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    ‘‘‘‘ਪੜ�ੋ    ਪੰਜਾਬ, , , , ਪੜ�ਾਓ    ਪੰਜਾਬ’’’’        

ਏਜੰਡਾ    ਮਹੀਨਾ    julweI 2018201820182018    

'pVHo pMjwb, pVHwE pMjwb' pRwjYkt qihq 'pVHo pMjwb, pVHwE pMjwb' izlHw koAwrfInytrz dI mIitMg-km-
vrkSwp imqI 26-04-2018 nUM mwxXog sk`qr skUl is`iKAw sRI ikRSn kumwr, AweI.ey.AYs jI dy AwdySW 
Anuswr mu`K d&qr dy kwnPrMs hwl ivc hoeI[mIitMg ivc hyT ilKy mu`dy ivcwry gey:- 

ਿਵੱਿਦਅਕ    ਕੈਲੰਡਰ    
ਸਵੇਰ    ਦੀ    ਸਭਾ 

• 2 julweI nUM b`icAW dI Cu`tI qoN vwpsI ‘qy ‘jI AwieAw nUM’ kihxw[  
• 11 ਜੁਲਾਈ: ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। 

• 31 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਿਸਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। 

ਨੈਿਤਕ    ਕਦਰਾਂ----ਕੀਮਤਾ    ਲਈ    ਿਵਸ਼ੇ    ਬਾਰੇ    
• ਕਰੋ ਪੜ!ਾਈ, ਨਾ ਕਰੋ ਲੜਾਈ 

• ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ 

• ਪਿਹਲਾ ਤੋਲੋ, ਿਫਰ ਬੋਲੋ 

• ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰੋ 
ਇਸ    ਮਹੀਨੇ    ਖਾਸ    

• ਪ&ੀ-ਪ&ਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨਾਲ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ  

• ਛੱੁਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦਆੁਰਾ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ ਸਕਰੈਪ ਬੱੁਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼। 

• ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਜ਼ਲ! ਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨੀ। 

• ਟੀਚੇ ਤ3 ਿਪਛਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋੜੀਦੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। 

• ਗਰਮੀ ਤ3 ਬਚਾਅ ਲਈ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨਾ। 

• ਖੇਡਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ , ਅਤੇ ਅਿਭਆਸ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣੇ (ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ) 

 

dUsrI qoN pMjvIN jmwq dy b`icAW leI : 
ਮਹੀਨੇ    ਇਸ    ਮਹੀਨੇ    ਖ਼ਾਸ    ਪੰਜਾਬੀ    ਗਿਣਤ    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ    

ਜੁਲਾਈ    mu`FlI jWc Aqy 
AiDAwpk isKlweI 

swry b`cy muhwrnI ‘c pirp`k 

hox, ਆਰੰਭਕ    ਪੱਧਰ    ਖਤਮ    ਹੋਵੇ    

ਅਤੇ    ਬੱਚੇ    ਅੱਖਰ    ਪੜ�    ਸਕਦੇ    ਹੋਣ। 

ilKx dw AiBAws vI 
krvwieAw jwvy[    

100 100 100 100 ਤੱਕ    ਸੰਿਖਆ    ਪਿਹਚਾਣ    5 5 5 5 

ਤੱਕ    ਪਹਾੜੇ    ਅਤੇ    1 1 1 1 ਅੰਕੀ    ਜੋੜ    

ਘਟਾਓ    ਸਾਰੇ    ਬੱਚੇ    ਕਰ    ਸਕਦੇ    
ਹੋਣ    

    ਅੱਖਰ++++    Sbd    ਸਾਰੇ    

ਬੱਚੇ    ਪਿਹਚਾਣ    ਕਰਦੇ    
ਹੋਣ।     

ilKx dw AiBAws 
vI krvwieAw jwvy[    

 

ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ    ਕਾਰਜ    

• ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਿਟੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ। 

• ‘ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼’ ਬਣਾਉਣਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ (ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ&ਿਹ) ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਨਵ6 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ। 

• ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ। 

• ਰੁੱਖਾਂ ਰਾਹੀ ਂਿਹਸਾਬ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਸੰਕਲਪ ਿਜਵ6 ਿਗਣਤੀ. ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਿਸਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ। 

• ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੱੁਧਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ। 

• ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਸਰਕਲ ਕਬੱਡੀ, ਰੱਸਾਕਸੀ, ਬਾਰਾਂ ਬੀਟੀ, ਰੱਸੀ ਕੁੱਦਣਾ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ, ਪੀਚੋ, ਿਪੱਠੂ ਆਿਦ ਿਖਡਾਉਣੀਆਂ। 

ਬਾਲ    ਸਭਾ    
• 7 ਜੁਲਾਈ:- grmI dIAW Cu`tIAW ‘c b`icAW, AiDAwpkW duAwrw v`K-v`K QwvW qy GuMmx sbMDI ivcwr sWJy krny[ 

• 21 ਜੁਲਾਈ: ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਿਹੰਮ ਤਿਹਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਫੁੱਲ-ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਵਾਉਣਾ, ਿਕਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

• 28 ਜੁਲਾਈ: ਸ. ਊਧਮ ਿਸੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗੀਤ, ਸਿਕੱਟ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਕਿਵਤਾ ਆਿਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਿਕਆਂ ਅਤੇ 

ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ&ਸ਼ਨੋਤਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

ਮਾਿਪਆਂ    ਨਾਲ    ਮੇਲ----ਜੋਲ    

• ਮਾਿਪਆਂ ਨੰੂ ਬੱਿਚਆਂ  ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਿਦਨ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰਕੂ ਕਰਨਾ। 

• ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਗਰਮੀ ਤ3 ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨੀ। 

• ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਮਾਿਪਆਂ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮ;ਟ ਕਮੇਟੀ, ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਐਨ, ਆਰ. ਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 
ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ&ੇਿਰਤ ਕਰਨਾ। 

• ਸਮ6-ਸਮ6 ਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪੜ!ਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ3 ਜਾਣ ੂਕਰਵਾਉਣਾ। 
•     

pRI-pRwiemrI eyjMfw 
1. skUlW iv`c pRI-pRwiemrI jmwqW leI Kyf ivDI qy ADwirq pwTkRm Anuswr 32 AweItmz dI is`Kx isKwaux sm`grI iqAwr 

kr ky p`ujdI kr id`qI geI hY[ 
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2. julweI mhIny iv`c ies iqAwr kIqI geI shwiek sm`grI iv`coN 2 AweItmz (gqIivDI kYlMfr Aqy irport kwrf) qy 
AiDAwpkW vloN Kws qOr qy kMm kIqw jwxw hY[  

