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ਖਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2019

ਸਾਰ

0
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਮੇ ਟੀ
ਪ ਧਾਨ
ਕੇ . ਕਸਤੂ ਰੀਰੰ ਗਨ , ਸਾਬਕਾ ਚੇ ਅ ਰਮੈ ਨ , ਆਈਐਸਆਰਓ, ਬ ਗ ਲੂ ਰੁ
ਮ ਬ ਰ
a) ਵਸੂ ਧਾ ਕਾਮਤ , ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ, ਐਸਐਨਡੀਟੀ ਮਿਹਲਾ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੁੰ ਬਈ
b) ਮੰ ਜੁ ਲਾ ਭਾਰਗਵ , ਆਰ. ਬਰ ਡ ਨ, ਪ$ੋ ਫੈ ਸ ਰ (ਗਿਣਤ), ਿਪ$ੰ ਸਟਨ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਯੂ ਐ ਸਏ
c) ਰਾਮ ਸ਼ੰ ਕਰ ਕੁ ਰੀਨ, ਸਾਬਕਾ

ਸੰ ਸਥਾਪਕ

ਵੀਸੀ, ਬਾਬਾ

ਸਾਿਹਬ

ਅੰ ਬੇ ਦ ਕਰ

ਸਮਾਿਜਕ

ਿਵਿਗਆਨ

ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਮੱ ਧ ਪ$ ਦੇ ਸ਼
d) ਟੀ. ਵੀ. ਕੱ ਟੀਮਨੀ, ਵੀਸੀ, ਇੰ ਦਰਾ ਗ0ਧੀ ਟਰਾਈਬਲ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅਮਰਕੰ ਟਕ, ਮੱ ਧ ਪ$ ਦੇ ਸ਼
e) ਿਕ$ ਸ਼ ਨ ਮੋ ਹ ਨ ਿਤ$ ਪਾਠੀ, ਡਾਇਰੈ ਕ ਟਰ ਆਫ ਐਜ਼ੂ ਕੇ ਸ਼ ਨ (ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ$ ਧਾਨ 3ਤਰ ਪ$ ਦੇ ਸ਼
ਹਾਈ ਸਕੂ ਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਪਿਰਸ਼ਦ, 3ਤਰ ਪ$ ਦੇ ਸ਼
f) ਮਜ਼ਹਰ ਆਿਸਫ, ਪ$ੋ ਫੈ ਸ ਰ, ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਮੱ ਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਿਧਐਨ ਕ4 ਦ ਰ, ਸਕੂ ਲ ਆਫ਼ ਲ ਗਵੇ ਜ , ਸਾਿਹਤ
ਅਤੇ ਸੰ ਸਿਕ$ ਤੀ ਅਿਧਐਨ , ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਯੂ ਨੀਵ ਰਿਸਟੀ, ਨਵ6 ਿਦੱ ਲੀ
g) ਐਮ. ਕੇ . ਸ$ੀ ਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਮ ਬ ਰ ਸਕੱ ਤਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੌ ਲਜ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ , ਬ ਗ ਲੂ ਰੁ , ਕਰਨਾਟਕਾ
ਸਕੱ ਤਰ
h) ਸ਼ਕੀਲਾ ਟੀ. ਸ਼ਮਸੂ , ਆਿਫ਼ਸਰ ਆੱ ਨ ਸਪੈ ਸ਼ ਲ ਿਡਊਟੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ), 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ,
ਮਾਨਵ ਸੰ ਸਾਧਨ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤ ਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵ6 ਿਦੱ ਲੀ
ਖਰੜਾ ਕਮੇ ਟੀ ਦੇ ਮ ਬ ਰ
a) ਮੰ ਜੁ ਲਾ ਭਾਰਗਵ , ਆਰ. ਬਰ ਡ ਨ, ਪ$ੋ ਫੈ ਸ ਰ (ਗਿਣਤ), ਿਪ$ੰ ਸਟਨ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਯੂ ਐ ਸਏ
b) ਕੇ .

ਰਾਮਚੰ ਦਰਨ,

ਸਲਾਹਕਾਰ,

ਨ; ਸ਼ਨਲ

ਇੰ ਸਟੀਿਟਯੂ ਟ

ਆਫ਼

ਐਜੂ ਕੇ ਸ਼ ਨਲ

ਪਲੈ ਿਨੰ ਗ

ਐ ਂਡ

ਐਡਮਿਨਸਟਰੇ ਸ਼ ਨ , ਨਵ6 ਿਦੱ ਲੀ
c) ਅਨੁ ਰਾਗ ਬੇ ਹ ਰ, ਸੀਈਓ, ਅਜ਼ੀਮਜੀ ਪ$ੇ ਮ ਜੀ ਫਾ=ਡੇ ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚ0ਸਲਰ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ$ੇ ਮ ਜੀ
ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਬ ਗ ਲੁ ਰੂ
d) ਲੀਨਾ ਚੰ ਦਰਨ ਵਾਡੀਆ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਿਰਸਰਚ ਫਾ=ਡੇ ਸ਼ ਨ, ਮੁੰ ਬਈ
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ਪਿਰਕਲਪਨਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2019 ਭਾਰਤ-ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ
ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ 3ਚ-ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਇਕ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ ਿਗਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਣ
ਲਈ ਪ$ ਤੱ ਖ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ।
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ਨੀਤੀ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ – ਮੁੱ ਖ ਿਬੰ ਦੂ
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1. ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ
a) ਮੁ ਢ ਲੀਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ: ਨੀਤੀ ਮੁ ਢ ਲੇ ਸਾਲ0 ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ 3ਤੇ ਜ਼ੋ ਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ 2025
ਤੱ ਕ 3-6 ਸਾਲ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆ ਲਈ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਪੂ ਰ ਨ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਧ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
b) ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ: ਕਲਾਸ 1-5 ਿਵੱ ਚ ਮੁ ਢ ਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼
ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ
ਹਰੇ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ 2025 ਤੱ ਕ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
c) ਪਾਠਕ$ ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕੀ: ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਿਸਧ0ਤ0 ਦੇ ਆਧਾਰ 3ਤੇ ਸਕੂ ਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਲਈ ਇਕ ਨਵ6 ਿਵਕਾਸ-ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਪਾਠਕ$ ਮ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸੰ ਰਚਨਾ 5 + 3 + 3 + 4 ਿਡਜ਼ਾਇਨ
ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਕੂ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਧਾਰਾਵ0 ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ
ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ – ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇ ਡ , ਗਿਣਤ 3ਤੇ ਇਕਸਮਾਨ ਜ਼ੋ ਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
d) ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ : ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਿਵਿਭੰ ਨ ਪੈ ਮਾਿਨਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 3ਤੇ 2030 ਤੱ ਕ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਸਕੂ ਲੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ 100% ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁ ਪਾਤ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
e) ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਿਸੱ ਿਖਆ:ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠN ਸ ਕਦਮ ਹਨ ਿਕ ਕੋ ਈ
ਵੀ ਬੱ ਚਾ ਜਨਮ ਜ0 ਿਪਛੋ ਕ ੜ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਣ ਦਾ ਕੋ ਈ ਮੌ ਕਾ ਨਾ
ਗਵਾਏ। ਇਸ 3ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਖੇ ਤ ਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ।
f) ਅਿਧਆਪਕ: ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ , ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ,
ਤਰੱ ਕੀ ਯੋ ਗ ਤਾ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਬਹੁ - ਸਰੋ ਤ ਅਵਧੀ ਪ$ ਦ ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ
ਪ$ ਬੰ ਧਕ ਜ0 ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱ ਿਦਆਵੇ ਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ$ ਗ ਤੀ ਪਥ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
g) ਸਕੂ ਲ ਸ਼ਾਸਨ : ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਸਮੂ ਹ0 (10-12 ਪਬਿਲਕ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਸੰ ਘ) ਿਵੱ ਚ ਿਵਵੱ ਸਿਥਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੂ ਲ ਇਕਾਈ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਾਧਨ0 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ
ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇ ਗੀ – ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚਾ, ਅਕਾਦਿਮਕ (ਿਜਵ4 ਲਾਇਬਰੇ ਰੀਆਂ ) ਅਤੇ ਲੋ ਕ (ਿਜਵ4 ਕਲਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਗੀਤ ਅਿਧਆਪਕ) – ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਅਿਧਆਪਕ ਸਮੁ ਦਾਇ।
h) ਸਕੂ ਲ0 ਦਾ ਿਵਧਾਨ : ਿਹੱ ਤ0 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱ ਗ-ਅਲੱ ਗ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ
ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਵਧਾਨ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਸਿਲਆਂ
ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਲੱ ਗ-ਅਲੱ ਗ ਿਵਵਸਥਾਵ0 ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ ।
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2. $ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ
a) ਨਵ0 ਮਾਡਲ: 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵ6 ਿਦ$ ਸ਼ ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਵੱ ਡੇ , ਸੁ ਿਵਵੱ ਸਿਥਤ,
ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ ਬਹੁ - ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਵਰਤਮਾਨ 800 ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ
40,000 ਕਾਲਜ0 ਨੂੰ ਲਗਪਗ 15,000 ਸ$ੇ ਸ਼ ਠ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
b) ਉਦਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ:ਿਵਿਗਆਨ, ਕਲਾ, ਮਾਨਿਵਕੀ, ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਖੇ ਤ ਰ0 ਲ ਈ ਏਕੀਿਕ$ ਤ , ਕਿਠਨ
ਮੌ ਿਕਆਂ ਲਈ ਅੰ ਡਰਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਆਧਾਰ ਉਦਾਰ ਕਲਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਪਾਠਕ$ ਮ ਸੰ ਰਚਨਾ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁ ਮੇ ਲ ,
ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ$ ਵੇ ਸ਼ /ਿਨਕਾਸ ਿਬੰ ਦੂ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
c) ਸੰ ਚਾਲਨ:ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸੰ ਚਾਲ ਨ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਪ$ ਸ਼ਾਸਿਨ ਕ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀਗਤ ਸਵਾਧੀਨਤਾ 3ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ
ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਹਰੇ ਕ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ ਇਕ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਬੋ ਰ ਡ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
d) ਿਵਧਾਨ:ਿਵੱ ਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧਾਨ ‘ਸੌ ਖਾ ਪਰ ਠN ਸ’
ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਿਹੱ ਤ0 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਕ ਿਵਵਸਥਾ, ਫੰ ਿਡੰ ਗ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
3. ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਕਠN ਰ ਹੋ ਣ ਗੇ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ, ਬਹੁ - ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ 3ਚ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਿਵੱ ਚ
ਹੋ ਣ ਗੇ । ਬਹੁ - ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਿਵੱ ਚ ਪ$ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਸਾਲੀ ਏਕੀਿਕ$ ਤ ਪੜਾਅ-ਆਧਾਿਰਤ
ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬੈ ਚ ਲਰ ਆਫ ਐਜ਼ੂ ਕੇ ਸ਼ ਨ (ਬੀਐਡ) ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਿਨਮਨ ਪੱ ਧਰ ਅਤੇ ਬੇ ਕਾਰ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ ਬੰ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
4. ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਸਾਰੀ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਸੱ ਿਖਆ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਅੰ ਗ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਸਟ ਡ -ਅਲੋ ਨ
ਤਕਨੀਕੀ

ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ,

ਿਸਹਤ

ਿਵਿਗਆਨ

ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ,

ਕਾਨੂੰ ਨ

ਅਤੇ

ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ

ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ , ਜ0 ਇਹਨ0 ਖੇ ਤ ਰ0 ਜ0 ਹੋ ਰ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
5. ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਇਹ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਅਿਭੰ ਨ ਅੰ ਗ ਹੋ ਵੇ ਗੀ – ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ 2025 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱ ਟ ਤS ਘੱ ਟ 50% ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
6. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਸਰਚ ਫਾ*ਡੇ ਸ਼ ਨ
ਸਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਰਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵ6 ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਤਪ$ੇ ਿਰਤ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵ6 ਇਕਾਈ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
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7. ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਕਲਾਸ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਿਧਆਪਕ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮੱ ਰਥਨ
ਕਰਨ, ਵੰ ਿਚਤ ਸਮੂ ਹ0 ਲਈ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋ ਜ ਨਾ, ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ
ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰ0 ਿਵੱ ਚ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਏਕੀਿਕ$ ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
8. ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ 2030 ਤੱ ਕ 100% ਨੌ ਜਵਾਨ ਲੋ ਕ0 ਅਤੇ ਬਾਲਗ0 ਨੂੰ ਸਾਖਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
9. ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦਾ ਪ ਚਾਰ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਲਈ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
10. ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸਾਧਨ
ਪਬਿਲਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠN ਸਪਬਿਲਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
11. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋ ਗ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋ ਗ ਜ0 ਨ; ਸ਼ਨਲ ਐਜੂ ਕੇ ਸ਼ ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਪ$ ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਪ$ ਧਾਨਗੀ ਿਵੱ ਚ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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ਨੀਤੀ ਵੇ ਰ ਵੇ – ਮੁੱ ਖ ਿਬੰ ਦੂ
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ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ
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1. ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਕਰਨਾ
ਉਦੇ ਸ਼ :2025

