ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵ ਖਿਆ
ਵਤਤਿੰਨ ਰਰੋਜ਼ ਜ਼ਾ ਸਸੈਮ ਮੀਨਜ਼ਾਰ ( ਅਕਤਤੂਬ ਰ 2018)
ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵ ਖਿਆ ਅਤਤੇ ਖਿਰੋਜ ਸਤਿੰਸ ਥਜ਼ਾ
ਅਤਤੇ
ਅਜ਼ਮੀਮ ਪਪਤੇਮ ਜਮੀ ਯਤੂਨ ਮੀਵਿਰਵਸਟਮੀ
ਬਤਿੰਗਿ ਲਤੂਰ ਤੂ
1. ਵਪਸਿੱਠ ਭਤੂਮ ਮੀ
ਸਰਸਰਮੀ ਨਜ਼ਰਤੇ ਦਤੇਖਿਣ ਤਤੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ਾਰਾਂ ਲਸਿੱਗਿਦਜ਼ਾ ਹਸੈ ਵਕ ਭਜ਼ਾਰਤ ਵਵਿਸਿੱਚ ਸਕਤੂਲਮੀ ਪਸਿੱਧਰ ਤਤੇ ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀਆ ਰਾਂ ਅਤਤੇ
ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਤੇ ਮਜ਼ਾਵਪਆਰਾਂ ਦਮੀ ਪਵਹਲਮੀ ਪਸਤਿੰਦ ਵਵਿਵਗਿਅਜ਼ਾਨ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਨਜਮੀ ਰਰੁਚਮੀ ਕਰਕਤੇ ਹਸੈ . ਇਹ ਵਿਮੀ ਆਮ ਸਮਜ਼ਾਵਜਕ ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾ ਹਸੈ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਨਜ਼ਾਲ ਸਤਿੰਬਤਿੰਵਧਤ ਵਵਿਸ਼ਤੇ ਚਤਿੰਗਿਤੇ ਕਸੈਰਮੀਅਰ , ਕਮਜ਼ਾਈ ਅਤਤੇ ਮਜ਼ਾਣ-ਸਨਮਜ਼ਾਨ ਦਮੀ ਕਰੁਤਿੰਜਮੀ ਹਨ. ਸਕਤੂਲਮੀ ਪਸਿੱਧਰ ਤਤੇ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੁੜਤੇ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਦਮੀ ਚਰੋਣ ਇਤਿੰਜਮੀਨਮੀਅਵਰਤਿੰਗਿ ਅਤਤੇ ਮਸੈਡਮੀਕਲ ਧਜ਼ਾਰਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਪੜੜਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਮੀ ਵਦਸ਼ਜ਼ਾ ਵਿਸਿੱਲ
ਵਿਧਜ਼ਾਇਆ ਜਜ਼ਾਣ ਵਿਜ਼ਾਲਜ਼ਾ ਜ਼ਰਤੂਰਮੀ ਕਦਮ ਹਸੈ ਅਤਤੇ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਰਸਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਦਜ਼ਾਖਿਲਜ਼ਾ ਹਮੀ ਸਕਤੂਲਮੀ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਜ਼ਾ ਪਵਹਲਜ਼ਾ ਅਤਤੇ
ਪਪਮਰੁਸਿੱਖਿ ਉਦਤੇਸ਼ ਹਸੈ. ਦਤੇਸ਼ ਭਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਦਮੀ ਕਰੋਵਚਤਿੰਗਿ ਦਜ਼ਾ ਵਿਧ–ਫਰੁਲ ਵਰਹਜ਼ਾ ਧਤਿੰਦਜ਼ਾ ਵਿਮੀ ਇਸ ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾ ਦਮੀ ਪਰੁਸ਼ਟਮੀ
ਕਰਦਜ਼ਾ ਹਸੈ. ਇਸ ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾ ਦਜ਼ਾ ਅਸਰ ਕਤੇਵਿਲ ਬਸਿੱਵਚਆਰਾਂ ਦਤੇ ਸਕਤੂਲ ਜਜ਼ਾਣ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਕਵਿਵੇਂ ਪੜੜਜ਼ਾਇਆ ਜਜ਼ਾ ਵਰਹਜ਼ਾ ਹਸੈ ਉਸਿੱਤਤੇ
ਹਮੀ ਨਹਹੀਂ ਸਗਿਗੋਂ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਤੇ ਪਜ਼ਾਠਕ੍ਰਮ ਦਮੀ ਕਲਪਨਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਇਸਦਮੀ ਰਚਨਜ਼ਾ ਉਸਿੱਤਤੇ ਵਿਮੀ ਹਸੈ . ਇਕ ਪਜ਼ਾਸਤੇ ਵਜਸਿੱਥਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਪਪਤਮੀ
ਸਮਜ਼ਾਜ ਦਤੇ ਵਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮੀਕਰੋਣ, ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਤੇ ਮਜ਼ਾਨਵਿਮੀ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਵਰਸ਼ਤਤੇ, ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਪਪਵਕਰਤਮੀ ਅਤਤੇ ਸਤਿੰਭਜ਼ਾਵਿਨਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ
ਨਤੇਮਬਧ ਰਤੂਪ ਵਵਿਚ ਜਜ਼ਾਣਨਜ਼ਾ ਜਰਤੂਰਮੀ ਹਸੈ ਉਸਿੱਥਤੇ ਹਮੀ ਦਤੂਜਤੇ ਪਜ਼ਾਸਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਮੀ ਅਸਲਮੀਅਤ, ਗਿਰੁਣਵਿਸਿੱਤਜ਼ਾ ਅਤਤੇ
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ਪਪਵਕਰਤਮੀ ਨਤੂਤਿੰ ਪਰਖਿਣ ਦਮੀ ਜਰਤੂਰਤ ਵਿਮੀ ਹਸੈ. (ਭਜ਼ਾਵਿ ਵਕ ਇਸ ਸਵਿਜ਼ਾਲ ਉਸਿੱਤਤੇ ਵਿਮੀ ਵਵਿਚਜ਼ਾਰ ਕਰਨਜ਼ਾ ਬਣਦਜ਼ਾ ਹਸੈ ਵਕ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ
ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਵਕਉ?)
