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f; Zfynk B hsh  ̂noE, gfoG kP k ns/ B hsh fBoX k oe sZs 

1 H1 H0 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 
 
1 H1 H1 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/. 

 
1 H1 H2 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. 
 
1 H1 H3 noE ns/ gfoG k Pk  
 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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1 H1 H4 f; Zfynk B hsh dhn K fBoX koe J/i z;hn K  

 
 
1 H1 H5 G kos ft Zu f; Zfynk B hsh 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 B hsh fBoX koB s' A gfjb K 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 B hsh 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[FZs/ 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) Bth A f; Zfynk B hsh 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; 



ph Hn ?v. G kr gfjbk (;w?;No-d {ik) 5   g/go –B 't K    
 

 

 

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 /N h 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[FZgo 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) ;'X h e " w h f; Zfynk B hs h, 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"i{dk ;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. 
1 H1 H6 ;t ?^gohyD g qPB 
 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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1 H1 H7 f; Zfynk B hsh d/ fBoX koe s Zs 
1 H G {r ' fbe s ZsL 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. 
2 H fJfsjkf;e s ZsL 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/. 
4 H nkofEe s Zsl ;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't/rh. 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/. 
5 H seBheh s ZsL 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 "s hn K ns/ o [ektN K L  
 c zv k d h xkN L^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/ w kfjo nfXnkgek  d h xkN L^ 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. 

 tZXd h iB; zfynk d hn K io{os K L 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?. 

6 H ;w kfie s ZE L ;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. 
7 H toswkB f; Zfyne Y Ku k L 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?. 
8 H ft Zs h o [e ktN K L  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/.  
9 H ; z ftX kfBe s ZsL 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. 
10 H n zsookPNoh g q G ktL 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. 

1 H1 H8 ;[ M kn 
 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. 

1 H1 H9 f; Zfynk B hs h 2016 dk f; Zfynk g qs h BIohn K (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 [ Zy h ; z;kXB w zsokb/ d [nko k Bth A  f; Zfynk  B hs h (2016) fBoX koB bJh fd Zs / rJ/ 
;[ M kn 
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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?. 
1 H1 H10 f; ZN k  
 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?. 
1 H1 H11 jtkbk g qPB 
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'. 
1 H1 H12 ;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 
1 H1 H13 jtkbk g [;se K  

 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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ਨੀਤੀ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ: - ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE), NCERT, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 

1.2.0 ਪਾਠ ਦਾ ਢ�ਚਾ 

1.2.1 ਉਦ©ੇ 

1.2.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

1.2.3 ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

1.2.4 ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 

1.2.5 ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਉਦ©ੇ 

1.2.6 ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

1.2.7 ਨă ©ਨਲ ਕਾ�ਿਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕ©ੇਨਲ ਿਰਸਰਚ ਐਡਂ ਟ�ੇਿਨੰਗ (NCERT) 

1.2.8 ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ NCERT ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

1.2.9 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 

1.2.10 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

1.2.11 ਿਸੱਟਾ 

1.2.12 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 

1.2.13 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲੇ 

1.2.1 ਉਦ©ੇ 

ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ: 

• ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦ ੇਿਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 
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• ਉਹ MoE ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

• ਉਹ NCERT ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਿਮਕਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਨ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

• ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦ ੇਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। 

1.2.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦ ੇਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ 

ਿਦੱਤੇ ਦ©ੇ ਿਵੱਚ ਜਨਤਾ ਜ� ਲੋਕ� ਦ ੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ�ਦਾ ਉਦੇ© ਬਣਾ�ਦਾ 

ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੋੜ�ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਜ� ਤਬਦੀਲੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ 

ਵਾਲਾ ਫਰੇਮ-ਵਰਕ ਜ� ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। 

ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪ©ਟ ਅਤ ੇ ਿਵਲੱਖਣ ਉਦ©ੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੋੜ�ਦ ੇਟੀਚੇ 

ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦ ੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ� ਦ ੇ

ਸਰਵੋਤਮ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿਸਹਤ, ਇੱਕ 

ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਆਰਿਥਕਤਾ, �ਚ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਾਪਤੀ, ਸੁਧਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਆਿਦ। 

1.2.3 ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਅਿਹਮ ਭੂਿਮਕਾ ਕਾਰਨ ਕ�ਦਰ 

ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਪ�ਮੱੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕ�ਦਰ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਦ©ੇ ਦ ੇ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਇਕੱਠĂ  ਹੋਣ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤਰੀ 

ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪੀ ਨਾਇਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, "ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀ 

ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਇਸ ਲਈ, ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੀ ©ਾਬਿਦਕ ਿਵਆਿਖਆ 'ਤ ੇਸਖਤੀ ਨਾਲ 

ਜਾਇਜ਼ ਠਿਹਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ� ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਵਧੇਰੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ 

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਾਜ� ਨੰੂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆ ਂਨੀਤੀਆ ਂ ਨੰੂ 
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ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਨਾ ਿਸਰਫ ਕ�ਦਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਦ ੇ ਸਨਮਾਨ ਿਵੱਚ, 

ਬਲਿਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ� ਦ ੇਸਨਮਾਨ ਿਵੱਚ ਵੀ।" 

ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020, 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 

ਗਈ ਸੀ। ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHRD) ਨĂ  ਜੂਨ 2017 ਿਵੱਚ 

ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ (ਚੇਅਰ: ਡਾ. ਕੇ. ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਮਈ 2019 ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ 

ਸਲਾਹ-ਮ©ਵਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ NEP ਪੇ© ਕੀਤਾ। NEP ਿਸੱਿਖਆ 'ਤ ੇਰਾ©ਟਰੀ 

ਨੀਤੀ, 1986 ਦੀ ਥ� ਲਵੇਗਾ। ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੱੁਲ 34 ਸਾਲ� 

ਦ ੇਅੰਤਰਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੀ 

ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਅਤ ੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ 'ਤ ੇ

ਕ�ਦਿਰਤ ਸੀ। ਪ�ਾਪਤ ਅੰਕ� ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ। ਇਹ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਦ©ਾਹੀਣ ਪਹੰੁਚ ਸੀ। ਪਰ ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ 

ਬਹੁ-ਅਨੁ©ਾਸਨੀ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ 'ਤ ੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇ© 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵ� ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਢ�ਚੇ ਦ ੇਗਠਨ ਦੀ 

ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦ ੇਿਸੱਖਣ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵ� 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ©ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਪ�ਡ ੂ ਖੇਤਰ� ਤੱਕ 

ਸਾਿਰਆਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆਉਣ 

ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਿਮਆਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱੁਖ ਮਨĄ ਰਥ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਿਸੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਜਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, 
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ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਉਦ©ੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆ ਂਸਮਰੱਥਾਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇ

ਯੋਗ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਿਸਿਖਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵ 

ਹਰ ਅਨੁ©ਾਸਨ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ। ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦ ੇ

ਸੁਧਾਰ 'ਤ ੇਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦ ੇਨਾਜ਼ਕੁ ਨੁਕਿਤਆਂ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆ ਂਦ ੇਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਵਕਾਸ 'ਤ ੇਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। 

• ਇਹ 10+2 ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ 5+3+3+4 ਢ�ਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 12 

ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪ�ੀ-ਸਕੂਿਲੰਗ ਦੱਸੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਇਸ 

ਤਰ�� ਬੱਚੇ ਪਿਹਲ� ਦ ੇਪੜਾਅ 'ਤ ੇਸਕੂਲੀ ਪੜ�ਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 

• ਇਮਿਤਹਾਨ ਿਸਰਫ਼ 3rd, 5th, ਅਤੇ 8th ਗ�ੇਡ ਿਵੱਚ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤ ੇ

ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਿਨਯਿਮਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਇਮਿਤਹਾਨ� ਨੰੂ ਵੀ 

ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਦ ੋਵਾਰ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਤ� ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦ ੋਵਾਰ ਕੋਿ©©� ਿਮਲ ਸਕਣ। 

• ਨੀਤੀ ਕੋਰਸ ਤ� ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ ਵਧੇਰ ੇਲਚਕਤਾ ਦ ੇਨਾਲ ਅੰਡਰ-ਗ�ੈਜੂਏਟ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਨੁ©ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਪਹੰੁਚ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ 

ਹੈ। 

• ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵ� ਿਮਲ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤ� 

ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ© ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ GDP ਿਵੱਚ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ 

6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

• ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਿਕਤਾਬ� 'ਤ ੇਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਿਵਹਾਰਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 'ਤ ੇਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। 
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• NEP ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਮੂਹ ਚਰਚਾਵ�, ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਆੁਰਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦ ੇ

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

• NTA ਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ�ਝੀ ਪ�ਵੇ© ਪ�ੀਿਖਆ 

ਕਰਵਾਏਗਾ। 

• ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੋਰਸ ਦ ੇਿਵਿ©ਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 

ਹੋਵੇਗੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਿਸੱਖਣਾ ਚਾਹੰੁਦ ੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ�� ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ 

ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

• ਸਰਕਾਰ NRF (ਨă ©ਨਲ ਿਰਸਰਚ ਫਾ�ਡ©ੇਨ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ 

ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਢ� ਦ ੇਨਵ� ਤਰੀਕੇ ਿਤਆਰ 

ਕਰੇਗੀ। 

ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੌਜੂਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ 

ਜੋ ਪਿਹਲ� 1986 ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਰਣਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ 

ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� 

ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਕਾ ਲਈ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਚਾਰ ਕੁ©ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹ� 

ਕਰੇਗਾ। ਭਾ©ਾ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਰਥਾਤ 5ਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾ©ਾਵ� ਿਵੱਚ 

ਪੜ�ਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਖੇਤਰੀ ਭਾ©ਾ ਿਵੱਚ 

ਪੜ�ਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾ©ਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਪਹੰੁਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 

ਿਕ 5ਵ� ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਢ�ਚਾਗਤ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨ� ਦ ੇਛੋਟੇ ਿਦਮਾਗ� 'ਤ ੇ

ਬੋਝ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 



phHn?v. (;w?;No-d{ik) 16  g/go –B'tK   
 

 

 

1.2.4 ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹ�ਦ ਮਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤ� ਆਈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ 

ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHRD) ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਿਕ 26 ਸਤੰਬਰ, 1985 

ਨੰੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੰਡ) ਿਨਯਮ, 1961 ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹੋਏ 

ਇੱਕ 174ਵ� ਸੋਧ ਦਆੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਵਭਾਗ� ਦਾ ਰੂਪ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ। 

ਨਵ� ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਕ�ਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ�ੀ©ਦ ਦਆੁਰਾ 29 ਜੁਲਾਈ 

2020 ਨੰੂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NEP 2020 ਨĂ  ਿਸੱਿਖਆ 'ਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਰਾ©ਟਰੀ 

ਨੀਤੀ, 1986 ਦੀ ਥ� ਲੈ ਲਈ। NEP 2020 ਦ ੇਤਿਹਤ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ 

ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHRD) ਦਾ ਨ� ਬਦਲ ਕੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਐਨਈਪੀ 2020 ਦ ੇ ਤਿਹਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ 

ਸੰਸਥਾਵ�, ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ� ਨੰੂ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ��, 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਨਵ� ਨੀਤੀ 

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਇਸੇ ਤਰ��, ਇਸ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵੱਚ ਦ ੋਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਭਾਗ ©ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਭਾਗ: 

ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸਾਖਰਤਾ ਿਵਭਾਗ ਦ©ੇ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ 

ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ 

ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਨੁੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀਆ ਂ

�ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਸਾਖਰਤਾ ਿਵਭਾਗ 

ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਪਹੰੁਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਿਬ�ਗੇਡ ਤ� 

ਿਬਹਤਰ ਨਾਗਿਰਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤ ੇ ਿਟਕੀਆ ਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕਈ 
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ਨਵੀਆ ਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ, ਉਨ� � ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨĂ  ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਵੱਧ 

ਰਹੇ ਦਾਖਲੇ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਲਾਭਅੰ© ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। 

�ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਚੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦ©ੇ ਿਵੱਚ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦ ੇਿਵ©ਵ 

ਪੱਧਰੀ ਮੌਕੇ ਿਲਆਉਣ ਿਵੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਮੰਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ। 

ਇਸਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਭਾਰਤੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵ©ਵ ਰਾਏ ਤ� ਲਾਭ ਲੈਣ 

ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ�ਝੇ �ਦਮ ©ੁਰੂ ਕੀਤ ੇਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਇਨĄ ਵੇ©ਨ ਸੈ{ਲ, ਿਜਸ ਨੰੂ MoE ਦ ੇਇਨĄ ਵੇ©ਨ ਸੈ{ਲ ਵਜ� 

ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, AICTE ਿਵਖੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ 

ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ�ਮੱੁਖ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, �ਦਮਤਾ ਅਤੇ 

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦ ੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈ{ਲ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦ ੇਮਾਮਿਲਆ ਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 

ਲਈ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਇਨĄ ਵੇ©ਨ ਅਫਸਰ ਨੰੂ ਹਰ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਚੁਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

ਨă ©ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ਼ ਐਜੂਕ©ੇਨਲ ਪਲੈਿਨੰਗ ਐਡਂ ਐਡਿਮਿਨਸਟ�ੇ©ਨ 

(ਐਨਆਈਈਪੀਏ), ਨਵ� ਿਦੱਲੀ ਇੱਕ ਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ 

ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਵੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ��ਟਸ 

ਕਿਮ©ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ), ਨਵ� ਿਦੱਲੀ, �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ 

ਿਮਆਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕ�ਸਲ ਫਾਰ ਟਕੈਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇ©ਨ 

(AICTE), ਨਵ� ਿਦੱਲੀ, ਜੋ ਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ 

ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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1.2.5 ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਉਦ©ੇ: 

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦ ੇਮੱੁਖ ਉਦ©ੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

1. ਿਸੱਿਖਆ 'ਤ ੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿਕ 

ਇਸਨੰੂ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

2. ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਵਕਾਸ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦ©ੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ 

ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਜੱਥੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੰੁਚ ਨਹ� ਹੈ। 

3. ਗਰੀਬ�, ਔਰਤ� ਅਤੇ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆ ਂ ਵਰਗੇ ਵ�ਝੇ ਸਮੂਹ� ਵੱਲ ਿਵ©©ੇ 

ਿਧਆਨ ਦਣੇਾ। 

4. ਸਮਾਜ ਦ ੇਵ�ਝੇ ਵਰਗ� ਦ ੇਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਲੋਨ ਸਬਿਸਡੀ 

ਆਿਦ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਮਦਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੋ। 

5. ਦ©ੇ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨă ਸਕੋ ਅਤੇ ਿਵਦ©ੇੀ 

ਸਰਕਾਰ� ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਸਿਹਯੋਗ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। 

1.2.6 ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ MOE ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਯੂਿਨਟ ਦ ੇਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰਮ ਹਨ: 

a) ਰਾ©ਟਰੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ; 

b) ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤ ੇ ਿਵੱਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ 

