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ਡਰਸ ਕਡ

ਸਮੀਿਖਆ ਫੀਡਬਕ

2021
 


30 ਅਗਸਤ - 15 ਅਕਤਬਰ ਤਕ ਮੀਿਟਗ 
ਹਈ 


ਤੀਖ਼ਣ ਿਦਰਸ਼ ਮਈ2021ਿਵਚ,ਇਟਰਸਕਲਕਸਲਦੀਡਰਸਕਡਦੀਸਾਲਾਨਾਸਮੀਿਖਆਦਰਾਨਇਕਬਨਤੀਦ ਬਾਅਦ,ਗਵਰਿਨਗਬਰਡਨਨੀਤੀਦੀਿਵਆਪਕਸਮੀਿਖਆਕਰਨਲਈਿਕਹਾ।ਜਨਤਕ

ਿਟਪਣੀ     ਤਇਲਾਵਾ,ਸਕਲਅਧਾਰਤਮੀਿਟਗ ਿਵਚਮਾਿਪ ,ਿਵਿਦਆਰਥੀ     ਅਤਸਟਾਫਤ ਫੀਡਬਕਇਕਤਰਕੀਤਾਿਗਆਸੀ।ਇਕਔਨਲਾਈਨਫਾਰਮਨਸਮੀਿਖਆਦੀਿਮਆਦਦਦਰਾਨ
117
ਫੀਡਬਕਸ ਝਕਰਨਦਮਕਵੀਪਰਦਾਨਕੀਤ।	ਸਾਰ ਸਕਲ  ਿਵਚ 117
ਹਠ ਇਕਤਰਕੀਤਫੀਡਬਕਦਾਸਾਰਹ।ਮੀਿਟਗ ਿਵਚਿਹਸਾਲਣਵਾਲਿਜ਼ਆਦਾਤਰਲਕ ਨਇਕ	ਮੀਿਟਗ  ਹਈ	
10
ਸਚਾਰ ਦ 10 ਚਨਲ
ਡਰਸਕਡਦਸਮਰਥਨਦਾਸਕਤਿਦਤਾਜਲਗਾਤਾਰਲਾਗਕੀਤਾਜ ਦਾਹ,ਲਗਾਤਾਰਨਤੀਿਜ	ਦ ਨਾਲ,ਅਤਇਹਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਦੀਉਮਰ ਿਧਆਨਿਵਚਰਖਦਾਹ।ਜਬਦਲਦਾਹ,ਤ ਬਹਮਤ ਨਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ਕੀਤੀਹ:
ਲਿਗਗਸਦੀਆਿਗਆਦਣਾ,
ਟਕਸਟ,ਐਪਸਅਤਸਰਵਖਣ)
(CUSDਅਜ,2ਿਮਟਅਜ,ਵਬਸਾਈਟ ,ਫਸਬਕ, ਫਟਜ ਫਟਹਏਕਪਿੜ	 ਇਜਾਜ਼ਤਦਣਾ	ਈਸਟਾਗਰਾਮ,ਈਮਲ,ਿਵਅਕਤੀਗਤਮੀਿਟਗ, ਿਨਕਰਦੀਮਨਜ਼ਰਸ਼ਦਾਲਬਾਈਅਤਸਵੀਕਾਰਯਗਐਥਲਿਟਕਿਨਕਰ ਸਧਣਾ

ਅਗਕੀਹ
239
239 ਵਾਧ ਿਵਅਕਤੀਗਤ

ਇਸਸਮੀਿਖਆਤਪਦਾਹਣਵਾਲੀ	ਿਸਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤਗਵਰਿਨਗਬਰਡਦਆਰਾਜਨਵਰੀ2022	ਔਨਲਾਈਨ ਿਟਪਣੀ	

1
ਿਵਚਕਾਰਵਾਈਕੀਤੀਜਾਵਗੀ।ਗਵਰਿਨਗਬਰਡਦਆਰਾਅਿਤਮਕਾਰਵਾਈਤਪਿਹਲ ਮਾਿਪ , ਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਅਤਸਟਾਫ ਿਫਰਤਪਸ਼ਟੀਦਾਮਕਾਿਮਲਗਾ।

ਕੀ ਕਲਿਵਸ ਯਨੀਫਾਈਡ ਦ ਡਰਸ ਕਡ   ਸਿਧਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?



