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(Recruitment System of Civil Services in U.K.)

(Civil Service Commission)

(Civil Service Commission)

(Commissioner)

(First Commissioner)

(Order-in-Council)

(i)

(ii)

(iii )

(iv)

(v)



2

(Merit List)

(Scientific Officer),

(Information Officer)

(Civil Service Department)

(Integrate)

(Deputy Secretary)

(Under Secretary)

(Civil Service Department) 

(Deputation)

(i) (ii) (iii)

(iv) (v) (vi)

(vii)
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( i )

(ii)

(ii i )

(iv)

(Fringe Benefits)

(v)

(Treasury)

(Management and Personnel Office)

(Office of the Minister for Civil

Service)

(Qualifications for the Examinations)

(Educational) :

(Administrative Class),

(Executive Class) (Clerical Class)

(i) (Ordinary Level (‘O’

level) General Certificate of Education) :



4

(ii) (Advanced Level (‘A’

Level) General Certificate of Education) :

(iii) (Honours Graduate) :

(Administration Trainee)

(Age) :

(Citizenship) :

(British Protected Person)

(Born Citizen)

(Sex) :

(Physically Fitness) :

(Experience) :
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(Political Views) :

(Process of Recruitment) :

(i)

(ii)

(Recruitment system from 1945 to

1969)

I (Method-I)

II (Method-II)

I (Method-I) : I

(i)

(ii) (British Subject)

(iii)

(iv) (Formal Education)

I

(Written Examination):

(Essay),

(Language Test) (Current Affairs)
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(Optional Subjects)

(First Interview):

(Second Interview):

(Interview Board)

(Retired)

I

(Self Study)

(Oxford) (Cambridge)

I

II I II

I II

(J.G.B. Davies)

II

I II

II

II (Method-II) :

II
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( i )

(ii)

(ii i )

(iv)

II (Qualifying Exam)

(Essay):

(English) : (Precis)

(Passage)

(General):

(Interview)

I (Country

House Method) (Civil Service

Selection Board)

(Final Selection Board)

II

(Extended Interview) (Reconstruction

Competition)

II (Analysis of Method-II)
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II

(Country House Method)

(Table

Manners)

II

(Self Study)

I II

(Open) I

II

II

II

(i)
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(ii) (Davis Committee) II

(Recruitment

System Since Fulton Committee or Present System of

Recruitment)

 (Executive) (Clerical)

(Merge) (Administrative Group)

(i) Senior Executive Officer

(ii) Higher Executive Officer

(iii) Administration Trainee

(iv) Executive Officer

(v) Administrative Officer

(vi) Administrative Assistant

II

(Recruitment of Administration

Trainee) :

( i ) (Examination Year)

(ii) (Honours)

(iii)

(iv)

(v)

(Qualifying)
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(i) (Summary):

(Summary)

(ii) (Constructive Thinking):

(iii) (Interpretations of Statistics) :

(iv) (Objective Test) :

(Mixed Sentence Test)

(Verbal Test)

(Comprehension Test)

(Data Efficiency Test)

(Diagramatic Test)

(Civil

Service Selection Board)

(Short term)
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(Committee Meeting)

(Assessment Staff)

(Assessor)

(Performance)

(A to G)

(D)

(Final Interview)

(Final

Selection Board)

(First Commissioner)

(Voluntary Service)

(Recruitment of Executive and

Clerical Class)

(General Certificate of Education (G.C.E.))

(Advance

Level (‘A’ Level) General Certificate of Education)’ 
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(Ordinary Level (‘O’ Level)

General Certificate of Education)’

(Recuritment of Scientific,

Specialist and Technical Class)

(Professional and Linguistic Assessment Board (PASB))

(i)

(ii)

(Recruitment of Other Posts)
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(Higher Executive Officer Department)

(Probation Period) 

(Treasury)

(Criticism of the Recruitment Process)

(Quantitative Criticism) :

(Personality is Ignored):

(Objective)

(Subjective)

(Encourages Class Distinction) :

(Monopoly of Some Universities):
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(Lack of Experiance) :

(Technical Mindset) :

(Lack of Realism) :

(Decline in Attraction towards

Civil Services) :
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(Recruitment System of Civil Services)

(The Recruitment Agency) 

(Bipartisan)

(Civil Service Commission of U.S.A.)

(Programme And

Standard Bureau), (Department Operation

Bureau), (Field Operation Bureau)

(Inspection Bureau)
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(Dipartisan)

(Civil Service Reforms Act)

(Office of Personnel Management)

(Merit System Protection Board)

(Federal Labour Relation Authority)

(Equal Opportunity Employment

Commission)

(Office of Personnel Management) :

(Washington)
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( i )

(ii)

(ii i )

(iv)

(Merit System Protection Board) :

(Bipartisan)

(Special Counsel)

(Prohibited Personnel Practices)

(Federal Labour Relation Authority):

( i ) (Bargaining)

(ii) (Labour Union)

(iii)

(Equal Opportunity

Employment Commission) :

(Qualifications for Recruitment)

(Citizenship):
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(Residence):

(Age):

(Education) :

1. O.G. Stahl. n.l., p.59.
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(Experience):

(Personal Qualities):

(Efficiency Records)

(Sex Difference):

2. Ibid., p.61.

3. W.F. Willoughby, Principles of Public Administration, Baltimore, John &

Hopkin Press, 1962, p. 237.
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( i )

(ii)

(ii i )

(iv)

(v) (Merit List)

(vi)

(Process of Recruitment)

(Federal Service Entrance Examination)

(Professional and

Administrative Career Examination) (PACE)

(Notification of Vacant Posts) :

( i ) (Notification)

(ii)

(iii)
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( i )

(ii)

(Journal)

(iii) (Upto

date Mailing List)

(iv)

(v) (Illustrated Descriptive Booklet)

(vi) (Career Directory)

(vii)

(viii)

(Written Examination):

(Objective)

(Subjective)

(Objective

Type)

(Answer Sheet)



22

(Oral Examination or Interview):

(Performance Demonstration):

(Incoming) (going)

(Enquiries from Refrees):

(Refrees)

(Office)

(Residence)

(Probation

Period)

(Probation Period) :

(Probation) Career

Condition Appointment’

(Veteran Preference):
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(Civil Offices)

(Preference)

(Features of Recruitment System)

(Performance Demonstration)



24



25

(Training System of Civil Services in Great Britain)

(Career)

(Historical Background)

(Institutional Training)

(Lectures)

(Administrative Class) (Assistant

Principal) (Trainees Rank)

(Internal Revenue

Department)

(i)
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(ii) (Tour)

(iii) (Transfer)

(iv) (Memorandum),

(Assheton Committee, 1944)

(Select Committee

on National Expenditure)

(Sir

Ralph Assheton)

(Relevant)

(i) (Precision)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(Division of Education and Training)

(Division of Education and

Training)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v) (Material)



27

(Training Officer)

(i) (Entrants)

(ii)

(iii) (Tour)

(Training

Arrangements After Assheton Committee, 1944 to 1966)

(Plowden Committee)

(Management Training Course)

(Centre for Administrative

Studies (CAS))

CAS

(Short-term Course)

(Administrative Class): (New

Entrants)

(Departmental Training Programmes)

(Treasury)

(Probationary Period)



28

( i ) (Foreign Tour):

(Exchange Programme)

(ii) (Sabatical Leave):

(iii)

(Residential Refresher Course)

(iv) (Henley on Thames)

(Administrative Staff College)

(v)

(Residential Conferences)

(Executive, Clerical and

Typist Class):

( i )

(ii) (Trainers)

(iii) (Organisation

and Mehtod), (Establishment)
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(i)

(ii)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(Training Arrangements

Since Fulton Committee-1966 Onwards)

(British Administrator)

(i) (Rate of Transfers)

(ii) (Civil Service Department)

(Civil Service College)

(Civil Service Department)

(Education and Training Division)
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(Training Requirement Division)

(Civil Service College)

(Sunningdale

Park, Berkshire (Near London))

(Edinburg)

(i) (Graduate Administration Trainee)

(ii) (Young Executive Officer)

(iii) (Senior Administrators)

(iv) (Middle Level Managers)

(v) (Departmental Instructor)

(vi) (Other Specialist Officers)

(i) (Training of Administration

Trainee):

(Institutional) (Practical),

(Phase)
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(Probation Period)

(Phase)

(i) (Fast Stream)

(ii)

(Demonstrated Competance)
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(Administration

Trainee) (Higher Executive Officer)

(ii) (Training of Young

Executive Officer):

(iii) (Training of Senior Administrator):

(iv) (Training of Middle Level

Managers):

(Statistics),

(v) (Training of Department

Instructor):

(vi) (Training of Other

Specialised Officers):

(Training of Executive

and Clerical Class)
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(On the Job)

(Training of Diplomatic Services)

(Royal College of Defence Studies)

(Joint Services Staff College)

(Administrative Staff College)

(NATO Defence College)

(Candian National Defence College)

(Features of Training System)

(Formal Training)
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(Organisation and Management- O & M)

(Courses)

(i) (Centre for Study of Global

Governance, London)

(ii)

(Liverpool Institute of Public Administration and Management,

Liverpool)

(iii) (University of

Birmingham, School of Public Policy, Birmingham)

(iv)  (Institute of

Public Administration, Dublin, Ireland)

(Methods of Training)

(Discussion Method):

(Practical Demonstration):
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(Case Method):

(Role Playing):

(Educational Tour):

(Audio-visual Aid):

(Study of Handbook):

(On the Job Training):
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(Training System of Civil Services in U.S.A. and Japan)

(Career)

(Historical Background)

(Full Time)

(i) (Comptroller General)

(External Training)

(ii)

(Building),

(Trainer)
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(Reasonable Training)

(General Accounting Office)

(The Government Employees Training Act, 1958)

(Subsistence

Allowance),

(Part Time)

(Full Time Courses)

(Career

Advancement Taskforce)

(Executive

Order)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(Bureau of Training)

(Regional Training Centers)

(Federal Executive Institute)

(State of Virginia) (Charleslotville)
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(General Schedule)

(Residential Training)

(Kings Point), (New York),

(Berkley) (California)

(i)

(ii)

(iii)

(Depute)

(Specialised Knowledge)

(Generalist Training)

(Orientation Training)

(Subject Matter Experts)
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(Management Experts)

(Training Programmes)

(Departmental Training Programmes)

(Training

Programmes run by Office of Personnel Management)

(Training by Universities)

(Departmental Training Programmes):

(Bureau)

(Personnel Branches)

(Broaden

the Background)

(Training

Programmes run by Office of Personnel Management):

(Civil Service Commission)

(Trainees) (Nominate)

(Course)

(i) (Training for the Trainers)

(ii) (Management Training)

(iii) (Operation Research)

(iv) (Financial Management)

(v) (Automatic Data Processing)
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(Inter Agency Reimbursable Training Programme)

(Sponsoring Agency)

(i) (Management Intern Programme):

(ii) (Ideas and Authors) :

(iii) (Congressional Attachment):

(Training by the Universities):

(Orientation

Training)

(i) (Graduate School of

Public Administration, Pittsburgh)

(ii) (The Harvard Graduate

School of Public Administration)

(iii)

(The Maxwell Graduate School of Citizenship and Public

Affairs, Sircause University)

(iv) (The

Institute of Public Administration, University of Michigan)

(v) (The University of Chicago)

(vi) (School of

Public and Business Administration, Cornell University)
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(vii) (Wharton School, University

of Pennslvyama)

(viii)

(School of Public and Business and Civil Administration,

Columbia University)

(Important Training Institutes)

(Brooklin Institute)

(i) (Federal

Eecutive Institute, Charleslotville (Virginia))

(ii) (National Academy of

Public Administration, Washington)

(iii) (Institute of

Government, University of Georgia)

(iv) (Council for Excellence

in Governmnet, Washington)

(v) (Alliance for Redesigning

Government, Washington)

(vi)

(National Association of Schools of Public Affairs and

Administration, Washington)

(vii) (American Society

for Public Administration, (ASPA) Washington)

(viii) (Departmental

Technical Institutes eg. Highway Patrol Academy)

(ix) (Training Institutes under States)

(x) (Training Institutes under Private

Sector)

(Types of Training)

(Orientation Training):
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(Group

Discussion)

(Departmental Manual)

(On the Job Training):

(Training the Trainers):

(Trainers)

(Subordinates)

(Supervisor)

(Executive Development Programme):

(Trainees)

(Internship):
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(Federal Service

Entrance Examination Register)

(Methods of Training)

(Case Method):

(Role Playing):

(Group Training):

(Formal Lectures),
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(Study of Manuals, Bulletins

etc.):

(Correspondance Programme):

(Audio Visual Devices):

(Specimen),

(Evaluation of Training Programmes)

(Committee on Training):
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(Opinion of the Trainees):

(Performance

of Trainees after Completion of Training Programme):

(Effects on

Responsibilities as a Result of Training Programme):

(Features of Training System)

(Personnel Branch) Office of Personnel

Management

(Course)
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( i ) (Orientation Course)

(ii) (Refresher Course)

(iii) (Advanced Training)

(iv) (Skill Development Training)

(v) (Professional Upliftment Training)

(vi) (Need based Technical Training)

(General Schedule)

(Training Needs Assessment (T.N.A.))