ਿਵਕਾਸ; 

c) ਕ�ਦਰੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਅਤੇ 

ਿਵੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ; 
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d) ਯੋਜਨਾਵ�, ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਅਤ ੇਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਮਾਮਿਲਆਂ 'ਤ ੇਰਾਜ� ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ; ਅਤੇ 

e) ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ-ਸਕੀਮ� ਬਾਰੇ ਪ�ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ� ਜਮ�� ਕਰਾਉਣੀਆਂ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਦ ੇ ਹੇਠ 

ਿਲਖੇ ਕੰਮ ਹਨ: 

1. ਨੀਤੀਆ,ਂ ਫੈਸਿਲਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲੈਣਾ: MoE 

ਦ©ੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆ,ਂ ਿਨਯਮ�, ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂ 'ਤ ੇਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਅਤੇ 

©ਾਸਨ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 

2. ਨਵ� ਸਕੂਲ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂਦਾ ਿਨਯਮ: ਇਹ ਦੇਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 

ਹਰ ਸਮ� ਇੱਕ ਨਵ� ਸਕੂਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਪੇ© ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੋਣ 

ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਨਵ� ਸਕੂਲੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦ ੇਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਦ ੇ

ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਯਤਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ�ਮ 

ਸੈ{ਟਅੱਪ, ਅਿਧਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੂਲ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂ ਨਾਲ 

ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਿਚਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ MoE ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 

3. ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ: MoE ਦਾ ਉਦ©ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ 

ਤਕਨੀਕ�, ਿਸਖਲਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਹਯੋਗ, ਅਤੇ ਨਵ� ਰੁਝਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਦ©ੇ ਦ ੇਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਐਪ� 

ਰਾਹ� MoE ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆ ਂਜ� ਨਵ� ਿਵਚਾਰ� 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਏ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

4. ਿਵਿਦਅਕ ਬਜਟ ਦੀ ਪ�ਭਾਵੀ ਵਰਤ�: ਜਦ� ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ�ਦੀ 

ਹੈ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚ ੇਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਵ� ਸਕੂਲ 
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ਖੋਲ�ਣਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਿਵੱਚ 

ਿਨਵੇ©, ਆਈ.ਟੀ. ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਅੱਪਗਰੇਡ, ਿਸਖਲਾਈ, ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ 

ਮ�ਬਰਿ©ਪ, ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਆਿਦ। MOE ਲਈ ਇੱਕ 

ਮਜ਼ਬਤੂ ਿਵ©ਲੇ©ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰ©ੀ ਪਹੰੁਚ ਨਾਲ ਿਵ©ਾ ਵਸਤ ੂਮਾਿਹਰ� ਨੰੂ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਦ©ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

5. ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ: MoE ਨੰੂ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ, ਐਚਆਰ, 

ਮਾਰਕੀਟ ਗਤੀ©ੀਲਤਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦ ੇ ਰੁਝਾਨ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਮੈਕਰੋ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

6. ਐਜੂਕੇ©ਨ ਐ©ੋਰ�ਸ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪਹੰੁਚ: MoE ਨĂ  ਆਡੀਟਰ� ਦਆੁਰਾ 

ਸਮਰਿਥਤ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਿਡਟ 

ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

7. ਵਜ਼ੀਫੇ: ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਿ©ਆਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ©ਵ ਭਰ ਦੀਆ ਂਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

MoE ਦੀ ਵੈ{ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਸੈਕ©ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜੱਥ ੇ

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦ ੇਵਜ਼ੀਿਫ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

8. ਅਿਧਆਪਨ ਿਨਯਮ: MoE ਨĂ  ਅਿਧਆਪਕ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦ ੇਮਾਪਦੰਡ� ਲਈ ਇੱਕ 

ਿਵਧੀ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦ ੇਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਕੁਝ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ 

©ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਦ©ੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦਾ 

ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਅਿਧਆਪਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆ ਂ

ਤਕਨੀਕ� ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਵੇਖਣ 
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ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੀਡਬਕੈ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆ ਂ

ਸਾਲਾਨਾ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਲੈਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

9. ਪਾਠਕ�ਮ ਿਵਕਾਸ: ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਹੱਤ� ਅਤ ੇ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ 

ਰੁਝਾਨ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ�ਮ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ ਵੰਡਣ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ 

ਹੈ। ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਅਿਜਹੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆ ਂ ਗਈਆਂ 

ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦ ੇਸਬਤੂ ਪੇ© ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਆਿਡਟ ਵੀ ਕੀਤ ੇ

ਜ�ਦ ੇਹਨ 

1.2.7 ਨă ©ਨਲ ਕਾ�ਿਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨਲ ਿਰਸਰਚ ਐਡਂ ਟਰੇਿਨੰਗ 

(ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) 

ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਸਤੰਬਰ 1961 ਨੰੂ 1860 ਦ ੇ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਿਜਸਟ�ੇ©ਨ 

ਐਕਟ ਦ ੇਤਿਹਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਬਾਰੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ 

ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 

ਿਵੱਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

ਢ�ਚਾ ਅਤੇ ਪ�©ਾਸਨ 

NCERT ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ (i) ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ, ਅਤੇ (ii) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 

ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

i. ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ: ਕ�ਦਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ NCERT ਦੀ ਜਨਰਲ 

ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦ ੇਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ� ਅਤੇ ਕ�ਦਰ 

©ਾਸਤ ਪ�ਦ©ੇ� ਦ ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦ ੇ ਹੋਰ 

ਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ��ਟਸ ਕਿਮ©ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦ ੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਸਕੱਤਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ), 
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ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਦ ੇ ਚਾਰ ਵਾਈਸ-ਚ�ਸਲਰ (ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ) ©ਾਮਲ 

ਹਨ। , ਕ�ਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦ ੇਚੇਅਰਮੈਨ, ਕ�ਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਬੋਰਡ ਦ ੇ ਕਿਮ©ਨਰ, ਕ�ਦਰੀ ਿਵਿਦਆਿਲਆ ਸੰਗਠਨ ਦ ੇ ਕਿਮ©ਨਰ, 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕ�ਦਰੀ ਿਸਹਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਬਊਰੋ, ਿਸਖਲਾਈ ਿਨਰਦੇ©ਕ, ਿਸਖਲਾਈ 

ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਲੇਬਰ ਦ,ੇ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ, ਕ�ਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ 

(�ਪਰ ©ਾਮਲ ਨਹ�) ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ, ਛ ੇਤ� ਵੱਧ ਨਹ�, ਿਜਵ� ਿਕ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਚਾਰ ਤ� ਘੱਟ ਨਹ�। ਸਕੂਲ 

ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਣਗੇ)। ਸਕੱਤਰ, NCERT, NCERT ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦ ੇ

ਕਨਵੀਨਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ii. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ: ਕ�ਦਰੀ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦਾ ਪ�ਧਾਨ 

(ਅਹੁਦਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ-ਪ�ਧਾਨ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇ ਹੋਰ ਮ�ਬਰ ਹਨ ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਸਕੱਤਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ), 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, NCERT, ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ��ਟਸ ਕਿਮ©ਨ ਦ ੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੂਲੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ©ਾਸਤਰੀ (ਦ ੋਿਜਨ� � 

ਿਵੱਚ� ਸਕੂਲ ਅਿਧਆਪਕ ਹੋਣਗੇ)। ਸੰਯੁਕਤ ਿਨਰਦ©ੇਕ, NCERT, NCERT ਦੀ 

ਫੈਕਲਟੀ ਦ ੇ ਿਤੰਨ ਮ�ਬਰ (ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ� ਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਦ ੋਪ�ੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ

ਮੁਖੀ ਦ ੇ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇ ਹੋਣਗੇ): ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ 

ਪ�ਤੀਿਨਧੀ, ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ। ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਦਾ, ਅਤ ੇ

ਿਵੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ (ਜੋ NCERT ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ)। 

ਸਕੱਤਰ, NCERT ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਕਨਵੀਨਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ: 

i. ਿਵੱਤ ਕਮੇਟੀ। 

ii. ਸਥਾਪਨਾ ਕਮੇਟੀ; 

iii. ਿਬਲਿਡੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕ ਕਮੇਟੀ। 

iv. ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕ©ੇਨ ਦੀ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ। 

v. ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ। 

vi. ਿਵਿਦਅਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕਮੇਟੀ 

NCERT ਦੀਆਂ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ 

NCERT ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਹਨ: 

• ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ (NIE), ਨਵ� ਿਦੱਲੀ। 

• ਕ�ਦਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (CIET), ਨਵ� ਿਦੱਲੀ। 

• ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨ (ਆਰਸੀਈ), ਅਜਮੇਰ। 

• ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨ (RCE), ਭੋਪਾਲ 

• ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨ (RCE), ਭੁਵਨĂ ©ਵਰ। 

• ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨ (RCE), ਮੈਸੂਰ। 

ਫੀਲਡ ਦਫਤਰ 

ਰਾਜ/ਯੂ ਟੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤ ੇ ਿਸਖਲਾਈ ਇਨਪੁਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਥਾਿਪਤ ਰਾਜ/ਯੂ ਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਪ�ਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਥਾਨ� 'ਤ ੇ ਸਤਾਰ� ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਰਾਜ/ਕ�ਦਰ ©ਾਸਤ ਪ�ਦ©ੇ। 
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i. ਅਿਹਮਦਾਬਾਦ 

ii. ਇਲਾਹਾਬਾਦ 

iii. ਬੰਗਲੌਰ 

iv. ਭੋਪਾਲ 

v. ਭੁਵਨĂ ©ਵਰ 

vi. ਕਲਕੱਤਾ 

vii. ਚੰਡੀਗੜ� 

viii. ਗੁਹਾਟੀ 

ix. ਹੈਦਰਾਬਾਦ 

x. ਜੈਪੁਰ 

xi ਮਦਰਾਸ 

xii. ਪਟਨਾ 

xiii. ਪੁਣੇ 

xiv. ਿ©ਲ�ਗ 

xv ਿ©ਮਲਾ 

xvi. ©�ੀਨਗਰ/ਜੰਮੂ 

xvii. ਿਤਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ 

1.2.8 ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ NCERT ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

NCERT ਇੱਕ ਨĄ ਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦ ੇਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਆੁਰਾ ਿਨਭਾਈ ਗਈ 

ਮੱੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 
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1. ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਪ�ਕਾ©ਨ: NCERT ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ�, ਕਾਰਜ-ਿਕਤਾਬ�, ਅਿਧਆਪਕ�, ਗਾਈਡ�, ਪੂਰਕ 

ਪਾਠਕ�, ਖੋਜ ਮੋਨĄ ਗ�ਾਫ� ਦ ੇਪ�ਕਾ©ਨ ਿਵੱਚ ਰੱੁਿਝਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਿਕਤਾਬ� ਿਬਨ� 

ਨਫ਼ਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤ ੇਪ�ਕਾਿ©ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦ©ੇ 

ਭਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਤਾਬ� ਮਾਹਰ� ਦੁਆਰਾ 

ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਲਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਿਕਤਾਬ� ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਪ�ਕਾ©ਨ ਮੋਟੇ ਤਰੌ 'ਤ ੇਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਪ�ਮੱੁਖ ©�ੇਣੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆ�ਦ ੇਹਨ: 

i. ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ�, ਵਰਕਬੁੱ ਕ ਅਤ ੇਿਨਰਧਾਰਤ ਪੂਰਕ ਪਾਠਕ; 

ii. ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ� ਅਤ ੇਹੋਰ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ; 

iii. ਖੋਜ ਿਰਪੋਰਟ� ਅਤੇ ਮੋਨĄ ਗ�ਾਫਸ; ਅਤ ੇ

iv. ਿਵਿਦਅਕ ਰਸਾਲੇ। 

ਇਹਨ� ਿਕਤਾਬ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, NCERT ਦੁਆਰਾ ਛ ੇਜਰਨਲ ਪ�ਕਾਿ©ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਹਨ: 

i. ਭਾਰਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੀਿਖਆ (ਿਤਮਾਹੀ); 

ii. ਪ�ਾਇਮਰੀ ਅਿਧਆਪਕ (ਿਤਮਾਹੀ); 

iii. ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕ©ੇਨ (ਦ-ੋਮਾਿਸਕ); 

iv. ਸਕੂਲ ਿਵਿਗਆਨ (ਿਤਮਾਹੀ); 

v. ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ (ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਿਤਮਾਹੀ); ਅਤੇ 

vi. ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਿਨਕ ਿਸੱਿਖਆ (ਿਹੰਦੀ ਿਵੱਚ ਿਤਮਾਹੀ)। 

2. ਿਵਿਗਆਨ ਅਤ ੇ ਗਿਣਤ ਦ ੇ ਅਿਧਆਪਨ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ: 

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਿਵਿਗਆਨ ਦ ੇਪ�ਤੋਸਾਹਨ ਦ ੇਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

ਿਜਸ ਲਈ ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨă ਸਕੋ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੇਫ ਿਵਚਕਾਰ 
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ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ 

ਲਈ NCERT ਦ ੇਹਾਲੀਆ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ©ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ। 

• ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ ਫਰੈਕ©ਨਲ ਕੰਮ ਦ ੇਅਿਧਐਨ ਲਈ ਹੁਨਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ 

ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ। 

• ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤ ੇਲਰਿਨੰਗ ਧੁਨੀ (ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ ਿਵੱਚ) ਲਈ CAI 

ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ। 

• ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ (ਵੀਡੀਓ ਮੋਡ ਰਾਹ�) 'ਤ ੇਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਿਪ�ੰ ਟ 

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ। 

• +2 ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਗਿਣਤ ਦ ੇਖਾਸ ਿਵਿ©ਆ ਂ 'ਤ ੇਸਵੈ-ਿਸਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 

ਿਵਕਾਸ। 

3. ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ: NCERT ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ©�ੇਣੀਆ ਂਲਈ ਿਸਖਲਾਈ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਯੋਿਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ�ੀ-ਸਰਿਵਸ ਅਤੇ ਇਨ-ਸਰਿਵਸ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇ©ਨ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇ©ਨ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.) ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ�, ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਸੱਿਖਅਕ�, ਅਿਧਆਪਕ� ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦ ੇ ਿਵਕਾਸ 

ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 

ਅਿਧਆਪਕ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ। 

ਐਜੂਕੇ©ਨਲ ਿਰਸਰਚ ਐਡਂ ਇਨĄ ਵੇ©ਨ ਕਮੇਟੀ (ERIC) ਨĂ  ਸਕੂਲ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ 'ਤ ੇਖੋਜ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਨੰੂ ਸਪ�ਸਰ 

ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਿਖਆ। 1922-1993 ਦ ੇਦੌਰਾਨ, ਸੱਤ ਨਵ� ਖੋਜ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਨੰੂ 

ERIC ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਿਹਬ 
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ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਰਾ©ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਅਸਮਾਨਤਾ 

ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤਰੌ 'ਤ ੇਿਸੱਿਖਆ' ਿਵ© ੇ'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ 

ਿਲਆਂਦੀ ਗਈ। ERIC ਤ� ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਿਨਮਨਿਲਖਤ 6 

ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਦੀਆਂ ਿਰਪੋਰਟ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। 

i. ਕੇਰਲ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਨਵੋਿਦਆ ਿਵਿਦਆਿਲਆ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁਲ�ਕਣ। 

ii. ਿਵਿਗਆਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਮਝ. 