ਤੱ ਕ

3-6

ਸਾਲ

ਿਵਚਲੇ

ਹਰੇ ਕ

ਬੱ ਚੇ

ਨੂੰ

ਮੁ ਫ਼ ਤ,

ਸੁ ਰੱ ਿਖਅਤ,

3ਚ

ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾਪੂ ਰ ਨ,

ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋ ਵੇ ।
ਨੀਤੀ ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਿਵੱ ਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭ0 ਦੀ ਅਟਲਤਾ 3ਤੇ
ਜ਼ੋ ਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ।
a) ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਦਾ ਿਦ ੜੀਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0, ਭੂ ਗੋ ਲ
ਅਤੇ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚੇ 3ਤੇ ਇਕ ਬਹੁ - ਿਦਸ਼ਾਵੀ ਿਦ$ ਸ਼ ਟੀਕੋ ਣ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
b) ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਵੰ ਿਚਤ ਿਜਿਲT ਆਂ / ਸਥਾਨ0 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿਧਆਨ ਅਤੇ
ਪ$ਾ ਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਣਾਮ0 ਦੀ ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ ।
c) ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ 3ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੋ ਨ0 ਲਈ ਪਾਠਕ$ ਮ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ-ਿਵਿਗਆਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ
ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਿਵੱ ਚ 0-3 ਤੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਬੁੱ ਧੀ
ਉਤੇ ਜ ਨਾ ਅਤੇ 3-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇ ਸ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
d) ਿਸੱ ਖਣ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਟਰੇ ਿਨੰ ਗ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ
ਅਤੇ ਕੈ ਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ 3ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ
ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਿਵਵਸਾਇਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
e) ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣਗੇ (ਿਜਵ4 ਿਕ
ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰ ਸਾਧਨ ਿਵਕਾਸ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇ ਗਾ), ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ
ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ$ ਭਾਵੀ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਜੋ ੜ ਨਾ – ਸੰ ਯੁ ਕ ਤ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਬਦਲੀ ਯੋ ਜ ਨਾ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ,
ਮਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਲਆਣ ਮੰ ਤਰਾਲਾ ਦੁ ਆ ਰਾ 2019 ਤੱ ਕ ਅੰ ਿਤਮ
ਰੂ ਪ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
f) ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਪ$ੀ -ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ (ਿਨੱਜੀ, ਸਰਵਜਨ ਕ ਅਤੇ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ$ ਭਾਵੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਿਵਧਾਨ ਜ0 ਮਾਨਤਾ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਿਪਤ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
g) ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿਵਆਪਕ ਪ$ ਸਾਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ
ਿਹੱ ਤਧਾਰਕ0 ਤ7 ਮੰ ਗ ਕਰਨਗੇ ਤ0 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆ ਦੀਆਂ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0 ਦਾ
ਸਿਕਿਰਆ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸੱ ਕਣ।
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h) ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ 2009 ਨੂੰ ਮੁ ਫ਼ ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾਪੂ ਰ ਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤS 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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2. ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ
ਉਦੇ ਸ਼ : 2025 ਤੱ ਕ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ
ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਪ$ਾ ਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁ ਢ ਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਮੰ ਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਵ -3ਚ
ਪ$ਾ ਥਿਮਕਤਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ।
a) ਪੋ ਸ਼ ਣ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੈ । ਿਮਡ-ਡੇ - ਮੀਲ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ – ਪ$ੀ ਪ$ਾ ਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ$ਾ ਇਮਰੀ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋ ਸ਼ ਿਟਕਸਵੇ ਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿਮਡ-ਡੇ - ਮੀਲ ਦੋ ਵੇ
ਿਦੱ ਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਭੋ ਜ ਨ ਦੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋ ਜ ਨ ਦੀ
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁ ਦ ਰਾ ਫੈ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋ ਿੜਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
b) ਕਲਾਸ 1-5 ਿਵੱ ਚ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ $ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ
ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾਪੂ ਰ ਨ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਿਵਵਸਥਾ 3ਤੇ
ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਪੋ ਰ ਟ ਲ 3ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਸੰ ਸਾਧਨ0 ਦਾ ਇਕ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰ ਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
c) ਅਿਧਆਪਕ0 ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਸੇ ਵਾ ਕਰਨ ਲ ਈ ਤਰਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ
ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਲਾਇਬਰੇ ਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੜT ਨ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ ਦੀ ਸੰ ਸਿਕ$ ਤੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
d) ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਨV ਦੀ ਅਵਧੀਦੇ ਸਕੂ ਲ ਿਤਆਰੀ ਮਾੱ ਡ ਯੂ ਲ ਿਵਚS ਲੰ ਘਣਗੇ ।
e) ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ 3ਤੇ ਨਵ4 ਿਸਰੇ ਤS ਜ਼ੋ ਰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ
ਮੁ ੜ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
f) ਨ; ਸ਼ਨਲ ਿਟਊਟਰ ਪੋ ਗ ਰਾਮ (ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪੀਅਰ ਿਟ ਊਟਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਕ ਉਪ-ਰਚਨਾਤਮਕ
ਆਦੇ ਸ਼ਾਤਮਕ ਸਹਾਇਕ ਪੋ ਗ ਰਾਮ (ਸਮੁ ਦਾਇ ਤS ਅਿਧਆਪਕ ਲ ਦੇ ਹੋ ਏ ) ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
g) ਹਰੇ ਕ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ 30:1 ਤਿਹਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਅਨੁ ਪਾਤ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ।
h) ਸਮਾਜ ਸੇ ਵ ਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਰਟ4 ਸ਼ ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੂੰ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨਗੇ , ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁ ਦਾਇ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੇ ਵ ਕ0 ਦੇ
ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਿਦ$ ੜ ਕਰ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਲੱ ਛਣਾ
ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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3. ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰ0 $ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਰਟ= ਸ਼ ਨ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ
ਉਦੇ ਸ਼ :2030 ਤੱ ਕ 3-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂ ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁ ਫ਼ ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾਪੂ ਰ ਨ
ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨਾ।
ਦਾਖ਼ਲੇ ਿਵੱ ਚ ਪ$ ਗ ਤੀ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ , ਇ ਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ
ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱ ਥਤਾ 3ਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
a) ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪ$ੀ -ਸਕੂ ਲ ਤS ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਤੱ ਕ 100%ਕੁੱ ਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁ ਪਾਤ
ਨੂੰ 2030 ਤੱ ਕ ਪੂ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
b) ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ , ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁ ੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਸਕੂ ਲ0 ਿਵੱ ਚ
ਇੰ ਟੇ ਕ ਿਵਧੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ, ਘੱ ਟ ਪ$ ਦੱ ਤ/ਅਪ$ ਦੱ ਤ ਸਥਾਨ0 3ਤੇ ਨਵ6ਆਂ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ
ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ0 ਅਤੇ ਹੋ ਸ ਟਲ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਤਰਕਸੰ ਗਤਕਰਨ ਦੁ ਆ ਰਾ ਪਹੁੰ ਚ
ਅੰ ਤਰਾਲ0 ਨੂੰ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
c) ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੜ?ਾ ਈ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦ ਗੀ ਅਤੇ ਪੜTਾ ਈ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ0
3ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣ, ਅਿਧਆ ਪਕ0, ਸਮਾਜ ਸੇ ਵ ਕ0 ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਡ$ਾ ਪ-ਆਉਟ ਅਤੇ ਆਉਟਆਫ਼-ਸਕੂ ਲ ਬੱ ਿਚਆਂ 3ਤੇ ਨ ਜ਼ਰ ਰੱ ਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਕਸ਼ੋ ਰ ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਲੰ ਬੇ - ਸਮ4 ਦੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਉਪਚਾਿਰਕ ਅਤੇ ਅਣਉਪਚਾਿਰਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ
ਹੋ ਏ ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਬਹੁ - ਮਾਰਗ, ਮੁ ਕ ਤ ਅਤੇ ਪੱ ਤ ਰ-ਿਵਹਾਰ ਸਕੂ ਿਲੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਮੰ ਚ0 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ
ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
d) ਿਸਹਤ ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱ ਚ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦ ਗੀ ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਉਸੇ ਸਮ4
ਉਹਨ0 ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱ ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਸਹਤ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਰੱ ਖਣਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਸਮੁ ਦਾਇ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਗਰੂ ਕ ਤਾ ਪੈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਨੂੰ ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਿਸਹਤ ਸੇ ਵਾਵ0 ਨਾਲ ਜੋ ੜ ਨਾ।
e) ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤਾ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਨN ਿਵਿਗਆਿਨਕ), ਪਹੁੰ ਚ
ਅਤੇ ਸਮਾਵੇ ਸ਼ , ਸਕੂ ਲ0 ਦੀ ਗੈ ਰ -ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ$ ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ0 ਲਈ ਘੱ ਟੋ - ਘੱ ਟ ਮਾਨਕ0 ਨੂੰ
ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਪਾਬੰ ਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈ ਰ -ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਗਠਨ0 ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ=ਦੇ ਹੋ ਏ ਸਥਾਨਕ ਿਵਵਧਤਾਵ0 ਅਤੇ ਬਦਲਵ4 ਮਾਡਲ0 ਨੂੰ
ਅਨੁ ਮ ਤੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ।

f) ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਪ$ੀ -ਸਕੂ ਲ ਤS ਕਲਾਸ 12 ਤੱ ਕ ਮੁ ਫ਼ ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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4. ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਨਵ0 ਪਾਠਕ ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕੀ ਢ0ਚਾ
ਉਦੇ ਸ਼ :ਰੱ ਟਾ ਲਾ ਕੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਸਮਗਰ ਿਵ ਕਾਸ ਅਤੇ 2 1ਵ6 ਸਦੀ ਦੇ
ਕੌ ਸ਼ਲ ਿਜਵ4 – ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਚੰ ਤਨ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਦ$ ਸ਼ ਟੀਕੋ ਣ , ਸੰ ਚਾਰ, ਸਿਹਯੋ ਗ ,
ਬਹੁ ਭਾਿਸ਼ਕਤਾ, ਸਮੱ ਿਸਆ -ਿਨਵਾਰਨ, ਨ; ਿਤਕਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰੀ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਪ$ੋ ਤ ਸ਼ਾਿਹਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ$ ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਨੂੰ 2022 ਤੱ ਕ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਪਾਠਕ$ ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸੰ ਰਚ ਨਾ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਭੰ ਨ ਅਵਸਥਾਵ0 ਿਵੱ ਚ
ਉਹਨ0 ਦੀਆਂ ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0 ਅਤੇ ਿਹੱ ਤ0 ਲਈ ਇਸਨੂੰ 3ਤਰਾਦਾਈ ਅਤੇ ਪ$ ਸੰ ਿਗਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਪੁ ਨ ਰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
a) ਸਕੂ ਸ ਿਸੱ ਿਖਆਦਾਪਾਠਕ$ ਮ ਤੇ ਅਿਧਆਪਕੀ ਸੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਨੂੰ 5+3+3+4 ਿਡਜ਼ਾਇਨ
ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਨਰਦੇ ਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ:
•

ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਅਵਸਥਾ (ਉਮਰ 3-8 ਸਾਲ): ਤੇ ਜ਼ ਮਾਨ ਿਸਕ ਿਵਕਾਸ; ਖੇ ਡ ਅਤੇ ਸਿਕਿਰਆ ਖੋ ਜ ਦੇ
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਸੱ ਖਣਾ

•

ਪ$ਾ ਰੰ ਿਭਕ ਅਵਸਥਾ (8 -11 ਸਾਲ): ਖੇ ਡ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ‘ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ;ਸੰ ਚਿਰਤ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਲਈ
ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ

•

ਮੱ ਧ ਅਵਸਥਾ (11-14 ਸਾਲ): ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਕਲਪਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ; ਿਕਸ਼ੋ ਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰਗ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਣਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨਾ

•

ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਅਵਸਥਾ (14 -18 ਸਾਲ): ਆਜੀਿਵਕਾ ਅਤੇ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਿਤਆਰੀ;ਨੌ ਜਵਾਨ ਬਾਲਗਤਾ
ਿਵੱ ਚ ਪਿਰਵਰਤਨ

b)

ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਹੁ - ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਡੂੰ ਘਾਈ, ਆਲੋ ਚਨਾਤਮਕ ਿਚੰ ਤਨ, ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0 ਲਈ ਿਧਆਨ 3ਤੇ ਬਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਿਜਸ
ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਰਹੇ ਗਾ।

c)

ਸਮੁੱ ਚੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਫਰ ਤS ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਸੰ ਕਲਪ0 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਿਵਚਾਰ0 ਦੇ ਅਨੁ ਰੂ ਪ ਪਾਠਕ ਮ ਭਾਰ ਘੱ ਟ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਹਨ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤਜ਼ਰਬਾ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱ ਖਲਾਈ ਲਈ ਗੁੰ ਜਾਇਸ਼ ਉਤਪੰ ਨ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

d)

ਸਾਰੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਨੂੰ

ਭਾਸ਼ਾਵ0

ਿਵੱ ਚ

ਪ$ ਵੀਨਤਾ,

ਿਵਿਗਆਿਨਕ

ਿਦ$ ਸ਼ ਟੀਕੋ ਣ ,

ਸੁ ਹ ਜਾਿਮਕ

ਅਤੇ

ਕਲਾਦੀਭਾਵਨਾ, ਨ; ਿਤਕਤਰਕ, ਿਡਜ਼ੀਟਲਸਾਖਰਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਿਨਕ ਸਮੂ ਹ0, ਦੇ ਸ਼ ਅਤੇ
ਸੰ ਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ$ੋ ਤ ਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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e)

ਇਕ ਲਚਕੀਲਾ ਪਾਠਕ ਮ – ਪਾਠਕ$ ਮ , ਸਿਹ-ਪਾਠਕ$ ਮ ਜ0 ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ$ ਮ ਖੇ ਤ ਰ0; ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ,
ਅਤੇ ‘ਿਵਵਸਾਇਕ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਦਿਮਕ’ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਦੋ ਹ0 ਿਵਚS ਇਕ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਪੱ ਧਰ 3ਤੇ
ਿਵਸ਼ਾ ਖੇ ਤ ਰ0 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੰ ਦ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

f)

ਘੱ ਟ ਤS ਘੱ ਟ ਕਲਾਸ 5 ਤੱ ਕ, ਪਰ ਚੰ ਗੇ ਰਾ ਸਮਝਕੇ ਕਲਾਸ 8 ਤੱ ਕ ਇਕ ਲਚਕੀਲੇ (ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ) ਭਾਸ਼ਾਿਦ$ ਸ਼ ਟੀਕੋ ਣ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

g)

3ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁ ਸ ਤਕ0 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋ ਗ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ
ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਅੰ ਗਹੀਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

h)

ਪੂ ਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ -ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂ ਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ; ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰਤੀ
ਲਈ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

i)

ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੁ ਹਾਰਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਪ ਕੌ ਸ਼ਲ 3ਤੇ ਕਲਾਸ 6-8 ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਖ ਣ ਪਾਠਕ$ ਮ ਲੈ ਣ
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੌ ਕੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਕਲਾਸ 9-12 ਿਵੱ ਚ, ਬੱ ਿਚਆਂ
ਕੋ ਲ ‘ਿਮਕਸ ਐ ਂਡ ਮੈ ਚ ਟ’ ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨਾਲ, ਵੱ ਧ ਪਰੰ ਪਰਾਿਰਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੋ ਰ ਸ0 ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਸਾਇਕ
ਕੋ ਰ ਸ0 ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

j)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਦੀ 2020 ਤੱ ਕ ਮੁ ੜ -ਸੁ ਧਾਈ ਅਤੇ ਸੰ ਸ਼ੋ ਧ ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ
ਖੇ ਤ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁ ਸ ਤਕ0 ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ 3ਤ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਆਨੁ ਵਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

k)