(i)

(ii)

(iii ) On the Job Training’

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix) (Organisational Behaviour

Laboratory)



(Promotion System of Civil Services)

(Career)

(Basis of Promotion)

(Playfair Commission)

(Gladstone Committee)

(Whitley Council)
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*Features of Promotion System)

( i )

(ii)

(Promotion Board)

(iii)

(iv)

(Process of Promotion)

(Delegate)

(Secretary)

(Under Secretary), (Finance Officer)

(Establishment Officer)

(Personnel

Secretary)

(Retire) (Secretary)

(Personnel Department) (Personnel Secretary)
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(Immediate Superior)

(i) (Competitive Examinations)

(ii) (Departmental Promotion Board)

(iii) (Annual Report)

(Competitive Examinations):-

(In Service)

(Custom and Excise Department)

(Surveyor)

(Departmental Promotion Board):

(Departmental Promotion Committee)

(i) (Chief Establishment Officer)

(ii)

(iii)

(iv)
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(Advisory)

(Candidature)

(i)

(ii) (Personnel

Departmemntal)

(Annual Report):

(Annual Confidential Report)
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( i )

(Objective Analysis)

(ii)

(iii)

(i) (Knowledge of the Department and

Branch)

(ii) (Personality and Character)

(iii) (Capacity to Take Decision)

(iv) (Capacity to Take Responsibility)

(v) (Capacity to Take initiative)

(vi) (Accuracy)

(vii) (Address Tact)

(viii) (Capacity to Supervise the

Subordinates)

(ix) (Interest in Work)

(x) (Conduct in Office)

(i) (Above Average)

(ii) (Average)

(iii) (Below Average)

(i) (Out Standing)

(ii) (Very Good)

(iii) (Satisfactory)

(iv) (Indifferent)

(v) (Poor)
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( i ) (Extraordinary Fit for

Promotion)

(ii) (Highly Fit for Promotion)

(iii) (Fit for Promotion)

(iv) (Not Fit for Promotion Yet)

(Poor)

(Countersign)

(Job Evaluation):

(Job Evaluation)

(Pooling System):

(Right to Appeal)
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(Selection from

Within)

(Promotional Opportunities)

(Limitations of Promotional Opportunities)
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(Rate of Turnover)

(Area of Selection for Promotion)

( i ) (Service) (Occupation) (Size)

(Employers)

(ii)

GS 5

(iii)

(iv)

(i)

(ii)
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(Inter Bureau Promotions)

(Personnel

Department)

(Central Personnel Office)

(i)

(ii)

(Promotion Making Agency)

(Central Personnel Agency)
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(Office of Personnel

Management)

(Merit Assessment for Promotion)

(The Classification Act, 1949)

(General Schedule-GS)

(Automatic Promotion)

(Comparative Performance

Appraisal) :

(Performance Appraisal)

(Card Index)

(Cross Occupational Card Index System)

(Personnel Management

Informationi System)

(UP to date)

(Seniority) :
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(Objective)

(Examination):

(Competitive Examination)

(Qualifying Examination)

(Leadership), 

(Initiative)

(Cooperation)

(Subordinates)

(Trial on Job):

(Officiating)

(Efficiency Rating):

(Efficiency Rating System)

(Minimum Level)
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(Re-

Classification Commission, 1920)

(i) (Production Record):

(Repititive)

(Index)

(ii) (The Graphic Rating Scale System):

(i) (Accuracy), (ii) (Reliability), (iii)

(Neatness and Orderliness), (iv)

(Speed), (v) (Industry

or Diligence), (vi) (Knowledge of Work), (vii)

(Judgement and the Ability

to get benefit from Experience), (viii) (ix)

(x) (xi) (xii)

(xiii) (xiv)

(Initiative), (xv) (Execution), (xvi)
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(Organizing Ability), (xvii)

(Planning Ability), (xviii) (xix) (xx)

(iii) (Personality Inventory System):

(J.B. Probst)

(i) (ii) (iii) (Quick and

Active), (iv) (v) (Minor

Physical Defect), (vi) (Serious Physical Defect),

(vii) (Indifferent not Interested),

(viii) (Too much Self Importance), (ix)

(Too Blunk or Outspoken), (x)

(Good Team Worker or not a Good Team

Worker), (xi) (Resents Criticism), (xii)

(xiii) (Often

Dissatisfied), (xvi) (Uses Poor Judgement),

(xvii) (Often Grumbling)

(Features of Promotion System)
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(Office Boy)

(Limitations of Promotion System)

(Limited Opportunities of Promotion) :-

(Career Life)

(Complex Nature of Graphic

Rating Scale System) :-

(Political Interference) :-



ਐਮ.ਏ. (ਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ                  ਪੇਪਰ – ਤੀਜਾ 
ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 

 
ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.6 
  

ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ�ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ 
(Recruitment System of Civil Services) 

 
ਫਰ�ਸ਼ ਿਵਚ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਵ�ਗ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਸੀ। 
ਿਨਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ, ਦਨੋĄ  ਕਾਰਜ� ਲਈ ਿਕਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜ� ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। 
ਅਿਜਹੀ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਜਨਤਾ ਨĂ  ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਦ 
ਉਨੱਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਿਵਰੋਧ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 
ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿਰਵਰਤਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਿਪਆ। ਲੱੁਟ ਪ�ਣਾਲੀ �ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਨĂ ਕ 
ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਗਏ। ਿਵਿਭੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ� ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਪਸੰਦ ਜ� ਨਾ ਪਸੰਦ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਅਧੀਨ 
ਿਨਯੁਕਤੀ ਅਤ ੇਪਦ ਉਨੱਤੀ  ਮੰਡਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।  
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ 1945 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ �ਤਰਦਾਈ ਕ�ਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹ� ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਜ 
ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ� ਦੁਆਰ� ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਅਤ ੇਉਮੀਦਵਾਰ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਮੰਤਰਾਿਲਆ ਂ
ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਖੱੁਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯੋਗਾ ਪਰੀਿਖਆਵ� 
ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ� ਕਾਫ਼ੀ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 
ਸੀ। 1935 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ� ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ�� ਲਗਭਗ 200 ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ 
ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧ ਸਮ� ਫਰ�ਸ ਦੇ ਅਨĂ ਕ ਜੱਜ�, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ� ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ� ਨĂ  ਜਨਰਲ ਿਡਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 
ਫਰ�ਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕੀਤਾ।  ਯੱੁਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਜਵ� ਹੀ ਪੈਿਰਸ ਨੰੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ�ਸਤਾਵ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਿਤੰਨ ਮ�ਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ  
ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦ ੇਸੁਝ�ਅ ਬਹੁਤ ਿਵਆਪਕ ਅਤੇ ਿਵਚਾਰਸ਼ੀਲ ਸਨ।  
ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ �ਤੇ ਸਾਰੇ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼�ੇਣੀ ‘ਏ’ (Class -A)ਿਵਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ 
ਿਸਕਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੀ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (EcoleNationale d' 
Administration(E.N.A.)) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ‘ਬੀ’, ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਵਰਗ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੀਿਕ�ਤ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ 
ਭਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੰੁਦਾ ਿਰਹਾ। ਇਸ ਤਰ�� ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ‘ਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਅਧਾਰ’ ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 1945 ਤ� ਮੰਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਡਵੀਜ਼ਨ (Public Service 
Division) ਅਤੇ ਈ.ਐ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਡਵੀਜਨ ਨੰੂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ 
(Public Service Directorate)ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਕੰਟੋਰਲ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਭਰਤੀ, ਿਸਖਲਾਈ, ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਅਤ ੇਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ (Recruitment Agency in France) 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਤੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ: 
1. ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੀ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਈ.ਐਨ.ਏ) (EcoleNationale d' Administration 

(E.N.A.))ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲ (National School of Administration)। 
2. ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ (EcolePolytechnique) 
3. ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਸਿਥਤ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ। 
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(I) ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੀ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਈ.ਐਨ.ਏ) ਜ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲ (Ecole National d' 
Administration(E.N.A)) or National School of Administration): ਇਹ ਫਰ�ਸ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖ ਭਰਤੀ 
ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਨ 1945 ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਦੋ ਥਾਵ�'ਤੇ ਸਿਥਤ ਹੈ:- ਪੈਿਰਸ ਅਤੇ 
ਸਟਾਰਬਰਗ। ਈ.ਐਨ.ਏ. ਆਪਣੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਇਕ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਤਰ�� 
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

