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ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ ିକମିଟ ି 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 
କେ.େସୁ୍ତରୀ ରଂଗନ,ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭାରତୀୟ ମହାୋଶ ଗକେଷଣା ସଂସ୍ଥା ( ISRO), କେଙ୍ଗାଲୁରୁ 

ସଦସୟବୃନ୍ଦ 
କ.େସଧୁା ୋମତ୍, ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପ-େୁଳପତ,ି ଶ୍ରୀମତୀ ନାଥିୋଇ ଦାକମାଦର ଠାେରସ ିମହଳିା େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ (ଏସଏନଡଟି ି
ଉଇକମନ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ) , ମମୁବାଇ 

ଖ. ମଞ୍ଜଳୁା ଭାର୍ଗଭା  ରର. ୍ା୍ତନନଫ୍୍ଗ  ର୍୍ିତ ପ୍ରଫଫ୍ସର  ପି୍ରନସଟନ୍ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ  ରଫମରକିା 

ର୍. ରାମ ଶଙ୍କର େୁରଲି୍, (ପ୍ରାକ୍ତନ)ସଂସ୍ଥାପେ ଉପ-େୁଳପତ,ି ୋୋ ସାକହେ ଆକମବଦେର ସାମାଜେି େଜି୍ଞାନ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, 
ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ 

ଘ. ଟ.ିଭିକାଟମି୍ି  ଉପ-କୁଳପତ ି ଇନ୍ଦରିା ର୍ାନ୍ଧୀ ଫନଫସନାଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ୟୁନଭିାସଟିୀ  ଅମରକଣ୍ଟକ  ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶ 

ଙ. କ୍ରିଷ୍ଣା କମାହନ ତ୍ରପିାଠୀ, ଶକି୍ଷା ନକିଦେଶେ(ମାଧ୍ୟମେି) ଏେଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ପ୍ରକଦଶର ଉଚ୍ଚ େଦିୟାଳୟ ଏେଂ 
ମାଧ୍ୟମେି ଶକି୍ଷା ପରଷିଦ, ଉତ୍ତର ପ୍ରକଦଶ 

ଚ. ମାଜହର ଆସଫି, ପ୍ରକଫସର, ପାସେୀ ଏେଂ କସଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସଆିନ୍ ଷ୍ଟଡଜି୍, ସ୍କଲୁ୍ ଅଫ୍ କଲଙୁ୍ଗଏଜ୍, ଲିକଟକରଟର ଆଣ୍ଡ 
େଲଚର୍ ଷ୍ଟଡଜି୍, ଜୋହରଲାଲ କନକହରୁ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଛ. ଏମ୍.କେ.ଶ୍ରୀଧର, ପ୍ରାକ୍ତନ  ସଦସୟ ସଚେି,େର୍ଣ୍ୋଟେ, ଜ୍ଞାନ ଆକୟାଗ,  କେଙ୍ଗାଲୁରୁ, େର୍ଣ୍ୋଟେ 

ସଚବି 
ଜ.ଶେଲିା ଟ.ିଶମସ,ୁ େକିଶଷ େତ୍ତେେୟ ଅଧିୋରୀ, (ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତ)ି, ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା େଭିାଗ, ମାନେ ସମବଳ େେିାଶ 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରୋର, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତ ିନରି୍ଦ୍ଗାର୍ କମିଟରି ସଦସୟବୃନ୍ଦ 

କ. ମଞ୍ଜଳୁା ଭାଗେଭା, ଆର. ୍ାଣତନନଫଡେ, ଗଣିତ ପ୍ରକଫସର, ପି୍ରନସଟନ୍ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, ଆକମରେିା 

ଖ. କେ.ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ , ଉପକଦଷ୍ଟା, ଜାତୀୟ କଶୈକି୍ଷେ କ ାଜନା ଏେଂ ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ 

ର୍. ଅନୁରାଗ କେହର, ମଖୁ୍ୟ ୋ େୟନେିୋହୀ ଅଧିୋରୀ(ସଇିଓ) ଏେଂ ଉପ-େୁଳପତ,ି ଅଜମି୍ କପ୍ରମଜୀ ଫାଉକଣ୍ଡସନ୍ ଏେଂ 
ଉପ-େୁଳପତ,ି ଅଜମି୍ କପ୍ରମଜୀ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, କେଙ୍ଗାଲୁରୁ 

ଘ. ଲୀନା ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ୱାଡଆି, ପ େୟକେକ୍ଷେ ଗକେଷଣା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ମମୁବାଇ 
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I. ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା - 

କ. ପ୍ରାରମି୍ଭେ କଶୈଶେ ଶକି୍ଷା: ପ େୟାପ୍ତ ନକିେଶ ଏେଂ ନୂଆ ପଦକକ୍ଷପ ସହତି ଏହ ି ଶକି୍ଷାନୀତ ିକଶୈଶେ ଶକି୍ଷାର ଆରମ୍ଭ େଷେ 
େଷିୟକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଏି ଏେଂ ଏହାର ଉକଦଶୟ ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା ୩ରୁ ୬ େଷେ େୟସର ସେୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ଉପ ୁକ୍ତ 
କଦଖ୍ାଶଣୁା ଏେଂ ଉନ୍ନତମାନର ଶକି୍ଷାେୁ ନଶିି୍ଚତ େକର । 

ଖ. କମୌଳେି ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା: କେଡ ୧ରୁ ୫ େଷେ ପ େୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମେି ସ୍ତରର ଭାଷା ଏେଂ ଗଣିତ ଉପକର 
େକିଶଷ ଧ୍ୟାନ ଦଆି ିେ। 

ଏହ ିନୀତରି ଉକଦଶୟ କହଉଛ ିକ  ୨୦୨୫ ମସହିା ସଦୁ୍ଧା କେଡ ୫ ଏେଂ ପରେତ୍ତେୀ କେଡଗୁଡେିକର ପ୍ରକତୟେ ଛାତ୍ରେୁ 
କମୈାଳେି  ସାକ୍ଷରତା  ଏେଂ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକର ଦକ୍ଷ େରେିା ଉଚତି୍। 