3. smUh AiDAwpk jo ik pRI-pRwiemrI jmwqW nUM pVHw rhy hn, 2 julweI qoN ies gqIivDI kYlMfr dw iesqymwl krnw SurU 
krngy[gqIivDI kYlMfr Anuswr AiDAwpk vloN pRI-pRwiemrI jmwq dw sMcwln kIqw jwxw hY[ 

4.  gqIivDI kYlMfr iv`c pRI-pRwiemrI jmwqW dy b`icAW nUM hr roz krvweIAW jwx vwlIAW gqIivDIAW dy vyrvy id`qy gey 
hn[2 julweI qoN pRI-pRwiemrI pVHw rhy AiDAwpk gqIivDI kYlMfr dy pMnw nM 1 qoN b`icAW nUM gqIivDIAW krvwauxI SurU 
krngy qW jo pUry rwj iv`c iek swr kMm SurU kIqw jw sky[ 

5.  gqIivDI kYlMfr dy imqI vwly kwlm iv`c AiDAwpk vloN ijs idn gqIivDI  krvweI jwdIN hY, aus idn dI imqI drj 
kIqI jwvygI[AiDAwpk vloN pMj idn gqIivDIAW krvwaux qoN bwAd, hr CyvyN idn ipCly pMj idnW iv`c krvwey gey kMm 
dI duhrweI krvweI jwvygI Aqy ies qrHW pUrw swl gqIivDI kYlMfr dI vrqoN krdy hoey pRI-pRwiemrI jmwqW nUM kMm 
krvwieAw jwvygw[ 

6.  pRI-pRwiemrI iv`c dwKl b`icAW dy p`Dr dI jWc krn ih`q irport kwrf iqAwr kIqy gey hn ijnHW nUM swl iv`c iqMn vwr 
hr b`cy dI jWc krn auprMq BirAw jwvygw[ies irport kwrf nUM Brn dw audyS b`cy dy ivkws nUM jwnxw Aqy smJxw 
hY[sB qoN pihlW mulWkx julweI mhIny iv`c kIqw jwxw hY[  

7.  b`cy dw mulWkx krn leI AiDAwpk v`loN gqIivDIAW krvwax smyN b`cy nUM kyvl observe hI kIqw jwxw hY Aqy ieh 

observation hr b`cy leI G`to-G`t 15 idn leI kIqI jwxI lwzmI hovygI Aqy b`icAW dI observation aus mhIny dI 22 
qrIk q`k mukMml kr leI jwvy[ 

8.  b`cy dI observation  mukMml hox qoN bwAd Agly iqMn idnW iv`c skUl iv`c pRI-pRwiemrI jmwqW iv`c pVdy smUh b`icAW 
dw irkwrf AiDAwpk v`loN irport kwrf iv`c BirAw jwvygw[ 

9. irport kwrf iv`c b`cy dy mulWkx dy pMj mu`K Kyqr r`Ky gey hn : srIrk Aqy ikirAwqimk ivkws, smwijk Aqy 
Bwvnwqimk ivkws, bOiDk ivkws, BwSweI ivkws, rcnwqimk ivkws[ 

10. ivkws dy hr Kyqr iv`c sm`rQwvW id`qIAW geIAW hn, ijnHW dw iqMn p`DrW qy mulWkx kIqw jwxw hY, ijvyN ik mdd dI 
zrUrq hY, koiSS krdw hY Aqy vDIAw krdw hY[AiDAwpk v`loN b`cy dI jWc krn auprMq iksy vI ie`k p`Dr 'qy 

inSwn lgwieAw jwvygw[ 
12. hr mulWkx dy smyN b`icAW duAwrw ivkws dy Kyqr ADIn id`qIAW geIAW sm`rQwvW iv`coN koeI vI iqMn sm`rQwvW vDIAw 

qrIky nwl krn 'qy a`upr id`qy gol c`kr 'qy inSwn lgwieAw jwvygw[ 
13. b`cy dI jWc mukMml hox qoN bwAd AiDAwpk v`loN irport kwrf dy AwKrI pMny 'qy it`pxI id`qI jwvygI[it`pxI dyx smyN 

ieh suinSicq kIqw jwvy ik b`cy bwry kyvl swkwrwqimk it`pxI hI kIqI jwvy[ 
14. hr b`cy dw mulWkx aus dy mW-bwp nwl sWJw kIqw jwxw lwzmI hY[ 
15. skUl dI pRI-pRwiemrI jmwq auh AiDAwpk lvygw ijs vloN pRI-pRwiemrI tRyinMg leI geI hY[ ies AiDAwpk vloN 

Cu`tI qyN hox qy skUl mu`KI vloN pRI-pRwiemrI jmwq iv`c kMm krvwieAw jwvygw[  
16. pRI-pRwiemrI jmwq iv`c dwKl hr b`cy dw irkwrf e-punjab portl qy update kIqw jwvy[ 

ਪਿਹਲੀ    ਤ.    ਪੰਜਵੀ ਂ   ਜਮਾਤ    ਲਈ        

ਿਵਸ਼ਾ:- ਪੰਜਾਬੀ 
 

jmwq pwT p`Dr shwiek sm`grI 

p
ih

l
I 

bwlgIq:- ib`lI mwsI fo-fo, corI krnw 
pwp hY  

mOiKk ikqwb, cwrt Aqy eI-kMtYNt 

pMCIAW dy nW, jwnvrW dy nW, AwvwzW 
k`Fo,  cMgIAW AwdqW[ 

mOiKk ikqwb, cwrt Aqy eI-kMtYNt 

vrnmwlw:- c qoN V  pwT pusqk iv`c 
id`qIAW geIAW gqIivDIAW[ 

 ArMBk/A`Kr 
p`Dr 

ikqwb, AwE pMjwbI is`KIey-isKweIey (pyz nM. 7 qoN 9), 
pppp qihq Awey A`Kr kwrf, cwrt Aqy eI-kMtYNt 
(vrnmwlw) 

vrnmwLw gIq, BulwvyN A~Kr    ArMBk/A`Kr 
p`Dr 

ikqwb, pppp qihq Awey A`Kr kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dw pMnw nM. 7 , cwrt Aqy eI-kMtYNt 

d
Uj
I 

lW,dulWvW,hoVw,knOVw,A~Dk,it`pI,ibMdI A`Kr 
p`Dr/mukqw Sbd 

ikqwb, pppp qihq Awey muhwrnI kwrf, mwqrw 
kwrf,Sbd lVIAW,AwE pMjwbI is`KIey-isKweIey dy pMnw 
nM. 11 qoN 18, cwrt Aqy eI-kMtYNt 

pYrIN hwhw,pYrIN rwrw mukq Sbd/Sbd ikqwb, pppp qihq Awey mwqrw kwrf,AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 31 qoN du`q A`Kr Aqy eI-
kMtYNt 

q
Ij

I 

4. dIpU ny Cu`tI leI pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey, Sbd lVIAW, vwkW dIAW 
KyfW, pYrw kwrf Aqy eI-kMtYNt 

