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;wekbh Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh ns/ :'iBkpzdh
________________________________________________________________________
gkm BzpoL 1H1
b/yeL vkH G[fgzdo e"o
________________________________________________________________________
f;Zfynk Bhsh ^ noE, gfoGkPk ns/ Bhsh fBoXkoe sZs
1H1H0 pDso
1H1H1 T[d/P
1H1H2 G{fwek
1H1H3 noE ns/ gfoGkPk
1H1H4 f;Zfynk Bhsh dhnK fBoXkoe J/iz;hnK
1H1H5 Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh dk ftek;
1H1H6 ;t?^gohyD gqPB
1H1H7 f;Zfynk Bhsh d/ fBoXkoe sZs
1H1H8 ;[Mkn
1H1H9 f;Zfynk Bhsh 2016 dk f;Zfynk gqsh BIohnK (Vision)
1H1H10 f;ZNk
1H1H11 jtkbk gqPB
1H1H12 ;t?^gohyD nfGnk;
1H1H13 jtkbk g[;seK

1H1H1 T[d/P
fJ; gkm B{z gVQB s'A pknd ftfdnkoEh fBwBfbfys rZbK s'A ikD{ j'Dr/L
 T[j f;Zfynk Bhsh d/ noEK s'A ikD{ j'Dr/.
 T[j tZy^tZy ftukoXkoek dhnK f;Zfynk BhshnK ;pzXh ftukoK s'A ikD{ j' ikDr/.
 T[j f;Zfynk Bhsh fBoXkoB dhnK tZy^tZy J/iz;hnK ;zpzXh ikDekoh jkf;b eoBr/.
 T[j Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh d/ ftek; ;zpzXh ikDekoh gqkgs eoB d/ :'r j' ikDr/.
 T[j f;Zfynk Bhsh d/ fBoXkoe sZsK dh ftnkfynk eoB d/ ekfpb j' ikDr/.
1H1H2 G{fwek
Bhsh fe;/ th ;oeko, okiBhfse gkoNh iK tgkoe ndko/ tb'A |?;fbnK, rshftXhnK
ns/ j'o wkwfbnK B{z gqGkfts eoB ns/ fBoXkfos eoB bJh pDkJh rJh :'iBk j[zdh j?. fJj
ftP/P gVktK dk ;w{j ns/ ;z;kXBK dk ftsoD (tzv) j[zdk j?, fi; dh fJZe fBPfus ;wK^;hwk
j[zdh j?. fJj fe;/ ftP/P iBse T[d/P dh g{osh bJh pDkJh iKdh j?. n;b ftZu, Bhsh T[d/PK
dh gqkgsh bJh pDkJ/ rJ/ fdPk^fBod/P jh j[zd/ jB.
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okPNoh Bhsh ;oeko d[nkok okPNoh gZXo *s/ okPNoh^T[d/PK dh gqkgsh bJh
pDkJhnK rJhnK rshftXhnK ns/ wkordoPB d/ sZEK dk ;w{j j[zdk j?.
BhshnK nkgD/ ekoi^y/so, ifNbsk, |?;bk^wkj"b, u'DK ns/ fBofDnK d/ ;w{j d/
ekoB fJZe d{i/ Bkb'A fGzB j[zdhnK jB. fJj rZb sK ;gZPN jh j? fe i/eo fe;/ Bhsh dk
ekoi^y/so fInkdk j't/rk sK fJj Bhsh T[FzBh jh ;wZf;nkg{oB pD ikt/rh.
1H1H3 noE ns/ gfoGkPk
f;Zfynk Bhsh dk noE j? f;Zfynk d/ Nhu/ ns/ T[d/P fBoXkfos eoB/ fijV/ fe
:'iBkekoK, fBoD/ekoK, gqpzXeK bJh f;Zfynk dk gqpzX eoB bJh ;jkfJe f;ZX j'D sK fe
f;Zfynk dh soZeh j' ;e/. f;Zfynk Bhsh T[j j? i' fe T[d/P fBoXkfos eoe/ f;Zfynk dh
;fEshnK ftZu ;[Xko fbnkT[Adh j?.
f;Zfynk Bhsh f;Zfynk d/ y/so d/ fB:w ns/ ;oeko d[nkok pDkJh rJh Bhsh j[zdh j?.
fJ; s'A fJbktk fJj T[jBK fB:wK ns/ ekB{zBK dk ;zrqfj j?, fiBQK d[nkok f;Zfynk gqDkbh d/
ekoiK dk gqPk;B j[zdk j?.
ih jowB (G. Harman-1984) B/ f;Zfynk Bhsh B{z gfoGkfPs eofdnK fejk j? fe
“fJj gqsZy ns/ ngqsZy T[d/Pg{oB rshftXhnK, i' ehshnK iKdhnK jB, dk ;w{j j? fiBQK dk
;zpzX fe;/ ftP/P ftZfdne ;wZf;nk iK wkwb/ Bkb jz[dk j? ns/ fJ;dk e'Jh fBPfus T[d/P jz[dk
j?.”
i/wI JhH w?e eb?bB (James E. Mc Clellan-1968) nB[;ko, “Bhsh^fBowkD
nkgD/^nkg ftZu fJZe fB:w^nkXkfos rshftXh j? i' nfij/ fB:w pDkT[Adh j? i' ftZfdne
;z;EktK d/ nfXekohnK dhnK rshftXhnK B{z fBoXkfos eodh j?. ”
j?o'bv b?;tkb (Herold Lasswall-2001) nB[;ko, “f;Zfynk^Bhsh T[d/PK, ehwsK ns/
nfGnk;K dk gq;skfts gq'rokw j[zdk j? fi;dk noE fJj j? fe fJ; ftZu B?fse ns/ nkofEe
ftP/PsktK tkbh ;gZPN :'iBk d/ ;gZPN T[d/PK bJh ;gZPN fdPk^fBod/P j'D/ ukjhd/ jB.”
fJ; soQK n;hA efj ;ed/ jK fe f;Zfynk Bhsh T[j :'iBk j?, fi; d[nkok ;oekoK fJj
|?;b/ eodhnK jB fe f;Zfynk ;z;EktK Bkb eh ehsk ikt/ s/ eh Bk ehsk ikt/.
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1H1H4 f;Zfynk Bhsh dhnK fBoXkoe J/iz;hnK