ର୍. ପାଠୟକ୍ରମ ଏେଂ ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତ ି : ମସି୍ତଷ୍କର େେିାଶ ଏେଂ ଶକି୍ଷଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତଗୁଡେି ଆଧାର ଉପକର ସ୍କଲୁ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ 
କଗାଟଏି ନୂଆ େେିାଶ- ଉପ ୁକ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ ଏେଂ କଶୈକି୍ଷେ ସଂରଚନା ୫+୩+୩+୪ ଡଜିାଇନର ଆଧାର ଉପକର େେିାଶ 
ଲାଭ େରଛି।ି ପ୍ରକତୟେ େଷିୟଗୁଡେି ଉପକର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆି ିେ- େଜି୍ଞାନ, ସାମାଜେି େଜି୍ଞାନ, େଳା, ଭାଷା, କ୍ରୀଡା, 

ଗଣିତ – େଦିୟାଳୟର େୃତ୍ତଗିତ  ଏେଂ ଶକି୍ଷାେୁ ସମନିବତ େରା ିେ। 

ଘ. ସାେେଜନୀନ  ପ୍ରକେଶ:୨୦୩୦ ମସହିା ସଦୁ୍ଧା ସେୁ ପିଲାଙୁ୍କ େଭିିନ୍ନ ଉପାୟକର ସ୍କଲୁକର ନାମ କଲଖ୍ାଇୋ ପାଇଁ କମାଟ 
ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁପାତ ୧୦୦ ପ୍ରତଶିତ  େରେିା ଏହ ିନୀତରି ଉକଦଶୟ। 

ଙ.ସମାନ ଏେଂ ସମାକେଶୀ ଶକି୍ଷା:ଏହ ିନୀତକିର େଭିିନ୍ନ ପଦକକ୍ଷପ ନଆି ାଇଛ ି କ ପର ି କେୌଣସ ି ପିଲା ଜନମଗତ େମିବା 
ଆଥେି ପରସି୍ଥିତ ିକ ାଗଁୁ ଶକି୍ଷା ଲାଭରୁ େଞ୍ଚତି କହେ ନାହିଁ। ଏହା ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ କଦୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
େରା ିେ। 

ଚ. ଶକି୍ଷେ: ଶକି୍ଷେମାକନ ସଦୃୁଢ଼ ଓ ପାରଦଶେୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ନ ୁିକ୍ତ କହକେ, କମଧା ଆଧାରକର ପକଦାନ୍ନତ ିକହକେ , ଅକନେ 
ସ୍ତରରୁ ୋ େୟ ସମୀକ୍ଷା େରା ିେ ଏେଂ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଶାସେ େମିବା ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷାଦାତା କହୋ ପାଇଁ ଉନ୍ନତରି ମାଗେ ଉପଲବ୍ଧ କହେ। 

ଛ. େଦିୟାଳୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ : ସ୍କଲୁଗୁଡେି େଦିୟାଳୟ  ପରସିର ୧୦ରୁ ୨୦ ସରୋରୀ େଦିୟାଳୟର କଗାଷ୍ଠୀ ଭାେକର  େୟେସ୍ଥିତ 
େରା ିେ। ଆନୁସଙି୍ଗେ ଶକି୍ଷାଗତ ଉପେରଣ (ଉଦା. ପୁସ୍ତୋଗାର) ଏେଂ େୟକି୍ତ  (ଉଦା. େଳା ଏେଂ ସଂଗୀତ ଶକି୍ଷେ), ଏେଂ 
ଦୃଢ଼ େୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷା ସମାଜ ସହତି ଏହା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମୈାଳେି ଏେେ କହେ  ାହା ସମସ୍ତ ସମବଳର ଉପଲେଧତାେୁ  ନଶିି୍ଚତ 
େରେି। 

ଜ. େଦିୟାଳୟ ପରଚିାଳନା : ନହିତି ସ୍ୱାଥେେୁ ଦୂର େରେିା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା େଦିୟାଳୟର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରଚିାଳନା  
େରା ିେ। ନୀତ ି ନଦି୍ଧୋରଣ, ନୟିନ୍ତ୍ରଣ, ଶକି୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ େଷିୟ ପାଇ ଁସ୍ପଷ୍ଟ ଏେଂ ଅଲଗା େୟେସ୍ଥା େରା ିେ। 



ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତ ିଡ୍ରାଫ୍ଟ ୨୦୧୯ 

6 
 

II.ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 

କ. ନୂଆ ଆନୁଷ୍ଠାନେି ଢାଞ୍ଚା : େୃହତ୍, ସସୁମବଳ, ଉନ୍ନତ େହୁେଷିୟୀ  ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେି ସହତି ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ପାଇଁ କଗାଟଏି 

ନୂତନ ଦୃଷି୍ଟ ଓ ଢାଞ୍ଚା େଷିୟକର େଚିାର େରା ାଇଛ।ି େତ୍ତେମାନ ଥିୋ ୮୦୦ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ଏେଂ ୪୦ ହଜାର 
ମହାେଦିୟାଳୟଗୁଡେି ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କକର ପରଣିତ େରା ିେ। 

ଖ. ଉଦାର(ଲିକେରାଲ) ଶକି୍ଷା : େଜି୍ଞାନ, େଳା, ମାନେେିୀ, ଗଣିତେୁ ଏେୀେୃତ େର ିଦୃଢ଼ ଅନୁଭୁତ ିପାଇଁ େୃତ୍ତଗିତ କକ୍ଷତ୍ରେୁ 

ଏୋଠ ି େରା ିେ। ଏହାର େଳ୍ପନାତ୍ମେ ଓ ପରେିତ୍ତେନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟୟନର ସଜୃନାତ୍ମେ ସମି୍ମଳନ, େୃତ୍ତଗିତ 
ଶକି୍ଷାର ଏେୀେରଣ ଏେଂ ଏୋଧିେ ପ୍ରକେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ େୟେସ୍ଥା ରହେି। 

