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ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ 

ਪ�ਧਾਨ  

ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ,  ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ,  ਆਈਐਸਆਰਓ ,  ਬ�ਗਲੂਰੁ  

ਮ�ਬਰ  

a)  ਵਸੂਧਾ ਕਾਮਤ ,  ਸਾਬਕਾ ਵੀਸੀ ,  ਐਸਐਨਡੀਟੀ ਮਿਹਲਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ,  ਮੰੁਬਈ  

b)  ਮੰਜੁਲਾ ਭਾਰਗਵ ,  ਆਰ. ਬਰ�ਡਨ ,  ਪ$ੋਫੈਸਰ (ਗਿਣਤ) ,  ਿਪ$ੰ ਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ,  ਯੂਐਸਏ  

c)  ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਕੁਰੀਨ ,  ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀਸੀ ,  ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ,  ਮੱਧ ਪ$ਦੇਸ਼  

d)  ਟੀ. ਵੀ. ਕੱਟੀਮਨੀ ,  ਵੀਸੀ ,  ਇੰਦਰਾ ਗ0ਧੀ ਟਰਾਈਬਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ,  ਅਮਰਕੰਟਕ ,  ਮੱਧ ਪ$ਦੇਸ਼  

e)  ਿਕ$ਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਿਤ$ਪਾਠੀ ,  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ$ਧਾਨ 3ਤਰ ਪ$ਦੇਸ਼ 

ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਪਿਰਸ਼ਦ ,  3ਤਰ ਪ$ਦੇਸ਼  

f )  ਮਜ਼ਹਰ ਆਿਸਫ ,  ਪ$ੋਫੈਸਰ ,  ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਿਧਐਨ ਕ4ਦਰ ,  ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲ� ਗਵੇਜ ,  ਸਾਿਹਤ 

ਅਤੇ ਸੰਸਿਕ$ਤੀ ਅਿਧਐਨ ,  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਿਹਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ,  ਨਵ6 ਿਦੱਲੀ  

g)  ਐਮ. ਕੇ . ਸ$ੀਧਰ ,  ਸਾਬਕਾ ਮ�ਬਰ ਸਕੱਤਰ ,  ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੌਲਜ਼ ਕਿਮਸ਼ਨ ,  ਬ�ਗਲੂਰੁ ,  ਕਰਨਾਟਕਾ  

 

ਸਕੱਤਰ  

h)  ਸ਼ਕੀਲਾ ਟੀ. ਸ਼ਮਸੂ, ਆਿਫ਼ਸਰ ਆੱਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਿਡਊਟੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ), 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, 

ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵ6 ਿਦੱਲੀ  

 

ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਮ�ਬਰ  

a)  ਮੰਜੁਲਾ ਭਾਰਗਵ ,  ਆਰ. ਬਰ�ਡਨ ,  ਪ$ੋਫੈਸਰ (ਗਿਣਤ) ,  ਿਪ$ੰ ਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ,  ਯੂਐਸਏ  

b)  ਕੇ. ਰਾਮਚੰਦਰਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਨ; ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਟਯੂਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਿਨੰਗ ਐਂਡ 

ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਨਵ6 ਿਦੱਲੀ  

c)  ਅਨੁਰਾਗ ਬੇਹਰ, ਸੀਈਓ, ਅਜ਼ੀਮਜੀ ਪ$ੇਮਜੀ ਫਾ=ਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚ0ਸਲਰ, ਅਜ਼ੀਮ ਪ$ੇਮਜੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਬ�ਗਲੁਰੂ  

d)  ਲੀਨਾ ਚੰਦਰਨ ਵਾਡੀਆ, ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਿਰਸਰਚ ਫਾ=ਡੇਸ਼ਨ, ਮੰੁਬਈ  
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ਪਿਰਕਲਪਨਾ  

 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ 2019 ਭਾਰਤ-ਕ4ਦਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ  

ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ  3ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਕੇ  

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਇਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਗਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ  

ਲਈ ਪ$ਤੱਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 
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1.  ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ  

a)  ਮੁਢਲੀਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ : ਨੀਤੀ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲ0 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 3ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2025 

ਤੱਕ 3-6 ਸਾਲ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀ ਪਿਹਲ-ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

b)  ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ : ਕਲਾਸ 1-5 ਿਵੱਚ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਕ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ 2025 ਤੱਕ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

c)  ਪਾਠਕ$ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕੀ : ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਸਧ0ਤ0 ਦੇ  ਆਧਾਰ 3ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 

ਲਈ ਇਕ ਨਵ6 ਿਵਕਾਸ-ਉਪਯੁਕਤ ਪਾਠਕ$ਮ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਰਚਨਾ 5 + 3 + 3 + 4 ਿਡਜ਼ਾਇਨ 

ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਧਾਰਾਵ0 ਦੇ  ਏਕੀਕਰਨ 

ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ – ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ, ਕਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਡ, ਗਿਣਤ 3ਤੇ ਇਕਸਮਾਨ ਜ਼ੋਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

d)  ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਪਹੰੁਚ : ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਭੰਨ ਪੈਮਾਿਨਆਂ ਦੇ  ਆਧਾਰ 3ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਕੂਲੀ 

ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ 100% ਸੰਪੂਰਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

e)  ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਿਸੱਿਖਆ :ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਠN ਸ ਕਦਮ ਹਨ ਿਕ ਕੋਈ 

ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਜ0 ਿਪਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ  ਕਾਰਨ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ 

ਗਵਾਏ। ਇਸ 3ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4ਦਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

f )  ਅਿਧਆਪਕ : ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ  ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,  

ਤਰੱਕੀ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁ-ਸਰੋਤ ਅਵਧੀ ਪ$ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲ0ਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ 

ਪ$ਬੰਧਕ ਜ0 ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱ ਿਦਆਵੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਪ$ਗਤੀ ਪਥ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  

g)  ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ :  ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੂਹ0 (10-12 ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਸੰਘ) ਿਵੱਚ ਿਵਵੱਸਿਥਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੂਲ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨ0 ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ 

ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ – ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚਾ, ਅਕਾਦਿਮਕ (ਿਜਵ4 ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਲੋਕ (ਿਜਵ4 ਕਲਾ ਅਤੇ 

ਸੰਗੀਤ ਅਿਧਆਪਕ) – ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਿਧਆਪਕ ਸਮੁਦਾਇ।  

h)  ਸਕੂਲ0 ਦਾ ਿਵਧਾਨ : ਿਹੱਤ0 ਦੇ  ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  

ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ, ਿਵਧਾਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਸਿਲਆਂ 

ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਿਵਵਸਥਾਵ0 ਹੋਣਗੀਆਂ। 
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2.  $ਚ ਿਸੱਿਖਆ  

a)  ਨਵ0 ਮਾਡਲ:  3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਇਕ ਨਵ6 ਿਦ$ਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਵੱਡੇ, ਸੁ ਿਵਵੱਸਿਥਤ, 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਹੁ-ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ0 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 800 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ 

40,000 ਕਾਲਜ0 ਨੰੂ ਲਗਪਗ 15,000 ਸ$ੇਸ਼ਠ ਸੰਸਥਾਨ0 ਿਵੱਚ ਸੰਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

b)  ਉਦਾਰ ਿਸੱਿਖਆ : ਿਵਿਗਆਨ, ਕਲਾ, ਮਾਨਿਵਕੀ, ਗਿਣਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ0 ਲਈ ਏਕੀਿਕ$ਤ, ਕਿਠਨ 

ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਅੰਡਰਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਆਧਾਰ ਉਦਾਰ ਕਲਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੰੂ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਪਾਠਕ$ਮ ਸੰਰਚਨਾ, ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਮੇਲ, 

ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ$ਵੇਸ਼/ਿਨਕਾਸ ਿਬੰਦੂ  ਹੋਣਗੇ।  

c)  ਸੰਚਾਲਨ :ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਪ$ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀਗਤ ਸਵਾਧੀਨਤਾ 3ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।  

d)  ਿਵਧਾਨ : ਿਵੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੰੂ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧਾਨ ‘ਸੌਖਾ ਪਰ ਠN ਸ ’ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਿਹੱਤ0 ਦੇ  ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਕ ਿਵਵਸਥਾ, ਫੰ ਿਡੰਗ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

3.  ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ  

ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਕਠN ਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਬਹੁ-ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ 3ਚ ਸੰਸਥਾਨ0 ਿਵੱਚ 

ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁ-ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ0 ਿਵੱਚ ਪ$ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 4 ਸਾਲੀ ਏਕੀਿਕ$ਤ ਪੜਾਅ-ਆਧਾਿਰਤ 

ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਿਖਆ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ (ਬੀਐਡ) ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਿਨਮਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

4.  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆ  

ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟ�ਡ-ਅਲੋਨ 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਜ0 ਇਹਨ0 ਖੇਤਰ0 ਜ0 ਹੋਰ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ  ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

5.  ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ  

ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਇਕ ਅਿਭੰਨ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗੀ – ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਘੱਟ ਤS ਘੱਟ 50% ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

6.  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਸਰਚ ਫਾ*ਡੇਸ਼ਨ  

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਰਸਰਚ ਅਤੇ ਨਵ6 ਰੀਤ ਨੰੂ ਉਤਪ$ੇ ਿਰਤ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵ6 ਇਕਾਈ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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7.  ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾਸ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਅਿਧਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ 

ਕਰਨ, ਵੰ ਿਚਤ ਸਮੂਹ0 ਲਈ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪਹੰੁਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ਬੰਧਨ ਨੰੂ  

ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ0 ਿਵੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ  ਏਕੀਿਕ$ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

8.  ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ  

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ 100% ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ0 ਅਤੇ  ਬਾਲਗ0 ਨੰੂ ਸਾਖਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।  

9.  ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦਾ ਪ�ਚਾਰ  

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੰੂ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।  

10. ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸਾਧਨ  

ਪਬਿਲਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠN ਸਪਬਿਲਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।  

11. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਆਯੋਗ  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋਗ ਜ0 ਨ; ਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ, ਪ$ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ$ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
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ਨੀਤੀ ਵੇਰਵੇ – ਮੁੱ ਖ ਿਬੰਦੂ 
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ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ 
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1.  ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ  

ਉਦੇਸ਼ :2025 ਤੱਕ 3-6 ਸਾਲ ਿਵਚਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ  ਮੁਫ਼ਤ, ਸੁਰੱਿਖਅਤ, 3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ, 

ਿਵਕਾਸਾਤਿਮਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇ । 
 

ਨੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭ0 ਦੀ ਅਟਲਤਾ 3ਤੇ  

ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

a)  ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਵ0 ਦਾ ਿਦ�ੜੀਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ0, ਭੂਗੋਲ 

ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚੇ 3ਤੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਿਦਸ਼ਾਵੀ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।  

b)  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੰਿਚਤ ਿਜਿਲTਆਂ/ਸਥਾਨ0 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਅਤੇ 

ਪ$ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਰਣਾਮ0 ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ।  

c)  ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ 3ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੋਨ0 ਲਈ ਪਾਠਕ$ਮ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ-ਿਵਿਗਆਨ ਸੰਬੰਧੀ 

ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਵੱਚ 0-3 ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਉਪਯੁਕਤ ਬੁੱ ਧੀ 

ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ 3-8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ।  

d)  ਿਸੱਖਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ 

ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ 

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਿਵਵਸਾਇਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

e)  ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ  ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ  ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਉਣਗੇ (ਿਜਵ4 ਿਕ 

ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ), ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 

ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ$ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ – ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇਕ ਬਦਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਿਸੱ ਿਖਆ, 

ਮਿਹਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਿਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕਿਲਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ 2019 ਤੱਕ ਅੰਿਤਮ 

ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

f )  ਆਿਗਆ ਪਾਲਣ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪ$ੀ-ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ (ਿਨੱਜੀ , ਸਰਵਜਨਕ ਅਤੇ  