1H1H5 Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh dk ftek;
Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh dk ftek; fBwBfbfys o{g ftZu eo ;ed/ jKL
(T) 1968 dh f;Zfynk Bhsh fBoXkoB s'A gfjbK f;Zfynk ftek;
(n) f;Zfynk Bhsh 1968
(J) BthA f;Zfynk Bhsh 1986
(;) foftT{ ew/Nh fog'oN 1990
(j) P'Xh e"wh f;Zfynk Bhsh, 1992
(T) 1968 dh f;Zfynk Bhsh fBoXkoB s'A gfjbK f;Zfynk ftek;
nIkdh s'A pknd Gkos ;oeko B/ :{Bhtof;Nh f;Zfynk efwPB (1948^49) ns/
;?ezvoh f;Zfynk efwPB (1952^53) fB:[es ehs/ go fJj f;Zfynk d/ yk; gZXo sZe jh ;hws
oj/. ;oeko f;Zfynk d/ jo/e gZXo *s/ ;[Xko eoBk ukj[zdh ;h. fi; B{z fXnkB ftZu oZyd/ j'J/
1964 JhH ftZu e'mkoh efwPB fB:[es ehsk frnk. T[; dhnK f;ckoPK *s/ jh 1968 *u
gfjbh tko d/P B{z okPNoh f;Zfynk Bhsh ;"Agh rJh. feT[Afe f;Zfynk ‘oki ftPk’ (state
subject) ;h, fJ; eoe/ e/Adoh ;oeko fJ; B{z m'; o{g *u bkr{ eoB ftZu ekw:kp Bk ojh.
d{i/ gk;/ r?o^eKro;h okiK dhnK ;oekoK B/ th f;Zfynk Bhsh (1968) B{z nwbh o{g d/D ftZu
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e'Jh ;ekokswe G{fwek BjhA fBGkJh. f;ZNk fJj j'fJnk fe e'mkoh efwPB dhnK f;ckoPK *s/
pDh Bhsh f;Zfynk d/ fJfsjk; ftZu nfXnkfJ pD e/ ofj rJh.
(n) f;Zfynk Bhsh 1968
;[szso Gkos ftZu gfjbh tko ;oeko B/ 1968 ftu okPNoh f;Zfynk Bhsh pDkJh i' fe fJ;
gqeko j?L
;[szsosk gqkgsh s'A pknd e/Adoh ns/ gqKsh ;oekoK e"wh soZeh ns/ ;[oZfynk d/
gqGktPkbh ;kXB d/ o{g ftZu f;Zfynk tZb T[u/uk fXnkB d/AdhnK ojhnK jB. ;oeko tZb'A
ekfJw ehshnK eJh efwPBK s/ ew/NhnK B/ fiBQK ftu :{Bhtof;Nh n?I{e/PB efwPB
(1948^49) ;?ezvoh n?I{e/PB efwPB (1952^53) Pkfwb jB, f;Zfynk d/ g[Bo fBowkD dhnK
;wZf;nktK dh SkD^phD ehsh j?. fJBQK ew/Nhnk dhnK f;|koPK d/ cb;o{g f;Zfynk gqDkbh B{z
;'XD tZb eJh edw u[Ze/ rJ/ ns/ ;qh itkjo bkb Bfjo{ dh nrtkJh j/m gk; ehs/ ftfrnkB
;pzXh gq;sktK d/ f;ZN/ tZi'A ftfrnkB, fPbg, ftfrnkB nB[;zXkB d/ ftek; tZb tX/o/ I'o fdZsk
frnk. shi/ gzi^;kbK :'iBK d/ S/eVb/ to/Q ftu fJj wfj;{; ehsk frnk fe ;w[Zuh f;Zfynk
ftt;Ek B{z fJe tko w[V x'fynk ikt/, sK i' f;Zfynk dh g[zBo T[;koh dk ezw Bt/A f;foU
nkozfGnk ik ;e/. Bshi/ tZi'A f;Zfynk d/ okPNoh ;o{g ns/ ;ko/ gVktK ns/ gZyK T[FZs/ f;Zfynk
d/ ftek; bJh nB[Pk;B f;XKsK ns/ BhshnK ;zpzXh ;oeko B{z ;bkj d/D bJh okPNoh
f;Zfynk efwPB (1964^66) fB:[es ehsk frnk. fJ; efwPB dh fog'oN 1966 ftZu gqekfPs
j'Jh. j[D se fog'oN T[Fs
Z / ek|h fNZek fNZgDh j' u[Zeh j? ns/ ;oeko B{z fJj s;Zbh j' rJh j?
fe efwPB dhnK e[M e[ f;ckoPK Bkb ;ko/ jh ;fjws jB.
(J) BthA f;Zfynk Bhsh 1986
okPNoh f;Zfynk Bhsh (1968) dh n;|bsk B/ e/Adoh ;oeko d/ ezB yVQ/ eo fdZs/.
;oeko fJj ;'uD bJh wip{o j' rJh fe f;Zfynk B{z oki ftPk pDk e/ PkfJd e'Jh G[Zb j'
rJh. ;oeko fJ; G[Zb B{z S/sh jh ;[XkoB d/ w{v ftZu ;h. fi;dk Bshik 1976 JhH ftZu t/yD
B{z fwfbnk. e/Ado ;oeko ;zftXkB dh 76 thA ;'X b? e/ nkJh fi; ftZu f;Zfynk B{z ‘oki ftP/’
s'A pkjo eZY e/ ‘;wtosh ;{uh’ (concurrent list) ftZu oZy fdZsk frnk. f;Zfynk d/ fJfsjk;
ftZu fJj Bk G[ZbD tkbh xNBk ;h feT[Afe fJ; Bkb e/Adoh ;oeko B{z f;Zfynk d/ y/so ftZu
Bhsh pDkT[D ns/ T[; B{z m'; o{g *u bkr{ eoB dk nfXeko gqkgs j' frnk. T[; ;w/A e/Ado
ftZu iBsk gkoNh dh ;oeko ;h ns/ T[;B/ ;zB 1979 JhH ftZu okPNoh f;Zfynk Bhsh dk
yoVk fsnko ehsk. ni/ fJj w[Zdk ftuko nXhB ;h fe e/Ado ftZu iBsk gkoNh dh ;oeko
Bk ojh ns/ T[; d[nkok pDkJh rJh Bhsh fJfsjk; pD e/ ofj rJh.
fJzdok rKXh dh w"s (nes{po, 1984 JhH) s'A pknd ;qh okiht rKXh gqXkBwzsoh pD/.
nkgD/ gfjb/ jh GkPD ftZu ;qh rKXh B/ d/P B{z ibd jh BthA f;Zfynk Bhsh fdZs/ ikD pko/
n?bkB ehsk. 1985 JhH ftZu T[jBK B/ f;Zfynk dh toswkB ;fEsh dk ikfJIk b?D s'A pknd
fJZe d;skt/I 'Challenge of Education: A Policy Perspective' SgtkfJnk. fJ; d;skt/I
'Challenge of Education' (f;Zfynk dh tzrko) T[FZs/ ;ko/ d/P ftZu tZy^tZy ekBcoz;K, ;?whBkoK
ns/ f;Zfynk e/AdoK ftZu ftnkge o{g Bkb uouk ehsh rJh. ;oeko dh o[uh dk fJ; s'A jh
gsk bZrdk j? fe fJ; d;skt/I B{z ;kohnK y/soh GkPktK ftZu nB[tkd ehsk frnk. fJ;
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d;skt/I dhnK 5,80,000 gqshnK fJzrfbP ftZu, 2,40,000 fjzdh ftZu ns/ 4000 jIko T[od{
ftZu SgtkJhnK rJhnK fi; B{z f;Zfynk wzsokb/ d[nkok d/P dhnK tZy^tZy ftZfdne ;z;EktK,
:{Bhtof;NhnK, ftdtkBK, f;Zfynk Pk;sohnK e'b G/fink frnk. fJ;dk ;ko/ b'eK B/ Gotk
j[zrkok fdZsk ns/ fJ; ;zpzX ftZu pj[s ;ko/ ;[Mkn ns/ ftuko ;oeko B{z G/i/ rJ/. f;Zfynk
wzsokb/ ns/ fJ;d/ ;zrmBK d[nkok 29 ;?whBkoK dk nk:'iB ehsk frnk. oki gZXo *s/ th
;?whBkoK, toePkgK ns/ ftuko r'PNhnK dk gqpzX ehsk frnk. wzsokb/ B{z fJ; ;zpzX ftZu
ftPkb ;wZroh ns/ ;[Mkn gqkgs j'J/. T[; s'A pknd wB[Zyh t;hfbnK d/ wzsokb/ B/ fJjBK ;ko/
;[MktK ns/ ftukoK dk fXnkB Bkb nfXn?B ehsk. T[; s'A pknd e"wh f;Zfynk Bhsh
1986^g/Pekoh (National Policy on Education 1986-Presentation) Bkwe d;skt/I wzsokb/
tZb'A fsnko ehsk frnk. fi; *s/ oki f;Zfynk wzsohnK, okPNoh ftek; gfoPd ns/ e/Adoh
f;Zfynk ;bkjeko p'ov dh whfNzr j'Jh ns/ fog'oN T[FZs/ uouk ehsh rJh. fJ; s'A pknd
fJ; B{z w[V^;'X e/ e"wh f;Zfynk Bhsh 1986 JhH dk yoVk (Draft of National Policy on
Education 1986) fsnko eoe/ ;oeko B{z ;"Afgnk frnk. ;oeko B/ fJ; B{z ;z;d ftZu g/P
ehsk fi; B{z b'e ;Gk B/ 8 wJh, 1986 JhH B{z gk; eo fdZsk. b'e ;Gk dh wBi{oh s'A pknd
fpZb oki ;Gk ftZu G/I fdZsk frnk fi; *s/ oki ;Gk B/ 13 wJh B{z nkgDh w'jo brk fdZsh.
nr;s, 1986 JhH ftZu e"wh f;Zfynk Bhsh d/ ;zpzX ftZu gq'rokw nk| n?ePB (Programme of
Action) B{z wBi{oh d/ fdZsh rJh. fi; Bkb fJ; *s/ nwb P[o{ j'fJnk.
(;) fothT{ ew/Nh fog'oN 1990
fJBQK f;|kfoPK pko/ fothT{ ew/Nh B/ Nhek fNZgDh ehsh s/ BthnK f;|koPK th
ehshnK. fothT{ ew/Nh dk ftuko ;h fe fgzvK ftu bVehnK dk 29# ;wK pkbD fJeZmk eoB
s/ 20# ;wK S'N/ pZfunK dh d/y Gkb nkfd ftu br iKdk ;h. T[BQK B{z gVQkT[D bJh T[BQK B{z
fJBQK fIzw/tkohnK s'A e[M jZd se w[es eoBk Io{oh ;h. fothT{ ew/Nh B/ f;|kfoP ehsh ;h fe
;w[dkfJ d/ B/V/ gkDh, pkbD s/ gP{nK bJh uko/ dk gqpzX ehsk ikt/. gqh^gqkfJwoh ;e{b fJ;
GKs y'bQ/ ikD fe 300 dh nkpkdh T[Fg
Z o fJe gqkfJwoh ;e{b j't/. fJ;/ gqeko jh 1500 dh
nkpkdh s/ fJZe fwvb ;e{b y'fbQnk ikt/. ;e{bK d/ ;w/A B{z ns/ S[ZNhnK B{z ftT[AspZX ehsk
ikt/. ;EkBh nfXnkgeK dh Gosh ehsh ikt/. pZfunK B{z g[;seK s/ todhnK ;oekoh you/ s/
fdZshnK ikD. pZfunK B{z ;ekbofPg tXk fdZsh ikt/. pZ;K d/ ;w/A B{z ;e{b d/ ;w/A nB[;kopdb
fdZsk ikt/. bVehnK bJh tZyo/ j'o ;e{b y'b/Q ikD s/ ;e{bK ftZu tX/o/ j';Nb ;Ekgs ehs/
ikD. f;Zfynk d/ y/so ftZu fJ;soh ftfdnkoEhnK dh N?eBheb s/ gq'c?PBb ;z;EktK ftZu
Gosh dhnk ;[ftXktK tXkJhnK ikD. T[BQK bJh tX/o/ tIh|/ pDkJ/ ikD, j';Nb dhnK ;[ftXktK
tXkJhnK ikD s/ T[BQK B{z j'o eJh gqeko d/ tIhc/ th fdZs/ ikD.
fJ; s'A fJbktk f;Zfynk B{z ;op^ftnkgh pBkT[D bJh s/ y/soh tyo/t/A d{o eoB bJh
BthnK ;ehwK pDkJhnK ikD. fJ; soQK Bkb gkmeqw B{z fJ; gqeko spdhb ehsk ikt/ fe
fJ;sohnK d/ fJfsjk; ftZu gqw[Zy ezwK B{z T[ikro ehsk ikt/ s/ T[BQK d/ ;';kfJNh d/ ftek;, d/
Gkr B{z do;kfJnk ikt/. nZmt/A gzi ;kbK :'iBK ftZu fJ;sohnK bJh ;NZvh ;?ANo
:{Bhtof;NhnK ftZu s/ wkBsk gqkgs ;'Pb ;kfJz; y'I ;z;EktK ftZu ;Ekgs ehs/ ikD. fJj th
f;|kfoP ehsh rJh j? fe gqkfJwoh fwvb s/ jkJh ;e{bK ftZu fJ;soh nfXnkgeK dh frDsh
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50# pDk fdZsh ikDh ukjhdh j?. fJj f;|koP ehsh rJh j? fe fJ;soh nfXnkgeK B{z ;e{b
d/ B/V/ d/ fJbke/ ftu'A jh Gosh eoBk ukjhdk j?.
fJ;sohnK bJh f;Zfynk d/ y/so s'A pkjo s'A ;jkfJsk eoB bJh ‘wfjbk ;z;EktK’
pDkJhnK ikD s/ T[BQK B{z :'r n\fsnko gqdkB ehs/ ikD. fJ; gq'rokw okjhA T[BQK nzPK s/ I'o
fdZsk ikDk j? I' fe f;Zfynk d/ y/so s'A pkjo j[zd/ jB. fJ; soQK eoB Bkb fJ;soh f;Zfynk
B{z th ;jkok fwb/rk.
(j) ;'Xh e"wh f;Zfynk Bhsh, 1992
e"wh f;Zfynk Bhsh (1986) id'A d/P ftZu bkr{ ehsh rJh sK fJ; Bhsh dk f;nk;h
gZXo *s/ fto'X j'D bZrk. tZy^tZy gqKsK, fiZE/ r?o^eKro;h je{wsK ;B, B/ Bhsh gqsh ;zd/j
iskfJnk. r?o^eKro;h gkoNhnK B/ Bhsh d/ fybkc ‘;op fjzd f;Zfynk pukU’ ew/Nh dk
fBowkD eo fbnk. fi; Bkb Bhsh fto'Xh nzd'bB ekch GZy frnk. go okiht rKXh dh
;oeko B/ fto'X dh gotkj Bk eod/ j'J/ Bhsh *s/ nwb ikoh oZfynk. S/sh jh e/Ado dh
okiBhfse s;tho pdbh ns/ eKro; dh ;oeko N[ZN rJh. ;qh thH ghH f;zx d/P d/ gqXkB
wzsoh pD/. T[jBk B/ 1986 JhH tkbh Bhsh dk fto'X ehsk ns/ Bhsh dh ;whfynk bJh
nukohnk okw w{osh dh gqXkBrh j/m fJZe okiBhfse T[Eb^g[Eb j'Jh ns/ thH ghH f;zx dh
;oeko B{z ;Zsk s'A pkjo j'Dk fgnk. ;qh uzdo P/yo d/P d/ nrb/ gqXkB wzsoh pD/ go ew/Nh B/
nkgDk ezw ikoh oZfynk ns/ d;zpo, 1991 ftZu nkgDh ;whfynk fog'oN ;oeko B{z g/P
ehsh. fog'oN T[FZs/ uouk j'Dh pkeh ;h fe ;zB 1992 ftZu eKro; fco s'A ;Zsk ftZu nk rJh
ns/ ;qh ghH thH Bof;wQk okU d/P d/ gqXkB wzsoh pD/. T[jBK dh ;oeko dh fJZSk ;h fe 1986
tkbh Bhsh B{z jh fJzB^fpzB bkr{ ehsk ikt/ go nukohnk okw w{osh ew/Nh dh fog'oN ;z;d
ftZu pfj; bJh gJh ;h. fJ; B{z fXnkB ftZu oZyd/ j'J/ e/Adoh ;oeko B/ ;qh iBkodB o?vh dh
gqXkBrh j/m 1986 dh Bhsh B{z w"id
{ k ;w/A ftZu Gkosh jkbsK B{z fXnkB ftZu oZyfdnK w[V s'A
ftukoD ;zpzXh ew/Nh dk rmB ehsk.
iBkodB o?vh ew/Nh B/ 1992 JhH ftZu nkgDh fog'oN e/Adoh ;oeko B{z ;"Agh. wB[Zyh
;z;kXB ftek; wzsoh ;qh noi[B f;zx B/ 7 wJh, 1992 B{z ;'Xh f;Zfynk Bhsh B{z ;z;d ftZu g/P
eofdnK fejk fe e"wh f;Zfynk Bhsh (1986) w"i{dk ;w/A nB[;ko th ;jh j?. fgSb/ e[ZM ;kbK
d"okB j'J/ ftek; eoe/ fJ; ftZu e[M pdbkn Io{oh j' frnk ;h. fi; ekoB fJ; B{z ;'fXnk
frnk.
;'Xh f;Zfynk Bhsh (1992) ftZu e'Jh fInkdk gfotosB BjhA ehs/ rJ/. fJ; ftZu d'
Bt/A g?o/Q i'V/ rJ/ idfe okPNoh f;Zfynk gqDkbh, ;wkBsk bJh f;Zfynk (nB[;{fus iksh, pkbr
f;Zfynk ftZu ;[XkJh ehsh rJh), tZy^tZy gZXoK *s/ f;Zfynk d/ w[V^;zrmB, ns/ f;Zfynk
ftPk^t;s{ s/ gqfefonk d/ BthBheoB ftZu e[M ;[Xko ehsk frnk idfe pkeh d/ ;ko/ f;ob/y
e"wh f;Zfynk Bhsh (1986) tkb/ jh ;B.
1H1H6 ;t?^gohyD gqPB
T) f;Zfynk Bhsh fBoXkoB dh fe;/ fJZe gfoGkPk dh ftnkfynk eo'.
n) 1968 dh f;Zfynk Bhsh fBoXkoB s'A gfjbk f;Zfynk ftek; pko/ fby'<
J) f;Zfynk Bhsh 1986 B{z nkgD/ PpdK ftZu fby'.
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1H1H7 f;Zfynk Bhsh d/ fBoXkoe sZs
1H G{r'fbe sZsL fszB w[Zy G{r'fbe sZs jB fijV/ fe f;Zfynk Bhsh B{z fBoXkfos eod/
jBL tksktofBe ;fEshnK, iB;zfynk tzv, G{wh fGzBsk. fJjBK sZsk d/ nB[;ko jh
f;Zfynk Bhsh fBoXkos eod/ ;w/A gqhfynktK ns/ S[ZNhnK d/ fdBK dk fBoXkoB eoBk
ukjhdk j?. T[dkjoD ti'AL^ nk;No/bhnK ftZu d' fe;wK dh f;Zfynk dk gqpzX fBoXkos
ehsk frnk j? fJZe Pfjoh pZfunK bJh ns/ fJZe g/Av{ pZfunk bJh. fJ;soK fJj ;ko/
G{r'fbe sZs f;Zfynk Bhsh fBoXkoB ftZu ;jkfJe j[zd/ jB.
2H fJfsjkf;e sZsL f;Zfynk Bhsh fJfsjk; toswkB, GftZy, G{sekb B{z fJZefmnK b?
e/ uZbdh j? sK i' fBozsosk pDh oj/. f;Zfynk Bhsh B{z g[okD/ Gkosh ;ZfGnkuko ns/
;ZfGnsk B{z ;zGkb e/ oZyDk g?Adk j? sK i' T[jBK B{z t/yd/ j'J/ ;kfJz; ns/ seBkb'ih B{z
ftef;s ehsk ik ;e/. T[dkjoD ti'AL fit/A fJZe vkeNo fe;/ wohI dk fJbki eoB s'A
gfjbk T[;dh ;koh fgSbh fpwkoh dk fBohyD eodk j? ns/ fco T[;dk fJbki P[o{
eodk j?. fJ;/ soQK f;Zfynk Bhsh pDkT[D t/b/ n;hA nkgD/ fgSb/ fJfsjkf;e fgS'eV
B{z b? e/ jh BthA Bhsh dk fBoXkoB eod/ jK.
3H ekB{zBh sZsL f;Zfynk B{z 76thA ;'X nB[;ko 1976 ftZu ‘oki ftP/’ s'A eZY e/ ‘;wtosh
;{uh’ ftZu gkfJnk frnk j?. gozs{ ni/ th nfij/ e'Jh ekB{zB BjhA pDkJ/ rJ/ i' fe
f;Zfynk B{z g{o/ d/P ftZu fJe;kosk Bkb ubk ;eD. gqkJht/N ;?eNoK ftZu ubkJh ik ojh
f;Zfynk fpBk fe;/ fBoXkfos fB:wK ns/ ekB{zBk s'A uZb ojh j?. Bhsh^fBoXkoeK B{z nfij/
ekB{zB pDkT[D/ ukjhd/ jB fi; Bkb f;Zfynk ftZu fJe;kosk nkt/.
4H nkofEe sZsl ;kv/ d/P ftZu ns/ j'o eJh d/PK ftZu i' fe ni/ ftef;s j' oj/
jB, pj[s ;ko/ b'e rohph o/yk s'A Bhu/ jB fijVk fe d/P d/ ftek; d/ o;s/ ftZu
o[ektN pD iKdk j?. i/ d/P nwho j't/rk sK jh T[FZE/ f;Zfynk tXhnk j't/rh. o;wh
f;Zfynk T[FZE/ jh ;zGt j? fiZE/ T[sgkdB tXhnk j't/rk. i/ d/P dh nkofEe jkbs wkVh
j't/rh sK T[FZE/ dh f;Zfynk ;fEsh th p[oh j'tr
/ h. fJ; bJh io{oh j? fe i/eo d/P dh
nkofEe jkbs tXhnk j't/rh sK jh f;Zfynk d/ T[d/P ns/ gkmeqw fBoXkfos ftP/P
fdPk tZb fBoXkfos eod/ j'J/, d/P B{z soZeh dh okj s/ b? ikfJnk ik ;edk j?.
T[dkjoD ti'L^ ikgkB, :{H n?;H J/H tor/ d/PK ftZu nfijhnk f;Zfynk BhshnK dk
fBowkD ehsk iKdk j?, fijBK okjh T[FZE' d/ b'eK B{z nkgD/ g?oK s/ yVQk ehsk ik ;e/.
Gkos ftZu nfijh f;Zfynk Bhsh dk fBowkD ehsk ikt/ fi; ftZu e'Jh tor G/d^Gkt
ns/ ;wkfie G/d^Gkt Bk ehsk ikt/.
5H seBheh sZsL seBheh eqKsh d[nkok f;Zfynk B{z ftef;s ehsk ik ;edk j?. fJ;d/
bJh io{oh jBL wkfjo wBZ[yh^Pesh ns/ ni'e/ seBheh ;kXB. tXhnk f;Zfynk gqpzX
bJh ;kv/ e'b ni'ehnK seBheK fit/A fe nkfvU^thvhU ;kXB, o/fvU, N?bhthiB, N/g
foekovo, gq'i?eNo, Ttoj?Av^gq'i?eNo, ezfgTF{No, ;wkoN ebk; o{w nfd j'D/ ukjhd/
jB. fJ; ftZu e'Jh PZe BjhA fe fJj ;kohnK seBheK wfjzrhnK jB ns/ fJjBK dh
;KG^;zGkb th io{oh j?. pPos/ jo fgzv ns/ Pfjoh ;z;Ektk ftZu fJ;dh ikDekoh
nfs io{oh j?.
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uD"shnK ns/ o[ektNKL
 czvk dh xkNL^i/ ;e{bK B{z ;jh ns/ b'AVhd/ czv ;oeko tZb'A w[jZJhnk BjhA
eotkJ/ iKd/ sK T[j seBkb'ih Bkb ;zpzfXs ;kXBK dk gq:'r ;jh sohe/ Bkb
BjhA ehsk ik ;edk.
 :'r ns/ wkfjo nfXnkgek dh xkNL^ d{;oh uD'sh fJj j? fe ftZfdne
;z;EktK ftZu :'r nfXnkgeK dh xkN j? fi;eoe/ T[j fJjBK ;kXBK dk gq:'r
BjhA eo ;ed/ ns/ ;kXB p/eko jh gJ/ ofj iKd/ jB. 2015 d/ ;ot/yD ftZu
fJj gkfJnk frnk j? fe 88H5# ;e{bk ftZu :'r ns/ wkfjo nfXnkge BjhA
jB.
 tZXdh iB;zfynk dhnK io{osKL iB;zfynk ftZu brksko tkXk f;Zfynk bJh
fJZe tZvh u{B'sh j?. fdB gqsh fdB tZXdh ik ojh iB;zfynk d/ ekoB Bhsh
fBoXkoeK B{z f;oc toswkB ;w/A bJh jh ftZfdne BhshnK BjhA pDkT[DhnK
g?AdhnK pbfe nkT[D tkb/ ;w/A B{z ;kjwD/ oZy e/ th BhshnK dk fBowkD eoBk
g?Adk j?. fJ; soQK f;Zfynk Bhsh fBoXkoeK B{z fJ; u[D"sh dk ;kjwDk eoBk g?
fojk j?.
6H ;wkfie sZEL ;wkfie pdbkt bJh f;Zfynk fJZe io{oh n"Iko dk ezw eodh j?.
Gkosh ;wki B{z w[ZY s'A iks^gks, B;btkd, fbzr G/d^Gkt nkfd fJZe fGnkBe fpwkoh
dh soQK bZrhnK j'JhnK jB. f;Zfynk Bhsh fJ; soK dh j'Dh ukjhdh j? fi; Bkb
fJjBK ;wkfie p[okJhnK B{z iVQ'A ysw ehsk ik ;e/. f;Zfynk Bhsh nB[;ko d/P d/
fgSV/ fJbkfenK d/ b'eK ftZu f;Zfynk ftef;s eoB bJh w[nktI/ fdZs/ ikD/ ukjhd/ jB
ns/ fJ;soh f;Zfynk T[FZs/ ftP/P I'o d/Dk ukjhdk j? fi; Bkb fbzr d/ G/d^Gkt \sw j'
;eD.
7H toswkB f;Zfyne YKukL f;Zfynk Bhsh B{z nZi dhnK ;fEshnK, ;'fwnK,
ekpbhnsK B{z fXnkB ftZu oZyDk ukjhdk j?. nZi dh f;Zfynk Bhsh B{z fJ; soQK ezw
eoBk ukjhdk j? sK i' f;Zfynk ftZu j"bh^j"bh ;[Xko eoe/, T[;dhnK p[okJhnK B{z ysw
ehsk ik ;e/. sKfe f;Zfynk ftZu nk ojhnk o[ektNk Bkb fBgfNnk ik ;e/. T[dkjoB
ti'L^ fit/A nZi eZb pI[or b'e BthA seBkb'ih dk gq:'r eoB s'A vod/ jB gozs{ id'A
T[j j"bh^j"bh fJ;dk gq:'r eoBk f;Zy b?Ad/ jB sK T[jBK B{z fJ;dh nkds g? iKdh j?.
8H ftZsh o[ektNKL Gkos d/P ni/ ftef;s j' fojk j? fJ; eoe/ fJZE/ f;Zfynk B{z pj[s
xZN soIhj fdZsh iKdh j? ns/ Bkb jh ftZsh ;kXBK dh ewh j'D ekoB fJj ;wZf;nk
j'o tZX iKdh j?. i/eo ;kv/ e'b ftZsh ;kXB T[gbpX j'Dr/ sK jh n;hA f;Zfynk B{z
soZeh d/ o;s/ *s/ fbik ;ed/ jK. fJ;bJh Bhsh^fBoXkoeK B{z nfij/ sohe/ bZGD/
ukjhd/ jB fijBK oKjh f;Zfynk dhnK ftZsh o[ektNK B{z d{o ehsk ik ;e/.
9H ;zftXkfBe sZsL f;Zfynk Bhsh pDkT[Ad/ ;w/ ;kB{z ;zftXkB ftZu fBoXkfos “w"fbe
nfXekoK ns/ fBod/Pe f;XksK” B{z fXnkB ftZu oZyDk ukjhdk j? sK i' d/P dh
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okiBhfse, nkofEe ns/ ;wkfie, b'eszsoh gqDkbh d/ nB[;ko Bhsh pDkJh ik ;e/.
f;Zfynk Bhsh ftZu T[j ;ko/ w[Zb j'D/ ukjhd/ jB i' fe ;zftXkB ftZu fdZs/ rJ/ jB.
10H nzsookPNoh gqGktL f;Zfynk d/ ftek; bJh d[BhnK d/ tZy^tZy d/Pk ftZu Bt/A
gq:'r ehs/ ik oj/ jB. fJjBK gq:'rK d/ Bshi/ d[BhnK d/ ;ko/ d/Pk ftZu UNESCO
ns/ UNICEF oKjh gj[zukJ/ iKd/ jB, fJjBK B{z fXnkB ftZu oZyd/ j'J/ n;hA nkgD/ d/P
ftZu f;Zfynk Bhsh pDk ;ed/ jK.
1H1H8 ;[Mkn
Gkosh ;fEsh d/ ;zdoG ftZu, d/P Bkb ;zpzfXs j/mK fdZs/ rJ/ wkwfbnK B{z
f;Zfynk^Bhsh ftZu fBoXkoe dh G{fwek ndk eoBh ukjhdh j?^
 ftZfdne w"fenK sZe gj[zu,
 ftZFfdne ;/tktK d/ ftsoD tzv ftZu ;wkBsk,
 ftZfdne gqDkbh dh ;zouBk,
 nzdo{Bh e[Pbsk,
 pkjoh e[Pbsk ns/
 f;Zfynk d/ y/so d/ gqpzX bJh ;z;Ekrs gqpzX.
1H1H9 f;Zfynk Bhsh 2016 dk f;Zfynk gqsh BIohnK (Vision)
(Logo)
"Educate, Encourage, Enlighten"