ର୍. ଶାସନ : ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶାସନ ଶକି୍ଷାଗତ, ଶାସନଗତ ଓ ଆଥେି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଭିତ୍ତକିର କହେ। ପ୍ରକତୟେ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 
ଅନୁଷ୍ଠାନ କଗାଟଏି  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଡେ ଦ୍ୱାରା କହେ। 

ଘ. ନୟିନ୍ତ୍ରଣ (େଦିୟାଳୟର): ଆଥେି ସାଧୁତା ଓ ଜନହତିେୁ ନଶିି୍ଚତ େରେିା ପାଇଁ  ନୟିନ୍ତ୍ରଣ “ସରଳ େନୁି୍ତ ଶକ୍ତ” କହେ। ନହିତି 
ସ୍ୱାଥେେୁ ଦୂର େରେିା ପାଇଁ ମାନେ ନଦି୍ଧୋରଣ, ଅଥେ କ ାଗାଣ , ସ୍ୱୀେୃତ ିଓ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି କହେ। 

 

III. ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା 

ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଶକି୍ଷା ୋ େୟକ୍ରମ ସଦୃୁଢ଼ କହେ ଏେଂ ଏହା େହୁେଷିୟୀ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକର କହୋ ଆେଶୟେ। ୪ 
େଷେ େୟାପି ପୂର୍ଣ୍ୋଙ୍ଗ ସ୍ତର-ନଦିଷି୍ଟ, େଷିୟ-ନଦିଷି୍ଟ େଷିୟଗୁଡେିକର ଶକି୍ଷାକର ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ଦଆି ିେ  ାହା ଶକି୍ଷେ 

କହୋର ଏେ ମଖୁ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କହେ। ନମିନମାନର ଅୋ େୟକ୍ଷମ ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି େନ୍ଦ କହାଇ ିେ। 

 

IV. ବୃତି୍ତମଳୂକ ଶକି୍ଷା 

ସମସ୍ତ େୃତ୍ତ ି ମଳୂେଶକି୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ପଦ୍ଧତରି ପୂର୍ଣ୍ୋଙ୍ଗ ଅଂଶ କହେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେୈଷୟିେ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟେଜି୍ଞାନ 
େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, ଆଇନ ୋ େୃଷ ିେଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ତଥା ଅନୟାନୟ କକ୍ଷତ୍ରକରଥିୋ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେି େନ୍ଦ କହାଇ ିେ। 
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V. ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା 

ଏହା ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାର ଏେ ପୂର୍ଣ୍ୋଙ୍ଗ ଅଂଶ କହେ- ୨୦୨୫ ପ େୟନ୍ତ ଅତ ି େମକର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ଶକି୍ଷାଥେୀଙୁ୍କ ଅନ୍ତେଭୁକ୍ତ 

େକରଇୋ ଏହ ିନୀତରି ଉକଦଶୟ । 

VI. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ର୍ଫବଷ୍୍ା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ 

ସାରା କଦଶକର ନୂଆ ଆେଷି୍କାର ଓ ଗକେଷଣାେୁ େୃଦ୍ଧ ିେରେିାେୁ ଏେ ନୂତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେ। 

VII. ଶକି୍ଷାଫର ଫବୈଷ୍ୟିକ ବଜି୍ଞାନ  

ଶକି୍ଷାର ପ୍ରକତୟେ ସ୍ତରକର କେୈଷୟିେ େଜି୍ଞାନର  ଥା ଥ ଉପକ ାଗ େରାଇ େଲାସରୁମ ଧାରାକର ଉନ୍ନତ ିଆଣିୋ, ଶକି୍ଷେଙ୍କ 
େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶକର ସହକ ାଗ େରେିା, ସେୁଧିା ସକୁ ାଗରୁ େଂଚତି କଶ୍ରଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଶକି୍ଷାର ପ୍ରକେଶେୁ େୃଦ୍ଧ ି େର ି

ଶକି୍ଷାଗତ କ ାଜନା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରଚିାଳନାେୁ ସଚୁାରୁ ରୂକପ ୋସ୍ତେରୂପ କଦୋ ପାଇଁ ଏହ ିଶକି୍ଷା ନୀତ ିଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ।ି 

VIII. ଫପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା  

୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା  ୁେେ ଓ କପ୍ରୈାଢ ଶକି୍ଷାକକ୍ଷତ୍ରକର ଶତେଡା ୧୦୦ ଭାଗ ସଫଳତା ପାଇୋ ପାଇ ଁଶକି୍ଷା ନୀତ ିଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ।ି 

IX. ଭାରତୀୟ ଭାଷ୍ାର ପ୍ରଚାର (ବକିାଶ)  

ଏହ ିନୀତ ିସେୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷା, େେିାଶ ଓ ପ୍ରଗତେୁି ସନୁଶିି୍ଚତ େରେି। 

X. ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ରର୍ଥକି ବୟବସ୍ଥା  

ସରୋରୀ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାେୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସକ୍ଷମ େରେିା ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ ସରୋରୀ ପୁଞି୍ଜ େନିକି ାଗ େରା ିେ। 

XI. ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ରଫୟାର୍  

ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ଆକୟାଗ େମିବା କନକସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ େମଶିନର ଗଠନ କହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଏହ ି
ଆକୟାଗ ପରଚିାଳନା େରା ିେ-ଏହା ହିଁ ଭାରତକର ଶକି୍ଷାର ରୂପାୟନ େରେି । 
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୧. ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଫଶୈଶବର ଯତ୍ନ ଓ ଶକି୍ଷାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା  

ଉଫେଶୟ: ୩ ରୁ ୬ େଷେ େୟସର ପ୍ରକତୟେ ଶଶି ୁ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା େନିା ଖ୍ଚ୍ଚେକର ନରିାପଦ, ଉଚ୍ଚମାନର େେିାଶ ଅଭିମଖୁ୍ୀ 
ଉପ ୁକ୍ତ  ତ୍ନ ଏେଂ ଶକି୍ଷା ଲାଭର ଅଧିୋର ଓ ସକୁ ାଗ ପାଇକେ ।  