ਪਰਉਪਕਾਰੀ) ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪ$ਭਾਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵਧਾਨ ਜ0 ਮਾਨਤਾ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਿਪਤ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

g)  ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਵੱਡੇ  ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ  ਿਵਆਪਕ ਪ$ਸਾਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ 

ਿਹੱਤਧਾਰਕ0 ਤ7 ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤ0 ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆ ਦੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਦਾ 

ਸਿਕਿਰਆ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸੱਕਣ।  
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h)  ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ 2009 ਨੰੂ  ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਤS 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
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2.  ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ  

ਉਦੇਸ਼ :2025 ਤੱਕ ਕਲਾਸ 5 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੰੂ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ 

ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਪ$ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਸੱਖਣ ਦੇ  ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਰਵ-3ਚ 

ਪ$ਾਥਿਮਕਤਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  

a)  ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਅਟੁੱ ਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ  ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਪ$ੀ-

ਪ$ਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ$ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਪੋਸ਼ਿਟਕਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੋਵੇ 

ਿਦੱਤੇ  ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਦੱਤੇ  ਗਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ 

ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

b)  ਕਲਾਸ 1-5 ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ $ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਅਨੁਕੂਲ ਮੁਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵਵਸਥਾ 3ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਿਧਆਪਕ ਪੋਰਟਲ 3ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਸੰਸਾਧਨ0 ਦਾ ਇਕ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।  

c)  ਅਿਧਆਪਕ0 ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੜTਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੰਸਿਕ$ਤੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

d)  ਕਲਾਸ 1 ਦੇ  ਸਾਰੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਤੰਨ ਮਹੀਨV  ਦੀ ਅਵਧੀਦੇ ਸਕੂਲ ਿਤਆਰੀ ਮਾੱਡਯੂਲ ਿਵਚS ਲੰਘਣਗੇ।  

e)  ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ 3ਤੇ ਨਵ4 ਿਸਰੇ ਤS  ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 

ਮੁੜਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

f )  ਨ; ਸ਼ਨਲ ਿਟਊਟਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੀਅਰ ਿਟਊਟਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ) ਅਤੇ ਇਕ ਉਪ-ਰਚਨਾਤਮਕ 

ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਹਾਇਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਸਮੁਦਾਇ ਤS ਅਿਧਆਪਕ ਲ� ਦੇ  ਹੋਏ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

g)  ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 30:1 ਤਿਹਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

h)  ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ  ਿਰਟ4ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇ ਅਤੇ ਸਵੈਸੇਵਕ0 ਦੇ  

ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਨੰੂ ਿਦ$ੜ ਕਰ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਲੱਛਣਾ 

ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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3.  ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ0 $ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਪਹੁੰ ਚ ਅਤੇ ਿਰਟ=ਸ਼ਨ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ  

ਉਦੇਸ਼ :2030 ਤੱਕ 3-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ  ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ 

ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨਾ।  

ਦਾਖ਼ਲੇ ਿਵੱਚ ਪ$ਗਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ  ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ 

ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਤਾ 3ਤੇ ਿਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

a)  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪ$ੀ-ਸਕੂਲਤS ਸੈ ਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ 100%ਕੁੱ ਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ  

ਨੰੂ  2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

b)  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ  ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਕੂਲ0 ਿਵੱਚ 

ਇੰਟੇਕ ਿਵਧੀ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ, ਘੱਟ ਪ$ਦੱਤ/ਅਪ$ਦੱਤ ਸਥਾਨ0 3ਤੇ ਨਵ6ਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ0 ਨੰੂ  ਿਵਕਿਸਤ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ0 ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਸੁਿਵਧਾਵ0 ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਤਰਕਸੰਗਤਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹੰੁਚ 

ਅੰਤਰਾਲ0 ਨੰੂ  ਭਿਰਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

c)  ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੜ?ਾਈ ਨੰੂ  ਦਾਖ਼ਲ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪੜTਾਈ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ0 

3ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਅਿਧਆਪਕ0, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ0 ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ0 ਦੁਆਰਾ ਡ$ਾਪ-ਆਉਟ ਅਤੇ ਆਉਟ-

ਆਫ਼-ਸਕੂਲ ਬੱਿਚਆਂ 3ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਦੇ  ਿਕਸ਼ੋਰ ਲੋਕ0 ਨੰੂ  ਲੰਬੇ-ਸਮ4 ਦੇ  ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦੇ  

ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਚਾਿਰਕ ਅਤੇ ਅਣਉਪਚਾਿਰਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨੰੂ  ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਦੇ 

ਹੋਏ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਮਾਰਗ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰ ਸਕੂ ਿਲੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਚ0 ਨੰੂ  ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।  

d)  ਿਸਹਤ ਮਸਿਲਆਂ ਦੇ  ਕਾਰਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਸਮ4 

ਉਹਨ0 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ  ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਿਵੱਚ 

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਨੰੂ ਉਪਯੁਕਤ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ0 ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।  

e)  ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੰੂ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ (ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ  ਮਨN ਿਵਿਗਆਿਨਕ), ਪਹੰੁਚ 

ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਸਕੂਲ0 ਦੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ$ ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ0 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਾਨਕ0 ਨੰੂ 

ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ 

ਸੰਗਠਨ0 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ=ਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਿਵਵਧਤਾਵ0 ਅਤੇ ਬਦਲਵ4 ਮਾਡਲ0 ਨੰੂ 

ਅਨੁਮਤੀ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।  

f) ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਪ$ੀ-ਸਕੂਲ ਤS ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਤਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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4.  ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਨਵ0 ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕੀ ਢ0ਚਾ  

ਉਦੇਸ਼ :ਰੱਟਾ ਲਾ ਕੇ  ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ  ਨੰੂ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ  ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ ਸਮਗਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ 21ਵ6 ਸਦੀ ਦੇ  

ਕੌਸ਼ਲ ਿਜਵ4 – ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਚੰਤਨ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿਹਯੋਗ, 

ਬਹੁਭਾਿਸ਼ਕਤਾ, ਸਮੱਿਸਆ-ਿਨਵਾਰਨ, ਨ; ਿਤਕਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੰੂ ਪ$ੋਤਸ਼ਾਿਹਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ$ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਨੰੂ 2022 ਤੱਕ ਪਿਰਵਰਿਤਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪਾਠਕ$ਮ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਿਭੰਨ ਅਵਸਥਾਵ0 ਿਵੱਚ 

ਉਹਨ0 ਦੀਆਂ ਿਵਕਾਸਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਅਤੇ ਿਹੱਤ0 ਲਈ ਇਸਨੰੂ 3ਤਰਾਦਾਈ ਅਤੇ ਪ$ ਸੰ ਿਗਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 

ਪੁਨਰਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

a)  ਸਕੂਸਿਸੱਿਖਆਦਾਪਾਠਕ$ਮ ਤੇ  ਅਿਧਆਪਕੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ  ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੰੂ  5+3+3+4 ਿਡਜ਼ਾਇਨ 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ ਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ :  

•  ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਵਸਥਾ (ਉਮਰ 3-8 ਸਾਲ) : ਤੇਜ਼ ਮਾਨਿਸਕ ਿਵਕਾਸ ; ਖੇਡ ਅਤੇ ਸਿਕਿਰਆ ਖੋਜ ਦੇ 

ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਸੱਖਣਾ  

•  ਪ$ਾਰੰ ਿਭਕ ਅਵਸਥਾ (8-11 ਸਾਲ) : ਖੇਡ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਿਨਰਮਾਣ ;ਸੰਚਿਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ 

ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ  

•  ਮੱਧ ਅਵਸਥਾ (11-14 ਸਾਲ) :  ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਸੰਕਲਪਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ; ਿਕਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੰੂ ਮਾਰਗ 

ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ  

•  ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਵਸਥਾ (14-18 ਸਾਲ) : ਆਜੀਿਵਕਾ ਅਤੇ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਤਆਰੀ;ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਤਾ 

ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ  

b)  ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਹੁ-ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇ 

ਸੰਬੰਧੀ ਡੂੰ ਘਾਈ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਿਚੰਤਨ, ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਲਈ ਿਧਆਨ 3ਤੇ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਰਹੇਗਾ।  

c)  ਸਮੱੁਚੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤS ਿਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ0 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਚਾਰ0 ਦੇ  ਅਨੁਰੂਪ ਪਾਠਕ�ਮ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਿਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਜ਼ਰਬਾ ਆਧਾਿਰਤ ਿਸੱਖਲਾਈ ਲਈ ਗੰੁਜਾਇਸ਼ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ।  

d)  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱਚ ਪ$ਵੀਨਤਾ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸੁਹਜਾਿਮਕ ਅਤੇ 

ਕਲਾਦੀਭਾਵਨਾ, ਨ; ਿਤਕਤਰਕ, ਿਡਜ਼ੀਟਲਸਾਖਰਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਥਾਿਨਕ ਸਮੂਹ0, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ 

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਸਿਲਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ$ੋਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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e)  ਇਕ ਲਚਕੀਲਾ ਪਾਠਕ�ਮ– ਪਾਠਕ$ਮ, ਸਿਹ-ਪਾਠਕ$ਮ ਜ0 ਵਾਧੂ ਪਾਠਕ$ਮ ਖੇਤਰ0 ; ਕਲਾ ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨ, 

ਅਤੇ ‘ ਿਵਵਸਾਇਕ ’ ਅਤੇ ‘ਅਕਾਦਿਮਕ ’ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ  ਸਪਸ਼ਟ ਦੋਹ0 ਿਵਚS ਇਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 3ਤੇ 

ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ0 ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ  ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

f )  ਘੱਟ ਤS ਘੱਟ ਕਲਾਸ 5 ਤੱਕ, ਪਰ ਚੰਗੇਰਾ ਸਮਝਕੇ ਕਲਾਸ 8 ਤੱਕ ਇਕ ਲਚਕੀਲੇ (ਦੁਭਾਸ਼ੀ) ਭਾਸ਼ਾ-

ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ/ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।  

g)  3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ0 ਨੰੂ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱਚ 

ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

h)  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਭਾਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਭਰਤੀ 

ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

i )  ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਿਸ਼ਲਪ ਕੌਸ਼ਲ 3ਤੇ ਕਲਾਸ 6-8 ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਾਠਕ$ਮ ਲੈਣ 

ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਿਵਵਸਾਇਕ ਮੌਕੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾਸ 9-12 ਿਵੱਚ, ਬੱ ਿਚਆਂ 

ਕੋਲ ‘ ਿਮਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚਟ ’  ਦੇ ਿਵਕਲਪ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਪਰੰਪਰਾਿਰਕ ਅਕਾਦਿਮਕ ਕੋਰਸ0 ਦੇ  ਨਾਲ ਿਵਵਸਾਇਕ 

ਕੋਰਸ0 ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ।  

j )  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੀ 2020 ਤੱਕ ਮੁੜ-ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 

ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ0 ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 3ਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।  

k)  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲ0ਕਣ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ 

ਪਰੀਿਖਆਵ0 (ਬੋਰਡ ਪਰੀਿਖਆਵ0 ਸਿਹਤ) 3ਚ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵ0 ਨਾਲ ਮੂਲ ਸੰਕਲਪ0 ਅਤੇ  

ਿਨਪੰੁਨਤਾਵ0 ਦੀ ਜ0ਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸਤS 3ਪਰ ਦਾ 

ਮੁਲ0ਕਣ ਅਨੁਕੂ ਿਲਤ ਕੰਿਪਊਟਰੀਕਰਨ ਜ0ਚ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020/2021 ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਤS , ਸਵਾਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਿਖਆ ਏਜ�ਸੀ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਅਿਭਰੁਚੀ ਟੈਸਟ (ਐਪਟੀਿਟਊਡ ਟੈਸਟ) 

ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪ$ਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਤS ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਿਹੱਸਾ ਿਲਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ।  

l )  ਸਕੂਲ ਤS ਲੈ ਕੇ  ਿਜਲTਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਮਰ ਪ$ੋਗਰਾਮ0, ਅਤੇ ਓਲੰਿਪਐਡ ਅਤੇ ਪ$ ਿਤਯੋਗਤਾਵ0 

ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਾ-ਕ4ਦਿਰਤ ਅਤੇ ਪ$ੋ ਜੈਕਟ ਆਧਾਿਰਤ ਕਲੱਬ0 ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਅਦੁੱ ਤੀ ਯੋਗਤਾਵ0 ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ 

ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  
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5.  ਅਿਧਆਪਕ - ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋਅ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ0 ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜTਾਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ, ਪ$ੇ ਿਰਤ, 3ਚ ਯੋਗਤਾ ਪ$ਾਪਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਸਖਲਾਈ ਪ$ਾਪਤ ਅਤੇ ਿਨਪੰੁਨ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੁਆਰਾ 

ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।  

ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ  ‘ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਤS ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮ�ਬਰ0 ਅਤੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋਅ ’  ਦੇ  ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਪਿਰਕਲਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ  ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 

ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 3ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੈ।  

a)  ਚਾਰਸਾਲਾਏਕੀਿਕ$ਤਿਸੱਿਖਆਅੰਡਰਗ$ੈ ਜੂਏਟਪ$ੋਗਰਾਮ (ਬੀ.ਐਡ. ਪ$ੋਗਰਾਮ) 

ਕਰਨਲਈਸੁਿਵਧਾਹੀਨਪ4ਡੂਜ0ਜਨਜਾਤੀਖੇਤਰ0ਦੇਪ$ ਿਤਭਾਵਾਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ 

ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਿਰਤ ਸਕੋਲਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਉਹਨ0 ਦੇ  ਸਥਾਨਕ 

ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਹਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਧਆਨ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

b)  ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ0 ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਆਪਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ  ਆਧਾਰ 3ਤੇ ਇਕ 

ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਵਧਤਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 

ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ  ਮਾਿਹਰ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਹਲਾ 

ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੀ ਇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਿਖਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਤS ਬਾਅਦ 

ਇੰਟਰਿਵਊ ਅਤੇ ਪ$ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਿਜਿਲTਆਂ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਵ4  

ਿਕ ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜ0 ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 

ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਿਰਤ ਪ$ਣਾਲੀ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਆਧਾਿਰਤ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨ0 ਨੰੂ ਪ4ਡੂ  ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਪੜTਾਉਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

c)  ਪੈਰਾ-ਅਿਧਆਪਕ0 (ਅਯੋਗ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਿਧਆਪਕ0) ਦੀ ਪ$ਥਾ ਨੰੂ  2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

d)  ਿਨਰੰਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਇਕ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾੱਡਯੂਲਰ ਿਦ$ਸ਼ਟੀਕੋਣ 3ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ 

ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੰੂ ਿਕਵ4 ਿਸੱਖਣਾ 

ਚਾਹੰੁਦੇ  ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ 3ਤੇ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ 

ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਨੰੂ ਪਸੰਦ-ਆਧਾਿਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ 

ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਿਰਪੇਖ ਪੱਖ ਨੰੂ ਟ$ੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਿਰਤ ਪ$ਣਾਲੀ ਨੰੂ 

ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ$ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕ4ਦਿਰਤ ਿਨਰਧਾਰਣ, ਕੋਈ ਕੇਸਕੇਡ-ਮਾਡਲ ਟਰੇਿਨੰਗ ਅਤੇ 
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ਕੋਈ ਕਠN ਰ ਮਾਨਕ ਨਹ6 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨ0 ਪ$ਗੋਰਾਮ0 ਨੰੂ  ਦੇਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ  ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 

ਚੁ ਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ$ਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਨੰੂ ਉਿਚਤ 

ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

e)  ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਸੁ ਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ 

ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉਿਚਤ ਭੌ ਿਤਕ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚਾ, ਸੁਿਵਧਾਵ0 ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾ ਨੰੂ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸੱਖਣ – ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ 

ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ0 3ਤੇ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

f )  ਸਾਰੇ ਆਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮ4 (ਿਜਵ4 ਿਕ ਿਮੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਪਕਾਉਣਾ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ 

ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਿਦ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,ਿਬਨ0 ਿਕਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 

ਪੜ?ਾਉਣ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਹੋਣ 3ਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੰੂ ਿਬਨ0 ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚS 

ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਣ ਜ0 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਛੁੱ ਟੀ ਤS  ਿਬਨ0 ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ 

ਠਿਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

g)  ਹਰੇਕ ਮੁੱ ਖ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ /ਜ0 ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਪ�ੰ ਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ0 

ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੱਰਥਕ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਦੇ  ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਪ$ਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ 

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰT0 ਦੀ ਸੰਸਿਕ$ਤੀ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ 3ਤੇ ਪੂਰਨ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।  

h)  ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੰੂ ਸੁ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦੇ  ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਵੱ ਿਦਆਵੇਤਾਵ0 ਲਈ $ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ  ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

i )  ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ  ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ 

ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਨ0 ਦੇ  ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪਿਹਲ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

j )  ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਿਧਆਪਨ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤS  ਬਾਅਦ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਜ0 ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਣਗੇ। ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪ$ਬੰਧਨ ਪਦ ਉਹਨ0 ਪ$ ਮੱੁਖ ਅਿਧਆਪਕ0 

ਲਈ ਰਾਖਵ4 ਕੀਤੇ  ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  
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6.  ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਿਮਿਲਤ ਿਸੱਿਖਆ  

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਿਜਹੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੰੁਚਾਏ ਤ0 ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਜ0 ਿਪਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਪਿਰਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ  ਕਾਰਨ ਿਸੱਖਣ ਅਤੇ  

ਮੁਹਾਰਤ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਗਵਾਏ।  

ਉਦੇਸ਼ :ਇਕ ਸੰਿਮਿਲਤ ਅਤੇ  ਿਨਰਪੱਖ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ, ਤ0 ਿਕ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ  ਿਸੱਖਣ 

ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ  ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ  ਿਮਲਣ, ਤ0 ਿਕ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ  ਲੋਕ0ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਵਰਗ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 

ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ0 ਦੇ  ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ।  
 

a)  ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ, ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ, ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ  

ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰ ਿਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਜ0 ਨੰੂ ਘੱਟ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ0 ਤ7  ਆ*ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਦੇਿਸ਼ਤ ਿਧਆਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇਗੀ।  

b)  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਸੁਿਵਧਾ ਤS  ਵੰ ਿਚਤ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ0 

ਨੰੂ  ਇਹਨ0 ਖੇਤਰ0 ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ  ਸਮਾਿਜਕ ਆਰਿਥਕ ਸੰਕੇਤ0 ਦੇ  ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੋ ਿਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕ4ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ 

ਰੁਪਏ ਲਈ 2 :1 ਦੇ  ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੱੁਖ ਿਵਚਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਕ4ਦਰ 

ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨ0 ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਉਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ  ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ 

ਿਵੱਚ ਘੱਟ-ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ0 ਨੰੂ  ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

c)  ਕੁਝ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਹਨ– ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ=ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨ0 ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ0 ਿਵਚS ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ 

ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਵਕਲਿਪਤ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ0 ਿਵਚS 

ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  3ਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ0 ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ  25 :1  

ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੰ ਿਮਿਲਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਆਧਾਿਰਤ ਿਹੰਸਾ ਨੰੂ  ਸੰਬੋ ਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ  

ਬਿਹਸ਼ਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਵ0 ਨੰੂ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ,  ਇਸਨੰੂ ਸੰਿਮਿਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠਕ$ਮ ਨੰੂ ਸੰਸ਼ੋ ਿਧਤ 

ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ।  

d)  ਕ4ਦਰੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅੰਕੜਾ ਿਵਭਾਜਨ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ  ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ 

ਨਵੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ  ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਡੇਟਾ ਦੇ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ (National Repository)  ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

e)  ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ0 ਿਵਚS ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 

ਸਕੋਲਰਿਸ਼ਪ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੁ ਿਵਧਾਵ0 ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ 
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ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ6 ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੇ ਿਸ਼ਤ 

ਿਜਿਲTਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨ0 ਨੰੂ  ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ ਲਈ ਵੀ ਫੰ ਿਡੰਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ  

ਿਵਕਲਿਪਤ ਸਾਧਨ0 ਿਵੱਚ ਨ; ਸ਼ਨਲ ਿਟਊਟਰ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਧਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਪ$ੋਗਰਾਮ 

ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ, ਿਮੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤS ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਨਿਸ਼ਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। 

ਸੰਿਮਿਲਤ ਿਸੱਿਖਆ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਵੀ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

f )  ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਿਵੱਚ ਿਲੰਗਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਲਾਵ0 ਦੀ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ, ਆਿਦਵਾਸੀ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਿਰਤ ਸਮੂਹ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤ0 

ਿਕ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਹੋ ਸਕੇ  ਿਕ ਇਹਨ0 ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ  ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ0 ਲਈ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਸਾਰੇ  ਲਾਭ 

ਪ$ਾਪਤ ਹੋਣ, ਸ਼ਿਹਰੀ ਗਰੀਬ ਪਿਰਵਾਰ0 ਦੇ  ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਜੀਵਨ 

ਨੰੂ ਿਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ$0ਸਜ�ਡਰ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 

ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਪੱਧਰ ਤS ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਨV ੜੇ  ਦੇ  ਸਕੂਲ0 ਿਵੱਚ ਮੱੁਖਧਾਰਾ ਦੇ  ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ  ਨਾਲ ਿਨਰੰਤਰ ਅਤੇ 

ਨਵੀਨ ਫੋਕਸ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਯੁਕਤ ਦਖ਼ਲ ਹਨ।  



                                                                                ਖਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ  2019  

 

19 

 

7.  ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ0 ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ  

ਉਦੇਸ਼ :ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ0 ਦਾ ਰੂਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਧਨ0 ਦਾ ਸ0ਝਾ ਉਪਯੋਗ ਆਸਾਨ 

ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਥਾਨਕ, ਪ$ਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣੇ।  
 

ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ0 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਾਧਨ0 ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ0 ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ 

ਿਮਲੇਗੀ, ਿਜੰਨ0 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੋਟੇ  ਸਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਿਕ=ਿਕ ਕਈ ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  ਇਕ ਹੀ ਸੰਗਠਨਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਪ$ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਇਕੱਿਠਆਂ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, 

ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ0 ਦੀ ਭੌ ਿਤਕ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਿਬਨ0, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਰੁਕਾਵਟ0 

ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ  ਿਬਨ0, ਪ$ਭਾਵੀ ਪ$ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਇਕਾਈਂ ਨੰੂ  ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।  

a)  ਜਨਸੰਿਖਆਿਵਤਰਣ, ਸੰਪਰਕਅਤੇਹੋਰਸਥਾਨਕਮਹੱਤਵ0ਅਨੁਸਾਰਰਾਜ ਸਰਕਾਰ0 2023 ਤੱਕ ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  

ਕੰਪਲੈਕਸ0 ਿਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲੇ 

ਸਕੂਲ0 ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ( ਿਜਵ4 <20 ਿਵਿਦਆਰਥੀ)। ਇਸੇ ਸਮ4  ਟਰ0ਸਪੋਰਟ 

ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਕੰਮ0 ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਰਾਹ6 ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਪਹੰੁਚ ਪ$ਭਾਿਵਤ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜ0 

ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਕੂਲ0 ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।   

b)  ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਛੋਟੇ  ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਵਖਰੇਵੇ  ਨੰੂ  ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਿਪ$ੰ ਸੀਪਲ0 ਦਾ ਇਕ 

ਸਮੁਦਾਇ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਪ$ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਕੱਿਠਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ 

ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ$ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਇਕਾਈ 

ਹੋਵੇਗੀ।  

c)  ਇਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ ਲਗਪਗ 10-20 ਸਕੂਲ0 ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੁੜਵ4/ਿਨਕਟਵਰਤੀ 

ਭੂਗੋ ਿਲਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨV ੜੇ  ਮੁਢਲੀ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤS ਕਲਾਸ 12 ਤੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਿਪ$ੰ ਸੀਪਲ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੱੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

d)  ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਕ ਅਰਧ-ਸਵਾਧੀਨ  ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜੋ ਮੁਢਲੇ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਪੱਧਰ ਤS 12ਵ6 

ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਕਲਾਸ 9-12) ਤੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ  ਸਾਰੇ ਪਬਿਲਕ ਸਕੂਲ 

ਇਸਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਿਵੱਚ ਬੁ ਿਨਆਦੀ/ਆਰੰਿਭਕ ਅਤੇ ਿਮਡਲ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।  

e)  ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਾ ਅਿਧਆਪਕ0, ਖੇਡ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਅਿਧਆਪਕ0, 

ਕਾ=ਸਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ0 ਸਿਹਤ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਸੰਸਾਧਨ0 ਨੰੂ ਸ0ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 

ਭੌ ਿਤਕ ਸੰਸਾਧਨ0 ਿਜਵ4 ਿਕ ਪ$ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਆਈਸੀਟੀ ਉਪਕਰਨ, ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼, ਖੇਡ 

ਉਪਕਰਨ, ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਆਿਦ ਦਾ ਇਕ ਸੰਗਿਠਤ ਿਵਰਸਾ ਸ0ਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪਬਿਲਕ ਸੰਸਾਧਨ0 

ਦੀਆਂ ਸੁਿਵਧਾਵ0 ਦਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤS ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।  
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f)  ਿਵੱਿਦਅਕ ਸੁਿਵਧਾਵ0 ਦਾ ਇਕ ਉਿਚਤ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਮੁਢਲੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਦੀ 

ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 

ਸੰਸਥਾਵ0, ਅਿਧਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾਵ0 ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਇਕ 

ਨV ੜਲੇ ਭੂਗੋ ਿਲਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੇ  ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿਜਲTੇ  ਿਵੱਚ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਵ4 – ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ 

ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ।  

g)  ਹਰੇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਤS 

ਿਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੰੂ  ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੈਠਕ0, ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਖਲਾਈ ਕ4ਦਰ0 ਵਰਗੀਆਂ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਦੇ 

ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਵਕਿਸਤ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰਤ ਬਣਾਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਤS ਇਲਾਵਾ, 

ਿਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਪ$ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਿਜਵ4 ਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਨ-ਕਲਾਸ 

ਮ4ਟਿਰੰਗ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਿਵਜ਼ਟ ਆਿਦ। ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵਵਸਥਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਿਜਲTਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ  ਟਰੇਿਨੰਗ ਦੇ ਿਜਲTਾ  ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਕ4ਦਰ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ, ਇਹਨ0 

ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ  ਅਨੁਰੂਪ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

h)  ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ 

ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਪ$ ਿਤਿਨਧੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ0 ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਕ4ਦਰ, ਕਲਸਟਰ ਸੰਸਥਾਨ ਕ4ਦਰ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰT0 ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾ ਿਮਲ ਹੋਣਗੇ,ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ  

ਰਾਜ0 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਿਵਧਾਨ0 ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੱਲS  ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 

ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੇ ਪ$ਦਰਸ਼ਨ ਪ$ ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਕ4ਦਰੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਵੀ ਿਨਭਾਏਗੀ।  

i )  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ0 ਨੰੂ  ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸਦੀ ਵਰਤS ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵ0 ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ,  ਿਜਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ 

ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਿਜਲTੇ  ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਉਹਨ0 ਦੇ  ਕਾਰਜ ਅਤੇ  ਅਿਧਕਾਰ 

ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਜਲ?ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪਿਰਸ਼ਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।  
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8.  ਸਕੂਲ ਿਸੱਖਆ ਦਾ ਿਵਧਾਨ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਣਾਲੀ ਪ$ਭਾਵੀ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਿਵਧੀ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਹੰੁਦੀ ਹੈ,  ਜੋ  ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪਿਰਣਾਮ0 ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵ6 ਰੀਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  
 

ਿਵਧਾਨ ਨੰੂ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਕ ਇੰਜਨ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਬਲ ਪ$ਦਾਨ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

a)  ਿਹੱਤ0 ਦੇ  ਟਕਰਾਅ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ0 (ਸੇਵਾ ਪ$ਧਾਨ) ਦਾ ਿਵਧਾਨ 

ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਿਨਰਧਾਰਨ, ਿਵਧਾਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ 

ਸਪਸ਼ਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਵਸਥਾਵ0 ਹੋਣਗੀਆਂ।  

b)  ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸੁ ਤੰਤਰ ਰਾਜ-ਿਵਆਪੀ ਿਨਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਿਜਸਨੰੂ ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਿਨਯੰਤਰਕ 

ਅਥਾਰਟੀ ਿਕਹਾ ਜ0ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ  ਨੀਮ-ਿਨਆਂ ਦਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਿਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

c)  ਿਵਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਇਕ ਸਕੂਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੁਆਰਾ 

ਸੂਿਚਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਰੂਪਰੇਖਾ ਿਸਰਫ਼ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਮਾਪਦੰਡ0 ਨੰੂ ਸੰਬੋ ਿਧਤ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰੂ ਸੂ ਿਚਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਦਿਕ ਸਕੂਲ ਸਵੈ-ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਆੱਿਡਟ ਦੀ ਇਕ ਿਵਧੀ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਦੋਵ0 ਤਰT0 ਦੇ  ਸਕੂਲ0 3ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।  

d)  ਿਵਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁਆਇਨਾ ਪਹੰੁਚ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ; ਇਸਦੇ ਬਜਾਇ, 

ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਕੂਲ0 ਤS  ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ$ ਸੰ ਿਗਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਵਾਸਤਿਵਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਨਯਮਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।  

e)  ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਮਾਨਕ ਸੈਿਟੰਗ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ਮ ਸਿਹਤ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ 

ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਯੋਗਤਾਵ0 ਦਾ ਪ$ਮਾਣੀਕਰਨ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਪ$ਮਾਣੀਕਰਨ/ਪਰੀਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ  

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਰਿਥਕ ਪਰੀਿਖਆ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗਾ ; ਹਾਲ0ਿਕ ਪਾਠਕ$ਮ (ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ0 ਸਿਹਤ) ਨੰੂ 

ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਉਹਨ0 ਦੀ ਕੋਈ ਭੂ ਿਮਕਾ ਨਹ6 ਹੋਵੇਗੀ।  

f )  ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  ਪ$ੋਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨਕ ਬੋਝ ਤS ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰT0 ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ0, ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਉਦਯੋਗ0 ਦੇ  ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  

ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋ ਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ0 3ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  
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g)  ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  ਇਕ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਬ�ਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 3ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਜਨਤਕ ਿਹੱਤ-ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਿਨੱਜੀ ਸਕੂਲ0 ਨੰੂ  ਿਨੱਜੀ 

ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਿਹਲ ਨਾਲ ਪ$ੋਤਸ਼ਾਹਨ ਿਮਲੇ।  

h)  ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਸਕੂਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲ0ਕਣ 

ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤS ਰਾਜ ਸਕੂਲ ਿਨਯੰਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 

ਮਾਨਤਾ ਪ$ਣਾਲੀ ਦੇ  ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ0 ਿਵਧਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

i )  ਸਕੂਲ0 ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਵਵਸਥਾਵ0 ਿਵੱਚ ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸਨੰੂ  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ (ਰੂਪਰੇਖਾਵ0) ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

j )  ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ0 ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ-ਅਵਧੀ (3-5) ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ0 ਦਾ ਿਵਕਾਸ 

ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਨੁਸਾਰੀ ਪ$ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਸਮੀਿਖਆ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।  

k)  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਮੂਨਾ ਆਧਾਿਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ$ਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਖੋਜ 

ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਜਨਗਣਨਾ ਆਧਾਿਰਤ ਰਾਜ ਮੁਲ0ਕਣ 

ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

l )  ਿਕਉਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸਕੂਲ ਿਵਧਾਨ ਅਤੇ  ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਧੁਰਾ ਹੈ,  ਇਸਦੀ 

ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ  ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਯੁਕਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ0 ਦੇ  ਨਾਲ-

ਨਾਲ ਇਸਨੰੂ ਅਿਧਿਨਯਮਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤS ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਪਯੁਕਤ ਸੁਧਾਰ0 ਨੰੂ  ਵੀ 

ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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1.  ਨਵI ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਸਾਰੀ  

ਉਦੇਸ਼ :3ਚ-ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਣਾਲੀ ਨੰੂ  ਸੁਧਾਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਿਵੱਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ-

2035 ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ  ਕੁੱ ਲ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50%ਤੱਕ ਵਧਾਓਣਾ।  

3ਚ-ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਵ4 ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ 3ਚ-ਪੱਧਰੀ, ਉਤਿਕ$ਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਵ0 ਅਤੇ 3ਘੇ 

ਬਹੁ-ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ  ਤੋਰ ‘ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ 800 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ 40,000 

ਕਾਲਜ0 ਨੰੂ 15,000 ਸ$ੇਸ਼ਠ ਸੰਸਥਾਨ0 ਵੱਜS  ਇੱਕਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

a.  ਇਹ ਨਵ6 3ਚ-ਿਸੱਿਖਆ ਉਸਾਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ $ਚ-ਪੱਧਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਚੰਗੀਆਂ ਉਤਿਕ�ਸ਼ਟ 

ਸੰਸਥਾਵ0, $ਘੇ ਬਹੁ-ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਸੱਿਖਅਕ ਸਮੂਦਾਇ ਦਾ 

ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਿਵਸਥਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ 

ਿਵਿXਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਦੇ  ਨਾਲਬਹੁ-ਿਵਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।  

b.  ਫੋਕਸ ਿਵੱਚ ਫਰਕ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ- ਿਤੰਨ ਤਰT0 ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਹੋਣਗੀਆਂਜੋ ਸਾਰੀਆਂ 3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ 

ਹੋਣਗੀਆਂ।  

•  ਟਾਈਪ-1 ਜੋ ਿਕ ਿਵXਵ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4ਦਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈਅਤੇ ਸਾਰੇ  ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ 

ਗੁਣਵੱਤਾ 3ਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ  

•  ਟਾਈਪ-2 ਜੋ ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱਚ 3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 'ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਕ4ਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ  

•  ਟਾਈਪ-3ਜੋ ਅੰਡਰ-ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱਚ 3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ '  ਤੇ ਿਧਆਨ 

ਕ4ਦਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

c.  ਇਹ ਪੁਨਰ-ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ 

ਦੁਆਰਾਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ  ਮਜ਼ਬੂਤਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਇਸ ਨਵ4 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਢ0ਚੇ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈਿਮJਨ ਨਾਲੰਦਾ ਅਤੇ ਿਮJਨ ਤਕJੀਲਾਆਰੰਭ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣਗੇ।ਕੁਝ ਮੁਹਾਰਤ-ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0,  ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ਿਲਬਰਲ 

ਆਰਟਸ/ਬਹੁ-ਿਵਸ਼ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਇਨT 0 ਿਮXਨ0 ਦੇ  ਿਹੱਸੇ ਵਜS ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।  

d.  ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜ0 ਤ0 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਜ0 ਸੁਤੰਤਰ ਿਡਗਰੀ-ਅਨੁਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ।  

e.  ਇੱਕ ਿਨਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰXੀ ਪ$ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਵਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇJ ਹੋਵੇਗਾ।  
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f.  ਸੂਿਵਧਾ-ਰਿਹਤ ਭੂਗੋਿਲਕ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ 3ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 