ftPt^gZXoh j[Bo, ftPt Pesh, T[u/oh f;Zfynk, T[d:'fre Gkrhdkoh dk ftek;.
f;Zfynk ;G dh gj[zu ftZu j't/, bVehnK bJh w[|s f;Zfynk gqpzX.
ftfdnkoEhnK dhnK wzrK dh g{osh eoB tkbh buedko f;Zfynk.
;kyosk, ihtB^e[Pbsk, o[Irko ;zGt pDkT[D bJh b'AVhdh ;otgZyh f;Zfynk.
ihtB Go uZbD tkbh nfijh f;Zfynk i' fe ftfdnkoEhnK dhnK ftZsh o[ektNK B{z d{o
eo/.
wB[Zyh ;z;kXB wzsokb/ d[nkok BthA f;Zfynk Bhsh (2016) fBoXkoB bJh fdZs/ rJ/
;[Mkn
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;kv/ Gkos dh MHRD wzsoh Pqhwsh ;wfosh I{fpB fJokBh B/ BthA f;Zfynk Bhsh 2016 dk
fBowkD eoB bJh eJh wjsZtg{oD edw u[Ze/ jB i'fe d/P dh f;Zfynk ;fEsh B{z ;[XkoB bJh
jB. T[jBK B/ d/P dh nkw iBsk fit/A f;Zfynk PkPsoh, tgkfoe ndkfonK d/ w[Zyh, tgkoh
nkfd s'A ni'eh f;Zfynk gqDkbh ;zpzXh ;[Mkn wzr/ jB ns/ fejk j? fe T[j tZX uVQ e/ nZr/
nkT[D ns/ nkgD/ ftuko g/P eoB. T[jBK B/ fejk fe T[j tZy^tZy f;Zfyne w[ZfdnK fit/A
fJ;soh f;Zfynk, T[u/oh f;Zfynk, seBheh f;Zfynk, pkbr f;Zfynk nkfd ;zpzXh nkgD/ ftuko
ns/ ;[Mkn d/ ;ed/ jB. T[jBK dk fJj edw BthA f;Zfynk Bhsh fBoXkoB d[nkok nkgD/ d/P
d/ f;Zfynk GftZy B{z tXhnk pDkT[D bJh j? i' fe Pbkxk:'r j?.
1H1H10 f;ZNk
nzs ftZu n;hA efj ;ed/ jK fe gqGktPkbh f;Zfynk Bhsh ftZu Pkfwb j?^okiK B{z
nfXeko tkfg; eoB/ ns/ wkfgnK B{z nkgD/ pZfunK bJh ;oekoh, fBZih, Xkofwe,
nkB^bkJhB ns/ rqfj^;e{b ftZu'A fe;/ th gqGktPkbh f;Zfynk dh u'D eoB dk nfXeko d/Dk.
gfjbK, o;wh f;Zfynk ftfdnkoEhnK B{z T[d:'fre :[Zr bJh fsnko eoB bJh fdZsh iKdh ;h.
nZi, ftPtheoB B/ ;kvh d[BhnK B{z pj[s S'Nk pDk fdZsk j?. gozs{ fJ;B/ f;Zfynk dh wjZssk B{z
j'o fInkdk tXk fdZsk j?. f;Zfynk d/ y/so ftZu Bhsh^fBowksktK B{z BhshnK pDkT[Ad/ ;w/A
T[FZgo fdZshnK rJh rZbK B{z fXnkB ftZu oZyDk ukjhdk j?.
1H1H11 jtkbk gqPB
T) f;Zfynk Bhsh fBoXkoB dh fJZe T[FZfus gfoGkPk fdzd/ j'J/, nkgD/ PpdK ftZu fJ;dh
ftnkfynk eo'.
n) f;Zfynk Bhsh fBoXkoB d/ sZsK dh ft;sko g{ote ftnkfynk eo'.
J) Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh d/ ftek; pko/ nkgD/ ftuko fby'.
1H1H12 ;t?^gohyD nfGnk;
T)
f;Zfynk Bhsh T[j j? i' f;Zfynk d/ y/so d/ fB:wK Bkb ;zpzfXs ns/ ;oeko d[nkok
pDkJh rJh Bhsh j[zdh j?.
n)
f;Zfynk Bhsh fBoXkoB oki ;{uh dk ftPk j?.
J)
;G s'A gfjbh f;Zfynk Bhsh 1986 ftZu pDh.
;)
:[Bhtof;Nh n?i{e/PB efwPB dh ;EkgBk 1952^53 ftZu j'Jh.
j)
f;Zfynk B{z ;ot^ftnkge pDkT[D bJh y/soh fGzBsk B{z d{o eoB bJh BthnK ;ehwk
pDkT[DhnK ukjhdhnK jB.
T[soL^ T) jK
n) BjhA
J) BjhA
;) BjhA
j) jK
1H1H13 jtkbk g[;seK
 Education Policy and Administration: S.L. Goel, Aruna Goel.
 Teacher Education in India: Nizam Elehi.
 Principles, Problems and Prospects of Co-operative Administration: Dr. B.B. Goel.
 Educational Policy & Planning in Contemporary India: Inderdev Singh Nandra.
 New Education Policy 2016 by Sumriti Zubin Irani (Minister of MHRD)
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;wekbh Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh ns/ :'iBkpzdh
________________________________________________________________________
gkm BzpoL 1H2
b/yeL vkH G[fgzdo e"o
________________________________________________________________________
Bhsh fBowkDL n?wHn?uHnkoHvhH, n?BH;hHJhHnkoHNhH ns/ B?;ekw dh G{fwek
1H2H0 pDso
1H2H1 T[d/P
1H2H2 G{fwek
1H2H3 f;Zfynk Bhsh dk fBowkD
1H2H4 Bhsh fBoXkoB ftZu n?wH n?FZuH nkoH vhH dh G{fwek
1H2H5 BthA f;Zfynk Bhsh 2016 d/ bJh n?wHn?uHnkoHvhH d[nkok fdZs/ rJ/ ftP/
1H2H6 f;Zfynk ;zpzXh nB[;zXkB ns/ f;ybkJh dh okPNoh e"A;b (n?BH ;hH JhH nkoH NhH)
1H2H7 ;t?^gohyD bJh gqPBL
1H2H8 Bhsh fBoXkoB ftu NASSCOM dh G{fwek
1H2H9 NASSCOM d/ T[d/P ns/ fBPkB/
1H2H10 f;ZNk
1H2H11 ;t?^gohyD bJh gqPB
1H2H12 gq;skfts gqPB
1H2H13 ;zdoG
1H2H1 T[d/PL
fJ; gkm B{z gVB s'A pknd ftfdnkoEh fBwBfbfys sZEK s'A ikD{ j' ikDr/L^
 T[j f;Zfynk d/ Bhsh fBowkD B{z ;wMD d/ :'r j' ikDr/.
 T[j MHRD dh G{fwek ;zpzXh ftnkfynk eoB d/ ekfpb j' ikDr/.
 T[j BthA f;Zfynk Bhsh ;zpzXh MHRD d[nkok fdZs/ rJ/ NhfunK ;zpzXh ikDekoh
jkf;b eoB d/ :'r j' ikDr/.
 T[j NCERT dh pDso dh ftnkfynk eoB d/ ekfpb j' ikDr/.
 T[j NASSCOM d/ T[d/P ;wMD d/ :'r j' ikDr/.
1H2H2 G{fwekL
Bhsh s'A Gkt j? nfijh ekoi ftXh i' fe;/ d/P d/ b'eK d/ efbnkD bJh e[M fJZSs
T[d/PK dk fBowkD eodh j?. fJj fBoDk b?D dk YKuk iK ekoi ftXh j? i' fJZSs T[d/PK iK
spdhbhnK B{z jk;b eodh j?.
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b'e Bhsh dk fJZe ;gZPN ns/ ftP/P we;d j[zdk j?, ;wki d/ ;G b'eK d/ fjZsK bJh
bkGdkfJe ns/ fJZSs T[dP
/ K B{z gqkgs eoBk. T[dkjoB d/ s"o *s/ ‘uzrh f;js dh Bhsh’ fJZe
T[FZBsPhb noE ftt;Ek, T[FZu ftZfdne gqkgsh, fpjso ;k\osk nkfd j?.
1H2H3 f;Zfyne Bhsh dk fBowkDL
f;Zfynk Bhsh dk fBowkD iK ftek; fJZe rshPhb gqfefonk j?, fi; ftZu fJZe
okPNo nkgDh ;koh ;woZEk M'e fdzdk j? ns/ y/soh, ;EkBe ns/ fJZE'A sZe fe ;z;Ekrs
J/iz;hnK ns/ ekoi gqDkbh dh th tos'A eodk j?. fJj gqfefonk pj[s ;ko/ gVQktK ftZu'A
r[Iodh j? ns/ nB/eK tZyo/^tZyo/ gZXoK okjhA nZr/ tZXdh j?. Bhsh ftek; f;o| ;oeko iK
ftneshrs ;e{b B/sktK dhnK soIhjK iK G[bf/ ynK B{z ;wMDk BjhA j?. Bhsh fJZe soe;zrs
gqfefonk j? fi; d/ ftek; ns/ fBowkD ftZu fJ; s'A gqGkfts j'D tkb/ b'eK d/ ;w{j B{z Pkfwb
eoBk Io{oh j?.
1H2H4 Bhsh fBoXkoB ftZu n?wH n?FZuH nkoH vhH dh G{fwek (Role of MHRD in Policy
Formulation)
wB[Zyh ;kXB ns/ ftek; wzsokbk Gkos ;oeko dk fJZe nkdoP wzsokbk j?, i' f;Zfynk d/
y/so ftZu ezw eodk j?. Gkos ;oeko d/ ezw^eko dh tzv fB:w 1961 (Allocation of
Business Rule 1961) d/ nB[;ko ;szpo 26, 1985 ftZu ;zftXkB dh 174 thA ;'X d/ nzsors
fJj wzsokbk j'Ad ftZu nkfJnk. w"i{dk ;w/A ftZu fJj wzsokbk d' fjZf;nK ftZu tzfvnk frnk
j?^
1H ;e{bh f;Zfynk ns/ ;k\osk ftGkr^ fJj gqkfJwoh$gqkEfwe ;?ezvoh f;Zfynk,
pkbr f;Zfynk ns/ ;k\osk dk ezw d/ydk j?.
2H T[FZu f;Zfynk ftGkr^ fJj ftPtftfdnkfbnK$:{Bhtof;NhnK, seBheh f;Zfynk
ns/ tIhc/ nkfd d/ ezw B{z d/ydk j?. Gkos nwohek ns/ uhB s'A pknd T[FZu f;Zfynk gqdkB
eoB tkbk shik tZvk d/P j?. fJ; wzsokb/ dh nrtkJh e?pfBN doi/ dk ftnesh eodk j? i'
wzsoh gqhPd dk w?Apo j[zdk j?. ;e{b f;Zfynk ns/ ;k\osk ftGkr dk Nhuk f;Zfynk dk
;otftnkgheoB j? s/ fJ;B/ pZfunK B{z uzr/ Bkrfoe pDkT[D *s/ fXnkB e/Adfos ehsk j?.
fJ; T[d/P B{z g{ok eoB bJh eJh BthnK ;ehwK ns/ gfjb^edwhnK P[o{ ehshnK rJhnK jB
fijBK B/ ;e{b ftZu ftfdnkoEhnK d/ BkwKeB (enrollment) ftZu tkXk ehsk j?.
d{;o/ gk;/ T[FZu ftZfdnk ftGkr d/P ftZu T[Fu
Z f;Zfynk nzdo d[BhnK d/ T[FZsw w"fenK B{z
fbnkT[D bJh :sBPhb j? sK fe nzso^okPNoh gZXo *s/ Gkos d/ ftfdnkoEh fe;/ s'A th xZN
Bk j'D. fJ; ezw bJh Gkos ;oeko B/ eJh d/PK Bkb MOUS s/ d;s\s okjhA ;KM/ :sB
P[o{ ehs/ jB.
MHRD Bhsh fBowkD ftZu j/m fbyh G{fwek fBGkT[Adk j?L
1H w[Zy T[d/P (Main Objective)L MHRD dk w[Zy T[d/P e"wh f;Zfynk Bhsh dk
fBowkD eoBk j? ns/ fJj fBoXkfos eoBk j? fe fJj ;jh noEK ftZu bkr{ j't/.
2H T[FZu f;Zfynk dk ftek; (Development of Higher Education)L MHRD
Gkos ftZu T[Fu
Z f;Zfynk d/ gq;ko ns/ fJ; ;zpzXh BhshnK d/ fBowkD bJh fIzw/tko j?. fJj
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nzsookPNoh gZXo *s/ f;Zfynk d/ y/so ftZu ;KM s/ skbw/b g?dk eodk j?, fi; ftZu
UNESCO ns/ ftd/Ph ;oekoK ns/ ftPtftfdnkfbnK Bkb fwb e/ ezw eoBk Pkfwb j? sK
fe d/P ftZu f;Zfynk d/ w"fenK ftZu tkXk ehsk ik ;e/.
3H Bhsh fBowkD dh gfjb^edwh (Policy Initiation)L MHRD Gkos ;oeko dk
fJZe wjZstg{oB wzsokbk j? i' ftek;, :'iBk ns/ f;Zfynk d/ gqPk;B dk ezw eodk j?. e/Adoh
;oeko dh BhshnK ;zpzXh gfjbedwh :'iBk d/ nzsors fBoXkfos ehshnK gqw[ZysktK d/
j[zrko/ ti'A j[zdh j?. 1968 ns/ 1986 dh e"wh f;Zfynk Bhsh fBowkD T[; ;w/A dh ;oeko tb'A
fBoXkfos :'iBk s/ ftek; oDBhsh d/ Bshi/ ti'A ;h. ;oeko dk fjZ;k j'D ekoB, Bhsh dh
ftXh^pZX gfjbedwh eoB dk ezw MHRD wzsokb/ B/ fBGkfJnk. MHRD T[FZu f;Zfynk
;zpzXh gqw[Zy BhshnK dk fBowkD eodh j? s/ UGC B{z nB[dkB gqdkB eodh j?.
4H e/Adoh ekoigkfbek dk :'rdkB (Role of Central Executive)L e?pfBN d/
wzsoh jh c"ih s"o *s/ ns/ nzfsw o{g ftZu Bhsh fBoXkoD eod/ jB. f;Zfynk ftGkr Bkb
;zpzfXs j'D ekoB MHRD wzsohnK dk f;Zfynk Bkb ;zpzfXs fBofDnK T[FZgo v{zxk gqGkt j[zdk
j?. Gkos fJZe b'eszsoh d/P j?. e'Jh th ;zftXkBe ekB{zB i' ftXkB gkfbek tb' pDkfJnk
iKdk j?, ekoi gkfbek T[; ekB{zB B{z bkr{ eodh j?.
5H oki B{z fdPk fBod/P ns/ nrtkJh d/Dh (Guidance and Dircetive to States)L
MHRD oki B{z e/Ado ;oeko d[nkok fBowkD f;Zfynk BhshnK B{z bkr{ eoB bJh nrtkJh
ns/ fdPk^fBod/P fdzdh j?.
;kv/ d/P dk ;zxkswe YKuk j'D ekoB e/Adoh ns/ oki ;oeko d't/A jh Bhsh fBowkD
ftZu fjZ;k gkT[AdhnK jB. oki ;oekoK Bhsh fBowkD eodhnK jB ns/ oki ;{uh ns/ ;KMh
;{uh ftZu fdZs/ w[ZfdnK T[FZgo ekB{zB dk fBowkD eodhnK jB. fJj ezw oki ftXkBgkfbek
;KGdh j?. fInkdkso ;zxkswe pDso tkb/ d/PK ftZu oki ;oeko dh nfjwhns Bhsh
fBowkD ftZu pj[s xN iKdh j? fi;dk ekoB xo/b{ ns/ nzsookPNoh gZXo *s/ tZy^tZy
okiBhfse ns/ nkofEe sZs j[zd/ jB. ftZsh wdd bJh th oki ;oeko B{z e/Ado tZb t/yDk
g?Adk j?. fJ; bJh MHRD wzsokb/ d/ j[ew ns/ fBod/PK B{z wzBDk ns/ bkr{ eoBk Io{oh j?.
6H CABE dh G{fwek (Role of CABE)L e/Adoh f;Zfynk ;bkjeko p'ov (Central
Advisory Board of Education) CABE f;Zfynk d/ y/so ftZu e/Ado ns/ oki B{z ;bkj d/D
tkbh ;G s'A T[FZuh ;bkjeko ;z;Ek j?. fJ;dh ;EkgBk 1920 JhH ftZu j'Jh ns/ fJ;B{z ftZsh
;zeN ekoB 1923 ftZu Gzr eo fdZsk frnk. fJ;B{z 1935 ftZu w[V ;[oihs ehsk frnk s/
1994 sZe fJj w[V j'Ad ftZu ojh. Gkt/A fe CABE d/ ;[MktK *s/ nkXkfos nB/eK |?;b/ bJ/
rJ/ ns/ fJ;B/ f;Zfynk ns/ ;ZfGnkukoe ftek; d/ wkwfbnK ;zpzXh fJZe ;z;Ek ns/
;bkjeko d/ s"o *s/ ezw ehsk, go fco th wkou 1994 ftZu fJ;dh fwnkd \sw j'D s'A
pknd fJ;dk g[Bo fBowkD BjhA ehsk frnk.
MHRD d/ ekoitkje j[ew nB[;ko 2004 ftZu fJ;dk g[Bo fBowkD j'fJnk. ubzs
fB:w nXhB, fJ; p'ov dh w?ApofPg tZy^tZy ;'fwnK s'A bJh rJh j? fi; ftZu okiBhfse
;zrmB th Pkfwb jB. MHRD wzsoh fJ;d/ u?now?B d/ s"o *s/ ezw eodk j? ns/ fJ;
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wzsokb/ d/ eJh B[wkfJzd/ fJ;d/ w?Apo j[zd/ jB. fJ; ;z;Ek B/ nkgDh ;EkgBk d/ ;w/A s'A jh
jo/e e"wh Bhsh ns/ gq'rokw d/ ftek; ftZu gqw[Zy G{fwek ndk ehsh j?.
T[dkjoD d/ s"o *s/ e"wh f;Zfynk Bhsh 1968 s/ 1986 d/ ekoieqw ns/ ;'X
(Revision) ;zpzXh G{fwek.
fpqfNP oki d"okB CABE dk ezw e/Ado s/ oki ;oeko ftueko f;Zfynk pko/
;wk:'iB g?dk eoBk ;h. Gkos ;oeko B/ e/Ado ns/ oki ;oeko, ;EkBe ;z;EktK,
}?o^;oekoh J/iz;hnK ftueko f;Zfynk ;zpzXh skbw/b ;Ekfgs eoB ns/ wB[Zyh ;kXBK d/
ftek; dh BthA f;Zfynk Bhsh d/ fBowkD ftZu wjZssk B{z ;wMD dh fIzw/tkoh gSkDBh j?.
Gkos ;oeko CABE d/ ezw w[V gqGkfPs eodh j?.
fJ; Yzr Bkb CABE f;Zfynk Bhsh ;zpzXh w[ZfdnK T[FZgo ftfGzB ftukoK, ftukoXkok
ns/ nekdfwe fdqPNhe'D d/ ;z:'iB ftzu wjZstg{oB ;kXB d/ s"o *s/ ezw eodh j?.
d/P ftZu f;Zfynk d/ ftek; ;zpzXh G{fwek fBGkT[D bJh fJ; p'ov dk w[VrmB Gkos
;oeko dk fJZe wjZstg{oB fBoDk j?.
w"i{dk ;w/A ftZu d/P ftZu j' ojh ;wkfie, nkofEe, ns/ ;wkfie ;ZfGnkukoe ftek;
ns/ BthA f;Zfynk Bhsh dh ;whfynk d/ ;zdoG ftZu CABE dh G{fwek wjZstg{oB rZb j? fe
e/Ado ns/ oki^;oeko, f;Zfynk Pk;soh, tZy^tZy fjZsK dh gqshfBXsk eoB tkb/ b'e nkg;h
;KM B{z tXkT[D ns/ f;Zfynk ;zpzXh |?;b/ b?D bJh fJZe ;fjGkrh gj[zu ftef;s eoB sK i'
;kv/ d/P d/ ;zxkswe YKu/ B{z j'o T[FZuk T[mkfJnk ik ;e/.
e?p d/ w[V gqGkfPs ezw jBL
(1) ;w/A^;w/A s/ f;Zfynk dh T[FZBsh B{z x'yDk.
(2) fi; Yzr ns/ jZd sZe e/Ado, oki ;oeko s/ j'o ;zpzfXs ;z;EktK d[nkok f;Zfynk Bhsh B{z
bkr{ ehsk iKdk j? T[; pko/ ikDekoh d/Dk ns/ fJ; ;zpzXh T[FZfus ;bkj d/Dh.
(3) oki ns/ e/Ado s/ j'o ;z;EktK s/ J/iz;hnK B{z f;Zfynk Bhsh nB[;ko f;Zfynk d/ ftek;
bJh skbw/b ;zpzXh wPtok d/Dk.
(4) f;Zfynk ;zpzXh g?dk j'J/ fe;/ th gqPB bJh e/Ado ns/ oki ;oeko iK e/Adoh Pk;e gqd/P
gqpzXeK B{z iK nkgD/ nkg B{z ;[Mkn d/Dk.
fJ; soQK fJZe ;bkjeko ;z;Ek (Consultative Body) d/ o{g ftZu CABE wjZstg{oB
;EkB oZydh j?. ftXkBekoi P?bh dh Pesh ns/ ftZsh Pesh dh nDj'Ad ekoB fJ;dk ezw
oki ;oeko ns/ wkBth ;z;EkB wzsokb/ T[FZgo fBoGo eodk j?. fJ; bJh wkBt ;z;kXB
wzsokbk f;Zfynk d/ ftfGzB gZXoK ns/ y/soK (Spheres) B{z ;bkjeko ;z;EktK s/ e"wh gZXo
dhnK ;z;EktK ftueko ;Ekfgs f;XKse (Conceptual), ;ozuBkswe (Structural)
fefonkswe (Functional) eVh Bkb i'Vdk j?. fe;/ th f;Zfynk Bhsh dk nkozG ns/ nzs
fJ;/ wzsokb/ tb'A ehsk iKdk j?.
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2.5 BthA f;Zfynk Bhsh 2016 d/ bJh n?wHn?uHnkoHvhH d[nkok fdZs/ rJ/ ftP/

