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ਸਾਿਹਤ  ਚਰੋੀ  

 

ਹਮਸ਼ੇਾ  ਆਪਣ ੇ ਅਿਧਆਪਕ  ਤ  ਪੁੱਛ:ੋ  

-ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਲੂ ਦੀ ਸਾਿਹਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ।  
-ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ ੇਸਰਤੋਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
-ਕੀ ਤਹੁਾਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪਰ੍ੋਜੇਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 
ਨੋਟਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਜਰਰੂੀ ਹਨ।  

ਮਰੇੇ ਦਸ਼ੇ ਿਵਚ ਿਕਸ ੇਦਸੂਰ ੇਦੇ ਿਲਖਤ ਕੰਮ 
ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਇੱਥ ੇ
ਇਹ ਚੀਜ਼  ਫਰਕ ਿਕਉਂ ਹ?ੈ  
ਸਾਿਹਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਵੱਖ - ਵੱਖ 
ਹੈ।  ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਇਕ ਪੈਰੇ ਦੀ 
ਨਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹ  ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ।  ਕਈ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਹੂੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿਕਉਂ ਿਕ ਇਸਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਿਗਆਨ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹ  ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਿਵਸ਼ਾ 
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਇਹ ਜਾਣਦ ੇਹੋਏ ਵੀ ਿਕ ਇਹ ਬਈੇਮਾਨੀ ਦਾ 
ਇਕ  ਰਪੂ ਹ,ੈ ਕਝੁ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਾਿਹਤ 
ਚੋਰੀ ਿਕਉਂ  ਕਰਦੇ  ਹਨ ? 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਚਨਾ 
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ।  

- ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਿਲਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ
ਉਹ ਸੋਚਦ ੇਹਨ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਿਲਖਾਈ ਕਰਨ

ਦੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਨਹ  ਹੈ।  

- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਕ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੇ
ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਨਕਲ ਕਰਣਾਂ
ਸੌਖਾ ਮੰਨ ਲਦੇ ਹਨ।  

 

 ਜੇ  ਤੁਸ   ਿਕਸ ੇ ਹੋਰ  ਦੀ  ਰਚਨਾ  ਦੀ ਵਰਤ  ਕਰ  

ਰਹੇ  ਹੋ  ਤੇ ਯਾਦ  ਰਖੋ  ਿਕ  ਅਿਧਆਪਕ  ਨੂੰ  ਪਤਾ  
ਲਗ ਜਾਏਗਾ।  ਪੇਸ਼ੇਵਰ  ਲੇਖਕਾਂ  ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  
ਅਤ ੇਵਾਕ ਬਨਾਵਟ ਇਕ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਤ ਵੱਖਰੀ  
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਨਕਲ  ਕੀਤੀ  ਹੋਈ  ਰਚਨਾ  ਦੀ  ਥਾਂ  
ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਆਪਕ  ਨੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ  ਰਚਨਾ  ਮਨਜ਼ੂਰ  

ਹੋਏਗੀ  ਭਾਵ  ਉਸ  ਿਵਚ  ਗਲਤੀਆਂ  ਵੀ  ਹੋਣ । 
 

ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਪੁੱਛ ੇਜਾਣ  
ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦ ੇ 

ਜਵਾਬ  

  
 

“ Plagiarism” 
 

[Punjabi] 

 
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਿਵਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਲ ਸਪਸਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ESL/ELL) ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜੋਨ  ਵਰਕਰਾਂ (MCLW) ਦੀ 
ਟੀਮ ਵਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 

ਿਵੱਚ ਇਕ ਹੈ। 
  
  
 

    
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 



   

ਸਾਿਹਤ  ਚਰੋੀ  ਕੀ  ਹੈ ?  
ਕੈਨੇਡਾ ਿਵਚ ਸਾਿਹਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਇਕ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ 
ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਣ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੀ 
ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਨਾ 
ਿਕ ਿਵਚਾਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ।  

 
ਉਦਾਹਰਨ  ਦ ੇ ਤਰੌ  ਤ ੇ:  

- ਪਰੂਾ ਿਨਬੰਧ ਿਜਸ ਿਵਚ ਇਕ ਇਕ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।  
- ਿਕਸੀ ਮੋਲਕ ਰਚਨਾ ਿਵਚ ਮਾੜਾ
ਿਜਹਾ ਹਰੇ ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਝੁ ਵਾਕਾਂ
ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ।  

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਿਵਚਾਰ, ਆਂਕੜੇ, ਿਚੱਤਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਉਸਦੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ਨੂੰ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  