ଏହ ିନୀତ ିପ୍ରାରମି୍ଭେ କଶୈଶେ ଶକି୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ େୟକି୍ତର ସମେ ଜୀେନକର ଏହାର ଉପଲବ୍ଧ ିଉପକର ପ୍ରାଧାନୟ ଦଏି l 

କ) ପ୍ରାରମି୍ଭେ ଫଶୈଶବ ଶକି୍ଷା ସବୁଧିାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ବସି୍ତାର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆେଶୟେତା, କଭୌକଗାଳେି ସ୍ଥିତ,ି େହୁମଖୁ୍ୀ 
ଦୃଷି୍ଟକୋଣ ଆଧାରକର କହେ ।  

ଖ) ସାମାଜେି ଅଥେକନୈତେି ଦଗିରୁ ପଛୁଆ ଜଲି୍ଲା ୋ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡେି ପ୍ରତ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦଆି ିେ, ଗୁଣାତ୍ମେ ଓ ସପୁରଣିାମ ପାଇଁ 

ଉପ ୁକ୍ତ ନରିୀକ୍ଷଣ େୟେସ୍ଥା େରା ିେ ।  

ର୍) ପ୍ରାଥମେି କଶୈଶେ ଶକି୍ଷା ନମିକନ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚା ଉଭୟ ଶକି୍ଷେ ଓ ଅଭିଭାେେ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରା ିେ । ଏହ ି
ଶକି୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚାକର ୦ ରୁ ୩ େଷେ େୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ କୋଧଶକି୍ତ ଉଦୀପନ ପାଇଁ ଓ ୫ ରୁ ୮ େଷେ େୟସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଶୈକି୍ଷେ 

ଦଗିଦଶେନ ରହେି ।  

ଘ) ପ୍ରାରମି୍ଭେ କଶୈଶେ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଶକି୍ଷାଥେୀ ଅନୁେୂଳ ୋତାେରଣର ପରେିଳ୍ପନା ଓ ସ୍ତରୀୟ-ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, ଦଗିଦଶେନ, ଓ ନରିନ୍ତର 
େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶର ସକୁ ାଗ ମାଧ୍ୟମକର ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ େୃତ୍ତଗିତ ଭାକେ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରା ିେ ଏେଂ େୃତ୍ତଗିତ ଜୀେନର ଆେଳନ 

(career mapping) ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କହେ ।  

ଙ) ପ୍ରାଥମେି କଶୈଶେ ଶକି୍ଷାର ସମସ୍ତ େଭିେ ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ର୍ାଳୟ (େତ୍ତେମାନର ମାନେ ସମବଳ େେିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ 

ପରେିତ୍ତତି କହାଇ)ର ପରସିରଭୁକ୍ତ କହେ । ପ୍ରାଥମେି ଶକି୍ଷାେୁ ସମସ୍ତ ସ୍କଲୁ ଶକି୍ଷା ସହତି ସଂ ୁକ୍ତ େରା ିେ । ଶକି୍ଷା 
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନାରୀ ଓ ଶଶି ୁେଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏେଂ ପରେିାର େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହକ ାଗକର ୨୦୧୯ 

ସଦୁ୍ଧା ଏେ ରୂପାନ୍ତରତି କ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କହେ।  
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ଚ) ଏେ ଫଳପ୍ରଦ ଉତ୍କଷ୍ଗ ନୟିନ୍ତ୍ର୍ କମିବା ମାନୟତା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରା ିେ,  ାହା କେସରୋରୀ, ସରୋରୀ, 

ପକରାପୋରୀ ଆଦ ିସେୁ ପ୍ରୋର ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥା ପ୍ରତ ିଲାଗୁ କହେ।  

ଛ) ଅଭିଭାେେମାକନ େହୁଳ ଭାେକର ତଥୟ ଓ ମତ ସାେୟସ୍ତ େରେିା ସହ ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖଫର ଦାବ ି ଜଣାଇକେ 

ଫଳକର କସମାକନ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆେଶୟେତାେୁ ସମଥେନ େରପିାରକିେ।  

ଜ) ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ରଇନ ୨୦୦୯କୁ େସୃି୍ତତ େରା ିେ ଫଳକର ୩ ରୁ ୬ େଷେ େୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପିଲା େନିା ଖ୍ଚ୍ଚେକର 

ୋଧ୍ୟତାମଳୂେ ଶକି୍ଷାର ସେୁଧିା ହାସଲ େରପିାରକିେ । 
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୨. ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫମୌଳକି ସାକ୍ଷରତା ଓ ଅଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ 

ଉଫେଶୟ: ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା କେଡ୍ ୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍େ ପ୍ରକତୟେ ଛାତ୍ର ସନୁଶିି୍ଚତ ଭାକେ କମୌଳେି ସାକ୍ଷରତା ଓ ଅଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ 

ଲାଭ େରକିେ । 

ପ୍ରାରମି୍ଭେ ଭାଷା ଓ ଅଙ୍କ ଶକି୍ଷାକର କଦଖ୍ାକଦଉଥିୋ ସଙ୍କଟାେସ୍ଥାେୁ ଚହି୍ନଟ େରେିା ସହ ଏହା ଉପକର ଏହ ି ଶକି୍ଷାନୀତ ି
ପ୍ରାଥମେିତା କଦେ ।   

କ) ପୁଷି୍ଟେର ଖ୍ାଦୟ ଓ ଶକି୍ଷା ଓତଃକପ୍ରାତ ଭାକେ ଜଡତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଫଭାଜନ ୋ େୟକ୍ରମେୁ ବସି୍ତାର କରି ଉଭୟ ପୁଷି୍ଟେର 

ଜଳଖିଆ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମେି ଏେଂ ପ୍ରାଥମେି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଦଆି ିେ। ଏହ ି ୋ େୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖ୍ଚ୍ଚେ, 
ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ଚ୍ଚେ ଓ ଦରଦାମ୍ େୃଦ୍ଧ ିଆଦ ିଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆି ିେ ଫଳକର ଖ୍ାଦୟର ଗୁଣେତ୍ତା ସନୁଶିି୍ଚତ କହେ ।  

