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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ I : 

ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯୄଯ 
ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା 

 ପ୍ରଥଭଯୁ ଢଫିା, ୄରଖିଫା ଓ ଙ୍କ 
ଶକି୍ଷାୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ୄକଉଁ 
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି? 

 ଶକି୍ଷକଭାୄନ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ ଅସନ୍ତ ିକ ି? 

 ଠନ, ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶକି୍ଷା ାଆଁ 
ପ୍ରାଥଭକି ୄେଣୀୄଯ ଶକି୍ଷକଭାୄନ 
ୄକଉଁ ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି? 

 ଏହ ିସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ ାଆଁ 
ସମ୍ଭାଫତି ଦୄକ୍ଷ କ’ଣ ୄହଫା 
ଉଚତି ? 

 ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ ଅଭ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କ ିପ୍ରବାଫ ଡଛି ି? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶତି ଶକି୍ଷଣ 
ଦକ୍ଷତା ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙୁ୍କ କିଯ ି
ଫଗତ କଯାମାଆାଯଫି ? 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ାଯଦଶତିା 
ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ କିଯ ି
ନିୄ ଣାଜତି ୄହୄଫ ? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ 
ଠାଆଫାାଆଁ 
ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ି
ସୄଚତନ କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ପ୍ରଥଭଯୁ ଢଫିା, ୄରଖିଫା ଓ ଙ୍କ 
ଶକି୍ଷାୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ୄକଉଁ 
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି? 

 ଶକି୍ଷକଭାୄନ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ ଅସନ୍ତ ିକ ି? 

 ଠନ, ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶକି୍ଷା ାଆଁ 
ପ୍ରାଥଭିକ ୄେଣୀୄଯ ଶକି୍ଷକଭାୄନ ୄକଉଁ 
ସଭସୟାଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି? 

 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ 
ଫଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶକି୍ଷାଯ ସ୍ତଯ କିଯ ି
ୄହଫା ଉଚତି ? 

 ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ ଅଭ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କ ିପ୍ରବାଫ ଡଛି ି? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶତି ଶକି୍ଷଣ 
ଦକ୍ଷତା ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙୁ୍କ କିଯ ି
ଫଗତ କଯାମାଆାଯଫି ? 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ାଯଦଶତିା 
ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ କିଯ ି
ନିୄ ଣାଜତି ୄହୄଫ ? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ 
ଠାଆଫାାଆଁ 
ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ି
ସୄଚତନ କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଶକି୍ଷକଭାୄନ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ ଅସନ୍ତ ି
ତ ? ମଦ ିନୁୄହ,ଁ ୄତୄଫ କ’ଣ କଯାମିଫା 
ଉଚତି ? 

 ପ୍ରାଥଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ିରାଭାନଙ୍କଯ ଠନ, 
ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶକି୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫଣସ 
ନୁାତୄଯ ଅଶାନୁଯୂ ଦକ୍ଷତା ଜଥନ 
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧକଯ କାଯଣଗୁଡକି କ’ଣ 
ୄହାଆାୄଯ ? କାଯଣଗୁଡକିଯ 
ୁଂଖାନୁୁଂଖ ଫୟାଖୟା କଯନୁ୍ତ। 

 ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧକ ଦୂଯକଯଫିାାଆଁ କ’ଣ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆାଯଫି ?  ଏ ଦଗିୄଯ 
ସକାଯାତ୍ମକବାୄଫ ପପ୍ରଦ ୄହାଆଥିଫା 
କଛି ିକାମଥୟକ୍ରଭଯ ଉଦାହଯଣ ଦିନୁ୍ତ । 

  ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ ଅଭ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କ ିପ୍ରବାଫ ଡଛି ି? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶତି ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା 
ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙୁ୍କ କିଯ ିଫଗତ 
କଯାମାଆାଯଫି ? ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ 
ାଯଦଶତିା ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ 
କିଯ ିନିୄ ଣାଜତି ୄହୄଫ ? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ 
ଠାଆଫାାଆଁ 
ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ି
ସୄଚତନ କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଶକି୍ଷକଭାୄନ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ ଅସନ୍ତ ିତ ? 

ମଦ ିନୁୄହଁ, ୄତୄଫ କ’ଣ କଯାମିଫା 
ଉଚତି ? 

 ଅଭଯ ଫଦିୟାଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଭାୄନ 
ଠନ, ରିଖନ ଓ ଙ୍କଶକି୍ଷାୄଯ 
ଫଣସ ନୁାତୄଯ ଅଶାନୁଯୂ 
ଦକ୍ଷତା ଜଥନ କଯିାଯୁନାହାନ୍ତ ି
କାହିଁକ ି?  କାଯଣଗୁଡକିଯ 
ୁଂଖାନୁୁଂଖ ଫୟାଖୟା କଯନୁ୍ତ । 

 ଏହ ିପ୍ରତଫିନ୍ଧକ ଦୂଯକଯଫିାାଆଁ 
କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆାଯଫି ?  
ଏ ଦଗିୄଯ ସକାଯାତ୍ମକବାୄଫ 
ପପ୍ରଦ ୄହାଆଥିଫା କଛି ି
କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଉଦାହଯଣ ଦିନୁ୍ତ । 

  ଯୀକ୍ଷା ଉଠାଆୄଦଫା ପୄଯ 
ଅଭ ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ଉୄଯ କ ିପ୍ରବାଫ 
ଡଛି ି? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରତୟାଶତି ଶକି୍ଷଣ 
ଦକ୍ଷତା ସଂକଥୄଯ ିତାଭାତାଙୁ୍କ 
କିଯ ିଫଗତ କଯାମାଆାଯଫି ? 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ାଯଦଶତିା 
ଫଢାଆଫାୄଯ ୄସଭାୄନ କିଯ ି
ନିୄ ଣାଜତି ୄହୄଫ ? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ 
ଠାଆଫାାଆଁ 
ିତାଭାତା/ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ 
କିଯ ିସୄଚତନ 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଶକି୍ଷକଭାୄନ ନଣିଭିତ ସ୍କରୁକୁ 
ଅସନ୍ତ ିତ ? ମଦ ିନୁୄହ,ଁ ୄତୄଫ 
କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚତି ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ II : 

ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ 
ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଶକି୍ଷାଯ 
ସଂପ୍ରସାଯଣ 

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକୄତାଟ ିଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ଫଦିୟାଣ ଛ ି? 

 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ 
ାଆଁ ଯସି୍ରାଗାଯ ଅଦ ିଅଫଶୟକୀଣ 
ଫୟଫସ୍ଥା ଛକି ି? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ ସଭସ୍ତ ଫଷିଣଯ 
ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ିକ ି?ସଫୁ ଶକି୍ଷକ ନଣିଭିତ 
ଫଦିୟାଣକୁ ଅସନ୍ତ ିକ ି?  ମଦ ିନୁୄହଁ 
କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚତି ? 

 ସ୍କରୁ ାଠୟକ୍ରଭ ଫଷିଣୄଯ ିରାଭାୄନ 
ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ିସୄଚତନ 
କଯାଆୄଫ  ? 

 ଝିଭାନଙୁ୍କ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ୄେଣୀୄଯ ଢଫିାାଆଁ ନଣିଭିତ 
ଠାଆଫା ାଆଁ ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ 
କିଯ ିପ୍ରୄଯାଚତି କଯାମିଫ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ 
ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍କରୁ ଛ ି? 

 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ 
ାଆଁ ଯସି୍ରାଗାଯ ଅଦ ିଅଫଶୟକୀଣ 
ଫୟଫସ୍ଥା ଛକି ି? 

 ସ୍କରୁୄଯ ଫଜି୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଓ 
କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଗୁଡକିଯ ଫସ୍ଥା 
କିଯ ି? ଏଗୁଡକିଯ ଉନ୍ନତକିଯଣାଆଁ 
କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆାଯଫି ? 

 ପ୍ରୄମାଜନୀଣ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାଣୀ ଶକି୍ଷକ 
ଏଆ ସ୍କରୁଗୁଡିୄ ଯ ଛନ୍ତ ିନା ଚୁକି୍ତବିତ୍ତକି 
ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ି?  ଗଣିତ, ଫଜି୍ଞାନ ଓ 
ଆଂଯାଜୀ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତ ିକ’ଣ ? 

 ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଯଯ 
ଶକି୍ଷାଫୟଫସ୍ଥାକୁ ୄକଭିତ ିସାଫଥଜନକି 
କଯାମାଆାଯଫି ମାହା ପୄଯ 
ୄକୌଣସ ିିରାକୁ ସ୍କରୁ ଶକି୍ଷା ସଭାପ୍ତ 
କଯଫିାଯ ସୁୄମାଗଯୁ ଫଞ୍ଚତି କଯାମିଫ 
ନାହିଁ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶକି୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଅୄଭ 
କିଯ ିୄବୌୄଗାକି ଓ ସାଭାଜକି 
ଫିୄ ବଦତାକୁ ଦୂଯ କଯିାଯଫିା ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଛକି ି?  
ୄସଗୁଡକି ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତ ିକ ି?  ମଦ ି
କଛି ିସଭସୟା ଥାଏ ତାହା କ ିପ୍ରକାଯ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ 
ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍କରୁ ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ କ ି?  
ମଦ ିନୁୄହଁ ତାୄହୄର ଜଲି୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ସ୍ତଯ ଶକି୍ଷା ଫସି୍ତାଯ ାଆଁ କ ିକ ିଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ ାଆଁ 
ଯସି୍ରାଗାଯ ଅଦ ିଅଫଶୟକୀଣ ଫୟଫସ୍ଥା 
ଛକି ି? 