1H f;Zfynk B{z nkw b'ek dh gj[zu ftZu fbnkT[D ns/ bVehnK bJh w[cs f;Zfynk gqpzX.
2H T[FZu f;Zfynk dk ftek; eoe/ fBg[zB ekfwnK dh Pesh dk ftek; eo/.
3H buedko f;Zfynk i' ftfdnkoEhnK dhnK b'VK dh g{osh eo/.
4H g{oDsktkdh f;Zfynk dh b'V i' fe ;kyosk, e[Pbsk ns/ o[Irko B{z :ehBh pDkt/.
5H ihtB Go uZbD tkbh f;Zfynk sK fe e'Jh th ftfdnkoEh ftZs dh ewh d/ ekoB ngD/
ftfdne fBPkB/ s'A fgZS/ Bk oj/.
1H2H6 f;Zfynk ;zpzXh nB[;zXkB ns/ f;ybkJh dh okPNoh e"A;b (n?BH ;hH JhH nkoH
NhH) (National Council of Educational Research & Training-NCERT)
NCERT 1961 JhL ftZu Gkos ;oeko d[nkok ;Ekfgs ehsh rJh okPNoh ;z;Ek j?. fJ;
dk w[Zy dcso ;hq nofpzd' wkor BthA fdZbh fty/ ;Ekfgs j?. fJ;d/ w[Zy vkfJo?eNo vkH
jo{Phe/P ;?Bkg?Eh B{z 2015 ftZu fB:[es ehsk frnk. fJj fJZe \[d^w[yfsnko ;z;Ek j? i'
wkBth ;z;EkB wzsob/ d/ nekdfwe ftzr ti'A ezw eodk j?. fJ; dk wB'oE ;e{b f;Zfynk
ftZu ;[Xko eoBk, Gkos ;oeko B{z f;Zfynk wzsokb/ B{z f;Zfyne ;bkj d/Dk ns/ ;e{b f;Zfynk
d/ y/so ftZu nkX[fBeheoB eoBk j[zdk j?. fJ; dk youk Gkos ;oeko eodh j?.
1) pDso (Constitution)
;kXkoD ;Gk (General Body): n?BH ;hH JhH nkoH NhH dk nfXneP e/Adoh wB[Zyh ;kXB
ftek; wzsoh j[zdk j?. ;ko/ okiK d/ e/Adoh Pk;s y/soK d/ f;Zfynk wzsoh fIBQK dhnK ftXkB
;GktK jB, ns/ fdZbh dk gqw[Zy gqpzXeh e';bo, fJ; dh e"A;b d/ w?Apo jB. ;kXkoB ;Gk d/
j'o w?Apo jBL Gkos dk f;Zfynk ;eZso, :{H ihH ;hH dk u/now?B, ftPt^ftfdnkb/ d/ uko
T[g^e[Zbgsh, jo fJe y/so ftZu'A fJe ftP/Pr, Gkos ;oeko d/ Bkwid ehs/ pkoK w?Apo
fiBQK ftZu'A xZN'^xZN uko nfXnkge j'D ns/ ekoi^ekoBh ew/Nh d/ ;ko/ w?Apo. fJ; soQK
gqPk;eh ;sk (Governing Body) dh gqfeqsh nfyb Gkosh j?. nfijh gqshfBXsk Bkb ;zGt
j? fe T[FZusw gZXo T[FZs/ go;go oikwzzdh Bkb Bhsh^fBoD/ bJ/ ik ;eD. e'mkoh nk:'r dh
f;ckoP j? fe fJ; ;z;Ek ftZu }?o^;oekoh w?ApoK dh pj[^frDsh j'Dh ukjhdh j?. nk:'r B/
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fJj sIthI oZyh j? fe ;?ezvoh ns/ gqkfJwoh gZXo s/ xZN'^xZN fJe gqw[Zy nfXnkge B{z fJ;
dk w?Apo pDkT[Dk ukjhdk j?. e"A;b dhnK d' wjZstg{o ew/NhnK ekoiekoBh ew/Nh s/ gq'rokw
;bkjekoh ew/Nh j[zdhnK jB.
2) ekoiekoBh ;fwsh (Working Committee): ekoi^ekoBh ;fwsh, n?BH ;hH JhH nkoH
NhH Bkb ;zpzfXs w[nkwfbnK pko/ jo ftP/ T[FZs/ fBoD/ b?D d/ ;woZE j?. f;Zfyne^ftfPnK
pko/ ekoi^ekoBh dh ;jkfJsk ns/ ekoi^eqw ;bkjeko ew/Nh d[nkok ehsh iKdh j?, i' n?BH
;hH JhH nkoH NhH d[nkok ikoh oZy/ ikD tkb/ ekoi^eqw dh ft;fsqs o{g o/yk fsnko eodh
j?.
n?BH ;hH JhH nkoH NhH d/ ekoi
 okPNoh gkmeqw B{z bkr{ eoBk.
 ;e{b f;Zfynk d/ y/so ftZu BhshnK s/ gq'rokw pDkT[D s/ bkr{ eoB ftZu e/Adoh
wzsokb/ dh wdd eoBk.
 b'VhAdh y'i, siop/, gkfJbN gqki?eN, T[FZuh f;ybkJh s/ gq;ko ;/tktK dk ftek;
eoBk.
 e/Ado wzsokbk, oki f;Zfynk ftGkrK s/ :{Bhtof;NhnK ftZu B/V/ dk ;zgoe ekfJw
oyDk.
fJ; d/ pko/ f;Zfynk nk:'ie B/ fejk j?L “Bhsh dk T[d/P fJj j'Dk ukjhdk j? fe n?BH
;hH JhH nkoH NhH B{z w[Zy seBheh ekoi^ekoBh d/ s"o T[FZs/ ftef;s ehsk ikJ/, i' okPNoh
gZXo T[FZs/ ;e{b f;Zfynk d/ ;[Xko bJh ezw eo/ ns/ B?PBb ns/ ;e{b n?i{e/PB okiK d/
f;Zfynk ftGkr ns/ T[BQK dhnK seBheh ekoi^eoBhnK fit/A fe ;N/N fJz;NhfuT{N nk|
n?i{e/PB Bkb w/b fwbkg eoe/ T[BQK okjhA ezw ubkJ/. ”
nkgD/ ezw gqGktPkbh Yzr Bkb ubkT[D bJh n?BH ;hH JhH nkoH NhH nkgD/ Bkb
fwbdhnK^i[bdhnK okPNoh s/ nzso^okPNoh ;z;EktK Bkb ndkB gqdkB eodh ofjzdh j?.
n?BH ;hH JhH nkoH NhH nkgD/ S/ ftGkrK iK ftGkr fJekJhnK, fit/A okPNoh f;ZZfynk
;z;EkB (N.IE.) ns/ f;Zfynk ;zpzXh seBheh e/Ado (Centre for Educational Technology
(CET) BthA fdZbh ns/ f;Zfynk d/ uko y/soh ekbi, niw/o, G{gkb, G[tB/Pto ns/ w?;{o
okjhA ekoi eodh j?.
3) okPNoh f;Zfynk ;z;EkB iK B?PBb fJz;Nhuh:{N nk| n?i{e/PB (National Institute
of Education) L okPNoh f;Zfynk ;z;EkB nB[;zXkB d/ ftek; ns/ seBheh :'rsk B{z
tk;sfte ekoi y/so ftZu tosD T[Fs
Z / I'o d/Adk j?. eJh ftGkr s/ fJekJhnK fJ; d/ nXhB
ezw eodhnK jB. fJ; ftZu gzdok fJekJhnK jB, fiBQK ftZu e[M fJj jB fiBQK dk g[BormB
ehsk frnk j?.
(T) gkm^g[;se ftGkr
(n) ;wkfie ftfrnkB s/ wB[Zyh ftfrnkB ftGkr
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j[D/ jh gzdoK fJekJhnK dk g[Bo^rmB ehsk frnk j? ns/ fszB w[Zy nfXnePK d/
nXhB oZfynk frnk j?. ftfGzB ftGkr nkg' nkgD/ y/soK d/ fjZsK dk fXnkB oZyd/ jB. y/so
ekoi B{z g{ok eoB bJh fJ; e'b ‘;ot/yD’ ns/ ‘nzeV/ s/ nXko^;wZroh B{z soshp’ d/D tkbh
fJekJh j? i' ;w/A^;w/A ftZu T[Fs
Z / f;Zfynk ;ot/yD dk gqpzX eodh j? ns/ ekoi^y/so pko/
Io{oh ikDekoh fJefsqs eodh j?. fJ; soQK fJj fJekJh nzeV/ s/ nXko^;wZroh fJeZmh
eoB ftZu ;ko/ ftGkrK dh ;jkfJsk eodh j?. fJ; ;z;EkB e'b fJe uzrh g[;sekb/ ns/
d;skt/I fJekJh dh wjkB ;[ftXk, fJ; d/ e?Ag; ftZu j?.
fJj ;z;EkB f;Zfynk Pk;soh, nfXnkgeK s/ f;Zfynk gqPk;eK nkfd bJh eJh
f;ybkJh e'o; ftuko^r'Pmhnk ns/ ekoi^Pkbk rfms eodh j?. fJ; gqfeqnk d[nkok ns/
gq:'fre gfoDkwK okjhA gqkgs BthBsw bZGsK y/so d/ ekoi^eosk se gj[zukJhnK iKdhnK
jB. fJBQK ;ko/ ;kbK nzdo nfij/ rfms ekoi eqwK B/ ;ko/ d/P ftZu ;Zioh ;'u^ftuko B{z
T[s/fis ehsk j? ns/ fJ; ftZu nkgDk :'rdkB th Y/o ;kok gkfJnk j?.
4) gqekPB (Publications)L gfjbh ebk; s'A 12thA ebk; sZe f;b/p; dhnK feskpK
gqekfPs eodh j? ns/ Bw{Bk gqPB gZso w[jZJhnk eotkT[Adh j?. nkdoP gkm^g[;seK, g{oB
gkm^g[;seK,
nB[;zXkB
;zpzXh
ft;sfsqs
b/y,
f;Zfynk
gZsoektK
ns/
f;Zfynk^Pk;soh^nfXnkgeK ns/ j'o y/so^ekoi eosktK bJh f;Zfynk ;kwZroh dh pVh
Gkoh tzBrh fJ; d[nkok Skgh iKdh j?. j/m fby/ gqekPB ;ko/ d/P Go ftZu f;Zfynk ;zpzXh
dkfJfonK ftZu ek|h b'e^fgq: jBL
(T) fJzvhnB n?i{e/PB foftT{ (;kb ftZu d' tkoh SZgD tkbh gZsfoek)
(n) fd iBob nk| fJzvhnB n?i{e/PB (wkf;e)
(J) ;e{b ;kfJz; (s?q^wkf;e)
(;) gqkfJwoh f;Zfynk (fjzdh s/ nzrq/Ih)
fJBQK gZsoektK s'A nfsfoes j'o gqekPB th jB. n?BH ;hH JhH nkoH NhH d/ ;ko/ gqekPB ‘Bk
bkG Bk jkBh’ d/ nkXko T[Fs
Z / t/u/ iKd/ jB. pj[s ;ko/ gqekPB nzr/qIh fjzdh iK T[od{ ftZu jB,
n?BH ;hH JhH nkoH NhH B{z nkgDk ;kfjs y/soh GkPktK ftZu fBowkD eoB bJh th fJj' fij/
gqpzX eoB/ ukjhd/ jB. d/P d/ tZy^tZy okiK d/ w[ZYb/ ;e{bK ftZu ezw eo oj/ nfXnkgeK
dhnK b'VK B{z fXnkB ftZu oZyfdnK j'fJnK fJj pj[s Io{oh j?.
5) ftfrnkB T[geoD feZNL ‘ftfrnkB T[geoB feZN’ n?BH ;hH JhH nkoH NhH dh fJZe j'o
T[gbpXh j?. ;e{bK bJh ‘bx{ gq:'rPkbk’ dhnK b'VK g{ohnK eoB bJh ‘ftfrnkB T[geoD
feZN’ dh o{g o/yk fsnko eoB s/ ftef;s eoB bJh fJe tZvh ;koh ekoiPkbk fsnko ehsh
rJh j?. fJj feZN ;e{bK ftZu ;kfJz; B{z gVQkT[D d/ bJh gkm^eqw dhnK b'VK B{z brGr
g{ohnK eodhnK jB. Gkos fij/ }ohp d/P ftZu jo gqeko Bkb T[geoBK Bkb ;zgzB
gq:'rPkbk T[gbpX eokT[DhnK ;zGt BjhA jB, e[M ;w/A bJh fJj ‘bx{ gq:'rPkbk’ ezw
;koBrhnK.
“Bhsh :'iBkpzdh s/ w[bKeD fJekJh” nB[;zXkB, f;ybkJh ns/ ft;sko ;zpzXh ftukoK
s/ ikDekoh d/ nkdkB^gqdkB e/Ado d/ o{g ftZu ezw eodh j?.
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6) gqfsGk y'I gqhfynkL jo ;kb n?BH ;hH JhH nkoH NhH dh ‘gqfsGk y'I fJekJh’ ;ko/ Gkos
ftZu ;?ezvoh iwksK d/ nzfsw ;kb d/ ftfdnkoEhnK bJh gqfs:'rh gqhfynk dk gqpzX eodh j?
ns/ :'rsk d/ nkXko T[FZs/ tIhc/ fJBkw d/ s"o T[FZs/ fdzdh j?. :'r Yzr Bkb ewkJh ftZsh
;jkfJsk, i' d/P d/ Bt/A gz[rod/ p[ZXh^ihthnK B{z fdZsh iKdh j?, T[BQK bJh gq/oBk s/ ;kj;
tXkT[D tkbk wjkB ;'wk j?. T[j ghH n?uH vhH gZXo se nkgDh T[u/oh gVQkJh ikoh oZy ;ed/
jB.
f;Zfynk seBkb'ih e/Ado (Educational Technology Centre): f;Zfynk seBkb'ih
dk wjZst nB[Gt eofdnK j'fJnK n?BH ;hH JhH nkoH NhH B/ 1973 ftZu f;Zfynk seBkb'ih
e/Ado (;hH JhH Nh) ;Ekfgs ehsk ;h. fJ; dk ezw ;e{bK ftZu ftfGzB wkfXnw dh tos'A
eoe/ f;Zfynk ftZu BthnK ekYK dk ftek; eoBk j?.
7) f;Zfynk d/ y/soh ekbi (Regional Colleges of Education): n?BH ;hH JhH nkoH NhH
f;Zfynk d/ y/soh ekbi niw/o, G{gkb, G[pB/Pto ns/ w?;{o ftZu ubk ojh j?. jo ekbi
nkgD/ y/so ftZu ;/tk^oZs j?. fJj ekbi d/P d/ uko y/soK bJh T[FZswsk d/ Bw{B/ iK e/Ado d/
s"o T[Fs
Z / ftef;s ehs/ ik oj/ jB. fJj ;kohnK ;zg{oB ns/ jo gqeko dhnK ;[ftXktK ;fjs
jB. j/m fby/ gkm^eqw fJE/ gVQkJ/ iKd/ jBL
(T) ftPk s/ f;Zfynk Pk;so e'o;L fJj e'o; uko ;kb dk j?. dk\b/ bJh xZN'^xZN
:'rsk O2 j?. ftfdnkoEhnK B{z ftPk s/ feZs/ ;zpzXh, d't/A gkm^eqw Bkb gVqkJ/ iKd/ jB.
ftuko fJj j? fe nkfXnkgB d/ feZs/ B{z vkeNoh s/ fJzihBhnfozr d/ pokpo fbnKdk ikJ/.
u"E/ ;kb d/ nzs T[FZs/ phH J/H, phH n?FZvH iK phH n?;H ;hH, phH n?FZvH dh fvroh gqdkB ehsh
iKdh j?.
(n) d' ;kb d/ phH n?Fv
Z e'o; dk th gqpzX j?. ftfdnkoEh^nfXnkgeK B{z ezw dk
siopk gqkgs eoB dk w"ek fwbdk j? s/ pknd ftZu ;e{bK nzdo id T[j nfXnkge pD
ikDr/ T[j fJ; siop/ dk bkG T[mk e/ gVQk ;eDr/.
(J) fJBQK ekbiK ftZu n?wH n?Fv
Z dk e'o; th ubkfJnk ik fojk j?.
(;) rowh w";w d/ ;e{b ns/ gZso^ftjko e'o; th ubkJ/ iKd/ jB.
8) ;/tk^ekb d/ ekoi^eqw (In-Service Programme): y/soh ekbiK dk wjZstg{oD ekoi
nfXnkgeK, f;Zfynk Pk;sohnK ns/ ;e{b nfXnkgeK bJh ‘;/tk^ekb ftZu e'o;’ rfms
eoBk j?. pj[^T[d/Ph ;e{bK ftZu ezw eoB tkb/ nfXnkgeK B/ fJ; ;ehw s'A pj[s bkG gqkgs
ehsk j?.
9) f;Zfynk nB[;zXkB ns/ BthBsk ew/Nh (JhH nkoH nkJhH ;hH) (Educational
Research and Innovation Committee): fJj ew/Nh nfyb Gkosh gZXo T[FZs/ n?BH ;hH JhH
nkoH NhH Bkb ;zpzfXs fJekJhnK dhnK ftek; gfo:'iBktK s/ nB[;zXkB B{z gq's;kjB d/D bJh
pDkJh rJh ;h. JhH nkoH nkJhH ;hH ftPt^ftfdnkbhnK, okiK dhnK f;Zfynk ;z;EktK ns/
n?BH ;hH JhH nkoH NhH s'A pkjo d/ ftneshnK d[nkok g/P ehs/ y'I gfo:'iBktK bJh ftZsh
;jkfJsk th fdzdh j?. n?BH ;hH JhH nkoH NhH ns/ Gkos ;oeko d/ ekoi^eqwK dh ;jkfJsk
eoB d/ ftuko Bkb fJj ew/Nh f;Zfynk ftek; d/ ;w[Zu/ y/so dk fBohyD eodh j? ns/
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gqEkfwesk tkbhnK ;wZf;nktK dh gSkD eodh j?, fiBQK dh iKu^gVskb eoBk tk;sfte o{g
ftZu Io{oh j?.
10) Bshi/ s/ ;[Mkn (Results and Suggestion): n?BH ;hH JhH nkoH NhH d/ wjkB isBK d/
pkti{d ;e{b f;Zfynk ftZu ;[Xko dh rsh pj[s Xhwh ojh j?. fJ; dk ekoB :Ek^;fEsh Bkb
gozgokrs fgnko j?. fJ; d/ j'o j/m fby/ ekoB j' ;ed/ jBL
(T) n?BH ;hH JhH nkoH NhH dhnK ftfGzB fJekJhnK ftZu ezw eoB tkb/ ftdtkB s/ ftP/Pr
y/so dhnK ;wZf;nktK s'A ikD{ BjhA j[zd/.
(n) gkm^g[;seK s/ j'o nfXnkgB ;wZroh PkfJd ‘b/yeK d/ gkm^eqw ftGkr’ d[nkok, tZy
ofj e/ fsnko ehshnK rJhnK j'D s/ fJj th j' ;edk j? fe T[BQK B/ d{i/ d/PK ftZu tosh ik
ojh ;wZroh B{z d/y e/ T[; T[FZs/ Go';k ehsk j't/.
(J) ;e{bK ftZu ezw eo oj/ nfXnkgeK s'A fJ; ezw ftZu ;fj:'r fbnk ikt/.
(;) ‘gqpzX ns/ nB[;zXkB’ T[FZs/ ek|h XzB popkd j[zdk j?. ;wK s/ XB T[BQK nfXn?BK T[FZs/ you
j'Dk ukjhdk j? i' fttjkoe ezw ftZu :'rdkB d/ ;e/. n?ePB y'i s/ I'o d/Dk ukjhdk j?.
(j) ;e{b f;Zfynk Bkb ;zpzfXs T[BQK b'eK B{z, fiBQK e'b ;kXB jB, ezw jZE ftZu b?D bJh
gq/oBk ukjhdk j? ns/ feZs/ ;zpzXh ;tszsosk dh b'V j?.
T[dkjoBL^ NCERT d[nkok fdZs/ rJ/ ;[MktK dh fJZe skIk T[dkjoB fBwBfbfys j?L
18 i[bkJh 2015 B{z NCERT d/ wkfjoK dh Nhw tZb'A nzfwqs;o ftZu tZy^tZy b'eK d/
;[Mkn bJ/ rJ/. fJj toePkg r[o{ BkBe d/t :{Bhtof;Nh nzfwqs;o fty/ brkJh rJh fi;
ftZu gzikp d/ 12 fifbnK d/ f;Zfynk PkPsohnK B/ Gkr fbnk. fJ; toePkg ftZu NCERT
d/ f;Zfynk d/ gq'c?;o oziB no'Vk B/ b'eK Bkb rZbpks eoe/ T[jBK d/ ;[Mkn bJ/.
gVQB^gVQkT[D d/ gq'rqkw dh r[DtZsk ftZu ;[XkoL^ fJ; toePkg ftZu T[jBk B/ fejk fe
nZmthA iwks sZe d/ ftfdnkoEh ;e{b ftZu BjhA fNe ;ed/ fi; eoe/ f;Zfynk dh r[DtZsk
xZN iKdh j?. fJ;d/ fNekT{gB bJh tXhnk fwv^v/^whb, w?vheb ;[ftXk ns/ f;js e?Ag
nkfd j'D/ ukjhd/ jB. fJZe j'o ;[Mkn okjh fejk fe pZfunK B{z ICT dk frnkB d/Dk ukjhdk
j?. e[M ;KMhnK ;wZf;nktK i' jo oki ftZu ;kjwD/ nk ojhnK jB T[j jB nfXnkgeK T[FZgo
ezw dk p'M tZX ikDk, i' fe f;Zfynk d/ Bht/A gZXo bJh fIzw/tko j?. fJ;bJh fJ;B{z d{o eoBk
ukjhdk j? ns/ jo fJZe ;e{b ftZu nzro/Ih nfXnkge tXhnk ns/ wkfjo j'D/ ukjhd/ jB.
T[go'es ;[MktK B{z ngBk e/ gVQB^gVkT[D tkb/ gq'rqkw B{z tXhnk pDkfJnk ik ;edk j?.
gkmeqw ftZu fJe;koskL^ f;Zfynk Pk;sohnK B/ ;[Mkn fdZsk fe g{o/ d/P ftZu gkmeqw
fJe;kosk j'Dh ukjhdh j? gozs{ oziB no'Vk B/ fejk fe f;o| ;kfJz; ns/ rfDs d/ ftP/ d/
gkmeqw ftZu fJe;kosk fbnkdh ik ;edh j? pkeh ftfPnk ftZu fJe;kosk Gkos tor/
ftfGzBsktK tkb/ d/P ftZu n;zGt j?. ftP/P ;j{bs gqkgs ftfdnkoEhnK B{z d{;o/
ftfdnoEhnK d/ Bkb fwb e/ jh gVkT[Dk ukjhdk j?.
1H2H7 ;t?^gohyD bJh gqPBL
T) Bhsh fBowkD s'A s[jkvk eh Gkt j?<
n) MHRD d[nkok Bth f;Zfynk Bhsh 2016 bJh fBoXkfos Nhu/ fejV/ fdZs/ rJ/
jB<
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J) MHRD *s/ fJZe ;zy/g B'N fby'<
1H2H8 Bhsh fBoXkoB ftZu NASSCOM dh G{fwek (Role of NASSCOM in Policy
Formulation)
e"wh ;k|Nt/no ns/ ;oft; ezgBh n?;';hJ/PB (The National Association of
Software and Services Companies - NASSCOM) Gkosh ;{uBk seBheh (IT) ns/ fpifB;
g'q;?; nkT[N;'of;; T[d:'r dh tgko ;z;Ek (Trade Organisation) j?. fJj fJZe }?o^w[Bk|k
;z;Ek j? i' 1988 ftZu pzpJh fty/ ;Ekfgs ehsh rJh. fJ;B{z Gkosh ;[;kfJNh n?eN, 1860
d/ nzsors doi ehsk frnk j? s/ fJ;dk j?FZv d|so j[D fdZbh fty/ ;fEs j?.