ଖ) ଫେଡ୍ ୧ ରୁ ୫ ପଯଗୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫମୌଳକି ସାକ୍ଷରତା ଓ ଅଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପଫର ବଫିଶଷ୍ ଧ୍ୟାନ ଦଆି ିେ, ଏହା 
ସହତି ଅନୁେୂଳ ମଲୂୟାୟନ ଓ ଗୁଣେତ୍ତା ସାମେୀ ଉପଲବ୍ଧ େରାଇୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦଆି ିେ। ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷେ କପାଟୋଲକର 

ଗଣିତ ଏେଂ ଭାଷା ସମବନ୍ଧୀୟ ସାମେୀ ଉପଲବ୍ଧ କହେ ।  

ର୍) ଶକି୍ଷେଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କେୈଷୟିେ ସେୁଧିା ସକୁ ାଗ କ ାଗାଇ ଦଆି ିେ, ଏେଂ ପଠନ ଓ କ ାଗାକ ାଗର ସଂସ୍କତୃ ି

ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ସେେସାଧାରଣ ଓ ସ୍କଲୁ େନ୍ଥାଗାରର େସି୍ତାର େରା ିେ । 

ଘ) ପ୍ରଥମ କେଡ୍ ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କତ୍ରୈମାସେି ସ୍କଲୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଫମା୍ୁୟଲ (school preparation module) 

ଉପକ ାଗ େରକିେ । 

ଙ) ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷାେୁ ନୂତନ ପରକିଳ୍ପନା ଦଆି ିେ  ାହା ମଳୂଭୂତ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗାଣିତେି ଜ୍ଞାନେୁ ସେଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ 
େରେି ।  

ଚ) ଏେ ଜାତୀୟ ଟୁୟଟର କାଯଗୟକ୍ରମ (ପିଅର ଟୁୟଟର) ଏେଂ କଗାଷ୍ଠୀରୁ େଛା କହାଇଥିୋ ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ କନଇ 

ପ୍ରତକିାରମଳୂକ ଶକି୍ଷା ସହାୟକ କାଯଗୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ େରା ିେ।   

ଛ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କଲୁ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଓ ଶକି୍ଷକ ଅନୁପାତ ୩୦:୧ କହେ । 

ଜ) ସାମାଜକି କମଗୀ ଏବାଂ ପରାମଶଗଦାତାମାନଙ୍କ ସହକ ାଗକର ନୟିମତି ଉପସ୍ଥାପନ ଏେଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସେି ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସନୁଶିି୍ଚତ େରା ିେ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କ ାଗଦାନ ଏେଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଫର୍ାଷ୍ଠୀ ଓ ଫେଚ୍ଛାଫସବୀଙ୍କର ଗତଶିୀଳତାକର ଶକି୍ଷା 

ନୀତରି ଉକଦଶୟ କମୌଳେି ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗାଣିତେ ଜ୍ଞାନ ସେୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନଶିି୍ଚତ େରା ିେ । 
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୩.  ଶକି୍ଷାର ସାବଗଜନୀନ ପ୍ରଫବଶ ଅଧିକାର ଏବାଂ ବଦିୟାଳୟର ସବୁ ସ୍ତରଫର ଫସମାନଙୁ୍କ ପାଠ 
ନଛାଡବିାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା 

ଉଫେଶୟ: ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାକର େନିା ମଲୂୟକର ୩ ରୁ ୧୮ େଷେ େୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ୋଧ୍ୟତାମଳୂେ 

ପ୍ରକେଶ ଅଧିୋର ଓ ଅଂଶେହଣେୁ ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଅନେିା େୟ େରେିା । 

େଦିୟାଳୟକର ନାମକଲଖ୍ାର ପ୍ରଗତେୁି ଦୃଷି୍ଟକର ରଖି ଏହ ିନୀତ ିେଦିୟାଳୟକର ପିଲାମାନଙ୍କ କ ାଗଦାନେୁ େଜାୟ ରଖିୋକର 
ଆମର ଅସାମଥେୟତାର ସମସୟା ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱାକରାପ େରୁଛ ି।  

କ) ୨୦୩୦ ମସହିା ସଦୁ୍ଧା େଭିିନ୍ନ ଉପାୟକର ପ୍ରାକ୍–େଦିୟାଳୟରୁ ମାଧ୍ୟମେି େଦିୟାଳୟ ପ େୟନ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତଶିତ ଫମାଟ 

ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁପାତ ହାସଲ େରେିାେୁ କହେ । 

ଖ) େତ୍ତେମାନର େଦିୟାଳୟଗୁଡେିକର ଅଧିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େହଣ, ଅେକହଳତି ସ୍ଥାନଗୁଡେିକର ନୂତନ ସେୁଧିା, ଗମନାଗମନ ଓ 
ଛାତ୍ରୋସର ସୁବଧିା, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େକିଶଷ େର ି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନରିାପତ୍ତା ଆଦେୁି ଗୁରୁତ୍ୱ କଦୋ ସହ ଏହ ି

ଅସେୁଧିାଗୁଡେୁି ପୂରଣ େରା ିେ । 

ର୍) ନାମ ଫଲଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଶକି୍ଷାର ଫଳାଫଳେୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖି, ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େଦିୟାଳୟରୁ 
ଚାଲି ାଇଥିୋ ଓ େଦିୟାଳୟକର ନାମ କଲଖ୍ାଇ ନଥିୋ ପିଲାମାନଙ୍କପାଇଁ ଶକି୍ଷେ, ସାମାଜେି େମେୀ ଓ ପରାମଶେଦାତାମାନଙୁ୍କ 
କନଇ, ଏେଂ ସ୍କଲୁ ଆସନୁଥିୋ େକିଶାର େକିଶାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍େ-ଅେଧି ୋ େୟକ୍ରମ ସନୁଶିି୍ଚତ େରା ିେ । ଔପଚାରେି 
ଓ ଅକନୌପଚାରେି େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର େହୁମଖୁ୍ୀ ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମକୁ୍ତ, ଦୂରସ୍ଥ-ଶକି୍ଷା ଏେଂ ପ୍ର ୁକି୍ତ େଦିୟା ମାଧ୍ୟମକର ଉପଲବ୍ଧ 
େରା ିେ । 