 ସ୍କରୁୄଯ ଫଜି୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଓ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ 
ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଗୁଡକିଯ ଫସ୍ଥା କିଯ ି? 
ଏଗୁଡକିଯ ଉନ୍ନତକିଯଣାଆଁ କ’ଣ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆାଯଫି ? 

 ପ୍ରୄମାଜନୀଣ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାଣୀ ଶକି୍ଷକ ଏଆ 
ସ୍କରୁଗୁଡିୄ ଯ ଛନ୍ତ ିନା ଚୁକି୍ତବିତ୍ତକି ଶକି୍ଷକ 
ଛନ୍ତ ି?  ଗଣିତ, ଫଜି୍ଞାନ ଓ ଆଂଯାଜୀ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତ ିକ’ଣ ? 

 ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଯଯ 
ଶକି୍ଷାଫୟଫସ୍ଥାକୁ ୄକଭିତ ିସାଫଥଜନକି 
କଯାମାଆାଯଫି ମାହା ପୄଯ ୄକୌଣସ ି
ିରାକୁ ସ୍କରୁ ଶକି୍ଷା ସଭାପ୍ତ କଯଫିାଯ 
ସୁୄମାଗଯୁ ଫଞ୍ଚତି କଯାମିଫ ନାହିଁ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶକି୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଅୄଭ କିଯ ି
ୄବୌୄଗାକି ଓ ସାଭାଜକି ଫିୄ ବଦତାକୁ 
ଦୂଯ କଯିାଯଫିା ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଛକି ି?  
ୄସଗୁଡକି ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତ ିକ ି?  ମଦ ି
କଛି ିସଭସୟା ଥାଏ ତାହା କ ିପ୍ରକାଯ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ 
ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍କରୁ ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ 
କ ି?  ମଦ ିନୁୄହଁ ତାୄହୄର 
ଜଲି୍ଲାୄଯ ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯ ଶକି୍ଷା 
ଫସି୍ତାଯ ାଆଁ କ ିକ ିଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଏଆ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣୄଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ, ଝିଙ୍କ 
ାଆଁ ଯସି୍ରାଗାଯ ଅଦ ି
ଅଫଶୟକୀଣ ଫୟଫସ୍ଥା ଛକି ି? 

 ସ୍କରୁୄଯ ଫଜି୍ଞାନ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଓ 
କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଯୀକ୍ଷାଗାଯ ଗୁଡକିଯ 
ଫସ୍ଥା କିଯ ି? ଏଗୁଡକିଯ 
ଉନ୍ନତକିଯଣାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆାଯଫି ? 

 ପ୍ରୄମାଜନୀଣ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାଣୀ ଶକି୍ଷକ 
ଏଆ ସ୍କରୁଗୁଡିୄ ଯ ଛନ୍ତ ିନା 
ଚୁକି୍ତବିତ୍ତକି ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ି?  ଗଣିତ, 
ଫଜି୍ଞାନ ଓ ଆଂଯାଜୀ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି
କ’ଣ ? 

 ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ପ୍ରାଥଭିକ ଯଯ 
ଶକି୍ଷାଫୟଫସ୍ଥାକୁ ୄକଭିତ ିସାଫଥଜନକି 
କଯାମାଆାଯଫି ମାହା ପୄଯ 
ୄକୌଣସ ିିରାକୁ ସ୍କରୁ ଶକି୍ଷା ସଭାପ୍ତ 
କଯଫିାଯ ସୁୄମାଗଯୁ ଫଞ୍ଚତି 
କଯାମିଫ ନାହିଁ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶକି୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଅୄଭ 
କିଯ ିୄବୌୄଗାକି ଓ ସାଭାଜକି 
ଫିୄ ବଦତାକୁ ଦୂଯ କଯିାଯଫିା ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 

ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ସଭସ୍ତ ଫଷିଣୄଯ 
ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ିକ ି?ସଫୁ ଶକି୍ଷକ ନଣିଭିତ 
ଫଦିୟାଣକୁ ଅସନ୍ତ ିକ ି?  ମଦ ିନୁୄହଁ 
କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚତି ? 

 ସ୍କରୁ ାଠୟକ୍ରଭ ଫଷିଣୄଯ ିରାଭାୄନ 
ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ିସୄଚତନ 
କଯାଆୄଫ  ? 

 ଝିଭାନଙୁ୍କ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ୄେଣୀୄଯ ନଣିଭିତ ଢଫିାାଆଁ 
ଠାଆଫାକୁ ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ି
ପ୍ରୄଯାଚତି କଯାମିଫ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ସଭସ୍ତ ଫଷିଣୄଯ 
ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ିକ ି?ସଫୁ ଶକି୍ଷକ ନଣିଭିତ 
ଫଦିୟାଣକୁ ଅସନ୍ତ ିକ ି?  ମଦ ିନୁୄହଁ 
କ’ଣ କଯାମିଫା ଉଚତି ? 

 ସ୍କରୁ ାଠୟକ୍ରଭ ଫଷିଣୄଯ ିରାଭାୄନ 
ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ିସୄଚତନ 
କଯାଆୄଫ  ? 

 ଝିଭାନଙୁ୍କ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ୄେଣୀୄଯ ନଣିଭିତ ଢଫିାାଆଁ 
ଠାଆଫାକୁ ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ି
ପ୍ରୄଯାଚତି କଯାମିଫ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ 
ଛକି ି?  ୄସଗୁଡକି ଫୟଫହାଯ 
କଯୁଛନ୍ତ ିକ ି?  ମଦ ିକଛି ିସଭସୟା 
ଥାଏ ତାହା କ ିପ୍ରକାଯ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶକି୍ଷାକୁ ସାଫଥଜନୀନ 
କଯଫିାାଆଁ ଫବିିନ୍ନ ଅଥକି 
ୁଞି୍ଜନିୄ ଫଶ ଫୟଫସ୍ଥାଗୁଡକି କ’ଣ ? 
ଫିଲକ ପ୍ରାଆୄବଟ୍ ାଟଥନଯସପି୍ 
(PPP)ଫୟଫସ୍ଥାକୁ କିଯ ିଉୄେଶୟ 
ସାଧନଯ ଉାଣ ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ 
କଯାମାଆାଯଫି ?  CSR ଟକ 
(ଫୄଜଟ୍)କୁ ଏ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଉୄମାଗ କଯାମାଆ ାଯଫି କ ି? 

 ସାଫଥଜନୀନ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଶକି୍ଷାକୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିାାଆଁ ଅଫାସକି 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ବୂଭିକା କ’ଣ ? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ସଭସ୍ତ ଫଷିଣୄଯ 
ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ିକ ି?ସଫୁ ଶକି୍ଷକ 
ନଣିଭିତ ଫଦିୟାଣକୁ ଅସନ୍ତ ିକ ି?  
ମଦ ିନୁୄହ,ଁ କ’ଣ କଯାମିଫା 
ଉଚତି ? 

 ସ୍କରୁ ାଠୟକ୍ରଭ ଫଷିଣୄଯ 
ିରାଭାୄନ ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ 
କିଯ ିସୄଚତନ କଯାଆୄଫ  ? 

 ଝିଭାନଙୁ୍କ ଭାଧ୍ୟଭିକ ଓ ଉଚ୍ଚ 
ଭାଧ୍ୟଭିକ ୄେଣୀୄଯ ନଣିଭିତ 
ଢଫିାାଆଁ ଠାଆଫାକୁ 
ବିବାଫକଭାନଙୁ୍କ କିଯ ି
ପ୍ରୄଯାଚତି କଯାମିଫ ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ III : 

ଫୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷାଯ 
ସଶକି୍ତକଯଣ 

  ଅଣଙ୍କ ଫଲକଯ ସ୍କରୁଗୁଡକିୄଯ 
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭୄଯ ଦକ୍ଷତାଯ 
ଫକିାଶ ାଆଁ କ ିପ୍ରକାଯ ସୁଫଧିା ଯହଛି ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ 
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଧିକ 
ଉୄମାଗୀ ୄହଫ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଫଲକୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ 
ୄଦଶୀଣ କା କାଯଗିଯୀ ୄକୌଶ ଓ 
ାଯଂଯକି ଦକ୍ଷତା ଯହଅିସଛି ିୄମଉଁ 
ଫଷିଣୄଯ ସ୍କରୁୄଯ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ସ୍କରୁସ୍ତଯୄଯ ଏଯ ିଯାଭଶଥ 
କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଅୄଣାଜନ ୄହଫା ଉଚତି୍ 
କ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ ିରାଭାୄନ ନଜିନଜିଯ 
କାଯଗିଯୀ ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଗ୍ରହ ନୁସାୄଯ 
ଫୃତ୍ତ ିନରି୍ଦ୍ଥାଯଣକଯ ିଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ି
ାଆଁ ସୁୄମାଗାଆୄଫ ?  ୄକୌଶ ଫା 
ଦକ୍ଷତାଯ ଏକ ନକ୍ ସା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କଯାମାଆାଯଫି କ ି? 

 ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଗାଟଏି ଯୀକ୍ଷା 
ଯହଫିା ଉଚତି କ ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ 
ପ୍ରଚନ ାଆଁ ିରାଭାୄନ ଦାଫୀ କଯୁଛନ୍ତ ି
କ ି? 

 ଜଲି୍ଲା ସ୍କରୁ ଗୁଡକିଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ ଶକି୍ଷା ଓ 
ଦକ୍ଷତାଫୃର୍ଦ୍ ିକାମଥୟକ୍ରଭ ାଆଁ କ ିପ୍ରକାଯ 
ସୁଫଧିା ଯହଛି ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ 
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଧିକ ଉୄମାଗୀ 
ୄହଫ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ୄଦଶୀଣ 
କା କାଯଗିଯୀ ୄକୌଶ ଓ ାଯଂଯକି 
ଫୃତ୍ତ ିଯହଅିସଛି ିୄମଉଁ ଫଷିଣୄଯ ସ୍କରୁୄଯ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ସ୍କରୁସ୍ତଯୄଯ ଏଯ ିଯାଭଶଥ କାମଥୟକ୍ରଭଯ 
ଅୄଣାଜନ ୄହଫା ଉଚତି୍ କ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ 
ିରାଭାୄନ ନଜିନଜିଯ କାଯଗିଯୀ ଦକ୍ଷତା 
ଓ ଅଗ୍ରହ ନୁସାୄଯ ଫୃତ୍ତ ିନରି୍ଦ୍ଥାଯଣକଯ ି
ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ 
ସୁୄମାଗାଆୄଫ ?  ୄକୌଶ ଫା 
ଦକ୍ଷତାଯ ଏକ ନକ୍ ସା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କଯାମାଆାଯଫି କ ି? 

 ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଗାଟଏି ଯୀକ୍ଷା 
ଯହଫିା ଉଚତି କ ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ 
ାଠୟକ୍ରଭ ପ୍ରଚନ ାଆଁ 
ିରାଭାୄନ ଦାଫ ିକଯୁଛନ୍ତ ିକ ି? 

 ଜଲି୍ଲା ସ୍କରୁ ଗୁଡକିଯ ଧନ୍ଦାଭୂକ 
ଶକି୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତାଫୃର୍ଦ୍ ିକାମଥୟକ୍ରଭ ାଆଁ 
କ ିପ୍ରକାଯ ସୁଫଧିା ଯହଛି ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ 
ଧନ୍ଦାଭୂକ ାଠୟକ୍ରଭ ଧିକ 
ଉୄମାଗୀ ୄହଫ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ 
ୄଦଶୀଣ କା କାଯଗିଯୀ ୄକୌଶ 
ଓ ାଯଂଯକି ଫୃତ୍ତ ିଯହଅିସଛି ି
ୄମଉଁ ଫଷିଣୄଯ ସ୍କରୁୄଯ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟଯ ଅଥଥନୀତକି 
ଅଫଶୟକତା ୂଯଣାଆଁ 
ୄକଉଁପ୍ରକାଯ ଫୃତ୍ତ/ିଦକ୍ଷତା 
ପ୍ରୄଣାଜନ ? 

 ଅୄଭ କିଯ ିଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକୁି 
ଧିକ ଦକ୍ଷତାବିତ୍ତକି ଫୃତ୍ତଗିତ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅୄଣାଜନ କଯଫିା ାଆଁ 
ନିୄ ଣାଜତି କଯିାଯଫିା ? 

 ସ୍କରୁସ୍ତଯୄଯ ଏଯ ିଯାଭଶଥ 
କାମଥୟକ୍ରଭଯ ଅୄଣାଜନ ୄହଫା 
ଉଚତି୍ କ,ି ୄମଉଁଥିୄଯ ିରାଭାୄନ 
ନଜିନଜିଯ କାଯଗିଯୀ ଦକ୍ଷତା ଓ 
ଅଗ୍ରହ ନୁସାୄଯ ଫୃତ୍ତ ି
ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣକଯ ିଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ି
ାଆଁ ସୁୄମାଗାଆୄଫ ?  ୄକୌଶ 
ଫା ଦକ୍ଷତାଯ ଏକ ନକ୍ ସା ପ୍ରସୁ୍ତତ 
କଯାମାଆାଯଫି କ ି? 

 ିରାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଗାଟଏି ଯୀକ୍ଷା 
ଯହଫିା ଉଚତି କ ି? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ IV : 

ଫଦିୟାଣ 
ଯୀକ୍ଷା 
ଫୟଫସ୍ଥାଯ 
ସଂସ୍କାଯ 

   ଅଣ CCE ନୀତକୁି ସଭଥଥନ 
କଯୁଛନ୍ତକି ି?  ମଦ ିକଯୁନାହାନ୍ତ,ି ୄତୄଫ 
କାହିଁକ ି?CCE ଯ ଫକିଳ୍ପବାୄଫ ଅଣ 
କ’ଣ କହ ିାଯିୄ ଫ ? 

 ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄପର ଉଠାଆୄଦଫା ନୀତ ି
କ’ଣ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ 
ବିଫୃର୍ଦ୍ ିକଯାଆଛ?ି  ମଦ ିନୁୄହ,ଁ କାଯଣ 
କ’ଣ ଓ ଅଉ ୄକଉଁ ଯଫିତ୍ତଥନ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ୄକଉଁ ବାଫୄଯ ଯୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ତକୁି ସୁଦୃଢ 
କୄର ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଚଭାନ 
ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ସାଭଗି୍ରକ ଅକନ 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଭାକଥ ଫଦୄଯ ୄଗ୍ରଡ ୄଦଫା ଦ୍ୱାଯା କ’ଣ 
ଚା କଭିମାଆଛ ିଓ ଧିକ ବର ଅକନ 
ାଆଁ ସାହାମୟ କଯୁଛ ି? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଉତ୍ତଭ ଭୂରୟାଣନ ାଆଁ 
ଭୂରୟାଣନ ର୍ଦ୍ତିୄ ଯ ଅଉ କ’ଣ ସଂସ୍କାଯ 
ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ଅଣ CCE ନୀତକୁି ସଭଥଥନ 
କଯୁଛନ୍ତକି ି?  ମଦ ିକଯୁନାହାନ୍ତ,ି 
ୄତୄଫ କାହିଁକ ି?CCE ଯ 
ଫକିଳ୍ପବାୄଫ ଅଣ କ’ଣ କହ ି
ାଯିୄ ଫ ? 

 ଯୀକ୍ଷାୄଯ ୄପର ଉଠାଆୄଦଫା 
ନୀତ ିକ’ଣ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଶକି୍ଷଣ 
ଦକ୍ଷତାୄଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିଘଟାଆଛ?ି  
ମଦ ିନୁୄହ,ଁ କାଯଣ କ’ଣ ଓ ଅଉ 
ୄକଉଁ ଯଫିତ୍ତଥନ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ୄକଉଁ ବାଫୄଯ ଯୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ତକୁି 
ସୁଦୃଢ କୄର ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ 
ଚଭାନ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ସାଭଗି୍ରକ 
ଅକନ କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଭାକଥ ଫଦୄଯ ୄଗ୍ରଡ ୄଦଫା ଦ୍ୱାଯା 
କ’ଣ ଚା କଭିମାଆଛ ିଓ ଧିକ 
ବର ଅକନ ାଆଁ ସାହାମୟ 
କଯୁଛ ି? 

 ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ ଉତ୍ତଭ ଭୂରୟାଣନ 
ାଆଁ ଭୂରୟାଣନ ର୍ଦ୍ତିୄ ଯ ଅଉ 
କ’ଣ ସଂସ୍କାଯ ାଆଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ସ୍କରୁ ଯୀକ୍ଷା ର୍ଦ୍ତ ିୄକଫ 
ଜ୍ଞାନବିତ୍ତକି ନଯହ ିଜ୍ଞାନଯ 
ଉୄମାଗ ଓ ସଭସୟାଯ ସଭାଧାନ 
ଭୂକ ପ୍ରଶନ ଦଅିମିଫା ଉଚତି ୄହଫ 
କ?ି 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ V : 
ଶକି୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି ାଆଁ 
ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣଯ 
ୁନଫନିୟାସ 

   ଅଣଙ୍କ ଜଲି୍ଲାୄଯ ସଫୁ ସ୍ତଯୄଯ ଶକି୍ଷକ 
ବାଫ ଦୂଯ କଯଫିା ାଆଁ କ ିଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ଫିୄ ଶଷ କଯ ିଗଣିତ, 
ଫଜି୍ଞାନ ଓ ବାଷା ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ 
କ ି?  ଶକି୍ଷକ ବାଫ ୂଯଣ ାଆଁ କ’ଣ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଉଛ ି? 