5. v`fw kOx pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey Sbd lVIAW, vwkW dIAW 
KyfW, pYrw kwrf Aqy eI-kMtYNt 

c
OQ
I 4. hwQI pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 

is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 42 Aqy 43 Aqy eI-kMtYNt 
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Gr jrUrI kMm leI ibnY p`qr pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 42 Aqy 43 Aqy eI-kMtYNt 

5. vIrU qy mMgU pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 42 Aqy 43 Aqy eI-kMtYNt 

myrw ipMf/ Sihr (pYrHw rcnw) pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 42 Aqy 43 Aqy eI-kMtYNt 

p
Mj
vI

N 

4. ShId aUDm isMG pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 53 Aqy 54 Aqy eI-kMtYNt 

skUl dyrI nwL Awaux dw kwrn d`sx 
bwry (ArzI) 

pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 53 Aqy 54 Aqy eI-kMtYNt 

5. isAwxI g`l pYrw/khwxI ikqwb, pppp qihq Awey pYrw kwrf, AwE pMjwbI 
is`KIey-isKweIey dy pMnw nM. 53 Aqy 54 Aqy eI-kMtYNt 

 

ਨੋਟ    : : : : ਚੌਥੀ    ਪੰਜਵੀ ਂ   ਜਮਾਤ    ਿਵੱਚ    ਪਾਠ    ਪੜ�ਾਉਣ    ਲਈ    ਿਵਸਥਾਿਰਤ    ਜਾਣਕਾਰੀ    ਮੈਨੂਅਲ    ਿਵੱਚ.    ਲਈ    ਜਾਵੇ। hr pwT leI eI.kMntYNt dI Xog 
vrqoN kIqI jwvy[ 

ਿਵਸ਼ਾ:- ਗਿਣਤ 

jmwq pihlI  
ApRYl, meI mhIny dOrwn ijhVy b`icAW nUM 9 q`k AMkW nUM bolx,igxn,pVx,ilKx, A`gy,ip`Cy,ivckwr dy sMklp dI smJ 
ivkisq nhIN hoeI auhnW nUM pihlW 1 qoN 9 q`k dI smJ ivkisq krvwaux qoN bwAd A`gy krvwieAw jwx vwlw kMMm 
iwksiwksiwksiwks    gkm gkm gkm gkm 

BzLBzLBzLBzL    
gkm dk Bkwgkm dk Bkwgkm dk Bkwgkm dk Bkw    T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    ;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh    gZXogZXogZXogZXo    rshftXhrshftXhrshftXhrshftXh    

gfjbhgfjbhgfjbhgfjbh    1111    AMkW dI Kyf 

 

pMnw nM 27 qoN 
49    

1 qoN 9 q`k 
AMkW dI 
qulnw, 
1 hor, do hor 
1 qoN 9 q`k 
joV-qoV, 1 
AMkI joV 
 

sQUl vsqUAW 
 
h`Q dIAW auNglW 
 
slwieifMg kwrf 
(pwT pusqk dy ip`Cy 
id~qw igAw hY) 
 
krMsI not 
pwT pusqk dy ip`Cy id`qy 
mwn kwrf dI vrqoN 

fJZe fJZe fJZe fJZe 
nzeh nzeh nzeh nzeh 

i'V ns/ i'V ns/ i'V ns/ i'V ns/ 
xNkUxNkUxNkUxNkU    

• sQUl vsqUAW, h`Q dIAW auNglW, 
ibMdIAW nwl v`D-G`t, brwbr dI 
smJ[ 

• sQUl vsqUAW nwl is&r dw igAwn[ 
• qu`kbMdI nwl 1 hor Aqy 1 au`f igAw 
dI smJ pYdw krnw[ 

• h`Q dIAW auNglW, slwieifMg kwrf, 
sQUl vsqUAW nwl joV-qoV dI smJ[ 

• A`gy v`l igxdy hoey joV Aqy ip`Cy v`l 
igxdy hoey GtwE[ 

• joV-GtwE dy guxw 
• jwdUmeI Kyf nwl sMiKAw pihcwx[ 
• 3 dw phwVw  

jmwq dUjI 
ApRYl, meI mhIny dOrwn ijhVy b`icAW nUM 100 q`k sMiKAwvW nUM bolx,igxn,pVx,ilKx, A`gy,ipCy,ivckwr dy 
sMklp dI smJ ivkisq nhIN hoeI auhnW nUM pihlW 100 q`k igxqI krvwaux qoN bwAd A`gy krvwieAw jwx vwlw 
kMMm 
iwksiwksiwksiwks    gkm gkm gkm gkm 

BzLBzLBzLBzL    
gkm dk gkm dk gkm dk gkm dk 
BkwBkwBkwBkw    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe 
;wZ;wZ;wZ;wZrohrohrohroh    

gZXogZXogZXogZXo    rshftXhrshftXhrshftXhrshftXh    

d{ihd{ihd{ihd{ih    1111     sMiKAwvW 
 
pMnw nM  
23 qoN 45 
 
 
id`qy do 
AMkW nwl 
sMiKAw 
bxwauxw    

1 qoN 100 q`k 
sMiKAwvW iv`coN 
AMkW dw 
sQwnk mu`l, 
qulnw, v`Ddw 
kRm, G`tdw 
kRm dI smJ 
ivkisq 
krnw[   

sQUl vsqUAW, 
 
mwn kwrf,  
 
krMsI not, 
  
igxqwrw ;zfynk ;zfynk ;zfynk ;zfynk 

gfjukDgfjukDgfjukDgfjukD    

• igxqwry, krMsI notW Aqy mwn kwrf dI 
shwieqw nwl sQwnk mu`l dI smJ pYdw 
krnw[ 

• sQUl vsqUAW nwl v`D / G`t dI jwxkwrI 
idMdy hoey v`fy Coty AMkW Aqy sMiKAwvW dI 
smJ pYdw krnw[ 