fJ; ;w/A T[FZs/, NASSCOM fJZe ftPt gZXoh ;z;Ek j?, fi;d/ 2000 w?Apo jB ns/
uhB, igkB, nwohek, fJzrb?Av s/ :{og (EU) dhnK 250 ezgBhnK fJ; ftZu Pkfwb jB.
fJ;dhnK w?Apo ezgBhnK ;kcNt/no tgko eodhnK jB I' gqw[Zy o{g s'A ;kcNt/no ftek;,
;kcNt/no ;/tktK, ;kcNt/no T[sgkd, ;bkj ;/tktK, Jh^ewo; ns/ ;/tktK, fJziBhnfozr
;/tktK, n?Bhw/PB ns/ y/vK dk tgko Pkfwb j?. NASSCOM ns/ fJ;d/ fjZ;/dko Gkosh
T[d:'fre nkwdB dk 95# fjZ;k pDkT[Ad/ jB i' 2H24 eo'V s'A tZX b'eK B{z o[Irko fdzd/ jB.
NASSCOM d/ T[d/P ns/ fBPkB/
NASSCOM ftd/Ph ftPt wzvh d/ ;w[Zu/ ftek; ns/ Gkos d/ ftPt bhvo d/ s"o *s/
gd fBPfus eoB bJh T[d:'rK bJh fJZe oDBhse ;bkjekoh G{fwek fBGkT[Adk j?.
NASSCOM ns/ fJ;d/ ;fj:'rhnK dh skes nzdo iBse BhshnK dk ;woEB eoBk,
nzsookPNoh tgko dk ftek;, y'I ns/ wzvh ;{M ;/tktK (Market Intelligence Services) ns/
nzsookPNoh szso (International Network) gqsh gj[zu Pkfwb j?. fi; bJh ftPt gZXo s/
thj w?w'o?Avw T[FZs/ d;s\s ns/ 40 T[d:'fre wzvbK Bkb ;zgoe ekfJw ehsk frnk j?. fJj
gqfeqnk NASSCOM B{z ;Ekfgs ns/ T[FZGo ojhnK ezgBhnK d/ ftek; bJh ;woZE pDkT[Adh
j?.
fJ;d/ j'o fBPkB/ tgko d/ ftek; bJh :sB eoBk, j[Boh ekfwnK dh b'V g{oh eoBk
ns/ ;EkBe gZXo T[Fg
Z o feqnkPhb j[Bo B{z wIp{s eoBk j?. fJj BthB ;kXBK dh gqfeqnk IT
b'e^Pesh Workforce) d/ ftek; ns/ ;kfJpo ;[oZfynk d/ tkX/ B{z s/I eoB dk :sB eodh
j?.
fJjBK T[d/PK dh g{osh bJh NASSCOM B/ ;Zs^B[esh oDBhsh ftef;s ehsh j?^
1H Gkos dh poKv P/no (Brand Equity) dk gqw[Zy ftPt ;'wk ;EkB (Premier Global
Sourcing Destination) d/ s"o *s/ ;Ekfgs eoBk.
2H IT BhshnK ns/ ekB{zB pDkT[D bJh NASSCOM oki ns/ e/Adoh ;oekoK Bkb
Gkrhdkoh d/ s"o *s/ ezw eodh j? ns/ ftPt gZXo s/ fjZ;/dkoK Bkb Gkrhdkoh eoe/
ftPt wzvh ftZu T[d:'r B{z gqc[Zfbs eodh j?.
3H ;zukbe d/ o{g ftZu ;Ekgsh bJh :sB eoBk ns/ T[d:'rK ns/ fjZ;dkoK bJh
ftPt gZXoh y'i ns/ oDBhshnK gqdkB eoBk.
4H Gkos d/ j[Boh ekfwnK dh r[DtZsk s/ frDsh dk gq;sko eoBk.
5H w?Apo ezgBhnK ns/ fjZ;/dkoK Bkb brksko ;zgoe ekfJw eoBk sK fe d/P ns/
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T[d:'r dhnK nkPktK dh g{osh bJh oDBhshnK fsnko ehshnK ik ;eD.
6H w?ApoK B{z ftPtgZXoh P/no ns/ ;/tktK gqdkB eoB d/ gZXo B{z ;Ekfgs eoB bJh
T[s;kfjs eoBk ns/ ;j{bsK gqdkB eoBk.
7H p[ZXhihth ;zgZsh d/ nfXeko B{z ;zGkbBk.
(i)
IT Bhsh fBowkD ns/ NASSCOM
NASSCOM e/Ado ns/ oki gZXo T[FZgo IT BhshnK d/ fBowkD ftZu wjZstg{oB o'b
ndk eodh j?. Gkos dh poKv P/no B{z IT ;?eNo ftZu gqw[Zy ftPt ;o's ;EkB d/ s"o *s/
wIp{s eoB d/ w[Zy T[d/P s'A fpBK fJj Gkos s/ oki ;oekoK Bkb IT Bhsh fBowkD ns/
ekB{zB pDkT[D bJh nfjw G{fwek ndk eodh j?.
NASSCOM dh j'Ad s'A pknd 1990 ftZu STP (Software Technology Park) dh
;EkgBk B/ ;'cNt/no T[d:'r bJh Bhsh fBowkD ftZu p[fBnkdh gj[zu ngDkT[D tkb/ gqshfBX
d/ s"o *s/ G{fwek ndk ehsh. NASSCOM Bhsh ;z;'XB ftZu fJZe wjZstg{oB skes ti'A
T[FZGodh j? fi; ftZu wzvh nzdo g{zih fBt/P ;zpzXh fB:w, gz{ih soIhj (Stock Option), ;zpzXh
fttkd, ftd/Ph g{i
z h d/ b?D d/D ;zpzXh ;"y/ fB:w ns/ N?bhekw dk w[ZYbk YKuk ;[XkoBk Pkfwb
j?. NASSCOM B/ ftPt ;kcNt/no ;/tk wkoehN ftZu ftPt gZXoh tgko w/fbnK s/
gq'rokwK ftZu Gkr b? e/ ns/ Gkos ftZu f;ZyD gq'rokw nk:'fis eotk e/ Gkos dh poKv
fJw/i (Brand Image) ekfJw ehsh.
NASSCOM d/ w[Zy o'b j/m fby/ jBL
1H fJj T[d:'r bJh oDBhfse fdPktK s?n eodh j?.
2H T[d:'fre ftek; bJh BhshnK dh f;|kfoP eoBh.
3H tXhnk j[BoK s/ nfGnk; ;Ekfgs eoBk ns/ ;fj:'r ;Ekfgs eoBk.
4H nzso^okPNoh Gkrhdkoh ns/ ;zpzX ;Ekfgs eoBk.
5H ekoi^Pesh ftek; (Workforce Development)
6H fNekT{g[Dk T[sgzB eoBk.
7H ftP/P c'ow ns/ gfjb^edwhnK okjhA nB[pzX eoBk, oDBhshnK pDkT[DhnK ns/
szso (wPhBoh) ekfJw eoBk.
8H y'i gqsh gj[zu ns/ gqshfBXsk ekfJw eoBh.
(ii)
Gkosh IT T[d:'r (India's IT Industry): Gkos ftPt ftZu 4200 BthnK ezgBhnK
Bkb shi/ gZXo *s/ nkT[Adk j?. fJj NASSCOM d/ nfjw :sBK eoe/ jh ;zGt j'fJnk j?.
w[ZYb/ ;kbK ftZu NASSCOM dk gqw[Zy e/Ado fpzd{ IT ;kcNt/no s/ ;/tktK dk Gkos
ftZu wjZst s/ ;woZEk ekfJw eoBk ;h. IT Gkos dk eZbQ j't/rk (IT would be 'India
Tomorrow') fJ;dk w'N' ;h.
fJjBK :sBK ;dek 1990 d/ nzs ftZu IT ;kcNt/no ns/ ;/tktK Gkos ftZu fJZe
nkeofPe ;?eNo d/ s"o *s/ T[GohnK. fJj B"itkBK dh gfjbh g;zd pD rJh. fJ; y/so B/
;oeko dk fXnkB th nkgD/ tZb fyZfunk.
1986 ftZu 38 w?ApoK s'A NASSCOM dh w?ApofPg 2005 ftZu 1000 cowK sZe gj[zu
rJh ;h. ftd/PK ftZu poKv gqc[Zfbs eoB ns/ Bhsh w;fbnK ;zpzXh fJj gqGktPkbh ;kfps
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j'Jh. gqzs{ fJj S'NhnK ns/ xo/b{ fJekJhnK bJh pj[s bkj/tzd ;kps Bk j' e/ fBo:ks cowK
bJh wjZstg{oB ;kfps j'Jh. Gkos ;oeko s/ NASSCOM fwb e/ fJ; ;zpzXh ezw eo oj/
jB.
;oeko B/ IT n?eN, 2000 okjhA :{ogh :{BhnB dhnK Io{osK B{z g{ok eodh fBZisk,
fvIhNb d;s\s ns/ ;kJhpo i[ow dh ftt;Ek dh Xkok Pkfwb ehsh j?. e[M gqf;ZX
nzso^okPNoh ;z;EktK Bkb ;zgoe okjhA Gkos ;oeko B/ ;kcNt/no iKu ns/ w[bKeD
;woZEk B{z wIp{s eoB dk :sB ehsk j?. ;{uBk seBheh wzsokb/ B/ fBoXkoeK dh f;ybkJh
ns/ ;[oZfynk wkgdzv bkr{ eoB bJh wkBehfeqs gqhyD ns/ r[DtZsk gqwkDheoB vkfJo?eN'o/N,
STQC (Standaridisation Testing and Quality Certification) ;Ekfgs ehsk. ;{uBk ;[oZfynk
d/ y/so ftZu y'i B{z T[s;kfjs eoB bJh fJZe ;{uBk ;[oZfynk seBheh ftek; e"Pb
(Information Security Technology Development Council) th ;Ekfgs ehsh rJh.
NASSCOM nB/eK rshftXhnK nkozG eodh j? i' BthnK T[d:'fre ;[ftXktK y'iD
ftZu wdd, wzvh ;zpzXh ikDekoh gqdkB eoB, ;woZEktK fBoXkos eoB ftZu ;{\w ewhnK B{z
;oeko dh wdd Bkb gSkDB, ns/ fJjBK B{z jZb eoB bJh, ;fj:'r d/D bJh wkgdzv bkr{
eoB T[FZgo nXkfos jB. T[dkjoB d/ s"o *s/ fJj nkgD/ ;fj:'rh w?ApoK T[FZgo B?FZNtoe ns/
vkNk gq;ko bJh ;[oZfynk wkgdzv bkr{ eodk j? ns/ vkNk ;[oZfynk wkgdzv B{z :{og ns/
nwohek d/ gZXo s/ b? e/ nkT[D dh e'fPP eodk j?. fJ;B/ poKv dk gZXo tXkT[D ftZu th
G{fwek fBGkJh j?.
fJ;dh j'o wjZstg{oB G{fwek okPNoh ns/ y/soh ;oeko Bkb fwbe/ T[d:'rK B{z
gqGkfts eoB tkb/ w[ZfdnK dk jZb eoB ftZu j?. fJ;B/ nB/eK y/soh ;oekoK Bkb fwbe/ IT
BhshnK dk fBowkD ehsk ns/ ;{uBk seB'b'ih wzsokb/ Bkb fwbe/ fJzNoB?FZN ;zpzXh i[ow,
;kcNt/no u'oh ns/ vkNk u'oh dh ;wZf;nk dk jZb eoB bJh :sB ehs/. fJ;d/ eJh w?Apo
;oekoh ew/NhnK ftu Pkfwb jB. fJ; Pesh ekoB fJj ;oeko e'b'A p[fBnkdh YKu/ ns/
N?e; ;zpzXh S'NK jkf;b eod/ jB. fJ;/ ekoB jh fJ;B/ y/soh ;oekoK e'b'A e[M piN IT
p[fBnkdh YKu/ fit/A Jh^rtoB?; T[FZgo \ou eoB bJh fsnko eoe/ xo/b{ wzvh ftZu th
nt;o tXkfJnk j?.
IT ;?eNo ftZu j[Bowzd ekfwnK dh ewh g{oh eoB bJh 1945 ftZu nkb fJzvhnk
seBheh f;Zfynk e"A;b dk fBowkD ehsk frnk i' seBheh f;Zfynk fdzdh j?. Gkos ftZu
T[d:'r d/ tkX/ th BhAj oZy. xo/b{ noE^ftt;Ek ftZu w"fenK dh ewh ekoB Gkos d/ fB:ks
;kcNt/no T[d:'r bJh Gkosh fJziBhnoK B{z T[g:[es w"e/ gqdkB ehs/ ns/ T[d:'r B{z T[FZu
r[DtZsk ns/ xZN ehws s/ ekw/ gqdkB j'J/. nwohek dhnK gqw[Zy :{Bhtof;NhnK dh wdd Bkb
;oeko B/ 1960 ftZu fJziBhnoK ns/ w?Biw?AN ftZu T[FZu f;Zfynk bJh eJh Bkwh ;z;EktK
y'bQhnK fijBK ftZu gzi Gkosh seB'b'ih ;z;EktK ns/ d' Gkosh w?Biw?AN ;z;EktK ;Ekfgs
ehshnK. fJjBK ;z;EktK dh ;EkgBk T[; ;w/A d/ T[d:'fre d/PK dh wdd Bkb j'Jh.
HRD wzsokb/ d[nkok seBheh ekfwnK dh T[FZfus ns/ r[DtZsk gZXo dh g{osh bJh
;[uZih G{fwek fBGkJh rJh j?. wzsokb/ dhnK BhshnK B/ gqkJht/N ekbiK ns/ T[d:'fre IT
No/fBzr ;z;EktK dh ;Ekgsh bJh okj gZXok ehsk. fJjBK ekbiK ftZu tkX/ Bkb HRD
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wzsokb/ B/ r[DtZsk ezNo'b fBoXkoB eoB bJh AICTE dh ;EkgBk ehsh i' d/P ftZu seBheh
f;Zfynk B{z fB:zsfos eodh j? ns/ fJjBK ;z;EktK dh wkBsk ns/ gqshfBXsk d/ wkgdzv dh
fBrokBh eodh j?. Gkos dh ezfgT{No ;[;kfJNh torhnK g/Pkto ;[;kfJNhnK gqkJht/N
f;ybkJh ;z;EktK dh fBrokBh eodhnK jB. gqwkfDesk gqDkbh ubkT[AdhnK jB. fJ; s'A
fJbktk wk;No fJB ezfgT{No n?gbhe/PB (MCA) dh fvroh :{Bhtof;NhnK d[nkok 1980
ftZu P[o{ ehsh rJh sK fe seBheh ns/ w?Biw?AN j[BoK dk ;zrmB ehsk ik ;e/ ns/ IT
T[d:'r dk ft;Eko ehsk ik ;e/. ;kcNt/no T[d:'r dhnK Io{osK B{z fXnkB ftZu oZyd/ j'J/
HRD wzsokb/ B/ j/m fby/ ekoi nwb ftZu fbnKd/^
1) gfjbK s'A ;Ekfgs fJziBhnfozr ekbiK ftZu ezfgT{No ;kfJz; ftGkr dh ;Ekgsh
ns/ ft;Eko ftZu wdd.
2) gqkJht/N ;?eNo B{z fpBK gpfbe czv d/ f;Zfynk ;z;EktK y'bD
Q ftZu BhshnK B{z ;"yk
s/ ;ob eoBk. gqkJht/N ;?eNo ftZu fJ; ekoB nB/eK fJziBhnfozr ekbi y[ZbQ rJ/.
3) fJziBhnfozr ekbiK ns/ IT f;ybkJh ;z;EktK dh r[DtZsk ezNo'b eoB bJh
AICTE ns/ gqkJht/N f;ybkJh ;z;EktK B{z fB:zsoB eoB bJh gqwkfDesk gqDkbh ubkT[D
tkbhnK g/Pkto ;z;EktK fit/A ezfgT{No ;';kfJNh nk| fJzvhnk dh ;EkgBk eoBk.
4) gqkJht/N ;?eNo B{z f;ybkJh ;z;EktK y'bQD bJh T[sPkfjs eoBk. fJ; Bkb jo
;kb fJZe eo'V Gkosh f;ybkJh gqkgs eod/ jB ns/ IT f;ybkJh T[d:'r jo ;kb 1998 ftZu
fpBK fe;/ ;oekoh S'N (Subsidy) s'A 10 nop o[gJ/ ewkJ/.
(iii) Bhsh wZ[d/ (Policy's Issues): NASSCOM B/ IT gqsh u/sBk ns/ fJ;dh Gkos B{z
;EkBnzsoD (Transform) eoB dh u/sBk fte;s eoB s'A fpBK fJ; y/so ftZu nkT[D
tkbhnK w[PfebK B{z th jZb eoB dh e'fPP ehsh s/ ;oeko B{z IT Bhsh fBowkD eoB ;w/A
fJjBK w[ZfdnK *s/ fXnkB d/D bJh wIp{o ehsk.
1990 ftZu fJj w[Zd/ ;BL
T) Io{oh ;kcNt/no nk:ks eoB ;w/A e;Nw fvT{Nh xNkJh ikt/.
n) N?bhe'w ;z:'iesk (Connectivity) ns/ p?Av^u"VkJh (Band-width) tXkJh ikt/.
J) ;fj:'rh ns/ ;fEo N?e; gq;kPB :ehBh pDkT[Dk.
;) IT ezgBhnK B{z r[DtZsk ;oNhf|e/N ikoh eoBk.
j) n|;oPkjh nVuDK xNkT[Dk.
e) Gkosh dhnK IT ;woZEktK dk ftd/PK ftZu wzvheoB eoBk.
jo/e T[go'es w[Zd/ s/ NASSCOM B/ ;oeko ns/ B/sktK B{z Bhsh fBoXkoB B{z T[d:'fre
fwZso pDkT[D bJh fsnko ehsk. 1999^2009 sZe d/ ;w/A d"okB ;oeko dh IT Bhsh d/
nzsors N?e; S'NK s'A fpBK fBo:ks ftZu N?e; S'NK th ikoh ehshnK rJhnK.
BhshnK B{z bkr{ eoB ftZu NASSCOML
NASSCOM Bk f;o| ;oeko Bkb fwbe/ BhshnK dk fBowkD eodh j? gqzs{ fJjBK B{z
ftfGzB gq'rokwK okjhA bkr{ th eodh j?L
(iv)
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1H
NASSCOM frnkB szsoL fJj fJZe N?bh;?ANoK dk szso j? i' ;oeko d[nkok e"wh
;oekoh :'iBk skfjs ubkJhnK ik ojhnK nkw ;/tk ;?ANo ;ehwK Bkb fjZ;/dkoh eoe/ nkw
g/Av{ b'eK B{z ftPk, ;/tktK, ikDekoh s/ frnkB gqdkB eodhnK jB.
2H
o'Irko bJh j[BoL fJ; gq'rokw d/ nzsors ;oeko nkgDh j[Bo ekoi ;{uh B{z j/m
fbfynK rZm^i'VK okjhA g{ok eodh j?L
T) e"wh fvIhNb ;k\osk fwPB i' T[d:'r B{z ;oeko d/ ;fj:'r ftZu fbnk e/ jo/e
gfotko d/ xZN'^xZN fJZe w?Apo B{z fvIhNb ;k\o eoBk ukj[zdk j?.
n) NASSCOM ;?eNo j[Bo e";b ;e{bh pZfunK B{z o[Irko :'r j[Bo d/D bJh
feZskw[yh f;ybkJh fdzdh j?.
J) feos ns/ o'Irko wzsokbk T[d:'rK Bkb fwbe/ ezw tkb/ ;EkBK s/ ;zwfbs
T[sPkfjs eodh j? ns/ \k; o[Irko spkdbk f;oidh j?.
;) ;wkfie fBnK ns/ o'Irko wzsokbk ns/ ;EkBe VRCs dZphnK ;w[dktK bJh
;zwfbs s/ o[Irko T[sPkfjs eod/ jB.
fJ; soQK NASSCOM Gkos d/ IT ;?eNo ftZu Bhsh^fBowkD ftZu wjZstg{oB o'b ndk
eodh j?. fJ;/ G{fwek eoe/ jh Gkos d[BhnK dhnK gfjbhnK gzi tZvhnK ;w[dktK ftZu
Pkfwb j? fi;dk nkozG dk nzeVk 4200 s'A tZX j? s/ 2015 d/ nzs ftzu 40# tkX/ ftZu j?.
1H2H10 f;ZNkL
f;Zfynk Bhsh fBowkD ns/ ftek; fJZe rshPhb gqfeqnk j?. fJj gqfeqnk pj[s ;ko/
gVQktK ftZu'A r[Iodh j? ns/ nB/ek tZyo/^tZyo/ gZXoK oKjh nZr/ tXdh j?. f;Zfynk Bhsh
fBowkD fJZe r[zMbdko ns/ rhsPhb gqfeqnk j? fi;d/ tZy^tZy Gkr fJ;d/ fBowkD ftZu tZyoh
G{fwek fBGkT[Ad/ jB. Bhsh fBowkD ftZu f;ZX/ iK nf;ZX/ Yzr oKjh eJh J/iz;hnK fjZ;k
gkT[AdhnK jB. MHRD, NCERT, NASSCOM T[j J/iz;hnK jB i' Bhsh fBowkD ftZu nkg
th G{fwek fBGkT[AdhnK jB. MHRD f;Zfynk Bhsh fBowkD ftZu wjZtg{oB G{fwek fBGkT[Adk
j?. fe;/ th f;Zfynk Bhsh dk nkozG MHRD tZb'A jh ehsk iKdk j?. ;e{b ns/ nfXnkge
f;Zfynk d/ y/so ;zpzXh BthnK BhshnK ns/ gq'rqkwK dk fBowkD eoB s/ bkr{ eoB bJh
MHRD wzsokbk NCERT dhnK ;/tktK b?Adk j?. NCERT fJZe y[d w[yfsnko ;z;Ek j? i' fe
wkBth ;z;kXB wzsokb/ d/ nekdfwe ftzr ti'A ezw eodh j?. NASSCOM ftd/Ph ftPt wzvh
d/ ;w[Zu/ ftek; ns/ Gkos d/ ftPt bhvo d/ s"o *s/ gd fB;fus eoB bJh T[d:'rK bJh
fJZe oDBhse ;bkjekoh G{fwek fBGkT[Adk j?. fJj fJZe ftPtgZXoh tgkfoe ;z;Ek j? i' fe
Gkos d/ IT ;?eNo ftZu Bhsh^fBowkD ftZu wjZstg{oB o'b ndk eodh j?. NASSCOM Bk
f;o| ;oeko Bkb fwb e/ BhshnK dk fBowkD eodh j? pbfe fJj BhshnK B{z ftfGzB gq'rqkwK
okjhA bkr{ th eodh j?. fJ; soK Gkosh f;Zfynk Bhsh fBowkD ftZu MHRD, NCERT ns/
NASSCOM wjZstg{oB G{fwek fBGkT[AdhnK jB.
1H2H11 ;t?^gohyD bJh gqPBL
1) MHRD dk g{ok BK j?L^ wkBt ;z;kXB ftek; wzsokbk
2) NCERT dh ;EkgBk 1 f;szpo 1961 ftZu j'Jh.
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3) wkBt^Pesh ftek; (HRD) dk :{BhnB wzsoh NCERT dh iBob pkvh dk w[Zyh
j[zdk j?.
4) NASSCOM oki ns/ e/Adoh ;oekoK dh Gkrhdkoh Bkb ezw BjhA eodh.
5) MHRD wzsokbk IT BhshnK ns/ ekB{zB pDkT[D bJh NCERT dhnK ;/tktK b?Adk
j?.
6) NCERT fJZe y[d^w[yfsnko ;z;Ek j? i' MHRD d/ nekdfwe ftzr ti'A ezw
eodh j?.
7) T[d:'fre ftek; eoBk NASSCOM dk ezw j?.
T[soL^ 1) jK 2) jK 3) jK 4) BjhA 5) BjhA 6) jK 7) jK