ਹਰ ਸਖ਼ਤ	ਠੀਕ ਬਾਰ	ਘਟ ਸਖ਼ਤ

3%	28% 68%
 ਸਕਲਦੀ	ਮੀਿਟਗ ਿਵਚ,ਕਲਿਵਸਯਨੀਫਾਈਡ ਿਹਸਦਾਰ ਨਮਿਹਸਸਕੀਤਾਿਕਿਜ਼ਲਹਦਡਰਸ ਕਡਦੀਜ ਚਕੀਤੀਜਾਣੀਚਾਹੀਦੀਹਅਤਮਜਦਾ
ਕਪਿੜ	ਦੀ	ਸ਼ਲੀ	ਅਤਮਜਦਾਫਸ਼ਨਦੀ	
ਮਗ  ਦਰਸਾਉਣਲਈਕਝਸਧ ਕੀਤੀ	
ਜਾਣੀ	ਚਾਹੀਦੀ	ਹਨ।
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2 ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਗਏ ਖਤਰ


ਿਵਿਦਆਰਥੀ     ਦੀਉਮਰ

ਲਾਗਕਰਨਦਰਾਨਸਚਾਰ

ਇਕਸਾਰਨਤੀਜ/ਲਾਗਕਰਨਾ

ਵਖ-ਵਖਿਵਿਦਆਰਥੀਦਸਰੀਰਦੀ     ਿਕਸਮ 

ਿਮਆਰ ਦੀਸਮਾਨਤਾ(ਿਲਗ)

ਅਨਕਲਕਪਿੜ     ਦਾਖਰਚਾ/ਉਪਲਬਧਤਾ

ਕਡਿਵਚਸਪਸ਼ਟਭਾਸ਼ਾਦੀਲੜਹ
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ਮਾਿਪ  ਦਾ ਫੀਡਬਕ
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ਸਾਈਟ  ਤ ਿਵਚਾਰਨ ਲਈ ਪਰਮਖ ਖਤਰ*


ਕਮਫਲਜ ਿਪਰਟ


ਲਿਗਗਸ	4


ਫਟ/ਫਰਜ਼


ਿਨਕਰਦੀ ਲਬਾਈਅਤ
ਜਬ 

0	20

* Number of sites listing area as top consideration
 ਸਭਾਵੀਤਬਦੀਲੀਦਖਤਰ ਬਾਰਪਛਜਾਣ'ਤ,ਪਿਰਵਾਰਆਮਤਰ'ਤ ਹਠ ਿਦਤਤਤ ਦੀਸਮੀਿਖਆਕਰਨਾਚਾਹਦਸਨ:
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ਲਿਗਗਸ:ਸਝਾਅ"ਕਈਪਾਬਦੀ	ਨਹੀ"ਤਲਕ"ਕਈਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀ,"ਤ"ਜਦਤਕਹਠਲਿਹਸ  ਪਰਲਪਿਹਰਾਵਨਾਲਢਿਕਆਜ ਦਾ ਹਉਦਤਕਠੀਕਹ।"
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ਫਟ-ਿਚਥੜ:ਿਚਤਾਵ ਮਖਤਰ'ਤਪਟ /ਸ਼ਾਰਟ  ਲਭਣਿਵਚਮਸ਼ਕਲ 
'ਤਕਿਦਰਤਹਦੀ	ਹਨਜਪਿਹਲ ਤਫਟ/ਿਚਥੜਜਾਣਲਈਨਹੀ ਬਣਾਈ	ਗਈ     ਸਨ।

file_8.png

ਿਨਕਰ:ਿਜ਼ਆਦਾਤਰਲਬਾਈ(ਲਬੀਿਨਕਰ ਲਭਣਾਔਖਾ)ਦਨਾਲ-ਨਾਲਲਾਗਕਰਨਿਵਚਮਸ਼ਕਲ ,ਅਤਐਥਲਿਟਕਿਨਕਰ'ਤਜਬ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ'ਤਮੜਿਵਚਾਰਕਰਨਦਾਸਝਾਅਿਦਤਾਿਗਆਹ।
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ਕਮਫਲਜ:ਭਾਗੀਦਾਰਹਰਾਨਹਨਿਕਕੀਕਮਅਜਵੀਸਰਿਖਆਸਬਧੀ ਿਚਤਾਵ ਪਦਾਕਰਦਾਹ,ਅਤਕੀਫਜੀਪਿਰਵਾਰ ਦਸਮਰਥਨਿਵਚਇਸ 'ਤਮੜਿਵਚਾਰਕੀਤਾਜਾਸਕਦਾਹ।
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ਮਾਿਪ  ਨ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹਾ
85%	73%	68%