ਿਵਿਦਆਰਥੀ   ਸਾਿਹਤ  ਚਰੋੀ  ਲਈ  ਿਕਹੜ ੇ ਆਮ 
ਤਰੀਿਕਆ ਂ ਦਾ  ਇਸਤਮੇਾਲ  ਕਰਦ ੇ ਹਨ? 
ਇੰਟਰਨੇਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਹਤੁ ਛੇਤੀ
ਸ਼ੋਧ ਸਮਗਰੀ ਟੋਲ ਲਦੇ ਹਨ ਿਜਸਨੂੰ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰ
ਕੇ ਆਪਣੀ ਿਲਖਾਈ ਿਵਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਮਗਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ
ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਿਹਤ ਚੋਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
ਇਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹ।ੈ 
ਉਦਾਹਰਨ   ਦ ੇ ਤਰੌ  ਤ ੇ:  
-  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਿਵਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਵਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ, ਪੂਰੇ ਪਰੂੇ ਵਾਕ ਜਾਂ ਪੈਰੇ,
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਸ ਿਵਚ ਜੋੜ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।  
-  ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਕਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੱਮਗਰੀ ਿਵਚ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਕੇ 
ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਿਪੱਛੇ ਕਰ ਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 
ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਹ।ੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ 
ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹ  ਬਣ ਜਾਂਦੀ। 
- ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੂਜੇ ਬੰਿਦਆਂ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਬਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਮਾਨਤਾ ਿਦੱਤ ੇਬਗਰੈ ਕਦ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਮੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ  
ਸਕਦਾ  ਹ?ੈ       
ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਚਾਰ ਆਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ 
ਸਧਾਰਨ ਿਗਆਨ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤ ੇਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ  

ਜਰੂਰੀ ਨਹ  ਹੈ।  

ਉਦਾਹਰਨ ਦ ੇਤਰੌ ਤ:ੇ  

- ਚੰਦਰਮਾ ਿਪਰ੍ਥਵੀ ਦਾ ਉਪਗਰ੍ਿਹ ਹੈ।  
- ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਕ ਭੁਚਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਿਵਚ ਹੈ। 
 

ਸਾਿਹਤ  ਚਰੋੀ  

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ 

ਜੇ  ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਸਾਿਹਤ  ਚਰੋੀ  ਕਰਦਾ  
ਫਿੜਆ  ਜਾਂਦਾ  ਹ ੈ ਤੇ  ਕੀ  ਹੁੰ ਦਾ  ਹ ੈ?  
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਤੇ 'ਜੀਰ'ੋ ਿਮਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੂੰ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਸਾਿਹਤ  ਚਰੋੀ  ਤ  ਿਕਸ  ਤਰਾਂ 
ਬਚ  ਸਕਦਾ  ਹ?ੈ  
1. ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਧ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਂਦੇ ਰਹੋ। 
ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਿਵਚ ਮੁੱਖ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਨੂੰ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਸਮ 
ਪੜੇ ਹੋਏ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਿਨਆਦ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਧੇ ਿਸੱਧ ੇਿਲਖੋ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ 
ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਤੋ ਕੀ ਹੈ।  
2. ਿਜਹਤਰ੍ੀਆਂ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਸਿਫਆਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤ 

ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਰਖੋ। ਇਸਦੇ ਿਵਚ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਲੇਖ, 

ਇੰਟਰਨੇਟ, ਖਾਕ,ੇ ਸਾਰਣੀਆਂ ਆਿਦ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ। ਿਜੰਨਾਂ 
ਤੁਸ  ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਸਤ ਅਿਧਕ ਿਲਖਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹੈ।

3.  ਆਪਣੇ ਅਿਧਆਪਕ ਤ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਿਕਵਂ 

ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਗ 
ਿਟੱਪਣੀ (footnotes) ਅਤੇ ਸਰਤੋਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 
(bibliography) ਦੇਣਾ । 

ਪਗ ਿਟੱਪਣੀ (Footnotes) - ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤ ਲਏ 
ਗਏ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ । 

ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ( Bibliography) - ਅੱਖਰ ਕਰ੍ਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ
ਬਣੀ ਹੋਈ ਿਕਤਾਬਾਂ, ਲੇਖਾਂ, ਿਰਸਾਲੇ, ਵੇਬਸਾਈਟ ਆਿਦ ਦੀ ਸੂਚੀ,

ਿਜਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਮ ਤੁਸ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
 


