
ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਿੋਜ ਅਤ ੇਸ ਿਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ,ਪੰ੍ਜਾਬ  

ਬਲਾਕ-ਈ, ਛਵੇੀ ਮੰਸਜਲ, ਪੰ੍ਜਾਬ  ਕੂਲ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਬੋਰਡ ਕੰਪ੍:,ਫੇਜ਼-8 ਐ .ਏ.ਐ  ਨਗਰ  

ਫੋਨ ਨੰਬਰ: 0172-2212221  
 

ਵਿੱਲ  

 ਮੂਹ ਸਜ਼ਲਹਾ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਅਫ਼ ਰ ( ੈ.ਸ ਿੱ .  ਅਤ ੇ ਐ. ਸਿ.)  

 ਮੂਹ ਡਾਇਟ ਸਪ੍ਰੰ  ੀਪ੍ਲ,  

 ਮੂਹ  ਕੂਲ ਮ ਿੱ ਿੀ, 

ਪੰ੍ਜਾਬ।  
 

ਮੀਮ ੋਨੰ:        SCERT/SCI/2021391515        ਸਮਤੀ: 18/12/2021 
 

ਵਿਸ਼ਾ-ਸਰਕ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰ਼ਾਇਮਰੀ, ਵਮਡਲ, ਹ਼ਾਈ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕਲੂਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਵਮਤੀ 22-12-

2021 ਅਤ ੇ23-12-2021 ਨੰੂ ਮ਼ਾਪ੍ੇ-ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਵਮਲਣੀ ਕਰਿ਼ਾਉਣ ਸੰਬਿੀ।  

1.0 ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਵਸ਼ੇ ਤ ੇਸਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ  

2.0 ਪੰ੍ਜਾਬ ਦ ੇ ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਸਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕ ੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਿੱਕ ਪ੍ੜ੍ਹਦ ੇ

ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦਾ ਦ ੰਬਰ ਪ੍ਰੀਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਸ਼ਾਵਾਰ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗ ਜ਼ਾਰੀ 
 ਬੰਿੀ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਮਤੀ 22.12.2021 ਅਤੇ 23.12.2021 ਨੰੂ ਮ਼ਾਪ੍-ੇ

ਅਵਿਆਪ੍ਕ ਵਮਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
3.0 ਮਾਪੇ੍-ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਸਮਲਣੀ ਨੰੂ  ਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਸਲਿੀਆ ਂਗਿੱਲਾਂ ਨੰੂ ਸਿਆਨ ਸਵਿੱਚ 
ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਵ:ੇ- 

● ਇ  ਸਮਲਣੀ ਨੰੂ  ਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਮੂਹ ਅਸਿਕਾਰੀ,  ਕੂਲ ਮ ਿੀ, ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਅਤ ੇ



ਪ੍ੜ੍ੋ ਪੰ੍ਜਾਬ, ਪ੍ੜ੍ਹਾਓ ਪੰ੍ਜਾਬ' ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਅਨਾਊਂ ਮੈਂਟ ਕਰਵਾਕੇ,ਪੋ੍ ਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕ ੇ

, ਸੋ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤ ੇਆਡੀਓ-ਸਲਿਤ ਮੈ ੇਜ ਕਰਕੇ, ਅਿਬਾਰਾਂ ਸਵਿੱਚ PTM  ਬੰਿੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਕ ੇ ਾਰੇ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਅਤ ੇਕਸਮਊਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਅਗੇਤ ਸਵਿੱਚ ਜਾਣੂ 
ਕਰਵਾਉਣਗ।ੇ  

● ਦ ੰਬਰ ਪ੍ਰੀਸਿਆਵਾਂ ਸਵਿੱਚ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਕਾਰਗ ਜਾਰੀ ਨੰੂ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਨਾਲ  ਾਂਝਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵ।ੇ 

● ਸਮਲਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਸਹਲਾਂ  ਕੂਲ ਮ ਿੀਆਂ ਵਿੱਲੋਂ  ਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮੀਸਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਅਤ ੇਸਮਲਣੀ 
 ਬੰਿੀ ਅਸਹਮ ਮ ਿੱ ਸਦਆਂ 'ਤ ੇਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ  

● ਮਾਪੇ੍ ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਸਮਲਣੀ ਸਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਸ਼ਸੇ਼ ਤੌਰ ਤ ੇਸਿਆਨ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਵ ੇਸਕ ਮਾਪੇ੍ ਅਤ ੇ

ਹੋਰ ਕਸਮਊਸਨਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਆਦਰ ਸਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਬੈਠਣ ਦਾ  ਹੀ ਇੰਤਜਾਮ 

ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਮਲਣੀ ਲਈ ਸਜਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਵੇ।  
● ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਮਾਪੇ੍ ਸਮਲਣੀ ਸਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੀਆ ਂਵੀਡੀਓਜ਼/ ਫੋਟਆੋਂ  ਸੋ਼ਲ ਮੀਸਡਆ 

ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ  ਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ।  
●  ਕੂਲ ਮ ਿੀ ਇ  ਮਾਪੇ੍ ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਸਮਲਣੀ ਸਵਿੱਚ ਆਪ੍ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦਾ 

 ਸਹਯੋਗ ਕਰਨਗ ੇਅਤ ੇਇਹਨਾਂ ਸਮਲਣੀਆਂ  ਬੰਿੀ ਇਕਿੱਤਰ ਡਾਟ ੇਨੰੂ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 
ਸਨਰਿਾਸਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ ੇਸਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।  

● ਇ  ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਮੂਹ ਅਸਿਕਾਰੀ,  ਕੂਲ ਮ ਿੀ, ਪ੍ੜ੍ਹੋ ਪੰ੍ਜਾਬ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਇ  ਮਾਪੇ੍-

ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਸਮਲਣੀ ਸਵਿੱਚ ਰੈਂਡਮ ਪ੍ਿੱਿਰ 'ਤ ੇਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਮਲਣੀਆ ਂਨੰੂ ਏਜੰਡ ੇ

ਅਨ  ਾਰ  ਾਰੇ  ਰਕਾਰੀ  ਕੂਲਾਂ ਦ ੇਅਸਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗ।ੇ  
 

4.0  ਰਕਾਰ ਵਿੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸਵਡ-19 ਦੀਆ ਂਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਪੇ੍ ਅਸਿਆਪ੍ਕ 

ਸਮਲਣੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ੍-ਅਸਿਆਪ੍ਕ ਸਮਲਣੀ ਨੰੂ  ਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ ਇਹ ਸਮਲਣੀ ਹੇਠ ਸਲਿੇ ਏਜੰਡੇ ਤਸਹਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ:ੇ- 



●  ਸਵਸਦਆਰਥੀ ਦ ੇਚੰਗੇ ਪ੍ਿੱਿਾਂ ਸਜਵੇਂ ਜਮਾਤ ਸਵਿੱਚ ਕਾਰਗ ਜਾਰੀ, ਹਾਜਰੀ, ਹੋਮਵਰਕ,   ਦੰਰ 

ਸਲਿਾਈ ਆਸਦ  ੰਬੰਿੀ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰ ੰਸ਼ਾ ਕਰਨੀ।  
● ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਨੰੂ ਇ  ਗਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇਸਕ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪ੍ਣ ੇਬਿੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ 

 ਕੂਲ ਸਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ।  
● PTM ਦੌਰਾਨ  ਕੂਲ ਸਵਿੱਚ ਇਿੱਕ ‘  ਝਾਅ ਬਾਕ ’ ਵੀ ਰਿੱ ਸਿਆ ਜਾਵ ੇਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਅਤ ੇ

ਬਿੱ ਸਚਆ ਂਦ ੇ  ਝਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ  ਕ।ੇ ਅਸਿਆਪ੍ਕਾਂ ਦ ਆਰਾ  ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 

ਮਾਸਪ੍ਆਂ ਅਤੇ ਸਵਸਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ '  ਝਾਅ ਬਾਕ ' ਅਤੇ ਇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸਦਿੱ ਤੀ ਜਾਵ|ੇ 

  

 

ਜਰਨੈਲ ਸ ੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

- ਰਾਜ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਿੋਜ ਅਤ ੇਸ ਿਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰ੍ਜਾਬ।  
 

ਸਪ੍ਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:         SCERT/SCI/2021391515                  ਸਮਤੀ: 18/12/2021 

ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਸਲਸਿਆਂ ਨੰੂ  ੂਚਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿੱ ਤ ਭਸੇਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:  
1. ਪ੍ੀ.ਏ. ਟ ੂਮਾਨਯੋਗ  ਕਿੱਤਰ  ਕੂਲ ਸ ਿੱ ਸਿਆ, ਪੰ੍ਜਾਬ।  
2. ਪ੍ੀ.ਏ. ਟੂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ  ਕੂਲ ਸ ਿੱ ਸਿਆ, ਪੰ੍ਜਾਬ।  
3. ਡੀ.ਪ੍ੀ.ਆਈ. ( ੈ.ਸ ਿੱ ), ਪੰ੍ਜਾਬ।  

 

 

                                              ਜਰਨੈਲ ਸ ੰਘ,ਡਾਇਰੈਕਟਰ  
ਰਾਜ ਸ ਿੱ ਸਿਆ ਿੋਜ਼ ਅਤੇ ਸ ਿਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰ੍ਜਾਬ।  