ਪ$ਾਥਿਮਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।  

g.  ਇਹ ਨਵ6 ਸੰਸਥਾਗਤ ਢ0ਚਾਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰ0 ਸਿਹਤ ਸਾਰੇ  ਖੇਤਰ0 ਨੰੂ Xਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।  
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2.  ਉਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਿਧਆਨ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਚੁਣੇ  ਹੋਏ ਿਵਿXਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ 3ਤਮ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਸਰਬਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ 

ਦੀ ਨ6ਹ ਵਜS ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਪਨਾXੀਲ ਅਤੇ ਿਵਆਪਕ-ਆਧਾਿਰਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੰੂ ਆਧਾਰ 

ਬਣਾਕੇਪਿਹਲ ਕਰਨਾ।  

ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਰਾਹ6 ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਨੰੂ  ਸਰਬਿਵਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬੁ ਿਨਆਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਇੱਕ ਉਦਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਧੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰ0,  ਅਿਧਐਨ 

ਦੇ ਿਵXਾ-ਵਸਤੂ ਦੇ  ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਜੋਗ ,  ਅਤੇ ਏਕੀਿਕ$ਤ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਦੇ  ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਗਿਜ਼ਟ ਅਤੇ ਐ ਂਟਰੀ 

ਪੁਆਇੰਟ ,  ਚੁਣੇ  ਗਏ ਿਵਿXਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਿਦ$ੜTਤਾ ਵਾਲੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਦੀ ਪੇXਕX ਕਰਦੇ ਹਨ।  

 

a.  ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਮੱੁਲ0 ਨੰੂ  ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਨਾਲ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 

3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਸਮਰੱਥਾਵ0, 3ਤਮ ਿਵਸ਼ਾਗਤ ਸਮਝਅਤੇ 

ਸਮਾਿਜਕ-ਨ; ਿਤਕਤਾ ਦੇ  ਬੋਧ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇXਾਵਰ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਖੇਤਰ0 ਸਮੇਤ 

ਿਵਿXਆਂ ,  ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਅਤੇ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਅੰਡਰਗ$ੈ ਜੁਏਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕਇਹੀ ਪਹੰੁਚਰਹੇਗੀ।  

b.  ਕ4ਦਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ  ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਕਦੇ  ਿਲਬਰਲ ਆਰਟਸ/ਬਹੁ-

ਿਵਸ਼ੇਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਵਰਗੇ ਦਸ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰੇਗਾ।  

c.  ਕਲਪਨਾJੀਲ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪਾਠਕ�ਮਸੰਰਚਨਾਵ0 ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ  ਰਚਨਾਤਮਕ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ 

ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਿਨਕਾਸ ਅਤੇ ਪ$ਵੇਸ਼ ਿਬੰਦੂਆਂ ਪ$ਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ$ਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਪ$ਚਿਲਤ ਕਠN ਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੰੂ  ਨXਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ 

ਲੰਬੇ ਸਮ4 ਤੱਕ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵ0 ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ$ੈ ਜੂਏਟ (ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ) ਪੱਧਰ 

ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 3ਤਮ ਖੋਜ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

d.  ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਿਡਗਰੀ 3 ਜ0 4 ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਤS ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ0 ਦੇ  ਅਿਧਐਨ ਜ0 ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤS ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜ0 

ਖੇਤਰ(ਿਵਵਸਾਇਕ ਅਤੇ ਪੇXੇਵਰ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ) ਿਵੱਚ 3ਿਚਤ ਸਰਟੀਿਫਕੇXਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਿਮਆਦ ਦੇ 

ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਿਨਕਾਸੀ ਿਵਕਲਪ (multiple exit  options) ਿਦੱਤੇ  ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

e.  4-ਸਾਲ ਦਾ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਉਦਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪੂਰੀ X$ੇਣੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ 

ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚੁਣੇ  ਗਏ ਮੱੁਖ ਅਤੇ ਲਘੂ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਿਲਬਰਲ ਆਰਟਸ 

(Bachelor of L iberal  Arts) ਿਕਹਾ ਜਾਏਗਾ। 3 ਸਾਲ0 ਦਾ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤS ਬਾਅਦ ਬੈਚਲਰ 

ਿਡਗਰੀ ਿਮਲੇਗੀ।  ਜੇਕਰ ਦੋਵ4  ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਦੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ0 ਉਹਨ0 ਨੰੂ ‘ਆਨਰਜ਼ 

ਦੀ ਿਡਗਰੀ ’  ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।  
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f . ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪੇXੇਵਰ ਿਵਸ਼ੇ (ਿਜਵ4 ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ,  ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ,  ਮੈਡੀਸੀਨ ,  ਕਾਨੰੂਨ) 

ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਡਗਰੀ ਲਈ ਿਸਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ (ਜ0 ਵੱਧ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।   

g.  ਸੰਸਥਾਵ0 ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਪੇX ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ , ਉਦਾਹਰਨ 

ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-ਸਾਲ ਦਾ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰT0 ਖੋਜ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ , ਿਜਨT 0  ਨV  3-ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਡਰ-ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਿਲਆ ਹੈ, ਉਹਨ0 ਲਈ 5-ਸਾਲ ਦਾ ਇਕ 

ਸੰਗਿਠਤ ਮਾਸਟਰ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਡਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪ$ੋਗਰਾਮ 1-ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

h.  ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਿਡਗਰੀਜ0 ਆਨਰਜ਼ ਨਾਲ 4-ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਡਰ-ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਿਡਗਰੀ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮ.ਿਫਲ. ਪ$ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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3.  ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ 

ਉਦੇਸ਼:ਇੱਕ ਖੁXਹਾਲ, ਕਠN ਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਾਠਕ$ਮ, ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ$ਭਾਵੀ ਿਸੱ ਿਖਆ Xਾਸਨ, ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ 

ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ6ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤ0 ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਭ-ਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਪਾਠਕ$ਮ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆ Xਾਸਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਿਜਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਤੱਥ0 ਨੰੂ  ਰੱਟਣ  

ਅਤੇ ਮਕੈ ਿਨਕੀ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਦੂਰ ਰੱਿਖਆ ਜਾ ਸਕੇ , ਿਸੱਟੇ  ਵੱਜS  ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ ਿਕ ਉਹ ਇਕ 

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਿਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਪੇXੇਵਰ ਦੀ ਤਰ0 

ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।  

a.  ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕਠN ਰ ਪਾਠਕ$ਮ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਚ-ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਗਤਾ ਰੂਪਰੇਖਾ (National 

Higher Education Qualifications Framework) ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇ ਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਖੇਤਰ0 ਅਤੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਪੇX ਿਡਗਰੀ/ਿਡਪਲੋਮਾ/ਸਰਟੀਿਫਕੇXਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸੱਿਖਆ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ 

ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਮੁਹਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਰੂਪਰੇਖਾਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤ0 

ਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅਤੇ ਪ$ੋਫੈXਨਲ/ਿਕੱਤਾ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀXੀਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ 

ਸਕੇ।  

b.  ਚੋਣ ਆਧਾਿਰਤ ਕ�ੈ ਿਡਟ ਿਸਸਟਮ (Choice Based Credit System) ਨੰੂ  ਦੁਬਾਰਾ ਿਵਚਾਿਰਆ ਅਤੇ 

ਸੋ ਿਧਆਜਾਏਗਾ ਤ0 ਜੋ  ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

c.  ਪ$ਭਾਵXਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪ$ਥਾਵ0 ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਖਣ ਦੇ  ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਨੰੂ  ਉਤXਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;ਸਾਰੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਸਮਾਿਜਕ ਰੁਝੇ ਿਵਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੌਕੇ  ਿਦੱਤੇ  ਜਾਣਗੇ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ0ਕਣ ਿਸਰਫ਼ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪਿਹਲੂਆਂ ‘ਤੇ  ਹੀ ਨਹ6 ਸਗS ਿਵXਾਲ ਸਮਰੱਥਾਵ0 ਅਤੇ  

ਿਵਹਾਰ0 3ਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

d.  ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਿਬਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਕਾਦਿਮਕ, ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਵਾਤਿਮਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।  

e.  ਓਪਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਜ ਇਹ ਕੁੱ ਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ 

50% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂ ਿਮਕਾ ਿਨਭਾਏਗਾ। ਪੱਤਰ-ਿਵਹਾਰਿਸੱਿਖਆਨੰੂ ਕਲਾਸ ਦੀ 

3ਚਤਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ  ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆੱਨ ਲਾਈਨ ਿਡਜੀਟਲ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ 

(onlinedigitalrepository) ,ਖੋਜ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵ0 ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰੀ, ਕ$ੈ ਿਡਟ 

ਆਧਾਿਰਤ ਮਾਨਤਾਵ0 ਅਤੇ MOOCsਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਿਦ ਿਜਹੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।  

f.  ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿਹਯੋਗ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਭੇਜਕੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ  

ਅੰਤਰਰਾJਟਰੀਕਰਨ ਨੰੂ  ਗਤੀXੀਲਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰਤੀਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ 

ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾXਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕ4ਦਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
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4.  ਸਮਰੱਥ, ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਯੋਗ ਫੈਕਲਟੀ 

ਉਦੇਸ਼: 3ਚ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡੂੰ ਘੀ ਪ$ਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਿਵੱਚ 3ਤਮਤਾ ਿਲਆਉਣ ਲਈਸਮਰੱਥ, 

ਸਰਗਰਮ ਫੈਕਲਟੀ।  

3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤS ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਉਸਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ 

ਰੁਝੇਿਵਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਿਲਸੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨੰੂ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਕ4ਦਰ ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

a.  ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਢੁਕਵ6 ਫੈਕਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ,  ਇਹ ਸੁਿਨXਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰੇ ਪ$ੋਗਰਾਮ ,  ਿਵXਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 

ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜ0 ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ,  ਿਵਿਦਆਰਥੀ-ਅਿਧਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (30:1ਤS ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਨਹ6)  ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ ਿਭੰਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।  

b.  ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਠV ਕੇ  ‘ਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ  ਪ$ਚਿਲਤ ਪ$ਥਾ ਨੰੂ  ਤੁ ਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

c.  ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਹਾਰਤ , ਅਿਧਆਪਨ ਸਮਰੱਥਾਵ0 ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੁਚੀ 'ਤੇ 

ਆਧਾਿਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।  

d.  ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਇਕ ਉਿਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ (ਕਾਰਜਕਾਲ) ਟ$ੈਕ ਿਸਸਟਮ ਪੇX ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ-

ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਪ$ਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਨ0 ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਨ0 ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰT0 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।  

e.  ਫੈਕਲਟੀ ਨੰੂ ਉਨT 0 ਦੇ  ਕੋਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਾਠਕ$ਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ  ਨਾਲ 

ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

f . ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇXੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ  

ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਖੇਤਰ/ਅਨੁXਾਸਨ ਿਵੱਚ 

ਸਮਰੱਥਾ ਿਵਕਾਸ ,  ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ0 ,  ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ Xਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।  

g.  ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ,  ਕਰੀਅਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ,  ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ$ਬੰਧਨ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ 

ਸੰਸਥਾਗਤ ਿਵਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ।  
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5.  ਇਖ਼ਿਤਆਰੀ Jਾਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਧੀਨਤਾ  

ਉਦੇਸ਼ :ਯੋਗ ਅਤੇ ਨ; ਿਤਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ,  ਸਵੈ-Xਾਿਸਤ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ।  

 

3ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ , ਹੈ  ਿਜਸ ਿਵਚS ਬੌ ਿਧਕ 

ਖ਼ਮੀਰਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ0 ਦਾ Xਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਿਕ$ਤੀਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

a.  3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ0 ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਬੋਰਡ0 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਿਜਹਨ0 ਨੰੂ ਪੂਰੀ 

ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਪ$Xਾਸਿਨਕ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਬੋਰਡ ,  ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ  ਵਾਈਸ ਚ0ਸਲਰ/ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਿਕਊਿਟਵ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 

ਿਕਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿਬਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।  ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ 3ਚ-

ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ0 ਦੀ Xਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

b. ਸਾਰੇ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਵਾਧੀਨ,ਸਵੈ-Xਾਸਨ ਪ$ਣਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 'ਮਾਨਤਾ '  ਦੇ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ 

ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  'ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਕਾਲਜ0 '  ਨੰੂ  ਸੁਤੰਤਰ ਿਡਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ  

‘ਮਾਨਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ '(affi l iating universities) ਿਵਸਿਤ$ਤ ਬਹੁ-ਿਵੱ ਿਦਅਕ 

ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੇ  ਤੋਰ ‘ਤੇ ਿਵਕਸਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ।  

c.  ਿਨਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੰੂ ਿਨਯਮ0 ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ 

ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋ ਿXX0 ਨੰੂ ਉਤXਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

d. ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਇਸਦੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ, ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਿਵਧੀ ਇਸ ਪ$ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਫੈਕਲਟੀ 

ਕੋਲ ਅਕਾਦਿਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ,  ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪਹੰੁਚ0 ,  ਿਵਿਦਆਰਥੀ 

ਮੁਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਖੋਜ Xਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਸੰਸਥਾਨ0 ਕੋਲ ਪ$Xਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਵਾਧੀਨਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਇਸ ਿਵੱਚ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਨੰੂ  ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ,  ਪਾਠਕ$ਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ,  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 

ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨਾ ,  ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜ0 ਨੰੂ  ਿਨXਿਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ$Xਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ$ਬੰਧਨ 

ਪ$ਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ$ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ Xਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।  

3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ0 ਸੱਚਮੱੁਚ ਸਵਾਧੀਨ ,  ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਪ$ਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵ0 ਵੱ ਜੋ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ।  
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6.  ਿਨਯੰਤਰਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ0ਤਰਨ  

ਉਦੇਸ਼ :3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 3ਤਮਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਤXਾਹ ਲਈ ਪ$ਭਾਵੀ ,  ਸਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 

ਿਵਧਾਨ।  

 

ਿਵਧਾਨ ਚੰਗੇ ਪ$Xਾਸਨ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਉਤXਾਹ ,  ਸਮਾਨਤਾ ,  3ਤਮਤਾ ,  ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ  ਭਰੋਸੇ ਨੰੂ  

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਿਨਊਨਤਮਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

a.  ਮਾਨਕ ਸੈਿਟੰਗ ,  ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ,  ਪ$ਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ  ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ  ਸੁਤੰਤਰ 

ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਿਲਤ ਹੋਣਗੇ ,  ਤ0 ਜੋ ਕ4ਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ0 ਦੇ  ਸੰਘਰX ਖ਼ਤਮ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।  
 

b.  ਰਾਸ਼ਟਰੀ $ਚ-ਿਸੱਿਖਆ ਿਨਯੰਤਰਕ ਅਥਾਰਟੀ  ਪੇXੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੇਤ  ਸਾਰੀ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਇਕੋ  

ਇਕ ਿਨਯਮਕ ਹੋਵੇਗਾ , ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਿਨਯੰਤਕ ਸੰਸਥਾਵ0, ਪੇXੇਵਰ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਿਵੱਚ ਰੂਪ0ਿਤਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।  
 

c.  ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ$0ਟਸ ਕਿਮXਨ ਬਦਲ ਕੇ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਗ$0ਟਸ ਕ[ ਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

d.   ਜਨਰਲ ਿਸੱਿਖਆ ਕ[ ਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਗਤਾ ਰੂਪਰੇਖਾ 

ਿਤਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਿਜਸਦਾ ਕਾਰਜ 'ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਿਵXੇXਤਾਵ0 ' , ਅਰਥਾਤ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ 'ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਪਿਰਣਾਮ '  ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
 

e.  ਮੁੱ ਢਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਅਰੰਿਭਕ ਮਾਨਤਾ, ਿਵਧਾਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ  ਆਧਾਰ '  ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲ0ਕਣ ਅਤੇ  

ਪ$ਮਾਣੀਕਰਨ ਕ[ ਸਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦਾ ਇਕ ਪਿਰਤੰਤਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ  

ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।  

f.  $ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਪਬਿਲਕ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵ0 ਲਈ ਇੱਕ ਸ0ਝੀ ਿਨਯੰਤਰਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।  

ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪਿਹਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ  ਉਤXਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

g.  ਰਾਜ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ Xਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ;  ਰਾਜ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਕ[ ਿਸਲ ਸਿਹਕਰਮੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ$ੇXਠ ਅਿਭਆਸ ਸ0ਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।  



                                                                                ਖਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ  2019  

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ 



                                                                                ਖਰੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੀਤੀ  2019  

 

33 

 

1.  ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਤਆਰੀ 
ਉਦੇਸ਼ :  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ0 ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ0 ਅਤੇ  ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ , ਅਤੇ ਚਾਰ-ਸਾਲ ਦੀ 

ਸੰਗਿਠਤ ਬੈਚਲਰ ਿਡਗਰੀ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ0 ਦੇ  ਅਿਧਆਪਕ0 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ$ਣਾਲੀ ਨੰੂ  ਸਮੱਗਰੀ ,  ਅਿਧਆਪਕੀ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ 3ਚ 

ਗੁਣਵੱਤਾ  ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ।   

ਅਿਧਆਪਨ ਇੱਕ ਨ; ਿਤਕਤਾ ਅਤੇ ਬੌ ਿਧਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵ4 ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਸਖ਼ਤ 

ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇXੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ 

ਅਤੇ ਪੇXੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  

a.  ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ 4-ਸਾਲਾ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇJਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਹੁ-ਅਨੁXਾਸਿਨਕ 

ਸੰਸਥਾਵ0 ਿਵੱਚ ਅਨੁXਾਸਨੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੋਨ0 ਕੋਰਸ0 ਸਮੇਤ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰਗ$ੈਜੂਏਟ 

ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੜTਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਪੜਾਅ-ਿਵXੇX ,  ਿਵXਾ-ਿਵXੇX ਪ$ੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 

ਅਿਧਆਪਕ0 ਨੰੂ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਖੇਡ0 ਸਮੇਤ ਉਨT 0 ਸਾਰੇ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਜ0 

ਿਵXੇX ਿਵਿਦਅਕ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨੰੂ ਪ$ੀ-ਸਕੂਲ ਤS ਲੈ ਕੇ  ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ (12ਵ6 ਜਮਾਤ) ਲਈ ਿਤਆਰ 

ਕਰੇਗਾ।  

b.  4 ਸਾਲਾ B.Ed .  ਿਡਗਰੀ ਹੋਰ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਿਡਗਰੀਆਂ ਦੇ  ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 4-ਸਾਲਾ 

B.Ed. ਿਡਗਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਮਾਸਟਰ ਿਡਗਰੀ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  

c.  ਮੌਜੂਦਾ ਦੋ  ਸਾਲ0 ਦਾ B.Ed .  ਪ$ੋਗਰਾਮ 2030  ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 2030 ਤS  ਬਾਅਦ ,  ਿਸਰਫ਼ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵ0 

ਿਜਹੜੀਆਂ 4-ਸਾਲ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ,  ਉਹ ਹੀ 2-ਸਾਲ ਦੇ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ 

ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਉਹਨ0 ਲੋਕ0 ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਿਜਹਨ0 ਨV  ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਪ$ਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।  

d.  2030 ਦੇ  ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਿਕਸਮ ਦੀ ਪ$ੀ-ਸਰਿਵਸ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਪੇX ਨਹ6 ਕੀਤੇ  

ਜਾਣਗੇ।  

e.  ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਹੁ-ਿਵਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ$ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਗੀ ਪ$ੀ-ਸਰਿਵਸ 

ਟੀਚਰ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਦ$Xਟੀਕੋਣ0 ,  ਿਵਿXXਟ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਿਸਧ0ਤਕ ਸਮਝ 

ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਿਥਊਰੀ ਪ$ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੱੁਖ 

ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ0 ਦੀ ਇੱਕ ਰ4ਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ0 ਦੇ ਨ; ਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ 

ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

f.  ਗ਼ੈਰ-ਿਮਆਰੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵ0 ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣਗੀਆਂ।  
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1.  $ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੇJਾਵਰ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ,  ਪੇJਾਵਰ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮੁੜ 

ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਪੇXਾਵਰ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੰੁਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਵ6 ਸਦੀ ਦੇ  ਹੁਨਰ0, 

ਿਵਆਪਕ ਆਧਾਰਤ ਮੁਹਾਰਤ0 , ਸਮਾਿਜਕ-ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਦਰਭ0 ਦੀ ਸਮਝ , ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨ; ਿਤਕਤਾ ਤS  ਇਲਾਵਾ 

3ਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੇXੇਵਰਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  

ਪੇXਾਵਰ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਨ; ਿਤਕ ਿਸੱਿਖਆ , ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼0 ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਿਵਸ਼ਾ-ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ 

ਅਿਭਆਸ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ Xਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਇਸ ਨੰੂ ਸੰਭਵ ਬਣਾ=ਣ ਲਈ ਪੇXੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਕਸੇ 

ਵੱਖਰੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱਚ ਨਹ6 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  

a.  ਪੇXੇਵਰ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੁੱ ਚੀ $ਚ-ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਅਿਨੱਖੜਵ0 ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ-ਿਵਭਾਗੀ 

ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ  ਿਸਹਤ ਿਵਿਗਆਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ,  ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਤੇ 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ$ਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨ0 ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੀ 

ਪ$ਥਾ ਨੰੂ  ਬੰਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇXੇਵਰ ਜ0 ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ  

ਿਵਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨN  ਪ$ਕਾਰ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਪੜTਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ।  

b. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੰੂ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਿXਆਂ ਦੇ  ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ0ਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇX ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 9% ਭਾਗ ਹਨ ,  ਪਰੰਤੂ 3ਚ-ਿਸੱਿਖਆ 

ਿਵੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚੋ ਕੇਵਲ 1% ਤS ਘੱਟ ਇਹਨ0 ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲ� ਦੇ  ਹਨ। 

ਿਬਹਤਰ ਹੁਨਰੀ ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀXੀਅਨ, ਨਵੀਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ$ਣਾਲੀ ਨਾਲ 

ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਿਰਤ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ  ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 

ਅਤੇ ਸੰਬੰ ਿਧਤ ਿਸੱਿਖਆਵ0 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵ0 ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ  ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ (veterinarysciences) ਦੇ  

ਪੇXੇਵਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪੂਰੇ 

ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੇXਾਵਰ0 ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਿਗਆਨ ,  ਰਵਾਇਤੀ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 

ਤਕਨੀਕ0 ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਅਕਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ 

ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਮੱੁਦੇ  ਿਜਵ4 ਿਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ,  ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ,  ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ 

ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਪਲਾਈ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ  ਜਾਣੂ  ਹੋਣ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਸੱ ਿਖਆ 

ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ  ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਨੰੂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੰੂ  ਪ$ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ$ਸਾਰਣ ਨੰੂ ਉਤXਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ  ਚਾਹੀਦੇ  ਹਨ।  
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c.  ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪ$ੋਗ$ਾਮ0 ਨੰੂ  ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਪ$ਥਾਵ0 ਨੰੂ  ਅਪਣਾ=ਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ  

ਿਨਆਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤS ਵੱਧ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਮ4 ਿਸਰ ਿਨਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਨਵ6ਆਂ ਤਕਨੀਕ0 ਨੰੂ 

ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪੇXੇਵਰਾਨਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵXਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ$ਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ,  ਇਸ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਿਨਆਂ ਦੇ  ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਮੱੁਲ0 ਦੁਆਰਾ ਸੂਿਚਤ ਅਤੇ 

ਪ$ਕਾXਮਾਨ ਹੋਣ ਤS  ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ,  ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ0 ਦੇ  ਸਾਧਨ0 ਰਾਹ6 

ਰਾXਟਰੀ ਪੁਨਰ ਿਨਰਮਾਣ ਵੱਲ ਿਨਰਦੇ ਿXਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਿਧਐਨ0 ਲਈ ਪਾਠਕ$ਮ 

ਇਕ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਿਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ,  ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ,  ਿਨਆਂ ਦੇ  ਿਸਧ0ਤ ,  ਿਨਆਂ Xਾਸਤਰ ਦੀ ਪ$ਥਾ 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰ ਿਧਤ ਸਮਗਰੀ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਢੁਕਵ4 ਅਤੇ ਢੁਕਵ4 ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ-ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਪ$ਸੰਗ0 

ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਪੇXਕX ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ  ਭਿਵੱਖ ਦੇ  ਵਕੀਲ0 ਅਤੇ ਜੱਜ0 

ਲਈ ਦੋਭਾJੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚ ਅਤੇ  ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾXਾ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ 

ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜS ਕਾਨੰੂਨੀ ਫੈਸਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।  

d. ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਮੁੜ ਿਵਚਾਿਰਆ ਜਾਏਗਾ , ਇੰਝ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਦੀ ਅਵਧੀ ,  ਢ0ਚਾ ਅਤੇ 

ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਇਸ ਪ$ਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ  ਿਕ ਿਜਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨ0 ਲੋਕ0 ਨੰੂ  ਆਪਣੀਆਂ ਭੂ ਿਮਕਾਵ0 ਿਨਭਾਉਣੀਆਂ 

ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ,  ਹਰੇਕ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ$ ਿਕਿਰਆ/ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਿਜਵ4 ਇਕ ਈਸੀਜੀ ਨੰੂ 

ਪੜTਨਾ/ਪੜTਨਾ) ਨੰੂ  ਪੂਰੀ ਤਰT0 ਯੋਗਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹ6 ਹੈ ।  ਸਾਰੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ .ਐਸ. 

ਗ$ੈ ਜੂਏਟ0 ਨੰੂ : ( i )  ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ0 ( i i )  ਿਨਦਾਨ ਸੰਬੰਧੀ  (ਡਾਇਗਨN ਸਿਟਕ) ਮੁਹਾਰਤ0 ( i i i )  ਸਰਜੀਕਲ 

ਮੁਹਾਰਤ0 ਅਤੇ( iv)  ਐਮਰਜ�ਸੀ ਮੁਹਾਰਤ0 ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱੁਢਲੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਪ$ਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਸਪਤਾਲ0 ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ6ਦੇ ਹੁਨਰ0 ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ0ਕਣ ਮੱੁਖ 

ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰT0 ਪਿਰਭਾਿXਤ ਮਾਪਦੰਡ0 'ਤੇ ਿਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ0 '  ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ 

ਪਿਹਲੇ ਇਕ ਜ0 ਦੋ  ਸਾਲ0 ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਸ ਗ$ੈ ਜੂਏਟ0 ਲਈ ਇਕ ਸ0ਝੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਿਜਸ ਤS ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ,  ਬੀਡੀਐਸ ,  ਨਰਿਸੰਗ ਜ0 ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ0 ਹਾਸਲ 

ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ4 ਿਕ ਨਰਿਸੰਗ ,  ਡ�ਟਲ ਆਿਦ ਦੇ ਗ$ੈ ਜੂਏਟ ਨੰੂ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ 

ਕੋਰਸ ਿਵੱਚ ਲੈਟਰਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਇਕ ਡਾਕਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋਗਤਾ ਢ0ਚਾ ਇਸ ਦੀ 

ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਰਿਸੰਗ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;  ਨਰਿਸੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬ-

ਸਟ$ੀਮ0 ਲਈ ਇਕ ਕੌਮੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੈ ਿਕ ਸਾਡੇ ਲੋਕ 

ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ,  ਸਾਡੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ਣਾਲੀ 

ਇਕਸਾਰਤਾਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ- ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ,  ਐਲਪੋਿਥਕ ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ 
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ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਆਯੁਰਵੈ ਿਦਕ ,  ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਨ; ਚਰੋਪੈਥੀ ,  ਯੂਨਾਨੀ ,  ਿਸੱਧਾ ਅਤੇ ਹੋਮੀਓਪੈਥੀ (AYUSH) 

ਦੀ ਇੱਕ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਾਿਰਆਂ ਨੰੂ  ਦੂਜੇ ਿਵਭਾਗ0 ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਨਵਾਰਕ ਿਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

e.  ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੰੂ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਿਕ=ਿਕ ਇਹ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾ ਤ0 ਪੂਰੀ ਤਰT0 ਿਗਆਨ 

ਆਧਾਿਰਤ ਨਹ6 ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰT0 ਹੁਨਰ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤS ਇਲਾਵਾ ,  ਿਜਵ4 ਿਕ ਸਾਰੇ 

ਮਨੱੁਖੀ ਯਤਨ0 3ਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ$ਭਾਵ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਿXਆਂ 

ਿਵਚਲੇ ਪਾੜ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ,  ਨਾ ਿਸਰਫ ਇਹਨ0 ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਚੰਗੇ-

ਹੁਨਰਮੰਦ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਦਹਾਿਕਆਂ ਤੱਕ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ,  ਸਗS ਕਾਢ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਉਦਯੋਗ 

ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ0 ਿਵਚਕਾਰ ਡੂੰ ਘੀ ਨV ੜਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ  

ਪ�ੋਗਰਾਮ0 ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੋਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ0 ਜੋ ਅਿਜਹੇ ਪੇ Xੇਵਰ ਿਤਆਰ ਹੋ ਸਕਣ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ  ਭਿਵੱਖ 

ਦੀ ਦੋਵ0 ਪ$ਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰT0 ਿਤਆਰ ਹੋਣ ,  ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉਭਰ ਰਹੇ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 

ਨੰੂ  ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ 

ਸੰਦਰਭ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ,  

ਅਕਸਰ ਅਣਜਾਣ ,  ਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪੇXੇਵਰ ਿਵਹਾਰ0 ਅਤੇ ਨ; ਿਤਕਤਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ 

ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ$ਮ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਵ4 ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ4 ਿਕ 

ਬਣਾਉਟੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱ ਧੀ (artif ic ial  intel l igence) ਵੱਡੇ  ਡੇਟਾ ਦਾ ਿਵXਲੇXਣ ਆਿਦ ਦੀ ਤਾੜਣਾ ਕੀਤੀ 

ਜਾਏਗੀ।  

ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਾਨਤਾ/ਦਰਜਾਬੰਦੀ, ਉਦਯੋਗ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ0 ਦੇ  ਨਾਲ 

ਵਧੀਆ ਿਮਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨਿXਪ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ ਆਿਦ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇਗੀ।  
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1.  $ਚ-ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਖੋਜ ਨੰੂ ਉਤJਾਿਹਤ ਕਰਨਾ  

 

ਉਦੇਸ਼: ਦੇX ਭਰ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤXਾਿਹਤ 

ਕਰਨਾ ,  ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ0 ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਨੰੂ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਵXੇX 

ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ- ਪ$ਤੀਯੋਗੀ ਪੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ , ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 

ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ।  
 

ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ XਕਤੀXਾਲੀ ਅਰਥ-ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਉਤXਾਿਹਤ ਕਰਨ, 

ਸਮਾਜ ਨੰੂ 3ਪਰ ਚੁੱ ਕਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾXਟਰ ਨੰੂ ਉਤXਾਿਹਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕ4ਦਿਰਤ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 

ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ- ਵਾਤਾਵਰਣ ,  ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ,  ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗਤੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰT0 ਦੇ 

ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ-ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੋਜ ਪ$ਣਾਲੀ ਨੰੂ  ਪਿਹਲ0 ਨਾਲS  ਿਕਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।  

 

a)  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ  ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਨ; Xਨਲ ਿਰਸਰਚ ਫਾ_ਡੇXਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 

ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ6 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੰੂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (~ GDP ਦਾ 0.1%) ਦੀ 

ਸਾਲਾਨਾ ਗ$0ਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ;  ਿਜਵ4 ਿਜਵ4 ਦੇX ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਗ0ਹ ਵਧੇਗੀ ਤ0 ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ 

ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  

b)  ਇਸ ਫਾ_ਡੇXਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਜ0 ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮ Xਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:  

•  ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ,  ਪੀਅਰ-ਿਰਿਵਊ ਆਧਾਿਰਤ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਦ$Xਟੀਕੋਣ ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ 

ਿਵਿXਆਂ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।  

•  ਪੂਰੇ ਦੇX ਿਵੱਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸੰਸਥਾਵ0 ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪ$ਫੁ ਲੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

•  ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ,  ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ  ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਲੰਕ0 ਨੰੂ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ ਸਭ ਤS ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮੀ ਮੱੁ ਿਦਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ 

ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  

•  ਿਵXੇX ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ0 ਰਾਹ6 Xਾਨਦਾਰ ਖੋਜ0 ਨੰੂ  ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ।  

c)  ਫਾ_ਡੇXਨ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ$ ਮੱੁਖ ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ- ਿਵਿਗਆਨ ,  ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ,  ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਕਲਾ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਤਾ 
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1.  ਿਸੱਿਖਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਅਿਧਆਪਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲ0ਕਣ 

ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਿਵਧਾ ਤS  ਵੰ ਿਚਤ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ 

ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ਬੰਧਨ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਸਿਹਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਏਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ।  

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਪੱਧਰ0 ਿਵੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ : i )ਅਿਧਆਪਨ, ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲ0ਕਣ ਪ$ ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ;  

i i )  ਅਿਧਆਪਕ0 ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਉਹਨ0 ਦੇ  ਿਨਰੰਤਰ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਿਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ;  i i i )  ਸੁਿਵਧਾ ਤS  ਵੰ ਿਚਤ 

ਸਮੂਹ0 ਤੱਕ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪਹੰੁਚ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ; iv)  ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ  ਪ$ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਸੁ ਿਵਵਸਿਥਤ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  

a)  ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤS ਦੁਆਰਾ ਪ$ਵੇਸ਼, ਤੈਨਾਤੀ ,  ਅਤੇ ਵਰਤS 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੁਿਵਧਾ 

ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫੋਰਮ, ਇਕ ਸਵਾਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ  ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ0 ,  ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ4ਦਰ ਸਰਕਾਰ0 ਨੰੂ  ਅਗਵਾਈ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਹੋਰ ਿਹੱਤਧਾਰਕ0 ਨੰੂ ਨਵੀਨਤਮ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ0 

ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ0ਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।  

b)  ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਪ$ ਿਕਿਰਆਵ0 ਿਵੱਚ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਨ (ਿਜਵ4 ਅਨੁਵਾਦ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਿਧਆਪਕੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ  ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਿਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ, ਆੱਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ$ਮ ਆਿਦ ਦੀ 

ਸੁਿਵਧਾ) ਨੰੂ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ, ਯੋਗ 

ਿਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂ ਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤS ਦੀ 

ਿਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵੱਚ ਉਤਿਕ$ਸ਼ਟ ਕ4ਦਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

c)  ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾਨ0, ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰ ਿਧਤ ਸਾਰੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਡਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।  
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2.  ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਾਰੇ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ0 – ਸਕੂਲ0, ਕਾਲਜ0 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ– ਦੇ  ਨਾਲ 