ଘ)  ଦ ିସ୍ୱାସ୍ଥୟଗତ ୋରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକନ େଦିୟାଳୟ ଆସେିାେୁ ସକ୍ଷମ କହାଇପାରୁ ନାହଁାନ୍ତ ିକତକେ କସମାକନ ଫଯଫତ 

ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବଦିୟାଳୟକୁ ରସଫିବ କସଥିପାଇଁ ପଦକକ୍ଷପ ନରିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ େଦିୟାଳୟକର ସ୍ୱାସ୍ଥୟେମେୀଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ େରେିା, 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ସକେୋପର ି ସମାଜକର ସକଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ େରେିା ଏେଂ କସମାନଙୁ୍କ ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ ସହତି 
ସଂ ୁକ୍ତ େରା ିେ । 

ଙ) ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମର ଆେଶୟେତାଗୁଡେି କ ପର ିଶାରୀରେି ଓ ମାନସେି ନରିାପତ୍ତା, ପ୍ରକେଶ ଓ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ, 
େଦିୟାଳୟଗୁଡେିର ଅଣ-େୟେସାୟିେ ପ୍ରେୃତ ିଓ ସେେନମିନ ଶକି୍ଷଣ ମାନେ ଆଦକିର ସବଗନମିନ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ରହେି । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ 
ପରେିତ୍ତେନ ଓ େେିଳ୍ପ ମକଡଲେୁ ଅନୁମତ ିକଦେ  ାହା ସରୋରୀ ଓ କେସରୋରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେୁି େଦିୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା େରେିା 
ପାଇଁ ସହଜ େରେି । 

ଚ) ପ୍ରାକ୍–େଦିୟାଳୟଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କେଡ୍ ପ େୟନ୍ତ ମକୁ୍ତ ଓ ୋଧ୍ୟତାମଳୂେ ଶକି୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧ େରାଇୋେୁ ନଶିି୍ଚତ େରେିାପାଇଁ 

ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମେୁ ସମ୍ପ୍ରସାର୍ କରାଯିବ । 
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୪. ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ଷାଦାନ ପର୍ଦ୍ତ ିସମବନ୍ଧତି ସାଂରଚନା   

ଉଫେଶୟ: ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ସମବନ୍ଧୀୟ ଢାଞ୍ଚାକର ପରେିତ୍ତେନ ଅଣା ିେ ଫଳକର କର୍ାଷାପାଠ ସେୁଠୁ 
େମ୍ କହେ, ଏେଂ ଏେେଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର କେୌଶଳ କ ପରେି ି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଚନି୍ତନ, ସଜୃନଶୀଳତା, କେୈଜ୍ଞାନେି ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀ, 
କ ାଗାକ ାଗ, ସହକ ାଗ, େହୁ ଭାଷେିତା, ସମସୟା ସମାଧାନ, ନୀତ ି ସମବନ୍ଧୀୟ, ସାମାଜେି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଡଜିଟିାଲ୍ 
ସାକ୍ଷରତା ଆଦେୁି କପ୍ରାାାହନ ଦଆି ିେ ।  

େେିାଶର ଆେଶୟେତାେୁ ପୂରଣ େରେିା ସହ ଶକି୍ଷାଥେୀଙୁ୍କ କସମାନଙ୍କ େେିାଶର େଭିିନ୍ନ ସ୍ତରକର ଆେହ େୃଦ୍ଧେିରେିା ପାଇଁ 

ସ୍କଲୁ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ କଶୈକ୍ଷଣିେ ଢାଞ୍ଚାେୁ ନୂତନ ରୂପ ଦଆି ିେ ।   

କ) େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଏହ ି ନୂତନ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ କଶୈକ୍ଷଣିେ ଢାଞ୍ଚା କ ାଜନାର ରୂପଫରଖ ୫+୩+୩+୪ ଅନୁସାକର 
କହେ : 

 ପ୍ରାଥମେି ସ୍ତର (୩ ରୁ ୮ େଷେ): ମସି୍ତଷ୍କର ଦୁତ େେିାଶ; କଖ୍ଳ ଏେଂ ସକ୍ରିୟ ଆେଷି୍କାର ଆଧାରକର ଶକି୍ଷା 
 ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସ୍ତର (୮ ରୁ ୧୧ େଷେ): କଖ୍ଳ ଏେଂ ଆେଷି୍କାର ଆଧାରକର ଆଗେୁ େକଢ଼ଇୋ; ଏେଂ ସଂଗଠତି 

ଶକି୍ଷାେୁ ଅେସ୍ଥାନ୍ତର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ େରେିା 
 ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର (୧୧ ରୁ ୧୪ େଷେ): େଷିୟ ସମବନ୍ଧକର ଶକି୍ଷା େରେିା; କଶୈଶେରୁ କେୈକଶାର ସ୍ତରେୁ ଗତ ିେରେିା  
 ମାଧ୍ୟମେି ସ୍ତର (୧୪ ରୁ ୧୮େଷେ): ଜୀେନ ାପନ ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ;ି ପ୍ରାରମି୍ଭେ କ ୌେନାେସ୍ଥାେୁ ଗତ ି

େରେିା  
 

ଖ) ମାଧ୍ୟମେି ସ୍ତରକର ୪ େଷେର େହୁେଧି େଷିୟ ଆଧାରତି ଅଧ୍ୟୟନକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ େଷିୟର ଗଭୀରତା, 
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଚନି୍ତନ, ଜୀେନର ଆୋଂକ୍ଷା ଆଦେୁି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ ।  
 