ਲਿਗਗਸ	ਿਨਕਰ	ਫਟ/ਿਰਪਸ



ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਫੀਡਬਕ
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#1	ਸਾਈਟ ਜਵਾਬ  ਤ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਵਸ਼*

ਿਚਤਾ ਦਾ ਖਤਰ: ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ

94%

ਨ ਲਿਗਗਸ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਲਈ ਿਕਹਾ
 
ਕਮਫਲਾਜ


ਲਿਗਗਸ


ਿਰਪਡ/ਫਰਡ


ਿਨਕਰਨੀਤੀ
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"ਸਟਰ  ਿਵਚ ਸਟਾਈਲ ਲਭਣਾ ਮਸ਼ਕਲ ਹਦਾ ਹ, ਖਾਸ ਤਰ 'ਤ ਜੀਨਸ ਅਤ	* Number of sites listing area as top consideration ਸ਼ਾਰਟਸ ਿਬਨ  ਛਕ ਜ  ਫਰਜ਼ ਦ।"
-ਿਵਿਦਆਰਥੀ
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ਡਰਸ ਕਡ ਸਮੀਿਖਆ ਫੀਡਬਕ
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ਸਟਾਫ ਫੀਡਬਕ


ਿਜ਼ਆਦਾਤਰਸਟਾਫਦਜਵਾਬ ਨਡਰਸਕਡਨੀਤੀਿਵਚਘਟਸਖ਼ਤਜ ਮਾਮਲੀਤਬਦੀਲੀ	ਕਰਨਲਈਿਕਹਾ। ਉਹਨ ਦਸਚਨਦਖਤਰਲਾਗਕਰਨਦੀਇਕਸਾਰਤਾਅਤਲਾਗਕਰਨ'ਤਕਿਦਰਤਹਨਤ ਜਇਹਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆਜਾਸਕਿਕਸਟਾਫ਼ਮਬਰ  ਉਲਘਣਾਦਸਬਧਿਵਚਉਹਨ ਦਆਪਣਿਨਰਣ'ਤਨ ਛਿਡਆਿਗਆ
ਸੀ।	ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ 

ਚਾਰਟਸਾਈਟਫੀਡਬਕਿਵਚਪਰਮਖਿਤਨਤਰਜੀਹ ਿਵਚਇਕਦਰਪ ਿਵਚਉਠਾਏਗਏਿਵਿਸ਼	 ਦਰਸਾਉਦਾਹ।
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42%	55%
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ਲਿਗਗਸ(77.42%)	ਿਰਪਡ/ਫਰਡਪਟ(35.48%)


ਿਜਵ ਹ ਛਡ	ਘਟ ਸਖਤ
 ਿਨਕਰ(ਲਬਾਈਜ ਜਬ)(29.03%)

ਿਵਿਦਆਰਥੀ     ਦੀਉਮਰ(22.58%)
 ਇਕਸਾਰਤਾ(25.81%)

ਕਮਫਲਾਜ(16.13%)




ਵਾਧ ਔਨਲਾਈਨ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫੀਡਬਕ 239

ਹਾਲ ਿਕਿਵਆਪਕਤਰ'ਤਸਿਹਮਤੀਇਹਸੀਿਕਘਟਸਖਤਪਿਹਰਾਵਾਕਡਬਣਾਉਣਲਈਕਝ ਰਪ ਿਵਚਬਦਲਾਅਕੀਤਜਾਣਚਾਹੀਦਹਨ,ਇਸਬਾਰਿਵਸ਼ਸ਼ਤਾਿਕਕੀਜਹਉਹਿਜਹਾਰਿਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾਹਅਤਕੀਬਦਲਣਾਚਾਹੀਦਾਹ,ਿਵਆਪਕਸੀ।ਮਾਿਪ	ਅਤਸਟਾਫ਼ਦੀ	ਿਟਪਣੀ	

