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ਕਲਾਸਿਮੂਾਂ ‘ਚ ਵਧਿੇ ੇਨਵਨਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿਾਂ 
9 ਮਾਿਚ 2023

 ਬੱਜਟ 2023 ਅਗਲੇ ਨਤਿੰਿ ਸਾਲਾਂ ਿੌਿਾਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨਵੱਚ ਿਾਖਲੇ ਿ ੇਵਾਧੇ 

ਿਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇਣ ਲਈ 820 ਨਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਤੋਂ ਵੱਧ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਿਾ ਹੈ। 

ਐਲਬਿਟਾ ਨਵੱਚ ਆਬਾਿੀ ‘ਚ ਤਕੜ ੇਵਾਧੇ ਿੇ ਿਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਕਾਿਡ ਿਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 

ਿਾਲ ਹੀ ਸਤਿੰਬਿ 2023 ਨਵੱਚ 19,000 ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਿਾ ਵਧੀਕ ਨਵਨਿਆਿਥੀਆਂ ਿੇ ਸਕੂਲ 

ਨਸਸਟਮ ਨਵੱਚ ਿਾਖਲ ਹੋਣ ਿੀ ਉਮੀਿ ਹੈ।  
 

ਅਗਲੇ ਨਤਿੰ ਿ ਸਾਲਾਂ ਿੌਿਾਿ, ਨਸੱਨਖਆ ਨਵਭਾਗ ਿੇ ਸਿੰਚਾਲਿ ਖਿਚ ੇਨਵੱਚ 2 ਨਬਲੀਅਿ 

ਡਾਲਿ ਿੇ ਿੇੜ ੇਤੇੜੇ ਿਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਨਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਧਆਪਕਾਂ, ਨਵਨਿਅਕ ਸਹਾਇਕਾਂ, 
ਬੱਸ ਡਿਾਈਵਿਾਂ ਅਤ ੇਸਕੂਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਨਸੱਨਖਆ ਸਟਾਫ਼ 

ਿੀ ਭਿਤੀ ਨਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਿੇਵੇਗਾ ਅਤ ੇਅਨਧਕਾਿੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਕਲਾਸਾਂ ਿੇ ਵਧ ਿਹੇ ਆਕਾਿ 

ਿਾ ਪਰਬਿੰ ਧਿ ਕਿਿ ਨਵੱਚ ਮਿਿ ਕਿੇਗਾ। 
 

ਿਾਖਨਲਆਂ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਨਵੱਚ ਵਾਧੇ ਸਕੂਲ ਅਨਧਕਾਿੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਮੌਜੂਿਾ ਗਿਾਂਟਾਂ ਿੁਆਿਾ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ ੇਨਜਿਹ ਾਂ ਨਵੱਚ ਿਾਖਨਲਆਂ ਿੇ ਨਹੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਇਸ ਨਵੱਚ ਅਿਲੀ 
ਚਾਈਲਡਹੱੁਡ ਸਿਨਵਨਸਜ਼ ਤੇ ਗਿੇਡ 1-9 ਬੇਸ ਇਿੰਸਟਰੱ ਕਸ਼ਿ ਗਿਾਂਟ ਅਤ ੇਹਾਈ ਸਕੂਲ 

(ਗਿੇਡ 10-12) ਬੇਸ ਇਿੰਸਟਰੱ ਕਸ਼ਿ ਗਿਾਂਟ, ਤੇ ਿਾਲ ਿੀ ਿਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ 
ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਵਚਲੀਆਂ ਗਿਾਂਟਾਂ, ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਲਿਨਿਿੰ ਗ ਸੁਪੋਿਟ, ਇਿੰਗਨਲਸ਼ ਐਜ਼ 

ਐਿ ਐਡੀਸ਼ਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਤ ੇਪਰੋਗਿਾਮ ਯੂਨਿਟ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ। ਆਪਿੇਸ਼ਿ ਐਡਂ 

ਮੇਿਨਟਿੈਂ ਸ ਗਿਾਂਟ ਨਵੱਚ ਵੀ ਿਾਖਨਲਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਹੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਲਚਕਿਾਿ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਸਥਾਿਕ ਅਨਧਕਾਿੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿੀ ਆਨਗਆ ਨਿਿੰ ਿੀ 
ਹੈ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵਨਿਆਿਥੀਆਂ ਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਤੋਂ 
ਨਕਵੇਂ ਕਿ ਸਕਿ ੇਹਿ। 
 

ਸਕੂਲ ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਲਈ 2023/24 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਮੈਿੂਅਲ ਅਤ ੇ

ਅਿੁਮਾਨਿਤ ਆਪਿੇਸ਼ਿਲ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਪਰੋਫਾਈਲਾਂ 9 ਮਾਿਚ ਿੂਿੰ  ਜਾਿੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਿਹੀਆਂ 

ਹਿ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਉਿਹ ਾਂ ਿੀ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਿੀ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਪਰਿਾਿ ਕਿਿੀਆਂ ਹਿ। 
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ਬੱਜਟ 2023 ਲੋਕਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਿੂਿੰ  ਪੂਿੀਆਂ ਕਿਿ ਲਈ ਨਸਹਤ-ਸਿੰਭਾਲ ਪਰਬਿੰ ਧ ਨਵੱਚ ਪਰੀਵਿਤਿ ਨਲਆਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਨਮਊਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  
ਸੁਿੱਨਖਅਤ ਕਿਿ, ਅਤ ੇਵਧੇਿੇ ਿੌਕਿੀਆਂ, ਨਮਆਿੀ ਨਸੱਨਖਆ ਅਤ ੇਨਿਿਿੰਤਿ ਨਵਨਭਿੰਿਤਾ ਿਾਲ ਆਿਨਥਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਲਆਉਣ ਿੁਆਿਾ 
ਐਲਬਿਟਾ ਿੇ ਭਨਵੱਖ ਿੂਿੰ  ਸੁਿੱਨਖਅਤ ਕਿਿਾ ਹੈ। 
. 
 