(i) ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ; 
(ii) ਭਰਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ; ਅਤੇ  
(iii) ਭਰਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।  
ਇਸ ਲਈ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ 
ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਬ�ਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਿਵਚ ਵੀ ਨਹੀ 
ਹੈ। 
ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੀ ਮੱੁਖ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ �ਚ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਇਕ ਤ� ਦੂਜੇ ਮੰਤਰਾਿਲਆ ਂ
ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ।ਫਰ�ਸ ਿਵਚ �ਚ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਅੱਸੀ ਤ� ਨੱਬੇ ਪਦ 
ਖਾਲੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਖਾਲੀ ਪਦ� �ਤੇ ਭਰਤੀਆ ਂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਐਨ.ਏ ਖੱੁਲ�ੀ ਿਲਖਤੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� 
ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ।  
ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ (1945) ਤ� ਪਿਹਲ� ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਪ�ਵੇਸ਼ ਪਰੀਿਖਆਵ� (Entrance 
Examination)ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ� ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ� � ਦੀ ਥ� 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ 
ਪ�ਤੀਯਗੋੀ ਪਰੀਿਖਆ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਸਾਧਨਹੀਣ, ਪ�ਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ  ਉਮੀਦਵਾਰ� ਵਾਰਾ ਨੰੂ ਵੀ ਮੌਕਾ 
ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਿਕ  ਇਸ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਿਧਐਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਲ� ਆਰਿਥਕ 
ਿਵਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸਾਧਾਰਣ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ 100 ਤ� ਿਜਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ� � ਨੰੂ ਿਕਤਾਬ� ਅਤੇ ਕਲਾਸ� ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਵਿਭੰਨ ਿਵਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਆਦਤ� ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਿਜਆਦਾ ਿਕਿਰਆਸੀਲ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ ਦ ੇਅਨĂ ਕ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤ� ਵੀ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਇਨ� � ਦਾ ਸਮ� ਿਵਿਭੰਨ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਅਿਧਐਨ ਿਵਚ ਬਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਨĄ ਖੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਨă ਿਤਕਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼� 
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਹਰ ਤਰ��  ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ, ਜੋਖਮ ਸਮ� ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ 
ਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। 
ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਹਨ। ਇਕ ਨਵ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 
ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਲਈ। ਨਵ� ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਉਮਰ 26ਸਾਲ ਤ� ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾ ਤ� 
ਿਡਪਲੋਮਾ ਿਮਿਲਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 26 ਤ� 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ 
ਸਮ� ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਰਿਹ ਚੱੁਿਕਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ�� ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਗ ਿਵੱਚ 
ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦ ੇ
ਖੇਤਰ ਿਵਚ� ਲਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋ ਿਕ ਸਾਧਾਰਨ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ� 
ਦੀ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਵੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਕ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ 
ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। 
ਈ.ਐਨ.ਏ. ਚਾਰ ਿਡਵੀਜ਼ਨਾ ਿਵਚ ਸੰਗਿਠਤ ਹੈ:- 
1. ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜਨ 
2. ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜਨ 
3. ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜਨ 
4. ਿਵਦਸ਼ੇੀ ਮਾਮਲੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜਨ 
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ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਹੰੁਦਾ ਿਹ ਿਕ ਉਹ ਿਕਹੜੀ ਿਡਵੀਜਨ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਅਿਜਹ  ਕਰਨ ਿਪੱਛੇ ਿਵਚਾਰ 
ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦ ੇਿਵਵਸਾਇ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ�ਵੇਸ਼ ਪਰੀਖੀਆਵ� 
ਿਵਚ ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ �ਤਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ ’ਤੇ 
ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨ� � ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ� � ਦ ੇਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤ ੇਉਹ ਿਕਸ 
ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੱੁਿਛਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਛਤ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਿਵੱਚ ਨਾ 
ਜਾ ਸਕੇ ਤ� ਜ� ਤਾ ਉਸਨੰੂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਡਵੀਜਨ ਿਵਚ ਜਾਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਜ� ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਿਫਰ ਤ� ਕੋਿਸ਼ਸ ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ।  
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕੀ ਆਚਾਰ ਸੰਿਹਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ 
ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨ� ਨੰੂ ਵੇਤਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ�ਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਅਿਜਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਕੂਲ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਦਾ ਵੇਤਨ ਰਾਜ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। 
ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਤੰਨ ਸਾਲ� ਿਵਚ ਪਿਹਲਾ ਸਾਲ ਿਵਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਸਕੂਲੀ ਿਸੱਿਖਆ 
ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਸਿਖਆ ਦੋਨć  ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਉਹਨ� ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਰਥ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗ�ਰੈਜੂਏਟ� ਦੁਆਰਾ ਿਜਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 
ਹੈ, ਉਹਨ� ਿਵਚ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ (Conseil d' Etate), ਲੇਖਾ ਅਦਾਲਤ�, ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਦੇ ਕ�ਦਰੀ 
ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਰਵ�ਚ ਪੱਧਰ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੇਵਾਵ�, ਿਵੱਤ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ (Finance Inspectorate), ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ 
ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ (Inspectorate of Administrative Services), ਿਕਰਤ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ (Labour 
Inspectorate)ਆਿਦ ਪ�ਮੱੁਖ ਹਨ। ਫਰ�ਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ�ਦਰੀਕਰਨ ਨĂ  ਇਹਨ� ਸਾਰੇ ਪਦ� ਨੰੂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ 
ਿਦੱਤ ਹੈ।  
ਜਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸਲ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਿਬ�ਟੇਨ ਦੀ 
ਤਰ�� ਹੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕੈਡੇਟਸ ਜ� (Assistant Principal) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਬਾਹਰ ਵਾਿਲਆਂ 
ਅਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਦ� �ਤ ੇਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। 
ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਨਵ� ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ �ਚ ਅਿਧਐਨ ਕ�ਦਰ (Centre des Hautes 
Etudes)ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੀਿਕ�ਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਕੁਝ 
ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਮੁੜ ਤ� ਿਸਿਖਅਤ ਅਤੇ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ 
ਖਰਚ ਭਾਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱ ਿਕਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਚਕ ਹਨ। ਇਹ 
ਮੰਤਰੀ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅਿਧਅਕਸ਼ ਦੀ ਪ�ਤੱਖ ਸੱਤਾ ਅਤ ੇਿਨਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਅਿਧਅਕਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Directorate of Public Services)ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਲਈ ਆਮ 
ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤ ੇਸ�ਿਖਆਕੀ (Statistics) ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ 
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਪੱਧਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਵੇਤਨ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ,ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦ ੇ
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦ ੇਨਾਲ –ਨਾਲ ਇਕ ਸਥਾਈ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਰਸ਼ਦ (Permanent Council of Administration)ਵੀ ਹੈ 
ਜੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਉਸਨੰੂ ਸੰਪੂਰਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਵਵਸਥਾ �ਤੇ 
ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਾਨੰੂਨ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਲੋਕ ਸੇਵਕ� �ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਵਚ ਇਕ 
ਸਭਾਪਤੀ, ਛੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਦ ੋਿਵਅਕਤੀ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  
ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਇਕ ਿਨਰਦਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ 
ਮੰਤਰੀ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੇ ਇਕ ਆਦਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਰਸਦ ਦੇ ਤਰਕ ਸਿਹਤ 
ਿਨਰਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ (Counseil 'd' Elat)ਦਾ ਉਪ-ਅਿਧਕਅਕਸ਼ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਪਿਰਸ਼ਦ 
ਦਾ ਪਦਨੇ ਅਿਧਅਕਸ਼ (Ex-Officio) ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਤ� ਆਏ ਮ�ਬਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾ ਤ� ਬਾਹਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਅਿਧਕਾਰੀ 
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ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਘ� ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ, ਿਵਦਵਾਨ� ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਿਵਚ� ਲਏ ਜ�ਦੇ 
ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫਰ�ਸ਼ ਦ ੇਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਪ�ਵੇਸ਼ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਯੋਗਤਾਵ� (Essential Qualifications for Entrance Examinations) 
ਫਰ�ਸ  ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਚਾਰ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਿਭੰਨ-ਿਭੰਨ ਪੱਧਰ� ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਰਵ�ਚ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਉਨ� � ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ 
ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਹੜੇ ਗ�ਜੈੂਏਟ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆਂ ਦੇ ਚੱੁਕੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਪਦ� �ਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤੇ 
ਕਲਰਕ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਦਣੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਿਚਤ ਮੰਨĂ  ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਚੌਥੀ 
ਅਤੇ ਅੰਿਤਮ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਪਦ� �ਤ ੇਆਮ ਤੌਰ 'ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੱੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਚੱੁਕੇ ਹੋਣ 
ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਅਪਰੌੜ ਹੋਣ। ਇਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਪੂਰਵ ਸੈਿਨਕ� ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਅਪੰਗ� ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਿਦੱਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ �ਚ ਜ� ਸੀਨੀਅਰ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ, ਕਮੀਸ਼ਨਰ, ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ  ਪ�ੀਫੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ 
ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਪਦ� ਦ ੇਲਈ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਨੂੰ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਅਨੁਭਵ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਜ� ਤ� ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ਜ� ਉਹ ਪ�ਵੇਸ਼ ਪੂਰਵ ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਿਵਵਸਾਇਕ ਪਦ� ਦੇ ਲਈ ਿਵਵਸਾਇਕ ਯੋਗਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਫਰ�ਸ ਿਵੱਚ ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦ ੇਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ� ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਿਤੰਨ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ:- 
1) EcoleNationale des ponts et Chaussees 
2) The EcoleNaitonaleSuperieure des Mines 
3) EcolePolytechnique 
ਇਨ� � ਿਵਚ� ਪਿਹਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1747 ਿਵਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ 1794 
ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਿਨਕ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਸ ਅਤੇ 18 ਤ� 20 ਸਾਲ ਦੀ 
ਉਮਰ ਦ ੇਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਕਰੜ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦ ੇਇਛੱੁਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ �ਤੇ 
ਇਹ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ  ਹੈ। ਿਕ ਿਸਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ 
ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹਵੇੋਗੀ। ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਿਨਕ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ, ਗਿਣਤ, ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਭੌਿਤਕ 
ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਿਦ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ� ਤੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆਂ ਲਈ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਵਪਰਗੀਿਕ�ਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਇਸ ਸਮ� ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 
ਆਪਣੇ ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਿਵਵਸਾਇ ਦਾ ਿਨਸ਼ਚੇ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ) ਉਹ ਜ� ਤ� ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਜ� ਸੈਨਾ 
ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ Ecole des 
Mines ਜ� Ecole des Ponts et Chauusesਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ ਬਲਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ 
ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਿਕ�ਤ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਜਕਰਤ�ਵਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ 
ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸ�ੋਤ ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਚੈਪਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰ�ਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ �ਚ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨ� � ਕੋਰਪਸ 
ਦੀ ਹ�ਦ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਫਰ�ਸ ਨੰੂ �ਚ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ� ਤੱਕ ਕੋਈ ਿਚੰਤਾ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੀ । ਇਹ 
ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਪਿਹਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ� ਦੀ 90% ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰੱਥ 
ਹੈ। ਪਰ ਿਚੰਤਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਸਾਧਾਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ� ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਫਰ�ਸ ਦੀ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤ ਿਨ{ਜੀ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬਿਣਆ 
ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ।  
ਿਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤੀ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਵਦੇਸ਼ੀ 
ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਵ� ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਵੇਸ਼ ਪਰੀਿਖਆਂ ਿਵਚ ਭਾਗ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਿਵਦਸ਼ੇ 
ਸੇਵਾ �ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਿਵਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਕੂਟਨੀਿਤਕ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 
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ਤ� ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮ ਿਗਆਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 
ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹਨ� ਦੀ ਉਿਚਤ ਜ�ਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਲੋਕ ਸਵਾਵ� ਲਈ ਪ�ਵੇਸ਼ ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦਾ ਸਰੂਪ (Nature of Entrance Examination for Civil Services) 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਿਬ�ਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵ�ਗ ਇਕ ਭਰਤੀ ਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਨਹ� ਹੈ। ਇੱਥ ੇਹਰੇਕ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 
ਵੱਖ ਤ� ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਹੇਰਕ ਿਵਭਾਗ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਿਨਰਧਾਰਤ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੀਿਖਆਵ� 
ਵੀ ਿਵਭਾਗ� ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ� ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� 
ਿਵਿਭੰਨ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆ ਂ ਿਵਚ 12 Institute d' FludesPolitiquesਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ� � ਿਵਚ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤ ੇਹੋਰ ਸਮਾਜ ਿਵਿਗਆਨ� ਦਾ ਿਗਆਨ ਿਦਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ �ਚ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਿਵਸ਼ੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਤ� 90 �ਚ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਪਦ ਖਾਲੀ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � �ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਈ.ਐਨ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਖੁਲ�ੀ ਿਲਖਤ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਆਯੋਜਤ  ਕੀਤੀਆਂ 
ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਨਰਦੇਸਕ ਇਨ� � ਸਾਲਾਨਾ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਦਾਈ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
ਪਰੀਿਖਅਕ� ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ ਪ�ੋਫੈਸਰ� ਿਵਚ� ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਤੰਨ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ: 
1. ਖੱੁਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ (Open Competitive Examination) 
2. ਸੀਮਤ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ (Limited competitive Examination) 
3. ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ (Technical Corps Competitive Examination) 
 ਇਨ� � ਪਰੀਿਖਆਵ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 
1. ਖੁੱ ਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯਗੋੀ ਪਰੀਿਖਆ (Open Competitive Examination):ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਦ� ਦੇ 2/3 ਭਾਗ 
�ਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਖੱੁਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪ�ੀਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 
ਪਰੀਿਖਆਂ ਿਵਚ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਉਹ ਗਰੈਜੂਏਟ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ 
ਸੰਬੰਧ ਫਰ�ਸ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਬ�ਟੇਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆਂ ਦੇ ਿਤੰਨ ਚਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ। 
(i) ਿਲਖਤੀ ਪਰੀਿਖਆ (Written Examination): ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਪਰੀਿਖਆ 

ਪ�ਣਾਲੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਿਨਬੰਧ ਵਾਲੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਵਚ ਚਾਰ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 
(ii) ਅਠਾਰਵ� ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦ ੇਮੱਧ ਤ� ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਚਾਰ� ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਕਾਸ ਨਾਲ 

ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆਂ ਦਾ ਸਮ� 6 ਘੰਟ ੇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
(iii) ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ (Political Economy) ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਲੇਖ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ 

ਸਮ� 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
(iv) ਮੱੁਖ ਸਮਕਾਲੀਨ ਰਾਜ� ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ 

ਸਮ� 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
(v) ਿਕਸੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਰਮਨ, ਆਧੁਿਨਕ ਅਰਬੀ, ਸਪੈਿਨਸ਼, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਰੂਸੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਪੈਰ�ੇ ਦਾ ਫਰ�ਚ ਿਵਚ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ ਸਮ� 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਿਦਅਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ�� ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਬ�ਟੇਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਰੀਿਖਆ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਤਰ�� ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਤਆਰੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਉਸ ਤਰ�� ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ� ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਿਬ�ਟੇਨ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਵ�ਗ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਰ�ਸ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ� ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ 
ਸਮ� 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਸਧਾਰਨ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ ਸਮ� 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ 
ਤ� 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।  



ਐਮ.ਏ. (ਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 63  ਪੇਪਰ  ਤੀਜਾ 
 

2. ਮੌਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆ (Oral Examination):ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਿਵਚ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਿਵਊ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ 
ਪਰੀਿਖਆ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਚਾਰ ਭਾਗ� ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ : 
i. ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਿਜਊਰੀ ਨਾਲ 20 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਟਰਾ। ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ 