 ନମୁିକି୍ତ ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ଚାକଯିୀୄଯ ଥିଫା 
ଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କ ଫୃତ୍ତଗିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫକିାଶ 
ାଆଁ କ’ଣ ଯାଭଶଥ ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ୄଗାଟଏି ଭମଥୟାଦାୂର୍ଣ୍ଥ ଫୃତ୍ତ ିବାଫୄଯ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ଫସ୍ଥାକୁ ଅୄଭ କିଯ ି
ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ୄଦଆାଯଫିା ?  ଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କଯ 
ୄପ୍ରଯଣା ଓ ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କଯଫିା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କଯ 
ଦାଣିତ୍ୱୄଫାଧତା ାଆଁ କ’ଣ କଯିାଯଫିା ? 

 ଶକି୍ଷକ-ପ୍ରଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କଯ ଗୁଣାତ୍ମକ ଫକିାଶ 
କିଯ ିୄହାଆାଯଫି? 

 DIET,SCERT ଓ ନୟ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ନୁଷ୍ଠାନ ମୄଥଷ୍ଟ ଯଭିାଣୄଯ ଛ ିକ ି? 

 ଶକି୍ଷକ ଫୃତ୍ତିୄ ଯ ୄମାଗୄଦଫା ାଆଁ ଅୄଭ 
ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ ସଂଖୟାରଘ ୁ
ଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କଯିାଯଫିା କ ି? 

 ଅଣଙ୍କ ଯାଜୟୄଯ ସଫୁ ସ୍ତଯୄଯ 
ଶକି୍ଷକ ବାଫ ଦୂଯ କଯଫିା ାଆଁ କ ି
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ ଶକି୍ଷକ ଫିୄ ଶଷ 
କଯ ିଗଣିତ, ଫଜି୍ଞାନ ଓ ବାଷା 
ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସଂଖୟା ମୄଥଷ୍ଟ କ ି?  
ଶକି୍ଷକ ବାଫ ୂଯଣ ାଆଁ କ’ଣ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଉଛ ି? 

 ନମୁିକି୍ତ ୂଫଥଯୁ ଓ ଚାକଯିୀୄଯ ଥିଫା 
ଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କ ଫୃତ୍ତଗିତ ଗୁଣାତ୍ମକ 
ଫକିାଶ ାଆଁ କ’ଣ ଯାଭଶଥ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ୄଗାଟଏି ଭମଥୟାଦାୂର୍ଣ୍ଥ ଫୃତ୍ତ ି
ବାଫୄଯ ଶକି୍ଷାଦାନ ଫସ୍ଥାକୁ ଅୄଭ 
କିଯ ିଉଚ୍ଚସ୍ଥାନ ୄଦଆାଯଫିା ?  
ଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କଯ ୄପ୍ରଯଣା ଓ ଶକି୍ଷଣ 
ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ାଆଁ 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ଦାଣିତ୍ୱୄଫାଧତା ାଆଁ 
କ’ଣ କଯିାଯଫିା ? 

 ଶକି୍ଷକ-ପ୍ରଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କଯ ଗୁଣାତ୍ମକ 
ଫକିାଶ କିଯ ିୄହାଆାଯଫି? 

 DIET,SCERT ଓ ନୟ ଶକି୍ଷକ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନୁଷ୍ଠାନ ମୄଥଷ୍ଟ 
ଯଭିାଣୄଯ ଛ ିକ ି? 

 ଶକି୍ଷକ ଫୃତ୍ତିୄ ଯ ୄମାଗୄଦଫା ାଆଁ 
ଅୄଭ ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ 
ସଂଖୟାରଘ ୁଫୟକି୍ତଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି 
କଯିାଯଫିା କ ି? 

 ସଭଗ୍ର ଯାଜୟୄଯ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ନୁଷ୍ଠାନ ଗଡକିଯ ଯଚିାନା ଓ 
ସଂୄମାଜନା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କ’ଣ ସଫୁ 
ସଭସୟାଯ ଅହୱାନ ଯହଛି ି? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ VI : 

ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ଓ 
ଜାତୀଣ ଭୁକ୍ତ 
ଫଦିୟାଣ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
ଭହିା, 
ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି 
ଜନଜାତ ିଓ 
ସଂଖୟାରଘଙୁ୍କ 
ଉୄଯ ଫିୄ ଶଷ 
ଗୁଯୁତ୍ୱୄଦଆ 
ଗ୍ରାଭୀଣ 
ସାକ୍ଷଯତାକୁ 
ତ୍ୱଯାନିୱତ କଯଫିା 

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକିୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ୄକଉଁ 
ସ୍ତଯୄଯ ଛ ି? ନଯିକ୍ଷଯଙୁ୍କ ଫୟଫହାଯକି 
ସାକ୍ଷଯ କଯଫିା ାଆଁ କଛି ିଉଦୟଭ 
କଯାମାଆଛ ିକ ି? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକିୄଯ କ ି
ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ? 

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାକିା ଜାତୀଣ 
ଭୁକ୍ତ ଫଦିୟାଣୄଯ ନାଭ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯଛିନ୍ତ ିକ ି?  ନଣିଭିତ ସ୍କରୁ ମିଫାୄଯ 
ଫାଧା କ’ଣ? 

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକିୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ୄକଉଁ 
ସ୍ତଯୄଯ ଛ ି? ନଯିକ୍ଷଯଙୁ୍କ ଫୟଫହାଯକି 
ସାକ୍ଷଯ କଯଫିା ାଆଁ କଛି ିଉଦୟଭ 
କଯାମାଆଛ ିକ ି? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକିୄଯ କ ି
ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ? 

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାକିା ଜାତୀଣ 
ଭୁକ୍ତ ଫଦିୟାଣୄଯ ନାଭ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯଛିନ୍ତ ିକ ି?  ନଣିଭିତ ସ୍କରୁ ମିଫାୄଯ 
ଫାଧା କ’ଣ? 

 ଭହିା, ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ 
ସଂଖୟାରଘଙୁ୍କ ସାକ୍ଷଯତା ଫୃର୍ଦ୍ିାଆଁ କ’ଣ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଏଆ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ଓ ଭୁକ୍ତ 
ଫଦିୟାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପାଆଦା ାଉଛନ୍ତ ି
କ ି? 

 ସ୍କରୁୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଓ ଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କଯ 
ନଣିଭିତ ଉସ୍ଥାନ ାଆଁ ଫଲକଯ ଶକି୍ଷା 
ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷଯୁ କଛି ିଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ିକ ି?  ଫଲକଯ ଶକି୍ଷାଧିକାଯୀ 
ଫଦିୟାଣ ଯଦିଶଥନୄଯ ମାଆ 
ବରବାୄଫ କତ୍ତଥଫୟ କଯଫିାାଆଁ 
ଯାଭଶଥ ଦିନ୍ତ ିକ ି? 

 ଫଲକ ସ୍କରୁଗୁଡକିୄଯ ଶକି୍ଷକ ଛନ୍ତ ିକ ି?  
ପ୍ରକୃତ ଶକି୍ଷଣ ଓ ଶକି୍ଷାଦାନଯ ସୁଫୟଫସ୍ଥା 
ାଆଁ କ'ଣ କଯାମାଆଛ ି? 

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକିୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ୄକଉଁ ସ୍ତଯୄଯ 
ଛ ି? ନଯିକ୍ଷଯଙୁ୍କ ଫୟଫହାଯକି ସାକ୍ଷଯ 
କଯଫିା ାଆଁ କଛି ିଉଦୟଭ କଯାମାଆଛ ି
କ ି? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭ ଗୁଡକିୄଯ କ ି
ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ? 

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାକିା ଜାତୀଣ 
ଭୁକ୍ତ ଫଦିୟାଣୄଯ ନାଭ ଞ୍ଜୀକଯଣ 
କଯଛିନ୍ତ ିକ ି?  ନଣିଭିତ ସ୍କରୁ ମିଫାୄଯ 
ଫାଧା କ’ଣ? 

 ଭହିା, ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ିଓ 
ସଂଖୟାରଘଙୁ୍କ ସାକ୍ଷଯତା ଫୃର୍ଦ୍ିାଆଁ କ’ଣ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଏଆ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ଓ ଭୁକ୍ତ 
ଫଦିୟାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପାଆଦା ାଉଛନ୍ତ ି
କ ି? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକି ଜୀଫକିା ଫା 
ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସହତି ସଂକତି କ ି ? 

 ନାଯୀ ଶକି୍ଷା ସହତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଓ 
ଅଥଥନୀତକି ତଥା ନୟାଣବିତ୍ତକି ସାକ୍ଷଯତା 
ପ୍ରବୃତ ିୄମାଡାମାଆ ାଯଫି କ ି? 

 ଗ୍ରାଭଗୁଡକିୄଯ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ୄକଉଁ 
ସ୍ତଯୄଯ ଛ ି? ନଯିକ୍ଷଯଙୁ୍କ 
ଫୟଫହାଯକି ସାକ୍ଷଯ କଯଫିା ାଆଁ 
କଛି ିଉଦୟଭ କଯାମାଆଛ ିକ ି? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭ ଗୁଡକିୄଯ କ ି
ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ ପ୍ରୄଣାଜନ ? 

