
KHALSA COLLEGE AMRITSAR 

CODE OF ETHICS FOR STUDENTS 
 

Do you know that as a Khalsa College students, 

a. You have the right to expect a teacher to take your classes on time, sincerely and 
effectively. 

b. Have the right to expect the teacher to grade and evaluate your progress regularly. 
c. Own any original work you have produced. 

On the other hand, do you know that as a student you are expected to. 
a. Reach the class on time and remain for the duration of the scheduled class. 
b. Submit work that is your own. 
c. Expect the faculty to give assignments for the evaluation of your progress. 

It is in the interest of the students of Khalsa College that they should ensure that the 
learning environment is free from all behaviour that would jeopardize the teaching and 
learning process. Such behaviour might include, but is not limited to, missing, cheating, 
indiscipline in the class, plagiarism, uttering to false statement to obtain concessions 
and falsification of information.  
 

 
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਿਵੱਚ ਿਵਚਰਦ ੇਹਏੋ, ਿਸੱਖ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦ ੇਸਨੁਿਹਰੀ ਅਸਲੂ 

 
 ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰ ਅਡੋਲ ਿਨਸ਼ਚਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ। 
 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ੂਨੂੰ  ਗੁਰ ੂਜਿੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੀ ਗੁਰ ੂਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਜੀ ਨੂੰ  ਹੀ ਗੁਰ ੂਮੰਨਣਾ। 
 ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ “ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ੈਏਕ ੈਪਿਹਚਾਨਬ”ੋ ’ਤੇ ਪਿਹਰਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ 

ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। 
 ਗੁਰ ੂਸਾਿਹਬ ਵਲ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ  ਬਖਸ਼ੇ ਿਨਆਰਪੇਨ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ ਦ ੇਹੋਏ ਕੇਸ  ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ੇਬਾਟ ੇਦਾ ਅੰਿਮਤ ਛਕਣਾ। 
 ਧਰਮ ਦੀ ਿਕਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕ ੇਛਕਣਾ। 

 ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਅਤ ੇਗੁਰ ਵਾਕ “ਗਰੁ ਪਰਸਾਦੀ ਿਵਿਦਆ ਵੀਚਾਰ ੈਪਿੜ ਪਿੜ ਪਾਵ ੈਮਾਨੁ” 

’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। 
 ਅਕਾਲ ਪਰੁਖ ਅਗੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਕ ੇਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਿਕ ਮੈਨੂੰ  ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਅਤ ੇਸੂਝ-ਬੂਝ ਬਖਸ਼ੇ। 

 ਗੁਰ ੂਸ਼ਬਦ “ਦਿੇਹ ਿਸ਼ਵਾ ਬਰ ਮੋਿਹ ਇਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ  ਨ ਟਰੋ” ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਕਮਾਈ 

ਕਰਨੀ। 
 

 

 