ର୍) ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାଥେୀଙୁ୍କ େେିଶତି େରେିା ପାଇଁ ସ୍କଲୁ ଶକି୍ଷାର ପଦ୍ଧତ ି ଓ ସାମେୀ ପୁଣିଥକର ପ୍ରସୁ୍ତତ େରା ିେ। ପ୍ରମଖୁ୍ 
ଅେଧାରଣା ଓ ଆେଶୟେୀୟ େଚିାରେୁ ଦୃଷି୍ଟକର ରଖି ପାଠୟକ୍ରମର ଫବାଝ େମ୍ େରା ିେ, ଫଳକର ଗଭୀର ଓ ଅଧିେ 
ଅନୁଭୂତ ିସମ୍ପନ୍ନ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ପରସିର ସଷିୃ୍ଟ କହେ ।  
 

ଘ) ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା, କେୈଜ୍ଞାନେି ପ୍ରେୃତ୍ତ,ି େଳା ଓ କସୌନ୍ଦ େୟକୋଧ, ସଂଚାର, ନୀତ ିସମବନ୍ଧୀୟ େଚିାର 
େୁଦ୍ଧ,ି ଡଜିଟିାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଭାରତ େଷିୟକର ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିୋସୀ, କଦଶ, ଓ େଶି୍ୱ ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ କହଉଥିୋ ସମସୟାର 

ଜ୍ଞାନ େଷିୟକର ଦକ୍ଷତାର େୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଉାାହତି େରା ିେ । 
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ଙ) କଗାଟଏି ପରବିତ୍ତଗନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ- ପାଠୟକ୍ରମ, ସହ-ପାଠୟକ୍ରମ େମିବା ପାଠୟକ୍ରମ ୋହାର କକ୍ଷତ୍ର, େଳା ଓ େଜି୍ଞାନ, ଏେଂ 
େୃତ୍ତଗିତ ଓ ଶକି୍ଷାଗତ କଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟକର େକିଶଷ ପଥୃିେୀେରଣ ରହେି ନାହିଁ, ଫଳକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖ୍କର ମାଧ୍ୟମେି 

େଦିୟାଳୟ ସ୍ତରକର େଷିୟ ପରେିତ୍ତେନ ଓ ପସନ୍ଦ େରେିାର ସମ୍ଭାେନା ରହେି। 
 
ଚ) ଅତ ି େମକର ପଞ୍ଚମ କଶ୍ରଣୀ ପ େୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷ୍ା/ମାତୃଭାଷ୍ାଫର ଶକି୍ଷାଦାନ କହେ, େନୁି୍ତ ଏହାେୁ ଅଷ୍ଟମ କଶ୍ରଣୀ 
ପ େୟନ୍ତ ଅୋଧିୋର ଦଆି ିେ ଏେଂ କ ଉଁଠାକର ଆେଶୟେ କହେ କଗାଟଏି ପରେିତ୍ତେନୀୟ (ଦ୍ୱ-ିଭାଷୀ) ଭାଷା େୟେସ୍ଥା 

େରା ିେ। 
 
ଛ) ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକର ଉଚ୍ଚମାନର କ କତଦୂର ଆେଶୟେ ଓ ସମ୍ଭେ ପାଠୟପୁସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କହେ ଏେଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠୟ ସାମେୀର େେିାଶ େରା ିେ। 
 
ଜ) ସମେ କଦଶକର ତ୍ର-ିଭାଷ୍ୀ ସତୂ୍ର ୋ େୟୋରୀ େରା ିେ, ଭାଷା ଶକି୍ଷେଙୁ୍କ େେିାଶ େରେିା ଓ ନ ୁିକି୍ତ କଦୋ ପାଇଁ େକିଶଷ 

େୟେସ୍ଥା ରହେି। 
 
ଝ) ଷଷ୍ଠ କଶ୍ରଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ କଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟକର ବୃତି୍ତର୍ତ ଦକ୍ଷତା ଓ କେୌଶଳ ଉପକର କଗାଟଏି େଷେ ସକେେକ୍ଷଣ ପାଠୟକ୍ରମ 
ଆରମ୍ଭ କହେ । ନେମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ମଶି୍ରଣ ଓ କମଳ ପାଇଁ େେିଳ୍ପ ରହେି, ଅଧିେ ପାରମ୍ପରେି 
କଶୈକ୍ଷଣିେ ପାଠୟକ୍ରମ ସହତି େୃତ୍ତଗିତ ପାଠୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କହେ। 
 
ଞ) ୨୦୨୦ କଶଷ ସଦୁ୍ଧା ଜାତୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ ଫେମ ୱାକଗେୁ ସମୀକ୍ଷା ଏେଂ ସଂକଶାଧନ େରା ିେ ଓ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳେି 

ଭାଷାକର ଉପଲବ୍ଧ କହେ। ନୂତନ ପାଠୟପୁସ୍ତକର େେିାଶ େରେିା ସହତି ଉଚ୍ଚମାନର ଅନୁୋଦ ଉପଲବ୍ଧ େରା ିେ। 
 

ଟ) ମଲୂୟାୟନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ େେିାଶକର ସାହା ୟ େରେିା ପାଇଁ ପରେିତ୍ତେନ େରା ିେ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା (କୋଡ୍େ 
ପରୀକ୍ଷା ସକମତ) ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଆକଦଶ କ୍ଷମତା ସହ ମଖୁ୍ୟ ଅେଧାରଣା ଓ ଦକ୍ଷତାେୁ ପରୀକ୍ଷା େରେି। ୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା ମଧ୍ୟ 

େଦିୟାଳୟ ସ୍ତର ଓ ଉପର କଶ୍ରଣୀଗୁଡେିର ମଲୂୟାୟନ ଆେଶୟେ ଅନୁ ାୟୀ େମୁ୍ପୟଟର ଜରଆିକର କହେ। 
୨୦୨୦/୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ସ୍ୱୟଂଶାସତି ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଓ େଭିିନ୍ନ େଷିୟକର ପରୀକ୍ଷା 

ପରଚିାଳନ େରେି  ାହା େଷେେ ମଧ୍ୟକର ଅକନେ ଥର କହେ। 
 
ଠ) େଦିୟାଳୟରୁ ଜଲି୍ଲା ସ୍ତର ପ େୟନ୍ତ େଷିୟ-କେୈନ୍ଦ୍ରେି ଓ ପ୍ରେଳ୍ପ–ଆଧାରତି େଲବ୍, ଆୋସେି େୀଷମ ୋ େୟକ୍ରମ, ଅଲମ୍ପଆିଡ୍ ଓ 

