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ਟਵਸ਼ਾ :-   International Women Day (8 ਮਾਰਚ 2022) ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।  
ਹਵਾਲਾ:- Department of School Education & Literacy ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ D.No.21-

1/2022-IS-11 ਟਮਤੀ 04/03/2022 ਦੇ ਸਬੰਧ ਟਵੱਚ।  

1.0 ਉਕਤ ਟਵਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੱਤਰ ਵੱਲ ਟਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਿੇਚਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। 

2.0 ਉਕਤ ਟਵਸ਼ ੇਦ ੇਸਬੰਧ ਟਵੱਚ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ  International Women Day ਦੇ ਮੌਕੇ ਤ ੇ 
ਸਕੂਲਾਂ ਟਵੱਚ ਲੜਕੀਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇ ਸ ਸਕਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠ ਟਲਿੀਆ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ 
ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ:- 

I. 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ  ਕਲਾਸਾਂ ਟਵੱਚ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿੋਟਪਕਾਂ ਨੂੰ  ਔਰਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾ 
ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਟਜਵੇਂ ਟਕ ਸਮਾਟਜਕ ਟਸੱਟਿਆ ਟਵਸ਼ੇ ਟਵੱਚ 1857 ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ 
ਅਿਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਟਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦ ਆਰਾ ਟਨਭਾਈਆ ਗਈਆ ਭੂਟਮਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਟਵਧਾਨ 
ਸਭਾ ਟਵੱਚ 15 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਇੰਸ ਟਵਸ਼ ੇਟਵੱਚ ਔਰਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ 
ਿੋਜਾਂ ਅਤੇ ਿੋਜਾ ਟਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਟਵੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਔਰਤ ਲੇਿਕਾਵਾਂ ਟਜਨਹ ਾਂ ਦ ਆਰਾ 
ਕਟਵਤਾਵਾਂ, ਸਾਟਹਤਾਂ ਆਟਦ ਟਵੱਚ ਨਾਮਣਾ ਿੱਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। 



II. ਸਪੈਸਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਆਨਲਾਈਨ/ਆਫਲਾਈਨ ਮਾਟਧਅਮ ਟਵੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਟਜਸ ਟਵੱਚ 
ਪਰਟਸੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆ ਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਰੋਲ ਪਲੇਅ, ਅੱਜ ਦਾ ਟਵਚਾਰ, ਔਰਤ 
ਸਸਕਤੀਕਰਨ ਤ ੇਗਰ ੱ ਪ ਗਾਣੇ, ਸਕੂਲੀ ਟਵਟਦਆਰਥਣਾਂ ਟਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਟਕਸ ੇਵੀ ਿੇਤਰ ਟਵੱਚ ਸਕੂਲ 
ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

III. Medical fields, teaching, armed forces, police, aircraft pilots, locomotive 
pilots, aerospace engineers, building & construction, scientist ਆਟਦ ਟਵੱਚ ਨਾਮ 
ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਲੋਕਲ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਟਵਟਦਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ 
ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

IV. ਔਰਤ ਸਿਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਿੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
V. ਟਜਸ ਟਿਲਹੇ/ਿੇਤਰ ਟਵੱਚ ਸਕੂਲ ਸਟਥਤ ਹੈ, ਉਸ ਟਿਲਹੇ/ਿੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਰਨਾਦਾਇਕ 

ਔਰਤ ਸਿਸੀਅਤ ਤੇ ਲੇਿ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 
VI. International Women Day ਦ ੇਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 
VII. International Women Day ਦੇ ਸਬੰਧ ਟਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮ ੱ ਟਦਆ ਤੇ ਟਵਚਾਰ 

ਚਰਚਾ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ। 
VIII. ਲੜਕੀਆ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ  ਪਰੋਤਸਾਟਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾ/ਟਲੰਗ ਟਵਤਕਰੇ ਨੂੰ  ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ  ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
IX. ਹਾਈ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲਾਸਾ ਦਾ ਡਰਾਪ ਰੇਿ ਘਿਾਉਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੰ  ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ 

ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਟਸਆ ਜਾਵੇ। 
X. ਮਾਪ-ੇਅਟਧਆਪਕ ਟਮਲਣੀ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆ ਦੇ ਪਸੋਣ ਬਾਰੇ ਟਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟਗਆਨ ਟਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

3.0  ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ  International Women Day ਸਬੰਧੀ 
ਉਕਤ ਦਰਸਾਈਆ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਟਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਟਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

4.0  ਹਰੇਕ ਟਿਲਹੇ  ਦ ੇDM (Science & SST) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਿਲਹੇ  ਟਵੱਚ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆ ਗਤੀਟਵਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟਤਆਰ ਕੀਤਾ ਟਗਆ ਸ਼ਟਡਊਲ ਅਤ ੇਕਰਵਾਈਆ ਗਈਆ ਗਤੀਟਵਧੀਆ ਂ



ਦੀ ਟਰਪੋਰਿ (ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਕੇ) ਟਮਤੀ 10-3-2022 ਤੱਕ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀ ਈ.ਮੇਲ. ਆਈ.ਡੀ. 
scertactivities@gmail.com ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਟਵੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।  

5.0 ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਇੰਨ-ਟਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।      

    

(ਜਰਨੈਲ ਟਸੰਘ) 
ਡਾਇਰੈਕਿਰ 

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.,ਪੰਜਾਬ 

ਟਪੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ:-ਉਕਤ      ਟਮਤੀ,7-3-2022 

ਉਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਟਲਿੀਆ ਨੂੰ  ਸੂਚਨਾ ਟਹੱਤ ਭੇਟਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 
1.ਪੀ.ਏ./ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਟਸੱਟਿਆ ਜੀ। 
2.ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਈ.ਜੀ। 
3.ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਸੈਟਸੱ/ਐਟਸੱ) 

 
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਿਰ 

ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਿੀ.,ਪੰਜਾਬ 
 