• is`DI igxqI krdy hoey pOVI ‘qy cVHx Aqy 
pu`TI igxqI krdy hoey pOVI qoN au`qrdy hoey 
v`Ddy Aqy G`tdy kRm dI smJ pYdw krnw[ 

• PrS ‘qy igxqI ilK ky 5-5 dI Aqy 10-10 
dI ClWgW nwl v`K-v`K qrIky dI igxqI 
krvwauxw[ 

• 7 q`k phwVy 
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jmwq qIjI 
ApRYl, meI mhIny dOrwn ijhVy b`icAW nUM 1000 q`k sMiKAwvW nUM bolx,igxn,pVx,ilKx, A`gy,ipCy,ivckwr dy 
sMklp dI smJ ivkisq nhIN hoeI auhnW nUM pihlW 1000 q`k igxqI krvwaux qoN bwAd A`gy krvwieAw jwx 
vwlw kMMm    

iwksiwksiwksiwks    gkm gkm gkm gkm 
BzLBzLBzLBzL    

gkm dk gkm dk gkm dk gkm dk 
BkwBkwBkwBkw    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe 
;wZroh;wZroh;wZroh;wZroh    

gZXogZXogZXogZXo    rshftXhrshftXhrshftXhrshftXh    

shihshihshihshih    1111    sMiKAwvW 

 

pMnw nM  

20 qoN 
36 

1000 q`k 
dIAW 
sMiKAwvW dy 
AMkW dy 
sQwnk mu`l, 
ivsiqRq 
rUp, qulnw, 
v`Ddw kRm, 
G`tdw kRm 
dI smJ 
ivkisq 
krnw[ 

sQUl 
vsqUAW,  
 
mwn kwrf, 
  
krMsI not, 
  
igxqwrw 

;zfynk ;zfynk ;zfynk ;zfynk 
gfjukDgfjukDgfjukDgfjukD    

• iqMn AMkI sMiKAwvW nUM mwn kwrf nwl bxwauxw 
Aqy iPr v`K-v`K krnw[ 

• igxqwry Aqy krMsI notW nwl sQwnk mu`l Aqy 
ivsiqRq mu`l dI smJ bxwauxw[ 

• Kyf ivDI (pMnw nM 23) sQwnk mu`l 
• mwn kwrf, igxqwry, krMsI notW nwl v`K v`K 

sMiKAwvW dI qulnw krnw[ 

• is`DI igxqI nwl v`Ddy kRm Aqy pu`TI igxqI nwl 
G`tdy kRm bwry d`sxw[ 

• 12 q`k phwVy 
• 2 Aqy 3 dw tokvW phwVw 

jmwq cOQI 
ApRYl, meI mhIny dOrwn ijhVy b`icAW nUM 10000 q`k sMiKAwvW nUM bolx, igxn, pVHx,ilKx, 
A`gy,ipCy,ivckwr dy sMklp dI smJ ivkisq nhIN hoeI auhnW nUM pihlW 10000 q`k igxqI krvwaux qoN bwAd 
A`gy krvwieAw jwx vwlw kMMm 
iwksiwksiwksiwks    gkm gkm gkm gkm 

BzLBzLBzLBzL    
gkm dk gkm dk gkm dk gkm dk 
BkwBkwBkwBkw    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe 
;wZroh;wZroh;wZroh;wZroh    

gZXogZXogZXogZXo    rshftXhrshftXhrshftXhrshftXh    

u"Ehu"Ehu"Ehu"Eh    

1111    sMiKAwvW 

 

pMnw nM  

20 qoN 36 

10000 q`k dIAW 
sMiKAwvW nUM joVnw, 
Gtwauxw, guxw Aqy 
Bwg krnw[ 
rozwnw ijMdgI 
dIAW ikirAwvW 
ijvyN lYx-dyx, 
bYNikMg, KrId-vyc 
Awid iv`c 
sMiKAwvW au`pr 
mu`FlIAW ikirAwvW 
dI vrqoN krnw[ 

sQUl sQUl sQUl sQUl 
vsqUAW,vsqUAW,vsqUAW,vsqUAW,    
    
mwn kwrf,mwn kwrf,mwn kwrf,mwn kwrf,    
        
krMsI not,krMsI not,krMsI not,krMsI not,    
        
igxqwrwigxqwrwigxqwrwigxqwrw, 
 
 

;zfynk ;zfynk ;zfynk ;zfynk 
Bkb Bkb Bkb Bkb 

feqnktK feqnktK feqnktK feqnktK     

I'V,I'V,I'V,I'V,    

    xNkU, xNkU, xNkU, xNkU, 
r[Dk,r[Dk,r[Dk,r[Dk,    

Gkr Gkr Gkr Gkr     

• igxqwry, krMsI notW nwl joV-GtwE[ 
• sQwnk mu`l, ivsiqRq mu`l dI vrqoN nwl 

joV-GtwE[ 
• is`DI igxqI krdy hoey joV Aqy pu`TI 

igxqI  krdy hoey GtwE dI smJ[ 
• 10-10 (10,20,30……) , 100-100, 

(100,200,300,……) 1000-1000 
(1000,2000,3000………), dI is`DI 
igxqI Aqy pu`TI igxqI boldy hoey ClWgW 
nwl igxqI[ 

• sQUl vsqUAW Aqy krMsI notW nwl guxw 
Aqy Bwg krnw[ (pMnw nM 62) 

• 16 q`k phwVy 
• 2 qoN 6 q`k tokvyN phwVy 

 

jmwq pMjvIN 
ApRYl, meI mhIny dOrwn ijhVy b`icAW nUM 10000 q`k sMiKAwvW nUM bolx,igxn,pVx,ilKx, Àgy,ipCy,ivckwr dy 
sMklp dI smJ ivkisq nhIN hoeI auhnW nUM pihlW 10000 q`k igxqI krvwaux qoN bwAd A`gy krvwieAw jwx 
vwlw kMMm 
iwksiwksiwksiwks    gkm gkm gkm gkm 