 ଗଁାଯ 15 ଫଷଥଯୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଥ ଫାକିା 
ଜାତୀଣ ଭୁକ୍ତ ଫଦିୟାଣୄଯ ନାଭ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯଛିନ୍ତ ିକ ି?  ନଣିଭିତ 
ସ୍କରୁ ମିଫାୄଯ ଫାଧା କ’ଣ? 

 ଭହିା, ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ ି
ଓ ସଂଖୟାରଘଙୁ୍କ ସାକ୍ଷଯତା 
ଫୃର୍ଦ୍ିାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି? 

 ଏଆ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା ଓ ଭୁକ୍ତ 
ଫଦିୟାଣ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ପାଆଦା 
ାଉଛନ୍ତ ିକ ି? 

 ସ୍କରୁୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଓ ଶକି୍ଷକଭାନଙ୍କଯ 
ନଣିଭିତ ଉସ୍ଥାନକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କଯଫିା ାଆଁ ଯାଜୟ ପ୍ରଶାସନ କ ି
ଦୄକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଯଛି ି? 

 ଶକି୍ଷାଯ ଉନ୍ନତ ିାଆଁ ୄଫସଯକାଯୀ 
ସଂସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସ ିସ୍ୱାଧୀନ 
ସଂସ୍ଥା କଛି ିପ୍ରବାଫ ଡରିା ବ ି
କାମଥୟ କଯଛିନ୍ତ ିକ ି?  ଏଫଂ 
ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରବାଫ ୄକୄତଦୂଯ ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
 ଏଆଯ ିକାମଥୟକ୍ରଭକୁ କାମଥୟକାଯୀ 

କଯାଆଫାୄଫୄ ପ୍ରଶାସନ କ ି
ପ୍ରକାଯ ସୁଫଧିାଯ ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁଏ ? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷା କାମଥୟକ୍ରଭଗୁଡକି 
ଜୀଫକିା ଫା ନମୁିକି୍ତ ପ୍ରକ୍ରିଣା ସହତି 
ସଂକତି କ ି ? 

 ନାଯୀ ଶକି୍ଷା ସହତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷତା ଓ 
ଅଥଥନୀତକି ତଥା ନୟାଣବିତ୍ତକି 
ସାକ୍ଷଯତା ପ୍ରବୃତ ିୄମାଡାମାଆ 
ାଯଫି କ ି? 

ପ୍ରସଙ୍ଗ VII : 

ଫଦିୟାଣ ଓ 
ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷାୄଯ 
ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାଯ 
ପ୍ରମୁକି୍ତ ଫୟଫସ୍ଥାଯ 
ଉନ୍ନତକିଯଣ 

  ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ (ICT) 
ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତ ି? 

 ୄସଥିୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସଭସୟାଯ 
ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି– କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଓ 
ଅନୁଷଙି୍ଗକ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ, ପ୍ରଶକିି୍ଷତ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କଯ ବାଫ, ପ୍ରଶାସନକି ସଭସୟା, 
ଯଚିାନା ଫୟଫସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସ ି
ସଭସୟା ଏସଫୁକୁ ଦୂଯକଯଫିା ାଆଁ କ’ଣ 
କଯଫିା ସମ୍ଭଫ? 

 ୄମଉଁ ସ୍କରୁୄଯ ICT ସାହାମୟୄଯ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ୄହଉଛ ିୄସଠାୄଯ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ବର କଯୁଛନ୍ତ ିକ ି?  
ୄେଣୀ ଶକି୍ଷାଦାନ ୄଫୄ ICT ଫୟଫହାଯ 
ାଆଁ ଅଗ୍ରହୀ କ ି?  ଶକି୍ଷକଭାୄନ 
କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ସାହାମୟୄଯ ଶକି୍ଷାଦାନ ାଆଁ 
ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃତ୍ତ ବାୄଫ ଅଗ୍ରହୀ କ ିନା 
ୄସଥିାଆଁ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫା ୄକୌଣସ ି

 ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ ଭାଧ୍ୟଭିକ 
ଫଦିୟାଣ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ (ICT) ଫୟଫହାଯ 
କଯୁଛନ୍ତ ି? 

 ୄସଥିୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସଭସୟାଯ 
ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି– କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଓ 
ଅନୁଷଙି୍ଗକ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ, ପ୍ରଶକିି୍ଷତ 
ଶକି୍ଷକଙ୍କଯ ବାଫ, ପ୍ରଶାସନକି ସଭସୟା, 
ଯଚିାନା ଫୟଫସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସ ି
ସଭସୟା ଏସଫୁକୁ ଦୂଯକଯଫିା ାଆଁ କ’ଣ 
କଯଫିା ସମ୍ଭଫ? 

 ୄମଉଁ ସ୍କରୁୄଯ ICT ସାହାମୟୄଯ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ୄହଉଛ ିୄସଠାୄଯ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ବର କଯୁଛନ୍ତ ିକ ି?  ୄେଣୀ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ୄଫୄ ICT ଫୟଫହାଯ ାଆଁ 
ଅଗ୍ରହୀ କ ି?  ଶକି୍ଷକଭାୄନ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ 
ସାହାମୟୄଯ ଶକି୍ଷାଦାନ ାଆଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃତ୍ତ 
ବାୄଫ ଅଗ୍ରହୀ କ ିନା ୄସଥିାଆଁ 

 ଫଲକୄଯ ୄକୄତ ପ୍ରାଥଭିକ ଓ 
ଭାଧ୍ୟଭିକ ଫଦିୟାଣ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକି୍ତ 
(ICT) ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତ ି? 

 ୄସଥିୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ସଭସୟାଯ 
ସମ୍ମଖୁୀନ ହୁନ୍ତ ି– କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ଓ 
ଅନୁଷଙି୍ଗକ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ବାଫ, 
ପ୍ରଶକିି୍ଷତ ଶକି୍ଷକଙ୍କଯ ବାଫ, 
ପ୍ରଶାସନକି ସଭସୟା, ଯଚିାନା 
ଫୟଫସ୍ଥା ଫା ନୟ ୄକୌଣସ ିସଭସୟା 
ଏସଫୁକୁ ଦୂଯକଯଫିା ାଆଁ କ’ଣ 
କଯଫିା ସମ୍ଭଫ? 

 ୄମଉଁ ସ୍କରୁୄଯ ICT ସାହାମୟୄଯ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ୄହଉଛ ିୄସଠାୄଯ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାୄନ ବର କଯୁଛନ୍ତ ିକ ି?  
ୄେଣୀ ଶକି୍ଷାଦାନ ୄଫୄ ICT 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରତଫିନ୍ଧକ ଛ ିକ ି?  ଫଦିୟାଣୄଯ 
ୄେଣୀ ଶକି୍ଷାଦାନୄଯ ICTଫୟଫହାଯଯ 
ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫା ବଣକୁ ଦୂଯ କଯଫିା ାଆଁ 
କ’ଣ ପ୍ରତକିାଯ କଯାମାଆ ାଯଫି ? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷାଯ ଗ୍ରଗତ ିାଆଁ 
ICTଉୄମାଗଯ ଫବିିନ୍ନ ଦଗିଗୁଡକି 
କ’ଣ ? ଉୄମାଗଯ ଫବିିନ୍ନ ସଭସୟା 
କ’ଣ ଓ ୄସଗୁଡକିଯ ସଭାଧାନ କିଯ ି
କଯାମିଫ ? 

ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଯହଛି ିକ?ି  ଫଦିୟାଣୄଯ 
ୄେଣୀ ଶକି୍ଷାଦାନୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ 
ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫା ବଣକୁ ଦୂଯ କଯଫିା ାଆଁ 
କ’ଣ ପ୍ରତକିାଯ କଯାମାଆ ାଯଫି ? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷାଯ ଗ୍ରଗତ ିାଆଁ ICT 
ଉୄମାଗଯ ଫବିିନ୍ନ ଦଗିଗୁଡକି କ’ଣ ? 
ଉୄମାଗଯ ଫବିିନ୍ନ ସଭସୟା କ’ଣ ଓ 
ୄସଗୁଡକିଯ ସଭାଧାନ କିଯ ିକଯାମିଫ ? 

 ICT ଫୟଫହାଯ ଦ୍ୱାଯା ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା 
ବିଫୃର୍ଦ୍ଯି ୄକୌଣସ ିନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତଥୟ ଛ ି
କ ି? 

 ଫଦିୟାଣ ଶକି୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଫକିାଶ ଓ 
ସୄଫଥାତ୍ତଭ ୄନୈୁଣୟ ଜଥନ କଯଫିା ାଆଁ 
ଅୄଭ କିଯ ିପ୍ରମୁକି୍ତ ଫଦିୟାଯ ସପ 
ଉୄମାଗକୁ ସଫଥାଧିକ ନୁକୂ 
କଯିାଯଫିା ? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ ଫବିିନ୍ନ 
ଦଗିଗୁଡକି କ’ଣ? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ ୄେଷ୍ଠ 
ବୟାସ, ବିଜ୍ଞତାଯ ୄେଷ୍ଠ ନଭୂନା କ’ଣ? 