iii. ਮਨੀਪੁਰ ਦ ੇਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਖੜੋਤ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਅਿਧਐਨ। 

iv. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪ�©ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ। 

v. ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ 'ਤ ੇਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਭਾਵ©ੀਲਤਾ 'ਤ ੇਪ�ਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਪਬਿਲਕ 

ਸਕੂਲ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ। 

vi. ਗਿਣਤ ਿਵੱਚ ਉਦੇ©� ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ। 

4. ਿਵਿਦਅਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ: 1973 ਿਵੱਚ, ਿਵੱਿਦਅਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 

ਕ�ਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ NCERT ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

"ਇਨਸੈਟ ਟਰ�ਸਿਮ©ਨ ਲਈ ETV ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦ ੇ ਅੰਦਰ-ਘਰ ਉਤਪਾਦਨ" ਤ� 

ਇਲਾਵਾ, ਕ�ਦਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ (CIET) ਨĂ  ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦ ੇ

ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਬਾਹਰੀ ਿਨਰਮਾਤਾਵ� ਨੰੂ 10 ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਦੱਤੇ ਹਨ। ਐਜੂਕੇ©ਨਲ 

ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ (ਈਟੀਵੀ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ਤਿਹਤ, ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦ ੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ 

ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। "ਐਜੂਕ©ੇਨਲ ਟੈਲੀਿਵਜ਼ਨ ਅਤ ੇ

ਰੇਡੀਓ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਆਫ਼ ਸੀ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ. ਦੀ ਸਮਝ" 'ਤ ੇ ਖੋਜ ਅਿਧਐਨ ਦ ੇ

ਤਿਹਤ ਦ ੋਟੈਸਟ� 'ਤ ੇਫੀਲਡ ਟੈਸਿਟੰਗ ਅਤੇ ਡਟੇਾ ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

ਸੀ। CIET ਨĂ  "ਏਕੀਿਕ�ਤ ਟ��ਸਿਮ©ਨ ©ਿਡਊਲ" ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕੈਪਸੂਲ ਿਤਆਰ 

ਕੀਤ ੇਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਦੂਰਦਰ©ਨ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਲਈ ਭੇਿਜਆ। 
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5. ਰਾ©ਟਰੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ: ਰਾ©ਟਰੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਖੋਜ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਤਿਹਤ, NCERT 

ਹਰ ਸਾਲ 750 ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ SC/ST ਉਮੀਦਵਾਰ� ਲਈ 70 ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ 

©ਾਮਲ ਹਨ ਹੁਿ©ਆਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਪ�ਿਤਭਾ ਨੰੂ ਹੋਰ 

ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ। 

6. ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਵੋਕੇ©ਨਲ ਗਾਈਡ�ਸ: NCERT ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਵੋਕ©ੇਨਲ 

ਗਾਈਡ�ਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਡਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਮਾਰਗਦਰ©ਨ ਸੇਵਾਵ� ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ� ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਦ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ 

ਤਰ��, NCERT ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

1.2.9 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੰੂ ਨă ©ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊ©ਨ ਫਾਰ ਟਰ�ਸਫਾਰਿਮੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਿਕਹਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵ�ਚ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦ©ੇ ਦ ੇ ਆਰਿਥਕ 

ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤਪ�ੇਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤ 

ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਘੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿ©ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 

ਨĄ ਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਿਸਖਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਲ �ਪਰ ਪਹੰੁਚ ਵਰਤ ਕੇ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਬਣਾਉਣ. ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2015 ਿਵੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, 

ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਿਜਸ ਨĂ  ਇੱਕ �ਪਰ-ਡਾਊਨ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕ�ਸਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੈ: 

1. ਸਾਰੇ ਰਾਜ� ਦ ੇਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ 

2. ਿਦੱਲੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੀਚੇਰੀ ਦ ੇਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ 
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3. ਸਾਰੇ ਕ�ਦਰ ©ਾਸਤ ਪ�ਦ©ੇ� ਦ ੇਲੈਫਟੀਨĆ ਟ ਗਵਰਨਰ 

4. ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਆੁਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ 

5. ਪ�ਮੱੁਖ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵ� ਤ� ਵਾਧੂ ਮ�ਬਰ ਚੁਣ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ 

6. ਇਹਨ� ਮ�ਬਰ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

7. ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮ�ਬਰ 

8. ਿਤੰਨ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮ�ਬਰ। 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਿਵੱਚ 15 ਸਾਲ� ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਅਤੇ ਅਟਲ 

ਇਨĄ ਵੇ©ਨ ਿਮ©ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਿਸੱਿਖਆ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ, ਿਸਹਤ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਜਲ 

ਪ�ਬੰਧਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ� ਦ ੇਪ�ਦਰ©ਨ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਸੂਚਕ�ਕ, ਉਪ-ਸਬੰਧੀ 7-ਸਾਲ ਦੀ ਿਦ�©ਟੀ, 

ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵ� ©ਾਮਲ ਹਨ। ਕ�ਦਰੀ ਪ�ਯੋਿਜਤ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਤਰਕਸੰਗਤ 

ਬਣਾਉਣ 'ਤ ੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦਾ ਸਮੂਹ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਿਭਆਨ 'ਤ ੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦਾ ਉਪ-

ਸਮੂਹ ਆਿਦ। ਹੁਨਰ ਿਵਕਾਸ 'ਤ ੇਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀਆ ਂਦਾ ਉਪ-ਸਮੂਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤ ੇਟਾਸਕ ਫੋਰਸ� 

ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਿਫਰ ਤ� ਨੀਤੀ 

ਆਯੋਗ ਦ ੇਿਨਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨĂ  ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 

ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤ ੇ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, 65 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ 

ਇੱਕ ਬੇਲੋੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਿਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮ�ਡ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦ ੇ ਢ�ਚੇ ਿਵੱਚ 

ਢੁਕਵ� ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹ�। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਿਵਿਭੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦ©ੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ 

ਰਾਜ ਆਪਣੀਆ ਂ©ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦ ੇਵੱਖ-

ਵੱਖ ਪੜਾਵ� ਿਵੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ, ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ 'ਇੱਕ 

ਆਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਿਫੱਟ' ਪਹੰੁਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਿਵ©ਵ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ 

ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਨੰੂ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਨਹ� ਬਣਾ ਸਕਦਾ। 
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NITI AAYOG ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦ©ੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ 

ਅਿਧਕਾਰਤ ਵੈ{ਬਸਾਈਟ 'ਤ ੇਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

• ਰਾਜ� ਦੀ ਸਰਗਰਮ ©ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ�, ਸੈਕਟਰ� ਅਤੇ 

ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ�ਝਾ ਿਦ�©ਟੀਕੋਣ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ। 

• ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇਰਾਜ� ਦ ੇਨਾਲ ਢ�ਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ 

ਅਤੇ ਿਵਧੀਆ ਂਰਾਹ� ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 

ਿਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਤੂ ਰਾ©ਟਰ ਬਣਾ�ਦ ੇਹਨ। 

• ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇਭਰੋਸੇਮੰਦ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ�ਚ ਪੱਧਰ� 

'ਤ ੇਇਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਗਤੀ©ੀਲ ਤੌਰ 'ਤ ੇਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ। 

• ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨ� ਖੇਤਰ� 'ਤ ੇਿਜਨ� � ਦਾ ਿਵ©©ੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਿਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਿਕ ਰਾ©ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦ ੇਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਰਣਨੀਤੀ 

ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

• ਸਾਡ ੇਸਮਾਜ ਦ ੇਉਹਨ� ਵਰਗ� ਵੱਲ ਿਵ©©ੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ 

ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਢੁਕਵ� ਲਾਭ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇ ਸਮ� ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇ ਢ�ਚੇ ਅਤ ੇ

ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਅਤ ੇਉਹਨ� ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ 

ਪ�ਭਾਵ©ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਆੁਰਾ ਿਸੱਖੇ ਗਏ 

ਪਾਠ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਮੱਧ-ਕੋਰਸ ਸੁਧਾਰ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਪ�ਮੱੁਖ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਅਤੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 

ਿਥੰਕ ਟ�ਕ� ਦ ੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਸਲਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। 
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• ਰਾ©ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਮਾਹਰ�, ਪ�ੈਕਟੀ©ਨਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ� ਦ ੇ

ਸਿਹਯੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਿਗਆਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ �ਦਮੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 

• ਿਵਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ 

ਅੰਤਰ-ਿਵਭਾਗੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦ ੇਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇ© ਕਰਨਾ। 

• ਇੱਕ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਚੰਗੇ ©ਾਸਨ ਅਤੇ 

ਿਟਕਾਊ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਵਧੀਆ ਅਿਭਆਸ� ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦਾ 

ਭੰਡਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਤੱਕ ਉਹਨ� ਦ ੇਪ�ਸਾਰ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। 

• ਲੋੜ�ਦ ੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਮੇਤ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ 

ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤ� ਜੋ ਸਫਲਤਾ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਿਡਲੀਵਰੀ ਦ ੇਦਾਇਰੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

• ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦ ੇ

ਅਪਗ�ੇਡ©ੇਨ ਅਤ ੇਸਮਰੱਥਾ ਿਨਰਮਾਣ 'ਤ ੇਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ। 

• ਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਏਜੰਡ,ੇ ਅਤੇ �ਪਰ ਦੱਸੇ ਉਦ©ੇ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ©ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। 

1.2.10 ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਐਜੂਕੇ©ਨ ਵਰਟੀਕਲ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਰਾਹ� ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਿਸੱਖਣ ਦ ੇਮਾਹੌਲ ਨੰੂ 

ਿਨ©ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 

ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤ ੇਦ©ੇ ਦ ੇਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ 

ਸਕਣ। NITI AAYOG ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਡੋਮਨੇ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਿਤਆਰੀ, 

ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸੱਖਣ, ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਅਤ ੇ�ਚ-ਕ�ਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਅਤ ੇ

ਗ�ੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
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ਨੌਜਵਾਨ� ਨੰੂ �ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੰੁਚਯੋਗ, ਬਰਾਬਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਰਾਹ� ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ, ਖੋਜ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਿਵ©ਾ-ਵਸਤ ੂ ਦੀ 

ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਸ©ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦੀ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੇਠ� 

ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

• ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ: 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੱੁਖ ਭੂਿਮਕਾ ਪ�ੀ-ਪ�ਾਇਮਰੀ, ਐਲੀਮ�ਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, �ਚ-

ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦ©ੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇ ਅਿਧਆਪਕ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

• ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਾਖਰਤਾ: 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਨਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦ ੇ

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ©ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਿਵ©ੇ© ਸਮੂਹ� ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ: 

ਿਵ©ੇ© ਿਧਆਨ ਦ ੇਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਜਵ� ਿਕ ਲੜਕੀਆ,ਂ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆ ਂ

(ਐਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਕਬੀਿਲਆਂ (ਐਸਟੀ), ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਅਤ ੇ ਿਵ©©ੇ ਲੋੜ� 

ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਨ� � 

ਲਈ ਨਵੀਆ ਂਸਕੀਮ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ©ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

• ਨੀਤੀ ਿਵ©ਲੇ©ਣ: 

ਜੋਖਮ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਅਤ ੇਨੀਤੀ ਦੀ ਪ�ਭਾਵ©ੀਲਤਾ ਲਈ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦਾ 

ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਇਸ ਏਜੰਸੀ 

ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾਵ� ਹਨ। ਨੀਤੀ 
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ਆਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਿਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਿਲਆ ਂ ਦ ੇ ਕੈਬਿਨਟ 

ਨĄ ਟਸ, EFCs ਅਤੇ SFCs ਦ ੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਿਵਹਾਰਕਤਾ, 

ਪ�ਭਾਵ©ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ©ਕਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। 

ਰਾਜ� ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ: 

ਨਵੀਨਤਮ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਦ ੇਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਜ� ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ©ਾਸਤ ਪ�ਦ©ੇ� ਦ ੇ

ਪ�ਦਰ©ਨ ਨੰੂ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦ ੇਬਾਅਦ ਕਈ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨੀਤੀ 

ਆਯੋਗ ਦਆੁਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ� ਿਵੱਚ ਪ�ਗਤੀ ਨੰੂ ਟਰੈਕ 

ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਕ�ਕ 

ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

• ਿਰਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼: NITI AAYOG ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਟੀਕਲ ਿਵਆਪਕ ਖੋਜ 

ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮ©ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਸਫ਼ਾਰ©� ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ ਖੇਤਰ 

ਿਵੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮੱੁਿਦਆ ਂ ਨੰੂ ਉਠਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਖੋਜ� ਦ ੇ ਿਸੱਟ ੇਪੂਰੇ ਦ©ੇ ਿਵੱਚ 

ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇਿਸੱਿਖਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

• ਪ�ੋਗਰਾਮ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਟੀਕਲ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਦ ੇਸਬਤੂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ-ਪੱਧਰ ਦ ੇਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ��, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਲੋੜ�ਦ ੇਿਗਆਨ ਅਤ ੇਹੁਨਰ� ਦ ੇਨਾਲ 

ਇੱਕ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਸਰੋਤ ਕ�ਦਰ ਵਜ� ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਗਤੀ 

ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ 

ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਿਦ�©ਟੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦਲਾਲ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਦ ੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਏਗਾ। ਮੱੁਦੇ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
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ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਲਈ ਇੱਕ ਿਥੰਕ ਟ�ਕ ਵੀ ਹੈ। 

1.2.11 ਿਸੱਟਾ: 

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ MoE, NCERT ਅਤੇ NITI 

AAYOG ਦ©ੇ ਭਰ ਿਵੱਚ ਖੋਜ�, ਨਵ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ, ਰਣਨੀਤੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬੋਰਡ� ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇ

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦ ੇਹਨ। ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲਾ 

ਦ©ੇ ਦ ੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਆਰਿਥਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੰੂ ਸੰਤੁਿਲਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਸਦਾ 

ਸਭ ਤ� ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅਰਬ-ਮਜ਼ਬਤੂ ਰਾ©ਟਰ ਨੰੂ ਜੀਵਨ ਦੀ 

ਿਬਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪਾਲਣ 

ਪੋ©ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੰੂ ਰਾ©ਟਰੀ ਉਦੇ©� ਦੀ ਰੋ©ਨੀ ਿਵੱਚ ਰਾਜ� ਦੀ ਸਰਗਰਮ 

©ਮੂਲੀਅਤ ਦ ੇਨਾਲ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਤਰਜੀਹ�, ਖੇਤਰ� ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦ ੇ

ਸ�ਝੇ ਿਦ�©ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਿਦ�©ਟੀਕੋਣ 

ਿਫਰ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

'ਰਾ©ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ' ਲਈ ਇੱਕ ਢ�ਚਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, NCERT 

ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ, ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ; ਮਾਡਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ�, ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ, ਰਸਾਲੇ 

ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ�ਕਾਿ©ਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ 

ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਿਕੱਟ�, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਿਡਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ। 
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1.2.12 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 

a) ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ MoE ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ? 

b) NCERT 'ਤ ੇਇੱਕ ਨĄ ਟ ਿਲਖੋ। 

c) ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

1.2.13 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਵਾਲੇ 

• ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਅਮਲੇ ਦਾ ਪ�©ਾਸਨ- ਬੀ.ਬੀ. ਗੋਇਲ 

• ਰਾ©ਟਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ @ https://www.education.gov.in/ 

• ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ @ https://niti.gov.in/ 

• ਿਸਧ�ਤ, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵ�- ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਦਾ, ਿਸੱਿਖਆ 

ਮੰਤਰਾਲਾ 

• ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ�©ਾਸਨ- S.L. ਗੋਇਲ, ਅਰੁਣਾ ਗੋਇਲ 

• ਸੁਮਿਰਤੀ ਜ਼ਿੁਬਨ ਇਰਾਨੀ (MHRD ਮੰਤਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਨਵ� ਿਸੱਿਖਆ ਨੀਤੀ 

2016 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1985)। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਨਵ� ਿਦੱਲੀ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ 

ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ। 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (1986)। ਿਸੱਿਖਆ 'ਤ ੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਨੀਤੀ 1986. ਨਵ� 

ਿਦੱਲੀ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ। 
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________________________________________________________________________ 

gkm BzpoL 1H3                nB[tkdeL nzfwqs 
________________________________________________________________________ 
 

ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ftt;Ek : ਸੰਕਲਪ,	 ਲੋੜ,	 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 ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ 

1.3.6 ਯੋਜਨਾpzdh ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

1.3.7 ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ dhdjdhnK ਪਹੰੁਚk 

1.3.8 ਿਸੱਿਖਆ ftZs ftt;Ek ਦੇ ਿਸਧ�ਤ 

1.3.9  ਿਸੱਟਾ 

3.1.10 ਸੁਝਾਏ gqPB 

1.3.11 ;[MkJhnK g[;seK 

1.3.1 ਉਦੇ©: ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ  

1. ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣB d/ :'r j' ikDr/. 

2. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਦਅਕ ਪੱਧਰ� كਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਸਮਝD d/ :'r j' ikDr/. 

3. ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਅਤੇ ਪਹੰੁਚ� ਬਾਰੇ ਜਾਣ ;eDr/. 

4. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਸਮਝD d/ :'r j' ikDr/. 
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1.3.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ￦

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹਰ ਦੇ© ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ fJਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਿਜਕΖ￦ਰਾਜਨੀਿਤਕΖ￦ਆਰਿਥਕΖ￦ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ 

ਿਵਿਦਅਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਜਾdhnK jਨ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 

ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ  ਅਤੇ fJj ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ fwE/ j'J/ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਕodh ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੱੁਖ ਫੋਕਸ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਲਨ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ 

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 ਲ�ਚ ਤ� ਪਿਹਲ� 

ਿਕਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਿਵਤ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਫਿਲਪਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰΖ￦يਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਸਾਧਨ� ਅਤੇ ਿਸਿਰਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� 

ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਭਾਿਵਤ ਿਵਆਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਸਮੱੁਚੀ ਰਾ©ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪਿਹਲ� ਤ� 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।" 

f;Zfynk ftZs ftt;Ek ਇੱਕ ©ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ jo ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ 

ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਿਟਕਾਊ￦ns/￦ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵੰਡΖ￦ਵਰਤ� ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ fJj ਜਨਤਕ ਫੰਿਡੰਗ dk T[j fjZ;k j? ਜੋ ਰਾ©ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱfynk j[zdk 

j?।  fJ; s'A fJbktkΖ￦ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਤ� ਜਨਤਕ ਫੰਿਡੰਗਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚΖ￦ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ© ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ 

ਟੈਕਸ� ਰਾਹ� ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਧ�ਤਕ ਤੌਰ كਤੇΖ￦ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਦੇ© ਿਵਕਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨΖ￦ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ 

ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲΖ￦j'oBK ezwK 

bJh ਖਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇ©ਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਨ{ਜੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ 

ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ�  ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ dh rZb eod/ jK sK ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂΖ￦ਫਾ�ਡੇ©ਨ� ਅਤੇ ਿਨਵੇ©ਕ� ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈΖ￦ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਨ{ਜੀ ਸਰੋਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਦੇ©� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਿਰ©ਤੇਦਾਰ� ਤ� ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ￦￦ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਮ©ਰਤ ftZs ftt;Ek ftu ਹੈ ਿਨ{ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਨਵੇ© ਨੰੂ 

ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਰੋਤ� ਤ� ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤ�। ਿਮ©ਰਤ ਿਵੱਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇ©ੀ ਅਤੇ 
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ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਿਸੱਖਣ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵ©ਵ 

ਭਰ ਿਵੱਚ 2030 ਏਜੰਡੇ ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ।￦

1.3.3 ਿਸੱਿਖਆ ਯੋਜਨਾpzdh 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ fi; Bz{ "ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ" fejk iKdk ਹੈ। 

ਵੈਬਸਟਰਜ਼ਇੰਟਰਨă ©ਨਲਿਡਕ©ਨਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਉਣ ਜ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਜ� 

ਪਿਰਭਾ©ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। كਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾك￦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕਸੇ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣਾਉਣਾ। 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ كਕੀΖك￦ ਿਕك�￦ਅਤੇ كਿਕਵك�￦  ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈك

ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸੰਭਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਿਧਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਥਾਨਕΖ￦ਖੇਤਰੀΖ￦ਰਾ©ਟਰੀ ਜ� ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ كਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ 

ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜੋ ਪਿਹਲ� ਤ� 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�©ਾPB ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈΖ￦fe fe; soQK ਸੰਸਥਾ 

ਦੇ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ©� ਅਤੇ ਉਦੇ©� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ i[NkJ/ ik 

;ed/ jB। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮ� ਦੇ ਕੁਝ ਭਿਵੱਖੀ ਿਬੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ�Ζ￦ਸਿਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਜ� ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇ©� ਨੰੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤੀ ਉਮੀਦ ਜ� ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 

ਿਵ©ੇ©ਉਦੇ©� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ كਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ ਿਕ fe; 

soQK �ਚ ਪ�©ਾਸਕ ਜ� ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ j'D/ ukjhd/ jB। ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ 

ਿਵੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧ� ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤكਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ  

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� j/m fdZs/ nB[;ko jB: 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਦੇ© ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਦੇ© ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਿਬਨ� ਿਕਸੇ 

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਦੇ© ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹ� ਸਕਦੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  

ਕਦਮ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। 
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•ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਦਾ w[Zy ਕੰਮ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨĂ ਜਰ ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਿਕਸੇ 

ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ tosdk j?. 

•ਿਵਆਪਕ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀ ਹੈΖ￦ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇΖ￦ਮੱਧ-ਆਕਾਰ 

ਜ� ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਜ� ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ كਤੇ ਹੋਵੇΖ￦ਹਰ ਪ�ਬੰਧਕΖ￦ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ كਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਭਿਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ - ਅਸ� ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਭਿਵੱਖੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸ� 

ਹਮੇ©ਾ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹ� ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�। ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਲਈ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਨਰੰਤਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ - ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ�। ਅਸ� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀΖ￦ਸਟਾਿਫੰਗΖ￦

ਿਨਰਦੇ©ਨΖ￦ਅਤੇ ਿਫਰ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹ�। ਿਜਵ� ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈΖ￦ਅਸ� ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਜ� ਉਦੇ© ਲਈ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾਉਣਾ ©ੁਰੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹ�। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਿਨਰੰਤਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਮ�Ζ￦ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰ 

ਪੱਧਰ كਤੇ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।￦

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ￦￦ਫੰਕ©ਨਮੈਨĂ ਜਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਕਲਪ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅਤੇ ਚੀਜ਼� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਢੁਕਵ� ਤਰੀਕਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਿਸਕ ਅਿਭਆਸ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚΖ￦ਭਿਵੱਖ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾਵ� ਅਤੇ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਸਹੀ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗਤੀਿਵਧੀ ਲਈ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਬੱੁਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਦ©ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਨੰੂ ਿਦ©ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ©ਾਮਲ ਹੈ। ￦ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਿਦ©ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾਵ� ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ - ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ� ਆਪਣੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ ਤ� 

ਅਿਜਹੀ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾ ਨੰੂ ਦੂਰ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ�ਿਕΖ￦ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨΖ￦ਅਸ� ਅਿਜਹੀ ਅਿਨ©ਿਚਤਤਾكਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹ�. ਿਜਵ� ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵ� ਘਟਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਸ� ਘਾਟੇ ਿਵਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹ�। ਇਸ ਲਈΖ￦ਜੇਕਰ ਅਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ 

ਿਤਆਰ ਹ�Ζ￦ਅਸ� ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨΖ￦ਅਤੇ ਿਫਰ ਅਸ� ਉਸ ਅਣਿਕਆਸੇ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ 

ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵ�ਗੇ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਓਵਰਲੈਿਪੰਗ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਗਤੀਿਵਧੀ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ - ਓਵਰਲੈਿਪੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਬੰਧ ਖਾਸ ਤੌਰ كਤੇ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤ� ਸਾਡਾ ਸਮ� ਬਰਬਾਦ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ। 



phHn?vH Gkr gfjbk (;w?;No d{ik) 40 g/go B'tK 
 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਵੀਨ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋΖ￦ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਮੈਨĂ ਜਰ� 

ਜ� ਜੂਨੀਅਰ� ਤ� ਫੀਡਬੈਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋΖ￦�ਥ� ਤੁਸ� ਨਵੀਨ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾΖ￦ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋΖ￦ਤ� ਤੁਸ� �ਥ� ਵੀ ਨਵ� ਿਸਰਜਣਾਤਮਕ ਿਵਚਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਿਜੰਨੀ ਕੁ©ਲ ਯੋਜਨਾ 

ਬਣਾ�ਦੇ ਹੋΖ￦ਤੁਸ� ਫੈਸਲੇ ਿਵੱਚ ਓਨĂ  ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲΖ￦ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ©ੱੁਧਤਾ ਆ�ਦੀ ਹੈΖ￦ਇਹ ਸੰਭਵ 

ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

• ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਿਨਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਿਬਨ� ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� 

ਿਬਨ� ਯੋਜਨਾ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤ� ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸ� ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਕ fJj bkr{ 

ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�Ζ￦ਤ� ਯੋਜਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰΖ￦ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ Bshik ਨਹ� ਹੈ ਤ� ਿਨਯੰਤਰਣ ਪ�ਬੰਧਕ ਕੋਲ ਇਹ ਤੁਲਨਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਅਸਲ Bshik ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�। 

• ਉਦੇ©ك�ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਰਤ ਕਰBk - ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾΖ￦ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ� ਨੰੂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕਟੀਿਚਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇ©� 

ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਿਧਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।￦

ਅਜੋਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਮੱੁਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ d/ :Z[r ਪੱਖ� 

�ਨਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੰੁਝਲ� ਨĂ  ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਿਵ©ੇ© ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ©ਬਦ� ਿਵੱਚ 

ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ 

ਉਦੇ©� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ 

ਇੱਕ ਪ�©ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਇੱਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਜ� ਵੀ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇੱਕ ਨĂ ਤਾΖ￦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇΖ￦

ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਆਿਦ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ￦ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ rbshnK ਤ� ਬਚ ਕੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ 

ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀΖ￦ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 1950 ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ d[nko ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ s"o s/ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ©ੁਰੂਆਤੀਆਦੇ© ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜ� 

ਜਨਤਕ ਿਨਵੇ© ਦੁਆਰਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨੰੂ ਸ�ਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ� ਦਾ 
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ਮੁਲ�ਕਣ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾΖ￦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾΖ￦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ 

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾΖ￦ਸਰੋਤ� ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 

ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ©ਨ ਨĂ  1950 ਤ� 2014 ਤੱਕ ਬਾਰ� ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇ© 

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ© ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈΖ￦ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ ਿਨਰਯਾਤ كਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ كਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੀ 

ਯੋਜਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਿਵੱਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵਕਾਸ كਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਵ� ਯੋਜਨਾ 

ਨĂ  ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੇਵ� ਅਤੇ ਸੱਤਵ� ਯੋਜਨਾਵ� ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵ� ਸਨ ਜੋ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ كਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਸਨ। ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ 

ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਠਵ� ਯੋਜਨਾ ਨĂ  6.7 ਪ�ਤੀ©ਤ ਵਾਧਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਨੌਵ� ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ 

2.4 ਪ�ਤੀ©ਤ ਦੀ ਿਤੱਖੀ ਿਗਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। 2004-2014 ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸਵ� ਅਤੇ ਿਗਆਰ�ਵ� 

ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ 9 ਪ�ਤੀ©ਤ ਤ� �ਪਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਦੇਖੀ ਗਈ।￦

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗΖ￦2015 ਿਵੱਚ ਸਥਾਿਪਤΖ￦ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੀ ©ੈਲੀ ਦੀ 

ਕ�ਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਤੋੜ ਕੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ�ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਭਾਰਤੀ 

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕ�ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈΖ￦ਕ�ਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਨ{ਜੀ ਪੰੂਜੀ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੰੂ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨΖ￦ ਿਵਕਾਸ ਦੇ 

ਟੀਿਚਆਂكਤੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਸਿਹਮਤੀ ਬਣਾਉਣΖ￦ ਸੁਧਾਰ� ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੰੂ ਮੁੜ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕਰਨΖ￦ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਮੱੁਿਦਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ كਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨΖ￦ ਸਮਰੱਥਾ ਿਨਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ 

ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇ© ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਉਦੇ©ਿਵ©ਵ 

ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾΖ￦�ਚ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀΖ￦ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰΖ￦ਖੋਜ ਗ��ਟ� 

ਲਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇ©ਨਲ ਿਸੱਿਖਆ كਤੇ ਿਧਆਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। 

1.3.4 ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ bftt;Ek ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 

ਹੈΖ￦ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈΖ￦ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ©ਾਸਤਰΖ￦

ਜਨਤਕ ਿਵੱਤΖ￦ਸਕੂਲ ਿਵੱਤΖ￦ਬਜਟΖ￦ਪ�ਬੰਧਨΖ￦ਲੇਖਾਕਾਰੀΖ￦ ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨΖ￦ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਿਵਦਵਾਨ 

ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ كਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਐਜੂਕੇ©ਨਫਾਈਨ�ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਿਵ©ੇ© ਤੌਰ كਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ 
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 ਤੇ ਨਹ� ਸਮਿਝਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈΖ￦ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਿਵੱਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ©�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸك

ਦੀ ਬਜਾਏΖ￦ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਕੁਇਟੀΖ￦ ਕੁ©ਲਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਤੀ©ੀਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ 

ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਵੱਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:￦

1. ਿਨਵੇ© ਦੇ ਮੌਕੇ: 

ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ© ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾΖ￦

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾΖ￦ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਹਨ। ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 

ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

2. ਫੰਡ� ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤ�: 

ਹਰੇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ©ੇ©ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ￦ ￦ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ 

ਤਸੱਲੀਬਖ© ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਤ� ਢੁਕਵ� ਸਮ� كਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੰੂਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗΖ￦ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਿਵੱਤ 

ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈΖ￦ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜ� ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਮੱੁਦੇ ਰਾਹ� ਹੋਵੇ। ਜਦ� ਫੰਡ ਇਕੱਠĂ  ਕੀਤੇ 

ਜ�ਦੇ ਹਨ ￦ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਹਨ� ਫੰਡ� ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ �ਦਮ�Ζ￦ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਆਿਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਵੱਤ ਦੀ ਉਿਚਤ ਵਰਤ� 

ਕੁ©ਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਨਵੇ©ਰਣਨੀਤੀਆਂΖ￦ਤਕਨੀਕ�Ζ￦ ਫੈਸਿਲਆਂΖ￦ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ كਤੇ ਿਨਰਭਰ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3. ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ: 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ� ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਸਲ 

ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈￏ￦ਸਭ ਤ� 

ਪਿਹਲ�Ζ￦ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨΖ￦c/oΖ￦ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 

ਹਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸਹੀ ਸਮ� كਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਿਗਆਨ ਪ�©ਾਸਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ofjDk ukjhdk j? ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਵੇ© T[FZs'A ਚੰਗਾ ਿਰਟਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

4. ਿਵੱਤੀ ਪ�ਬੰਧਨ: 

ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ� ਦੀ ਲੋੜ�ਦੇ ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ 

ਹਨ। ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਤਰਲਤਾΖ￦ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ 
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ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ�ਬੰਧਨΖ￦ਿਨਵੇ©Ζ￦ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ 

ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਸਪ©ਟ ਤਸਵੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।￦

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮੱੁਖ ਤੌਰ كਤੇ ਇੱਕ oki ;oeko d[nkok ;zGkbh ikD tkbh ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈΖ￦ ਿਵਿਦਅਕ 

ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨΖ￦ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕΖ￦ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾكਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� 

ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈΖ￦ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਰਤ� ਹਨ  ਕ�ਦਰੀΖ￦ਰਾਜ ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ�Ζ￦

ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਜ� ਿਵਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹ� ਹਨ ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈΖ￦ਸਰੋਤ� ਦੀ 

ਵੰਡ ਿਵਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ كਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕΖ￦ ਅੱਸੀਿਵਆਂ ਿਵੱਚΖ￦ ਿਵਕ�ਦਰੀਕਰਣكਤੇ 

ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲΖ￦ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ�©ਾਸਿਨਕ©ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ੇ  ਨੰੂ ਸਭ ਤ� 

ਘੱਟ ਿਵਹਾਰਕ ਇਕਾਈ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚΖ￦ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ� ਨĂ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ 

ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮ©ਨ� ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨΖ￦ਪਰ 

ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ كਤੇ ਫੈਿਲਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ� ਬਣ ਸਿਕਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦੋਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਪੱਧਰ� كਤੇ ਸਰਕਾਰ� 

ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਿਨ{ਜੀ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ��ਟ�-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ كਤੇ ਗ��ਟ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਗ��ਟ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ كਤੇΖ￦ਿਨ{ਜੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਜੋ ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ 

ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨΖ￦ਨੰੂ ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀਗ��ਟ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਗ��ਟ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵੱਤ ਪੋ©ਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਗ��ਟΖ￦ਇੱਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਗ��ਟΖ￦ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 

ਇਹਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਿਵ©ੇ©ਉਦੇ©� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿ©ਲਪਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਨΖ￦ਆਿਦ ਲਈ ਐਡਹਾਕਗ��ਟ� ਵੀ ਿਦੱਤੀਆਂ 

ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ  ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵ�Ζ￦ਫੀਸ�Ζ￦ਖਾਿਤਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਆਿਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ 

ਿਮਆਰ� ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰ� كਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦhnK jB। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾΖ￦ਸਹਾਇਤਾ 

ਪ�ਾਪਤ ਗ��ਟ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕΖ￦ਇਹ ਨĄ ਟ 

ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚΖ￦ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁ©ਿਕਲ 

ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
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1.3.5 ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਿਵੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾΖ￦ਿਜਵ� ਿਕ ਦੂਜੇ ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ￦￦ਇੱਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ￦ਪਰਸਪਰ 

ਪ�ਭਾਵੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾ©ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ� كਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀ-ਿਨਰਮਾਣΖ￦ਤਕਨੀਕੀ￦ਅਤੇ ਪ�©ਾਸਿਨਕ 

ਸੰਸਥਾਵ� ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।￦

ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ© ਿਵੱਚ ਰਾ©ਟਰੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਮ ਉਦੇ© ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ 

ਦੇਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ￦ਇਸ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕਤਾΖ￦ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈΉ￦ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਅਤੇ 

ਿਕਸਮ� ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਲਈਿਸਸਟਮਦੀਅਖੰਡਤਾਨੰੂਕਾਇਮਰੱਖਣਾΉ￦ਅਤੇΖ￦ਇੱਕ ਿਸਸਟਮ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜੋ 

ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪ�ਦਰ©ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ 

ਆਮ ਤੌਰ كਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕਲੂਪਸ ਦੇ ਸੈ{ਟ� ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈΖ￦ਿਜਸ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹਨ: ਭਿਵੱਖ ਦੇ 

ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪ©ਟਿਦ�©ਟੀਕੋਣΉ￦ਉਦੇ©� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾΉ￦ਮੌਜੂਦਾ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਅਤੇ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ�Ζ￦ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਅਤੇ ਟੀਿਚਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜ�ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾΉ￦ਅਤੇΖ￦ਲੋੜ�ਦੇ ਮਨੱੁਖੀΖ￦ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ 

ਸਰੋਤ� ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ।  ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ كਤੇ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 

1. ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਚੁਣਨ ਲਈ: ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹ�Ζ￦ਿਸੱਿਖਆ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਭਿਵੱਖੀ ਮੁੱ ਲ ਪ�ਣਾਲੀΖ￦ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗΖ￦ਿਗਆਨΖ￦ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜ�Ζ￦ਅਤੇ ਦੇ© ਦੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨੰੂ 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕਰੇਗਾ। 

2. ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮ� ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ: ਸਹੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਮ�Ζ￦ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਹਰ 

ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਮ� ਦੀ ਬਚਤΖ￦ਇੱਕ ਕੋਿ©©-ਬਚਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ। 

3. ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨਾ: ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇ© ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਿਵਧੀ ਤ� ਬਚ ਕੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� 

ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। 

4. ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

5. ਿਬਹਤਰ ਪ�©ਾਸਨ: ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਿਨਰਿਵਘਨਤਾΖ￦ਸੌਖ ਅਤੇ ਕੁ©ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ।￦
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6. ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ� ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਨਾ: ਸਹੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾΖ￦ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਅਤੇ 

ਿਸਿਰਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ© ਦੀਆਂ ਪੜ�ੀਆਂ-ਿਲਖੀਆਂ 

ਪ�ਿਤਭਾਵ� ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੀ ਹੈ। 

7. ਿਦ©ਾ-ਿਨਰਦੇ©� ਲਈ: ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਬਲੂਿਪ�ੰ ਟ ਜ� ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

8. ਉਦੇ©� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ: ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯਾਤਰਾ ਨੰੂ ਟੀਚਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਦੇ©ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

9. ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ  ਇਸ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾΖ￦ਸਹਾਇਤਾ 

ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ�Ζ￦ਪਾਠਕ�ਮ ਸਮੱਗਰੀ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ©ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

10. ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰਨਾ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮਨੱੁਖੀ ©ਕਤੀ ਦੇ 

ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ©ਾਮਲ jjjpjjpzdkjdj[zdk j?. 

11. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨਸਮਰੱਥਾਵ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ ਿਨਰਮਾਣΖ￦ਸਟਾਫ ਦੀ 

ਿਸਖਲਾਈΖ￦ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ� ਦਾ ਿਵਕਾਸΖ￦ਖੋਜ ਪ�ੋਜੈਕਟΖ￦ਆਡੀਓ-ਿਵਜ਼ੂਅਲਏਡਜ਼ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਆਿਦ Pkfwb j?.￦

1.3.6 ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

ਭੌਿਤਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਿਲਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਹਨ। ਪੰਜ ਮੱੁਖ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੇਠ� 

ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ كਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਸਲੇਬਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਲੈਣ-

ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਮੰਗ� ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ كਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ 

©ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

• ਸਿਹ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾ: 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਹ ਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਬੰਦੂ ਿਵੱਚ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਿਵਿਦਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜ� 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਿਬੰਦੂ ਿਵੱਚ ਸਮੱੁਚੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀΖ￦ਖੇਡ� 
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ਅਤੇ ਖੇਡ� ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀΖ￦ਸਮਾਿਜਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀΖ￦ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� 

ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀΖ￦©ੌਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

• fBod/PD ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: 

ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਵਿ©©ਟਤਾ ਜ� ਿਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉਦੇ©� ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀΖ￦ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨΖ￦ਿਸੱਖਣ ਦੇ 

ਤਜ਼ਰਿਬਆਂ ਦੀ ਪੇ©ਕਾਰੀ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਚੋਣΖ￦ ਿਸੱਖਣ ਜ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀΖ￦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸੱਖਣ ਦੇ 

ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਉਿਚਤ ਮੁਲ�ਕਣ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਸੰਸਥਾਗਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ  ਯੋਜਨਾpzdh ਿਵਿਦਅਕ gq[pzXk ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਤੇ io{osK ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 

ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।￦

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਿਜਵ� ਿਕ ਪ�ਾਇਮਰੀΖ￦ ਸੈਕੰਡਰੀΖ￦�ਚ ਸੈਕੰਡਰੀΖ￦�ਚ ਜ� ਆਮΖ￦ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇ©ੇਵਰ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਿਮਆਦΖ￦ ਿਵਿਦਅਕ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲΖ￦ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਿਵੱਤੀ ਵੰਡ ਜ� ਬਜਟΖ￦ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤΖ￦

ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂਪ�ਬੰਧਨ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

1.3.7 ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ dhnK gj[zuK 

ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈΖ￦ਰਣਨੀਤੀਆΖਂ￦ਨੀਤੀਆਂΖ￦ਪ�ਿਕਿਰਆΖ￦ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ 

ਿਜਨ� � ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ©� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਦੇ ਆਧਾਰ كਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਤੰਨ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਹੰੁਦੀ 

ਹੈ: 

 1. ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

2. ਮੱਧ ਿਮਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

3. ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰ� ਿਜਵ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰΖ￦ਆਬਾਦੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਤ ਪੱਧਰ كਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰ� ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
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1) ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: ;{yw ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਜ� ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ كਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਦਾ ਉਦੇ© ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਕੁ©ਲਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ كਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਅਿਭਆਸ� ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ 

ਪ�ਿਕਿਰਆਵك�ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਉਿਚਤ ਸੁਮੇਲ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2) ;E{b gZXo dh :'iBkpzdh: ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾ©ਟਰੀ ਜ� ਰਾਜ ਪੱਧਰ كਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇ© ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਰਾ©ਟਰੀ 

ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ �ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇ© ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ 

ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ كਤੇ �ਚ ਆਉਟਪੱੁਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਕਰੋ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣΖ￦ਿਵੱਤΖ￦ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ 

ਪ�©ਾਸਿਨਕਰਣਨੀਤੀਆਂ©ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਪਿਰਪੇਖ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 

3) w{b ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ: w{b ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਖੇਤਰ ਜ� ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਦੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। w{b ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕ�ਦਰ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ 

 ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਸਮਾਜ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀك

ਯੋਜਨਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਆਉਟਪੱੁਟ ਲਈ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਰੀਿਕਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾΖ￦ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸੰਭਵ ਪਹੁੰ ਚ ਹਨ:￦

1. ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆਤਮਕ ਪਹੰੁਚ (ਅਤੀਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ) 

ਪ�ਤੀਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਨੰੂ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਕੋਿ©© ਹੈ। ਅਤੀਤ ਭਾਵ� ਿਕੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਿਕ� ਨਾ ਹੋਵੇΖ￦

ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ كਤੇ ਭਿਵੱਖ ਨਾਲ�  ਿਬਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਅਤੀਤ ਨੰੂ ਰੋਮ�ਿਟਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਅਤੇ "ਚੰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਦਨ�" ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ. ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਨĂ  

ਵਰਤਮਾਨ ਨੰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈΖ￦ਅਤੇ ਉਹ ਭਿਵੱਖ ਤ� ਡਰਦੇ ਹਨΖ￦ਿਜਸ ਨੰੂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਦੇ ਹਨ। 

2. ਅਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪਹੰੁਚ (ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ) 

ਅਿਕਿਰਆ©ੀਲਿਵ�ਤਬੰਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਿ©© ਹੈΖ￦ਜੋ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੋਵ� ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਹੈ। 

ਹਾਲ�ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਤੀਤ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਚੀਜ਼� ਓਨੀਆਂ ਹੀ 

ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਿਜੰਨੀਆਂ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਵੱਖ ਿਸਰਫ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

3. ਪੂਰਵ-ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪਹੰੁਚ (ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰੋ) 
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ਪੂਰਵ-ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਯੋਜਨਾ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਹੈ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਭਿਵੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ 

ਹੈ। seBheh ਪਿਰਵਰਤਨ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਿਲਆਉਣ ਵਾਲੀ fyZu ਵਜ� ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈΖ￦ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਜ� ਅਤੀਤ ਨਾਲ� ਿਬਹਤਰ 

ਹੋਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਥਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© 

ਕਰੇਗੀ। 

4. ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਪਹੰੁਚ (ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਬਣਾਓ) 

ਿਕਿਰਆ©ੀਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜ�ਦਾ ਭਿਵੱਖ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸ ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ 

ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਰਾਜ ਹੈΖ￦ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਿਵੱਖ ਨੰੂ ਆਕਾਰ ਿਦੰਦੇ ਹਨΖ￦ਨਾ ਿਕ ਉਹਨ� ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ 

ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਪੂਰਵ-ਸਰਗਰਮ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਨ 

ਰੁਕਾਵਟ� ਵਜ� ਨਹ� ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈΖ￦ਪਰ ਉਹਨ� ਰੁਕਾਵਟ� ਵਜ� ਦੇਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 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 ਲੈਣ ਲਈ ਿਸਧ�ਤ ਿਦ©ਾ-ਿਨਰਦੇ©� ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਸਧ�ਤ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦੀ ਪ�©ਾਸਿਨਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ كਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ￦

1. ਪਾਰਦਰ©ਤਾ: ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ 

ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਿਸੱਿਖਆ كਤੇ ਖਰਚΖ￦ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਅਖਬਾਰ�Ζ￦ ਰਸਾਿਲਆਂ ਜ� 

ਵੈਬਸਾਈਟ� ਿਵੱਚ ਪ�ਕਾਿ©ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈΖ￦ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰ©ਤਾ ਬਣੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

2. ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਹਮੇ©ਾ ਿਵਿਦਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਿਚਆਂ 