ਪਰਮੁੱ ਖ ਤੱਥ  

•  ਨਪਛਲੀ ਪੱਤਝੜ ਿੱੁਤ,ੇ ਸਿਕਾਿ ਿੇ ਿਾਖਨਲਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਵੀਂ ਪੂਿਕ ਗਿਾਂਟ ਿੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਨਜਸ ‘ਚ ਸਕੂਲ 

ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  21 ਨਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਤੋਂ ਨਜ਼ਆਿਾ ਿੀ ਵਧੀਕ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਾਂਟ 2023-24 ਸਕੂਲੀ 
ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁਿੰ ਿੀ ਿਹੇਗੀ। 

• ਐਲਬਿਟਾ ਨਸੱਨਖਆ ਨਵਭਾਗ ਿੇ ਿਾਖਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੁਿਿ ਵਾਧੇ ਿਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ ਸਕੂਲ 

ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  2022-23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਿਿੋਲਮੈਂਟ ਗਿੋਥ (SEG) ਗਿਾਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 
• ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਿਿੋਲਮੈਂਟ ਗਿੋਥ ਗਿਾਂਟ ਿੇ 2022-23 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨਵੱਚ ਿਾਖਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਿੋ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 

ਅਥਾਨਿਟੀ ਲਈ ਪਰਤੀ-ਨਵਨਿਆਿਥੀ ਵਧੀਕ ਫਿੰ ਨਡਿੰਗ ਪਰਿਾਿ ਕੀਤੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਿਿੋਲਮੈਂਟ ਗਿੋਥ ਗਿਾਂਟ, ਵੇਨਟਡ-ਮੂਨਵਿੰ ਗ-

ਐਵਿੇਜ-ਅਧਾਨਿਤ ਵਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਿਹ ਾਂ ਸਕੂਲ ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਵਧੀਕ ਫਿੰਡ ਪਰਿਾਿ ਕਿੇਗੀ ਨਜਿਹ ਾਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਿਿ ਵਾਧਾ 
ਹੁਿੰ ਿਾ ਹੈ। 

• ਅਗਲੇ ਨਤਿੰ ਿ ਸਾਲਾਂ ਿੌਿਾਿ, ਸਿਕਾਿ ਸਕੂਲ ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਿਾਖਨਲਆਂ ਨਵੱਚ ਵਾਧੇ ਿਾਲ ਨਿਪਟਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਿ ਲਈ 

820 ਨਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇ ਵਧੀਕ ਫਿੰਡ ਪਰਿਾਿ ਕਿੇਗੀ। 
• ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਅਥਾਨਿਟੀਆਂ ਿੂਿੰ  ਅਨਧਆਪਕਾਂ ਅਤ ੇਕਲਾਸਿੂਮ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਭਿਤੀ ਕਿਿ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ 

ਕਿਿ ਲਈ ਫਿੰਡ ਪਰਿਾਿ ਕਿਿ ਿੁਆਿਾ ਕਲਾਸਾਂ ਿੇ ਵਧ ਿਹੇ ਆਕਾਿ ਿੇ ਪਰਬਿੰ ਧਿ ਨਵੱਚ ਮਿਿ ਕਿ ਿਹੇ ਹਾਂ। 
• 2020-21 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਬੋਿਡਾਂ ਿੂਿੰ  ਲਗਭਗ 730,000 ਨਵਨਿਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਫਿੰਡ ਨਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿ ਅਤ ੇਅਸਲ 

ਹਾਜ਼ਿੀ 705,000 ਸੀ। 
• 2021-22 ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨਵੱਚ, ਸਕੂਲ ਬੋਿਡਾਂ ਿੂਿੰ  ਲਗਭਗ 730,000 ਨਵਨਿਆਿਥੀਆਂ ਲਈ ਫਿੰਡ ਨਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿ ਅਤ ੇਅਸਲ 

ਹਾਜ਼ਿੀ ਲਗਭਗ 716,000 ਸੀ। 
• ਸਕੂਲ ਅਨਧਕਾਿ ਖੇਤਿਾਂ ਿੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਵੱਤੀ ਹਾਲਤ ਟੈਕਸਪੇਅਿਾਂ ਿੁਆਿਾ ਫਿੰਡ ਕੀਤ ੇਗਏ ਨਿਜ਼ਿਵਾਂ ਿੁਆਿਾ ਪਰਿਿਨਸ਼ਤ ਹੋਣੀ 

ਜਾਿੀ ਿਨਹਿੰਿੀ ਹੈ, ਜੋ 31 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ 407 ਨਮਲੀਅਿ ਡਾਲਿ ਨਿਪੋਿਟ ਕੀਤ ੇਗਏ। 
  