ਰਾਂ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਜ਼ਾ ਮਤਿੰਤਵਿ ਸਮਜ਼ਾਜ ਦਤੇ ਨਜ਼ਾਲ ਉਸ ਦਤੇ ਇਸ ਖ਼ਜ਼ਾਸ ਵਰਸ਼ਤਤੇ ਦਤੇ ਕਜ਼ਾਰਨ ਬਹਰੁਤ ਸਤਿੰਕਮੀਰਨ ਹਰੋ ਵਗਿਆ ਹਸੈ
(ਜਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮਤੇਸ਼ਜ਼ਾ ਹਮੀ ਵਰਹਜ਼ਾ ਹਸੈ ). ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਤੇ ਵਸਖਿਲਜ਼ਾਈ ਅਧਮੀਨ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਵਸਖਿਲਜ਼ਾਈ ਦਤੇਣ ਵਿਜ਼ਾਲਤੇ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ
ਨਤੂਤਿੰ ਵਿਮੀ ਇਸ ਮਰੁਸਿੱਦਤੇ ਦਮੀ ਆਲਰੋਚਨਜ਼ਾਤਮਕ ਸਮਝ ਨਹਹੀਂ ਹਸੈ. ਵਜਸਿੱਥਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਜ਼ਾ ਅਵਧਅਸੈਨ-ਅਵਧਆਪਨ ਸਕਤੂਲਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ
ਵਜਵਗਿਆਸਜ਼ਾ ਮਰੁਖਿਮੀ ਅਤਤੇ ਪਪਯਰੋਗਿ ਮਰੁਖਿਮੀ ਹਰੋ ਕਤੇ ਗਿਪਤੇਜਰੁਏਸ਼ਨ ਪਸਿੱਧਰ ਤਗੋਂ ਹਰੁਤਿੰਦਤੇ ਹਰੋਏ ਅਖਿਮੀਰ ਸਮਜ਼ਾਜ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨਕ ਚਤੇਤਨਜ਼ਾ ਦਤੇ
ਸਤਿੰਚਜ਼ਾਰ ਦਜ਼ਾ ਸਰਰੋਤ ਹਰੋ ਸਕਦਜ਼ਾ ਹਸੈ, ਉਸਿੱਥਤੇ ਇਹ ਕਤੇਵਿਲ ਜਜ਼ਾਣਕਜ਼ਾਰਮੀ ਅਸਿੱਗਿਤੇ ਸਸੌਂਪਣ ਅਤਤੇ ਵਨਸਿੱਜਮੀ ਇਸਿੱਛਜ਼ਾ-ਪਤੂਰਤਮੀਆਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ‘ਸ਼ਜ਼ਾਰਟ
ਕਸਿੱਟ ’ ਬਣ ਚਰੁਵਕਆ ਹਸੈ.
ਅਵਜਹਮੀ ਸਮਜ਼ਾਵਜਕ ਵਪਸਿੱਠ ਭਤੂਮਮੀ ਵਵਿਚ ਵਜਵਗਿਆਸਜ਼ਾ,ਰਰੁਚਮੀ ਅਤਤੇ ਨਵਿਮੀਨਮੀ –ਕਰਨ ਆਵਦ ਸ਼ਬਦ ਧਰੁਤਿੰਦਲਤੇ ਵਦਖਿਜ਼ਾਈ ਵਦਤਿੰਦਤੇ
ਹਨ. ਇਸ ਦਜ਼ਾ ਵਸਸਿੱਧਜ਼ਾ ਅਸਰ ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਿੱਤਤੇ ਵਿਮੀ ਪਪੈਂਦਜ਼ਾ ਹਸੈ ਵਜਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਲਰੋੜਹੀਂਦਮੀ ਸਮਝ ਅਤਤੇ
ਜਰੋਸ਼ ਸਰੁਭਜ਼ਾਵਿਕ ਹਮੀ ਹਰੁਤਿੰਦਜ਼ਾ ਹਸੈ. ਇਸਤੇ ਤਰਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਪਤੇਜਤੂਏਸ਼ਨ ਪਸਿੱਧਰ ਦਤੇ ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀਆਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਜਹੜਤੇ ਸਕਤੂਲ ਵਵਿਸਿੱਚ ਕਦਮੀ
ਪਪਯਰੋਗਿਸ਼ਜ਼ਾਲਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਗਿਏ ਹਮੀ ਨਹਹੀਂ, ਵਵਿਸ਼ਤੇ ਦਮੀ ਸਮਝ ਅਤਤੇ ਉਸ ਪਪਤਮੀ ਰਰੁਚਮੀ ਪਸੈਦਜ਼ਾ ਕਰਨਜ਼ਾ ਔਖਿਜ਼ਾ ਹਰੋ ਜਜ਼ਾਰਾਂਦਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਵਵਿਡਤਿੰਬਨਜ਼ਾ
ਇਹ ਹਸੈ ਵਕ ਇਹਮੀ ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀ ਫਤੇਰ ਸਕਤੂਲਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕ ਵਿਮੀ ਜਜ਼ਾ ਲਸਿੱਗਿਦਤੇ ਹਨ.