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁ ਲ0ਕਣਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ
ਪਰੀਿਖਆਵ0 (ਬੋ ਰ ਡ ਪਰੀਿਖਆਵ0 ਸਿਹਤ) 3ਚ ਪੱ ਧਰੀਆਂ ਸਮਰੱ ਥਾਵ0 ਨਾਲ ਮੂ ਲ ਸੰ ਕਲਪ0 ਅਤੇ
ਿਨਪੁੰ ਨਤਾਵ0 ਦੀ ਜ0ਚ ਕਰਨ ਗੀਆਂ । ਸਾਲ 2025 ਤੱ ਕ, ਿਮਡਲ ਸਕੂ ਲ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਅਤੇ ਉਸਤS 3ਪਰ ਦਾ
ਮੁ ਲ0ਕਣ ਅਨੁ ਕੂ ਿਲਤ ਕੰ ਿਪਊ ਟਰੀਕਰਨ ਜ0ਚ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਸਾਲ 202 0/2021 ਦੇ ਬਾਅਦ
ਤS , ਸਵਾਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਿਖਆ ਏਜ ਸੀ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਅਿਭਰੁ ਚੀ ਟੈ ਸ ਟ (ਐਪਟੀਿਟਊਡ ਟੈ ਸ ਟ)
ਅਤੇ ਟੈ ਸ ਟ ਦਾ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਕਰੇ ਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌ ਰਾਨ ਇਕ ਤS ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਿਹੱ ਸਾ ਿਲਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

l)

ਸਕੂ ਲ ਤS ਲੈ ਕੇ ਿਜਲTਾ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0, ਅਤੇ ਓਲੰ ਿਪਐਡ ਅਤੇ ਪ$ ਿਤਯੋ ਗ ਤਾਵ0
ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ਾ-ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਅਤੇ ਪ$ੋ ਜੈ ਕ ਟ ਆਧਾਿਰਤ ਕਲੱ ਬ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਅਦੁੱ ਤੀ ਯੋ ਗ ਤਾਵ0 ਅਤੇ ਰੁ ਚੀਆਂ
ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।
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5. ਅਿਧਆਪਕ - ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋ ਅ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰ0 ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜTਾ ਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ, ਪ$ੇ ਿਰਤ, 3ਚ ਯੋ ਗ ਤਾ ਪ$ਾ ਪਤ, ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪ$ਾ ਪਤ ਅਤੇ ਿਨਪੁੰ ਨ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੁ ਆ ਰਾ
ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਤS ਮਹੱ ਤ ਵਪੂ ਰ ਨ ਮ ਬ ਰ0 ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋ ਅ’ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ
ਪਿਰਕਲਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ
ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ 3ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ ।
a)

ਚਾਰਸਾਲਾਏਕੀਿਕ$ ਤ ਿਸੱ ਿਖਆਅੰ ਡਰਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ
ਕਰਨਲਈਸੁ ਿਵਧਾਹੀਨਪ4 ਡੂ ਜ0ਜਨਜਾਤੀਖੇ ਤ ਰ0ਦੇ ਪ$ ਿਤਭਾਵਾਨ

(ਬੀ.ਐਡ.
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ)
ਨੂੰ

ਸਮਰੱ ਥ

ਕਰਨ

ਲਈ

ਯੋ ਗ ਤਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਸਕੋ ਲ ਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਕੁ ਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ0 ਦੇ ਸਥਾਨਕ
ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਰੁ ਜ਼ ਗਾਰ ਦੀ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਮਿਹਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਿਧਆਨ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
b)

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ0 ਿਵੱ ਚ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਆਪਕ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਯੋ ਜ ਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 3ਤੇ ਇਕ
ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਵਧਤਾ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ
ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਿਹਰ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਪਿਹਲਾ
ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੁ ਨ ਰ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਿਖਆ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਇਸਤS ਬਾਅਦ
ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਅਤੇ ਪ$ ਦ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਿਜਿਲT ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਿਜਵ4
ਿਕ ਹੁ ਣ ਕਈ ਰਾਜ0 ਿਵੱ ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱ ਚ ਿਨਯੁ ਕ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਅਤੇ
ਆਦਰਸ਼ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਆਧਾਿਰਤ ਪ$ ਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਆ ਧਾਿਰਤ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਉਹਨ0 ਨੂੰ ਪ4 ਡੂ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਪੜTਾ ਉਣ ਲਈ
ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

c)

ਪੈ ਰਾ-ਅਿਧਆਪਕ0 (ਅਯੋ ਗ , ਕੰ ਟਰੈ ਕ ਟ ਅਿਧਆਪਕ0) ਦੀ ਪ$ ਥਾ ਨੂੰ 2022 ਤੱ ਕ ਪੂ ਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

d)

ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ ਇਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾੱ ਡ ਯੂ ਲ ਰ ਿਦ$ ਸ਼ ਟੀਕੋ ਣ 3ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ
ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਧਆ ਪਕ ਚੁ ਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉ ਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉ ਹ ਇਸਨੂੰ ਿਕਵ4 ਿਸੱ ਖਣਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁ ਰੂ ਆ ਤੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ 3ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ
ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਨੂੰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਸੰ ਦ-ਆਧਾਿਰਤ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਹਰੇ ਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਪਿਰਪੇ ਖ ਪੱ ਖ ਨੂੰ ਟ$ੈ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਪ$ ਣਾਲੀ ਨੂੰ
ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਾਠਕ$ ਮ ਦਾ ਕੋ ਈ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਿਨਰਧਾਰਣ, ਕੋ ਈ ਕੇ ਸ ਕੇ ਡ -ਮਾਡਲ ਟਰੇ ਿਨੰ ਗ ਅਤੇ
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ਕੋ ਈ ਕਠN ਰ ਮਾਨਕ ਨਹ6 ਹੋ ਣ ਗੇ । ਇਹਨ0 ਪ$ ਗੋ ਰਾਮ0 ਨੂੰ ਦੇ ਣ ਲਈ ਸਰੋ ਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ
ਚੁ ਿਣਆ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਪ$ ਭਾਵੀ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਨੂੰ ਉਿਚਤ
ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
e)

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਸੁ ਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ
ਅਨੁ ਪਾਤ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਭੌ ਿਤਕ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚਾ, ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱ ਖਣ – ਇਹ ਸੁ ਿਨ ਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਮੱ ਦਦ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰ0 3ਤੇ ਉ ਪਚਾਰਾਤਮਕ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

f)

ਸਾਰੇ ਆਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸਮ4 (ਿਜਵ4 ਿਕ ਿਮੱ ਡ-ਡੇ - ਮੀਲ ਪਕਾਉਣਾ, ਸਕੂ ਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਲਈ
ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਿਦ) ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ ਗੈ ਰ -ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ,ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ ਰੁ ਕਾਵਟ ਦੇ
ਪੜ?ਾ ਉਣ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਣ 3ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਬਨ0 ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵਚS
ਗੈ ਰ -ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਜ0 ਮਨਜ਼ੂ ਰ ਸ਼ੁ ਦਾ ਛੁੱ ਟੀ ਤS ਿਬਨ0 ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਸਿਥ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਜਵਾਬਦੇ ਹ
ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।

g)

ਹਰੇ ਕ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ /ਜ0 ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਿਪੰ ਸੀਪ ਲ ਸਕੂ ਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਿਵਕਾਸ ਪ ਿਕਿਰਆਵ0
ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਸਮੱ ਰਥਕ ਸੰ ਸਿਕ ਤੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰ ਹੋ ਣ ਗੇ । ਸਕੂ ਲ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਕਮੇ ਟੀ ਨੂੰ
ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰT0 ਦੀ ਸੰ ਸਿਕ$ ਤੀ
ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ 3ਤੇ ਪੂ ਰ ਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ।

h)

ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱ ਿਦਆਵੇ ਤਾਵ0 ਲਈ $ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

i)

ਸਾਰੀਆਂ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲ ਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂ ਰ ਵਕ
ਯੋ ਜ ਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

j)

ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਘੱ ਟੋ - ਘੱ ਟ ਅਿਧਆਪਨ ਤ ਜ਼ਰਬੇ ਤS ਬਾਅਦ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪ ਬੰ ਧਨ ਜ0 ਅਿਧਆਪਕ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਪ ਵੇ ਸ਼ ਕਰ ਸੱ ਕਣਗੇ । ਲੰ ਬੀ ਅਵਧੀ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਪਦ ਉਹਨ0 ਪ$ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ0
ਲਈ ਰਾਖਵ4 ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱ ਚ ਰੁ ਚੀ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।
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6. ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਤ0 ਿਕ ਕੋ ਈ ਵੀ ਬੱ ਚਾ ਜਨਮ ਜ0 ਿਪਛੋ ਕ ੜ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ
ਮੁ ਹਾਰਤ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋ ਈ ਮੌ ਕਾ ਨਾ ਗਵਾਏ।
ਉਦੇ ਸ਼ :ਇਕ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱ ਖ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਤ0 ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਸੱ ਖਣ
ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌ ਕੇ ਿਮਲਣ, ਤ0 ਿਕ 2030 ਤੱ ਕ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ0ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਗ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ0 ਦੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਵੇ ।
a)

ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ, ਸਕੂ ਲ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ
ਹਾਜ਼ਰੀ

ਨਾਲ

ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ

ਨੀਤੀਗਤ

ਕਾਰਜ0

ਨੂੰ

ਘੱ ਟ

ਪ ਤੀਿਨਧਤਵ

ਵਾਲੇ

ਸਮੂ ਹ0

ਤ7

ਆ*ਦੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇ ਿਸ਼ਤ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਗੀ।
b)

ਸਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਸੁ ਿਵਧਾ ਤS ਵੰ ਿਚਤ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿਸੱ ਿਖਆ ਖੇ ਤ ਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਰਾਜ0
ਨੂੰ ਇਹਨ0 ਖੇ ਤ ਰ0 ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਸੰ ਕੇ ਤ0 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੋ ਿਸ਼ਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਕ4 ਦ ਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੁ ਆ ਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇ ਕ
ਰੁ ਪ ਏ ਲਈ 2:1 ਦੇ ਅਨੁ ਪਾਤ ਨਾਲ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗੀ। ਮੁੱ ਖ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਿਕ ਕ4 ਦ ਰ
ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਯੁ ਕ ਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨ0 ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਉਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ
ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ-ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂ ਹ0 ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ ।

c)

ਕੁ ਝ ਪ ਮੁੱ ਖ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਹਨ– ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ=ਦੇ ਹੋ ਏ , ਉਹਨ0 ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂ ਹ0 ਿਵਚS ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ
ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂ ਹ0 ਿਵਚS
ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 3ਚ ਅਨੁ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ0 ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਅਨੁ ਪਾਤ ਨੂੰ 25:1
ਤੱ ਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਤੰ ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਦੇ ਸੰ ਿਮਿਲ ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰੇ ਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਿਲੰ ਗ ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰ ਸਾ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋ ਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ
ਬਿਹਸ਼ਕਾਰ ਸੰ ਪਰਦਾਵ0 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੇ , ਇਸਨੂੰ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕ$ ਮ ਨੂੰ ਸੰ ਸ਼ੋ ਿਧਤ
ਕਰਦਾ ਹੋ ਵੇ ।

d)

ਕ4 ਦ ਰੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅੰ ਕੜਾ ਿਵਭਾਜਨ ਿਵੱ ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇ ਟਾ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ
ਨਵੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਡੇ ਟਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਪੋ ਜ਼ ਟਰੀ (National Reposit ory) ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਿਖਆ
ਜਾਵੇ ਗਾ।

e)

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਘੱ ਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂ ਹ0 ਿਵਚS ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ
ਸਕੋ ਲ ਰਿਸ਼ਪ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰ ਡ
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ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ6 ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇ ਿਸ਼ਤ
ਿਜਿਲT ਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਲਈ ਵੀ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ
ਿਵਕਲਿਪਤ ਸਾਧਨ0 ਿਵੱ ਚ ਨ; ਸ਼ਨਲ ਿਟਊਟਰ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ਾ ਪਤ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ
ਿਵੱ ਚ ਭਰਤੀ, ਿਮੱ ਡ-ਡੇ - ਮੀਲ ਤS ਇਲਾਵਾ ਸਵੇ ਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਇੰ ਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੇ ਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।
ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ‘ਤੇ ਖੋ ਜ ਲਈ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਵੀ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
f)