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ 30 ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ 30 ਿਮੰਟ ਪਿਹਲ� ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਦਾ 
ਿਵਸ਼ਾ ਦੱਸ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

ii. ਿਕਸੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ 30 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ। 
iii. ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਿਵਤੀ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ 30 ਿਮੰਟ ਦਾ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰ�। 
iv. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਭੂਗੋਲ ਦ ੇਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ 30 ਿਮੰਟ ਦਾ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ।  
ਮੌਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆ ਵੀ ਹੋਰ� ਦੇਸ਼� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦਿਕ ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ 15 ਤ� 20 ਿਮੰਟ ਤੱਕ ਦੀ 
ਇੰਟਰਿਵਊ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਫਰ�ਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਿਵਊ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੇ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਿਮਲਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਫਰ�ਸੀਸੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।  
3. ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ (Physical Test): 
 ਿਲਖਤੀ ਅਤੇ ਮੋਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਤੈਰਾਕੀ, ਦੜੌ, ਵਜਨ ਚੁਕੱਣਾ. ਰੱਸੀ ਤ ੇਚੜ�ਨਾ ਅਤੇ �ਚੀ ਛਲ�ਗ ਆਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 
ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
 ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਵਰਨ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਤੰਨ� ਹੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� , ਭਾਵ ਿਲਖਤ, ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ 
ਯੋਗਤਾ, ਿਵਚ ਫਰ�ਸੀਸੀ ਪਰੀਿਖਆ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਿਵਚ �ਚ ਪਦ� ਦੇ �ਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ 
ਪਰੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਿਕਤ ੇਿਜ਼ਆਦਾ ਕਠੌਰ ਹੈ।  
2. ਸੀਮਤ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ (Limited Competitive Examination):ਖੱੁਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ 
ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਤ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਵੀ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਕੇਵਲ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਹੇਠਲੇ ਪਦ� �ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਿਹੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 
ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਿਜਨ� � ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਿਵਚ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ 
ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਵੀ ਿਵਿਦਅਕ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਤਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ 
ਨਹ� ਹੰੁਦੀ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਉਸੇ ਤਰ�� ਦੇ ਹੀ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱੁਛ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ 
ਪਰੀਿਖਆਵ� ਿਵਚ ਪੱੁਛੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਵੀ ਿਤੰਨ ਚਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਦਾ ਿਵਵਰਨ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ:-  
(I) ਿਲਖਤੀ ਪਰੀਿਖਆ (Written Examination):ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਦੋ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ : 
i. ਸਮਕਾਲੀ ਿਵਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ ਲੇਖ 

ਿਲਖਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ ਸਮ� 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ii. ਿਕਸੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਵਸ਼ੇ ਜ� ਸਰਬਜਨਕ ਕਾਨੰੂਨ (PUBLIC LAW) ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ। ਇਸ ਪਰੀਿਖਆ ਦਾ 

ਸਮ� 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
(II) ਮੌਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆ (ORAL EXAMINATION): ਿਲਖਤ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਮੌਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆਵ� 
ਿਵਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 
I. ਿਕਸੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਰਬਜਨਕ ਕਾਨੰੂਨ, ਆਰਿਥਕ, ਿਵਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ 10 

ਿਮੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਲਈ 70 ਿਮੰਟ ਦਾ ਸਮ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਸ �ਤੇ 
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  

II. ਿਜਊਰੀ (JURY) ਦੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ। ਇਹ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ 10 ਿਮੰਟ ਤੱਕ 
ਚੱਲਦਾ ਹੈ।  

(III) ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ (PHYSICAL TEST):ਸੀਮਤ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੇ ਲਈ 
ਵੀ ਿਲਖਤ ਅਤੇ ਮੌਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ 



ਐਮ.ਏ. (ਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ 64  ਪੇਪਰ  ਤੀਜਾ 
 

ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਤੈਰਾਕੀ, ਦੌੜ, ਵਜਨ ਚੁਕੱਣਾ, ਰੱਸੀ �ਤੇ ਚੜ�ਨਾ ਅਤੇ �ਚੀ ਛਲ�ਗ ਆਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� 
ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
 ਪਿਹਲ� ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਲਈ ਵੀ ਿਲਖਤ, ਮੌਿਖਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਫੀ ਕਠĄ ਰ ਹੰੁਦਾ ਹਨ।  
3. ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ (TECHNICAL CORPS COMPETITIVE EXAMINATION):ਇਹ 
ਇਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ (ECOLEPOLYTECHNIQUE) ਦੁਆਰਾ  ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ ਪਦ� ਦੀ 
ਭਰਤੀ ਲਈ ਿਤੰਨ ਹੀ ਚਰਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਿਲਿਖਤ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵੱਚ ਗਿਣਤ, ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਫਰੈ{ਚ ਿਵਆਕਰਨ, 
ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਮੌਿਖਕ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਵਸ਼ੇ �ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ ੋ1 ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰਥਾ ਦਾ 
ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਤ� ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਦ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ DIRECTION DE LA FONCTIONPUBLIQUEਦੁਆਰਾ 
ਪਰੀਿਖਆ ਤ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰੀਿਖਆ ਆਯੋਗ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਸੂਚੀ 
ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੋ ਿਜਹੋ ਅੰਕ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਿਫਰ ਪਰੀਿਖਅਕ ਬੋਰਡ ਉਨ� � ਦੋਨ� ਨੰੂ ਬੁਲਾ 
ਕੇ ਿਫਰ ਤ� ਇੰਟਰਿਵਊ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਆਂਤਿਰਕ 
ਪ�ਣਾਲੀ ਭਾਵ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਤ� 150 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ 
ਚੁਣ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਿਕ ਖੱੁਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਿਕਸਮਤ ਅਜਮਾ�ਦੇ 
ਹਨ। ਇਸ ਤਰ�� ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼�ੇਣੀ ‘B’ ਜ� ‘C’ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  
ਭਰਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ (FEATURES OF RECRUITMENT SYSTEM)  
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤ� ਫਰ�ਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਢੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:  
1. ਫਰ�ਸ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
2. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 21 ਤ� 26 ਸਾਲ ਹੈ।  
3. ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਤ� ਿਡਗਰੀ ਦੀ ਿਸਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਜ� ਹੋਰ ਲਾਈਸੀ (ਿਸਿਖਅਕ ਕੇਦਰ�) ਤ� ਿਸਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ 

ਿਵਅਕਤੀ ਯੋਗ ਮੰਨĂ  ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਿਡਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੇਸ਼ਠ ਮੰਨĂ  ਜ�ਦੇ ਹਨ।  
4. ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
5. ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਠਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ �ਚ 

ਘਰਾਿਣਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ‘ਲਾਇਸੀ’ ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।  
6. ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਕ�ਦਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
7. ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸਗ ਕੋਰਪਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
8. ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੌਡ ਭਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਦ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਵਰਣਨਯੋਗ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜ ੋਉਸਨੰੂ ਬਰਤਾਨਵੀ, ਜਰਮਨ ਅਤੋ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼� ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ : 
1. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਬਲਿਕ ਇਸਦੇ ਸ਼ਥਾਨ ‘ਤ ੇਦਜੂ ੇ

ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਸਦ ੇਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂਿਵਆਪਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
2. ਫਰ�ਸੀਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬੱੁਧੀ ਨੰੂ ਿਕਸੀ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ 

ਪਰਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੋ ਹਰੇਕ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਕ ਚੰਗੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਇਹ 
ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਚੰਗੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਕੁਝ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹ�ਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਖ�ਦਰੂਆਂ ਨੰੂ 
ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ। ਫਰ�ਸੀਸੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਇਕ ਿਵਅਕਤੀ ਕੋਲ ਚੰਗਾ 
ਿਦਮਾਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਹ ਿਦਮਾਗ ਉਨ� � ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਿਸਿਖਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਨ� � 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ� ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
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3. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ� 
ਦੇ ਲਈ �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਸਥਾਨ ਸੁਰਿਖਅਤ ਨਹ� ਰਿਹੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਪ�ਤੀਯੋਗਤਾ ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਖੱੁਲ�ੀ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਬਾਹਰ ਵਾਿਲਆ ਂਦੇ ਨਾਲ 
ਹੀ ਮੌਕਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸੀਸੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਅਿਧਕਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾਵ� ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੀ 
�ਚ ਬੌਿਧਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕ� ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬੱੁਧੀ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਗਆਨ, ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ, ਬੁੱ ਧੀ, ਆਿਦ ਦੀ ਖੋਜ ਿਵਚ 
ਫਰ�ਸੀਸੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਸਾਧਾਰਨ ਿਜ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਦ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਫ਼ਾਇਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹ� ਪਾ�ਦੀ। 

4. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਿਲੱਤੀ ਜਾਣ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਚਿਰੱਤਰ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਿਵਿਭੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ 
ਵਾਿਲਆਂ ਨੰੂ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚਿਰੱਤਰ ਿਵਚ ਿਭੰਨਤਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ �ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ 
ਅਸਰ ਪਾ�ਦੀ ਹੈ।  

5. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ �ਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਜੀਵਕਾ ਿਨਰਧਾਰਨ (CAREER ORIENTED) ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
6. ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਾਰਜ� ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸੀਸੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ 

ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੋਨ�ਨੰੂ ਹੀ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ 
ਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਦੋਨ� ਹੀ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਮ�ਬਰ� ਨੰੂ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਪਦ� �ਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
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ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 

 
ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.7 
 

ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ 
(TRAINING SYSTEM OF CIVIL SERVICES) 

 
ਫਰ�ਸ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਿਵਚ ਪ�ਿਸੱਧ ਹੈ। ਅਨĂ ਕ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਇਸਨੂੰ  ਮਾਡਲ (MODEL) ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਵਵਸਿਥਤ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੱੁਲ ਿਤੰਨ ਕਾਰਣ ਹਨ: 
1. ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਧ�ਤਕ ਪੱਖ� ਦੀ ਥ� ਿਵਹਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ �ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
2. ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਿਵਧੀਆਂ ਿਵਚ ਿਵਿਖਆਨ ਪ�ਣਾਲੀ (LECTURE SYSTEM) ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ (GROUP 
 DISCUSSION) ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਤ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
3. ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਪ�ੋਫੇਸਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਡੇਮੋਨਸਟੇਟਰ ਅਤੇ ਿਟਊਟਰ ਦੇ ਲਖਾਨ ਕੇ ਵੋਰ ਲੇਵਾਵ� 
 ਿਵੱਚ ਕੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨਵ� ਿਨਯੁਕਤ ਹੋਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਮੰੂ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਿਸਖਲਾਈ 
ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪੱਦ� �ਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਰਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੋ ਜ� ਿਤਂਨ ਸਾਲ 
ਲਈ ਿਵਆਪਕ ਿਸਕਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਵਸਥਾ 19ਵ� ਅਤੇ 20ਵ� ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਿਵਕਸਤ 
ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਿਵਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਯਂ ਲਈ ਸਕਬਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਿਸਹਰਾ ਨă ਪੋਿਲਨ ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਉਸਨĂ  ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਸੀ ਿਕ 1875 
ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੇਕਨੀਕ (Ecole Polytechnique) ਦਾ ਕਢ ਿਹੱਸਾ ਸਨੈਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰਿਖਆ 
ਜਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਹੱਸੇ ਮ ਲੇਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕਬਲ ਦੇ ਰਬਪ ਿਵਚ ਵਰਚ� ਿਵਚ ਲੋਆਇਆ 
ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਗ ਅਨĂ ਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗੀਆ। ਦੂਜੇ ਿਵਸ਼ਵ ਯੱੁਧ ਤ� ਕੁਝ ਸਮ� ਪਿਹਲ� 
ਉਪਿਨਵੇਸ਼� ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਲਈ ਇਤ ,ਤੂਸ ਖੋਿਲਆ ਿਗਆ ਪਰ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ�ਦ� �ਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਅਜੇ 
ਵੀ ਪ�ਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੰੁਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਨ 1945 ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨੂਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤ� ਖਾਲੀ 
ਪਅ ਇਸ ਸਧਾਲ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸੰਨ 1945 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੀਿਕ�ਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਡੜੋ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਜਵ� ਿਕ Ecole Nationale des Imposts ਰਾਜਵਸ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਦ� ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਿਤਆਰ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। �ਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਨ ਤਰੌ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਦ� ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ ਅਪਣਾ ਿਲਆ 
ਿਗਆ ਹੈ। ਿਰਡਲੇ ਅਤ ੇ ਬਲਾਨਡੇਲ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ, “ਿਸਖਲਾਈ ਫਰ�ਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਿਵਚ 
ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਨੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।“ 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਿਸ਼ਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ� (Training Institutes in France)  
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ� ਦਾ ਇਕ ਜਾਲ ਿਜਹਾ ਿਵਿਛਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 
ਸੰਸਥਾਵ� ਆਮ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਨਹ� ਹੰੁਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਿਸਿਖਆ ਮਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਿਕ ਉਨ� � ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਨਲ 
ਜੁੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜਨ� � ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ 
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਸਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:  
i. ਤਕਨੀਕੀ ਪਦ� ਲਈ – ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ (Ecole Polytechnique) ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ  
ii. ਆਮ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਪਦ� ਲਈ – ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੀ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (Ecole Nationale d’ 
 Administration) ਦੁਆਰਾ ਿਸਖਲਾਈ। 
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ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸੈਨਾਵ� ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੀ 
ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ�ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੇਸ ਇੰਮਪੋਸਟਸ (Ecole Nationale des 
Imposts) ਿਵੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੇਸ ਪੌਟਸ ਅਏਤ ਸ਼ੌਸੀਜ਼ (Ecole Nationale des Ponts et 
Chausses) ਜਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਆਰਾ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵਚ� 
ਕੁਝ ਗ�ੈਜੁਏਟ ਸਕੂਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਅਿਜਹੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਚਲਾ�ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਦੇ 
ਸਮਰੂਪ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਿਵਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਬਜਾਏ ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਿਧਆਪਕ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਸਕੂਲ (National School of Administration) ਜ� ਈਕੋਲ ਨă ਸ਼ਨਲ ਡੀ ਐਡਨਿਵਸਟਰੇਸ਼ਨ 
(EcoleNationlae d’ Administration) 
ਸੰਨ 1945 ਤੱਕ �ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤੀਆਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਭਾਗ� ਦੁਆਰਾ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ 
ਪਰੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰੀਿਖਆਵ� ਤੋਏ ਬੈਅਦ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਦਾਨ ਨਹ� ਕੀਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਸੀ ਿਜਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵ� ਕਠਰ ਰਬਪ ਨਾਲ ਿਵਭਾਜਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦਰਜੇ 
�ਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆੲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਿਵਭੰਨ ਿਵਭਾਗ� ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਿਨ{ਤਰਂ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ� 
ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਉਿਚੱਤ ਸੀ ਿਕ�ਿਕ ਭਰਤੀ ਪਰੀਿਖਆੲਆ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਦੇ ਲਈ 
ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੰੁਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ (Ecolelibre des Sciences Politiques) ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ 
ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ �ਚ ਵਰਗ ਦੇ ਧੰਨਵਾਨ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ 
ਕਰਨ ਿਵਚ ਸਮਰਥ ਹਨ। ਿਵਸ਼ਵਯੱੁਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨĂ  ਇਸੀ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਿਨਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ 
ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ : 
i. ਗ�ੈਡ ਕੋਰਪਸ (Grand Corps) ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੀਿਖਆਵ� ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