ଫୟଫହାଯ ାଆଁ ଅଗ୍ରହୀ କ ି?  
ଶକି୍ଷକଭାୄନ କମୁ୍ପ୍ୟଟଯ ସାହାମୟୄଯ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ାଆଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଫୃତ୍ତ ବାୄଫ 
ଅଗ୍ରହୀ କ ିନା ୄସଥିାଆଁ 
ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଯହଛି ିକ ି?  ଫଦିୟାଣ 
ୄେଣୀ ଶକି୍ଷାଦାନୄଯ ICT 
ଫୟଫହାଯଯ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ ଫା ବଣକୁ 
ଦୂଯ କଯଫିା ାଆଁ କ’ଣ ପ୍ରତକିାଯ 
କଯାମାଆ ାଯଫି ? 

 ୄପ୍ରୌଢଶକି୍ଷାଯ ଗ୍ରଗତ ିାଆଁ ICT 
ଉୄମାଗଯ ଫବିିନ୍ନ ଦଗିଗୁଡକି 
କ’ଣ ? ଉୄମାଗଯ ଫବିିନ୍ନ 
ସଭସୟା କ’ଣ ଓ ୄସଗୁଡକିଯ 
ସଭାଧାନ କିଯ ିକଯାମିଫ ? 

 ICT ଫୟଫହାଯ ଦ୍ୱାଯା ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା 
ବିଫୃର୍ଦ୍ଯି ୄକୌଣସ ିନରି୍ଦ୍ଷି୍ଟ ତଥୟ 
ଛ ିକ ି? 

 ଫଦିୟାଣ ଶକି୍ଷା ଗୁଣାତ୍ମକ ଫକିାଶ ଓ 
ସୄଫଥାତ୍ତଭ ୄନୈୁଣୟ ଜଥନ କଯଫିା 
ାଆଁ ଅୄଭ କିଯ ିପ୍ରମୁକି୍ତ ଫଦିୟାଯ 
ସପ ଉୄମାଗକୁ ସଫଥାଧିକ 
ନୁକୂ କଯିାଯଫିା? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ 
ଫବିିନ୍ନ ଦଗିଗୁଡକି କ’ଣ? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ICT ଫୟଫହାଯଯ 
ୄେଷ୍ଠ ବୟାସ, ବିଜ୍ଞତା କ’ଣ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ VIII : 

ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙ୍କଯ 
ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାଯ 
ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ 
ଫଦିୟାଣ 
ଶକି୍ଷାୄଯ ଫଜି୍ଞାନ, 
ଗଣିତ ଓ ପ୍ରମୁକି୍ତ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ାଆଁ 
ନୂତନଜ୍ଞାନ ଓ 
ଶକି୍ଷାର୍ଦ୍ତ ି

    ଦଶଭ ୄେଣୀ ୄଫାଡଥ ଯୀକ୍ଷାୄଯ 
ୄପର ୄହଉଥିଫା 80% ଶକି୍ଷାଥଥୀ 
ଗଣିତ ଓ ଫଜି୍ଞାନୄଯ ଦୁଫଥ 
ଶକି୍ଷାାଆଁ କୃତକାମଥୟ 
ୄହାଆଥାନ୍ତ ି।  ଉଚ୍ଚଭାଧ୍ୟଭିକ ସ୍ତଯୄଯ 
ଫଜି୍ଞାନୄଯ କଭ ସଂଖୟକ ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ 
ନାଭୄରଖା ଓ ଦୁଫଥ ଶକି୍ଷା ଫୟଫସ୍ଥା 
ୄଦଶୄଯ ୄଫୈଜ୍ଞାନକି ଭାନଫ ସଭୱ 
ଫକିାଶୄଯ ପ୍ରତଫିନ୍ଧକ ୄହାଆଛ ି।  
ଫଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶକି୍ଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 
ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ି।  
ଅୄଭ କିଯ ିଏହସିଫୁ ସଭସୟା 
ସଭାଧାନ କଯିାଯଫିା? 

 ଧିକ ସୁପ ାଆଫା ାଆଁ 
ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାଦାନ ଓ ଶକି୍ଷଣ 
ଫୟଫସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କଯଫିାାଆଁ ୄକଉଁ 
ପ୍ରକାଯ କାମଥୟର୍ଦ୍ତ ିନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ସ୍କରୁ ଶକି୍ଷାୄଯ ାଠୟକ୍ରଭ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ 
ଶକି୍ଷାଦାନ ର୍ଦ୍ତ ିନୂତନତା ଓ ଫଫିଧି 
ୄକୌଶଯ ଉୄମାଗକୁ କିଯ ି
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିନଭିୄନ୍ତ 
ପ୍ରମୁକି୍ତ ଫଦିୟାଯ ପ୍ରବାଫଶାୀ 
ଉୄମାଗ ାଆଁ ୄକଉଁ ଦୄକ୍ଷ 
ୄନଫା ପ୍ରୄଣାଜନ ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ IX : 

ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ 
ଅକନ, ଭାନ 
ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ ଓ 
ଯଚିାନା 
ଫୟଫସ୍ଥା 

 ଅଞ୍ଚକି ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ମଥାଥଥ 
ଯଚିାନା ାଆଁ ସ୍କରୁ ଯଚିାନା 
ସଭିତ ିସକ୍ରିଣ କ ି? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ ୂଫଥଯୁ ଥିଫା 
କଡାକଡ ିନୁଧ୍ୟାନ ଫୟଫସ୍ଥା ୁଣି 
ଚାରୁକଯଫିା ଉଚତି ୄହଫକ?ି ପ୍ରଚତି 
ସ୍କରୁ ଯଚିାନା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ 
ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ ସୁାଯସି 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ 
ଅହୁଯ ିବରବାୄଫ କିଯ ିଦୃଷି୍ଟ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀୄଯ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄକୄତଦୂଯ 
ଯହଫି? 

 ଅଞ୍ଚକି ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ମଥାଥଥ 
ଯଚିାନା ାଆଁ ସ୍କରୁ ଯଚିାନା 
ସଭିତ ିସକ୍ରିଣ କ ି? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ ୂଫଥଯୁ ଥିଫା 
କଡାକଡ ିନୁଧ୍ୟାନ ଫୟଫସ୍ଥା ୁଣି 
ଚାରୁକଯଫିା ଉଚତି ୄହଫକ?ି ପ୍ରଚତି 
ସ୍କରୁ ଯଚିାନା ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ 
ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ ସୁାଯସି 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ 
ଅହୁଯ ିବରବାୄଫ କିଯ ିଦୃଷି୍ଟ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀୄଯ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄକୄତଦୂଯ 
ଯହଫି? 

 ଅଞ୍ଚକି ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ମଥାଥଥ 
ଯଚିାନା ାଆଁ ସ୍କରୁ ଯଚିାନା ସଭିତ ି
ସକ୍ରିଣ କ ି? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିୄଯ ୂଫଥଯୁ ଥିଫା କଡାକଡ ି
ନୁଧ୍ୟାନ ଫୟଫସ୍ଥା ୁଣି ଚାରୁକଯଫିା ଉଚତି 
ୄହଫକ?ି ପ୍ରଚତି ସ୍କରୁ ଯଚିାନା 
ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଯଫିତ୍ତଥନ 
ସୁାଯସି କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ ଅହୁଯ ି
ବରବାୄଫ କିଯ ିଦୃଷ୍ଟି ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣ ଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀୄଯ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ ନଣିନ୍ତ୍ରଣ ୄକୄତଦୂଯ ଯହଫି? 

 ସ୍କରୁଶକି୍ଷା କ ିପ୍ରକାଯ ସଭସୟା ଓ ଅହୱାନଯ 
ସମ୍ମଖୁୀନ ୄହଉଛ ି? ସ୍କରୁ ଗୁଡକିଯ 
ଗୁଣାତ୍ମକ ଫକିାଶାଆଁ ୄସଆ ଅଧାଯୄଯ  
କ ିଯାଭଶଥ ଦଅିମାଆାଯଫି?  
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ଫଦିୟାଣ ଶକି୍ଷାଦାନୄଯ 
ଂଶଗ୍ରହଣ କଯଫିା ଓ ଶକି୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା 
ଫଢାଆଫାୄଯ ୄପଲ୍ ଉଠାଆୄଦଫାକୁ ବର 
ଫୟଫସ୍ଥା କୁହାମାଆ ାଯଫିକ ି?  ୄଗାଟଏି 
ୄେଣୀୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ୄପଲ୍ 
କଯାମିଫା ଉଚତି କ ି? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ଶକି୍ଷାଗତ ଭାନ 
ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ ଓ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ ପ୍ରଚତି 
ବିଜ୍ଞତା କ’ଣ?  ଧିକ ଉୄଲ୍ଲଖୄମାଗୟ 
ସପତା ାଆଫାାଆଁ ତାହାଯ କିଯ ି
ଉତ୍ତୄଯାତ୍ତଯ ଉନ୍ନତ ିକଯାମାଆାଯଫି ? 