ਸਕੂ ਲ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਲੰ ਗਕ ਅਸੰ ਤੁ ਲ ਨ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਲਾਵ0 ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁ ੜੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਆਿਦਵਾਸੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮੂ ਹ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤ0
ਿਕ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਿਕ ਇਹਨ0 ਸਮੁ ਦਾਇਆਂ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨ0 ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ
ਪ$ਾ ਪਤ ਹੋ ਣ , ਸ਼ਿਹਰੀ ਗਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ0 ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਜੀਵਨ
ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇ ਣ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0 ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਟ$0 ਸਜ ਡ ਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ
ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਪੱ ਧਰ ਤS ਕਲਾਸ 12 ਤੱ ਕ ਨV ੜੇ ਦੇ ਸਕੂ ਲ0 ਿਵੱ ਚ ਮੁੱ ਖਧਾਰਾ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਰੰ ਤਰ ਅਤੇ
ਨਵੀਨ ਫੋ ਕ ਸ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਰ ਉਦਾਹਰਨਯੁ ਕ ਤ ਦਖ਼ਲ ਹਨ।
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7. ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਪ ਸ਼ਾਸਨ
ਉਦੇ ਸ਼ :ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ0 ਦਾ ਰੂ ਪ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰ ਸਾਧਨ0 ਦਾ ਸ0ਝਾ ਉ ਪਯੋ ਗ ਆਸਾਨ
ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਥਾਨਕ, ਪ$ ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁ ਸ਼ ਲ ਬਣੇ ।
ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ0 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰ ਸਾਧਨ0 ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱ ਿਸਆਵ0 ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ
ਿਮਲੇ ਗੀ, ਿਜੰ ਨ0 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂ ਲ , ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਛੋ ਟੇ ਸਕੂ ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਿਕ=ਿਕ ਕਈ ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਸੰ ਗਠਨਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਪ$ ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਇਕਾਈ ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਿਲਆਂ ਦਾ ਜਾਵੇ ਗਾ,
ਇਸ ਲਈ ਸਕੂ ਲ0 ਦੀ ਭੌ ਿਤ ਕ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਦੇ ਿਬਨ0, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਰੁ ਕਾਵਟ0
ਨਾਲ ਸਮਝੌ ਤਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ0, ਪ$ ਭਾਵੀ ਪ$ ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਇਕਾਈ ਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਦਦ ਿਮਲੇ ਗੀ।
a) ਜਨਸੰ ਿਖਆਿਵਤਰਣ, ਸੰ ਪਰਕਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਥਾਨਕਮਹੱ ਤਵ0ਅਨੁ ਸਾਰਰਾਜ ਸਰਕਾਰ0 2023 ਤੱ ਕ ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ0 ਿਵੱ ਚ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਕੱ ਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ ਬਹੁ ਤ ਘੱ ਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲੇ
ਸਕੂ ਲ0 ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਵੇ ਗਾ (ਿਜਵ4 <20 ਿਵਿਦਆਰਥੀ)। ਇਸੇ ਸਮ4 ਟਰ0ਸਪੋ ਰ ਟ
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਕੰ ਮ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ6 ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਪਹੁੰ ਚ ਪ$ ਭਾਿਵਤ ਨਹ6 ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ0
ਲਈ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਸਕੂ ਲ0 ਦੀ ਸਿਥ ਤੀ ਦਾ ਆਂ ਕ ਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌ ਕਾ ਵੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
b) ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਛੋ ਟੇ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਵਖਰੇ ਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇ ਣ ਗੇ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਿਪ$ੰ ਸੀਪਲ0 ਦਾ ਇਕ
ਸਮੁ ਦਾਇ ਬਣੇ ਗਾ, ਜੋ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਪ$ ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਇਕੱ ਿਠਆਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ
ਦੂ ਸ ਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਸਕੂ ਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁ ਢ ਲੀ ਪ$ ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਇਕਾਈ
ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
c) ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਿਵੱ ਚ ਲਗਪਗ 10-20 ਸਕੂ ਲ0 ਦਾ ਇਕ ਸਮੂ ਹ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਜੋ ਜੁ ੜ ਵ4 / ਿਨਕਟਵਰਤੀ
ਭੂ ਗੋ ਿਲਕ ਖੇ ਤ ਰ ਦੇ ਨV ੜੇ ਮੁ ਢ ਲੀ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤS ਕਲਾਸ 12 ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲ ਦਾ ਿਪ$ੰ ਸੀਪਲ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
d) ਹਰੇ ਕ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਇ ਕ ਅਰਧ -ਸਵਾਧੀਨ ਇਕਾਈ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਜੋ ਮੁ ਢ ਲੇ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਪੱ ਧਰ ਤS 12ਵ6
ਕਲਾਸ ਤੱ ਕ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਸਕੂ ਲ (ਕਲਾਸ 9-12) ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂ ਲ
ਇਸਦੇ ਆਂ ਢ -ਗੁ ਆਂ ਢ ਿਵੱ ਚ ਬੁ ਿਨਆਦੀ/ਆਰੰ ਿਭਕ ਅਤੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ।
e) ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਸਮੂ ਹੀਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਕ0, ਖੇ ਡ , ਸੰ ਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਿਧਆਪਕ0,
ਕਾ=ਸਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇ ਵ ਕ0 ਸਿਹਤ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨ0 ਨੂੰ ਸ0ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਣ ਗੇ । ਇਹ
ਭੌ ਿਤਕ ਸੰ ਸਾਧਨ0 ਿਜਵ4 ਿਕ ਪ$ ਯੋ ਗ ਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬਰੇ ਰੀਆਂ , ਆਈਸੀਟੀ ਉਪਕਰਨ, ਸੰ ਗੀਤ ਸਾਜ਼, ਖੇ ਡ
ਉਪਕਰਨ, ਖੇ ਡ ਖੇ ਤ ਰ ਆਿਦ ਦਾ ਇਕ ਸੰ ਗਿਠਤ ਿਵਰਸਾ ਸ0ਝਾ ਕਰਨਗੇ । ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਬਿਲਕ ਸੰ ਸਾਧਨ0
ਦੀਆਂ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤS ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਪਯੋ ਗ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
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f) ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਦਾ ਇਕ ਉਿਚਤ ਸੈੱ ਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਮੁ ਢ ਲੇ ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂ ਲ , ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ
ਸੰ ਸਥਾਵ0, ਅਿਧਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0 ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਇਕ
ਨV ੜਲੇ ਭੂ ਗੋ ਿਲਕ ਖੇ ਤ ਰ ਿਵੱ ਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੇ ਕੰ ਮ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਦੂ ਸ ਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਜਲTੇ ਿਵੱ ਚ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ, ਿਜਵ4 – ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ
ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ।
g) ਹਰੇ ਕ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਲਈ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਯੋ ਜ ਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਤS
ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁ ਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੈ ਠ ਕ0, ਅਿਧਆ ਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਕ4 ਦ ਰ0 ਵਰਗੀਆਂ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸੁ ਚੇ ਤ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰਤ ਬਣਾਕੇ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਸਤS ਇਲਾਵਾ,
ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋ ਰ ਤਰੀਕੇ ਪ$ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ , ਿਜਵ4 ਿਕ ਸੈ ਮੀਨਾਰ, ਇਨ -ਕਲਾਸ
ਮ4 ਟ ਿਰੰ ਗ, ਐਕਸਪੋ ਜ਼ ਰ ਿਵਜ਼ਟ ਆਿਦ। ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਵਸਥਾ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਿਜਲTਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਟਰੇ ਿਨੰ ਗ ਦੇ ਿਜਲTਾ ਸੰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲਸਟ ਰ ਕ4 ਦ ਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਇਹਨ0
ਨੂੰ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁ ਰੂ ਪ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
h) ਹਰੇ ਕ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਪ ਬੰ ਧਨ ਕਮੇ ਟੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੇ
ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਪ$ ਿਤਿਨਧੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਨਾਲ ਜੁ ੜੀਆਂ ਹੋ ਰ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕ4 ਦ ਰ, ਕਲਸਟਰ ਸੰ ਸਥਾਨ ਕ4 ਦ ਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰT0 ਦੇ ਹੋ ਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ , ਕਮੇ ਟੀ ਨੂੰ
ਰਾਜ0 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਧਾਨ0 ਨਾਲ ਸਕੂ ਲ ਵੱ ਲS ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਇਹ
ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਪ$ ਦ ਰਸ਼ਨ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਿਵੱ ਚ ਕ4 ਦ ਰੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਵੀ ਿਨਭਾਏਗੀ।
i)

ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਸਕੂ ਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋ ਜ ਨਾਵ0 ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਗੇ , ਿਜਸਦੀ ਵਰਤS ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ ਦੀਆਂ
ਯੋ ਜ ਨਾਵ0 ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਿਜਸ ਦੀ ਅੱ ਗੇ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁ ਆ ਰਾ ਪੁ ਸ਼ ਟੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਹਰੇ ਕ ਿਜਲTੇ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂ ਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇ ਖ -ਰੇ ਖ , ਉ ਹਨ0 ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ
ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਜਲ?ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਿਰਸ਼ਦ ਵੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
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8. ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਖਆ ਦਾ ਿਵਧਾਨ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਣਾਲੀ ਪ$ ਭਾਵੀ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂ ਤ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ , ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪਿਰਣਾਮ0 ਿਵੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ
ਸੁ ਧਾਰ ਲਈ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਨਵ6 ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਿਵਧਾਨ ਨੂੰ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੁ ਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਇੰ ਜਨ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲ ਪ$ ਦਾਨ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
a) ਿਹੱ ਤ0 ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਸਕੂ ਲ0 (ਸੇ ਵਾ ਪ$ ਧਾਨ ) ਦਾ ਿਵਧਾਨ
ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਨ, ਿਵਧਾਨ, ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ
ਸਪਸ਼ਟ, ਵੱ ਖ -ਵੱ ਖ ਿਵਵਸਥਾਵ0 ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ ।
b) ਹਰੇ ਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਸੰ ਸਥਾ, ਿਜਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਕੂ ਲ ਿਨਯੰ ਤਰਕ
ਅਥਾਰਟੀ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ , ਨੂੰ ਨੀਮ-ਿਨਆਂ ਦਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜਦਿਕ ਪੂ ਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਬਿਲਕ
ਸਕੂ ਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਸਕੂ ਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਡਾਇਰੈ ਕ ਟੋ ਰੇ ਟ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
c) ਿਵਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ ਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਦੁ ਆ ਰਾ
ਸੂ ਿਚਤ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਿਸਰਫ਼ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰ ਡ0 ਨੂੰ ਸੰ ਬੋ ਿਧਤ ਕਰੇ ਗੀ, ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਸਕੂ ਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਨ
ਲਈ ਲਾਇਸੰ ਸ ਨੂੰ ਸੂ ਿਚਤ ਕਰੇ ਗੀ। ਜਦਿਕ ਸਕੂ ਲ ਸਵੈ - ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨਗੇ , ਆੱ ਿਡਟ ਦੀ ਇਕ ਿਵਧੀ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇ ਹ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਦੋ ਵ0 ਤਰT0 ਦੇ ਸਕੂ ਲ0 3ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
d) ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁ ਆ ਇਨਾ ਪਹੁੰ ਚ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ; ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ,
ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਕੂ ਲ0 ਤS ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ$ ਸੰ ਿਗਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਡੋ ਮੇ ਨ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਕਾਰਨ
ਵਾਸਤਿਵਕ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਿਨਯਮਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।
e) ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਕ ਸੈ ਿਟੰ ਗ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ ਮ ਸਿਹਤ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਖੋ ਜ ਅਤੇ
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਸਕੂ ਲ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਯੋ ਗ ਤਾਵ0 ਦਾ ਪ$ ਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਪ$ ਮਾਣੀਕਰਨ/ਪਰੀਿਖਆ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਨਯੰ ਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜੋ
ਇਸ ਉਦੇ ਸ਼ ਲਈ ਸਾਰਿਥਕ ਪਰੀਿਖਆ ਆਯੋ ਿਜਤ ਕਰੇ ਗਾ; ਹਾਲ0ਿਕ ਪਾਠਕ$ ਮ (ਪਾਠ ਪੁ ਸ ਤਕ0 ਸਿਹਤ) ਨੂੰ
ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ0 ਦੀ ਕੋ ਈ ਭੂ ਿਮਕਾ ਨਹ6 ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
f) ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ ਪ$ੋ ਤ ਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਕ ਬੋ ਝ ਤS ਮੁ ਕ ਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰT0 ਿਨੱਜੀ ਸਕੂ ਲ ਸੰ ਚਾਲਕ0, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋ ਗ0 ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ0 3ਤੇ ਰੋ ਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਗੀ।
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g) ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮਾਪਦੰ ਡ, ਬ ਚ ਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 3ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁ ਿਨ ਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਹੱ ਤ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂ ਲ0 ਨੂੰ ਿਨੱਜੀ
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਪ$ੋ ਤ ਸ਼ਾਹਨ ਿਮਲੇ ।
h) ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ ਹਰੇ ਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂ ਲ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਮੁ ਲ0ਕਣ
ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇ ਗੀ। ਇਸਦੀ ਵ ਰਤS ਰਾਜ ਸਕੂ ਲ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁ ਆ ਰਾ
ਮਾਨਤਾ ਪ$ ਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂ ਲ0 ਿਵਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
i)

ਸਕੂ ਲ0 ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵਵਸਥਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਿਜਸਨੂੰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ (ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾਵ0) ਨਾਲ ਜੋ ਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

j)

ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱ ਧ-ਅਵਧੀ (3 -5) ਦੀਆਂ ਯੋ ਜ ਨਾਵ0 ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਕਰਨਗੀਆਂ । ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਪ$ ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁ ਆ ਰਾ ਇਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਸਮੀਿਖਆ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

k) ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਮੂ ਨਾ ਆਧਾਿਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ$ਾ ਪਤੀ ਸਰਵੇ ਖ ਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਖੋ ਜ
ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੁ ਆ ਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਰਾਜ ਜਨਗਣਨਾ ਆਧਾਿਰਤ ਰਾਜ ਮੁ ਲ0ਕਣ
ਸਰਵੇ ਖ ਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
l)

ਿਕਉਿਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਕੂ ਲ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਧੁ ਰਾ ਹੈ , ਇਸਦੀ
ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਸੰ ਸ਼ੋ ਧ ਨ0 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤS ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਸੁ ਧਾਰ0 ਨੂੰ ਵੀ
ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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$ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ
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1. ਨਵI ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਉਸਾਰੀ
ਉਦੇ ਸ਼ :3ਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁ ਧਾਰਨਾ, ਦੇ ਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਿਵੱ ਸ਼ਵ-ਪੱ ਧਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ2035 ਤੱ ਕ ਸਫ਼ਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਅਨੁ ਪਾਤ ਨੂੰ ਘੱ ਟੋ - ਘੱ ਟ 50%ਤੱ ਕ ਵਧਾਓਣਾ।
3ਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਵ4 ਉਦੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ 3ਚ -ਪੱ ਧਰੀ, ਉਤਿਕ$ ਸ਼ ਟ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਅਤੇ 3ਘੇ
ਬਹੁ - ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਤੋ ਰ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । ਮੌ ਜੂ ਦਾ 800 ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ 40,000
ਕਾਲਜ0 ਨੂੰ 15,000 ਸ$ੇ ਸ਼ ਠ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਵੱ ਜS ਇੱ ਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

a. ਇਹ ਨਵ6 3ਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਉਸਾਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਲਈ $ਚ-ਪੱ ਧਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰ ਗੀਆਂ ਉਤਿਕ ਸ਼ ਟ
ਸੰ ਸਥਾਵ0, $ਘੇ ਬਹੁ - ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇ ਗੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਸਮੂ ਦਾਇ ਦਾ
ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱ ਥਾਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰੇ ਗੀ। ਸਾਰੇ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ
ਿਵਿXਆਂ ਅਤੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਦੇ ਨਾਲਬਹੁ - ਿਵਸ਼ਾ ਖੇ ਤ ਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।

b. ਫੋ ਕ ਸ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ- ਿਤੰ ਨ ਤਰT0 ਦੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 3ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਦੀਆਂ
ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ ।
•

ਟਾਈਪ-1 ਜੋ ਿਕ ਿਵXਵ ਪੱ ਧਰੀ ਖੋ ਜ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ
ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ 3ਚ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਹੋ ਏ ਗੀ

•

ਟਾਈਪ-2 ਜੋ ਖੋ ਜ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਣ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱ ਚ 3ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ

•

ਟਾਈਪ-3ਜੋ ਅੰ ਡਰ-ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱ ਚ 3ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ' ਤੇ ਿਧਆਨ
ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

c. ਇਹ ਪੁ ਨ ਰ-ਸੰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਸੋ ਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਇਕਸੁ ਰ ਤਾ ਅਤੇ ਪੁ ਨ ਰਗਠਨ
ਦੁ ਆ ਰਾਮੌ ਜੂ ਦਾ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਇਸ ਨਵ4
ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਢ0ਚੇ ‘ ਤੇ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈਿਮJਨ ਨਾਲੰ ਦਾ ਅਤੇ ਿਮJਨ ਤਕJੀਲਾਆਰੰ ਭ ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ । ਕੁ ਝ ਮੁ ਹਾਰਤ -ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0, ਇੰ ਡੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ਿਲਬਰਲ
ਆਰਟਸ/ਬਹੁ - ਿਵਸ਼ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ , ਇਨT0 ਿਮXਨ0 ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ ਵਜS ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

d. ਸਾਰੇ ਸੰ ਸਥਾਨ ਜ0 ਤ0 ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਜ0 ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਿਡ ਗਰੀ-ਅਨੁ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
e. ਇੱ ਕ ਿਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦ ਰXੀ ਪ$ ਣਾਲੀ ਦੁ ਆ ਰਾ ਜਨਤ ਕ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ J ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
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f. ਸੂ ਿਵਧਾ-ਰਿਹਤ ਭੂ ਗੋ ਿਲਕ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ 3ਚ-ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱ ਕ
ਪ$ਾ ਥਿਮਕਤਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

g. ਇਹ ਨਵ6 ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਢ0ਚਾਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਖੇ ਤ ਰ0 ਸਿਹਤ ਸਾਰੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਨੂੰ Xਾਮਲ ਕਰੇ ਗਾ।
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2. ਉਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਤੇ ਿਧਆਨ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਚੁ ਣੇ ਹੋ ਏ ਿਵਿXਆਂ ਅਤੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ 3ਤਮ ਮੁ ਹਾਰਤ ਨਾਲਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱ ਖੀ ਿਵਕਾਸ
ਦੀ ਨ6ਹ ਵਜS ਇੱ ਕ ਹੋ ਰ ਕਲਪਨਾXੀਲ ਅਤੇ ਿਵ ਆਪਕ-ਆਧਾਿਰਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਆਧਾਰ
ਬਣਾਕੇ ਪ ਿਹਲ ਕਰਨਾ।
ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰਾਹ6 ਸਾਰੇ ਅੰ ਡਰਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਨੂੰ ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬੁ ਿਨਆਦ ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ
ਇੱ ਕ ਉਦਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਧੀ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ0, ਅਿਧਐਨ
ਦੇ ਿਵXਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰ ਜੋ ਗ , ਅਤੇ ਏਕੀਿਕ$ ਤ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕਈ ਐਗਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਐ ਂਟ ਰੀ
ਪੁ ਆ ਇੰ ਟ, ਚੁ ਣੇ ਗਏ ਿਵਿXਆਂ ਅਤੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਿਦ$ ੜT ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਗਤਾ ਦੀ ਪੇ X ਕX ਕਰਦੇ ਹਨ।
a. ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਮੁੱ ਲ0 ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁ - ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਜੀਵਨ ਸਮਰੱ ਥਾਵ0, 3ਤਮ ਿਵਸ਼ਾਗਤ ਸਮਝਅਤੇ
ਸਮਾਿਜਕ-ਨ; ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਬੋ ਧ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇ ਗਾ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇ Xਾਵਰ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਖੇ ਤ ਰ0 ਸਮੇ ਤ
ਿਵਿXਆਂ , ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਅਤੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਡਰਗ$ੈ ਜੁ ਏ ਟ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕਇਹੀ ਪਹੁੰ ਚਰਹੇ ਗੀ।
b. ਕ4 ਦ ਰ, ਇੰ ਡੀਅਨ ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਕਦੇ ਿਲਬਰਲ ਆਰਟਸ/ਬਹੁ ਿਵਸ਼ੇ ਗ ਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਸ ਸੰ ਸਥਾਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇ ਗਾ।
c. ਕਲਪਨਾJੀਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਠਕ ਮ ਸੰ ਰਚਨਾਵ0 ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਦੇ ਸੁ ਮੇ ਲ ਨੂੰ
ਸਮਰੱ ਥ ਕਰਨਗੀਆਂ , ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਪ$ ਵੇ ਸ਼ ਿਬੰ ਦੂ ਆਂ ਪ$ ਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਪ$ ਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ ਪ$ ਚ ਿਲਤ ਕਠN ਰ ਚੁ ਣੌ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨXਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ
ਲੰ ਬੇ ਸਮ4 ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰ ਭਾਵਨਾਵ0 ਪੈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ (ਮਾਸਟ ਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇ ਟ ) ਪੱ ਧਰ
ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 3ਤਮ ਖੋ ਜ -ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਗਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗੀ।
d. ਅੰ ਡਰਗਰੈ ਜੂ ਏ ਟ ਦੀ ਿਡਗਰੀ 3 ਜ0 4 ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇੰ ਸਟੀਿਚਊਟ 1 ਸਾਲ ਪੂ ਰਾ
ਕਰਨ ਤS ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ0 ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਜ0 ਸਰਟੀਿਫਕੇ ਟ ਪੂ ਰੀ ਕਰਨ ਤS ਬਾਅਦ ਅਨੁ ਸੂ ਿਚਤ ਜ0
ਖੇ ਤ ਰ(ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਖੇ ਤ ਰ ਸਮੇ ਤ ) ਿਵੱ ਚ 3ਿਚਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇ X ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਿਨਕਾਸੀ ਿਵਕਲਪ ( multiple exit options) ਿਦੱ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
e. 4-ਸਾਲ ਦਾ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੂ ਰੀ X$ੇ ਣੀ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌ ਕਾ
ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ। ਚੁ ਣੇ ਗਏ ਮੁੱ ਖ ਅਤੇ ਲਘੂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈ ਚ ਲਰ ਆਫ਼ ਿਲਬਰਲ ਆਰਟਸ
(Bachelor of Liberal Arts ) ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਸਾਲ0 ਦਾ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਪੂ ਰਾ ਕਰਨ ਤS ਬਾਅਦ ਬੈ ਚ ਲਰ
ਿਡਗਰੀ ਿਮਲੇ ਗੀ। ਜੇ ਕ ਰ ਦੋ ਵ4 ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖੋ ਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ0 ਉਹਨ0 ਨੂੰ ‘ਆਨਰਜ਼
ਦੀ ਿਡਗਰੀ’ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ।
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f . ਕੁ ਝ

ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼

ਪੇ Xੇ ਵ ਰ

ਿਵਸ਼ੇ

(ਿਜਵ4

ਅਿਧਆਪਕ

ਿਸੱ ਿਖਆ,

ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ,

ਮੈ ਡੀਸੀਨ,

ਕਾਨੂੰ ਨ)

ਅੰ ਡਰਗਰੈ ਜੂ ਏ ਟ ਿਡ ਗਰੀ ਲ ਈ ਿਸਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ (ਜ0 ਵੱ ਧ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
g. ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਕੋ ਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਪੇ X ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ
ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ 2-ਸਾਲ ਦਾ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਦਾ ਦੂ ਜਾ ਸਾਲ ਪੂ ਰੀ ਤਰT0 ਖੋ ਜ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਨT0 ਨV 3-ਸਾਲ ਦਾ ਅੰ ਡਰ-ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਪੂ ਰਾ ਿਲਆ ਹੈ , ਉਹਨ0 ਲਈ 5-ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ
ਸੰ ਗਿਠਤ ਮਾਸਟਰ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰ ਡਰਗਰੈ ਜੂ ਏ ਟ ਿਡਗਰੀ ਪੂ ਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ 1-ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
h. ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀਜ0 ਆਨਰਜ਼ ਨਾਲ 4-ਸਾਲ ਦੀ ਅੰ ਡਰ-ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਿਡਗਰੀ ਦੀ
ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਐਮ.ਿਫਲ. ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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3. ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਮਾਹੌ ਲ ਬਣਾਉਣਾ
ਉਦੇ ਸ਼ :ਇੱ ਕ ਖੁ X ਹਾਲ , ਕਠN ਰ ਅਤੇ ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ$ ਮ , ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਅਤੇ ਪ$ ਭਾਵੀ ਿਸੱ ਿਖਆ Xਾਸਨ , ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ
ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋ ੜ6ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤ0 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਭ-ਪੱ ਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਪਾਠਕ$ ਮ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ Xਾਸਤਰ ਦਾ ਸਰੂ ਪ ਅਿਜਹਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਤੱ ਥ0 ਨੂੰ ਰੱ ਟਣ
ਅਤੇ ਮਕੈ ਿਨਕੀ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਦੂ ਰ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ , ਿਸੱ ਟੇ ਵੱ ਜS ਨੌ ਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋ ਗ ਬਣ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹ ਇਕ
ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇ ਤ ਰ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਦੀ ਤਰ0
ਆਪਣਾ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

a. ਸੰ ਵੇ ਦ ਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਠN ਰ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟ ਰੀ ਉਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋ ਗ ਤਾ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ (National
Higher Education Qualifications Framework) ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਨਰਦੇ ਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਖੇ ਤ ਰ0 ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱ ਚ ਪੇ X ਿਡਗਰੀ/ਿਡਪਲੋ ਮਾ/ਸਰਟੀਿਫਕੇ X ਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ
ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗਾ। ਇਹ ਫਰੇ ਮ ਵਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਮੁ ਹਾਰਤ ਯੋ ਗ ਤਾ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾਨਾਲ ਜੁ ਿੜਆ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਤ0
ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਤੇ ਪ$ੋ ਫੈ X ਨਲ/ਿਕੱ ਤਾ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀXੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ
ਸਕੇ ।

b. ਚੋ ਣ ਆਧਾਿਰਤ ਕੈ ਿਡਟ ਿਸਸਟਮ (Choice Based Credit System)ਨੂੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ
ਸੋ ਿਧਆਜਾਏਗਾ ਤ0 ਜੋ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

c. ਪ$ ਭਾਵXਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਪ$ ਥਾਵ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੂੰ ਉਤXਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ;ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ

ਨੂੰ

ਸਮਾਿਜਕ

ਰੁ ਝੇ ਿਵਆਂ

ਨਾਲ

ਜੋ ੜ ਣ

ਲਈ

ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਣ

ਮੌ ਕੇ

ਿਦੱ ਤੇ

ਜਾਣਗੇ ।

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਿਸਰਫ਼ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਿਹਲੂ ਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹ6 ਸਗS ਿਵXਾਲ ਸਮਰੱ ਥਾਵ0 ਅਤੇ
ਿਵਹਾਰ0 3ਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

d. ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਿਮਕ
ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।

e. ਓਪਨ ਅਤੇ ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਇੰ ਜ ਇਹ ਕੁੱ ਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁ ਪਾਤ ਿਵੱ ਚ
50% ਤੱ ਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਨਭਾਏਗਾ। ਪੱ ਤਰ-ਿਵਹਾਰਿਸੱ ਿਖਆਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੀ
3ਚਤਮ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਦੇ

ਬਰਾਬਰ

ਬਣਾਉਣ

ਲਈ

ਆੱ ਨ

ਲਾਈਨ

ਿਡਜੀਟਲ

ਿਰਪੋ ਜ਼ ਟਰੀ

(onlinedigitalrepository),ਖੋ ਜ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇ ਵਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਿਬਹਤਰੀ, ਕ$ੈ ਿਡਟ
ਆਧਾਿਰਤ ਮਾਨਤਾਵ0 ਅਤੇ MOOCs ਦੀ ਮਨਜ਼ੂ ਰੀ ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਕਦਮ ਲ ਏ ਜਾਣਗੇ ।

f. ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਸਿਹਯੋ ਗ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਇਕ ਦੂ ਜੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਭੇ ਜ ਕੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ
ਅੰ ਤਰਰਾJਟਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਤੀXੀਲਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਚੁ ਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰਰਾXਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਅੰ ਤਰ-ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕ4 ਦ ਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
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4. ਸਮਰੱ ਥ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਯੋ ਗ ਫੈ ਕ ਲਟੀ
ਉਦੇ ਸ਼ : 3ਚ ਯੋ ਗ ਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਪ$ ਤੀਬੱ ਧਤਾ ਵਾਲੇ , ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਿਵੱ ਚ 3ਤਮਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈਸਮਰੱ ਥ,
ਸਰਗਰਮ ਫੈ ਕ ਲਟੀ।
3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤS ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਕਾਰਕ ਉਸਦੀ ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਦੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਅਤੇ
ਰੁ ਝੇ ਿਵਆਂ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਿਲ ਸੀ ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਨੂੰ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਕ4 ਦ ਰ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
a. ਹਰ ਸੰ ਸਥਾ ਕੋ ਲ ਢੁ ਕ ਵ6 ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਇਹ ਸੁ ਿਨXਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ, ਿਵXਾ ਅਤੇ ਖੇ ਤ ਰ
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋ ੜ0 ਪੂ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਅਨੁ ਪਾਤ ( 30:1ਤS ਿਜ਼ਆਦਾ
ਨਹ6) ਕਾਇਮ ਹੋ ਵੇ ਅਤੇ ਿਭੰ ਨ ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
b. ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠV ਕੇ ‘ਤੇ ਿਨਯੁ ਕ ਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ$ ਚ ਿਲਤ ਪ$ ਥਾ ਨੂੰ ਤੁ ਰੰ ਤ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
c. ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁ ਹਾਰਤ, ਅਿਧਆਪਨ ਸਮਰੱ ਥਾਵ0 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇ ਵਾ ਲਈ ਰੁ ਚੀ 'ਤੇ
ਆਧਾਿਰਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
d. ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨੌ ਕਰੀ (ਕਾਰਜਕਾਲ) ਟ$ੈ ਕ ਿਸਸਟ ਮ ਪੇ X ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾਇਹ 2030 ਤੱ ਕ ਪ$ਾ ਈਵੇ ਟ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਸਮੇ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਿਵੱ ਚ ਪੂ ਰੀ ਤਰT0 ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਗਾ।
e. ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਨੂੰ ਉਨT0 ਦੇ ਕੋ ਰ ਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦਾ ਪਾਠਕ$ ਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਖੋ ਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

f. ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਲਈ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ ਯੋ ਜ ਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ
ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਣਗੇ । ਇਸ ਯੋ ਜ ਨਾ ਿਵੱ ਚ ਖੇ ਤ ਰ/ਅਨੁ Xਾਸਨ ਿਵੱ ਚ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵਕਾਸ, ਿਵਿਦਅਕ ਯੋ ਗ ਤਾਵ0, ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਅਿਭਆ ਸ ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਗ ਦਾਨ Xਾਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ ।

g. ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ, ਕਰੀਅਰ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ, ਮੁ ਆ ਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਹਰੇ ਕ ਸੰ ਸਥਾਨ ਦੀ
ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਿਵਕਾਸ ਯੋ ਜ ਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
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5. ਇਖ਼ਿਤਆਰੀ Jਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ
ਉਦੇ ਸ਼ :ਯੋ ਗ ਅਤੇ ਨ; ਿਤਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁ ਤੰ ਤਰ, ਸਵੈ - Xਾਿਸਤ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ।
3ਚ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ, ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚS ਬੌ ਿਧਕ
ਖ਼ਮੀਰਉਤਪੰ ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ । 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਦਾ Xਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰ ਸਿਕ$ ਤੀਨੂੰ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

a. 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਨੂੰ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਬੋ ਰ ਡ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਿਜਹਨ0 ਨੂੰ ਪੂ ਰੀ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਪ$ Xਾਸਿਨ ਕ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।ਬੋ ਰ ਡ, ਬੋ ਰ ਡ ਦਾ ਮੁ ਖੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚ0ਸਲਰ/
ਡਾਇਰੈ ਕ ਟਰ (ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਨਯੁ ਕ ਤੀ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ
ਿਕਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰ ਦਾਜ਼ੀ ਿਬਲਕੁ ਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਵੇ । ਸੰ ਸਥਾ ਲਈ ਵ ਚਨਬੱ ਧਤਾ ਵਾਲੇ 3ਚਸਮਰੱ ਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ0 ਦੀ Xਮੂ ਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

b. ਸਾਰੇ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ ਸਵਾਧੀਨ,ਸਵੈ - Xਾਸਨ ਪ$ ਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 'ਮਾਨਤਾ' ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੂੰ
ਰੋ ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। 'ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਾਲਜ0' ਨੂੰ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਿਡਗਰੀ ਦੇ ਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ
‘ਮਾਨਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ' (affiliating uni versities)ਿਵਸਿਤ$ ਤ ਬਹੁ - ਿਵੱ ਿਦਅਕ
ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੇ ਤੋ ਰ ‘ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ ।

c.

ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਿਨਯਮ0 ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮਾਨ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ
ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋ ਕ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋ ਿXX0 ਨੂੰ ਉਤXਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

d.

ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਇਸਦੀ ਸੰ ਸਿਕ ਤੀ, ਸੰ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਇ ਸ ਪ$ ਣਾਲੀ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗੀ।ਫੈ ਕ ਲਟੀ
ਕੋ ਲ ਅਕਾਦਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ0, ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਮੁ ਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਖੋ ਜ Xਾਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ । ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਕੋ ਲ ਪ$ Xਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਨੂੰ ਆਰੰ ਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਠਕ$ ਮ ਦਾ ਫੈ ਸ ਲਾ ਕਰਨਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ
ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਰੋ ਤ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ0 ਨੂੰ ਿਨXਿਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ$ Xਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਪ$ ਬੰ ਧਨ
ਪ$ ਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇ ਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰ ਦਰੂ ਨੀ ਪ$ ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ Xਾਮਲ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਸੱ ਚਮੁੱ ਚ ਸਵਾਧੀਨ, ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ - ਪ$ ਬੰ ਧਕੀ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਵੱ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ ।
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6. ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਪ ਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂ ਪ0ਤਰਨ
ਉਦੇ ਸ਼ :3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ 3ਤਮਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਤ Xਾਹ ਲਈ ਪ$ ਭਾਵੀ, ਸਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇ ਹੀ
ਿਵਧਾਨ।
ਿਵਧਾਨ ਚੰ ਗੇ ਪ$ Xਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਉਤXਾਹ, ਸਮਾਨਤਾ, 3ਤਮਤਾ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋ ਸੇ ਨੂੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਅਤੇ ਿਨਊਨਤਮਵਾਦੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

a. ਮਾਨਕ ਸੈ ਿਟੰ ਗ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪ$ ਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਕੰ ਮ ਵੱ ਖਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁ ਤੰ ਤਰ
ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਹੋ ਣ ਗੇ , ਤ0 ਜੋ ਕ4 ਦ ਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁ ਆ ਰਥ0 ਦੇ ਸੰ ਘਰX ਖ਼ਤਮ
ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

b. ਰਾਸ਼ਟਰੀ $ਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਮੇ ਤ ਸਾਰੀ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਇਕੋ
ਇਕ ਿਨਯਮਕ ਹੋ ਵੇ ਗਾ, ਮੌ ਜੂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਯੰ ਤਕ ਸੰ ਸਥਾਵ0, ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ
ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਰੂ ਪ0ਿਤਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

c. ਮੌ ਜੂ ਦਾ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ$0 ਟ ਸ ਕਿਮXਨ ਬਦਲ ਕੇ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਗ$0 ਟਸ ਕ[ ਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗਾ।
d.

ਜਨਰਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕ[ ਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋ ਗ ਤਾ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ
ਿਤਆਰ ਕਰੇ ਗੀ, ਿਜਸਦਾ ਕਾਰਜ 'ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਿਵXੇ X ਤਾਵ0', ਅਰਥਾਤ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ 'ਉਮੀਦ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ' ਤੈ ਅ ਕਰਨਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।

e. ਮੁੱ ਢਲੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਦੀ ਅਰੰ ਿਭਕ ਮਾਨਤਾ, ਿਵਧਾਨ ਪ ਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ' ਤੇ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਅਤੇ
ਪ$ ਮਾਣੀਕਰਨ ਕ[ ਸਲ ਮੰ ਨਜ਼ੂ ਰੀ ਦੇ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦਾ ਇਕ ਪਿਰਤੰ ਤ ਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇ ਗੀ ਅਤੇ
ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਗੀ।

f. $ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪਾ ਈਵੇ ਟ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਲਈ ਇੱ ਕ ਸ0ਝੀ ਿਨਯੰ ਤਰਕ ਪ ਣਾਲੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ।
ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤXਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

g. ਰਾਜ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਇੱ ਕ ਨੀਤੀ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ Xਾਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ ; ਰਾਜ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕ[ ਿਸਲ ਸਿਹਕਰਮੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ$ੇ X ਠ ਅਿਭਆਸ ਸ0ਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂ ਲ ਤ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ।
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1. ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਤਆਰੀ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਸ਼ਾ-ਖੇ ਤ ਰ0 ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ0 ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ੜ ਕੇ , ਅਤੇ ਚਾਰ-ਸਾਲ ਦੀ
ਸੰ ਗਿਠਤ ਬੈ ਚ ਲਰ ਿਡਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਲਈ ਘੱ ਟੋ - ਘੱ ਟ ਯੋ ਗ ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੁ ਆ ਰਾ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਅਿਧਆਪਕੀ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱ ਚ 3ਚ
ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਅਿਧਆਪਨ ਇੱ ਕ ਨ; ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਬੌ ਿਧਕਤਾ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇ ਸ਼ਾ ਹੈ । ਨ ਵ4 ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ
ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਅਤੇ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ।

a. ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ 4-ਸਾਲਾ ਏਕੀਿਕ ਤ ਬੈ ਚੁ ਲ ਰ ਆਫ਼ ਐਜੂ ਕੇ J ਨ ਪੋ ਗ ਰਾਮ ਬਹੁ - ਅਨੁ Xਾਸਿਨਕ
ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਅਨੁ Xਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੋ ਨ0 ਕੋ ਰ ਸ0 ਸਮੇ ਤ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰ ਡਰਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ
ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਪੜTਾ ਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਪੜਾਅ-ਿਵXੇ X , ਿਵXਾ-ਿਵXੇ X ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਜੋ
ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੂੰ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਖੇ ਡ0 ਸਮੇ ਤ ਉਨT0 ਸਾਰੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਵ ਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਜ0
ਿਵXੇ X ਿਵਿਦਅਕ ਫੋ ਕ ਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪ$ੀ -ਸਕੂ ਲ ਤS ਲੈ ਕੇ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਪੜਾਅ (12ਵ6 ਜਮਾਤ) ਲਈ ਿਤਆਰ
ਕਰੇ ਗਾ।

b. 4 ਸਾਲਾ B.Ed. ਿਡਗਰੀ ਹੋ ਰ ਅੰ ਡਰਗਰੈ ਜੂ ਏ ਟ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਵੇ ਗੀ ਅਤੇ 4-ਸਾਲਾ
B.Ed.ਿਡਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਸਟਰ ਿਡਗਰੀ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਣ ਗੇ ।

c. ਮੌ ਜੂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ0 ਦਾ B.Ed. ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ 2030 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗਾ। 2030 ਤS ਬਾਅਦ , ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਸੰ ਸਥਾਵ0
ਿਜਹੜੀਆਂ 4-ਸਾਲ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਚ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ 2-ਸਾਲ ਦੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਨੂੰ
ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਗਈਆਂ । ਇਹ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਉਹਨ0 ਲੋ ਕ0 ਲਈ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਿਜਹਨ0 ਨV ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ$ਾ ਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੋ ਈ ਹੈ ।

d. 2030 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ$ੀ -ਸਰਿਵਸ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਪੇ X ਨਹ6 ਕੀਤੇ
ਜਾਣਗੇ ।

e. ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਹੁ - ਿਵਸ਼ਾ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਹੀ ਪ$ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੰ ਗੀ ਪ$ੀ -ਸਰਿਵਸ
ਟੀਚਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਿਦ$ X ਟੀਕੋ ਣ0, ਿਵਿXXਟ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਸਧ0ਤਕ ਸਮਝ
ਲਈ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਿਥਊਰੀ ਪ$ੈ ਕ ਿਟਸ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱ ਚ ਮੁ ਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਮੁੱ ਖ

ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ0 ਦੀ ਇੱ ਕ ਰ4 ਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ0 ਦੇ ਨ; ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰ ਸਕੂ ਲ ਦੇ
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

f. ਗ਼ੈ ਰ -ਿਮਆਰੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਬੰ ਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣਗੀਆਂ ।
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1. $ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਪੇ Jਾਵਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਾਲ ਪੁ ਨ ਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਪੇ Jਾਵਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਮੁ ੜ

ਸੁ ਰ ਜੀਤ ਕਰਨਾ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਪੇ Xਾਵਰ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਵ6 ਸਦੀ ਦੇ ਹੁ ਨ ਰ0,
ਿਵਆਪਕ ਆਧਾਰਤ ਮੁ ਹਾਰਤ0, ਸਮਾਿਜਕ-ਮਨੁੱ ਖੀ ਸੰ ਦਰਭ0 ਦੀ ਸਮਝ, ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਨ; ਿਤਕਤਾ ਤS ਇਲਾਵਾ
3ਚ-ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਪੇ Xੇ ਵ ਰਾਨਾ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਪੇ Xਾਵਰ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਨ; ਿਤਕ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਜਨਤਕ ਉਦੇ ਸ਼0 ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ, ਿਵਸ਼ਾ-ਖੇ ਤ ਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ
ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ Xਾਮਲ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਸੰ ਭਵ ਬਣਾ=ਣ ਲਈ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਿਕਸੇ
ਵੱ ਖਰੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਨਹ6 ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

a. ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸਮੁੱ ਚੀ $ਚ-ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ ਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਿਨੱਖੜਵ0 ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਇਕ-ਿਵਭਾਗੀ
ਤਕਨੀਕੀ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋ ਰ ‘ਤੇ ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ , ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਤੇ
ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ$ ਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਰ ਨ0 ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੀ
ਪ$ ਥਾ ਨੂੰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਜ0 ਆਮ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ
ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ ਦੋ ਨN ਪ$ ਕਾਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌ ਰ 'ਤੇ 2030 ਤੱ ਕ ਪੜTਾ ਉਣਾ ਹੋ ਏ ਗਾ।

b. ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਵਿXਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁ ੜ ਸੁ ਰ ਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਹਾਲ0ਿਕ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ
ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ X ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9% ਭਾਗ ਹਨ, ਪਰੰ ਤੂ 3ਚ -ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੋ ਕੇ ਵ ਲ 1% ਤS ਘੱ ਟ ਇਹਨ0 ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ ਦੇ ਹਨ।
ਿਬਹਤਰ ਹੁ ਨ ਰੀ ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀXੀਅਨ, ਨਵੀਨ ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ$ ਣਾਲੀ ਨਾਲ
ਜੋ ੜ ਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ -ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ
ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸੱ ਿਖਆਵ0 ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਅਤੇ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਦੋ ਵ0 ਿਵੱ ਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਆਮ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੈ ਟ ਰਨਰੀ ਸਾਇੰ ਸ ( veterinarysciences) ਦੇ
ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪੂ ਰੇ
ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇ Xਾਵਰ0 ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਿਗਆਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ
ਤਕਨੀਕ0 ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ
ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਮੁੱ ਦੇ ਿਜਵ4 ਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ
ਖੁ ਰਾਕ ਦੀ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਸਪਲਾਈ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਣ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਣ । ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਦੇ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪ$ ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ$ ਸਾਰਣ ਨੂੰ ਉਤXਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇ ਤੀਬਾੜੀ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਪਾਰਕ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
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c. ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪ$ੋ ਗ$ਾ ਮ0 ਨੂੰ ਪੁ ਨ ਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਵਧੀਆ ਪ$ ਥਾਵ0 ਨੂੰ ਅਪਣਾ=ਦੇ ਹੋ ਏ ਅਤੇ
ਿਨਆਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਤS ਵੱ ਧ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਸਮ4 ਿਸਰ ਿਨਆਂ ਦੇ ਣ ਲਈ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵ6ਆਂ ਤਕਨੀਕ0 ਨੂੰ
ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਪੇ Xੇ ਵ ਰਾਨਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵXਵ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਪ$ ਤੀਯੋ ਗੀ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ
ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਨਆਂ ਦੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਮੁੱ ਲ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੂ ਿਚਤ ਅਤੇ
ਪ$ ਕਾXਮਾਨ ਹੋ ਣ ਤS ਇਲਾਵਾ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ, ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਿਧਕਾਰ0 ਦੇ ਸਾਧਨ0 ਰਾਹ6
ਰਾXਟਰੀ ਪੁ ਨ ਰ ਿਨਰਮਾਣ ਵੱ ਲ ਿਨਰਦੇ ਿXਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਿਧਐਨ0 ਲਈ ਪਾਠਕ$ ਮ
ਇਕ ਸਬੂ ਤ -ਆਧਾਿਰਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੋ ਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ, ਿਨਆਂ ਦੇ ਿਸਧ0ਤ, ਿਨਆਂ Xਾਸਤਰ ਦੀ ਪ$ ਥਾ
ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੁ ਕ ਵ4 ਅਤੇ ਢੁ ਕ ਵ4 ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਿਜਕ-ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਪ$ ਸੰ ਗ0
ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੇ X ਕX ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਵਕੀਲ0 ਅਤੇ ਜੱ ਜ0
ਲਈ ਦੋ ਭਾJੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾXਾ
ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮੰ ਤਵ ਅਨੁ ਵਾਦ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜS ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਫੈ ਸ ਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ।