ਅਤੇ ਿਵਿਭੰਨ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਦਆੁਰਾ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਸ�ਣੇੀ ਦੇ ਿਵਭਾਗੀ ਸ਼ਾਖਾਵ� ਦ ੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਪ�ੀਿਖਆੲਆ ਦੀ ਥ� ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਪ�ੀਿਖਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ।  

ii. ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਣ ਲਈ ਇਕ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। 
ਇਸ ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਲੋਕ-ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਹੀ ਪੱਦ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਲੱਗੇ।  

iii. Ecole Libre des Sciences Politiques ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਪੈਿਰਸ 
ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ (Paris University) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ 
ਲੱਗ ਿਪਆ।  

iv. ਪੈਿਰਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਹੋਰ ਸਥਾਨ� ਤੇ ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਖੋਲੀ ਗਈਆਂ। 
v. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਿਵਕਲਪੀ ਪ�ਵੇਸ ਪ�ੀਿਖਆੲਆਂ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। 
ਇਹਨ� ਸੁਧਾਰ� ਦੀ ਸਨਾਿਜਕ ਦ�ਸ਼ਚੀ ਤ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਹੈਇਆ। ਪ��ਤਕ ਸੰਸ਼ਤਾਵ� ਿਵਚ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਹੀ 
ਪ�ਪਤ ਹੋ ਸਕੀ ਕੁਣਿਕ ਇਹਨ� ਿਵਚ ਪੈਿਰਸ ਵਰਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਨਹ� ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੈ{ਡ ਕੋਰਪਸ (Grand Corps) ਦੇ 
ਅੰਸ਼ਕਾਲੀ ਉਪਦਸ਼ੇਕ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸੁਧਾਰ� ਦ ੇਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਕ ਸੇਵਾਵਏ ਿਵਚ ਮੱਧ ਅਤੇ 
�ਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦ ੇ ਲੇਕ ਆ�ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਨਪੂਰਨ ਲਾਭ ਇਹ 
ਹੋਇਆ ਿਕ ਗੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਲੋਕ ਲੇਵਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਆ ਗਈ।  
ਸੰਨ 1945 ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਈ.ਐਨ.ਏ ਇਕ ਿਵਸ਼ਵ ਪ�ਿਸੱਧ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਚਾਰ ਿਡਵੀਜ਼ਨ� 
ਿਵੱਤ ਵੰਿਡਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:- 
i. ਸਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 
ii. ਆਰਿਥਕ ਅਤੇ ਿਵਤੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ  
iii. ਸਮਾਿਜਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਡਵੀਜ਼ਨ 
iv. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਿਡਲੀਜ਼ਨ 
ਹਰੇਕ ਿਡਲੀਜ਼ਨ ਇਕ ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਧਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥਈਣ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੜੀ 
ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਦਆੁਰਾ ਆਯੋਜਤ ਪ�ਤੀਯੋਗੀ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਇਹ 
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ਿਵਕਲਪ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਵੁਸਾਰ ਿਕਸੀ ਇਕ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਭਾਵ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਅਗਤਾ ਦੇ 
ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਚੁਣ ਲਏ। ਿਜਹਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਸਥਾਵ �ਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਉਨ� � ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ 
ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵੱਚ ਪ�ਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ� � �ਤ ੇਆਚਰਣ ਦੇ ਿਵਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਵੇਲੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਫਰ�ਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬ�ਡ ਪੱਤਰ ਭਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇ 
ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਸਖਲਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹ� ਬਣਨਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਤ� ਉਸੁਮੂ ਿਤੰਨ ਸਾਲ ¼ ਵੇਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 
ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਚਰਨ (Stages of Training in E.N.A) 
 ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦ ੋਚਰਨ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: 
1. ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਪ�ੀਫੈਕਟਰ ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉਪਿਨਵੇਸ਼ ਿਵਚ ਿਵਯੁਕਤੀ।  
2. 18 ਮਹੀਨĂ  ਦੇ ਲਈ ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵੱਚ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਸਖਲਾਈ। 
ਪਿਹਲ� ਚਰਨ: ਪ�ੀਫੈਕਚਰ (Prefecture ) ਜ� ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਉਪਿਨਵੇਸ ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤੀ  
ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਸਕੂਲ (Ecole Nationale d’ Administration) ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਵ� 
ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹ� ਹੈ ਬਲਿਕ ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਖਲਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤ� 
ਇਸਨĂ  ਉਿਚਤ ਲਾਭ ਿਲਆ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨਵ� ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਇਸਨĂ  ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਾਤ� 
ਿਵਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ� ਦੇ ਅਧੀਨ Åਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਿਵਧੀ ਨੰੂ ਸਟੇਜ (Stage) ਿਕਹਾ ਿਗਆ।  
ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਾਲ ਪੈਿਰਸ ਿਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਟੇਜ ਦ ੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਬਤੀਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸਦੇ ਅਦਨ 
ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਪ�ੀਪੈਕਚਰ� ਿਵਚ ਪ�ੀਪੈਕਟਟ (Perfect) ਜ� ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ� ਜ� ਐਲਜੀਰੀਆ, ਮਾਰੋਕ,ੋ ਅਤੇ ਿਟਊਿਨਿਸ਼ਆ 
ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਿਨਯੰਤਰਣ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਿਖਰੱਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 
ਚਿਰਤਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਪ�ੀਫੈਕਟ ਦਾ ਪਦ ਭਾਰਤ ਦ ੇ ਿਜ਼ਲ�� ਕੁਲੈਕਟਰ ਦ ੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। 
ਪ�ਫੈਕਚਰ ਿਵਚ ਰਿਹੰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਿਵਹਾਰਕ ਕਾਰਜ ਪ�ਣਾਲੀ ਤ� ਅਵਗਤ ਹੰੁਦ ੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪ�ੀਫੈਕਚਰ ਿਕਸੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਾਖਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਪ�ੀਉ3ਕਟ ਅ¼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ 
ਰਿਹੰਦੇ ਹੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਉਲਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕ� ਿਵਚ ਿਹੱਸਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਫਾਈਲ� ਨੰੂ 
ਪੜਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਿਵਸਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
ਹਰੇਕ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੁਆਰਾ ਿਵਿਸ਼ਸ਼ਟ ਪ�ਕਾਰ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਾਰਜ ਸੌਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ 
ਪ�ੀਫੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਅਿਭਆਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕ ੇਅਤੇ ਪ�ੀਫੈਕਟ ਦੀ 
ਿਟਪਣੀ ਅੰਿਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਈ.ਐਨ.ਏ ਕੋਲ ਭੇਜਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਿਵਚ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 
ਨੰੂ ਇਸੀ ਤਰ�� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਪ�ੀਫੈਕਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਸਮਝਾ�ਦੇ ਹਨ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਪ�ੀਫੈਕਟ ਅਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਿਜਵ� ਿਕ ਦੱਿਸਆ ਜਾ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ ਫਰ�ਸ ਦੀ 
�ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਵਾਚ ਭਾਰਚ ਅਤੇ ਿਬ�ਟੇਨ ਵ�ਗ �ਚ ਪਿਰਵਾਰ� ਅਤੇ ਸ਼ਿਹਰੀ ਿਪਛੋਕੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਚੁਣੇ 
ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਖੇਤੀ, ਿਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਾਲ 
ਇਸੀ ਵੇਲੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
ਅੰਤ ਿਵਚ ਸਟੇਜ ਦ ਅਿਧਅਕਸ਼ (Director des Stages) ਭਾਵ ਪ�ੀਫੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ 
ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਲਿਖਤ ਮੱਤ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 
ਿਨਰਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ�ੀਫੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਸਿਖਆਰਤੀ ਨੰੂ ਅੰਕ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੰਤ 
ਿਵਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਤ� ਿਕਿਸ ਪ�ਸਾਸ਼ਕੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ 25-30 ਪੰਿਨਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਿਲਖਣ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ 
ਿਵਚ ਉਹ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਜ�ਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 
ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਕਰਨ ਮੰਿਦਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਇਕ ਸਾਲਾ ਿਸਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਸਥਾਨਕ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਕਿਮਊਨ, ਪੁਿਲਸ ਤੰਤਰ, 
ਸਰਬਜਨਕ ਸੇਵਾਵ�, ਿਚਿਕਤਸਾ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤ�, ਿਸਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵ�, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਆਿਦ 
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ਦੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਪਿਹਲੇ ਚਰਨ ਦੀ ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ ਿਨਮਨਿਲਿਖਤ ਉਦੇਸ਼� 
ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ�ਦੀ ਹੈ: 
i. ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਗਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਤਮਕ ਤੰਤਰ ਤ� ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ; 
ii. ਫਰ�ਸ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਿਦ ਉਮੀਦ�/ਆਸ� ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ; 
iii. ਫਰ�ਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਆਰਿਥਕ, ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ- ਸੰਬੰਧ� ਨੰੂ 
ਲਭਣਾ; 
iv. ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਨੰੂ ਿਵਆਪਕ ਬਣਾਉਣਾ। 
v. ਸਮੂਹ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਵ� ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ; 
vi. ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਸਤਿਵਕ ਸਿਥਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਾ; ਅਤੇ  
vii. ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਵਹਾਰਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ।  
ਇਹ ਕਿਹਣਾ ਗਲਤ ਨਹ� ਹੈ ਿਕ ਫਰ�ਸ ਿਦੱਤੀ ਜੇਣ ਵਾਲੀ ਿਸਖਲਾਈ ਇਨ� � ਿਦੱਤ ੇਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪ�ਪਤੀ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ 
ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਪਰ�ਸ ਦੇ ਕੁਲ ਕ�ਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ-ਵਰਗ ਿਵਚ� ਕੇਵਲ 104 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਪੈਿਰਸ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 
ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟਰ (ਭਾਵ ਿਜ਼ਿਲਆਂ) ਅਤੇ ਸਬ-ਰੀਫੇਕਚਰ ਅਜਿਦ ਦ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ. ਇਸ ਲਈ �ਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਅਰੰਭ ਖੇਤਰੀ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ਦੂਜਾ ਚਰਨ : 18 ਮਹੀਨĂ  ਦੇ ਲਈ ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵੱਚ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਸਖਲਾਈ 
ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦ ੇ ਲਈ ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ ਵਾਪਸ ਅ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ 
ਿਸਿਖਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਿਭੰਨ ਮੰਤਰਾਿਲਆਂ ਜ� ਿਵਜੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵਚ ਕੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ 
ਚ� ਅਿਧਆਪਕ ਅ�ਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਾੰਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਤਰਦਾ ਹਨ। ਇਸਦ ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ 5 ਤ� 7 ਿਨਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹੜੇ ਬਾਹਰ ਤ� ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ (Guest Speaker) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈ.ਐਨ.ਏ 
ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੁਢ ਸਮਹ� ਿਵਚ ਵੰਡ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਿਵਿਖਆਨ ਿਵਧੀ (Lecture System) ਦੇ 
ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਿਹਕ ਚਰਚਾ (Group Discussion) �ਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਬਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤ ੇ
ਸਮਕਾਲੀਨ ਘਟਨਾਵ� ਜ� ਫਰ�ਸ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� �ਤੇ ਪੇਪਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਰ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਦੱਤ ੇਿਵਸ਼ੇ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵ� ਇੱਕਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ 
ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੀ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫਾਇਲ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਸੂਚਨਾਵ� ਤ� ਿਕਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 
ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਪਰ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਪੜ�ਕੇ ਸੁਣਾ�ਦਾ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਿਜਸ �ਤੇ ਿਵਆਪਕ ਬਿਹਸ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਤੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ: 
i. ਆਰਿਥਕ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 
ii. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ  
iii. ਸਮਾਿਜਕ ਸਮਿਸਆਵ�  
iv. ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਿਨਆਂਿਟਕ ਮਾਮਲੇ  
v. ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ  
vi. ਸ�ਿਖਆਕੀ  
vii. ਿਵਵਸਾਇਕ ਪ�ਬੰਧ 
viii. ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ 
ix. ਸਮਕਾਲੀਨ ਘਟਨਾਵ� 
 ਇਨ� � ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦੇ ਡੂੰ ਘੇ ਅਿਧਐਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਇਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ  ਬੋਲਨ ਅਤੋ ਿਲਖਣ 
ਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਿਭਆਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ� ਉਮੀਦਵਾਰ ਤ� ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਖੇਤਰ ਪੁਿਛਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੇ, ਿਫਰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤਕ ਿਕਸ ੇਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਿਕ ਵਾਸਤਵ ਿਵੱਚ ਉਸਮੰੂ ਿਕਸ ਕੋਰਪਸ 
ਿਵੱਕ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਰ�ਸ ਦਾ ਹਰ ਯੁਵਕ ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ ਿਵੱਚ ਆਡੀਯੂਟਰ ਦੇ ਪਦ 