BzLBzLBzLBzL    
gkm dk gkm dk gkm dk gkm dk 
BkwBkwBkwBkw    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe ;jkfJe 
;wZroh;wZroh;wZroh;wZroh    

gZXogZXogZXogZXo    rshftXhrshftXhrshftXhrshftXh    

gzithAgzithAgzithAgzithA    

2222     sMiKAwvW 
au`pr 
mu`FlIAW 
ikirAvW 
 

100000 q`k 
dIAW sMiKAwvW 
nUM joVnw, 
Gtwauxw, guxw 
Aqy Bwg 
krnw[ 
rozwnw ijMdgI 
dIAW ikirAwvW 
ijvyN lYx-dyx, 

sQUl 
vsqUAW 
 
mwn 
kwrf, 
  
krMsI 
not, 
 
igxqwrw 

;zfynk ;zfynk ;zfynk ;zfynk 
Bkb Bkb Bkb Bkb 

feqnktK feqnktK feqnktK feqnktK     

I'V,I'V,I'V,I'V,    

    xNkU, xNkU, xNkU, xNkU, 
r[Dk,r[Dk,r[Dk,r[Dk,    

• igxqwry, krMsI notW nwl joV-GtwE[ 
• sQwnk mu`l, ivsiqRq mu`l dI vrqoN nwl joV-

GtwE[ 
• is`DI igxqI krdy hoey joV Aqy pu`TI igxqI  

krdy hoey GtwE dI smJ[ 
• 10-10 (10,20,30……) , 100-100, 

(100,200,300,……) 1000-1000 
(1000,2000,3000………), 10000- 
10000(10000,20000,30000………) Aqy 
100000-100000 
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bYNikMg, KrId-
vyc Awid iv`c 
sMiKAwvW au`pr 
mu`FlIAW 
ikirAwvW dI 
vrqoN krnw[  

 
 

Gkr Gkr Gkr Gkr     (100000,20000,300000……)dI is`DI 
igxqI Aqy pu`TI igxqI boldy hoey ClWgW nwl 
igxqI[ 

• sQUl vsqUAW Aqy krMsI notW nwl guxw Aqy 
Bwg krnw[ 

• 21 q`k phwVy 
• 2 qoN 7 q`k tokvyN phwVy 

 
ਿਵਸ਼ਾ:- ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ  
Class Lesson No. 

and 

Lesson 

Name 

TLM Levels to be 

targeted 

Activity Evaluation 

1st 

Lesson -2  

Let’s Play 

 

 

 

 

Text book,related 

charts and E- 

content material  

 

Beginner and 

Letter level 

Oral- Rhyme- Rolly Polly  

recitation, Teddy Bear (with 

proper gesture and actions) 

 

Action words 

 

Recitation of the poem 

in group or individually 

 

To perform the given 

action or to guess the 

action 

Lesson -3 

My Family 

 

 

Flash cards and E-

content video 

Reading-writing 

Picture reading model 

reading for listening 

practice 

 

 

Lesson 

7.English 

Alphabet 

A-Z 

(pg.32-44) 

Text book and 

Teacher ,manual pg 

no.17-20 

Reading and recognition of 

letters, Evaluation  

Practice exercise 

Pg.45-48 

2nd 

Lesson- 3 

Vowel Sound 

‘a’ 

E-content and  

Flash cards, Teacher 

manual pg. no. 22, 

24-26  

 

Flash cards,            

E-content 

Beginner 

Letter/Words 

Reading/writing 

Reading and writing of 

vowel sound ‘a’ based 

words with sufficient 

dictation.  

 

Oral- 

Rhyme-This is the way.  

 

Give sufficient practice of 

letters and letters sounds 

using TLM and 

supplementary material to 

eradicate the beginner 

level. 

Test reading skill 

through text book and 

supplementary 

material Dictation of 

Words. Practice 

Exercises Pg 26-35 

 

Recite the rhyme in 

group or individually 

3rd 

Lesson -2 

A Visit to a 

Park. 

Understanding 

sentences  

 

Teacher manual pg. 

31-41    

 

Word chain cards. 

 

 

 

Word to sentence 

card. 

 

Sentence card-1 

 

Word 

Sentences 

Reading/Writing 
 

Reading and writing of text 

and practice exercises.  
 

 

 

Practice of words categories 

from the teacher manual 

Practice of making sentence 

with or without grid.  

Dictation of 4-6 letters 

words.  
 

Give sufficient practice of 

three letter words from 

teacher manual and cards 

understanding sentences to 

clear the back log. 
 

Oral 

Rhyme-  Sunday, Monday 

Recitation of the rhyme 

with actions and gestures 

 

 

Test  reading skill 

through text book and 

supplementary 

material 

 

Dictation of words, 

sentences and 

exercises given in text 

book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recite the  rhyme in 

group or individually 

4th Lesson-2 Text book  Reading/Writing Test reading skill 
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The farmer 

and the 

bullock Cart 

Sentence card-1&2 

Teacher manual 

pg.42-49 ,60-61  

 

Interlinked 

Sentences 

 Para Card  

 

 

 

 

Teacher Manual pg 

no. 14-15 

 

Sentences 

/Para 

Reading and writing of text 

and practice exercise. 

 

Practice of interlinked 

sentence  

Dictation of words and 

sentence.  

Use Sentence card and para 

card to improve reading 

skills. 

Oral:- 

Oral practice of commands 

from text as well as from 

the manual 

Rhyme-Recitation of the 

rhyme with proper actions 

and gestures 

through text book and 

supplementary 

material 

 

 

Dictation Of Words 

and Sentences 

 

 

 

 

Recite the rhyme in 

group or individually 

5th 

Lesson -2 

Two Frogs 

Sentence card-1&2 

Teacher Manual 

pg.49-50 Interlinked 

Sentences 

 Para Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

e-content 

 

Para/ 

Story 

Reading/Writing 

Reading and writing of text 

and practice exercises  

Practice of reading short 

stories from teacher 

manual and other material   

 

Dictation Of Words and 

Sentences 

 

Rhyme-Cleanliness 

Recitation of the rhyme 

with proper actions and 

gestures 
 

Conversation 

Test reading skill 

through text book and 

supplementary 

material 

Exercises given at the 

back of the text 

 

Dictation Of Words 

and Sentences 
 

Recite the rhyme in 

group or individually 

 

Conversation activity 

 
ivSw: vwqwvrn is`iKAw 

jmwq: qIjI      

    

gkm gkm gkm gkm 
dkdkdkdk    

BzpoBzpoBzpoBzpo    

pwT dk dk dk dk 
BKBKBKBK    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    
eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK 

rshftXhnKrshftXhnKrshftXhnKrshftXhnK    
w"'fyew"'fyew"'fyew"'fye    ;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh    