ਏਕੀਿਕ$ਤ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਘੱਟ ਤS ਘੱਟ 50% ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 

ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ।  

ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਿਖਆ ਲਾਭਅੰX ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, 2025 ਤੱਕ ਸਕੂਲ 

ਅਤੇ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੇ  ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ  

ਪ$ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

a)  ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ  ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ0 ਿਵੱਚ 

ਏਕੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ0 ਨੰੂ ਮੁਹਾਰਤ ਅੰਤਰ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ  ਮੈ ਿਪੰਗ 

ਆਧਾਰ 3ਤੇ ਚੁ ਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ  ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਉਦਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ 

ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਯਤਨ ਿਨਗਰਾਨੀ 

ਕਰੇਗੀ।  

b)  ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਨ0, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨ0 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ 

ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

c)  ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇ/ਿਕੱਤੇ/ਪੇਸ਼ੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਾਰਤ0 ਰੂਪਰੇਖਾ ਅੱਗੇ ਿਵਸਿਤ$ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਕੱਿਤਆਂ ਦੇ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ  

ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ0 ਦਾ ਿਮਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੂਰਵ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ 

ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਉਪਚਾਿਰਕ ਿਵਵਸਥਾ ਤS  ਡ$ਾਪਆਉਟ ਨੰੂ ਰੂਪਰੇਖਾ 3ਤੇ ਸੰਬੰ ਿਧਤ 

ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸੰਰੇਿਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਿਫਰ ਤS ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਪਰੇਖਾ 

ਆਮ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਵੀ ਪ$ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।  

d)  2030-35 ਤੱਕ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਅੰਡਰਗ�ੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ  50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ 

ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪ ਜ0 ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ0ਝੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਵਵਸਾਇਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

e)  3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ0 ਦੁਆਰਾ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਗਰਦੀ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੱਡਲ0 ਦਾ ਵੀ 

ਪ$ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਦਯੋਗ0 ਨਾਲ ਸ0ਝੇਦਾਰੀ ਿਵੱਚ 3ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ0 ਿਵੱਚ ਇਨਕੁਬੇਸ਼ਨ 

( Incubation) ਕ4ਦਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

f )  ‘ਲੋਕ ਿਵੱਿਦਆ ’ , ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵਕਿਸਤ ਿਗਆਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਠਕ$ਮ0 

ਿਵੱਚ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।  
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3.  ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ  

ਉਦੇਸ਼ :  2030 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨੰੂ 100% ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਅਤੇ 

ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਨੰੂ  ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇਣਾ।  

 

ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀਗਤ, ਨਾਗਿਰਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮੌ ਿਕਆਂ 

ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ – ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ,  ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ 

ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮੰਨਣਯੋਗ ਿਹੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਪੜT ਹੈ।  

a)  ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ$ਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੰਜ ਵੱਡੇ  ਖੇਤਰ0 ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ – ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਮੁਹਾਰਤ, ਿਵਵਸਾਇਕ 

ਮੁਹਾਰਤ, ਮੁਢਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਿਨਰੰਤਰ ਿਸੱਿਖਆ। ਇਸ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ0 ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ  

ਮੁਲ0ਕਣ ਅਤੇ ਪ$ਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਦੰਡ ਿਵਕਾਸ ਜੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

b)  ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਿਟਊਟਰਜ ਪ$ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ 

ਕ4ਦਰ ਦੇ ਪ$ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਅਕ0 ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਿਟਊਟਰਜ 

ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  

c)  ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ  ਭਾਈਵਾਲ0 ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਮੁਦਾਇ 

ਵਲੰਟੀਅਰ0 ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੜTਆ-ਿਲਿਖਆ ਮ�ਬਰ ਘੱਟ ਤS ਘੱਟ 

ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੜTਾਏ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ  ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 

ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਹਲਾਵ0 ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ 3ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
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4.  ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦਾ ਪ�ਚਾਰ  

ਉਦੇਸ਼ : ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਚੱਤਰਤਾ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ।  

ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਸਿਕ$ਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਿਮਲਨ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱ ਿਖਆ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ0 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ  

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨੰੂ  ਿਸਰਫ਼ ਤ0 ਹੀ ਪ$ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਜਦS ਆਿਦਵਾਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 

ਸਿਹਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਨੰੂ  ਉਿਚਤ ਸਨਮਾਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਤਰT0 ਇਹ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਿਰੱਧ 

ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਸੁਰੱ ਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।  

a)  ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ$ੋਗਰਾਮ0 ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ, ਅਿਧਆਪਕ0 ਅਤੇ 

ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਉਦੇ ਿਸ਼ਤ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਦਾ ਪ$ਚਾਰ ਕਰਕੇ , ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਿਵੱਚ 

ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਿਹਤ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 3ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ4ਦਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

b)  ਕਲਾਸੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵ0 ਅਤੇ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪ$ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ0 ਨੰੂ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਲੀ, ਫ਼ਾਰਸੀ ਅਤੇ ਪ$ਾ ਿਕਰਤ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

c)  ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅਿਧਆਦੇਸ਼ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ  ਦੇਸ਼ ਿਵੱਚ ਇਕ-ਰੂਪ 

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ਅਤੇ ਨਾ-ਿਸਰਫ਼ ਭੌ ਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ 

ਲਈ ਬਲਿਕ ਸਾਰੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ0 ਨੰੂ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।  
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1.  ਟਰ0ਸਫੋਰਿਮੰਗ ਿਸੱਿਖਆ :  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਆਯੋਗ  

ਉਦੇਸ਼ :  ਨਵ4 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਨਾਲ 

ਅਮਲੀ ਰੂਪ, ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ0 ‘ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਤਿਕ$ਸ਼ਟਤਾ ਪ$ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਿਕਿਰਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ 

ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ।  

ਭਾਰਤੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਉਤਿਕ$ਸ਼ਟਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ 

ਕਰੇਗਾ।  

a)  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਆਯੋਗ ਜ0 ਨ; ਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਪ$ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ$ਧਾਨਗੀ ਿਵੱਚ ਅਪੈਕਸ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ  ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗਿਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

b)  ਕ4ਦਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ਿਦਨ ਪ$ਤੀ ਿਦਨ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸੱਧੀਆ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪ-

ਪ$ਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

c)  ਆਯੋਗ ਿਵੱਚ 3ਘੇ ਿਵੱ ਿਦਆਵੇਤਾ, ਖੋਜ ਕਰਤੇ, ਕ4ਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਿਵਿਭੰਨ ਰਾਜ0 ਦੇ  ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ  

ਪ$ ਿਤਿਨਧੀ ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਖੇਤਰ0 ਦੇ  3ਘੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ0 ਦੇ  ਲੋਕ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ 3ਚ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ0 ਿਵੱਚਜਨਤਕ ਯੋਗਦਾਨ ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ$ਾਪਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਰਿਹਤ ਇਮਾਨਦਾਰ 

ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ।  

d)  ਆਯੋਗ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਨਗਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਿਵਵਧਤਾਵ0 ਨੰੂ 

ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਏਕੀਿਕ$ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਵਜ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗਾ।  

e)  ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਗ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਿਮਲਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।  

ਰਾਜ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਅਪੈਕਸ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਗਿਠਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  ਿਜਹਨ0 ਨੰੂ ਰਾਜ ਿਸੱਿਖਆ ਆਯੋਗ ਜ0 

ਸਟੇਟ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  
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1.  ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸਾਧਨ  

a)  ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਿਕ=ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 

ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਇਸਤS ਿਬਹਤਰ ਿਨਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹ6 ਹੈ,  ਿਕ=ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਲਾਭ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜ 

ਨੰੂ ਪ$ਾਪਤ ਹੰੁਦੇ  ਹਨ।  

b)  ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ, ਕ=ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂਰਾਜ ਸਰਕਾਰ0 ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਆ $ਤੇ ਪਬਿਲਕ 

ਿਨਵੇਸ਼ ਿਵੱਚ 10 ਸਾਲ0 ਦੀ ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ 20% ਤੱਕ ਵਾਧੇ $ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

c)  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ,  ਿਜਵ4 ਿਕ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ  ਕਿਲਆਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 

ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ0 ਵਾਸਤੇ ਉਿਚਤ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ, 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁ ਿਵਧਾ ਤS  ਵੰ ਿਚਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ$ ਿਤਿਨਧਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ0 ਲਈ ਸਮਾਨ 3ਚ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ6 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

d)  ਇਹ ਨੀਤੀ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਿਕਿਰਆ 

ਪ$ਚਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵੱ ਿਦਅਕ ਯਤਨ0 ਲਈ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੇਵਾ-ਭਾਵ ਆਰਿਥਕ 

ਸਾਧਨ0 ਨੰੂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੀਆਂ ਜਿਟਲ ਜ਼ਰੂਰਤ0 ਪ$ਤੀ ਸੰਚਾਿਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

e)  ਇਕ ਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੱੁਖ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬੁ ਿਨਆਦੀ ਢ0ਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਇਹ ਨੀਤੀ 

ਿਨਮਨ ਿਲਖਤ ਪ$ ਮੱੁਖ ਖੇਤਰ0 ਦੀ ਪਿਹਚਾਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ: ( i )  ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਅਤੇ 

ਸੁਧਾਰ , ( i i )  ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ-ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ, ( i i i )  ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ0 ਨੰੂ  

ਲੋੜ6ਦੇ  ਅਤੇ ਉਿਚਤ ਸੰਸਾਧਨ, ( iv)  ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ(ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਦੁ ਿਪਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ), (v)  ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ0 ਦਾ ਿਨਰੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ, (v i)  ਕਾਲਜ0 ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦਾ 

ਮੁੜਉਦਾਰ, (v i i )  ਅਤੇ ਖੋਜ।  

f )  ਪ$ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ$ਬੰਧਨ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ, ਸਮ4 ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਫੰਡ0 ਦਾ ਉਿਚਤ ਪ$ਵਾਹ, ਅਤੇ ਉਹਨ0 ਦੀ ਵਰਤS 3ਤੇ 

ਿਧਆਨ ਕ4ਦਿਰਤ ਕਰੇਗਾ।  ਇਹ ਭੂ ਿਮਕਾ ਦੇ  ਸਪਸ਼ਟ ਵਖਰੇਿਵਆਂ, ਸਮਰੱਥਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ0 ਨੰੂ 

ਸਵਾਧੀਨਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂ ਿਮਕਾ ਲਈ ਲੋਕ0 ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ$ਬੁੱ ਧ ਿਨਰੀਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

g)  ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਵਣਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਬਹੁ-ਪ$ਸੰ ਿਗਕ ਮੋਰਿਚਆਂ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ‘ਸੌਖਾ ਪਰ ਠN ਸ ’ ਿਵਧਾਨਕ 

ਪਹੰੁਚ, ਸਰਵਜਨਕ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਲੋੜ6ਦਾ ਿਨਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਹਤ 

ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਵਧੀ ਦੇ  ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
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2.  ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਰਗ  

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮ4 ਸੀਮਾ ਦੇ  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਿਭੰਨ ਸੰਸਥਾਵ0 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪ$ ਮੱੁਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ 

ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ0 ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਿਵੱਚ ਸੰਗਤੀ ਦੇ 

ਮਾਿਧਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਨੀਤੀ ਨੰੂ  ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।  
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ਮਨੱੁਖਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੱੁਗ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਪੂਰਵਜ0 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ  

ਪੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਰਜਨਾਵ0 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਿਜਸ ਿਵੱਚ  

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪੀੜੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।  

 

ਮੋਿਬਅਸ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰ, ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ  

ਜੀਵੰਤ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਹੈ –  ਿਜਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱ ਢ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ।  

 

 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਗਆਨ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ,  

ਸੰਚਾਰਨ, ਵਰਤ7 ਅਤੇ ਪ�ਸਾਰ ਦੀ ਪਿਰਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