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਤੇ ਸਤਿੰਬਤਿੰਧ ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਸ ਦਮੀ ਵਵਿਸ਼ਤੇਗਿਤ ਪਪਵਕਰਤਮੀ, ਇਸ ਦਜ਼ਾ ਦਤੂਜਤੇ ਹਰੋਰ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ, ਖਿਜ਼ਾਸ ਤਤੌਰ ਤਤੇ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ
ਅਤਤੇ ਗਿਵਣਤ, ਨਜ਼ਾਲ ਵਰਸ਼ਤਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਇਸ ਦਤੇ ਵਿਸਿੱਖਿ ਵਿਸਿੱਖਿ ਪਸਿੱਖਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਕਵਮਸਿੱਕਤਜ਼ਾ ਵਜਹਤੇ ਮਰੁਸਿੱਦਤੇ ਵਿਮੀ ਮਹਸਿੱਤਵਿਪਤੂਰਨ ਹਨ. ਇਹ
ਨਰੁਕਤਜ਼ਾ ਸਮਝਣਜ਼ਾ ਵਿਮੀ ਜ਼ਰਤੂਰਮੀ ਹਸੈ ਵਕ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਵਧਅਸੈਨ ਦਜ਼ਾ ਜਮੀਵਿਨ ਦਤੇ ਵਿਸਿੱਖਿ -ਵਿਸਿੱਖਿ ਪਵਹਲਤੂਆਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਕਮੀ ਵਰਸ਼ਤਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਤੇ ਅਤਤੇ
ਜਮਜ਼ਾਤਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਸ ਉਸਿੱਪਰ ਕਜ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦਜ਼ਾ ਢਤਿੰਗਿ ਕਮੀ ਹਰੋਵਿਤੇ . ਇਸ ਸਤਿੰਦਰਭ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ
ਦਮੀ ਚਰਚਜ਼ਾ ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਕਰਨਜ਼ਾ ਮਹਸਿੱਤਵਿਪਤੂਰਨ ਹਰੋ ਜਜ਼ਾਰਾਂਦਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਸਜ਼ਾਡਮੀ ਇਹ ਕਰੋਵਸ਼ਸ਼ ਹਸੈ ਵਕ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਸਜ਼ਾਰਤੇ ਮਰੁਸਿੱਵਦਆਰਾਂ
ਤਤੇ ਸਕਤੂਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦਤੇ ਅਵਧਆਪਕ, ਸਕਤੂਲਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਕਤਿੰਮ ਕਰਦਤੇ ਹਰੋਰ ਲਰੋਕਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਤੇਤ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਵਸਖਿਲਜ਼ਾਈ
ਦਤੇਣ ਵਿਜ਼ਾਲਤੇ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਤੇ ਖਿਰੋਜਜ਼ਾਰਥਮੀਆਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਅਵਜਹਤੇ ਮਤਿੰਚ ਮਰੁਹਈਆ ਕਰਵਿਜ਼ਾਏ ਜਜ਼ਾਣ ਵਜਸਿੱਥਤੇ ਉਹ ਆਪਣਤੇ ਅਨਰੁਭਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਤੇ
ਵਵਿਸ਼ਲਤੇਸ਼ਣ ਸਜ਼ਾਰਾਂਝਤੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤਤੇ ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ੳਰੁਤਤੇ ਚਰਚਜ਼ਾ ਹਰੋ ਸਕਤੇ . ( ਭਜ਼ਾਵਿ ਇਹ ਵਕ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਕਵਿਵੇਂ ਪੜੜਜ਼ਾਈਏ ਤਤੇ ਇਸ
ਦਮੀ ਬਜ਼ਾਕਮੀ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਕਮੀ ਸਜ਼ਾਰਾਂਝ ਹਸੈ.)
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2. ਸਸੈਮ ਮੀਨਜ਼ਾਰ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਸ਼ਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਰਤੂਪ ਰਤੇਖਿ ਜ਼ਾ
ਸਜ਼ਾਡਮੀ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਪਪਣਜ਼ਾਲਮੀ ਸਮਜ਼ਾਜ, ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਤੇ ਅਤਿੰਤਰ-ਸਤਿੰਬਤਿੰਧ ਨਤੂਤਿੰ ਘਸਿੱਟ ਕਰ ਕਤੇ ਆਕ
ਰਾਂ ਦਮੀ ਰਹਮੀ ਹਸੈ .ਅਵਜਹਮੀ
ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾ ਰਹਮੀ ਹਸੈ ਵਕ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਹਰੋਰ ਮਜ਼ਾਨਵਵਿਕਮੀ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਖਿਣ ਨਜ਼ਾਲ ਸਤਿੰਬਤਿੰਧ ਨਹਹੀਂ
ਹਸੈ. ਇਸ ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਤਗੋਂ ਬਣਦਮੀਆਰਾਂ ਉਮਮੀਦਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਸਸਿੱਖਿਣ-ਵਸਸਿੱਖਿਜ਼ਾਉਣ ਦਤੇ ਤਰਮੀਵਕਆਰਾਂ, ਮਰੁਲਜ਼ਾਰਾਂਕਣ
ਅਤਤੇ ਵਵਿਸ਼ਜ਼ਾ ਵਿਸਤਤੂ ਉਸਿੱਤਤੇ ਵਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹਸੈ. ਇਸਤੇ ਕਜ਼ਾਰਨ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਤੇ ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣਤੇ ਮਤੌਵਲਕ
ਵਵਿਚਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਸਪਸ਼ਟਤਜ਼ਾ ਨਜ਼ਾਲ ਪਤੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਸਜ਼ਾਵਹਤ ਨਤੂਤਿੰ ਸਮਝਣ ਅਤਤੇ ਉਸ ਵਿਸਿੱਲ ਅਗਿਤੇ ਤਰੁਰਨ ਦਮੀ
ਗਿਤਿੰਭਮੀਰ ਕਰੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦਤੇ ਸਮਰਸਿੱਥ ਨਹਹੀਂ ਹਰੁਤਿੰਦਤੇ ਹਨ.
