
ਜਗਤ ਗੂਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨ ‘ਓਪਨ ਐਡਂ ਿਡਸਟਸ ਲਰਿਨੰਗ’ ਰਾਹ  ਿਸੱਿਖਆ 

ਦ ੇ ਸਕਤੀਕਰਨ ਿਵ ੇ ਤੇ ਇਕ ਵੈਿਬਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ 

 
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ, ਨਵ  ਸਥਾਿਪਤ ਸਟੇਟ ਓਪਨ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਗੂਏਜਜ, ਨ  ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਰਿਹਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਓਪਨ 

ਐਡਂ ਿਡਸਟਸ ਲਰਿਨੰਗ ਰਾਹ  ‘ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸ ਕਤੀਕਰਨ’ ਿਵ ੇ ਤੇ ਇਕ ਵੈਿਬਨਾਰ ਲਗਾਇਆ। 

ਭਾਰਤੀ ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਿਵਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਿਵਚ ਓਪਨ ਐਡਂ ਿਡਸਟਸ ਲਰਿਨੰਗ 

ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਕੁਆਲਟੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰ ਚ ਨਾ ਕਰਨ 

ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਦੇ ਸੁਪਨ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਦਆੁਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ, ਆਰਿਥਕ 

ਿਵਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਿਵੱਿਦਆ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵ ੇ ਤਾਵ  ਦੇ ਕਾਰਨ, ਓ.ਡੀ.ਐਲ 

ਇੱਕ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਅਿਧਐਨ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ 

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਾਹਰ ਅਿਧਆਪਕ  ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ  ਅੱਗੇ 

ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਬਾਲਗ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇ ੇਵਰ  ਲਈ ਨਵ ਅਵਸਰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਿਵ ਾਲ 

ਿਵ ਵਿਵਆਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਿਵੱਚ ਏਕੀਿਕਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਪੋ: ਅਮੀ ਉਪਾਿਧਆਏ, ਵਾਈਸ ਚ ਸਲਰ, ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ ਅੰਬਦੇਕਰ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ, 

ਗੁਜਰਾਤ ਨ ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਿਸਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਿਖਅਕਾ ਨੰੂ ਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਤ  ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ 

ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਕਈ ਗੁਣ  ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਖੇਤਰੀ ਭਾ ਾਵ  ਿਵੱਚ ਕੋਰਸ  ਦੀ ਪੇ ਕ  ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ ਿਦਆਂ, ਉਨ  ਨ ਿਕਹਾ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੁਨਰ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਿਸਸਟਮ ਵਧੀਆ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਓਡੀ ਾ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਸੰਬਲਪੁਰ ਦੇ ਫਾਉਡਰ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ੀਕ ਤ ਮੋਹਪਾਤਰਾ ਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ 

ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 

ਿਨੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸ ਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ  ਨ ਪਹੰੁਚਯੋਗਤਾ, ਿਕਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ  ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ 

ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਤ ੇਇੱਕ ਓਡੀਐਲ ਿਸਸਟਮ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ  ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸ ਝੇਦਾਰੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਉਨ  ਨ ਅੱਗੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲੋੜ ਦੀ ਅਧਾਰਤ ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਲੋਕ  

ਨੰੂ ਅਗ ਹਵਧੂ, ਤਰਕ ੀਲ, ਿਵ ਲੇ ਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਿਦਮਾਗ ਨਾਲ ਿਸੱਿਖਅਤ ਬਣਾ ਦੀ ਹੈ। ਿਫਲਹਾਲ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰੀਜਨਲ ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਾਿਨਕ ਮੀਡੀਆ ਪੋਡਕ ਨ ਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ 

ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ  ਨ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਨੰੂ ਵਧਾਈ ਿਦੱਤੀ ਅਤੇ ਉਉਨ  ਦ ੇ  ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਓਪਨ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਨੰੂ ਇਗਨੂ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲੇ ਿਦਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਿਦੱਤਾ। 



ਡਾ. ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ, ਸਾਬਕਾ ਪੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨਟਰ, ਅੰਕੜਾ ਿਵਭਾਗ, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਪਨ 

ਲਰਿਨੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਨ ਚਾਰ ਦਹਾਿਕਆਂ ਦੇ ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਸ ਝਾ 

ਕੀਤਾ ਿਕ ਿਕਵ ਇਹ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ  ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਿਵਹਾਰਕ ਿਵਕਲਪ ਬਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ  ਨੰੂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਿਲੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ  ਿਵੱਿਦਆ ਦਾ 

ਅਵਸਰ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਿਵਚ ਇਕ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੰੂ 

ਦਰਸਾ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਓ.ਡੀ.ਐਲ ਪਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਿਸੱਿਖਆ 

ਦੀ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਪਣਾਲੀ ਵਜ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਹ ਲੋਕ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਿਚਤ ਰਿਹਣ ਦੇ 

ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਨਰ  ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਵੈਿਬਨਾਰ ਿਵਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 100 ਤ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰ ਾਮਲ ਹੋਏ. ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡਾ: ਗੁਰਲੀਨ 

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੋ: ਅਨੀਤਾ ਿਗੱਲ, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ’  ਦੁਆਰਾ 

ਪੇ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

 

 