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ਦਾ ਸਪਮਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਉਸ ਤ� ਿਕਤ ੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਹੀ 
ਸਥਾਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। 
ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਮਹੀਨĂ  ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਿਨਜੀ ਜ� ਹਾਸ਼ਟਰੀਕ�ਕੀਤ ਉਦਯੋਿਗਕ 
ਸੰਸਥਾ ਿਵੱਤ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਿਨਜੀ ਜ� ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਮ ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧ, ਲੋਕ ਸੇਵਕ-ਿਨਯੋਜਕ 
ਸੰਬੰਧ, ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਤਾ ਿਨਯੰਤਰਨ, ਵਸਤੂ ਉਤਾਪਦਨ, ਗੁਣਵਤਾ ਿਨਰਦਾਰਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਵਸਾਇਕ 
ਿਬੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ� � ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਖਲਾਈ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਰੂਪ, 
ਕਾਰਜਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ �ਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਪਦ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਚੰਤਨ ਅº ਏਕੀਿਕ�ਤ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰ ਸਕੇ।  
ਿਸਖਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਮਲ�ਕਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਪਰੀਿਖਆ ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਅੰਕ� ਦ 
ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਕੋਰਪਸ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਨੰੂ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਈ.ਐਨ.ਏ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਿਸੱਧ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੰਬੇ ਤਜ਼ਰਬ ੇਤ� ਬਾਅਦ 
ਇਹ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨĂ  ਜੋ ਸਮਝਦਾਰੀ, 
ਸਨਰਥਾ, ਯੋਗਤਾ, ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਿਕ�ਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼� ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਿਵਚ 
ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਿਵਚ ਜ ੋਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ 
ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਹਨ� ਦੇ ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਿਵਚਾਰ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ ੇਰਿਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਲਾਭ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
ਪਰ ਆਲੋਚਕ� ਦੇ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਿਵਵਸਥਾ �ਤੇ ਪੈਿਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਿਵਚ 
ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਆਰ (STANDARD) ਜ� ਸਟ�ਡਰਡ ਬਹੁਤ �ਚਾ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋੜ�ਦੀ ਲੰਮੀ ਿਤਆਰੀ ਏਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀ ਅਿਨਸ਼ਚਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਕ ਡਰ ਜਆਦੰ ਹਨ। ਈ.ਐਨ.ਏ 
ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਸਲ ਿਕਰਤ ਵਰਗ ਿਵਚ� ਲੋਕ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਕਾਰਣ ਸਾਇਦ ਫਰ�ਸ ਦੀ �ਚ 
ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ�ਜਾਤੰਤਰੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਫਲ ਨਹ� ਹੋ ਸਕੇ। ਿਸਖਲਾਈ ਕਾਲ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਅਤੇ ਪ�ਵੇਸ਼ 
ਪ�ੀਿਖਆ ਦਾ ਬੁਤ �ਚ ਪੱਧਰੀ ਿਮਆਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣਏ ਸਾਧਨ� �ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਰਿਹਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਲੋਚਕ� ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਐਮ.ਏ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਨਹ� ਦਾ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਪੱਦ 
ਪ�ਾਪਤ ਹੇ ਿਹ ਜਾਏਗਾ, ਿਜਸ ਦੀ ਉਗ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਸਲ ਡੀ ਈਟੀ ਿਵਚ ਆਡੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ 
ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰ�ਸੀਸੀ ਰੇਡੀਓ ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ 
ਵੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਿਨਯੁਕਤ ਈ.ਐਨ.ਏ ਤ� ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਗੁਣ� ਿਵਚ 
ਆਪਣੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ� ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਈ.ਐਨ.ਏ ਤ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ 
ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪ�ਤੀਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪੈਿਰਸ ਿਵਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦ ੇਹਨ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਖੇਤਰੀ ਸੇਵਾਵ� ਿਵਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਜ ੋ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਿਵਕਲਪ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ। ਅੰਤ ਿਵਚ 
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਈ.ਐਨ.ਏ ਨĂ  ਉਹਨ� ਪੱਦ� ਦਾ ਪੱਧਰ ਿਗਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਵਚ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ ਅਤੇ 
ਇਸਨĂ  ਕ�ਦਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ �ਚ ਨਾਗਿਰਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਪੱਧਰ �ਚੇ ਚੱੁਿਕਆ ਹੈ।  
ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵ� (Technical Training Institute) 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਿਤੰਨ ਮੱੁਖ ਸੰਸਥਾਵ� ਹਨ: 
(1) Ecole Nationale des Ponts et Chaussees (1747) 
(2) The Ecole Nationale Superieure des' Mines (1747) 
(3) Ecole Polytechnique (1794) 
ਿਵਿਭੰਨ ਪ�ਕਾਸ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ�ਿਕ�ਤੀ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਇਕੋਲ 
ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ’ (Ecole Polytechnique)ਤ� ਆ�ਦੇ ਹਨ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ 
ਨੰੂ ਏਕਸ(X) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ�ਤੀਕ ਿਚੰਨ ਦੋ ਤਲਵਾਵ� ਤ� ਬਿਣਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਸ ਿਵਚ ਇਕ 
ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਕਟਦੀਆਂ ਹੈ। ਨă ਪੋਿਲਅਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੈਿਨਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। 
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ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਇਕ ਸੈਨਾਪਤੀ (ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਿਧਅਕਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੈਡਟ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਮੌਿਕਆਂ ਤੇ ਅਠਾਰਵ� ਸਦੀ ਦਾ ਪਿਹਰਾਵਾ 
ਪਾ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਿਨਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਲਈ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤ ੇਭੋਜਨ ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਮੁਫਤ 
ਿਵਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱੁਝ ਭੱਤਾ ਵੀ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਐਡਵ�ਸਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਤ� 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਿਵਚ ਪ�ਵੇਸ਼ ਲਈ 
ਈਕੋਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਪਰੀਿਖਆਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਸਖਲਾਈ ਲਈ ਪ�ਵੇਸ਼ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਵਿਦਆਰਥੀ  ਨੰੂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 
ਮੰਨਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਇਸ 
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਿਵਿਗਆਨ, ਗਿਣਤ, ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਭੌਿਤਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਅਿਧਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਿਵਿਸ਼ਆ ਿਵਚ ਉਤਮ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗਤਾ ਲਈ ਬੌਿਧਕ-ਨੀਹ 
ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਪਰੀਿਖਆਵਾ ਹੰੁਿਦਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਕ�ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਆਪਣਾ ਰੋਜਗਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ� ਤ� ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਸੈਿਨਕ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  
ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਰਪਸ ਿਵਤਚ ਜਾਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ 
ਸਕੂਲ ਭਾਵ ਈਕੋਲ ਡੇਸ ਮਾਈਨਸ(Ecole des Mines)ਅਤ ੇਈਕੋਲ ਡੇਸ ਪੋਸਟ ਏਤ ਸ਼ੌਸੀਜ (Ecole des Ponts et 
Chaussees)ਿਵਚ ਿਕਸ  ਇਕ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲ�ਦੇ ਹਨ। ਪ�ਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਨ� � ਨੰੂ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਵ�ਗ 
ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਵੀ ਿਮਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ (Field)ਿਵਚ ਿਤੰਨ 
ਸਾਲ ਤੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � 
ਸਕੂਲ� ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਿਤਆਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਬਲਿਕ ਸਮਰੱਥ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹਨ� ਦੀ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਿਜਹੜ ੇਲੋਕ 
ਆਪਣੇ ਿਵਵਸਾਇ ਦੇ ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਿਵਲੱਖਣ ਕੋਰਪਸ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰਪਸ (Ecole 
des Mines ਅਤੇ Ecole des Ponts et Chaussees)ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨć  ਸਕੂਲ ਿਵਿਭੰਨ ਸਰੋਤ� ਤ� 
ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨć  ਤਰ�� ਦੀ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ 
ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 
ਇਨ� � ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਨਸ਼ਚਤ ਹੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਦਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਿਤੰਨ 
ਸਾਲ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਨ� � ਿਵਚ� ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਇਹ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ 
ਮ�ਬਰ ਦੇ ਆਮ ਿਨਰੀਖਣ ਅਧੀਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ� � ਨੰੂ  ਜਾਣ ਬੱੁਝ ਕੇ ਅਿਜਹੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈਜੋ ਇਨ� � ਨੰੂ ਬਾਅਦ ਿਵਚ �ਚ ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਦ� ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� 
Ecole des Mines ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਆਮ ਧਾਤੂ ਿਵੱਿਦਆ (Metallurgy), ਭੂ-ਿਵਿਗਆਨ 
(Geology), ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਪ�ਤੀਰੋਧ, ਖਿਣਜ ਤਕਨੀਕ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਤਾਪ, ਖਿਣਜ ਿਵਿਦਆ ਆਿਦ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 
ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਵੀ ਪੜ�ਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਿਗਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਿਕਸੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਉਦਮ/ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 
ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਿਕਸ ਖੇਤਰ ਿਵਚ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੀਕਰਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਜੰਮੇਵਾਰ� ਸੌਪੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਉਸਦੇ �ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਸਮਰਥਾਵ� ਬਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵਚ ਸਕੂਲ ਨੰੂ ਿਰਪੋਰਟ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੱਦ-ਉਨੱਤੀ ਿਵਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 
ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤ� ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਥੇ ਇਨ� � ਲਈ ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਪਾਠਕ�ਮ ਰੱਖੇ 
ਜ�ਦੇ ਹਨ:- ਉਦਯੋਗ ਤਕਨੀਕੀ, ਿਬਜਲੀ ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਉਦਯੋਿਗਕ ਰਸਾਇਣ, ਿਵਵਹਾਿਰਕ ਭੂ-ਿਵਿਗਆਨ, ਧਾਤੂ 
ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਖਿਣਜ ਿਵਿਦਆ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਰਚਨਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੰੂਨ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ 
ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਿਵਿਗਆਨ ਆਿਦ ਦਾ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ�ਮ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਠਕ�ਮ 
ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਥੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ 
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ਿਵਆਪਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ �ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 
ਿਵਿਗਆਨਕ ਅਿਧਐਨ �ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦ ੇਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੰੂ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 
ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਸਨੰੂ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆੰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵ� ਅਤ ੇ
ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ  ਵੀ ਉਨੱਤ ਬਣਾਇਆਂ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਿਰਸ ਸਿਥਤ ਇੰਟਰਨă ਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਿਚਊਟ ਆਫ 
ਪਬਿਲਕ ਐਡਨਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (International Institute of Public Administration)ਵੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਲਈ ਟ�ੇਿਨੰਗ 
ਕਾਰਜਕ�ਮ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਤ� ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਕਾਨੰੂਨ� ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕਾਨੰੂਨ� ਤ� ਜਾਣੂ 
ਹੋਣ। ਜੇ ਿਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨĂ  ਿਸਿਖਆ ਪ�ਾਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੰੁਦਾ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਸੇਵਾ 
ਦੌਰਾਨ ਿਵਚ ਕੱੁਝ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰੇ ਨĄ ਬਲ (Grey Noble)ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਵਚ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਤਰ�� ਫਰ�ਸ ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੰੂ ਇਕ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ 
ਪ�ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜ�ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ 
ਿਵਿਗਆਨਕ� ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ�  ਦੇ ਕਾਰਜ� ਨੰੂ ਿਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ 
ਅਧਾਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ� ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਿਵਚ 
ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾ  ਦੀ ਿਸਧਾਤਕ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਸਥਾਨ ਤ ੇਿਵਵਹਾਰਕ ਿਸਖਲਾਈ �ਤੇ 
ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਧਆਨ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
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ਐਮ.ਏ. (ਲੋਕ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ) ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ         ਪੇਪਰ – ਤੀਜਾ 
ਜਨਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 