ਿਵਚ,ਬਨਤੀਕੀਤਬਦਲਾਅਦਾਸਭਤਵਡਾਖਤਰਲਿਗਗਸ,ਛਟੀਲਬਾਈਅਤਫਬਿਰਕਸ,ਮਢ ਦੀ	ਪਟੀ	ਦੀਚੜਾਈ/ਕਰਪਡਟਾਪ,ਅਤਵਾਲ /ਿਚਹਰਦਵਾਲ 'ਤਕਦਿਰਤਹ।

ਕਲ23ਿਟਪਣੀ	ਨਖਾਸਤਰ'ਤਿਚਤਾਜ਼ਾਹਰਕੀਤੀਿਕਪਿਹਰਾਵਾਕਡਔਰਤ ਪਰਤੀ "ਿਜਨਸੀ"ਜ "ਿਵਤਕਰਾ"ਕਰਦਾਹ,ਜਦਿਕਕਈਿਟਪਣੀ	ਨਡਰਸਕਡਦੀਿਲਗਿਨਰਪਖਤਾ ਬਾਰਸਮਝਦੀਘਾਟ ਪਰਦਰਿਸ਼ਤਕੀਤਾਅਤ/ਜ ਇਹਮਿਹਸਸਕੀਤਾਿਕਅਜਦਫਸ਼ਨ ਇਸਤਰੀਿਵਿਦਆਰਥੀ	ਲਈਵਧਰਮਸ਼ਕਲਬਣਾਉਦਹਨ।ਇਸਦੀ	ਲੜ ਦੀਪਾਲਣਾ ਕਰਨਲਈ।
ਖਾਸ ਖਤਰ  ਨਾਲ ਸਬਧਤ ਿਟਪਣੀ 

ਕਮਫਲਾਜ	12
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ਫਟ/ਚੀਥੜ	48
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ਿਵਅਕਤੀ  ਦਆਰਾ 239 ਿਟਪਣੀ 

184 ਮਾਪ, 17 ਸਟਾਫ਼, 38 ਿਵਿਦਆਰਥੀ
31 ਮਜਦਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ/ਮਾਿਪ     /ਸਟਾਫ਼ ਈਮਲ ਨਾਲ ਮਲ ਨਹੀ ਖ ਦਾ
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ਡਰਸ ਕਡ ਿਵਚ ਕਪੜ ਲਭਣ ਿਵਚ ਮਸ਼ਕਲ

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬਨਤੀ ਦ ਕਾਰਨ ਵਜ ਅਕਸਰ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹ
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ਵਰਦੀ	

ਲਗਭਗ 25 ਿਟਪਣੀ  ਿਵਚ ਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਖ   ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਿਵਕਲਪ ਵਜ ਸਝਾਅ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਸੀ

ਵਾਲ	37 ਟਪੀ                         18
ਲਗਿਗਗਸ

ਿਵਨਹਣਾ	10

ਿਨਕਰ
 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ	 ਿਟਪਣੀ	

ਲਾਗ ਕਰਨ ਅਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤ ਿਚਤਾ ਜ਼ਾਹਰ
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120	ਕੀਤੀ ਿਕ ਲੜਕੀ  ਲਈ ਡਰਸ ਕਡ ਨਾਲ ਵਧਰ ਮਸ਼ਕਲ ਸਮ  ਸੀ
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104


ਖਡਟੀਮ 	4

ਟਕਟਾਪਸ	31 ਵਰਦੀ                              24

0	25	50	75	100	125
 ਹਰ ਸਝਾਅ

ਪਸ਼ਵਰ ਖਡ ਟੀਮ , ਿਵਨਹਣ, ਜਤੀ  ਅਤ ਟਪੀ  'ਤ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  ਿਟਪਣੀ  ਦਾ ਵੀ ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਘਟ ਿਗਣਤੀ ਿਵਚ।

ਿਟਪਣੀ     ਦੀਿਗਣਤੀ
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