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਪਪਵਕਰਤਮੀ, ਇਸ ਦਮੀ ਉਤਪਤਮੀ ਅਤਤੇ ਵਵਿਕਜ਼ਾਸ; ਇਸ ਦਜ਼ਾ ਸਮਜ਼ਾਜ, ਸਵਭਆਚਜ਼ਾਰ, ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ,ਅਤਤੇ
ਹਰੋਰਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਸਬਤਿੰਧ; ਵਿਸਿੱਖਿ ਵਿਸਿੱਖਿ ਪਸਿੱਧਰ ਦਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਲਈ ਢਰੁਕਵਿਵੇਂ ਉਦਤੇਸ਼ਜ਼ਾਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਪਸਜ਼ਾਰ; ਵਵਿਵਗਿਆਨ
ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਤੇ

ਹਜ਼ਾਲਜ਼ਾਤ; ਜ਼ਰਤੂਰਤਜ਼ਾਰਾਂ; ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਵਤਆਰਮੀ ਅਤਤੇ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਸਬ ਦਤੇ ਵਵਿਚਲਮੀਆਰਾਂ ਕੜਮੀਆਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਜਜ਼ਾਰਾਂਚਣ-

ਘਰੋਖਿਣ ਅਤਤੇ ਇਕ ਤਰਕ ਭਰਪਤੂਰ ਤਜ਼ਾਣਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਣਜ਼ਾ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਦਤੇ ਜਤਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਜ਼ਾਸਤਤੇ ਵਤਤਿੰਨ ਵਦਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਦਜ਼ਾ ਆਯਰੋਜਨ
ਕਮੀਤਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾ ਵਰਹਜ਼ਾ ਹਸੈ. ਇਹ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਹਤਿੰਦਮੀ ਅਤਤੇ ਪਤਿੰਜਜ਼ਾਬਮੀ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਹਰੋਵਿਤੇਗਿਜ਼ਾ, ਭਜ਼ਾਵਿ ਵਕ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚਗੋਂ ਵਕਸਤੇ ਵਿਮੀ ਇਸਿੱਕ
ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਵਵਿਸਿੱਚ ਪਰਚਜ਼ਾ ਵਲਵਖਿਆ ਅਤਤੇ ਪਵੜੜਆ ਜਜ਼ਾ ਸਕਦਜ਼ਾ ਹਸੈ.
ਇਹ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਅਜ਼ਮੀਮ ਪਪਤੇਮਜਮੀ ਯਤੂਨਮੀਵਿਰਵਸਟਮੀ, ਬਤਿੰਗਿਲਤੂਰਤੂ ਅਤਤੇ ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਅਤਤੇ ਖਿਰੋਜ ਸਤਿੰਸਥਜ਼ਾ,
ਮਰੋਹਜ਼ਾਲਮੀ ਦਮੀ ਸਤਿੰਯਰੁਕਤ ਸਰਪਪਸਤਮੀ ਹਤੇਠ ਅਕਤਤੂਬਰ 2018 ਦਤੇ ਪਵਹਲਤੇ ਹਫ਼ਤਤੇ ਕਰਵਿਜ਼ਾਏ ਜਜ਼ਾਣ ਦਮੀ ਯਰੋਜਨਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਤੇ ਮਜ਼ਾਵਧਅਵਮਕ, ਉਸਿੱਚ- ਮਜ਼ਾਵਧਅਵਮਕ ਅਤਤੇ ਗਿਪਸੈਜਤੂਏਸ਼ਨ ਪਸਿੱਧਰਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੁੜਤੇ
ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਉਸਿੱਤਤੇ ਚਰਚਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਤੇਗਿਮੀ. ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਤਤਿੰਨਜ਼ਾ ਪਸਿੱਧਰਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਇਕ ਦਤੂਜਤੇ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੋੜਨ ਵਿਜ਼ਾਲਮੀਆਰਾਂ ਕੜਮੀਆਰਾਂ ਦਮੀ ਭਜ਼ਾਲ ਵਿਮੀ ਇਸ
ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਦਤੇ ਉਦਤੇਸ਼ਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਸ਼ਜ਼ਾਮਲ ਹਸੈ .
ਸਸੈਮ ਮੀਨਜ਼ਾਰ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਸ਼ਜ਼ਾ –ਇਸਿੱਕ : ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਸਮਜ਼ਾਜ ਦਜ਼ਾ ਆਪਸਮੀ ਸਬਤਿੰਧ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਤਕਨਜ਼ਾਲਰੋਜਮੀ ਕਈ ਤਰਮੀਵਕਆਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਸਮਜ਼ਾਜ ਅਤਤੇ ਉਸਦਮੀ ਸਰੋਚ ੳਰੁਤਤੇ ਅਸਰ –ਅਤਿੰਦਜ਼ਾਜ਼ ਹਰੁਤਿੰਦਤੇ ਹਨ. ਵਜਸਿੱਥਤੇ
ਟਸੈਕਨਜ਼ਾਲਰੋਜਮੀ ਦਜ਼ਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਮੀਵਿਨ ਵਵਿਸਿੱਚ ਪਪਤਸਿੱਖਿ ਵਦਸਿੱਸਦਜ਼ਾ ਹਸੈ , ਉਸਿੱਥਤੇ ਬਰੁਵਨਆਦਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਵਸਸਿੱਧਤੇ ਰਤੂਪ ਵਵਿਸਿੱਚ ਕਈ
ਜਵਟਲ ਸਵਿਜ਼ਾਲਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਸਰੁਲਝਜ਼ਾ ਕਤੇ ਤਕਨਜ਼ਾਲਰੋਜਮੀ ਨਤੂਤਿੰ ਹਰੋਰ ਅਸਿੱਗਿਤੇ ਲਸੈ ਜਜ਼ਾਣ ਵਵਿਸਿੱਚ ਸਹਜ਼ਾਇਕ ਹਰੁਤਿੰਦਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਵਕਸਤੇ ਵਿਮੀ ਸਮਜ਼ਾਜ ਦਮੀ ਤਰਸਿੱਕਮੀ
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ਅਤਤੇ ਮਨਰੁਸਿੱਖਿਮੀ ਵਵਿਕਜ਼ਾਸ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੁੜਤੇ ਕਈ ਪਵਹਲਤੂਆਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਮਤੂਲ ਉਸ ਦਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨਕ ਚਤੇਤਨਜ਼ਾ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਨਵਹਤ ਹਰੁਤਿੰਦਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਵਕਸਤੇ
ਵਿਮੀ ਸਮਜ਼ਾਜ ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਜ, ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਅਤਤੇ ਤਕਨਮੀਕ ਦਮੀ ਸਰੁਲਸਿੱਭਤਜ਼ਾ ਉਦਗੋਂ ਤਸਿੱਕ ਸਜ਼ਾਰਥਕ ਨਹਹੀਂ ਹਸੈ ਜਦਗੋਂ ਤਸਿੱਕ ਉਸ ਸਮਜ਼ਾਜ
ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਕਬਤੂਲਮੀਅਤ ਅਤਤੇ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਰਚਨਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਯਰੋਗਿ ਕਰਨ ਦਮੀ ਮਨਰੋ ਵਬਰਤਮੀ ਵਵਿਕਸਤ ਨਜ਼ਾ ਕਮੀਤਮੀ ਜਜ਼ਾਵਿਤੇ .