 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ଗୁଣାତ୍ମକ 
ଅକନ ଓ ଭାନ ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ 
ଫଷିଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ? 

 ପ୍ରଚତି ସ୍କରୁ ଯଚିାନା 
ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ 
ଯଫିତ୍ତଥନ ସୁାଯସି 
କଯାମାଆାଯଫି? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ କାମଥୟୄଶୈୀକୁ 
ଅହୁଯ ିବରବାୄଫ କିଯ ିଦୃଷି୍ଟ 
ଦଅିମାଆାଯଫି ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ସପତାଯ 
ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ ଅୄଭ ୄଗାଷ୍ଠୀଗତ 
ସଭୱ ଓ େଭଯ ଉୄମାଗ କିଯ ି
କଯିାଯଫିା ? 

 ଫଦିୟାଣଗୁଡକିଯ ଶକି୍ଷାଗତ ଭାନ 
ନରି୍ଦ୍ଥାଯଣ ଓ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ ପ୍ରଚତି 
ବିଜ୍ଞତା କ’ଣ?  ଧିକ 
ଉୄଲ୍ଲଖୄମାଗୟ ସପତା 
ାଆଫାାଆଁ ତାହାଯ କିଯ ି
ଉତ୍ତୄଯାତ୍ତଯ ଉନ୍ନତ ି
କଯାମାଆାଯଫି ? 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ X : 

ସଭାୄଫଶ 
ଶକି୍ଷାଯ ସାଭଥଥୟ- 
ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି 
ଜନଜାତ,ି 
ସଂଖୟାରଘ ୁଓ 
ଫିୄ ଶଷ 
ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା 
ିରାଭାନଙ୍କଯ 
ଶକି୍ଷା 

 ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ସଂଖୟାରଘ ୁ
ଓ ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା 
ିରାଭାନଙ୍କଯ ଶକି୍ଷାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ କ ି
କାମଥୟନ୍ଥା ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛ ି? 

 ଦୁଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା 
ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି?  ଅଉ ଧିକ କ’ଣ 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ 
ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଫିୄ ଶଷ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି? 

 ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ସଂଖୟାରଘ ୁ
ଓ ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା 
ିରାଭାନଙ୍କଯ ଶକି୍ଷାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ କ ି
କାମଥୟନ୍ଥା ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛ ି? 

 ଦୁଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା 
ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି?  ଅଉ ଧିକ କ’ଣ 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ 
ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଫିୄ ଶଷ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି? 

 ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ସଂଖୟାରଘ ୁଓ 
ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ ଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ 
ଶକି୍ଷାଯ ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ କ ିକାମଥୟନ୍ଥା 
ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛ ି? 

 ଦୁଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ 
ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି?  
ଅଉ ଧିକ କ’ଣ କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ 
ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଫିୄ ଶଷ 
ଦୄକ୍ଷ ନଅିମାଆଛ ି? 

 ନୁସୂଚତି ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି 
ସଂଖୟାରଘ ୁଓ ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନ 
ଥିଫା ିରାଭାନଙ୍କଯ ଶକି୍ଷାଯ 
ବିଫୃର୍ଦ୍ ିାଆଁ କ ିକାମଥୟନ୍ଥା 
ଫରଭୱନ କଯାମାଉଛ ି? 

 ଦୁଫଥ ୄେଣୀଯ ିରାଭାନଙ୍କ ସୁଯକ୍ଷା 
ାଆଁ ୄକଉଁ ପ୍ରକାଯ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି?  ଅଉ ଧିକ କ’ଣ 
କଯାମାଆାଯଫି ? 

 ଫିୄ ଶଷ ପ୍ରୄଣାଜନଥିଫା 
ିରାଭାନଙ୍କଯ ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ୄକଉଁ 
ପ୍ରକାଯ ଫିୄ ଶଷ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆଛ ି? 

 
ପ୍ରସଙ୍ଗ XI : 

ବାଷାଯ ଉନ୍ନତ ି
ସାଧନ 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା 
ଶକି୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛ ିୄଫାରି 
ଅଣ ନୁବଫ କଯନ୍ତ ିକ ି?  
ଫଦିୟାଣୄଯ ଫିୄ ଦଶୀ ବାଷା ଶକି୍ଷାଦାନ 
ଫଷିଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?  
ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ କାଯ କ’ଣ? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା 
ଶକି୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛ ିୄଫାରି 
ଅଣ ନୁବଫ କଯନ୍ତ ିକ ି?  
ଫଦିୟାଣୄଯ ଫିୄ ଦଶୀ ବାଷା ଶକି୍ଷାଦାନ 
ଫଷିଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?  
ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ କାଯ କ’ଣ? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା 
ଶକି୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛ ିୄଫାରି 
ଅଣ ନୁବଫ କଯନ୍ତ ିକ ି?  
ଫଦିୟାଣୄଯ ଫିୄ ଦଶୀ ବାଷା ଶକି୍ଷାଦାନ 
ଫଷିଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ ଭତ କ’ଣ?  
ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ କାଯ କ’ଣ? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ଏକଯୁ ଧିକ ବାଷା 
ଶକି୍ଷାୄଦଫାଯ ଅଫଶୟକତା ଛ ି
ୄଫାରି ଅଣ ନୁବଫ କଯନ୍ତ ିକ ି?  
ଫଦିୟାଣୄଯ ଫିୄ ଦଶୀ ବାଷା 
ଶକି୍ଷାଦାନ ଫଷିଣୄଯ ଅଣଙ୍କଯ 
ଭତ କ’ଣ?  ଏହାଯ ଉକାଯ ଓ 
କାଯ କ’ଣ? 

 ୄଗାଟଏି ସଭନିୱତ ବାଷାନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ 
କଯଫିା ପ୍ରୄଣାଜନ ୄଫାରି ଅଣ 
ନୁବଫ କଯନ୍ତ ିକ ି?  ମାହାପୄଯ 
ାଯଂାଯକି ଓ ଅଧୁନକି ଉନ୍ନତ 
ବାଷାଯ ସଭନିୱତ ଯୂ ୄଦଖିଫାକୁ 
ଭିଫି । 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ XII : 

ସଭନିୱତ ଶକି୍ଷା – 
ୄନୈତକି, 
ଶାଯୀଯକି, କା 
ଓ କାଯଗିଯୀ 
ଏଫଂ ଜୀଫନ 
ୄକୌଶ 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ୄନୈତକି ଓ ଭୂରୟୄଫାଧ 
ଶକି୍ଷା ଯହଫିା ଉଚତି କ ି? ଅଭ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କା ଓ କାଯଗିଯୀ 
ଶକି୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ ସଭୃର୍ଦ୍ 
ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କତୃ ିଫଷିଣୄଯ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯାଆଫା 
ଉଚତି କ ି?  ଏହା ଫଦିୟାଣୄଯ କିଯ ି
ୄହାଆାଯଫି ?  ଏସଫୁ କାମଥୟକାଯୀ 
କଯଫିାଯ ର୍ଦ୍ତ ିକ’ଣ ୄହଫ ? 

 ୄକୄତ ଫଦିୟାଣୄଯ ୄଖ ଡଅି ଓ 
କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧିା ଯହଛି ି?  
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ 
କବି ିୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯୁଛନ୍ତ ି?  
ଫଦିୟାଣୄଯ କ୍ରୀଡା କାମଥୟକ୍ରଭ 
ଅୄଣାଜନ କଯାମାଏ କ ି? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ୄନୈତକି ଓ ଭୂରୟୄଫାଧ 
ଶକି୍ଷା ଯହଫିା ଉଚତି କ ି? ଅଭ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କା ଓ କାଯଗିଯୀ 
ଶକି୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ ସଭୃର୍ଦ୍ 
ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କତୃ ିଫଷିଣୄଯ 
ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯାଆଫା 
ଉଚତି କ ି?  ଏହା ଫଦିୟାଣୄଯ କିଯ ି
ୄହାଆାଯଫି ?  ଏସଫୁ କାମଥୟକାଯୀ 
କଯଫିାଯ ର୍ଦ୍ତ ିକ’ଣ ୄହଫ ? 

 ୄକୄତ ଫଦିୟାଣୄଯ ୄଖ ଡଅି ଓ 
କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧିା ଯହଛି ି?  
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ କବି ି
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯୁଛନ୍ତ ି?  ଫଲକସ୍ତଯୄଯ 
କ୍ରୀଡା କାମଥୟକ୍ରଭ ଅୄଣାଜନ କଯାମାଏ 
କ ି? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ୄନୈତକି ଓ ଭୂରୟୄଫାଧ 
ଶକି୍ଷା ଯହଫିା ଉଚତି କ ି? ଅଭ 
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କା ଓ କାଯଗିଯୀ ଶକି୍ଷା 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ ସଭୃର୍ଦ୍ ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ 
ସଂସ୍କତୃ ିଫଷିଣୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯାଆଫା ଉଚତି କ ି?  ଏହା 
ଫଦିୟାଣୄଯ କିଯ ିୄହାଆାଯଫି ?   