 
ਪਾਠ ਨੰਬਰ : 2.8 

 
ਲੋਕ ਸਵੇਾਵ� ਦੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ  

(PROMOTION SYSTEM OF CIVIL SERVICES and POLITICAL RIGHTS 
OF CIVIL SERVANTS) 

ਇਿਤਹਾਸਕ ਿਪਛੋਕੜ (Historical Background) 
ਫਰ�ਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਸ਼�ੇਸ਼ਠ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਸਧ�ਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤ ੇ
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਸੇਵਕ �ਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਦ� ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੈ। ਫਰ�ਸ 
ਿਵੱਚ ਪ�ਚਲਤ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਰਪਰਸਤ ਪ�ਣਾਲੀ 
(Patronage System) �ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਨĂ ਪੋਿਲਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨĂ  ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ 
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤ ੇ�ਚ ਪਦਵੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 
ਤੀਜੇ ਗਣਰਾਜ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ (Promotion System in Third Republic) 
ਤੀਜੇ ਗਣਰਾਜ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਲਈ �ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਦਾ 
ਸੂਖਮਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਧੀ (Informal Report Method) ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ 
ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਿਵਚ ਇਕ ਸੇਵਾ ਿਵਚ ਕਈ ਤਰ�� ਦੇ ਗਰੇਡ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਤ� �ਚ ਗਰੇਡ ਿਵਚ ਪਦ 
ਉਨੱਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਆਧਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਸੀ ਬਲਿਕ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤ ੇਸਰਪਰਸਤ ਪ�ਣਾਲੀ 
ਵੀ ਪ�ਚੱਲਤ ਸੀ।  
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਗ�ੇਡ ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਪਦ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ, ਿਜਨ� � ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ 
ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਿਵਚ ਯੋਗਤਾ �ਤੇ ਕੋਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਧਆਨ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਪਦ 
ਉਨੱਤੀਆਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਗ�ੇਡ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਚ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਸੀ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਲੋਕ� ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ 
ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਡਕਰੀ (Decree) ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤ ੇ
ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਇਸ ਤਰ�� ਅਮਲ ਿਵਚ ਿਲਆਉਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਿਨਰਾਸ਼ਾ 
ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਸੀ, ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਿਨਆਂਯੁਕਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ ਸੀ।  
ਤੀਜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਲ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਕੁਸ਼ਲ (Inefficient) ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦ ੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ� ਤੱਕ ਇਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇ ਗਏ। ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸਵੇਕ� ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਸੀ ਿਕ 
ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਜ� ਯਗੋਤਾ ਦ ੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ 
ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੰੁਦ ੇਸਨ ਿਕ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 
ਿਵਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੰੂ ਸੌਪ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਸੰਬੰਧਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਵੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ� � 
ਪ�ਸਤਾਵ� �ਤ ੇਕੋਈ ਿਨਰਣਾ ਨਹ� ਿਲਆ ਜਾ ਸਿਕਆ। ਿਜ਼ਆਦਾ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਇਨ� � ਨੰੂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੰੂ ਜ�ਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਸੌਪ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠĄ ਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹ� ਿਨਕਲ ਸਿਕਆ।  
ਸੰਨ 1912 ਿਵਚ ਇਸ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਗਏ ਅਤ ੇਇਕ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪੱਖਪਾਤ �ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 
ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਧੀਨ ਪੱਖਪਾਤ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ 
ਸੂਚੀ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਅਿਧਕਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸੀਨੀਅਰ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ (Report Form) ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 
ਿਗਆ। ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਿਵੱਿਦਆ, ਆਚਰਨ, ਕਾਰਜ, ਿਵਵਹਾਰ, ਦਰੁਸਤੀ (Accuracy), ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ 
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ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਝਾਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਦ ਸਨ। ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ, ਿਨਯੰਤਰਨ 
ਅਿਧਕਾਰੀ (Controller Officer) ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਜ�ਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਿਨਯੰਤਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
(Performance) ਨੰੂ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ/ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਜ� ਸੰਿਖਆਤਮਕ ਗਰੇਡ ਪ�ਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਨ� � ਤਰੀਿਕਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪੱਖਪਾਤ ਘੱਟ ਤ� ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਖਤਮ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਿਕਆ। ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ� ਸ਼ੰਕਾ ਿਵਚ ਰਿਹਣ ਲੱਗੇ ਿਕ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਿਸਧਾਤ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ 
ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਿਵਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਸੰਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਣੇ ਿਵਰੱੁਧ ਕੌਸਲ ਡੀ ਈਟਾ 
(Conseil d’ Etat) ਿਵਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਿਵਵਹਾਰ �ਤੇ ਇਕ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 
ਿਨਯੰਤਰਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ।  
ਚੌਥੇ ਗਣਰਾਜ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ (Promotion System in Fourth Republic)  
ਚੌਥੇ ਗਣਰਾਜ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਨ� � ਨੰੂ ‘ਸਟੇਟੂਟ ਜਨਰਲ ਡੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ਼’ 
(Statute General des Functionaries) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਿਵਵਸਿਥਤ ਦਰਜਾ (Systematic Status) ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ। ਭਾਵ 
ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਕੋਲ ਿਵਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸਨ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੱੁਕਣ ਦੇ 
ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਿਨਯੰਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਸਟੇਟੂਟ 
ਜਨਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀਜ ਅਧੀਨ ਅਨĂ ਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਵ� ਗਣਰਾਜ ਜੋ ਹੁਣ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਚੱਲ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਿਵਚ ਲੋਕ 
ਸੇਵਾਵ� �ਚ ਦਰਜਾ ਪ�ਾਪਤ ਿਵਧਾਿਨਕ ਤੰਤਰ ਦ ੇਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  
ਪੰਜਵ� ਗਣਰਾਜ (ਵਰਤਮਾਨ ) ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ (Promotion System in Fifth Republic) 
ਫਰ�ਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪਦ �ਨਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਹਨ : 
1. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ  ਚਾਰ ਵਰਗ� ‘ਏ’, ‘ਬੀ’, ‘ਸੀ’, ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਿਵੱਚ ਵਰਗੀਿਕ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
ਇਨ� � ਵਰਗ� ਿਵਚ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਹਨ। ਭਾਵ ਪਦ ਉਨੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਰਗ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦੀਆ ਂ
ਹਨ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ‘ਏ’ ਅਤ ੇ‘ਬੀ’ ਵਰਗ ਦੇ ਪਦ� ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਵਰਗ ਿਵਚ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ’ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪਦ ਉਨੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਾਨ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਪਦ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਆਮ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਦ� ਦੇ 10 ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� 
ਹੰੁਦੀ। ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ� ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ ਉਹ ਪਦ ਉਨੱਤੀ 
ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਰਿਜਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਪਦ �ਤੇ ਿਨਯੁਕਤੀ (Favourable Posting) ਦੇ 
ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੌਖੀ  ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਮੱੁਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਿਪਛਲੇ ਸੇਵਾ ਿਰਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਦ �ਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਨ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।  
2. ਫਰ�ਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ‘ਕੋਰਪਸ’(Corps) ਿਵੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 
ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਿਵਵਸਥਾ ਵੀ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
3. ਹਰ ਕੋਰਪਸ ਿਵਚ 3 ਤ� ਲੈ ਕੇ 8 ਤਕ ਗਰੇਡ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਤ� ਉਪਰਲੇ ਗਰੇਡ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਪਦ 
ਉਨੱਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
4. ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲੀ‘ਗਰੇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ’ ਦੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਿਜਸ ਨੰੂ 
ਏਕੇਲਾਨ (Echelon) ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦ ੇ
ਆਧਾਰ �ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਗਰੇਡ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� � ਵੇਤਨ 
ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਏਕੇਲਾਨ ਿਵਚ ਇਕ ਔਸਤ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਔਸਤ 
ਸਮ� ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਰਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹ 
ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਉਹ ਔਸਤ ਤ� ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਤ� ਏਕੇਲਾਨ ਿਵਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਘੱਟ ਜ�ਦੇ ਹਨ 
ਅਤੇ ਉਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਔਸਤ ਤ� ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤ� ਉਸਨੰੂ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� 
ਹੰੁਦੀ, ਉਹ �ਥ ੇਦਾ �ਥ ੇਬਿਣਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਸਦੀ ਅਵੁਨਤੀ (Demotion) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ 
ਪਦ ਉਨੱਤੀ ‘ਗਰੇਡ ਦੇ ਬਾਹਰ’ ਦੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੰੂ ਇਕ ਹੇਠਲੇ ਗਰੇਡ ਤ� ਉਪਰਲੇ 
ਗਰੇਡ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਏਕੇਲਾਨ ਦੇ ਿਸਖਰ ‘ਤੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸਨੰੂ �ਚ 
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ਗ�ੇਡ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਅਤ ੇ �ਚ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੱੁਲ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
5. ਫਰ�ਸੀਸੀ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਪਰੀਿਖਆ ਨੰੂ �ਿਚਤ ਮਾਿਧਅਮ ਨਹ� 
ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ। ਅਿਜਹਾ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿਕ�ਿਕ ਪਰੀਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲ, ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਿਵਵਹਾਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹ� ਚਲ 
ਸਕਦਾ। ਪਰੀਿਖਆ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਿਗਆਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ 
ਗੱਲ� ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  
6. ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜ� ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲ�ਕਣ (Performance 
Appraisal) ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ 
ਫਾਰਮ ਇੰਗਲ�ਡ ਿਵਚ ਪ�ਚਲਤ ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਿਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਫੀਸ਼�ਸੀ ਰੇਿਟੰਗ (Efficiency 
Rating) ਦੇ ਵ�ਗ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ (Director 
General) ਤ� ਹੇਠ� ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਭੰਨ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਤਰ�� ਦ ੇ ਿਰਪੋਰਟ ਫਾਰਮ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ‘ਏ’ ਸ਼�ੇਣੀ ਦ ੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਿਜਨ� � ਪ�ਸ਼ਨ� ਦੇ ਜਵਾਬ �ਚ 
ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਿਗਆਨ, ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਧਾਰਨ ਿਸਿਖਆ, 
ਕੁਸ਼ਲਤਾਕ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।‘ਡੇ’ ਸ਼�ੇਣੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨ� � ਪ�ਸ਼ਨ� 
ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ� � ਦੀ ਉਚੱਚਤਾ, ਹੁਿਸ਼ਆਰੀ, ਸਮ� ਿਨਸ਼ਠਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਰੌਾਨ ਆਚਰਨ ਆਿਦ ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ 
ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 
ਿਜੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਲੇਖ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਿਵਸ਼ੇ ਲਈ 0-5 ਤਕ ਅੰਕ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ 
ਮੁਲ�ਕਣ 20 ਅੰਕ� ਿਵਚ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਸੰਬੰਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਅਿਧਅਕਸ਼ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਸਲ ਿਵਚ ਸਭ ਤ� ਨĂ ੜੇ ਦਾ �ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਖਰੜਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਸਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਅਿਧਅਕਸ਼ ਦ ੇਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੋਉਸ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲ�ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ� ਦਾ ਇਕ ਆਮ 
ਮੁਲ�ਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜ ੋਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ (Quantitative) ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਅੰਕ� ਿਵਚ ਪੇਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ 
ਜ�ਦਾ। ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ‘Commission Administrative Paritaire’ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਮੁਲ�ਕਣ ਦੇ ਅੰਕ ਅਤੇ ਆਮ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੋਨ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਿਧਅਕਸ਼ ਤ� ਿਕਸੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ 
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲ�ਕਣ ਦਾ ਪੁਨਰ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ ਨੰੂ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਿਧਆਕਸ਼ ਨੰੂ ਇਸਦਾ 
ਉਤਰ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਕੋਈ ਪਿਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤ� ਮਨ� ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਤੇ 
ਊਸਨੰੂ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨĂ  ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 
 ਇਸ ਤਰ�� ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਿਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਿਵਵਸਥਾ ਗ�ੇਟ ਿਬ�ਟੇਨ ਅਤੇ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਿਮਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਹਰਮਨ ਫਾਈਨਰ ਨĂ  ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਿਸਆ ਹੈ ਿਕ 
ਜਰਮਨ ਪ�ਭੁਤਾ ਵੇਲੇ ਕੌਸਲ ਡੀ ਈਟਾ (Counseil d’ Etat)  ਦੇ ਕੁਝ ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤ ੇਿਬ�ਟੇਨ ਿਵਚ ਫਰ�ਸ 
ਦੀ ਫੌਜ� ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ।  
7. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਸੂਚੀ (Tableau d’ Advancement) ਦੁਆਰਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ 
ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਲੋਕ� ਸੇਵਕ� ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਨ� � ਦੀ ਿਵਵਸਾਇਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Advisory 
Committee) ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ,ਿਜਸ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਵਰਗ ਅਤ ੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ-ਬਰਾਬਰ 
ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਿਨਰਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਪਸ (Corps) ਿਵਚ ਏਕੇਲ�ਸ (Echelons) 
ਪ�ਮੱਖ ਹਨ ਜ� ਸ਼�ੇਣੀਆਂ (Classes)। ਜੇਕਰ ਿਕਸੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੇਡ ਿਵਚ ਏਕੇਲ�ਸ (Echelons) ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਅਤ ੇਕੇਵਲ 
ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤ� ਕਮਟੇੀ ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਿਵਚ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ�ਮੱੁਖਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗਰੇਡ ਿਵਚ ਕੁਝ 
ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਏਕੇਲ�ਸ ਹਨ ਤ� ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜ� 1964 ਦੌਰਾਨ 
ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤ ੇਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵਚ ਏਕੇਲ�ਸ ਿਗਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤ� ਪਦ-
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ਉਨੱਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤ� ਿਨਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ ਵੀ ਘੱਟ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਜੱਜ� ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਰ ਿਜ਼ਆਦਾ 
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਿਦੱਤੀ 
ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਖ� ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੇਠਲੇ ਗ�ੇਡ ਦੇ ਿਕਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨੰੂ �ਚ ਗ�ੇਡ ਦ ੇ
ਅਿਧਕਾਰੀ �ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  
8. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (Joint Committees) ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰੇਕ 
ਿਵਭਾਗ ਦੇ �ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 
ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਸੂਚੀ (Promotion List) ਦਾ ਪੁਨਰ-ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰੇ 
ਤ� ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਿਵਚ ਪਿਰਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਦ ਉਨੱਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਕ�ਮ (Order of 
Merit) �ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।  
9. ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਿਕ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਮੂਲ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਵਭਾਗ 
ਜ� ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੰੂ Secondment ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  
ਇਸ ਤਰ�� ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਪਦ ਉਨੱਤੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ �ਥੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਫਾਇਲ ਵੇਖਣ 
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ 
ਤ� ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੰੁਦੇ 
ਹਨ।  
 