1. 3 
Swfy 
sihXogI 
ik`qwkwr 

v`K-v`K ik`qy, kMm 
Aqy mnorMjn krn 
dw smW, Gr dy 
AMdr Aqy bwhr kMm 
krnw, 

 Gr dy v`K-v`K mYNbr kI-
kI kMm krdy hn[  skUl 
nw jwx vwly b`icAW dy 
kwrnW dI smIiKAw krnI[ 

v`K-v`K ik`qwkwrW bwry 
crcw krnI   ilMg, 
aumr, AwriQk hwlqW 
Anuswr kMm krn vwly 
ik`qwkwrw bwry crcw 

v`K-v`K ik`qwkwrW dIAW 
qsvIrW dw cwrt   

2. 4 
AwE 
KyfIey 

mnorMjn Aqy ivhlw 
smW, skUl Aqy 

bwhr KyfIAW jwx 
vwlIAW KyfW, 

 pwT crcw 

bzurgW  duAwrw KyfIAW 
KyfW bwry jwxkwrI dyxw 

  b`icAW qoN bzurgW  
duAwrw KyfIAW KyfW 
bwry jwxkwrI lYxw[ 

  v`K-v`K KyfW dw cwrt  
b`icAW nwl KyfW nUM Kyfxw 

jmwq: cOQI      

        
gkm gkm gkm gkm 
dk dk dk dk 

BzpoBzpoBzpoBzpo    

pwT dk dk dk dk 
BKBKBKBK    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    
eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK 

rshftXhnKrshftXhnKrshftXhnKrshftXhnK    
w"'fyew"'fyew"'fyew"'fye    ;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh    

1. 3 
myly Aqy 
KyfW 

mnorMjn dy swDn, 
skUl Aqy Gr dIAW 
KyfW, smwijk smJ 
leI Kyfxw, KyfW dy 
inXm,bwry jwxkwrI 

pwT crcw 

v`K-v`K KyfW Aqy auhnW dy 
inXmW bwry jwxkwrI dyxw 
Aqy iKfwrIAW bwry 
jwxkwrI dyxW 

b`icAW qoN myilAW bwry 
jwxkwrI pRwpq krnW 

myly Aqy srks  ikauN 
vDIAw l`gdy hn? 

myilAW dw cwrt 

myly iv`c mnorMjn dy v`K-v`K 
swDnW dw cwrt 
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2. 4 
v~K-v`K 

ik`qwkwr 

iksy Kyqr/dyS iv`c 
imlx vwly 
ik`qwkwr, kOx-kOx 
kMm kr  skdw[ 
ilMgI iBMnqw Aqy 
kMm 

pwT- crcw 

  ipMf jW Sihr iv`c kMm 
krdy drzI , mocI, fwktr 
Aqy pwielt bwry jwxkwrI 
dyxw[ 

b`icAW qoN auhnW dy Gr 
dy Awly-duAwly iv`c 
imlx vwly ik`qwkwrW 
bwry jwxkwrI pRwpq 
krnw[  

i`kqwkwrW dw cwrt 

v`K-v`K ik`qwkwrW dy kol 
b`icAW nUM lY ky jwxw[ 

3. 5. 
jMqUAW 
dI 

dunIAw 

jMqU Aqy auhnW dy 
b`cy, dyKBwl Aqy 
sur`iKAw, AMfy dyx 
vwly Aqy jnm dyx 
vwly jMqU, vwl Aqy 
kMnW vwly jMqU 

pwT- crcw 

jMqUAW Aqy auhnW dy 
b`icAW bwry jwxkrI dyxw[ 

 b`icAW qoN auhnW dy 
Gr dy Awly-duAwly 
iv`c imlx vwly jMqUAW 
Aqy auhnW dy b`icAW  
bwry crcw krnw 

1.jMqUAW dIAW qsvIrW dw 
cwrt 

2.AMfy dyx vwly y jwnvrW dI 
sUcI iqAwr krnw 

 

jmwq: pMjvIN      

        
gkm gkm gkm gkm 
dk dk dk dk 

BzpoBzpoBzpoBzpo    
pwT 
dk BKdk BKdk BKdk BK    

T[d/PT[d/PT[d/PT[d/P    
eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK eotkJhnK ikD tkbhnK 

rshftXhnKrshftXhnKrshftXhnKrshftXhnK    
w"'fyew"'fyew"'fyew"'fye    ;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh;jkfJe ;wZroh    

1. 3 
psMd 
Awpo 

AwpxI 

swfy srIr, 
swfIAW igAwn 
ieMdrIAW, swfI 
psMd Aqy nwpsMd, 
Apwihj 
ivAkqIAW dIAW 
muSiklW pRqI 
sMvydnSIlqw 

pwT-crcw[ 
 psMd Aqy nw psMd 
(k`pVy Aqy Bojn ) bwry 
jwxkwrI dyxw 
 ividAwrQIAW dy dosqW 
dy psMd Aqy nw psMd 
bwry jwxkwrI dyxw 

 b`icAW qoN auhnW dI 
psMd Aqy nw psMd 
bwry crcw krnI 

 b`icAW qoN auhnW dy 
dosqW dI psMd bwry 
pu`Cxw 

 ividAwrQIAW duAwrw psMd Aqy nw 
psMd dI sUcI bxweI jwvy[ 

 Apwihj ivAkqIAW dI SPlqW 
drswauNdw cwrt 

 iksy ivklWg ivAkqI nwl rU b rU 
hoxw 

2. 4 
imhnq 
nwl 

sPlqw 

KyfW dIAW iksmW, 
Kyf Bwvnw nwl 
Kyfxw, KyfW iv`c 
ilMgI iBMnqw 

 pwT crcw[ 
 tIm KyfW aqy iek`ly Kyfy 
jwx vwlIAW KyfW 
 tIm kpqwn dI mh`qqw 

  ividAwrQIAW 
duAwrw KyfIAW jwx 
vwlIAW KyfW qy 
crcw[ 

 tIm KyfW Aqy iek`ly Kyfy jwx 
vwlIAW KyfW dI sUcI jW cwrt[ 

3. 5 
Kyf 
Kyf 
iv`c 

purwxIAW Aqy 
KyqrI KyfW, 
purwxIAW KyfW dw 
bdldw svrUp,  

pwT crcw 
 ielwky dIAW KyfW bwry 
jwxkwrI dyxw[  sQwnk 
KyfW iv`c inpMn 
ivAkqIAW bwry jwxkwrI 
dyxw[  

