰ>ਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕਰੇਗਾ ਤ ਜੋ ਹੁਨਰ ਦੇ ਲ> ਡਸਕੇਪ ਿਵਚ NSQF ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਦੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਿਮ ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ NSDA ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਪ&ਸਤਾਿਵਤ ਹੈ ਿਕ ਸਕਤਰ MSDE ਨੂੰ ਵੀ NSDA ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜ. ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਤਰ ਟੂ ਚੇਅਰ ਨK ਨਲ ਸਿਕਲ
ਕੁਆਲੀਿਫਕੇ ਨ ਕਮੇਟੀ (NSQC) ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ NSDA ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਿਵਚ ਸਮਰਥ
ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ NSQC ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਹੁਨਰ ਦੀ ਥ ਿਵਚ NSQF ਿਵਚ
ਏਮਬੇਡ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕੁਆਿਲਟੀ ਅ ੋਰ>ਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ,
ਸਗ. ਇਕ ਢ ਚਾ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਪ&ਮਾਣੀਕਰਣ, ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ਦਾਤਾਵ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਆਿਦ
ਲਈ ਇਸ ਪਿਹਲੂ ਨੂੰ ਵਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
NSDA ਦੇ ਕਾਰਜ ਿਵਚ

ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

• ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਫਰੇਮਵਰਕ (NSQF) ਨੂੰ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
• ਹੁਨਰ ਦੇ ਲ> ਡਸਕੇਪ ਿਵਚ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ NSQF ਿਵਚ ਏਮਬੇਡ
ਕੀਤੇ ਇਕ QA ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨਾ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦੇ

ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ,

ਮੁਲ ਕਣ ਅਤੇ ਪ&ਮਾਣੀਕਰਣ ਪ&ਿਕਿਰਆਵ ਅਤੇ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਲਈ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਨੂੰ

ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਾਮਲ

ਹੋਵੇਗਾ।
• ਆਪਣੇ ਉਦੇ

ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਕਮੇਟੀ (NSQC) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ

• ਰਾ ਟਰੀ ਲੇ ਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੂਚਨਾ ਪ&ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
• ਪ&ਾਈਵੇਟ ਿਸਖਲਾਈ ਪ&ਦਾਤਾਵ ਦੀ ਰਿਜਸਟ&ੇ ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਰਾ ਟਰੀ ਪ&ੋਟੋਕੋਲ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰੋ
• QA ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ SSCs/ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਨਰ ਪ&ਮਾਣ ਪਤਰ 'ਤੇ 'ਸਿਕਲ
ਇੰਡੀਆ' ਲੋ ਗੋ ਦੀ ਵਰਤ. ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
ਂ ਰ
• ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਫੈਲੋ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਕ

ਨK ਨਲ ਸਿਕਲ ਿਰਸਰਚ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (NSRD), NSDA ਅਧੀਨ ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸਹਾਇਤਾ
ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਖਰ ਸੰ ਸਥਾ ਵਜ. ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰ ਸਥਾ ਹੁਨਰ
ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਲਈ ਇਕ ਿਥੰ ਕ ਟ>ਕ ਵਜ. ਕੰ ਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਖ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਹਬ
ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਨਾਲ ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਿਨਜੀ ਡੋਮੇਨ ਿਵਚ
ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਵਚ ਢੁਕਵ: ਘਰੇਲੂ ਜ ਅੰਤਰਰਾ ਟਰੀ ਅਨੁ ਭਵ ਦੇ
ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਇਕ ਅਰਥ ਾਸਤਰੀ/ਮਾਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ
ਦੀ ਚੋਣ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰਤ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸ ਿਵਚ ਾਮਲ ਹਨ:
ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਕਤਰ, ਮਨੁ ਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਸਕਤਰ,
ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ Cਦਮਤਾ ਡੀਜੀ, NSDA (ਮ>ਬਰ ਸਕਤਰ,) ਨNਡਲ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੁਕਤ 2 Cਘੇ
ਿਵਅਕਤੀ10.5.2 ਰਾਜ ਪਧਰ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਢ ਚੇ ਵ ਗ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ (SSDM) ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਈ ਰਾਜ ਨ6 ਪਿਹਲ ਹੀ SSDM ਸਥਾਿਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨ
ਨ6 ਇਸ ਿਦ ਾ ਿਵਚ ਅਗੇ ਵਧਣਾ

ੁਰੂ ਕਰ ਿਦਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁ ਕੂਿਲਤ ਗੋਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇਕ

ਮਾਡਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ&ਸਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦਾ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਢ ਚਾ
ਸਬੰ ਧਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਿਕ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਿਕ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਦੀ ਦੇਖ
ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵCਚ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਿਦਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾ ਟਰੀ ਿਮ ਨ ਿਵਤੀ ਅਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਸ ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ।
2.5.6 ਿਮ ਨ ਰਣਨੀਤੀ
ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਿਵਚ

ੁਰੂ ਿਵਚ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵਚ ਸਤ ਉਪ ਿਮ ਨ

ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ,

ਿਜਨA ਨੂੰ ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਜੋਿੜਆ/ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ
ਿਵਚ ਉਪ ਿਮ ਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ

ਕਤੀ, ਿਜਨA ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਮਾਣਯੋਗ

ਪ&ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਪ&ਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ9 ਸਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਦ ਾ ਿਨਰਦੇ

ਅਤੇ

ਹਰੇਕ ਉਪ ਿਮ ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਕਤਰ, SDE ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਉਪ ਿਮ ਨ ਿਮ ਨ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਉਦੇ

ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਬਲਾਕ

ਵਜ. ਕੰ ਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਪ ਿਮ ਨ ਦੇ ਮੁਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ

ਾਮਲ ਹਨ: ਮੌਜੂਦਾ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਸਖਲਾਈ

ਢ ਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵ: ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮ: ਅਤੇ ਥੋੜੇ A ਸਮ: ਦੀਆਂ ਹੁਨਰਮੰ ਦ
ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ ਿਵ ੇ

ਹੁਨਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ

ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ

ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਪ&ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; ਮੌਜੂਦਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। ਹੁਨਰ ਲਈ
ਜਨਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ ਚਾ; ਟ&ੇਨਰ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ:ਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਿਵਦੇ ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ
ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਆਜੀਿਵਕਾ ਨੂੰ ਉਤ ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ।
ਉਪ ਿਮ ਨ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪ&ਸਤਾਿਵਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬਿਮ ਨ ਦੀ
ਿਗਣਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੁਨਰ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ
ਸਬਿਮ ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਸੰ ਯੁਕਤ ਸਕਤਰ ਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਧਰ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੀਈਓ ਵਜ. ਮਨNਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਨਤਕ ਜ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤ. ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਮ: ਿਸਰ ਪ&ੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਠNਸ ਟਰੈਕ ਿਰਕਾਰਡ
ਹੈ। ਉਪ ਿਮ ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਿਵਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਡੋਮੇਨ ਤ. ਿਖਚੇ ਗਏ Cਚ ਪ&ਦਰ ਨ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

2.5.7 ਿਵਤ
ਿਮ ਨ ਤਿਹਤ ਹੁਨਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਖ ਵਖ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰ ਧ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਉਨA ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਸਰਲੇ ਖ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਿਮ ਨ ਦੇ ਪ& ਾਸਕੀ ਖਰਚੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ
Cਦਮਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਤ. ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦਾ IFD ਿਮ ਨ ਦੇ ਿਵਤ ਿਵੰ ਗ ਵਜ. ਕੰ ਮ
ਕਰੇਗਾ। ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਪ& ਾਸਿਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ&ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2.5.8
ਹੁਨਰ ਦੇ Cਚ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਪਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇ

ਕੰ ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ

ਵਧੇਰੇ ਪ&ਭਾਵ ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਕHਿਕ 15-59 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦਾ
ਅਨੁ ਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਲਾਭਅੰ
ਿਵਕਾਸ ਯਤਨ ਰਾਹ1 ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਲਾਭਅੰ

ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਿਚਤ ਹੁਨਰ

ਦੀ ਵਰਤ. ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇ

ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਮਾਵੇ

ਅਤੇ

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ&ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਵ ਵ ਪਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ
ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਡੇ ਪਧਰ 'ਤੇ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਇਕ ਅਗਾE ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ
ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਉਨA ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨA ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰ ਮ ਸੁਰਿਖਅਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸੰ ਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਇਸ ਿਦ ਾ ਿਵਚ ਇਕ ਪ&ਮੁਖ
ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਿਕਰਤ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੁਰਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਿਚੰ ਤਾਵ ਪ&ਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਨਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬਧ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ
ਅਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਰਾ ਟਰੀ ਚਿਰਤਰ ਦੋਵ ਿਵਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ,
ਇਕ ਰਾ ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਪ&ਤੀਿਕਿਰਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਹਸੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤ. ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ
ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇ।

2.5.9 ਸੁਝਾਏ ਗਏ /
1. ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਸਮਝਾਓ।
2. ਰਾ ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਿਮ ਨ ਿਕਵ: ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
2.5.11 ਹਵਾਲੇ
www.msde.gov.in 10 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਪ&ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