ਇਸ ਵਵਿਸ਼ਤੇ ਤਤੇ ਹਤੇਠਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲਖਿਤੇ ਨਰੁਕਵਤਆਰਾਂ ਤਤੇ ਆਧਜ਼ਾਵਰਤ ਖਿਰੋਜਮਰੁਖਿਮੀ ਲਤੇਖਿ ਵਲਖਿਤੇ ਜਜ਼ਾ ਸਕਦਤੇ ਹਨ:
1. ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਪਪਵਕਰਤਮੀ, ਦਜ਼ਾਵੲਿਰਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਉਸਦਮੀ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ
2. ਸਮਜ਼ਾਜ, ਵਵਿਕਜ਼ਾਸ ਅਤਤੇ ਤਕਨਜ਼ਾਲਰੋਜਮੀ ਅਤਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਨਜ਼ਾਲ ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਅਤਿੰਤਰਵਕਵਰਆ
3. ਵਵਿਵਗਿਆਨ, ਸਮਜ਼ਾਜਮੀਕਰਨ ਅਤਤੇ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ
ਸਸੈਮ ਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਚਰਚਜ਼ਾ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਸ਼ਜ਼ਾ –ਦਰੋ : ਪਪਜ਼ਾ ਥਵਮਕ (ਪਪਜ਼ਾ ਇਮਰਮੀ) ,ਉਸਿੱਚ -ਪਪਜ਼ਾ ਥਵਮਕ (ਵਮਡਲ) ਅਤਤੇ
ਮਜ਼ਾਵਧਅਵਮਕ (ਸਸੈਕ ਵੇਂਡ ਰਮੀ) ਦਰਜਤੇ ਦਮੀਆਰਾਂ ਜਮਜ਼ਾਤਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਤਤੇ ਇਸ ਦਮੀ ਵਸਸਿੱਵ ਖਿਆ
ਸਮਜ਼ਾਜ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਤੇ ਪਪਤਮੀ ਸਕਜ਼ਾਰਜ਼ਾਤਮਕ ਰਰੁਝਜ਼ਾਨ ਦਮੀ ਨਹੀਂਹ ਬਰੁਵਨਆਦਮੀ ਪਸਿੱਧਰ ਤਤੇ ਹਮੀ ਵਤਆਰ ਹਰੋ ਸਕਦਮੀ ਹਸੈ . ਇਸ
ਕਤਿੰਮ ਵਵਿਸਿੱਚ ਕਈ ਚਰੁਨਤੌਤਮੀਆਰਾਂ ਹਨ . ਵਜਸਿੱਥਤੇ ਸਕਤੂਲਮੀ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਸਸਿੱਵਖਿਅਤ ਅਤਤੇ ਉਤਸ਼ਜ਼ਾਹਮੀ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਕਮਮੀ ਹਸੈ
ਉਸਿੱਥਤੇ ਸਜ਼ਾਡਤੇ ਸਮੀਵਮਤ ਸਜ਼ਾਧਨ ਬਸਿੱਵਚਆਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਪਪਯਰੋਗਿਜ਼ਾਰਾਂ ਤਤੇ ਆਧਜ਼ਾਵਰਤ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਪੜੜਜ਼ਾਉਣ ਵਵਿਸਿੱਚ ਰਰੁਕਜ਼ਾਵਿਟ ਪਸੈਦਜ਼ਾ ਕਰਦਤੇ ਹਨ.
ਨਜ਼ਾਲ ਹਮੀ ਮਜ਼ਾਤ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀਆਰਾਂ ਪਰੁਸਤਕਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਤੇ ਢਰੁਕਵਿਹੀਂ ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਵਿਲਮੀ ਦਮੀ ਕਮਮੀ ਵਿਮੀ ਹਸੈ. ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਰਤੂਪ ਵਵਿਸਿੱਚ
ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਨਰੁਕਵਤਆਰਾਂ ਉਸਿੱਤਤੇ ਗਿਤਿੰਭਮੀਰ ਵਚਤਿੰਤਨ ਦਮੀ ਜ਼ਰਰੁਰਤ ਹਸੈ. ਲਤੇਖਿ ਹਤੇਠ ਵਲਖਿਤੇ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਤਤੇ ਆਧਜ਼ਾਵਰਤ ਹਰੋ ਸਕਦਤੇ ਹਨ :
1. ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਪਜ਼ਾਠਕ੍ਰਮ ਪਪਣਜ਼ਾਲਮੀ- ਪਜ਼ਾਠਕ੍ਰਮ ,ਪਜ਼ਾਠ ਪਰੁਸਤਕ , ਅਵਧਆਪਨ ਪਪਵਕਵਰਆ ਅਤਤੇ ਮਰੁਲਜ਼ਾਰਾਂਕਣ
2. ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ , ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਹਰੋਰ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਸਤਿੰਬਤਿੰਧ , ਸਵਭਆਚਜ਼ਾਰ ਅਤਤੇ ਸਤਿੰਦਰਭ
3. ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਤੇ ਢਜ਼ਾਰਾਂਚਤੇ ,ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਪਪਵਕਰਤਮੀ , ਬਣਤਰ ਅਤਤੇ ਸਰਤੂਪ
ਇਸ ਸਤਿੰਦਰਭ ਵਵਿਸਿੱਚ ਇਸਿੱਕ ਹਰੋਰ ਮਸਲਤੇ ਤਤੇ ਵਿਮੀ ਚਰਚਜ਼ਾ ਹਰੁਤਿੰਦਮੀ ਰਹਮੀ ਹਸੈ . ਉਹ ਇਹ ਵਕ ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ ਪਵਰਪਤੇਖਿ ਵਵਿਸਿੱਚ, ਖ਼ਜ਼ਾਸ ਕਰਕਤੇ