 
 
 

ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ 
(POLITICAL RIGHTS OF CIVIL SERVANTS) 

 
ਫਰ�ਸ ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾ ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਖੱੁਲ� ਿਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਿਬ�ਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ 
ਜਪਾਨ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ �ਤੇ ਅਨĂ ਕ� ਪ�ਤੀਬੰਧ ਹਨ। ਫਰ�ਸੀਸੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 
ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ� � ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਘੱਟ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ। 
ਫਰ�ਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਉਥ� ਦੀ ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਇਹ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹ 
ਵੇਖਣ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ �ਿਚਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਿਡਊਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ 
ਜਾਣ, ਪ�ਚਾਰ ਕਰਨ, ਿਲਖਣ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ� ਦੇ ਪਦ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਨ �ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਨ ਆਿਦ 
ਪ�ਤੀਬੰਧ ਿਵਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹਨ। ਫਰ�ਸ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤ� ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ 
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਜ� ਉਸਨੰੂ ਕਠĄ ਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹ� ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹ ਕੋਿਸ਼ਸ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਿਦਸ਼ਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਕ 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਣਇੱਛਤ ਤੱਤ� (Undesirable Elements) ਿਜਵ� ਿਕ 
ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀ ਤ� ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਤ� ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਂਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕੇ। 
ਿਵਸ਼ਵ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼� ਿਵਚ ਫਰ�ਸ ਇਕ ਅਿਜਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਿਜਸ ਨĂ  ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 
ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਿਹਲ� ਹੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1852 ਤੱਕ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ, 
ਚ�ਬਰ ਆਫ਼ ਿਡਪਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨĂ ਟ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1946 ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦ ੇ ਕਰਤੱਵ� ਅਤ ੇ
ਅਿਧਕਾਰ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਫਰ�ਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦ ੇਰਾਜਨੀਿਤਕ 
ਅਿਧਕਾਰ� ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਸਰਲੇਖ� ਅਿਧਨ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  
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1. ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (Right to Vote in Elections): ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਚਣੋ� 
ਿਵੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। 

2. ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (Right to Contest Election): ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦਾ 
ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਦਵੀ ਲਈ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਖੜ�ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 
ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸਨੰੂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤ� ਿਤਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ� ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ 
ਿਫਰ ਤ� ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

3. ਿਵਚਾਰ ਪ�ਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (Right to Freedom of Speech & Expression): ਫਰ�ਸ ਿਵਚ 
ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਅਖਬਾਰ� ਅਤੇ ਰਸਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� �ਤੇ ਲੇਖ ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਿਵਚਾਰ 
ਪ�ਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮ�ਟ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਿਵਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਭਾ ਿਵਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਫਰ�ਸੀਸੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ 
ਿਡਊਟੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਿਵਪਰੀਤ ਿਵਚਾਰ 
ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਪਰ ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਨਹ� ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

4. ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ(Right to Form Association) : ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਸੰਘ 
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ� (Trade Unions) ਦੀ ਸਦੱਸਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ 
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। 

5. ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (Right to Strike): ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੂੰ  ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਫਰ�ਸੀਸੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੰੂਨ� ਦੀ ਸੀਮਾ ਿਵਚ ਰਿਹ ਕੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ  
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਿਵਚ ਸਾਰੇ ਵੇਤਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜ� 
ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ� ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਕ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ।  
ਿਫਰ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਗ� ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦ ੇਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਮਨ� � ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵਰੋਧਤਾ ਦੀ 
ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਿਲਸ ਅਤ ੇਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਤ� ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਕਸ 
ਤਰ�� ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਅਤੇ ਿਨਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਸਤਾਵ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭੇਦ 
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਿਰਸ਼ਦ (Council of State) ਦੇ ਕੱੁਝ ਿਨਰਿਣਆਂ ਿਵਚ ਵੀ ਇਸ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੰੂ 
ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਿਫਰ ਿਜਨ� � ਪਰਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ� � �ਤੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿਸ਼ਸ਼� ਅਸਫਲ ਹੋਣ 'ਤ,ੇ ਸਾਰੇ ਮ�ਬਰ ਿਗਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕ,ੇ ਉਿਚਤ ਯੋਗ ਸੂਚਨਾ 
ਦੇਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਕ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ ੇਿਵਪਰੀਤ ਿਬਨ� � ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ  ਕੋਿਸ਼ਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ 
ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਨĂ ਤਾਵ� ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਇਨ� � ਦੋਨ� ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲ� 
ਿਵੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  
ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਦਾ ਮ�ਬਰ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾਵ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਿਵੱਚ ਪਦ 
ਗ�ਿਹਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸ ਿਵਚ 1852 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਚ�ਬਰ ਆਫ਼ ਿਡਪਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨĂ ਟ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਹੋਣ ਦੀ 
ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਸਧ�ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਿਕ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਬ-ੇਮੇਲ 
(incompatible) ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਥਤੀ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਮ�ਬਰ ਚੁਣ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� 
ਮ�ਬਰਿਸ਼ਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਰਿਹੰਦਾ। ਪਰ ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਸਨੰੂ 
ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਇਨ� � ਰਾਜਿਨਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਬੁਰੇ ਪਿਰਣਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹ� ਆਏ। 
ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਪਰੌੜ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾਵ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵ� 
ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਇਹ ਵੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਜ� ਪਦ ਦੀ 
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ਸਿਥਤੀ ਜ� ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੰਤਰ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਹੋ ਿਰਹਾ  ਹੋਵੇ ਤ� ਸਮੁਿਚਤ ਪ�ਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਅਿਜਹੀ 
ਸਿਥਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਥ� ਤਕ ਿਕ ਵਾਮ ਪੰਥੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਕਮੂਿਨਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 
ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਫਰ�ਸ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ�ਧਾਨਮੰਤਰੀ ਿਬਨਸ ਿਮਕਲ, ਰੋਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 
ਜੈਕ ਿਸ਼ਰਾਕ ਵੀ ਪਿਹਲ� ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੰੁਦੇ ਸਨ। 
ਇਸ ਤਰ�� ਿਜਥ ੇਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਿਵਕਿਸਤ ਪ�ਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼� 
ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਨਹ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ, ਤ� ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ� � ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਕ ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ (Moderately) ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� 
ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਤ� ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਿਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 
ਿਨਭਾਉਣ ਿਵਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿਨਭਾ�ਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ�  ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ,  
ਤ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। ਇਹ ਿਨਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਵਰਤ� 
ਨਾਲ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜ� ਨਹ�, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 
ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਉਤਪੰਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤ� ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਿਧਕਾਰ� �ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਪ�ਸ਼ਾਸਕੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ  ਅਿਜਹਾ ਪ�ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਅਸਮਰੱਥ� ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਤ� ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਰ�ਸ ਿਵਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਨੰੂ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤ� 
ਿਜਆਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ�ਤੀਬੰਧ 
ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਿਕ ਇਨ� � ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਦਸ਼ੇ ਭਗਤੀ ਿਵਰੋਧੀ, ਸੈਨਾ ਿਵਰੋਧੀ, ਿਸੰਡੀਕਲਵਾਦੀ ਅਤ ੇਧਰਮ ਤ� ਪ�ਭਾਵਤ ਨਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ 
ਲੋਕ ਸੇਵਕ� ਦੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਿਵਵਹਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਿਵਚ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਫਾਈਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 
ਕੌਸਲ ਡੀ ਈਟਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਆਧਾਰ �ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ 
ਨਹ� ਹੈ। ਇਨ� � ਅਿਧਕਾਰ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਿਕਸੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਇੰਨੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹ� ਿਦਤੀ ਗਈ ਿਕ ਉਹ ਆਮ ਿਹਤ ਨੰੂ 
ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵ� ਤ� ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ, ਧਾਰਿਮਕ ਿਦ�ਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਿਵਵਹਾਰ ਕਰੇ। 
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