1H2H12 gq;skfts gqPB
T) f;Zfynk Bhsh fBowkD ftZu MHRD dh G{fwek pko/ fby'<
n) NCERT T[FZgo fJZe B'N fby'<
J) f;Zfynk Bhsh ftZu NASSCOM dk eh o'b j?, ftnkfynk eo'.
1H2H13 ;zdoGL
 Administration of Personnel in co-operatives- B.B. Goel
 Principles, Problems and Prospects- Govt. of India, Ministry of Education
 Education Policy and Administration- S.L. Goel, Aruna Goel
 New Education Policy 2016 by Sumriti Zubin Irani (Minister of MHRD)
 Government of India (1985). The Challenge of Education, New Delhi, Ministry of
Human Resource Development.
 Government of India (1986). National Policy on Education 1986. New Delhi,
Ministry of Human Resource Development.
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;wekbh Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh ns/ :'iBkpzdh
________________________________________________________________________
gkm BzpoL 1H3
nB[tkdeL nzfwqs
________________________________________________________________________

ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤ ftt;Ek : ਸੰ ਕਲਪ, ਲੋ ੜ, fe;wK, gj[zuK ns/ ftZs
ftt;Ek d/ f;XKs
ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ
1.3.1 ਉਦੇ©
1.3.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
1.3.3 ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾpzdh
1.3.4 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ftt;Ek
1.3.5 ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
1.3.6 ਯੋਜਨਾpzdh ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ
1.3.7 ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ dhnK ਪਹੁੰ ਚk
1.3.8 ਿਸੱਿਖਆ ftZs ftt;Ek ਦੇ ਿਸਧਤ
1.3.9 ਿਸੱਟਾ
3.1.10 ਸੁਝਾਏ gqPB
1.3.11 ;[MkJhnK g[;seK
1.3.1 ਉਦੇ©: ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
1. ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣB d/ :'r j' ikDr/.
2. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਦਅਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਸਮਝD d/ :'r j' ikDr/.
3. ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ;eDr/.
4. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਧਤ ਨੂੰ ਸਮਝD d/ :'r j' ikDr/.
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1.3.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਹਰ ਦੇ© ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ fJਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ
ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾdhnK jਨ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਇੱਕ
ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ fJj ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ fwE/ j'J/ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਕodh ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ftebg ਚੁਣਨਾ ਹੈ। :'iBk dk Pkpfde noE j? fe;/ ehsh ikD tkbh

ekotkJh Bz{ gfjbK s'A fvikfJB eoBk. :'iBk e'Jh :ksok P[o{ j'D s'A gfjbk ftebg o{N u[Ddh j? ਅਤੇ
ਲਚ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਫਿਲਪਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ
ਿਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਿਵਆਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾ©ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ
ਪੈਟਰਨ ਪਿਹਲ ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ।"

f;Zfynk ftZs ftt;Ek ਇੱਕ ©ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ jo ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਰਿਤਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਿਟਕਾਊ ns/ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਦਾ
ਹੈ । ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ fJj ਜਨਤਕ ਫੰ ਿਡੰ ਗ dk T[j fjZ;k j? ਜੋ ਰਾ©ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨĂ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱfynk

j[zdk j?। fJ; s'A fJbktk, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਤ ਜਨਤਕ ਫੰ ਿਡੰ ਗਅੰ ਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ
ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ© ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ
ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਸਧਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਜਵ-ਿਜਵ ਦੇ© ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ
ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, j'oBK

ezwK bJh ਖਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇ©ਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਨੱਜੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ
ਅੰ ਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ dh rZb eod/ jK sK ਅਕਸਰ ਕੰ ਪਨੀਆਂ, ਫਾਡੇ©ਨ ਅਤੇ ਿਨਵੇ©ਕ
ਵਜ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਸਰੋਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇ© ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰ©ਤੇਦਾਰ ਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੇ ਹਨ। ਿਮ©ਰਤ ftZs ftt;Ek ftu ਹੈ ਿਨੱਜੀ ਖੇਤਰ
ਦੇ ਿਨਵੇ© ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤ। ਿਮ©ਰਤ ਿਵੱਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ

phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No d{ik)

28

g/go B'tK

ਸਮਾਵੇ©ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਨੂੰ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵ©ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ 2030 ਏਜੰ ਡੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
1.3.3 ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾpzdh
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ fi; Bz{ "ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ" fejk iKdk ਹੈ।
ਵੈਬਸਟਰਜ਼ਇੰ ਟਰਨă©ਨਲਿਡਕ©ਨਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵ ਬਣਾਉਣ ਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ
ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰ ਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 'ਕੀ,' ਿਕ' ਅਤੇ 'ਿਕਵ' 'ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ
ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਿਧਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ, ਖੇਤਰੀ, ਰਾ©ਟਰੀ ਜ ਅੰ ਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ
ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪਿਹਲ ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ ਤ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾPB ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ, fe fe; soQK ਸੰ ਸਥਾ
ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ© ਅਤੇ ਉਦੇ© ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰ ਭਵ ਸਾਧਨ i[NkJ/ ik

;ed/ jB। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਭਿਵੱਖੀ ਿਬੰ ਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ, ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ। ਇਹ ਸੰ ਗਠਨ ਲਈ ਸੰ ਬੰ ਿਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਮੀਦ ਜ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ
ਿਵ©ੇ©ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ fe;

soQK ਚ ਪ©ਾਸਕ ਜ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ j'D/ ukjhd/ jB। ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ
ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਬੰ ਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਤੀਿਨਧ ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤ'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ j/m fdZs/ nB[;ko jB:
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਉਦੇ© ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੀ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਿਬਨ ਿਕਸੇ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇ© ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹ ਸਕਦੇ। ਸੰ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਕਦਮ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ।
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ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪਬੰਧਨ ਦਾ w[Zy ਕੰ ਮ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਿਜਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨĂਜਰ ਜ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ
ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ tosdk j?.
ਿਵਆਪਕ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਹਰ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ-ਆਕਾਰ
ਜ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਜ ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਬੰਧਕ, ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ - ਅਸ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦੇ ਹ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭਿਵੱਖੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਅਸ
ਹਮੇ©ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦੇ ਹ। ਿਵਤਬੰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਲਈ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਦੀ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ - ਅਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦੇ ਹ। ਅਸ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਸਟਾਿਫੰ ਗ,
ਿਨਰਦੇ©ਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹ। ਿਜਵ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਜ ਉਦੇ© ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਿਨਰੰ ਤਰ ਪਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮ, ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਵਤਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱਚ ਫੰ ਕ©ਨਮੈਨĂਜਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ ਢੁਕਵ ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਅਿਭਆਸ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱਚ, ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ ਚ ਪੱਧਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਦ©ਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਿਦ©ਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਦ©ਾ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾਵ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਦੀ ਹੈ - ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਪਬੰਧਕ ਨੂੰ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰ ਦਗੀ
ਤ ਅਿਜਹੀ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਿਕ, ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸ ਅਿਜਹੀ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ. ਿਜਵ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵ ਘਟਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸ ਘਾਟੇ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸ
ਪਿਹਲ ਹੀ ਿਤਆਰ ਹ, ਅਸ ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੰ ਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸ ਉਸ ਅਣਿਕਆਸੇ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸਦੀ
ਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਗੇ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਓਵਰਲੈ ਿਪੰ ਗ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਘਟਾਦੀ ਹੈ - ਓਵਰਲੈ ਿਪੰ ਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਸਬੰ ਧ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤ ਸਾਡਾ ਸਮ ਬਰਬਾਦ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।
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ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨਵੀਨ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਮੈਨĂਜਰ ਜ
ਜੂਨੀਅਰ ਤ ਫੀਡਬੈਕ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥ ਤੁਸ ਨਵੀਨ ਿਵਚਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਆਪਣੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾਦੇ ਹੋ, ਤ ਤੁਸ ਥ ਵੀ ਨਵ ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ ਿਜੰ ਨੀ ਕੁ©ਲ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਓਨĂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੰ ਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ©ੁੱਧਤਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਹ
ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤ ਿਬਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ
ਿਬਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ fJj bkr{
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ ਨਹ, ਤ ਯੋਜਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ Bshik ਨਹ ਹੈ ਤ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਪਬੰਧਕ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਲਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸਲ Bshik ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜ ਨਹ।
ਉਦੇ©'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰBk - ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇ©
ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।
ਅਜੋਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਮੁੱਖ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ d/ :Z[r ਪੱਖ
ਨਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲ ਨĂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵਤਬੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੱਲ ਿਵ©ੇ© ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ©ਬਦ
ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ
ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ© ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਵਜ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ©ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਦੀ ਇੱਕ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਵੀ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਨĂਤਾ, ਫੈਸਲਾ
ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ , ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰ ਟ ਆਿਦ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਲਈ
ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ rbshnK ਤ ਬਚ ਕੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਿਸਆਵ ਨੂੰ ਹੱਲ
ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 1950 ਿਵੱਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ d[nko ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ s"o s/
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ©ੁਰੂਆਤੀਆਦੇ© ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ
ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ© ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨੂੰ ਸਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾ
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ਮੁਲਕਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨĂ 1950 ਤ 2014 ਤੱਕ ਬਾਰ ਪੰ ਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇ©
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ© ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿਨਰਯਾਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਿਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ
ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰ ਤੁਲਨ ਸੰ ਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੈ। ਪੰ ਜਵ ਯੋਜਨਾ
ਨĂ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰ ਡ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੇਵ ਅਤੇ ਸੱਤਵ ਯੋਜਨਾਵ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਚੇ ਦੀਆਂ
ਯੋਜਨਾਵ ਸਨ ਜੋ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਚੇ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਦਤ ਸਨ। ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ
ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਠਵ ਯੋਜਨਾ ਨĂ 6.7 ਪਤੀ©ਤ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨੌਵ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ
2.4 ਪਤੀ©ਤ ਦੀ ਿਤੱਖੀ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। 2004-2014 ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸਵ ਅਤੇ ਿਗਆਰਵ
ਯੋਜਨਾਵ ਿਵੱਚ 9 ਪਤੀ©ਤ ਤ ਪਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, 2015 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤ, ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ©ੈਲੀ ਦੀ
ਕਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਭਾਰਤੀ
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਗਲੋ ਬਲ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਾਹ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰ ਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ, ਿਵਕਾਸ ਦੇ
ਟੀਿਚਆਂ'ਤੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰ ਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕਰਨ, ਕਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚਕਾਰ
ਅੰ ਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ
ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇ© ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇ©ਿਵ©ਵ
ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਚ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੋਜ ਗਟ
ਲਈ ਪਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇ©ਨਲ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
1.3.4 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ
ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕਪਿਕਿਰਆਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦਾ
ਹੈ, ਵੰ ਿਡਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੂੰ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਰਿਚਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ©ਾਸਤਰ,
ਜਨਤਕ ਿਵੱਤ, ਸਕੂਲ ਿਵੱਤ, ਬਜਟ, ਪਬੰਧਨ, ਲੇ ਖਾਕਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਅੰ ਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰ ਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਿਵਦਵਾਨ
ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ ਦੇ ਹਨ। ਐਜੂਕੇ©ਨਫਾਈਨਿਸੰ ਗ ਨੂੰ ਿਵ©ੇ© ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ
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'ਤੇ ਨਹ ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਿਵੱਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ©ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਕੁਇਟੀ, ਕੁ©ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਤੀ©ੀਲ ਕਦਰ ਿਵੱਚ
ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਿਵੱਤ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਿਨਵੇ© ਦੇ ਮੌਕ:ੇ
ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ© ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਿਵਿਦਅਕ ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ,
ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਪਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਹਨ। ਇਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ
ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
2. ਫੰ ਡ ਦੀ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਵਰਤ:
ਹਰੇਕ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ©ੇ©ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ
ਤਸੱਲੀਬਖ© ਫੰ ਡ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਤ ਢੁਕਵ ਸਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰ ਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰ ਗ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤ
ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਫੰ ਡ ਇਕੱਠĂ ਕੀਤੇ
ਜਦੇ ਹਨ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਹਨ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਮ, ਪੋਜੈਕਟ ਆਿਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵੱਤ ਦੀ ਉਿਚਤ ਵਰਤ
ਕੁ©ਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਨਵੇ©ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕ, ਫੈਸਿਲਆਂ, ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ।
3. ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ:
ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਸਲ
ਿਵੱਚ ਚੰ ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਿਵ©ਲੇ ©ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈI ਸਭ ਤ
ਪਿਹਲ, ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, c/o, ਿਵੱਤ ਪਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਹੀ ਸਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਗਆਨ ਪ©ਾਸਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ofjDk ukjhdk j? ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਵੇ© T[FZs'A ਚੰ ਗਾ ਿਰਟਰਨ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਿਵੱਤੀ ਪਬੰਧਨ:
ਿਵੱਤ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ ਿਸੱਿਖਆ ਪਿਕਿਰਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰ ਡ ਦੀ ਲੋ ੜਦੇ ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰ ਟੀ ਦੇਣਾ
ਹਨ। ਿਵੱਤ ਪਬੰਧਨ ਤਰਲਤਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ
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ਪਭਾਵ©ਾਲੀ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਪਬੰਧਨ, ਿਨਵੇ©, ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਸਪ©ਟ ਤਸਵੀਰ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ oki ;oeko d[nkok ;zGkbh ikD tkbh ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਿਵਿਦਅਕ
ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਪਿਹਲ
ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀਆਂ ਿਤੰ ਨ ਪਰਤ ਹਨ ਕਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱਧਰ। ਇਹਨ ਿਵੱਚ,
ਿਜ਼ਲੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਜ ਿਵਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹ ਹਨ ਹਾਲਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰੋਤ ਦੀ
ਵੰ ਡ ਿਵਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯਤਨ ਿਵੱਚ ਕਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ, ਅੱਸੀਿਵਆਂ ਿਵੱਚ, ਿਵਕਦਰੀਕਰਣ'ਤੇ
ਿਧਆਨ ਕਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਪ©ਾਸਿਨਕ©ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤ
ਘੱਟ ਿਵਹਾਰਕ ਇਕਾਈ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨĂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ
ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮ©ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ
ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਿਲਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ ਬਣ ਸਿਕਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਕਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਟ ਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਨੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜੋ ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ
ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਆਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀਗਟ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗਟ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵੱਤ ਪੋ©ਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਲਿਡੰ ਗ ਗਟ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਗਟ, ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ
ਇਹਨ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਿਵ©ੇ©ਉਦੇ© ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿ©ਲਪਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਨ, ਆਿਦ ਲਈ ਐਡਹਾਕਗਟ ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ, ਫੀਸ, ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਿਦ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ
ਿਮਆਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦhnK jB। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਾਇਤਾ
ਪਾਪਤ ਗਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਿਕ, ਇਹ ਨĄਟ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ, ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁ©ਿਕਲ
ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ।
1.3.5 ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ
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ਿਵੱਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣਾ, ਿਜਵ ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ
ਪਰਸਪਰ ਪਭਾਵੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾ©ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀ-ਿਨਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ
ਪ©ਾਸਿਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ© ਿਵੱਚ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਆਮ ਉਦੇ© ਿਵਿਦਅਕ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ
ਦੇਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰ ਮ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਆਰਿਥਕਤਾ, ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਅਤੇ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਲਈਿਸਸਟਮਦੀਅਖੰ ਡਤਾਨੂੰਕਾਇਮਰੱਖਣਾ; ਅਤੇ, ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ
ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਦਰ©ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕਲੂਪਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹਨ: ਭਿਵੱਖ ਦੇ
ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪ©ਟਿਦ©ਟੀਕੋਣ; ਉਦੇ© ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ; ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ
ਪੋਗਰਾਮ, ਪੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋ ੜਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ, ਲੋ ੜਦੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ
ਸਰੋਤ ਦਾ ਮੁਲਕਣ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀ ਲੋ ੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1. ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਢੰ ਗ ਚੁਣਨ ਲਈ: ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਰਾਹ, ਿਸੱਿਖਆ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ
ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਭਿਵੱਖੀ ਮੁੱਲ ਪਣਾਲੀ, ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰ ਗ, ਿਗਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ, ਅਤੇ ਦੇ© ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇਗਾ।
2. ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ: ਸਹੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਮ, ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕਿਕ ਹਰ
ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮ ਦੀ ਬਚਤ, ਇੱਕ ਕੋਿ©©-ਬਚਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ।
3. ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ: ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਿਵਧੀ ਤ ਬਚ ਕੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਿਸਆਵ
ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
4. ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
5. ਿਬਹਤਰ ਪ©ਾਸਨ: ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ
ਪਬੰਧਕੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨਤਾ, ਸੌਖ ਅਤੇ ਕੁ©ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੀ ਹੈ।
6. ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ©ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਸਹੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ, ਿਵਿਦਅਕ ਪਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ
ਿਸਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪਣਾਲੀ ਦੇ© ਦੀਆਂ ਪੜੀਆਂ-ਿਲਖੀਆਂ
ਪਿਤਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
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7. ਿਦ©ਾ-ਿਨਰਦੇ© ਲਈ: ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਜ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਲੂਿਪੰ ਟ ਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
8. ਉਦੇ© ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ: ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟੀਚਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦੇ©ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
9. ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰ ਿਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਹਾਇਤਾ
ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਚਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਪਾਠਕਮ ਸਮੱਗਰੀ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ©ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
10. ਿਸੱਿਖਆ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਨੁੱਖੀ ©ਕਤੀ ਦੇ
ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ©ਾਮਲ j[zdk j?.
11. ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਪਬੰਧਨਸਮਰੱਥਾਵ ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵ ਿਜਵ ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਨਰਮਾਣ, ਸਟਾਫ ਦੀ
ਿਸਖਲਾਈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਿਵਕਾਸ, ਖੋਜ ਪੋਜੈਕਟ, ਆਡੀਓ-ਿਵਜ਼ੂਅਲਏਡਜ਼ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਆਿਦ Pkfwb j?.
1.3.6

ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ

ਭੌਿਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਚੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਸਮ ਹਨ। ਪੰ ਜ ਮੁੱਖ ਿਕਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠ
ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ:
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਸਲੇ ਬਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਕਾਦਿਮਕ
ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਮੰ ਗ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ©ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾ:
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਹ ਿਵਤਬੰ ਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਿਬੰ ਦੂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ
ਜ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਬੰ ਦੂ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ,
ਖੇਡ ਅਤੇ ਖੇਡ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ
ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ©ੌਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ।
fBod/PD ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ:
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ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿ©©ਟਤਾ ਜ ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉਦੇ© ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ, ਿਸੱਖਣ ਦੇ
ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਧਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਿਸੱਖਣ ਜ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸੱਖਣ ਦੇ
ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਮੁਲਕਣ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ:
ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾpzdh ਿਵਿਦਅਕ gq[pzXk ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ ਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਹਰ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ io{osK ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ:
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਿਜਵ ਿਕ ਪਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਚ ਜ ਆਮ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਢਚੇ ਅਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਿਵਿਦਅਕ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਮਆਦ, ਿਵਿਦਅਕ
ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਵੰ ਡ ਜ ਬਜਟ, ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤ,
ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂਪਬੰਧਨ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1.3.7 ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ dhnK gj[zuK
ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪਿਹਲ ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪਿਕਿਰਆ, ਪੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਿਜਨ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਤੰ ਨ ਿਕਸਮ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹੈ:
1. ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
2. ਮੱਧ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
3. ਲੰਬੇ ਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਿਤੰ ਨ ਪੱਧਰ ਿਜਵ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ, ਆਬਾਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਤੰ ਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1) ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ: ;{yw ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਜ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦਾ ਉਦੇ© ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕੁ©ਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ
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ਪਿਕਿਰਆਵ'ਤੇ ਕਦਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਕਿਰਆਵ ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਉਿਚਤ ਸੁਮਲ
ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©©
ਕਰਦਾ ਹੈ।
2) ;E{b gZXo dh :'iBkpzdh: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾ©ਟਰੀ ਜ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇ© ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਰਾ©ਟਰੀ
ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇ© ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਚ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਕਰੋ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਿਵੱਤ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ
ਪ©ਾਸਿਨਕਰਣਨੀਤੀਆਂ©ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਪਿਰਪੇਖ ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
3) w{b ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ: w{b ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰ ਜ ਭਾਈਚਾਰੇ
ਦੇ ਲੋ ਕ ਦੀ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। w{b ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਦਰ ਿਸੱਿਖਆ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪਭਾਿਵਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ
ਿਕਸਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਲਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰ ਭਵ ਪਹੁੰ ਚ ਹਨ:
1. ਪਤੀਿਕਿਰਆਤਮਕ ਪਹੁੰ ਚ (ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ)
ਪਤੀਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੋਿ©© ਹੈ। ਅਤੀਤ ਭਾਵ ਿਕੰ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਰੋਮਿਟਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ "ਚੰ ਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਨ" ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋ ਕ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨĂ
ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਤ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਅਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪਹੁੰ ਚ (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ)
ਅਿਕਿਰਆ©ੀਲਿਵਤਬੰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਿ©© ਹੈ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੋਵ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼ ਓਨੀਆਂ ਹੀ
ਚੰ ਗੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰ ਨੀਆਂ ਉਨ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਸਰਫ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪੂਰਵ-ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪਹੁੰ ਚ (ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ)
ਪੂਰਵ-ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ
ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। seBheh ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ fyZu ਵਜ ਦੇਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਜ ਅਤੀਤ ਨਾਲ
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ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਪਿਕਿਰਆ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਕੋਿ©© ਕਰੇਗੀ।
4. ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪਹੁੰ ਚ (ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਓ)
ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੋ ੜਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਸੰ ਗਠਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ
ਕੰ ਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਿਕ ਉਹਨ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਤ ਬਾਹਰ
ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪੂਰਵ-ਸਰਗਰਮ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਿਨਤ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜ ਨਹ ਦੇਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜ ਦੇਿਖਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਜਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1.3.8 f;Zfynk ftZs ftt;Ek d/ f;XKs
ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਸਧਤ ਿਦ©ਾ-ਿਨਰਦੇ© ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ
ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧਤ ਹਨ ਿਜਨ ਦੀ ਪ©ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1. ਪਾਰਦਰ©ਤਾ: ਇਹ ਿਸਧਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ
ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨĂ ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖਰਚ, ਿਵਿਦਅਕ ਪੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰ ਡ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ, ਰਸਾਿਲਆਂ ਜ
ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਵੱਚ ਪਕਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰ©ਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ।
2. ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਹਮੇ©ਾ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਿਚਆਂ
ਅਤੇ ਉਦੇ© ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤ ਪਾਪਤ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸੰ ਭਾਲਣ ਿਵੱਚ ਸੰ ਸਥਾ
ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ।
3. ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ: ਇਹ ਿਸਧਤ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਵਕਦਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਬੰਧਨ ਨੂੰ. ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਤ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੂ
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰ ਸਥਾਗਤ ਫੰ ਡ ਦੇ ਬਜਟ, ਖਰਚ, ਆਿਡਟ ਅਤੇ ਮੁਲਕਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਵਕਦਰੀਕਰਨ
ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
4. ਸਿਥਰਤਾ: ਸਿਥਰਤਾ ਇੱਥੇ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਅਕ ਫੰ ਡ ਦੀ ਿਨਰੰ ਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ ਿਸਰ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
ਫੰ ਡ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾd. ਿਵਿਦਅਕ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਭਾਵ©ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
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5. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਤ ਿਵਿਦਅਕ ਫੰ ਡ ਨੂੰ ਸਮ ਿਸਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਪੋਜੈਕਟ ਿਵੱਚ
ਦੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਦੀ ਹੈ।
6. fjZ;/dkoh ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ: ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ fjZ;/dkoh ਦਾ ਿਸਧਤ ਿਵਿਦਅਕ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਨਹ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਿਵਿਦਅਕ
ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ-ਆਧਾਰ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੌਕੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਚ ਇਕੁਇਟੀ'ਤੇ ਕਿਦਤ ਹੈ।
7. ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤ: ©ਮੂਲੀਅਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ ਦੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ।
1.3.9 ਿਸੱਟਾ:
ਿਸੱਟੇ ਵਜ, ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਵ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰਵਿਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇ©, ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ© ਅਤੇ ਉਦੇ© ਦੀ
ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮ, ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ
ਇਸ ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋ ੜ ਹੈ. ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਕੁ©ਲ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਾਿਜਕ ਢਚੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰ ਝਲ ਨੂੰ ਘਟਾਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦੇ
ਸਮ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਿਚਤ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ
ਿਕੱਤਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਿਸਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ
ਤਰ ਿਵਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਦੇ ਸਮ ਸਭ ਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜ ਤਰਜੀਹ ਜ
ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕਮ ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨ
ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਨੂੰ ਿਵੱਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰ ਡ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ ਪਿਹਲ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ
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ਵੇਲੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਰਾ©ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਕੰ ਨਾ ਪਤੀ©ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਪਤੀ©ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ© ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸਆਸੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ©ਾਖਾਵ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ ਿਵੱਚ ਿਕਵ ਵੰ ਿਡਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਾਥਿਮਕਤਾਵਦੇ© ਤ ਦੇ© ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਦੇ© ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ 'ਤੇ ਕਦਿਰਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1.3.10 ਸੁਝਾਏ gqPB
a) ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
b) ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਕੀ ਹੈ? ftZs ftt;Ek d/ f;XksK pko/ ft;sko Bkb fby'.
c) ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
d) ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ,
1.3.11 ;[MkJhnK g[;seK



Educational Administration : Dr. R.P. Bhatnagar & Dr. Vidya Agrawal



Educational Management : Y.P. Aggarwal



Planing and Administration M.S. Sachdeva & Manjeet Kaur



Educational Planning in India : J.P. Nayak



Education Development Strategy : Sansul Huck
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g/go – B'tK
;wekbh Gkos ftZu f;Zfynk Bhsh ns/ :'iBkpzdh
________________________________________________________________________
gkm BzpoL 1H4
nB[tkdeL nqfws
________________________________________________________________________
ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਕਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਪਾਠ ਦੀ ਬਣਤਰ
1.4.1 ਉਦੇ©
1.4.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
1.4.3 ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ
1.4.4 ਿਵਿਦਅਕ ਿਨਗਰਾਨੀ
1.4.6 ਕਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
1.4.6 ਿਸੱ ਟਾ
1.4.7 ਸੁਝਾਏ gqPB
1.4.8 ਸੁਝਾਈਆਂ g[;seK

1.4.1 ਉਦੇ©: ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤ ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ :
1. ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ;eDr/.
2. ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰB d/ :'r j' ikDr/.
3. ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ;wM ;eDr/.
4. ਕਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕoB d/ :'r j' ikDr/.
1.4.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਹਰ ਦੇ© ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ fJ; ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ,
ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾdhਆਂ jਨ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਭਿਵੱ ਖ
ਿਵੱ ਚ j'D tkbhnK ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ ਅਤੇ
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ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਸੰ ਭਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੀਿਚਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ
ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਫੋਕਸ ਸੰ ਭਾਵੀ ਸੰ ਚਾਲਨ ਿਵਕਲਪ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ ਵਧੀਆ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਪਿਹਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਝ
ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਿਵਕਲਪ ਿਵੱ ਚ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ©ੁਰੂ ਹੋਣ ਤ ਪਿਹਲ ਰੂਟ
ਅਤੇ ਲਚ ਤ ਪਿਹਲ ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰ ਭਾਿਵਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਤ ਦੀ
ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ
ਿਟਕਾਊ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ, ਵਰਤ ਅਤੇ ਲੇ ਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜਨਤਕ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਜੋ ਰਾ©ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨĂ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱ ਖੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਤ ਜਨਤਕ
ਫੰ ਿਡੰ ਗਅੰ ਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਵੱ ਤੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ© ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹ
ਇਕੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ। ਿਸਧਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਜਵ-ਿਜਵ ਦੇ© ਿਵਕਸਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਉਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, j'oBK ਖਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮੇ©ਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਨ{ਜੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰ ਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਿਕ ਪਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ
ਅਕਸਰ ਕੰ ਪਨੀਆਂ ns/ ਫਾਡੇ©ਨ Bz{ ਿਨਵੇ©ਕ ਵਜ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਿਨ{ਜੀ ਸਰੋਤ
ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇ© ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰ©ਤੇਦਾਰ
ਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੇ ਹਨ। ਿਮ©ਰਤ ਿਵੱ ਤ ftt;Ek ftu ਿਨ{ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਿਨਵੇ© ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤ ehsh iKdh

j?. ਿਮ©ਰਤ ਿਵੱ ਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇ©ੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ
ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱ ਖਣ ਨੂੰ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਵ ਿਕ ਿਵ©ਵ ਭਰ ਿਵੱ ਚ 2030 ਏਜੰ ਡੇ
ਿਵੱ ਚ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।
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ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 1950 ਿਵੱ ਚ ਪਧਾਨ ਮੰ ਤਰੀ ਦੇ
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ©ੁਰਆ
ੂ ਤੀਆਦੇ© ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ© ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨੂੰ ਸਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟ
ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ d[nkok ;zGkbh ikD tkbh ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਬਹੁਤ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ'ਤੇ
ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ ਿਕ ਪਿਹਲ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦੀਆਂ
ਿਤੰ ਨ ਪਰਤ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਪੱ ਧਰ। ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ, ਿਜ਼ਲੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਜ
ਿਵਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹ ਹਨ ਹਾਲਿਕ ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ,
ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ ਿਵਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯਤਨ ਿਵੱ ਚ ਕਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਿਕ,
ਅੱ ਸੀਿਵਆਂ ਿਵੱ ਚ, ਿਵਕਦਰੀਕਰਣ'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵੱ ਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ
ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਪ©ਾਸਿਨਕ©ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਪਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤ ਘੱ ਟ ਿਵਹਾਰਕ ਇਕਾਈ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ
ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ, ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨĂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ
ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੰ ਡ ਲਈ ਮਾਪਦੰ ਡ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮ©ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ ਹੀ ਕਦਮ
ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਿਲਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ ਬਣ ਸਿਕਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ ਕਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵ ਦੁਆਰਾ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਪੱ ਧਰ
'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਿਨ{ਜੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਪਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ
'ਤੇ ਗਟ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਟ ਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਨ{ਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜੋ ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ
ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱ ਚ ਆਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀਗਟ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ।
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1.4.3 ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ
ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤੱ ਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਹਨ ਦਾ ਪਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰ ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ
ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।
"ਪ©ਾਸਨ" ©ਬਦ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਪਿਕਿਰਆ ਜ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹ ਿਦੰ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਛਤਰੀ
ਵਗ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਪਿਕਆਵ ©ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ: ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਆਯੋਜਨ, ਿਨਰਦੇ©ਨ, ਤਾਲਮੇਲ,
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਅਤੇ ਪਦਰ©ਨ ਦਾ ਮੁਲਕਣ। ਇਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ T[FZgo ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸB/ ਕੁਝ ਉਦੇ© ਜ

fwE/ j'J/ ਟੀਚੇ ਪਾਪਤ ਕਰB/ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਪ©ਾਸਨ ਿਵਿਦਅਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਆਦੇ© ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤੱ ਤ
ਨੂੰ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਬੰਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ©ਾਸਨ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ G"fse ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ
ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ ਿਕ ਇਮਾਰਤ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਿਸੱ ਿਖਆ ਸੈਿਟੰ ਗ ਜ ਅਿਧਆਪਨਿਸਖਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਪ©ਾਸਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇ© ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰ ਗਿਠਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਸੰ ਚਾਿਲਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤ ਜੋ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ
ਪਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ Pkwb ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਹਰ ਦੇ© ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਸ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ,
ਆਰਿਥਕ, ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾdhnK jਨ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਸੋਚਣਾ, ਅਤੇ ਤੱ ਥ ਦੇ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਿਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰ ਭਾਿਵਤ
ਿਵਆਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੁੱ ਚੀ ਰਾ©ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪਿਹਲ
ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ
ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਵਰਤ ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ
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ਉਦੇ© ਅਤੇ NhfunK ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਵਜ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਹਾਰਕ ਿਦ©ਟੀਕੋਣ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ©ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨĂਤਾ, ਿਨਰਣਾਇਕ,
ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਏਜੰ ਟ ਆਿਦ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ
ਜਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ
ਿਵੱ ਚ ਪਬੰਧਕੀ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨਤਾ, ਸੌਖ ਅਤੇ ਕੁ©ਲਤਾ ਿਵੱ ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੀ ਹੈ।