ਮਜ਼ਾਵਧਅਵਮਕ ਪਸਿੱਧਰ ਤਰੋ ਪਵਹਲਜ਼ਾਰਾਂ ਤਸਿੱਕ, ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਅਵਧਅਨ ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਹਰੋਣਜ਼ਾ ਚਜ਼ਾਹਮੀਦਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਇਸ ਵਵਿਚਜ਼ਾਰ
ਦਮੀ ਵਿਕਜ਼ਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿਜ਼ਾਲਤੇ ਮਤਿੰਨਦਤੇ ਹਨ ਵਕ ਵਵਿਚਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਪਰਪਸਿੱਕਤਜ਼ਾ ਤਤੇ ਤਰਕ-ਵਨਪਰੁਤਿੰਨਤਜ਼ਾ ਵਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਸਸਿੱਵਖਿਆਰਥਮੀ ਦਤੇ ਕਰਮੀਬ ਦਮੀ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਜ਼ਰਤੂਰਮੀ ਹਸੈ ਵਕਉਵਕ
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ਵਗਿਰਦ ਘਰੁਤਿੰਮਦਤੇ ਹਨ. ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਤੇ ਅਨਰੁਸਜ਼ਾਰ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਉਸ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਵਵਿਸਿੱਚ ਹਰੋਣਮੀ ਚਜ਼ਾਹਮੀਦਮੀ ਹਸੈ ਵਜਹੜਮੀ
ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀ ਦਤੇ ਜਮੀਵਿਨ ਦਜ਼ਾ ਵਹਸਿੱਸਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਤੇ ਅਤਤੇ ਵਜਸ ਦਤੇ ਸਹਜ਼ਾਰਤੇ ਉਹ ਸਕਤੂਲ ਤਗੋਂ ਗਿਪਵਹਣ ਕਮੀਤਮੀਆ ਰਾਂ ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਆਪਣਤੇ
ਜਮੀਵਿਨ ਦਤੇ ਅਨਰੁਭਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੋੜਨ ਦਤੇ ਸਮਰਥ ਹਰੋ ਸਕਤੇ. ਦਤੂਜਤੇ ਪਜ਼ਾਸਤੇ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਅਤਿੰਗਿਪਤੇਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਾਵਧਅਮ ਵਵਿਸਿੱਚ ਦਤੇਣ ਦਤੇ
ਹਜ਼ਾਮਮੀ, ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਤਕਨਮੀਕਮੀ ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਵਿਲਮੀ ਦਮੀ ਘਜ਼ਾਟ, ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਸਜ਼ਾਵਹਤ, ਵਵਿਚਜ਼ਾਰ-ਚਰਚਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਯਰੋਗਿ
ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਕਮਮੀ ਵਿਸਿੱਲ ਇਸ਼ਜ਼ਾਰਜ਼ਾ ਕਰਦਤੇ ਹਰੋਏ ਇਸ ਨਤੂਤਿੰ ਬਤੇਹਸਿੱਦ ਔਖਿਜ਼ਾ ਕਤਿੰਮ ਦਸਦਤੇ ਹਨ. ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੁਤਜ਼ਾਬਕ ਭਜ਼ਾਰਤਮੀ
ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਤੇ ਅਮਤੂਰਤ ਪਵਹਲਤੂਆਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਪਪਗਿਟਜ਼ਾਉਣ ਵਵਿਸਿੱਚ ਅਸਹੀਂ ਅਸਮਰਸਿੱਥ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਤੇ ਏਨਮੀਆਰਾਂ ਸਜ਼ਾਰਮੀਆਰਾਂ
ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਅਨਰੁਵਿਜ਼ਾਦ ਵਕਸ ਤਰੜਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤਤੇ ਵਕਉ ਰਾਂ ਹਰੋਵਿਤੇਗਿਜ਼ਾ.
ਸਸੈਮ ਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਚਰਚਜ਼ਾ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਸ਼ਜ਼ਾ –ਵਤਤਿੰਨ : ਉਸਿੱਚ -ਮਜ਼ਾਵਧਅਵਮਕ ( ਹਜ਼ਾਇਰ ਸਸੈਕ ਵੇਂਡ ਰਮੀ) ਸ਼ਪਤੇਣ ਮੀਆਰਾਂ ਅਤਤੇ ਉਚਤੇਰ ਮੀ
ਵਸਸਿੱਵ ਖਿਆ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਵਿਵਗਿਆਨ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਉਚਤੇਰਮੀ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਤੇ ਖਿਤੇਤਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਮਰੋਹਰਮੀ ਹਰੋਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਨਤੂਤਿੰ ਲਗਿਜ਼ਾਤਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸ਼ਵਿ ਪਸਿੱਧਰ ਤਤੇ ਹਰੋ ਰਹਮੀ
