ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤੇ
ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿਕ ਬਹੁਤੇ
ਲੋਕ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਕਿਵਧੀ ਕਿਵਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਾਰਤਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਕਿਵਚ ਭੂਕਿਮਕਾ ਕਿਨਭਾਉਣਾ ਇਕ ਕਿਸਖਣ ਦਾ ਇਕ
ਉੱਤਮ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਾਲ ਕਿਵੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਕਸੇ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵਚ
ਕਿਕਸੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਕਿਰਆ ਨੂੰ
ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕਿਬਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿਕ ਕਿਕਵੇਂ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇਕ
ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਨਯਮਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਿਨਰਮਾਣ
ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੰਕਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਕਉਂਕਿਕ ਸੰਗਠਨ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਰਧ-ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਕਿਮਕਾਵਾਂ ਕਿਨਭਾਉਂਦੇ ਹਨ.
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਕਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਕ ਉੱਦਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸ
ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ, ਬਜਟ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਟੀਮ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮਾਂ ਬਹੁਤ
ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁਦ
ੰ ੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅੰਤ ਕਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ / ਗਾਹਕ (ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ),
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਤੀਕਿਨਧੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਨੇਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵਸ਼ਲਸ
ੇ ਼ਕ, ਟ੍ਰੇਨਰ, ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਕਿਹੱਸੇਦਾਰ.
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਕਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਕਿਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਕ
ਸਰੋਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਨਰਧਾਰਤ ਦਾਇਰੇ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ' ਤੇ ਸਕਿਹਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਸਾਰੇ ਕਿਹੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਕਕਿਰਆ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਕਿਨਤ ਨਤੀਕਿਜਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਝ ਅਤੇ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਕਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਜਸਦੀ ਆਕਿ2ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਲਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਪ੍ਰੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵਧੀ ਨੂੰ ਰੁਜਗ
਼ ਾਰ
ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ wayੰੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਮੈਨਜ
ੇ ਰ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਕਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਕਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ
ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਕਿਨਸ਼ਕਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਕ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਕਿਚਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ.
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ structureੰਾਂਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਕਿਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਕਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਕਿਮਲੇਗੀ, ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਗ
ੇ ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਮਲੇਗਾ. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ structureੰਾਂਚਾ ਇਹ ਸੁਕਿਨਸ਼ਕਿਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਇੱਕ ਕਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਕਿਗਆ ਹੈ.
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਮੈਨਜ
ੇ ਮੈਟ
ਂ ਇੰਸਟੀਕਿਚਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਪੈਸੇ
2. ਸਕੋਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
3. ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

4. ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
5. ਕੁਆਕਿਲਟੀ ਮੈਨਜ
ੇ ਮੈਟ
ਂ
6. ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
7. ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
8. ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
9. ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ, ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਿ2ਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਪੜਾਅ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕਿਬਹਤਰ ਕਿਨਯੰਤਰਣ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਕਿਵੱਚ ਵੰਕਿ2ਆ ਕਿਗਆ ਹੈ. ਹਰ ਪੜਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ
ਗਤੀਕਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਕਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਵਸ਼ਸ
ੇ ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ
ਹੈ ਕਿਕ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿਕੰਨੇ ਟੀਮ ਮੈਬ
ਂ ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਕਿ2ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ.
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਲਾਈਫ-ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਯੂ.ਸੀ.2ੀ.
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕਮ
ੰ ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਦੀ ਪਕਿਰਭਾਸ਼ਾ ਕਿਦੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਕਿਹਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੀਐਮਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਨਰਭਰ
ਕਰਕਿਦਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪੜਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਸਤ ਜਾਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਚੱਕਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਕਆਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਕਿਂ ਦ੍ਰਤ ਕਿ2ਜ਼ਾਈਨ (UCD) ) ਵਧੀਆ ਅਕਿਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਿ2ਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਕਕਿਰਆ ਕਿਵੱਚ 2ਾਟਾ ਕਿਲਖਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਲਖਣਾ,
ਕਿ2ਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਕਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਕਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਕਿਨਸ਼ਕਿਚਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਕਿਂ ਦ੍ਰਤ ਸਾਰੇ
ਕਿ2ਜ਼ਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਕਿਭਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੱਚ ਉਦੇਸ਼, ਸਕੋਪ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਭੂਕਿਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਧਾਰਣਾਵਾਂ,
ਕਿਨਰਭਰਤਾਵਾਂ, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿਨਯੰਤਰਣ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਪਕਿਹਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਅਸਲ ਕਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਬ
ਂ ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਕਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਦੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ
ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਕ ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵਚ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਜਸ ਸਕਿਥਤੀ ਕਿਵਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ2ੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਫਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵਚ ਚਾਰਟਰ
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਮੈਨਜ
ੇ ਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਿਲਆ ਜਾਣਾ
ਹੈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਕਿਨਰਣਾ
ਤਕਿਹ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖ
ੱ ਪਕਿਹਲੂਆਂ ਕਿਵਚੋਂ ਇਕ ਹੈ. ਜੇ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਸਹੀ scheduledੰੰਗ ਨਾਲ ਤਕਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਕਿਹ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਕਿਵੱਚ ਪਕਿਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਕ ਕਿਕਹੜੀਆਂ

ਗਤੀਕਿਵਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਕਿਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ
ਕਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.
ਕਿਸੱਟਾ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਕਕਿਰਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਕਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ
ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ 2ੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਪ੍ਰਜ
ੋ ੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਿਵੱਚ ਕਿਲਆਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ.