iksy pyNfU myly bwry 
crcw krnw[ 

ihly smyN dOrwn auh 
kI-kI krdy hn[ 

purwqn KyfW dw cwrt 

iksy bwzI pwaux vwly nUM skUl iv`c 
bulw ky ividAwrQIAW dy rU b rU 
krvwauxw[ 

ਿਵਸ਼ਾ:- ਿਹੰਦੀ  
k@wk@wk@wk@w----cOQIcOQIcOQIcOQI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

pwT kw nwmpwT kw nwmpwT kw nwmpwT kw nwm    pyj pyj pyj pyj 
s<$Xws<$Xws<$Xws<$Xw    

s<kØps<kØps<kØps<kØp    giqiviDXWgiqiviDXWgiqiviDXWgiqiviDXW    shwXk swmgRIshwXk swmgRIshwXk swmgRIshwXk swmgRI    AÍXwpn indy~S AÍXwpn indy~S AÍXwpn indy~S AÍXwpn indy~S 
(pyj s<$Xw)(pyj s<$Xw)(pyj s<$Xw)(pyj s<$Xw)    

mwnk ihNdI vx~mwlw 
(kvg~,cvg~,tvg~,qvg~) 

 

 

19 

1.bÇco<  my< ihNdI 
ky pRiq }ic pYdw 
krnw[  

2.dyvnwgrI ilip 
ky ÛXjno< kw 
zwn dynw[  

3.ryl-gwfæI kI 
jwnkwrI dynw[ 

pFnw:-k sy n qk bÇco<  ko 
pFæny kw AÒXws[  

ilKnw:- k@wk@ kwX~ qQw 
Gr ky kwX~ my< bÇco< ko 
ilKny kw AÒXws krvwnw]  

mOiKk:- kivqw kw 
gwXnSYlI sy AÒXws krvwnw[ 

 

pwT`X puáqk, 
ÜXwmpt`t, 
AwvÜXk icZ, 
vx~mwlw cwt~, 
ÏlYS kwf~[  
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ApnI ryl(kivqw) 

 

7 

kkkk@w@w@w@w----pWcvI<                                                                         pWcvI<                                                                         pWcvI<                                                                         pWcvI<                                                                         

pwT pwT pwT pwT 
s<$Xws<$Xws<$Xws<$Xw    

pwT pwT pwT pwT 
kw kw kw kw 

                pyj s<$Xwpyj s<$Xwpyj s<$Xwpyj s<$Xw                                                giqiviDXWgiqiviDXWgiqiviDXWgiqiviDXW    shwXk shwXk shwXk shwXk 
sssswmgRIwmgRIwmgRIwmgRI    

mUØXWknmUØXWknmUØXWknmUØXWkn    AÍXwpn indy~S AÍXwpn indy~S AÍXwpn indy~S AÍXwpn indy~S 
(pyj s<$Xw)(pyj s<$Xw)(pyj s<$Xw)(pyj s<$Xw)    
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nwmnwmnwmnwm    

3 AwËm-
ivÜvws 

9,10,11,12,13 

 

 

1.AÍXwpk bÇco< ko pwT kw mOiKk 
aÇcwrx krvwqy huE kiTn SÑdo< kw 
AQ~ smJwE[  

2.gu{muKI v dyvnwgrI ilip my< SÑdo<  
kI smwnqw ko bqwqy huE pTn kwX~ 
ko Awgy bFæwnw[ 

3.SÑdwQ~,pRÜnoqr,vw#X bnwAo sihq 
AÒXws hl krvwnw[ 

pwT`X 
puáqk, 
ÜXwmpt`t, 
AwvÜXk 
icZ[  

 

 

 

pwT ky 
A<q my< 
idE gE 
AÒXws 
my< sy 
iliKq v 
mOiKk 
mUØXWkn[  

12 

4 mITy 
Pl 

14,15,16,17 16 

    

o ਜੁਲਾਈ    ਮਹੀਨੇ    ਦੇ    ਪਿਹਲੇ    ਹਫ਼ਤੇ    ਦੇ    ਿਵਸ਼ੇਸ਼    ਕਾਰਜ::::----     

 ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੱੁਟੀਆਂ ਤ3 ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਸਾਫ਼ 

ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ&ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੜ!ਨ ਿਲਖਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਹਫ਼ਤ ੇਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀ.ਐਲ.ਐਮ. ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ 

ਨਵਾਂਪਣ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਦੱਖ ਨੰੂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।     

o ਜਮਾਤਾਂ    ਿਵੱਚ    ਪੱਧਰ    ਅਨੁਸਾਰ    ਪੀਅਰ    ਗਰੁੱਪ    ਬਣਾ    ਕੇ    ਕੰਮ    ਕਰਵਾਉਣਾ::::---- 
 ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਅਿਧਆਪਕ ਜਮਾਤਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਿਸੱਖਣ 

ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ3 ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਿਹਯੋਗੀ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ3 ਵਧੱ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੇ।    

o ਘੱਟ    ਪ5ਗਤੀ    ਵਾਲੇ    ਸਕੂਲਾਂ    ਸਬੰਧੀ    ਨੋਟ    ਿਤਆਰ    ਕਰਨਾ    ਅਤੇ    ਕਾਰਨਾਂ    ਦੀ    ਪੜਤਾਲ    ਕਰਨਾ::::---- 
 ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਮ;ਬਰ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ!ੇ , ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਘੱਟ ਪ&ਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪ&ਾਪਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਈ ਘੱਟ ਪ&ਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ 

ਇੱਕ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਦੀ ਵਰਤ3 ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।    

o ਨਤੀਿਜਆਂ    ਦੀ    ਬੇਹਤਰੀ    ਲਈ    ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ    ਕਰਨਾ::::---- 
 ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਮ;ਬਰ ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ!ੇ , ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗ&ੇਿਡੰਗ  ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 

ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ! ਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਬੀ.ਐਮ.ਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਟੀ ਆਪਣੀ ਿਵਜ਼ਟ ਪਲਾਨ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ&ੇਿਡੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਿਵਜ਼ਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ!ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੰੂ ਿਜਆਦਾ ਿਵਜ਼ਟ 

ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਮ ਮ;ਬਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ 

ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।    

o ਘੱਟ.----ਘੱਟ    ਟੀਿਚਆਂ    ਤ.    ਵੱਧ    ਤ.    ਵੱਧ    ਟੀਚੇ    ਤੱਕ ਲੈ    ਕੇ    ਜਾਣਾ::::---- 
 ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਪ&ਜੈੋਕਟ ਤਿਹਤ ਹਰ ਿਵਸ਼ੇ  ਅਤੇ ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਘੱਟ3-ਘੱਟ ਟੀਚੇ ਿਮੱਥ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਪ&ੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ ਪ&ਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ!ਾਂ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਜਦ3 ਮੱੁਢਲੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਲ;ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦਆੁਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸੱਖਣ 

ਪਿਰਣਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੀਿਚਆਂ ਤ3 
ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਸੱਖਣ ਪਿਰਣਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹੈ।    

o ਿਕਤਾਬਾਂ, , , , ਸਹਾਇਕ    ਸਮੱਗਰੀ    ਅਤੇ    ਈ....ਕੰਟ7ਟ    ਦੇ    ਸਬੰਧ    ਿਵੱਚ::::---- 

 ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਪਿਹਲੀ ਤ3 ਪੰਜਵੀ ਂਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤ3 ਇਲਾਵਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚੱ ਰੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਿਸੱਖਣ ਸਹਾਇਕ 

ਸਮੱਗਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਿਵੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ3  ਇੱਕ ਿਨਵੇਕਲਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਕੰਟ;ਟ ਨੰੂ ਵੀ 
ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਈ.ਕੰਟ;ਟ ਦੀ ਵਰਤ3 ਸਬੰਧੀ 
ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।     

o ਆਰਭੰਕ    ਪੱਧਰ    ਨੰੂ    ਖ਼ਤਮ    ਕਰਨਾ::::---- 
 ਮਾਰਚ 2018 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਰੰਭਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ&ੈਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ 

ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤ ੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਿਦਆਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭਕ ਪਧੱਰ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 

ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਆਰੰਭਕ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਿਹੰਮ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ 

ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਣ।    

o ਰੀਿਡੰਗ    ਸੱੈਲ    ਅਤੇ    ਮੈਥ    ਕਾਰਨਰ::::---- 

 ਰੀਿਡੰਗ ਸੱੈਲ ਅਤੇ ਮੈਥ ਕਾਰਨਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਨੰੂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤ3 ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪੜ!ਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅੰਦਰ ਪੜ!ਨ 

ਆਦਤਾਂ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ!ਾਂ ਗਿਣਤ ਿਵਸ਼ੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੰੂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 

ਮੈਥ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤ3 ਵੱਧ ਵਰਤ3 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।    
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o ਿਸੱਿਖਆ    ਿਵਭਾਗ, , , , ਪੰਜਾਬ    ਦੀ    ਸਪੋਰਟਸ    ਨੀਤੀ    ਸਬੰਧੀ::::---- 
 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ3  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ3 ਵੱਧ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 

ਸਪੋਰਟਸ ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੋਰਟਸ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਹੋਇਆ ਅਿਧਆਪਕ ਵਧੱ ਤ3 ਵਧੱ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ, ਖੇਡਾਂ ਅਧਾਿਰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।     

o ਅਿਧਆਪਕ    ਿਸਖਲਾਈ    ਸਬੰਧੀ::::---- 
 ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਤਿਹਤ ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ 

ਿਸਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ‘ਪੜ!ੋ ਪਜੰਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਿਜ਼ਲ! ਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇਸ ਿਸਖਲਾਈ 

ਲਈ ਿਜ਼ਲ! ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾਇਟ ਿਪ&ੰਸੀਪਲ, ਬਲਾਕ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 
ਕਰਨਗੇ।    

o ਮੱੁਢਲੀ    ਜਾਂਚ    ਕਰਨ    ਸਬੰਧੀ::::---- 
 ‘‘‘‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਤਿਹਤ ਪਿਹਲੀ ਤ3 ਪੰਜਵੀ ਂਜਮਾਤ ਤਕੱ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਿਵੱਚ 

ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ3  ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ    ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, 

ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਿਰਕਾਰਡ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਗੇ।    

o ਿਜ਼ਲ� ਾ, , , , ਬਲਾਕ        ਅਤੇ    ਕਲੱਸਟਰ    ਪੱਧਰ    ‘‘‘‘ਤੇ    ਯੋਜਨਾ    ਕਾਰਡ    ਬਣਾਉਣ    ਸਬੰਧੀ::::---- 
 ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਿਜ਼ਲ! ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਡਾਇਟ ਿਪ&ੰਸੀਪਲ, ਬਲਾਕ ਪ&ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ 

ਿਜ਼ਲ! ਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਭੇਜਣਗੇ।    

o ਪਿਹਲੀ    ਤ.    ਪੰਜਵੀ ਂ   ਜਮਾਤ    ਦੀਆਂ    ਿਕਤਾਬਾਂ    ਅਤੇ    ਪੜ�ਨ    ਸਮੱਗਰੀ    ਦੀ    ਵਰਤ.    ::::---- 
 ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਿਵੱਚ ਟ&ੇਿਨੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਟ&ੇਿਨੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ 

ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ!ਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸੱਖਣ ਿਸਖਾਉਣ ਿਵਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਿਕਤਾਬਾਂ, ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’  ਿਸੱਖਣ 

ਿਸਖਾਉਣ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤ3 ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰਰੂੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਿਕ ‘ਪੜ!ੋ 
ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਿਕਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ 

ਵਾਲੀ ਟ&ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਟ&ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਟੀਮ ਮ;ਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਜਸ ਲਈ ਹਰ ਿਜ਼ਲ!ੇ  ਦੀ ‘ਪੜ!ੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ!ਾਓ ਪੰਜਾਬ’ ਟੀਮ ਹਣੁ ਤ3 ਹੀ ਿਤਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰੇ।    

o eyjMfy nUM lwgU krn sMbMDI 
 ieh zrUrI hY ik auprokq eyjMfy nUM lwgU krn leI 'pVHo pMjwb, pVHwE pMjwb' izlHw koAwrfInytr Awpxy izlHw 

is`iKAw A&sr (AY.is),fwiet ipRMsIpl, bI.pI.eI.E Aqy bI.AYm.tI Aqy sI.AYm.tI nwl mIitMg krky ies 
eyjMfy nUM hyTly p`Dr q`k Byj ky lwgU krnw XkInI bxwauxgy[ 

 