 ୄକୄତ ଫଦିୟାଣୄଯ ୄଖ ଡଅି ଓ 
କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧିା ଯହଛି ି?  
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ କବି ି
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯୁଛନ୍ତ ି?  ଜଲି୍ଲାସ୍ତଯୄଯ 
କ୍ରୀଡା କାମଥୟକ୍ରଭ ଅୄଣାଜନ କଯାମାଏ 
କ ି? 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ନଭିନପ୍ରଦତ୍ତ କାମଥୟକ୍ରଭ 
କଯାମାଏ କ ି?  ଏଗୁଡକୁି ସୁଦୃଢ କଯଫିା 
ପ୍ରୄଣାଜନ କ?ି 

o ଜାତୀଣ ସାଭାଜକି ୄସଫା 
(ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.) 

o ସଭଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଫାହନିୀ (ଏନ୍.ସ.ିସ.ି) 
o ସାଭାଜକି କାମଥୟ 
o ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ କାମଥୟକ୍ରଭ 

 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଥିଫା ସ୍କରୁଗୁଡକି 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ କାମଥୟକ୍ରଭ ନୁଷ୍ଠିତ 
କଯଥିାନ୍ତ ିକ?ି 

 ହଁ/ନା, ମଦ ିହଁ ୄତୄଫ ନଭିନୄଯ 
ଦଶଥାମାଆଥିଫା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉଁ ଗୁଡକି  
o ଫନୀକଯଣ, ଯଚି୍ଛନ୍ନତା, ଫଜଥୟଫସୁ୍ତ 

ନଷି୍କାସନ, ଯାସ୍ତାଘାଟ ଆତୟାଦ ି। 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ୄନୈତକି ଓ 
ଭୂରୟୄଫାଧ ଶକି୍ଷା ଯହଫିା ଉଚତି 
କ ି?  ଅଭ ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କା ଓ 
କାଯଗିଯୀ ଶକି୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ 
ସଭୃର୍ଦ୍ ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କତୃ ି
ଫଷିଣୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯାଆଫା ଉଚତି କ ି?  
ଏହା ଫଦିୟାଣୄଯ କିଯ ି
ୄହାଆାଯଫି ?   

 ଅଭ ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କା ଓ 
କାଯଗିଯୀ ଶକି୍ଷା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଭଯ 
ସଭୃର୍ଦ୍ ଯମ୍ପ୍ଯା ଓ ସଂସ୍କତୃ ି
ଫଷିଣୄଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀଭାନଙୁ୍କ 
ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯାଆଫା ଉଚତି ନୁୄହଁ 
କ ି?  ଏହା ଫଦିୟାଣୄଯ କିଯ ି
ୄହାଆାଯଫି ?  ଏସଫୁ କାମଥୟକାଯୀ 
କଯଫିାଯ ର୍ଦ୍ତ ିକ’ଣ ୄହଫ ? 

 ୄକୄତ ଫଦିୟାଣୄଯ ୄଖ ଡଅି 
ଓ କ୍ରୀଡା ସଭୱନ୍ଧୀଣ ସୁଫଧିା ଯହଛି ି?  
ଫଦିୟାଣଗୁଡକି କ୍ରୀଡା କସଯତକୁ 
କବି ିୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯୁଛନ୍ତ ି?  
ଏସଫୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଭସୟା କ’ଣ ଓ 
ୄସଗୁଡକିଯ ସଭାଧାନ କିଯ ି
କଯାମାଆାଯଫି । 

 ଫଦିୟାଣୄଯ ନଭିନପ୍ରଦତ୍ତ କାମଥୟକ୍ରଭ 
କଯାମାଏ କ ି?  ଏଗୁଡକୁି ସୁଦୃଢ 
କଯଫିା ପ୍ରୄଣାଜନ କ?ି 

o ଜାତୀଣ ସାଭାଜକି ୄସଫା 
(ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍.) 

o ସଭଯ ଶକି୍ଷାଥଥୀ ଫାହନିୀ 
(ଏନ୍.ସ.ିସ.ି) 
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ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରାଭ ଫଲକ୍ ଜଲି୍ଲା ଯାଜୟ 
o କ୍ରୀଡା ଓ କସଯତ 

o ଫକୃ୍ତତା ଓ ଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି । 

o ସାକ୍ଷଯତା ବିମାନ 

o ନୟାନୟ 

o ସାଭାଜକି କାମଥୟ 
o ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ କାମଥୟକ୍ରଭ 

 ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଥିଫା 
ସ୍କରୁଗୁଡକି ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭନିୱତ 
କାମଥୟକ୍ରଭ ନୁଷ୍ଠିତ କଯଥିାନ୍ତ ିକ?ି 

 ହଁ/ନା, ମଦ ିହଁ ୄତୄଫ 
ନଭିନୄଯ ଦଶଥାମାଆଥିଫା ଭଧ୍ୟଯୁ ୄକଉଁ 
ଗୁଡକି  
o ଫନୀକଯଣ, ଯଚି୍ଛନ୍ନତା, 

ଫଜଥୟଫସୁ୍ତ ନଷି୍କାସନ, ଯାସ୍ତାଘାଟ 
ଆତୟାଦ ି। 

o କ୍ରୀଡା ଓ କସଯତ 

o ଫକୃ୍ତତା ଓ ଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସୄଚତନତା ସୃଷ୍ଟି । 

o ସାକ୍ଷଯତା ବିମାନ 

o ନୟାନୟ 
ପ୍ରସଙ୍ଗ XIII : 

ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଉୄଯ 
ଗୁଯୁତ୍ୱାୄଯା 

 ଅଣଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଥିଫା ସ୍କରୁୄଯ ଭଧ୍ୟାହ୍ନ 
ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭ ିରାଭାନଙୁ୍କ 
ସାହାମୟ କଯୁଛ ିୄଫାରି ଅଣ 
ବାଫୁଛନ୍ତ ିକ ି? 

 ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭକୁ 
କାମଥୟକ୍ଷଭ କଯାଆଫାୄଯ 
ଯଚିାନାଗତ ସଭସୟା ଛକି?ି  
ଏହାଯ ଉନ୍ନତ ିାଆଁ ଅଣଙ୍କଯ 
ଯାଭଶଥ କ’ଣ? 

 ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତ ିାଆଁ ନୟ 
ଦୄକ୍ଷ କ’ଣ ନଅିମାଆ ାଯଫି, 
ୄମଯକି ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯୀକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ! 

 ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାଭୄଯ ଙ୍ଗନଫାଡ ିଓ 
ଫଦିୟାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍ଗତ ିଛକି,ି ମାହା 
ପୄଯ ସଫୁ ିରା ଛ’ଫଷଥ ଫଣସୄଯ 
ସ୍କରୁକୁ ଅସିୄ ଫ ? 

 ଅଣଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଥିଫା ସ୍କରୁୄଯ ଭଧ୍ୟାହ୍ନ 
ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭ ିରାଭାନଙୁ୍କ 
ସାହାମୟ କଯୁଛ ିୄଫାରି ଅଣ ବାଫୁଛନ୍ତ ି
କ ି?  ଏହାଯ କିଯ ିଉନ୍ନତ ିସାଧନ 
କଯାମାଆ ାଯଫି ? 

 ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତ ିାଆଁ ନୟ 
ଦୄକ୍ଷ କ’ଣ ନଅିମାଆ ାଯଫି, 
ୄମଯକି ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯୀକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ! 

 ଅଣଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଥିଫା ସ୍କରୁୄଯ ଭଧ୍ୟାହ୍ନ 
ୄବାଜନ କାମଥୟକ୍ରଭ ିରାଭାନଙୁ୍କ ସାହାମୟ 
କଯୁଛ ିୄଫାରି ଅଣ ବାଫୁଛନ୍ତ ିକ ି?  
ଏହାଯ କିଯ ିଉନ୍ନତ ିସାଧନ କଯାମାଆ 
ାଯଫି ? 

 ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଯ ଉନ୍ନତ ିାଆଁ ନୟ ଦୄକ୍ଷ 
କ’ଣ ନଅିମାଆ ାଯଫି, ୄମଯକି ିସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ଯୀକ୍ଷା ଓ ନୟାନୟ ! 

 ଅଣଙ୍କ ଗ୍ରାଭୄଯ ଙ୍ଗନଫାଡ ିଓ 
ଫଦିୟାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଙ୍ଗତ ିଛକି,ି ମାହା 
ପୄଯ ସଫୁ ିରା ଛ’ଫଷଥ ଫଣସୄଯ 
ସ୍କରୁକୁ ଅସିୄ ଫ ? 

 ଶଶୁି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଉୄଯ ଧିକ ଦୃଷି୍ଟ 
ଗୁଯୁତ୍ୱ ୄଦଫାାଆଁ କ’ଣ ଦୄକ୍ଷ 
ନଅିମାଆ ାଯଫି ?  ଏହ ିୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ 
ଯାଜୟଯ ୄକୌଣସ ିବିଜ୍ଞତା ଛକି ି
ମାହା ଜାତୀଣ ସ୍ତଯୄଯ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 
ବାୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆ ାଯଫି । 

 