ਨਵਿਮੀਨਤਮ ਖਿਰੋਜ ਤਗੋਂ ਜਜ਼ਾਣਤੂ ਹਰੋ ਕਤੇ ਉਸਨਤੂਤਿੰ ਆਪਣਤੇ ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀਆਰਾਂ ਤਸਿੱਕ ਪਹਰੁਤਿੰਚਜ਼ਾਉਣਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਤੇਗਿਜ਼ਾ. ਇਸ ਦਤੇ ਲਈ ਨਤੇਮ-ਬਧ ਰਤੂਪ
ਨਜ਼ਾਲ ਪਜ਼ਾਠਕ੍ਰਮ ਉਸਿੱਤਤੇ ਮਰੁੜ-ਵਵਿਚਜ਼ਾਰ ਅਤਤੇ ਸਮਵੇਂ ਸਮਵੇਂ ਉਸਿੱਤਤੇ ਅਵਧਆਪਕਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਵਸਖਿਲਜ਼ਾਈ ਦਮੀ ਜਰਤੂਰਤ ਹਸੈ . ਇਸ ਲਈ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਮਰੁਲਜ਼ਾਰਾਂਕਣ ਪਪਵਕਵਰਆ ਵਵਿਵਦਆਰਥਮੀਆਰਾਂ ਦਤੇ ਕਤੌਸ਼ਲ, ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨਕ ਰਰੁਚਮੀ ਅਤਤੇ ਪਪ੍ਰਪ੍ਯਰੋਗਿਜ਼ਾਤਮਕ
ਸਮਰਸਿੱਥਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਏਸ ਢਤਿੰਗਿ ਨਜ਼ਾਲ ਸ਼ਜ਼ਾਮਲ ਕਰਨਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਗਿ
ਤੇ ਜ਼ਾ ਵਕ ਅਸਹੀਂ ਭਜ਼ਾਵਿਮੀ ਵਵਿਵਗਿਆਨਕਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ ਉਤਸ਼ਜ਼ਾਵਹਤ ਕਰ ਕਤੇ ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਨਤੂਤਿੰ
ਖਿਰੋਜ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੁੜਤੇ ਖਿਤੇਤਰਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚ ਜਜ਼ਾਣ ਲਈ ਪਪਤੇਵਰਤ ਕਰ ਸਕਮੀਏ. ਇਸ ਨਜ਼ਾਲ ਜਰੁੜਤੇ ਖਿਰੋਜ-ਪਸਿੱਤਰ ਹਤੇਠਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲਖਿਤੇ ਵਵਿਵਸ਼ਆਰਾਂ ਉਸਿੱਤਤੇ
ਕਵੇਂਦਵਰਤ ਹਰੋ ਸਕਦਤੇ ਹਨ:
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਪਜ਼ਾਠਕ੍ਰਮ ਪਪਣਜ਼ਾਲਮੀ- ਪਜ਼ਾਠਕ੍ਰਮ ,ਪਜ਼ਾਠ ਪਰੁਸਤਕ, ਅਵਧਆਪਨ ਪਪਵਕਵਰਆ ਅਤਤੇ ਮਰੁਲਜ਼ਾਰਾਂਕਣ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਉਸਿੱਚ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ ਦਤੇ ਢਜ਼ਾਰਾਂਚਤੇ , ਉਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਪਪਵਕਰਤਮੀ , ਬਣਤਰ ਅਤਤੇ ਸਰਤੂਪ
ਵਵਿਵਗਿਆਨ ਦਮੀ ਉਸਿੱਚ ਵਸਸਿੱਵਖਿਆ, ਉਸਦਮੀ ਗਿਰੁਣਵਿਸਿੱਤਜ਼ਾ, ਚਰੁਣਤੌਤਮੀਆਰਾਂ ਅਤਤੇ ਉਸ ਵਵਿਸਿੱਚ ਸਮਜ਼ਾਵਿਤੇਸ਼ਨ

3. ਕਜ਼ਾਰਜ ਯਰੋਜ ਨਜ਼ਾ
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ਇਸ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਹਸਿੱਸਜ਼ਾ ਲਸੈਣ ਲਈ ਤਰੁਹਜ਼ਾਨਤੂਤਿੰ ਆਪਣਤੇ ਪਪਸਤਜ਼ਾਵਵਿਤ ਖਿਰੋਜ-ਪਸਿੱਤਰ ਦਜ਼ਾ ਇਸਿੱਕ ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਭਤੇਜਣਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਗਿ
ਤੇ ਜ਼ਾ.
ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਤਗੋਂ ਇਸਿੱਥਤੇ ਭਜ਼ਾਵਿ ਹਸੈ ਵਕ ਤਰੁਹਜ਼ਾਨਤੂਤਿੰ ਆਪਣਤੇ ਖਿਰੋਜ -ਪਸਿੱਤਰ ਦਜ਼ਾ ਵਵਿਸ਼ਜ਼ਾ ਕਮੀ ਹਰੋਵਿਗਿ
ਤੇ ਜ਼ਾ, ਇਸ ਚਰੁਣਤੇ ਗਿਏ ਵਵਿਸ਼ਤੇ ਦਤੇ ਵਕਹੜਤੇ ਮਰੁਸਿੱਖਿ
ਨਰੁਕਵਤਆਰਾਂ ਤਤੇ ਕਵੇਂਦਵਰਤ ਹਰੋਵਿਤੇਗਿਜ਼ਾ ਅਰਥਜ਼ਾਤ ਤਰੁਹਜ਼ਾਡਤੇ ਖਿਰੋਜ-ਪਸਿੱਤਰ ਦਤੇ ਮਰੁਸਿੱਖਿ ਨਰੁਕਤਤੇ ਕਮੀ ਹਰੋਣਗਿਤੇ, ਆਪਣਮੀ ਗਿਸਿੱਲ ਦਮੀ ਪਰੁਸ਼ਟਮੀ ਲਈ ਜਜ਼ਾਰਾਂ
ਵਧਆਨ ਵਖਿਸਿੱਚਣ ਲਈ ਤਰੁਸਹੀਂ ਵਕਹੜਤੇ ਸਜ਼ਾਵਹਤ ਤਤੇ ਖਿਰੋਜ-ਵਵਿਧਮੀ ਦਜ਼ਾ ਸਹਜ਼ਾਰਜ਼ਾ ਲਓਗਿਤੇ ਅਤਤੇ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਨਜ਼ਾਲ ਤਰੁਸਹੀਂ. ਵਕਹੜਮੀਆਰਾਂ
ਧਜ਼ਾਰਨਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਸਥਜ਼ਾਪਤ ਕਰਨਜ਼ਾ ਚਜ਼ਾਹਰੋਗਿਤੇ.
ਲਤੇਖਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਤੇ ਲਈ ਦਰੋ ਸ਼ਪਤੇਣਮੀਆਰਾਂ ਹਨ.ਇਸਿੱਕ 1200-1500 ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਛਰੋਟਤੇ ਲਤੇਖਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਸ਼ਪਤੇਣਮੀ ਹਸੈ ਅਤਤੇ ਦਤੂਜਮੀ 25005000 ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਜ਼ਾਲਤੇ ਵਿਸਿੱਡਤੇ ਲਤੇਖਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਮੀ ਸ਼ਪਤੇਣਮੀ. ਵਜਵਿਵੇਂ ਉਸਿੱਪਰ ਵਿਰਣਨ ਕਮੀਤਜ਼ਾ ਵਗਿਆ ਹਸੈ ਵਕ ਇਸ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਦਮੀਆਰਾਂ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ
ਵਹਤਿੰਦਮੀ ਅਤਤੇ ਪਤਿੰਜਜ਼ਾਬਮੀ ਹਰੋਣਗਿਮੀਆਰਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਲਤੇਖਿ ਇਹਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਵਿਸਿੱਚਗੋਂ ਵਕਸਤੇ ਇਸਿੱਕ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਲਖਿਤੇ ਹਰੋਣਤੇ ਚਜ਼ਾਹਮੀਦਤੇ ਹਨ. ਆਪਣਤੇ
ਖਿਰੋਜ-ਪਸਿੱਤਰ ਦਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ 15 ਜਨਵਿਰਮੀ, 2018 ਤਸਿੱਕ ੲਿਮੀ-ਮਤੇਲ ਰਜ਼ਾਹਹੀਂ iiserm.programs@gmail.com ਪਤਤੇ ਤਤੇ
ਭਤੇਵਜਅਜ਼ਾ

ਜਜ਼ਾ

ਸਕਦਜ਼ਾ

ਹਸੈ,

ਤਤੇ

ਹਰੋਰ

ਜਜ਼ਾਣਕਜ਼ਾਰਮੀ

ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ

ਦਮੀ

ਵਿਸੈਬਸਜ਼ਾੲਿਮੀਟ

http://azimpremjiuniversity.edu.in/iiser-seminar ਤਤੇ ੳਰੁਪਲਬਸਿੱਧ ਹਸੈ.

ਪਤਤੇ ਤਤੇ ਭਤੇਜ ਵਦਓ . ਤਰੁਸਹੀਂ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਜਸ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ( ਵਹਤਿੰਦਮੀ ਜਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤਿੰਜਜ਼ਾਬਮੀ ) ਵਵਿਸਿੱਚ ਆਪਣਜ਼ਾ ਖਿਰੋਜ-ਪਸਿੱਤਰ ਪਤੇਸ਼ ਕਰਨਜ਼ਾ
ਚਜ਼ਾਹਰੁਤਿੰਦਤੇ ਹਰੋ , ਉਸਤੇ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ ਵਵਿਸਿੱਚ ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਵਲਖਿ ਕਤੇ ਭਤੇਜਰੋ . ਛਰੋਟਤੇ ਲਤੇਖਿ ਦਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ 400-500 ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਅਤਤੇ ਵਿਸਿੱਡਤੇ ਲਤੇਖਿ ਦਜ਼ਾ
ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ 600- 1000 ਸ਼ਬਦਜ਼ਾਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਹਰੋਣਜ਼ਾ ਚਜ਼ਾਹਮੀਦਜ਼ਾ ਹਸੈ . ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਪਪਵਿਜ਼ਾਨ ਹਰੋਣ ੳਰੁਪਰਤਿੰਤ ਤਰੁਹਜ਼ਾਨਤੂਤਿੰ ਪਤੂਰਜ਼ਾ ਪਸਿੱਤਰ ਉਸਤੇ ਭਜ਼ਾਸ਼ਜ਼ਾ
ਵਵਿਸਿੱਚ ਵਲਖਿ ਕਤੇ ਭਤੇਜਣਜ਼ਾ ਹਰੋਵਿਤੇਗਿਜ਼ਾ. ਅਤਿੰਗਿਪਤੇਜ਼ਮੀ ਵਵਿਸਿੱਚ ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਜਜ਼ਾਰਾਂ ਪਤੂਰਤੇ ਲਤੇਖਿ ਪਰਵਿਜ਼ਾਨ ਨਹਹੀਂ ਕਮੀਤਤੇ ਜਜ਼ਾਣਗਿਤੇ.
ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਦਮੀ ਪਰਵਿਜ਼ਾਨਗਿਮੀ ਦਮੀ ਸਤੂਚਨਜ਼ਾ 15 ਫਰਵਿਰਮੀ, 2018 ਤਸਿੱਕ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਦਮੀ ਵਿਸੈਬਸਜ਼ਾਈਟ ੳਰੁਤਤੇ ਅਤਤੇ ਈ-ਮਤੇਲ ਦਰੁਆਰਜ਼ਾ
ਦਤੇ ਵਦਸਿੱਤਮੀ ਜਜ਼ਾਵਿਤੇਗਿਮੀ. ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਦਤੇ ਲਤੇਖਿਕਜ਼ਾਰਾਂ ਤਗੋਂ ਪਤੂਰਤੇ ਅਲਤੇਖਿ ਦਮੀ ਪਹਰੁਤਿੰਚ ਦਮੀ ਉਮਮੀਦ 15 ਜਰੁਲਜ਼ਾਈ, 2018 ਤਸਿੱਕ ਰਹਤੇਗਿਮੀ.
ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਪਤੇਸ਼ ਕਮੀਤਤੇ ਗਿਏ ਪਰਵਚਆਰਾਂ ਅਤਤੇ ਇਹਨਜ਼ਾ ਤਤੇ ਹਰੋਈਆਰਾਂ ਵਵਿਚਜ਼ਾਰ-ਚਰਚਜ਼ਾਵਿਜ਼ਾਰਾਂ ਦਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾਰਜ਼ਾਰਾਂਸ਼ ਇਸਿੱਕ ਪਰੁਸਤਕ ਦਤੇ
ਰਤੂਪ ਵਵਿਸਿੱਚ ਪਪਕਜ਼ਾਵਸ਼ਤ ਕਮੀਤਜ਼ਾ ਜਜ਼ਾਵਿਤੇਗਿਜ਼ਾ. ਵਧਆਨ ਯਰੋਗਿ ਹਸੈ ਵਕ ਇਸ ਸਸੈਮਮੀਨਜ਼ਾਰ ਵਵਿਸਿੱਚ ਖਿਰੋਜ ਪਸਿੱਤਰ ਵਲਖਿਤੇ ਵਬਨਜ਼ਾਰਾਂ ਵਹਸਿੱਸਜ਼ਾ ਲਸੈਣਜ਼ਾ
ਸਤਿੰਭਵਿ ਨਹਹੀਂ ਹਰੋਵਿਗਿ
ਤੇ ਜ਼ਾ.
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