;zrmB
ਇਹ ਇੱਕ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਕਿਰਆ ਦੇ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਮਨੁੱ ਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਫੰ ਕ©ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ
ਰਸਮੀ ਿਨਯਮ ਜ ਉਹਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਝੇ ਟੀਚੇ ਵੱ ਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਗਠਨ ਇਸ ਗੱ ਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ ਕੋਈ ਰਾ©ਟਰ ਿਵਿਦਅਕ
ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਿਬਹਤਰੀ 'ਤੇ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਪਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਬੰਧ
ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾ ਉਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਨੂੰ
ਪਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ©ਿਡਊਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਟਾਿਫੰ ਗ ਦਾ ਪਬੰਧਨ, ਬੁਿਨਆਦੀ
ਢਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱ ਤ। ਸੰ ਗਠਨ ਸਮ ਅਤੇ ਪਬੰਧਕ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਚਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਿਨਰਦੇ©ਨ
ਪ©ਾਸਨ ਦਾ ਿਨਰਦੇ©ਨ ਕਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਿਨਰਦੇ©ਨ,
ਮਾਰਗਦਰ©ਨ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਪੇਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ।
ਿਦ©ਾ ਦੀ ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਭਿਵੱ ਖਬਾਣੀ ਕੀਤੇ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ©ਾਮਲ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਢਚੇ ਿਵੱ ਚ ਕੋਿਚੰ ਗ, ਪੇਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਗਵਾਈ
ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਿਵਿਭੰ ਨ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣਾ ਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰੇਕ ਪ©ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱ ਖ ਪਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਹੈ।
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ਿਨਰਦੇ©ਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕਉਦੇ© ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰ ਗਠਨ ਿਵੱ ਚ ਲੋ ਕ
ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ, ਕੋਿਚੰ ਗ, ਿਨਰਦੇ©, ਪੇਿਰਤ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਦੇ©ਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ
'ਤੇ ਚਾਰ ਤੱ ਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਿਨਗਰਾਨੀ, ਪੇਰਣਾ, ਲੀਡਰਿ©ਪ ਅਤੇ ਸੰ ਚਾਰ। ਪਰ ਤ ਹੇਠ ਵੱ ਲ ਪਵਾਹ
ਨੂੰ ਿਨਰਦੇ©ਤ ਕਰਨਾ, ਪਿਹਲ ਪਰਲੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ©ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਲੜੀ ਰਾਹ
ਹੇਠ ਵੱ ਲ ਵਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਮੈਨĂਜਰ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ j/mb/ nfXekoh
ਨੂੰ ਿਨਰਦੇ© ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬੌਸ ਤ ਿਨਰਦੇ© ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ
ਤਾਲਮੇਲ ਪ©ਾਸਨ ਦਾ T[j fjZ;k ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਿਨ©ਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮੂਹ
ਸਮਕਾਲੀ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵੱ ਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਿਨਤਉਦੇ© ਨੂੰ ਕੁ©ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਾਰਜ ਅਤੇ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਿਲਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਯਤਨ ਦਾ
ਇੱਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੰ ਘਰ© ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਭਾਗ ਦੇ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਯਤਨ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ। ਕਈ ਿਵਭਾਗ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਕੋਈ
ਸੰ ਸਥਾ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਦ©ਾਵ ਜ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸਮ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

fBrokBh
ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ©ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਦ©ਾ, ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਅਤੇ ਿਨਯੰ ਤਰਣ
ਇਸ ਿਦ©ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ ਨੂੰ ਸਪੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰ ਭਵ ਮਦਦ ਿਮਲ
ਰਹੀ ਹੈ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰ ਮ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ© ਨਾਲ। ਿਕਿਕ ਿਨਗਰਾਨੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਿਰਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਿਧਆਇ ਿਵੱ ਚ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱ ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਿਨਯੰ ਤਰਣ
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ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ©ਾਮਲ ਹੈ ਿਕ ਪਦਰ©ਨ ਿਮਆਰ ਤ ਭਟਕਦਾ ਨਹ ਹੈ।
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਕਦਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਪਦਰ©ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਿਮਆਰ ਦੇ
ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਸਲ ਪਦਰ©ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ
ਹੈ। ਦੂਜੇ ©ਬਦ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਫੰ ਕ©ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਸੰ ਗਠਨ ਿਵੱ ਚ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ
ਪਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁ©ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਜ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵੱ ਚ, ਹਰੇਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ
ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਤ ਜੋ ਪਿਹਲ ਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰ ਡ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤ ਜੋ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਸਰੋਤ ਦੀ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤ ਪਭਾਵ©ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁ©ਲ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਨਯੰ ਤਰਣ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਿਵਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁ©ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਹੱ ਸੇ 'ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, w[bKeD ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਤੇਿਜਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਿਕ ਿਨਰੀਖਣ ਿਨਰਦੇ© ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱ ਚ ਅਮਲ ਅਤੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦੇ© ਦੇਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇ©
ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਿਧਆਪਨ-ਿਸਖਲਾਈ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱ ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇ©
ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਨਹ ਹੈ, ਸਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ ਦਾ ਪੇ©ੇਵਰ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। w[bKeD ਦਾ ਉਦੇ© ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਨਰੰ ਤਰ
ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਵਿਦਅਕ w[bKeD ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਦਾ ਮੁਲਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋ ੜਦੇ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ।
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1.4.4 ਿਵਿਦਅਕ ਿਨਗਰਾਨੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਇੱਕ ਲਾਤੀਨੀ ©ਬਦ ਹੈ। fi; ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਪਰੋਕਤ ਤ' ਅਤੇ 'ਵੇਖਣਾ'। ©ਬਦ ਦੇ ਆਮ
ਅਰਥ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਿਜਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ।
'ਿਨਗਰਾਨੀ' ©ਬਦ ਦਾ ©ਾਬਿਦਕ ਅਰਥ 'ਿਨਗਰਾਨੀ' ਜ 'ਦੂਜੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ'
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ, 'ਿਨਗਰਾਨੀ' ਉਸ rshftXh ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਦੂਜੇ
ਲੋ ਕ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਜ d/y o/y ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਹ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ
ਨਹ।
ਿਨਗਰਾਨੀ ©ਬਦ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਹਲ, ਇਸਨੂੰ ਿਨਰਦੇ©ਨ ਦੇ ਇੱਕ
ਤੱ ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸੰ ਗਠਨਾਤਮਕ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ fBrokB ਦੁਆਰਾ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ezw ਵਜ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਨਰਦੇ©ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱ ਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸੰ ਸਥਾ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਮੈਨĂਜਰ
ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਥ ਿਵਚ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋ ੜਦੇ ਉਦੇ© ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਵਜ ਸਮਿਝਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਮਾਤਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਦੀ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰਦੇ© ਦੇਣਾ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ekoiK ਵਜ
ਸਮਿਝਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ fi; d/ ਆਪਰੇਿਟਵ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸੰ ਗਠਨ ਦੀ ਲੜੀ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਪਬੰਧਕੀ ਸਿਥਤੀ

ftZu ਕਰਮਚਾਰੀ nkgD/ ਤ ਤੁਰੰਤ ਪਰ d/ eowukoh Bz{ itkpd/j j[zdk j?। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ
ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕਿਕ ਉਹ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰ
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦ ਿਕ ਦੂਜੇ ਪਬੰਧਕ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਿਸੱ ਧਾ ਸੰ ਪਰਕ
ਨਹ ਹੁੰ ਦਾ।
ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਭਾਈਆਂ ਕਈ ਭੂਿਮਕਾਵ ਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ:
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• ਤਾਲਮੇਲ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਦਨ-ਪਤੀ-ਿਦਨ ਸੰ ਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰ ਧ
ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰ ਗਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦਾਰ©ਿਨਕ ਵਜ
ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
• i'Ve eVhnK
ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ©ਾਸਨ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਿਵਭਾਗ ਤੱ ਕ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰ ਚਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ©ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਭਾਈ ਗਈ ਇਹ ਭੂਿਮਕਾ ਪਬੰਧਨ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਕਾਰ ਗਲਤਫਿਹਮੀਆਂ ਅਤੇ
ਟਕਰਾਅ ਤ ਬਚਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
•

ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੱ ਲ

ਿਨਗਰਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਿਵਚ ਮੁੱ ਖ ਭੂਿਮਕਾ
ਿਨਭਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਦh ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।
• ਕੁ©ਲਤਾ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੀਿਚਆਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਗ
ੋ ਰਾਮ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ
ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਲ ਦh ਹੈ ਅਤੇ ਪਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ns/ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਿਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।
• ਮਾਰਗਦਰ©ਨ
ਿਨਗਰਾਨੀ ਸਬੰ ਧਤ ekfwnK ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਿਸਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਪਦਾਨ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁ©ਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਵਰਕਰ ਦੀ ਕੁ©ਲ ਟੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰ ਗਠਨ
ਿਵੱ ਚ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀਲੀਡਰਿ©ਪ ਮੁੱ ਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਦੀ ਹੈ। ਚੰ ਗੇ
ਲੀਡਰਿ©ਪ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਵਰਕਰ ਿਵੱ ਚ ਚ ਮਨĄਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਸੁਝਾਅ

ਇੱਕ ਚੰ ਗੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦਾ ਿਵ©ਲੇ ©ਣ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੰ ਮ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
•

ਪੇਿਰਤ ਕਰਨਾ

ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਪ©ਾਸਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਸਭ ਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨĂਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਲਈ ਇੱਕ ਿਮੱ ਤਰ, ਦਾਰ©ਿਨਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰ©ਕ ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਲਈ ਪੇਿਰਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤ ਵੱ ਧ ਤ ਵੱ ਧ ਸਿਹਯੋਗ ਪਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। fJ: soQK fBrokD
ਮਨੁੱ ਖੀ ©ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ, ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ©ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਇਸ
ਸਿਥਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ। ਪ©ਾਸਨ ਿਵਿਦਅਕ ਪਬੰਧਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਇe ਦੇ ਇੱਕ ਿਹੱ ਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦੀ ਹੈ। ਪ©ਾਸਨ ਿਨਗਰਾਨੀ ਤ ਪਿਹਲ ਹੈ। ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤ ਪਿਹਲ ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਕੁਝ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾ
ਦੇ ਪਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁਝ ਿਨਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ©ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ
ਿਨ©ਿਚਤਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਪਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
1.4.5 ਕਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਰਾਜ ;oeko f;ZfynK ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਿਵੱ ਤੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ©ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਕਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲਣ
 ਾ, ਏਕੀਿਕਤ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਹੀਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ,
ਆਿਦ ਅਿਜਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹਨ। fizBQK ਲਈ ਕਦਰ ਦਾ ਿਵੱ ਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 25 ਪਤੀ©ਤ ਤ 100 ਪਤੀ©ਤ ਤੱ ਕ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਿਤੰ ਨ ਿਕਸਮ
ਦੀਆਂ ਕਦਰੀ ਗਟ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਥ ਕਦਰੀ
ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱ ਦ ਤੱ ਕ ਅਿਜਹੀਆਂ ਗਟ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ
ਿਦੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ
ਿਵੱ ਚ ਪਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ ਿਕ ਹੇਠ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ:
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T) ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਤੰ ਨ ਮੁੱ ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ: ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ
ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਕਦਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ (ਸੂਚੀ 1) ਿਵੱ ਚ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਖੇਤਰ ਤ ਇਲਾਵਾ,
ਕਦਰੀ ਸਕੂਲ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ, ਰਾ©ਟਰੀਵਜ਼ੀਫ਼ੇ©ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗਟ ਕਿਮ©ਨ
(ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪੋਗਰਾਮ ਿਜਵ ਿਕ ਐਡਵਸਡਸਟੱ ਡੀ ਲਈ ਕਦਰ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਆਿਦ dh ਪਬੰਧਕੀ ਅਤੇ
ਿਵੱ ਤੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਦਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵ©ੇ©
ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ, ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕਦਰੀ ਸਪਸਰਡਸੈਕਟਰ
ਵਜ ਜਾਿਣਆ ਜਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ ਕਰਦੇ
ਹਨ।
ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ
ਵਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਦਰ ਦੁਆਰਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਿਹੰ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਸੰ ਸਿਕਤ, ਿਹੰ ਦੀ ਦਾ ਪਚਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ
ਟੂਰ ਨੂੰ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱ ਤੀ ਿਹੱ ਸੇ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਕਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਪਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ©ਾਮਲ
ਹਨ ਿਜਨ ਿਵੱ ਚ ਕਦਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ
ਿਵੱ ਚ ©ਾਮਲ ਹਨ। fJ; s'A fJbktKL
1. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮ-ਸਮ 'ਤੇ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ n?BH;hHJhHnkoHNh, :{HihH;hH ਕਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕਦਰੀ ਸਕੂਲ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਜਵ ਿਕ e/Adoh ftfdnkfbnk, Bt'fdnk ftfdnkobnk

ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਆਿਦ

ਰਾਹ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।
3. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵ ਨੂੰ ਸਪਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ ਿਵੱ ਤ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ

fijVh fe ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
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4. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱ ਧ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰ ©ਕ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵੱ ਤ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ।
5. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਇਮਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਉਪਬੰ ਧ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
6. ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਿਵੱ ਤ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਡੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕਦਰੀ ਫੰ ਡ ਦੀ ਵਰਤ ਮੌਕੇ ਦੀ
ਬਰਾਬਰੀ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ikDh ukjhdh j?।
(n) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਿਹੱ ਸਾ oki

;oeko d[nkok yofunk iKdk j? ਿਜਵ ਿਕ ਹੇਠ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
1. ਿਵੱ ਤ ਕਿਮ©ਨ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵ ਦੇ ਤਿਹਤ ਲੋ ੜਦੇ ਸਰੋਤ
ਟਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ ਿਵੱ ਤ ਨੂੰ ਚੰ ਗੇ ਸਾਧਨ ਿਵੱ ਚ ਵੰ ਡੇ ਅਤੇ
ਵਰਤ:
(a) ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ©ਬਦ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਿਵੱ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੂੰ ਨ ਅਨੁ ਸਾਰ,
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ
ਿਰਟਰਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹਨ ਦੀ
ਵਰਤ ਿਸੱ ਿਖਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ ਨੂੰ ਫੰ ਡ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ
ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ ਲਈ ਸਮਾਨ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
(b) ਆਬਕਾਰੀ ਿਵੱ ਚ ©ੇਅਰ
ਐਕਸਾਈਜ਼ ਿਨਰਿਮਤ ਵਸਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਊਟੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮ ਲਗਾਇਆ
ਜਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅੰ ਦਰ ਹਦ ਿਵੱ ਚ ਆਈਆਂ ਵਸਤ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀਆਂ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। fJ; eo ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਿਸੱ ਧਾ ਟੈਕਸ ਮੰ ਿਨਆ ਜਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜ
ਿਵਕਰੇਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੇ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰ ਤਮ
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ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁ ਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©©
ਕਰੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਸੱ ਧੇ ਟੈਕਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਈ ਜਦੀ ਹੈ
(c) ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ
ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੀ
ਵਰਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ
ਪਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰ ਡ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਤ ਵਾਜਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੋਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਰਾਜ ;oeko ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਨ{ਜੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਦੇ
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰ ਦh ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ ਨੂੰ ਕੁ©ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਭਾਵੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁ ਦਾਨ ਵੀ ਪਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਿਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ ਹੈ।
3. ਪਾਇਮਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗਟਅਨੁ ਪਾਤਕਗਟ, ਪਛੜੇ
ਖੇਤਰ ਲਈ ਿਵ©ੇ© ਗਟ ਅਤੇ ਿਵ©ੇ©ਉਦੇ©ਗਟ ਦੇ ਸੁਮਲ
ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਿਹੱ ਤ ਿਵੱ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾਵ ਨੂੰ ਪਾਇਮਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ
ਦਾ ਇੱਕ ਿਨ©ਿਚਤ ਅਨੁ ਪਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ ਪਾਇਮਰੀ
ਿਸੱ ਿਖਆ ਲਈ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰ ਡ ਿਨਯਮ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣੇ
ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
4. ਸਥਾਨਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਜਵ ਿਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾਵ, ਬੋਰਡ, ਿਜ਼ਲਾ ਸੰ ਸਥਾਵ, ਿਜ਼ਲਾ ਪੀ©ਦ ਅਤੇ
ਪੰ ਚਾਇਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ
ਅਤੇ ਗਟ ਰਾਹ ਇਹਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ਼ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ
ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਿਸੱ ਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਲੋ ਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ
ਗਾਮ ਪੰ ਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨ©ਿਚਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਟਇਨ-ਏਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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(J) ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ
ਯੂਨăਸਕੋ nB[;ko ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ nca;o tor
ਅਤੇ ਿਸਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਕਈ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ©ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰ ਗ
ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਜ NGO ©ਾਮਲ ਹਨ।
1. ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ
ਿਵੱ ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਸੰ ਦੇ© ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱ ਕ
ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਆਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱ ਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ
ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਜ ਆਰਿਥਕ ਿਪਛੋਕੜ ਤ ਿਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੇਵ ਦ ਿਚਲਡਰਨ ਸਭ ਤ ਪਛੜੇ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ;zpzfXs ਹੈ, ਿਜੱ ਥੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ
ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਜ ਸਕੂਲ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
ੇ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ
2. f;ZfynK ਤ ਵਝੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਮਆਰੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪਵ©
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਪਿਹਲੂ ਹੈ ਿਸੱ ਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਨੁ ਭਵ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਜਵ ਿਕ ਸੇਵ ਦ ਿਚਲਡਰਨ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਅਨੁ ਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਿਟਵ ਅਿਧਆਪਨਿਸਖਲਾਈ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਕੇ gVQkT[D ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਇਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ
ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਚਾ ਸੈਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰ ਿਪਊਟਰ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾਦੇ ਹਨ, ਪਾਠਕਮ ਤ
ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ।
3. ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਚਲਡਰਨਗਰੁੱ ਪ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨĂਜਮਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ
ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ©ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨ ਨਾਲ
ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈ ਣ। ਵੱ ਡੇ
ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਿਹੰ ਮ ਚਲਾਈ ਜਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਮੈਪ
ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਕ ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ।
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4. ਗਰੁੱ ਪ ਲਰਿਨੰਗ ਇੱਕ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ
ਿਸੱ ਖਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ,
ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
5. ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਿਦੱ ਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱ ਚ ©ਿਹਰੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜੋ ਝੁੱ ਗੀਝਪੜੀ ਜ ਝੁੱ ਗੀ-ਝਪੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਅਕਸਰ
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਿਵੱ ਚ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਤੱ ਕ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਜ ਕੋਈ ਪਹੁੰ ਚ ਨਹ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। r?o ;oekoh ;z;EktK ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਗਲੀ-ਮੁਹੱਿਲਆਂ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਕਦਰ ਚਲਾਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਉਨ ਨੂੰ
ਿਸੱ ਖਣ ਅਤੇ/ਜ ਸਕੂਲ ਤ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਪਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ ਇਹਨ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ
ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਿਵ©ਾਲਦੇ© ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੋਨĂ-ਕੋਨĂ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾਵ
ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਮਹੱ ਤਤਾ ;ਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮ©ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱ ਚਾ ਿਪੱ ਛੇ ਨਾ
ਰਹੇ।
1.4.6 ਿਸੱ ਟਾ
ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕਲੂਪਸ ਦੇ ਸੈ{ਟ ਦੀ
ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ©ਾਮਲ ਹਨ: ਭਿਵੱ ਖ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ
ਸਪ©ਟਿਦ©ਟੀਕੋਣ; ਉਦੇ© ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ; ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ
ਲੋ ੜਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ; ਪੋਗਰਾਮ, ਪੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ;
ਅਤੇ, ਲੋ ੜਦੇ ਮਨੁੱ ਖੀ, ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਮੁਲਕਣ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣਾ,
ਿਜਵ ਿਕ ਹੋਰ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ, ਇੱਕ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ, ਪਰਸਪਰ ਪਭਾਵੀ ਪਿਕਿਰਆ ਹੈ
ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਾ©ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਨੀਤੀ-ਿਨਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ, ਅਤੇ ਪ©ਾਸਿਨਕ
ਸੰ ਸਥਾਵ ©ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
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ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ ਿਵਧੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਲਈ ਢੁਕਵ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਿਸਸਟਮ ਐਡਜਸਟਮਟ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ, ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਜਟ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ।
ਇੱਕ ਿਵਵਹਾਰਕ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਿਕਿਰਆ ਿਵੱ ਚ ਇੱਕ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ
ਿਜਸ ਤ ਿਬਨ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱ ਟ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

1.4.7 ਸੁਝਾਏ gqPB
1. ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ?
2. ਿਵਿਦਅਕ ਪ©ਾਸਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰੋ।
3. ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ©ਾਸਨ ਿਵੱ ਚ ਕਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
4. ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰ ਦੀ ਿਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ।
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