d. ਸਿਹਤ ਸੰ ਭਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਮੁ ੜ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੰ ਝ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਦੀ ਅਵਧੀ, ਢ0ਚਾ ਅਤੇ
ਰੂ ਪ -ਰੇ ਖਾ ਇਸ ਪ$ ਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਵੇ ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਹਨ0 ਲੋ ਕ0 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂ ਿਮਕਾਵ0 ਿਨਭਾਉਣੀਆਂ
ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ , ਹਰੇ ਕ ਿਸਹਤ ਦੇ ਖ ਭਾਲ ਪ$ ਿਕਿਰਆ/ਦਖਲ-ਅੰ ਦਾਜ਼ੀ (ਿਜਵ4 ਇਕ ਈਸੀਜੀ ਨੂੰ
ਪੜT ਨਾ/ਪੜT ਨਾ) ਨੂੰ ਪੂ ਰੀ ਤ ਰT0 ਯੋ ਗ ਤਾ ਪ$ਾ ਪਤ ਡਾਕਟ ਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਨਹ6 ਹੈ । ਸਾਰੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ.
ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ0 ਨੂੰ : (i) ਮੈ ਡੀਕਲ ਮੁ ਹਾਰਤ0 (ii) ਿਨਦਾਨ ਸੰ ਬੰ ਧੀ (ਡਾਇਗਨN ਸਿਟਕ) ਮੁ ਹਾਰਤ0 (iii) ਸਰਜੀਕਲ
ਮੁ ਹਾਰਤ0 ਅਤੇ ( iv) ਐਮਰਜ ਸੀ ਮੁ ਹਾਰਤ0 ਨਾਲ ਲੈ ਸ ਹੋ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੁੱ ਢਲੇ ਤੋ ਰ ‘ਤੇ ਪ$ਾ ਇਮਰੀ ਦੇ ਖ ਭਾਲ
ਅਤੇ ਸੈ ਕੰ ਡਰੀ ਹਸਪਤਾਲ0 ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜ6ਦੇ ਹੁ ਨ ਰ0 ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਮੁੱ ਖ
ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਚੰ ਗੀ ਤਰT0 ਪਿਰਭਾਿXਤ ਮਾਪਦੰ ਡ0 'ਤੇ ਿਨਯਮਤ ਅੰ ਤਰਾਲ0' ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ
ਪਿਹਲੇ ਇਕ ਜ0 ਦੋ ਸਾਲ0 ਦੇ ਕੋ ਰ ਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰ ਸ ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ0 ਲਈ ਇਕ ਸ0ਝੇ ਕੋ ਰ ਸ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ, ਿਜਸ ਤS ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ, ਨਰਿਸੰ ਗ ਜ0 ਹੋ ਰ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਮੁ ਹਾਰਤ0 ਹਾਸਲ
ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਹੋ ਰ ਡਾਕਟ ਰੀ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ4 ਿਕ ਨਰਿਸੰ ਗ, ਡ ਟ ਲ ਆਿਦ ਦੇ ਗ$ੈ ਜੂ ਏ ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ
ਕੋ ਰ ਸ ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਟਰਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ: ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋ ਗ ਤਾ ਢ0ਚਾ ਇਸ ਦੀ
ਸਹੂ ਲ ਤ ਦੇ ਵੇ ਗਾ। ਨਰਿਸੰ ਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ; ਨਰਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਸਬਸਟ$ੀ ਮ0 ਲਈ ਇਕ ਕੌ ਮੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰ ਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱ ਚ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲੋ ਕ
ਿਸਹਤ

ਸੰ ਭਾਲ

ਿਵੱ ਚ

ਬਹੁ ਲ ਵਾਦ

ਦੀ

ਚੋ ਣ

ਕਰਦੇ

ਹਨ,

ਸਾਡੀ

ਹੈ ਲ ਥਕੇ ਅ ਰ

ਿਸੱ ਿਖਆ

ਪ$ ਣਾਲੀ

ਇਕਸਾਰਤਾਪੂ ਰ ਨ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇ ਹ ਹੋ ਵੇ ਗਾ ਿਕ, ਐਲਪੋ ਿਥਕ ਮੈ ਡੀਕਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ
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ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਯੁ ਰ ਵੈ ਿਦਕ, ਯੋ ਗਾ ਅਤੇ ਨ; ਚਰੋ ਪੈ ਥੀ, ਯੂ ਨਾਨੀ, ਿਸੱ ਧਾ ਅਤੇ ਹੋ ਮੀਓਪੈ ਥੀ (AYUSH)
ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਮਝ ਹੋ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੰ ਝ ਸਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਦੂ ਜੇ ਿਵਭਾਗ0 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਾਰੀ ਿਸਹਤ -ਸੰ ਭਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਨਵਾਰਕ ਿਸਹਤ -ਸੰ ਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ
ਬਹੁ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋ ਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

e. ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੁ ਣੌ ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਿਕ=ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾ ਤ0 ਪੂ ਰੀ ਤਰT0 ਿਗਆਨ
ਆਧਾਿਰਤ ਨਹ6 ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂ ਰੀ ਤਰT0 ਹੁ ਨ ਰ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤS ਇਲਾਵਾ, ਿਜਵ4 ਿਕ ਸਾਰੇ
ਮਨੁੱ ਖੀ ਯਤਨ0 3ਤੇ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਪ$ ਭਾਵ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋ ਰ ਿਵਿXਆਂ
ਿਵਚਲੇ ਪਾੜ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਪੂ ਰ ਨ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਅੱ ਗੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋ ਏ , ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਹਨ0 ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਚੰ ਗੇ ਹੁ ਨ ਰਮੰ ਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤੱ ਕ ਮੰ ਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਗੀ, ਸਗS ਕਾਢ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਲਈ ਉਦਯੋ ਗ
ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਿਵਚਕਾਰ ਡੂੰ ਘੀ ਨV ੜਤਾ ਦੀ ਵੱ ਡੀ ਲੋ ੜ ਵੱ ਧਦੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦੇ
ਪੋ ਗ ਰਾਮ0 ਨੂੰ ਮੁ ੜ ਸੋ ਿਧਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਤ0 ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਵ ਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਿਵੱ ਖ
ਦੀ ਦੋ ਵ0 ਪ$ ਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚੰ ਗੀ ਤਰT0 ਿਤਆਰ ਹੋ ਣ , ਅਤੇ ਇਹ ਲੋ ਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ
ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹੋ ਣ ਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ
ਸੰ ਦਰਭ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇ ਹ ਹੋ ਣ ਗੇ । ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁ ਨ ਰ ਵੱ ਖਰੇ ਵੱ ਖਰੇ ,
ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ , ਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪੇ Xੇ ਵ ਰ ਿਵਹਾਰ0 ਅਤੇ ਨ; ਿਤਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵ4 ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ4 ਿਕ
ਬਣਾਉਟੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱ ਧੀ (artificial intelligence) ਵੱ ਡੇ ਡੇ ਟਾ ਦਾ ਿਵXਲੇ Xਣ ਆਿਦ ਦੀ ਤਾੜਣਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਏਗੀ।
ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ/ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ, ਉਦਯੋ ਗ , ਉ ਦਯੋ ਗ ਦਾ ਅਨੁ ਭ ਵ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ0 ਦੇ ਨਾਲ
ਵਧੀਆ ਿਮਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੱ ਧਦੇ ਹੋ ਏ ਇੰ ਟਰਨਿXਪ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ ਆਿਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ ਗੀ।
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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋ ਜ ਫਾ=ਡੇ ਸ਼ ਨ
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1. $ਚ-ਗੁ ਣ ਵਤਾ ਵਾਲੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੋ ਜ ਨੂੰ ਉਤJਾਿਹਤ ਕਰਨਾ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਦੇ X ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱ ਚ ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਿਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤXਾਿਹਤ
ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ0 ਿਵੱ ਚ ਖੋ ਜ ਨੂੰ ਆਰੰ ਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਵXੇ X
ਿਧਆਨ ਦੇ ਣਾ- ਪ$ ਤੀਯੋ ਗੀ ਪੀਅਰ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂ ਲ ਤ
ਦੁ ਆ ਰਾ ਖੋ ਜ ਲਈ ਇੱ ਕ ਅਨੁ ਕੂ ਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ।
ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਅਤੇ XਕਤੀXਾਲੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਤXਾਿਹਤ ਕਰਨ ,
ਸਮਾਜ ਨੂੰ 3ਪਰ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਰਾXਟਰ ਨੂੰ ਉਤXਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਹੈ । ਅਜੋ ਕੇ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਤੇ ਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ - ਵਾਤਾਵਰਣ, ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰT0 ਦੇ
ਦੂ ਜੇ ਮਾਮਲੇ -ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਖੋ ਜ ਪ$ ਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਹਲ0 ਨਾਲS ਿਕਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ।
a) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖੁ ਦ ਮੁ ਖ ਿਤਆਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਨ; Xਨਲ ਿਰਸਰਚ ਫਾ_ਡੇ X ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਰਾਹ6 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋ ੜ ਰੁ ਪ ਏ (~ GDP ਦਾ 0.1%) ਦੀ
ਸਾਲਾਨਾ ਗ$0 ਟ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ; ਿਜਵ4 ਿਜਵ4 ਦੇ X ਿਵੱ ਚ ਖੋ ਜ ਦੀ ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਅਗ0ਹ ਵਧੇ ਗੀ ਤ0 ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ
ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
b) ਇਸ ਫਾ_ਡੇ X ਨ ਦੇ ਮੂ ਲ ਕਾਰਜ0 ਿਵੱ ਚ ਹੇ ਠ ਿਲਖੇ ਕੰ ਮ Xਾਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ :
•

ਇੱ ਕ ਮੁ ਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ, ਪੀਅਰ-ਿਰਿਵਊ ਆਧਾਿਰਤ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦੁ ਆ ਰਾ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਦ$ X ਟੀਕੋ ਣ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ
ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱ ਚ ਖੋ ਜ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।

•

ਪੂ ਰੇ ਦੇ X ਿਵੱ ਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਖੋ ਜ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪ$ ਫੁ ਲੱ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।

•

ਖੋ ਜਾਰਥੀਆਂ , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋ ਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਹੇ ਵੰ ਦ ਿਲੰ ਕ0 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸਭ ਤS ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਕੌ ਮੀ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ‘ਤੇ ਖੋ ਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਨਵੀਨਤਮ ਖੋ ਜ ਸਫਲਤਾਪੂ ਰ ਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

•

ਿਵXੇ X ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸੈ ਮੀਨਾਰ0 ਰਾਹ6 Xਾਨਦਾਰ ਖੋ ਜ0 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਣਾ।

c) ਫਾ_ਡੇ X ਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ$ ਮੁੱ ਖ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਣ ਗੀਆਂ - ਿਵਿਗਆਨ, ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖਤਾ
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1. ਿਸੱ ਿਖਆ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤ ਆਰੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਅਿਧਆਪਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁ ਲ0ਕਣ
ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੁ ਿਵਧਾ ਤS ਵੰ ਿਚਤ ਸਮੂ ਹ ਤੱ ਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ
ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋ ਜ ਨਾ, ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਿਹਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਉਪਯੁ ਕ ਤ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਇਹ ਦੇ ਖ ਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇ ਠ ਿਲਿਖਆਂ ਲਈ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਉਿਚਤ ਰੂ ਪ ਨਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਪੱ ਧਰ0 ਿਵੱ ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲ ਈ:i)ਅਿਧਆਪਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁ ਲ0ਕਣ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁ ਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ;
ii) ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਉਹਨ0 ਦੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ; iii) ਸੁ ਿਵਧਾ ਤS ਵੰ ਿਚਤ
ਸਮੂ ਹ0 ਤੱ ਕ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪਹੁੰ ਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ; iv)

ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋ ਜ ਨਾ, ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਨੂੰ ਸੁ ਿਵਵਸਿਥਤ