ਅਤੇ ਉਦੇ©� ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਿਵੱਚ ਸੰਸਥਾ 

ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। 

3. ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ: ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਿਵਕ�ਦਰੀਕਰਣ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ. ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� ਤ� ਵਧੇਰੇ ਜਾਣੂ 

ਹਨ। ਇਸ ਲਈΖ￦ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਫੰਡ� ਦੇ ਬਜਟΖ￦ਖਰਚΖ￦ਆਿਡਟ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਦਾ ਿਵਕ�ਦਰੀਕਰਨ 

ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
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4. ਸਿਥਰਤਾ: ਸਿਥਰਤਾ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਦਅਕ ਫੰਡ ਦੀ ਿਨਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮ� ਿਸਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

ਫੰਡ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾd. ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। 

5. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਿਦਅਕ ਫੰਡ ਨੰੂ ਸਮ� ਿਸਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ� ਿਵੱਚ 

ਦੇਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਪਸਾਰ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ। 

6. fjZ;/dkoh �ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ: ਬਰਾਬਰੀ �ਤੇ fjZ;/dkoh ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਨ�ਹ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਿਵਿਦਅਕ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਲੋੜ-ਆਧਾਰ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਿਵੱਿਦਅਕ ਮੌਕੇ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਫੰਿਡੰਗ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰੀ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮੱੁਖ ਤੌਰ كਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਿਵਚ ਇਕੁਇਟੀكਤੇ ਕ�ਿਦ�ਤ ਹੈ। 

7. ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਦੀ ©ਮੂਲੀਅਤ: ©ਮੂਲੀਅਤ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਿਹੱਸੇਦਾਰ� ਦੀ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। 

1.3.9 ਿਸੱਟਾ:￦

ਿਸੱਟੇ ਵਜ�Ζ￦ ਇਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਸਰਵੋਤਮ ਭਾਵ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੀਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਨਰਦੇਿ©ਤ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਵਜ� ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਪੂਰਵ-

ਿਨਰਧਾਰਤ ਉਦੇ©Ζ￦ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ©ਾਮਲ ਹੈ। ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾ ਿਵਿਦਅਕ ਉਦੇ©� ਅਤੇ ਉਦੇ©� ਦੀ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ كਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ �ਦਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਮ�Ζ￦ਿਮਹਨਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ 

ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਿਵੱਚΖ￦ਇਸ ਨੰੂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ. ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਤਾਵ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਕੁ©ਲ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਇਹ ਸਮਾਿਜਕ ਢ�ਚੇ ਦੀਆਂ ਗੰੁਝਲ� ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ 

ਸਮ� ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੱੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ 

ਗੁਣਵੱਤਾكਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 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. ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ 

ਤਰ�� ਿਵਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ� ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਰਜੀਹ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਜ� ਤਰਜੀਹ ਜ� ਮਹੱਤਤਾ 
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ਦਾ ਕ�ਮ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਨੰੂ 

ਿਵੱਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਤਰਜੀਹ� ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇΖ￦ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ 

ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨΖ￦ਜੋ ਿਕ ਰਾ©ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਪ�ਤੀ©ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਤੀ©ਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਆਮ ਤੌਰ كਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ©� ਦੇ ਆਧਾਰ كਤੇ ਿਸਆਸੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾΖ￦ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਅਲਾਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ©ਾਖਾਵ� ਅਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 

ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨΗ￦ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ�ਦੇ© ਤ� ਦੇ© ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ كਤੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਦੇ©� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ كਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

1.3.10 ਸੁਝਾਏ gqPB 

¥ϯ￦ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ©ਤ ਕਰੋ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

¦ϯ￦ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ftt;Ek ਕੀ ਹੈΗ￦ftZs ftt;Ek d/ f;XksK pko/ ft;sko Bkb fby'. 

§ϯ￦ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ। 

¨ϯ￦ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹ-ਅਕਾਦਿਮਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰΖ 

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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________________________________________________________________________ 

gkm BzpoL 1H4               nB[tkdeL nzfwqsgkb e"o 
________________________________________________________________________ 
 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ: ਿਵਿਦਅਕ ਿਵੱਤ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ, ਕ�ਦਰ ਅਤ ੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ 

ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਮਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ 

ਸਕਾਲਰਿ©ਪ 

ਬਣਤਰ 

1.4.1 ਉਦੇ© 

1.4.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

1.4.3 ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

1.4.4 ਸਮਗ� ਿਸੱਿਖਆ 

1.4.5 ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ 

1.4.6 ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਸਕੀਮ 

1.4.7 ਿਸੱਟਾ 

1.4.8 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 

1.4.9 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰੀਿਡੰਗਜ਼￦

1.4.1 ਉਦੇ©: ਇਸ ਪਾਠ ਨੰੂ ਪੜ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗ:ੇ 

1. ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

2. ਕ�ਦਰ ਅਤ ੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝੋ 

3. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਮਗਰਾ ਿਸੱਿਖਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। 

4. ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝੋ। 

5. ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਦੇ ਿਵੱਤ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਲਈ। 
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1.4.2 ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਐਜੂਕੇ©ਨ ਫਾਈਨĆ ਿਸੰਗ ਇੱਕ ©ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿਵੱਤੀ ਅਤੇ 

ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ਦੀ 

ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ� ਨੰੂ ਵੀ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਵ� ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤ ੇ

ਨੌਜਵਾਨ� ਲਈ ਿਟਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ� ਦੀ 

ਵੰਡ, ਵਰਤ� ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਿਡੰਗ ਨੰੂ ਪੈਸਾ 

ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾ©ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਿਖਆ ਹੈ। ਿਫਰ ਵੀ, 

ਦਾਨੀਆਂ ਅਤ ੇਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਤ� ਜਨਤਕ ਫੰਿਡੰਗ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ 

ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਈਵਾਲ 

ਦੇ© ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ� ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ� ਰਾਹ� 

ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਧ�ਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਦੇ© ਿਵਕਸਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 

ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ� � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਆ 

ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 

ਵਾਲੀਆਂ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹ� ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮੇ©ਾ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਨ{ਜੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤ ੇ ਅੰਤਰਰਾ©ਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ 

ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਾ�ਡੇ©ਨ� ਅਤ ੇ ਿਨਵੇ©ਕ� ਵਜ� ਮੰਿਨਆ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਿਨ{ਜੀ ਸਰੋਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਿਰਵਾਰ� ਤ� ਬਹੁਤ 

ਿਜ਼ਆਦਾ ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਦ©ੇ� ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਰ©ਤੇਦਾਰ� ਤ� ਭੇਜੇ ਗਏ 

ਪੈਸੇ, ਜ� ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ। ਿਮ©ਰਤ ਿਵੱਤ ਦਾ 

ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਨ{ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਨਵੇ© ਨੰੂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ 

ਸਰੋਤ� ਤ� ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਰਤ�। ਿਮ©ਰਤ ਿਵੱਤ ਸਾਿਰਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇ©ੀ ਅਤ ੇ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 
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ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵ©ਵ ਭਰ ਿਵੱਚ 2030 ਏਜੰਡ ੇ

ਿਵੱਚ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 

ਦੁਆਰਾ ਮਾਲੀਆ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤ ੇ

ਪੰੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖਰਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ©ਾਸਤਰ, ਜਨਤਕ ਿਵੱਤ, ਸਕੂਲ 

ਿਵੱਤ, ਬਜਟ, ਪ�ਬੰਧਨ, ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਕਾਨੰੂਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਿਵਦਵਾਨ ਅਤ ੇ ਪੇ©ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ 

ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਐਜਕੇੂ©ਨ ਫਾਈਨĆ ਿਸੰਗ ਨੰੂ ਿਵ©ੇ© ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦ ੇ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਰਕੇਨ ਿਵੱਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ 

ਅਤੇ ਬਜਟ ©�ੇਣੀਆ ਂਦ ੇਮਾਮਿਲਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਿਵੱਚ 

ਇਕੁਇਟੀ, ਕੁ©ਲਤਾ ਅਤ ੇ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦ ੇ

ਗਤੀ©ੀਲ ਕ�ਦਰ ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦ ੇ ਮੱੁਦ ੇ ਵੀ ©ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਿਵੱਤ 

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਹੇਠ� ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:￦

1. ਿਨਵੇ© ਦ ੇਮੌਕੇ: 

ਿਵੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ© ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਿਕਆ ਂ

ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਪੈਸਾ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਵੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ� ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, 

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਿਧਆਪਕ� ਨੰੂ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ਹਨ। 

ਇਹਨ� ਸਾਰੀਆ ਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਅਤ ੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤ 

ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

2. ਫੰਡ� ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤ�: 

ਹਰੇਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਿਵੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ©ੇ©ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ, ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤਸੱਲੀਬਖ© ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ� ਤ� ਢੁਕਵ� 



phHn?v. Gkr gfjbk (;w?;No-d{ik)  54    g/go – B'tK 

ਸਮ� 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਪੰੂਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ, ਰਣਨੀਤੀਆ ਂਅਤ ੇ

ਿਵੱਤ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜ� 

ਹੋਰ ਸਰੋਤ� ਦੇ ਮੱੁਦ ੇ'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਦ� ਫੰਡ ਇਕੱਠĂ  ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ 

ਉਹਨ� ਫੰਡ� ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ �ਦਮ�, ਪ�ਜੋਕੈਟ� ਆਿਦ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

ਿਵੱਤ ਦੀ ਢੁਕਵ� ਵਰਤ� ਕੁ©ਲ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਨਵੇ© ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਤਕਨੀਕ�, 

ਫੈਸਿਲਆ,ਂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਨ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3. ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ: 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਿਵੱਤ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ©ੇ©ਤਾਵ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ� 

ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ�� ਿਵ©ਲੇ©ਣ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਇਹ ਿਬਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਹਲ�, 

ਿਵੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜਾ, ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ 

ਯੋਜਨਾਵ� ਬਣਾਈਆ ਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇ ਿਫਰ ਸਹੀ ਸਮ� 'ਤੇ ਸਹੀ 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। . ਿਗਆਨ ਪ�©ਾਸਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਫੈਸਲੇ 

ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦ ੇਰਿਹਣਗੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਨਵੇ© 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਿਰਟਰਨ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।￦

4. ਿਵੱਤੀ ਪ�ਬੰਧਨ: 

ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਦੇ ਟੀਚ ੇਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ� ਦੀ 

ਲੋੜ�ਦੇ ਿਵੱਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਹਨ। ਿਵੱਤ ਪ�ਬੰਧਨ ਤਰਲਤਾ, 

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤ ੇਸੀਮਤ ਜੋਖਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰੂਜੀ ਅਤ ੇ

ਸਰੋਤ� ਦੀ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਵਰਤ� ਦੁਆਰਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ 

ਿਵੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ�ਬੰਧਨ, ਿਨਵੇ©, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ 

ਸਪ©ਟ ਤਸਵੀਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 
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ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਪ�ਸਰਡ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 

ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ, ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਪਿਹਲ� ਨĄ ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ 

ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪਰਤ� ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕ�ਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤ ੇ

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ�, ਿਜ਼ਲ�ੇ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਜ� ਿਵਧਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਹ� ਹਨ 

ਹਾਲ�ਿਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵੰਡ 

ਿਵਧੀ ਿਵਿਦਅਕ ਯਤਨ� ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲ�ਿਕ, 

ਅੱਸੀ ਦਹਾਕੇ ਿਵੱਚ, ਿਵਕ�ਦਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦ�ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਵੱਤੀ ਸਰੋਤ� ਦੀ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ�©ਾਸਿਨਕ ©ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ�ਪਣ ਲਈ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ 

ਿਵਹਾਰਕ ਇਕਾਈ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਕੁਝ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ� ਨĂ  

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਮ©ਨ� ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, 

ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਿਲਆ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹ� ਬਣ ਸਿਕਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦੋਵ� ਦੁਆਰਾ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨ� ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤ ੇ ਿਨ{ਜੀ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਫੰਡ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆ ਂ

ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ��ਟ� 

ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਗ��ਟ� ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੱਖਰੀਆ ਂ

ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ� ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 

ਿਨ{ਜੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਜੋ ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਕੋਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ 

ਆਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ ਗ��ਟ� ਿਦੱਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
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ਭਾਰਤ ਗ��ਟ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵੱਤ ਪੋ©ਣ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਬਲਿਡੰਗ ਗ��ਟ, ਇੱਕ 

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਗ��ਟ, ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨ� ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਿਵ©ੇ© 

ਉਦੇ©� ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿ©ਲਪਕਾਰੀ ਅਿਧਆਪਨ, ਆਿਦ ਲਈ ਐਡਹਾਕ 

ਗ��ਟ� ਵੀ ਿਦੱਤੀਆ ਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆਂ। ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀਆ ਂ

ਯੋਗਤਾਵ�, ਫੀਸ�, ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰ� ਦ ੇ

ਕੁਝ ਪੱਧਰ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਸਰਕਾਰੀ 

ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਇਹ ਨĄ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਿਭਆਸ ਿਵੱਚ, ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੀਤੀਆ ਂ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ 

ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁ©ਿਕਲ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।￦

1.4.4 ਕ�ਦਰ ਅਤ ੇਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਰਾਜ ਿਸਰਫ਼ ਅੰ©ਕ ਤਰੌ 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਿਵੱਤੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ 

ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਕ�ਦਰ� ਨੰੂ ਖੋਲ�ਣਾ, ਏਕੀਿਕ�ਤ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ 

ਅੰਗਹੀਣ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ, ਆਿਦ ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਕੁਝ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਿਜਹੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਲਈ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਿਵੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ 

ਕੱੁਲ ਲਾਗਤ ਦੇ 25 ਪ�ਤੀ©ਤ ਤ� 100 ਪ�ਤੀ©ਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਨ� � ਿਤੰਨ� ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਕ�ਦਰੀ ਗ��ਟ� ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ 

ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਸ ਦੀ ਥ� ਕ�ਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 

ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਿਜਹੀਆ ਂਗ��ਟ� ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਕ�ਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ 

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਭਾਵ©ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

ਿਵੱਤ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 
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ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਦਖਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ: ਕ�ਦਰ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਕ�ਦਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਸੂਚੀ 

(ਸੂਚੀ 1) ਿਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕ�ਦਰੀ ਸਕੂਲ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ 

ਕਾਲਜ, ਰਾ©ਟਰੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ©ਾਮਲ ਹਨ। , ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਗ��ਟਸ ਕਿਮ©ਨ 

(ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜਵ� ਿਕ ਐਡਵ�ਸਡ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਕ�ਦਰ� ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ 

ਆਿਦ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕ�ਦਰ 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਕ�ਦਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵ©ੇ© ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਜੋਨਾਬੱਧ, 

ਲਾਗ ੂਅਤੇ ਿਵੱਤ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕ�ਦਰੀ ਸਪ�ਸਰਡ ਸੈਕਟਰ 

ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਿਜਸ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ�ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕ�ਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ਿਜਸ ਦ ੇ

ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆ ਂਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕ�ਦਰ ਦੁਆਰਾ 

ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆ ਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ਿਵੱਚ 

ਗੈਰ-ਿਹੰਦੀ ਭਾ©ੀ ਰਾਜ� ਿਵੱਚ ਸੰਸਿਕ�ਤ, ਿਹੰਦੀ ਦਾ ਪ�ਚਾਰ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੂਰ 

ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਆਿਦ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦ ੇ

ਿਵੱਤੀ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਕ�ਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ ©ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵੱਚ ਕ�ਦਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ 

ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਾਲ�ਿਕ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ  

ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮ�-ਸਮ� 'ਤੇ ਵਿਧਆ ਹੈ। ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆ ਂਨਾਲ ਿਵਿਦਅਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ� ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
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2. ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ NCERT, UGC, ਕ�ਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ, ਕ�ਦਰੀ ਸਕੂਲ 

ਸੰਸਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ KVS, NVS, ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ� ਆਿਦ ਰਾਹ� ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਰਜ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

3. ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ਸਪ�ਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਆੁਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਿਵੱਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ� ਦਆੁਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

4. ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਦਆੁਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤ ੇਲਾਗ ੂਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਅੰ©ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਵੱਤ ਿਦੰਦੀ ਹੈ। 

5. ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ 6 ਤ� 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ�ਾਇਮਰੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਿਵਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧ� ਨੰੂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਦੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

6. ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਿਵੱਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕ�ਦਰੀ ਫੰਡ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਵੱਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ 

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤ ੇ ਿਵਿਦਅਕ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ 

ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

1. ਿਵੱਤ ਕਿਮ©ਨ ਹਰ ਯਜੋਨਾ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਨੰੂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵ� ਦ ੇ

ਤਿਹਤ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਰੋਤ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 

ਇਹਨ� ਿਵੱਤ ਨੰੂ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ� ਿਵੱਚ ਵੰਡੇ ਅਤ ੇਵਰਤਣਾ:￦

ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

ਇਨਕਮ ਟਕੈਸ ©ਬਦ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਦੇ ਟਕੈਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ� 

ਆਪਣੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ� ਅਤ ੇ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ 

ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਕੈਸਦਾਤਾਵ� ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਕੈਸ 

ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਭਰਨੀ 
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ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ� ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਹਨ� 

ਦੀ ਵਰਤ� ਿਸੱਿਖਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵ� ਨੰੂ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂ

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਅਤ ੇਨਾਗਿਰਕ� ਲਈ ਸਮਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। 

(ਬੀ) ਆਬਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ 

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਿਨਰਿਮਤ ਵਸਤ� 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਿਡਊਟੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 

ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਸਮ� ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਈਆ ਂ

ਵਸਤ� 'ਤ ੇਲਗਾਏ ਗਏ ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀਆ ਂਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ। ਇੱਕ 

ਆਬਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਅਿਸੱਧਾ ਟੈਕਸ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਜ� 

ਿਵਕਰੇਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਲੇਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ 

ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਨੰੂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿ©© ਕਰੇਗਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿਸੱਧੇ 

ਟੈਕਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

(c) ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ 

 ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ�ਜੋੈਕਟ ਲਈ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ 

ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਫੰਿਡੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਸਰਕਾਰ 

ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਪ�ਾਪਤਕਰਤਾ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇ

ਫੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਤ� ਵਾਜਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੋਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ।￦

ਰਾਜ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਿਨ{ਜੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜ�ਦੇ ਸਕੂਲ� 

ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਕੁ©ਲਤਾ ਅਤ ੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 
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ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢਕੁਵ� ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ 

ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

3. ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗ��ਟ� 

ਅਨੁਪਾਤਕ ਗ��ਟ�, ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ� ਲਈ ਿਵ©ੇ© ਗ��ਟ ਅਤ ੇ ਿਵ©ੇ© ਉਦੇ© ਗ��ਟ� ਦ ੇ

ਸੁਮੇਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਹ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਹੱਤ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇਗਾ 

ਿਕ ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾਵ� ਨੰੂ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ©ੱੁਧ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ 

ਿਨ©ਿਚਤ ਅਨੁਪਾਤ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ�� 

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਜਵ� ਿਕ ਨਗਰਪਾਿਲਕਾਵ�, ਬੋਰਡ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਸੰਸਥਾਵ�, ਿਜ਼ਲ�ਾ 

ਪ�ੀ©ਦ� ਅਤ ੇ ਪੰਚਾਇਤ� ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ 

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ� ਅਤ ੇਗ��ਟ� ਰਾਹ� ਇਹਨ� ਸਕੂਲ� ਨੰੂ ਸਟਾਫ਼ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕਰਦ ੇ ਹਨ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦ ੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ 

ਿਵਿਦਅਕ ਅਦਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ� � ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹਨ। 

ਸਥਾਨਕ ਗ�ਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਨ©ਿਚਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤ ੇਬਰਾਬਰੀ 

ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗ��ਟ-ਇਨ-ਏਡ ਿਨਰਧਾਰਤ 

1.4.5 ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ 

ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਪ�ੀ-ਨਰਸਰੀ ਤ� 12ਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕ�ਦਰ ਤ� ਿਬਨ� ਸਕੂਲੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੇ© ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 

ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ - ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਤ� ਲੈ ਕੇ 12ਵ� ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ 

ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ 

ਦੀ ਪ�ਭਾਵ©ੀਲਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਵਆਪਕ ਟੀਚਾ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ 

ਬਰਾਬਰ ਮੌਿਕਆ ਂਅਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ 
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ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵ ਿਸੱਿਖਆ ਅਿਭਆਨ (SSA), ਰਾ©ਟਰੀ ਮਾਿਧਅਿਮਕ ਿਸੱਿਖਆ 

ਅਿਭਆਨ (RMSA) ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ (TE) ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਪੁਰਾਣੀਆ ਂ

ਯੋਜਨਾਵ� ਨੰੂ ©ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੈਕਟਰ-ਿਵਆਪੀ ਿਵਕਾਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ/ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 

ਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤ�, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ, ਿਜ਼ਲ�ਾ ਅਤੇ ਉਪ-

ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰੀ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਅਤ ੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਿਜ਼ਲ�ਾ ਪੱਧਰ. ਫੋਕਸ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪ�ਜੋੈਕਟ ਉਦੇ©� ਤ� 

ਿਸਸਟਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ 

ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ� ਨੰੂ ਪ�ੋਤਸਾਿਹਤ 

ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ।￦

ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇ© 

ਇਸ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇ© ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ: 

1. ਿਮਆਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਅਤ ੇਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਨੰੂ 

ਵਧਾਉਣਾ; 

2. ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਿਲੰਗਕ ਪਾੜ ੇਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ; 

3. ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤ ੇ©ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਉਣਾ; 

4. ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦ ੇਪ�ਬੰਧ� ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ; 

5. ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੋਕੇ©ਨਲੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ; 

6. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) 

ਐਕਟ, 2009 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਰਾਜ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ; 
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7. ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਨĄ ਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜ� SCERTs/ਰਾਜ 

ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਨ� ਅਤੇ DIET ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ�ੇਡ ਕਰਨਾ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਪਹੰੁਚ, 

ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੋਕੇ©ਨਲੀਕਰਨ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ

ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵ� (TEIs) ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਿਸੰਗਲ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲੀਮ�ਟੇ©ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ 

(SIS) ਰਾਹ� ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕ�ਦਰੀ ਸਪ�ਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜ� ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ ਿਵਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ 

ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ�ਸਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ 

ਅਗਵਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ (PAB) ਹੋਵੇਗਾ। ਗਵਰਿਨੰਗ ਕ�ਸਲ 

ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਅਤ ੇਪ�ੋਗਰਾਮੇਿਟਕ ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਅਤ ੇਸਕੀਮ ਦ ੇਸਮੱੁਚੇ ਢ�ਚੇ ਦ ੇ

ਅੰਦਰ ਲਾਗ ੂਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਦ©ਾ-ਿਨਰਦ©ੇ� ਨੰੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਣੇ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਿਜਹੀਆ ਂ ਸੋਧ� ਿਵੱਚ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਵ� ਅਤ ੇਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ©ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। SSA, RMSA ਅਤ ੇ

TE ਦੀਆ ਂਸਕੀਮ� ਦੇ TSGs ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਪਹੰੁਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ©ੀਲ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਐਜੂਕੇ©ਨਲ ਕੰਸਲਟ�ਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਿਲਿਮਟਡੇ 

(ਈਡੀਸੀਆਈਐਲ) ਿਵਖੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਟੀਐਸਜੀ) ਦੁਆਰਾ 

ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। . ਰਾਜ� ਤ� ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ 

ਯੋਜਨਾ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚ ਪ�ਮੱੁਖ 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਨ:￦
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(i) ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਸਮੇਤ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਪਹੰੁਚ; (ii) ਿਲੰਗ ਅਤ ੇ

ਸਮਾਨਤਾ; (iii) ਸਮਾਵੇ©ੀ ਿਸੱਿਖਆ; (iv) ਗੁਣਵੱਤਾ; (v) ਅਿਧਆਪਕ� ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਿਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ; (vi) ਿਡਜੀਟਲ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆ;ਂ (vii) ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ� ਆਿਦ ਸਮੇਤ 

RTE ਹੱਕ; (viii) ਪ�ੀ-ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ; (ix) ਵੋਕ©ੇਨਲ ਿਸੱਿਖਆ; (x) ਖੇਡ� ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 

ਿਸੱਿਖਆ; (xi) ਅਿਧਆਪਕ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤੂੀ; (xii) ਿਨਗਰਾਨੀ; (xiii) 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ਪ�ਬੰਧਨ; ਅਤ ੇ(xiii) ਰਾ©ਟਰੀ ਕੰਪੋਨĆ ਟ। ਇਹ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਹੈ ਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਿਵੱਚ 

ਿਵਿਦਅਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪਛੜ ੇਬਲਾਕ� (EBBs), LWEs ਪ�ਭਾਿਵਤ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ,ਂ ਿਵ©ੇ© ਫੋਕਸ ਿਜ਼ਲ�ੇ  

(SFDs), ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ� ਅਤੇ 117 ਅਿਭਲਾ©ੀ ਿਜ਼ਿਲ�ਆ ਂਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੱੁਖ ਜ਼ੋਰ ਦੋ ਟੀ - ਟੀਚਰ ਅਤ ੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ 

ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤ ੇ

ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆ ਂਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵਗੇੀ। ਸਕੀਮ ਰਾਜ� ਅਤ ੇਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇ©� 

ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਉਹਨ� ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱੁਚੇ ਸਰੋਤ ਿਲਫਾਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਉਹਨ� ਦ ੇਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤ ੇਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਲਚਕਤਾ 

ਦੇਣ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੇ ਨਾਮ�ਕਣ, ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, 

ਿਸੱਖਣ ਦ ੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਅਤ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਦਰ©ਨ ਸੂਚਕ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਦੇ© 

ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡ� ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਹੈ। 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਦਰ� ਿਵੱਚ 

ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਬੱਿਚਆਂ ਤੱਕ ਿਵਆਪਕ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਚਰ 

ਐਜੂਕੇ©ਨ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਢ�ਚ ੇ ਦ ੇ

ਿਵਚਕਾਰ ਪ�ਭਾਵੀ ਕਨਵਰਜ�ਸ ਅਤੇ ਿਲੰਕੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਏਕੀਿਕ�ਤ 

ਿਸਖਲਾਈ ਕੈਲੰਡਰ, ਿਸੱਿਖਆ ©ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਨਵੀਨਤਾਵ�, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ 
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ਆਿਦ। ਇਸ ਨੰੂ ਲੋੜ-ਕ�ਿਦ�ਤ ਅਤ ੇ ਗਤੀ©ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਨ-ਸਰਿਵਸ 

ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਟੈਕਨĄ ਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭ� 

ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ� ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇ©� ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 

ਵਰਗ� ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪਹੰੁਚ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਏਗਾ।￦

(ਅ) ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਫੰਡ 

ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕ�ਦਰੀ ਸਪ�ਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜ� ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਿਜੱਥੇ ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ� ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ© ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਵੀ 

ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ�ਦਰ ਅਤ ੇਰਾਜ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ©ੇਅਿਰੰਗ ਪੈਟਰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ 8 �ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ� ਲਈ 

90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ�ਦੇ©, ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਿਲਆ, 

ਿਮਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲ�ਡ, ਿਸੱਕਮ ਅਤ ੇ ਿਤ�ਪੁਰਾ ਅਤੇ 3 ਿਹਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜ ਿਜਵ� ਿਕ। 

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕ©ਮੀਰ, ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇ© ਅਤ ੇ�ਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ 

ਸਾਰੇ ਰਾਜ� ਅਤੇ ਕ�ਦਰ ©ਾਸਤ ਪ�ਦੇ©� ਲਈ 60:40। ਇਹ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਤ� ਿਬਨ� 

ਕ�ਦਰ ©ਾਸਤ ਪ�ਦੇ©� ਲਈ 100% ਕ�ਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪ�ਸਰਡ ਹੈ। ਇਹ 

ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕ�ਦਰੀ ਸਪ�ਸਰਡ ਸਕੀਮ� ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ 

ਬਾਰੇ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ©� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 

ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ 2023-24 'ਤੇ, ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਫਲੈਗਿ©ਪ ਸਕੀਮ 

ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮ�ਟ ਿਵੱਚ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ 

ਹੋਇਆ ਹੈ। 70.11 ਕਰੋੜ (0.18%) ਰੁਪਏ ਤ� BE 2022-23 ਿਵੱਚ 

37383.36 ਕਰੋੜ ਤ� ਰੁ. BE 2023-24 ਿਵੱਚ 37453.47 ਕਰੋੜ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ 

ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਕ�ਦਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨĂ  ਕ�ਦਰੀ 
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ਸਪ�ਸਰ ਅਧੀਨ ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਲਈ 1,181.30 ਕਰੋੜ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ।￦

1.4.6 ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ 

ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਲੰਬਾ ਇਿਤਹਾਸ ਿਰਹਾ ਹੈ। 1925 

ਿਵੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਨਗਰ ਿਨਗਮ ਿਵੱਚ ਵ�ਝੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ ©ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਿਤੰਨ ਰਾਜ ਿਜਵ� 

ਿਕ. ਗਜੁਰਾਤ, ਕੇਰਲਾ ਅਤ ੇਤਾਿਮਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪ�ਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਯੂ ਟੀ ਨĂ  1990-91 

ਤੱਕ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪੜ� ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ� ਨਾਲ 

ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਨੰੂ ਿਵ©ਵਿਵਆਪੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ 

ਜ� ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨĂ  ਬਾਰ� ਰਾਜ� ਤੱਕ ਵਧ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਨਾਮ�ਕਣ, ਧਾਰਨ ਅਤ ੇਹਾਜ਼ਰੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਿਚਆ ਂਿਵੱਚ ਪੋ©ਣ ਦ ੇ

ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇ© ਨਾਲ, ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਪੋ©ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਦਾ ਰਾ©ਟਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ (NP-NSPE) 15 ਅਗਸਤ 1995 ਨੰੂ ਇੱਕ ਕ�ਦਰੀ 

ਸਪ�ਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜ� ©ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ©ੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ 2408 ਬਲਾਕ� 

ਿਵੱਚ। ਦੇ©. ਸਾਲ 1997-98 ਤੱਕ ਦੇ© ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ� ਿਵੱਚ NP-NSPE ਦੀ 

©ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੰੂ 2002 ਿਵੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਤ� ਜ ੋ

ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਅਤ ੇਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਸਕੂਲ� ਦੀਆਂ 

ਜਮਾਤ I -V ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗ� EGS ਅਤੇ AIE 

ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ ਪੜ� ਰਹੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ©ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 

ਕ�ਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਸਕੂਲੀ ਿਦਨ ਪ�ਤੀ ਬੱਚਾ 100 ਗ�ਾਮ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 50 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ 

ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਬਿਸਡੀ ©ਾਮਲ ਹੈ। 
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ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ (MDM) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰੋਿਸਆ ਿਗਆ ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਤਾਜ਼-ੇ

ਪਕਾਇਆ ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੰੂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ 

ਕੋਰਟ ਨĂ  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ� ਅਤ ੇ ਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇ©� ਨੰੂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਿਵੱਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਪੁਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਿਦੱਤਾ। 

ਿਮਡ-ਡ-ੇਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇ©:￦

ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਭੱੁਖ ਤ� ਬਚੋ 

• ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਵਧਾਓ 

• ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਓ 

• ਜਾਤ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ 

• ਕੁਪੋ©ਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ 

• ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹ� ਔਰਤ� ਨੰੂ ਸ©ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ 

ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ�ਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦ ੇਟੀਿਚਆ ਂਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ 

ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਨ{ਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆ ਂ

ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨĂ  ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਨਜੀ-ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 

ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਕ,ੇ ਸਰਕਾਰ ਿਨ{ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਅਤ ੇ

ਸਰੋਤ� ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਮਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੇ ਸਕੂਲੀ ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ ਜ ੋ

11.40-ਲੱਖ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ 9.78-ਕਰੋੜ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾ�ਦੀ ਹੈ। 

PM-Poshan (ਬਦਿਲਆ ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ) ਨĂ  2022-23 ਿਵੱਚ INR 

10,233 ਕਰੋੜ ਤ� 2023-24 ਿਵੱਚ INR 11,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪ�ਾਪਤ 
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ਕੀਤਾ; ਇਸ ਿਵੱਚ 13 ਪ�ਤੀ©ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰ©ੋਿਧਤ 

ਅਨੁਮਾਨ� ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, CCEA ਨĂ  2021-22 ਤ� 2025-26 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ੇ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਕਾਇਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋ©ਣ (ਪੋ©ਨ ©ਕਤੀ ਿਨਰਮਾਣ) ਯਜੋਨਾ ਨੰੂ 

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ, ਿਜਸਨੰੂ ਪਿਹਲ� 'ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਰਾ©ਟਰੀ 

ਪ�ੋਗਰਾਮ' ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ। . 

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੁ©ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦ ੇ ਮੱੁਖ ਅੰ© ਹੇਠ� ਿਦੱਤ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:￦

1. ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਜਮਾਤ� ਦ ੇਸਾਰੇ 11.80 ਕਰੋੜ ਬੱਿਚਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ 

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਪ�ੀ-ਪ�ਾਇਮਰੀ ਜ� ਬਾਲਵਾਿਟਕਸ ਿਵੱਚ 

ਪੜ� ਰਹੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਹੈ। 

2. ਿਤਥੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਤਥੀ 

ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਖਾਸ 

ਮੌਿਕਆ/ਂਿਤਉਹਾਰ� 'ਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਵ©ੇ© ਭੋਜਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ 

ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਹੂਲ 

ਿਨਊਟ�ੀ©ਨ ਗਾਰਡਨ। ਇਹਨ� ਬਾਗ� ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਸੂਖਮ ਪੌ©ਿਟਕ ਤੱਤ ਪ�ਦਾਨ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਨਊਟ�ੀ©ਨ ਗਾਰਡਨ ਪਿਹਲ� 

ਹੀ 3 ਲੱਖ ਤ� ਵੱਧ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤ ੇਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ। 

3. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਿਜਕ ਆਿਡਟ ਸਾਰੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਅਿਭਲਾ©ਾ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ �ਚ ਪ�ਚਲਨ ਵਾਲੇ ਿਜ਼ਿਲ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਬੱਿਚਆ ਂ

ਨੰੂ ਪੂਰਕ ਪੋ©ਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ©ੇ© ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
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4. ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀਆ ਂ ਅਤ ੇ ਸਬਜ਼ੀਆ ਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤ ੇ

ਨਸਲੀ ਪਕਵਾਨ� ਅਤ ੇਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ 

ਤ� ਲੈ ਕੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਿਲਆਂ ਨੰੂ 

ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

5. ਆਤਮਿਨਰਭਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲਈ ਵੋਕਲ: ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਲਾਗ ੂਕਰਨ 

ਿਵੱਚ ਿਕਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ� (FPO) ਅਤੇ ਮਿਹਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ� ਦੀ 

©ਮੂਲੀਅਤ ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਹੁਲਾਰਾ 

ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਭੋਜਨ ਵਸਤ� ਦੀ 

ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤ©ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

6. �ਘੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਿਸੱਿਖਆ 

ਸੰਸਥਾਵ� (RIE) ਅਤੇ ਿਜ਼ਲ�ਾ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ� (DIET) ਦੇ 

ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਅਿਧਆਪਕ� ਲਈ ਪ�ਗਤੀ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ 

ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਿਮਡ-ਡ-ੇਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ 

ਿਮਡ-ਡ-ੇਮੀਲ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਕ�ਦਰੀ-ਪ�ਯੋਿਜਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ ਕਲਾਸ I-8 ਿਵੱਚ ਪੜ� ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਿਚਆ ਂ

ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਿਵੱਚ ਦੇ© ਭਰ ਦੇ 11.20 ਲੱਖ ਸਕੂਲ� ਿਵੱਚ 

ਪੜ�ਦੇ ਲਗਭਗ 11.80 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ©ਾਮਲ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ 

ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਿਵੱਚ ₹ 24,400 ਕਰੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਦਾ ਿਨਵੇ© ਕੀਤਾ, 

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ �ਤੇ ਲਗਭਗ ₹ 11,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ©ਾਮਲ ਹੈ।￦

ਨਵੰਬਰ 2022 ਿਵੱਚ, ਕ�ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋ©ਣ 

ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੱੁਲ ਫੰਡ� ਦਾ ਿਸਰਫ਼ 52% ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਿਦੱਲੀ ਸਿਥਤ ਿਥੰਕ-ਟ�ਕ, ਸ�ਟਰ 

ਫਾਰ ਪਾਿਲਸੀ ਿਰਸਰਚ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋ©ਣ ©ਕਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਯਜੋਨਾ (ਪੀਐ{ਮ ਪੋ©ਣ) ਲਈ 

ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 10,314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ� ਿਸਰਫ਼ 5,363.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਮਡ-ਡ-ੇਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੰੂ 2021 ਿਵੱਚ ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਪੋ©ਣ ਿਵੱਚ ©ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਸੈ{ਸ 'ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ 

ਪਿਹਲਕਦਮੀ ਦਾ ਿਵ©ਲੇ©ਣ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋ©ਣ ਦੇ ਤਿਹਤ 

ਿਮਡ-ਡ-ੇਮੀਲ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਲਈ ਫੰਿਡੰਗ ਦਾ 98% 2022-23 ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਸੈ{ਸ ਤ� 

ਆਇਆ ਸੀ। 

PM ਪੋ©ਣ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ 

ਅਿਭਆਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਜ ੋ ਿਕ 2022-23 ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoE) ਨੰੂ 

ਕੱੁਲ 1, 04,277 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 10% ਹੈ। ਦੋਵ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇ

ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ MoE ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ੂਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

1.4.7 ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਸਕੀਮ 

ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵ� 15 ਪੁਆਇੰਟ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ 

ਘੋ©ਣਾ ਜੂਨ, 2006 ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘੱਟ 

ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ 

ਸਕੀਮ ਲਾਗ ੂਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇ© ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦ ੇ

ਆਰਿਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਨ� � ਨੰੂ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਬਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ�ਦਾਨ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਉਨ� � ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ 

ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ� � ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ� ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 

ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ/ਯਨੂੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
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ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਿਰਹਾਇ©ੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ 

ਪ�ਦੇ© ਪ�©ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰ©ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਅਤ ੇਅਿਧਸੂਿਚਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 

ਯੋਗ ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵ� ©ਾਮਲ ਹਨ। . ਇਹ ਪੌਲੀਟਕੈਿਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸ� ਸਮੇਤ 

XI ਅਤੇ XII ਜਮਾਤ� ਦੇ ਨă ©ਨਲ ਕ�ਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇ©ਨਲ ਟ�ਿੇਨੰਗ (NCVT) ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਿਧਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ�/ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਕ�ਦਰ� ਿਵੱਚ 

ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ� ਨੰੂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਵਜ਼ੀਫੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 

ਭੱਤਾ 2017-18 ਤ� 2019-20 ਲਈ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ (ਹੇਠ� ਪੈਰਾ-9 ਅਨੁਸਾਰ) 

ਿਨ©ਿਚਤ ਇਕਮੁ©ਤ ਰਕਮ ਵਜ� ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਨă ©ਨਲ ਸਕੋਲਰਿ©ਪ 

ਪੋਰਟਲ (NSP) ਰਾਹ� ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।￦

ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਉਨ� � ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਨ� � ਨĂ  ਿਪਛਲੀ ਅੰਤਮ ਪ�ੀਿਖਆ ਿਵੱਚ 50% 

ਤ� ਘੱਟ ਅੰਕ ਜ� ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗ�ੇਡ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤ ੇ ਿਜਨ� � ਦ ੇ

ਮਾਿਪਆਂ/ਸਰਪ�ਸਤ� ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੈ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਰਾਜ/ਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇ© ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ 

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆ ਂਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਲਈ 30% ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਹੈ 

ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਯੂ ਟੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਮਿਹਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂ ਦੀ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੁਰ© ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ 

ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 30% ਫਰ© ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਯੋਗ ਿਵਿਦਆਰਥਣ� ਲਈ 

ਛੱਤ। 

 ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਰਾਜ/ਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇ© ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਵ©ੇ© ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 

ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਟੀਚੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਦੂਜ ੇ

ਰਾਜ�/ਕ�ਦਰ ©ਾਿਸਤ ਪ�ਦੇ©� ਿਵੱਚ ਉਸੇ ਘੱਟ-ਿਗਣਤੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕੀਤ ੇ ਿਬਨ� ਵੰਿਡਆ 
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ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਵਰਿਤਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਟਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਿਰਆਂ ਿਵੱਚ ਦੁਬਾਰਾ 

ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱੁਚੇ ਰਾ©ਟਰੀ ਕੋਟੇ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਵੰਿਡਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ/ਯੂ ਟੀ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ 

ਰਾਜ/ਯੂਟੀ ਦੇ ਕੋਟ ੇਦੇ ਤਿਹਤ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਪੜ�ਾਈ 

ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�। 

ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੰਿਡੰਗ 

ਇਹ ਸਕੀਮ ਕ�ਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਫੰਿਡੰਗ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ 

ਮਾਮਿਲਆ ਂਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਘੱਟ ਿਗਣਤੀ ਮਾਮਿਲਆ ਂਦ ੇ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨੰੂ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ� 38 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ 

ਅਨੁਮਾਨ 2022-23 ਿਵੱਚ 5, 020.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ� ਘਟ ਕੇ 3, 097 

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਿਕ 2022-23 ਿਵੱਚ ਸੋਿਧਆ 

ਅਲਾਟਮ�ਟ 2, 612.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 48 ਪ�ਤੀ©ਤ ਦੀ ਘੱਟ 

ਵਰਤ� ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਿਗਣਤੀਆਂ ਲਈ ਿਵੱਿਦਅਕ ਸ©ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਲ ਅਲਾਟਮ�ਟ, ਜੋ ਿਕ 

2022-23 ਿਵੱਚ 2, 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੰੂ ਘਟਾ ਕੇ 1, 689 ਕਰੋੜ 

ਰੁਪਏ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਪ�ੀ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ� ਨੰੂ ਇਸ ਸਾਲ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ, ਜੋ 1,425 

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ� ਘਟ ਕੇ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹ ਗਈ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ 

ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਲਈ ਫੰਡ� ਨੰੂ 515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤ� ਵਧਾ ਕੇ 1, 065 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਿਵਰਾਸਤ ਕਾ ਸੰਵਰਧਨ (ਪ�ਧਾਨ 

ਮੰਤਰੀ ਿਵਕਾਸ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵ� ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਿਵੱਚ 540 

ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜਿੋੜਆ ਿਗਆ ਹੈ।￦
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੧.੪.੮ ਿਸੱਟਾ 

ਇਸ ਤ� ਇਹ ਿਸੱਟਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵੱਤ ਪੋ©ਣ ਇੱਕ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਿਚੰਤਾਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ, ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਅਤ ੇ

ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਲਈ ਿਸੱਧੇ ਅਤੇ ਅਿਸੱਧੇ ਫੰਿਡੰਗ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਦੀ ਿਚੰਤਾ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ�ਮੱੁਖ ਪਿਹਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕ ਮੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 

ਪ�ਮੱੁਖ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਬਾਲਗ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ 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। ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਿਲਆ ਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ�� 

ਿਵਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦ ੇ ਸਮ�, ਸਭ ਤ� 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਜੀਹ� ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੰੂ 

ਤਰਜੀਹ ਜ� ਤਰਜੀਹ ਜ� ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਕ�ਮ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 

ਖੇਤਰ� ਦੇ ਿਵਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ� ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� 

ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਵੱਤ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਤਰਜੀਹ� ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, 

ਜੋ ਿਕ ਰਾ©ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਪ�ਤੀ©ਤ ਿਸੱਿਖਆ ਲਈ ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਤੀ©ਤਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਕ 

ਯੋਜਨਾਕਾਰ� ਦੀਆਂ ਿਸਫ਼ਾਰ©� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਸਆਸੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਿਸੱਿਖਆ 

ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੰੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ©ਾਖਾਵ� ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� 

ਿਵੱਚ ਿਕਵ� ਵੰਿਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ 

ਦਾਅਵਾ ਕਰਦ ੇਹਨ? ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਦੇ© ਤ� ਦੇ© ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 
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ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਗਰੀਬ ਦੇ©� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ� ਨੰੂ 

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ 'ਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

1.4.9 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ 

1. ਿਵਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ� ਨੰੂ ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਾਓ। 

2. ਸਮਗਰ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੰਿਡੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨĄ ਟ ਿਲਖੋ? 

3. ਿਮਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੰੂ ਫੰਿਡੰਗ ਪੈਟਰਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ©ਬਦ� ਿਵੱਚ 

ਸਮਝਾਓ। 

4. ਪੋਸਟ-ਮੈਿਟ�ਕ ਸਕਾਲਰਿ©ਪ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? 

1.4.10 ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਰੀਿਡੰਗਜ਼ 

1. ਵਰਗੀਸ ਐਨ.ਵੀ. (1991) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਿਵੱਤ। 

2. ਅਕੌਫ, ਆਰ. (1981) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਿਵੱਖ ਬਣਾਉਣਾ: ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜ� 

ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰੋ।￦

 

 