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
a) ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤS ਦੁ ਆ ਰਾ ਪ$ ਵੇ ਸ਼ , ਤੈ ਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਵਰਤS 'ਤੇ ਫੈ ਸ ਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਹੂ ਲ ਤ ਲਈ ਸੁ ਿਵਧਾ
ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਫੋ ਰ ਮ, ਇਕ ਸਵਾਧੀਨ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ
ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ0, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ4 ਦ ਰ ਸਰਕਾਰ0 ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਹੋ ਰ ਿਹੱ ਤਧਾਰਕ0 ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਦੂ ਸ ਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ0
ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ0ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌ ਕੇ ਉਪਲਬ ਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
b) ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਿਵੱ ਚ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਏਕੀਕਰਨ (ਿਜਵ4 ਅਨੁ ਵਾਦ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਿਧਆਪਕੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ, ਆੱ ਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ$ ਮ ਆਿਦ ਦੀ
ਸੁ ਿਵਧਾ) ਨੂੰ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਿਰਪੋ ਜ਼ ਟਰੀ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋ ਗ ਕਰਨ , ਯੋ ਗ
ਿਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਖੋ ਜ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਅਨੁ ਕੂ ਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਖੋ ਜ ਅਤੇ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਵਰਤS ਦੀ
ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਟੈ ਕ ਨਾਲੋ ਜੀ ਿਵੱ ਚ ਉਤਿਕ$ ਸ਼ ਟ ਕ4 ਦ ਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
c) ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅੰ ਕਿੜਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਪੋ ਜ਼ ਟਰੀ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸਥਾਨ0, ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਡ ਜ਼ੀਟਲ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਜਾਣ ਗੇ ।
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2. ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਨ0 – ਸਕੂ ਲ0, ਕਾਲਜ0 ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ – ਦੇ ਨਾਲ
ਏਕੀਿਕ$ ਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ 2 025 ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਤS ਘੱ ਟ 50% ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱ ਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ
ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰ ਿਖਆ ਲਾਭਅੰ X ਦੀ ਪੂ ਰੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2025 ਤੱ ਕ ਸਕੂ ਲ
ਅਤੇ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ - ਘੱ ਟ 50%ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ
ਪ$ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇ ਸ਼ ਿਨ ਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
a) ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱ ਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਿਵੱ ਚ
ਏਕੀਿਕ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਫੋ ਕ ਸ ਖੇ ਤ ਰ0 ਨੂੰ ਮੁ ਹਾਰਤ ਅੰ ਤਰ ਿਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌ ਿਕਆਂ ਦੇ ਮੈ ਿਪੰ ਗ
ਆਧਾਰ 3ਤੇ ਚੁ ਿਣਆ ਜਾਵੇ ਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਉਦਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ
ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇ ਟੀ ਇਸ ਦੀ ਯਤਨ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਕਰੇ ਗੀ।
b) ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਨ0, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਅਤੇ ਉਦਯੋ ਗ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋ ਗ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ
ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਲੱ ਗ ਫੰ ਡ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
c) ਹਰੇ ਕ ਿਵਸ਼ੇ / ਿਕੱ ਤੇ / ਪੇ ਸ਼ੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁ ਹਾਰਤ0 ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਅੱ ਗੇ ਿਵਸਿਤ$ ਤ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ
ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂ ਰ ਸੰ ਗਠਨ ਦੁ ਆ ਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਕੱ ਿਤਆਂ ਦੇ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ
ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ0 ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਪੂ ਰ ਵ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ
ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗੀ। ਇਸਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਪਚਾਿਰਕ ਿਵ ਵਸਥਾ ਤS ਡ$ਾ ਪਆਉਟ ਨੂੰ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ 3ਤੇ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ
ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਅਨੁ ਭ ਵ ਨੂੰ ਸੰ ਰੇ ਿਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏ , ਿਫਰ ਤS ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ
ਆਮ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੁ ਿਵਧਾ ਵੀ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰੇ ਗੀ।
d) 2030-35 ਤੱ ਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਅੰ ਡਰਗੈ ਜੂ ਏ ਟ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ 50% ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੱ ਕ
ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ। 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ ਆਪ ਜ0 ਉਦਯੋ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ0ਝੇ ਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਵਸਾਇਕ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
e) 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਗਰਦੀ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੱ ਡ ਲ0 ਦਾ ਵੀ
ਪ$ ਯੋ ਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਦਯੋ ਗ0 ਨਾਲ ਸ0ਝੇ ਦਾਰੀ ਿਵੱ ਚ 3ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਿਵੱ ਚ ਇਨਕੁ ਬੇ ਸ਼ ਨ
(Incubation) ਕ4 ਦ ਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
f) ‘ਲੋ ਕ ਿਵੱ ਿਦਆ’, ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਵਕਿਸਤ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਠਕ$ ਮ0
ਿਵੱ ਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚਯੋ ਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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3. ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਉਦੇ ਸ਼ : 2030 ਤੱ ਕ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ 100% ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਨੂੰ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਣਾ।
ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਨਾਗਿਰਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ
ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋ ਗ ਬਣਾਉਣਾ – ਇਹ ਹਰੇ ਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ । ਕੁ ਝ ਵੀ ਹੋ ਵੇ , ਸਾਡੀ ਨੌ ਜਵਾਨ ਅਤੇ
ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮੰ ਨਣਯੋ ਗ ਿਹੱ ਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨ ਪੜT ਹੈ ।
a) ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ$ ਮ ਦੀ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਪੰ ਜ ਵੱ ਡੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ ਗੀ – ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ, ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮੁ ਹਾਰਤ, ਿਵਵਸਾਇਕ
ਮੁ ਹਾਰਤ, ਮੁ ਢ ਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਰੰ ਤਰ ਿਸੱ ਿਖਆ। ਇਸ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ ਪਾਠ-ਪੁ ਸ ਤਕ0 ਅਤੇ ਿਸੱ ਖਣ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੇ
ਮੁ ਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਪ$ ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਦੰ ਡ ਿਵਕਾਸ ਜੋ ਿੜਆ ਜਾਵੇ ਗਾ।
b) ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਣ ਲਈ ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਟਊਟਰਜ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਕ4 ਦ ਰ ਦੇ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ0 ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱ ਡੀ ਟੀਮ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਿਟਊਟਰਜ
ਦੁ ਆ ਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਗੀ।
c) ਮੌ ਜੂ ਦਾ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਪੋ ਗ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ0 ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ , ਸਮੁ ਦਾਇ
ਵਲੰ ਟੀਅਰ0 ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ – ਸਮੁ ਦਾਇ ਦਾ ਹਰੇ ਕ ਪਿੜT ਆ -ਿਲਿਖਆ ਮ ਬ ਰ ਘੱ ਟ ਤS ਘੱ ਟ
ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜTਾ ਏ, ਇਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਹੋ ਵੇ ਗੀ। ਵੱ ਡੇ ਪੱ ਧਰ ‘ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂ ਕ ਤਾ
ਉਤਪੰ ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ। ਮਿਹਲਾਵ0 ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ ਜ਼ੋ ਰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
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4. ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦਾ ਪ ਚਾਰ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚੱ ਤਰਤਾ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ।
ਹਰੇ ਕ ਖੇ ਤ ਰ ਦੀ ਸੰ ਸਿਕ$ ਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰ ਪਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰ ਿਮਲਨ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਕੂ ਲ0 ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਿਸਰਫ਼ ਤ0 ਹੀ ਪ$ਾ ਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਜਦS ਆਿਦਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0
ਸਿਹਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰT0 ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਿਰੱ ਧ
ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱ ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਹੈ ।
a) ਸਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਪ$ੋ ਗ ਰਾਮ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ, ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ
ਫੈ ਕ ਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਦੇ ਿਸ਼ਤ ਖੋ ਜ , ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦਾ ਪ$ ਚਾਰ ਕਰਕੇ , ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱ ਚ
ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 3ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
b) ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪ$ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰ ਸਥਾਨ0 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂ ਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ। ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪ$ਾ ਿਕਰਤ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟ ਰੀ ਸੰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
c) ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਯੋ ਗ ਦਾ ਅਿਧਆਦੇ ਸ਼ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ ਇਕ-ਰੂ ਪ
ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਕੇ , ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ-ਿਸਰਫ਼ ਭੌ ਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ
ਲਈ ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹੋ ਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
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1. ਟਰ0ਸਫੋ ਰ ਿਮੰ ਗ ਿਸੱ ਿਖਆ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋ ਗ
ਉਦੇ ਸ਼ : ਨਵ4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋ ਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਚ ਭਾਰਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਨਾਲ
ਅਮਲੀ ਰੂ ਪ , ਸਾਰੇ ਪੱ ਧਰ0 ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਿਕ$ ਸ਼ ਟਤਾ ਪ$ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਿਕਿਰਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵੱ ਲ ਵੱ ਧਣਾ।
ਭਾਰਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ ਹੈ , ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਉਤਿਕ$ ਸ਼ ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ
ਕਰੇ ਗਾ।
a) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋ ਗ ਜ0 ਨ; ਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂ ਕੇ ਸ਼ ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਪ$ ਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੀ ਪ$ ਧਾਨਗੀ ਿਵੱ ਚ ਅਪੈ ਕ ਸ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
b) ਕ4 ਦ ਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰ ਤਰੀ ਿਦ ਨ ਪ$ ਤੀ ਿਦਨ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਿਸੱ ਧੀਆ ਿਜ਼ੰ ਮੇ ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪਪ$ ਧਾਨ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
c) ਆਯੋ ਗ ਿਵੱ ਚ 3ਘੇ ਿਵੱ ਿਦਆਵੇ ਤਾ, ਖੋ ਜ ਕਰਤੇ , ਕ4 ਦ ਰੀ ਮੰ ਤਰੀ, ਿਵਿਭੰ ਨ ਰਾਜ0 ਦੇ ਮੁ ਖ ਮੰ ਤਰੀਆਂ ਦੇ
ਪ$ ਿਤਿਨਧੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰ ਨ ਖੇ ਤ ਰ0 ਦੇ 3ਘੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ0 ਦੇ ਲੋ ਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਣ ਗੇ । ਆਯੋ ਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ ਬ ਰ 3ਚ
ਿਵਸ਼ੇ ਸ਼ੱ ਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇ ਤ ਰ0 ਿਵੱ ਚਜਨਤਕ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਿਵੱ ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾ ਪਤ ਅਤੇ ਦੋ ਸ਼ -ਰਿਹਤ ਇਮਾਨਦਾਰ
ਅਤੇ ਸੁ ਤੰ ਤਰ ਲੋ ਕ ਹੋ ਣ ਗੇ ।
d) ਆਯੋ ਗ ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨ ਹੋ ਵੇ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁ ਦ ਰਤੀ ਿਵਵਧਤਾਵ0 ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋ ਏ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਏਕੀਿਕ$ ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਜ਼ਨ ਦਾ ਪੱ ਖੀ ਹੋ ਵੇ ਗਾ।
e) ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇ ਲ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋ ਗ ਹਰੇ ਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਗਾ।
ਰਾਜ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਅਪੈ ਕ ਸ ਰਾਜ ਸੰ ਸਥਾ ਗਿਠਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ0 ਨੂੰ ਰਾਜ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋ ਗ ਜ0
ਸਟੇ ਟ ਐਜ਼ੂ ਕੇ ਸ਼ ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
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1. ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸਾਧਨ
a) ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਬੱ ਧ ਹੈ , ਿਕ=ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿਵੱ ਖ ਲਈ ਇਸਤS ਿਬਹਤਰ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਕੋ ਈ ਨ ਹ6 ਹੈ , ਿਕ=ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਾਭ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਸਮਾਜ
ਨੂੰ ਪ$ਾ ਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
b) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਕ= ਦ ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ0 ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਸੱ ਿਖਆ $ਤੇ ਪਬਿਲਕ
ਿਨਵੇ ਸ਼ ਿਵੱ ਚ 10 ਸਾਲ0 ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱ ਚ 20% ਤੱ ਕ ਵਾਧੇ $ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
c) ਮਹੱ ਤਵਪੂ ਰ ਨ ਿਹੱ ਿਸਆਂ , ਿਜਵ4 ਿਕ ਿਸੱ ਖਣ ਦੇ ਸੰ ਸਾਧਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ,
ਪੋ ਸ਼ ਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ0 ਵਾਸਤੇ ਉਿਚਤ ਮਾਨਵ ਸੰ ਸਾਧਨ ,
ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁ ਿਵਧਾ ਤS ਵੰ ਿਚਤ ਅਤੇ ਘੱ ਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂ ਹ0 ਲਈ ਸਮਾਨ 3ਚ
ਗੁ ਣ ਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌ ਤਾ ਨ ਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
d) ਇਹ ਨੀਤੀ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਖੇ ਤ ਰ ਿਵੱ ਚ ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਿਕਿਰਆ
ਪ$ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯਤਨ0 ਲਈ ਗੈ ਰ -ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰ ਪੂ ਰ ਨ ਸੇ ਵਾ-ਭਾਵ ਆਰਿਥਕ
ਸਾਧਨ0 ਨੂੰ ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੀਆਂ ਜਿਟਲ ਜ਼ਰੂ ਰ ਤ0 ਪ$ ਤੀ ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ।
e) ਇਕ ਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱ ਖ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚੇ ਅਤੇ ਸੰ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਇਹ ਨੀਤੀ
ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਪ$ ਮੁੱ ਖ ਖੇ ਤ ਰ0 ਦੀ ਪਿਹਚਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ : (i) ਮੁ ਢ ਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ
ਸੁ ਧਾਰ,(ii) ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰ ਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ, (iii) ਸਕੂ ਲ ਕੰ ਪਲੈ ਕਸ0 ਨੂੰ
ਲੋ ੜ6ਦੇ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸੰ ਸਾਧਨ, (iv) ਭੋ ਜ ਨ ਅਤੇ ਪੋ ਸ਼ ਣ(ਸਵੇ ਰ ਅਤੇ ਦੁ ਿਪਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ), (v) ਅਿਧਆਪਕ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦਾ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵ ਰ ਿਵਕਾਸ, (vi) ਕਾਲਜ0 ਅਤੇ ਯੂ ਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ
ਮੁ ੜ ਉਦਾਰ, (vii) ਅਤੇ ਖੋ ਜ ।
f) ਪ$ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ ਬੰ ਧਨ ਦਾ ਸੁ ਚਾਰੂ , ਸਮ4 ‘ਤੇ , ਅਤੇ ਫੰ ਡ0 ਦਾ ਉਿਚਤ ਪ$ ਵਾਹ, ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੀ ਵਰਤS 3ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕ4 ਦ ਿਰਤ ਕਰੇ ਗਾ। ਇਹ ਭੂ ਿਮਕਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਖਰੇ ਿਵਆਂ , ਸਮਰੱ ਥਤਾ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਨੂੰ
ਸਵਾਧੀਨਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਲਈ ਲੋ ਕ0 ਦੀ ਿਨਯੁ ਕ ਤੀ ਅਤੇ ਪ$ ਬੁੱ ਧ ਿਨਰੀਖਣ ਦੁ ਆ ਰਾ ਸੰ ਭਵ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ ਗਾ।
g) ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁ - ਪ$ ਸੰ ਿਗਕ ਮੋ ਰ ਿਚਆਂ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ‘ਸੌ ਖਾ ਪਰ ਠN ਸ’ਿਵਧਾਨਕ
ਪਹੁੰ ਚ, ਸਰਵਜਨਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ੜ6ਦਾ ਿਨਵੇ ਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਹਤ
ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੁ ਆ ਰਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।
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2. ਅੱ ਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮ4 ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਿਭੰ ਨ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪ$ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂ ਪ ਰੇ ਖਾ
ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ0 ਿਵੱ ਚ ਯੋ ਜ ਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇ ਲ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਗਤੀ ਦੇ
ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੂ ਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱ ਛਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ।
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ਮਨੁੱ ਖਤਾ ਦੇ ਹਰੇ ਕ ਯੁੱ ਗ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਪੂ ਰ ਵਜ0 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ
ਪੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਰਜਨਾਵ0 ਦੀ ਨੁ ਮਾਇੰ ਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ
ਮੌ ਜ਼ੂ ਦਾ ਪੀੜੀ ਆਪਣਾ ਯੋ ਗ ਦਾਨ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਮੋ ਿਬਅਸ ਦਾ ਮੂ ਲ ਭਾਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ
ਜੀਵੰ ਤ ਪ ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਪ ਤੀਕ ਹੈ – ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਕੋ ਈ ਮੁੱ ਢ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਈ ਅੰ ਤ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰ ਗ ਦੇ ਰੂ ਪ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ,
ਸੰ ਚਾਰਨ, ਵਰਤ7 ਅਤੇ ਪ ਸਾਰ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ।
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