ପ୍ରତକି ାଗିତା ଆଦ ିମାଧ୍ୟମକର ଅପୂବଗ ଫମଧା ଓ ରେହେୁ ଚହି୍ନଟ େରା ିେ ଏେଂ ଉାାହତି େରା ିେ। 
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୫. ଶକି୍ଷକ- ପରିବତ୍ତଗନର ଦରି୍ଦଶଗକ 

ଉଫେଶୟ େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚାୋଂକ୍ଷାସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଉଚ୍ଚ କ ାଗୟତା
ସମ୍ପନ୍ନ େୃତ୍ତଗିତ ଭାକେ ପ୍ରଶକିି୍ଷତ େଜି୍ଞ ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକି୍ଷା ଦଆି ିୋେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ େରେିା।

ଏହି ନୀତି ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ଆମ ସମାଜର ସେୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ସଭୟ ଓ ପରେିତ୍ତେନର ଦଗିଦଶେେ ଭାକେ ପରେିଳ୍ପନା େକର। 
ଗୁଣାତ୍ମେ ଶକି୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର କ କେୌଣସି କଚଷ୍ଟାର ସଫଳତା ଶକି୍ଷେଙ୍କର ଗୁଣେତ୍ତା ଉପକର ନଭିେର େରଥିାଏ।
 
କ) ଅେକହଳତି ୋମୟ, ଜଲି୍ଲା ଆଦେିାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଚାର ିେଷଆି ସମନିବତ େି ଏଡ୍. େରେିା ପାଇଁ ଫମଧା 
ରଧାରତି ବୃତି୍ତ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେ। କେକତେ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକର କସମାନଙ୍କ ଚାେରିରି ସନୁଶିି୍ଚତ େରା ିେ।
େକିଶଷ େରି ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଏ କକ୍ଷତ୍ରକର ଅୋଧିୋର ଦଆି ିେ। 

ଖ) ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ସମସ୍ତ େଦିୟାଳୟକର େୟାପେ ଶକି୍ଷେ ଆେଶୟେତା କ ାଜନା ଅନୁ ାୟୀ ମଜେୁତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ଚାକରିି
ଦରିଯିବ, ଏଥିକର େେିଧିତାେୁ ନଶିି୍ଚତ େରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶକି୍ଷେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକର ଦକ୍ଷ େୟକି୍ତଙୁ୍କ ଅୋଧିୋର ଦଆି ିେ। ପ୍ରଥମ
କସାପାନକର ଶକି୍ଷେ କ ାଗୟତା ପରୀକ୍ଷାେୁ ପୁନଗେଠନ େରା ିେ, ଏହା ପକର କମୌଖିେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶକି୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦଶେନ କହେ
। େତ୍ତେମାନ କ ପର ି ଅକନେ ରାଜୟକର ସ୍କଲୁ ପରସିରକର ନ ୁିକ୍ତ େରା ାଉଛ ି କସହପିର ି ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ନଜି ଜଲି୍ଲାକର
ଚାେରିି ଦଆି ିେ, ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେୈଷୟିେ-ଆଧାରକର ନଶିି୍ଚତ ୋ େୟୋଳ ଓ ନୟିମ ଅନୁସାକର େଦଳ ିେରା ିେ। ୋମାଞ୍ଚଳକର 
ଶକି୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କସମାନଙୁ୍କ କପ୍ରାାାହନ ଦଆି ିେ।

ର୍) ପାରା-ଶକି୍ଷକ (କ ାଗୟତାେହିୀନ, ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତେି ଶକି୍ଷେ)ମାନଙ୍କ େୟେସ୍ଥା ୨୦୨୨ ସଦୁ୍ଧା ସମେ କଦଶକର ବନ୍ଦ କରି 
ଦରିଯିବ।

ଘ) ନରିନ୍ତର ଶକି୍ଷକ ବୃତି୍ତର୍ତ ବକିାଶ ପରେିତ୍ତେନୀୟ ଓ ମଡୁୟଲାର େୟେସ୍ଥା ଆଧାରକର ଅେଚି୍ଛନି୍ନ ଭାକେ କହେ । ଏଥିକର
ଶକି୍ଷେମାକନ େ’ଣ ଓ େପିରି ଶକି୍ଷା ଲାଭ େରକିେ କସମାକନ ୋଛକିେ। ନୂଆ ଶକି୍ଷେଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ କଦୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦଆି ିେ
ଏେଂ କସମାନଙୁ୍କ ପରାମଶେ କଦୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା େହଣ େରା ିେ। ରାଜୟଗୁଡେି ଚୟନ ଆଧାରତି େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶପାଇଁ ପ୍ର ୁକି୍ତ 
େଦିୟା ଆଧାରତି େୟେସ୍ଥା େହଣ େରକିେ ଏେଂ ପ୍ରକତୟେ ଶକି୍ଷେଙ୍କ େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶ ସମବନ୍ଧୀୟ ୋ େୟେଳାପେୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିକେ 
। କେୌଣସ ିକେୈନ୍ଦ୍ରେି ପାଠୟକ୍ରମ ନଦି୍ଧୋରଣ କହେ ନାହିଁ ପୁନଃ–ମକଡଲ୍ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କହେ ନାହିଁ, ଓ କେୌଣସ ିେକଠାର ମାନଦଣ୍ଡ 
ରହେି ନାହିଁ। ଏହି ୋ େୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମବଳ କ ାଗାଉଥିୋ କଲାେଙୁ୍କ ସାେଧାନତା ସହୋକର ଚୟନ େରା ିେ ଫଳପ୍ରଦ
ଭାକେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆି ିେ ଏେଂ ଏହି ଭୂମେିାର ନଦିଷି୍ଟ ଅେଧି ରହେି। 
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ଙ) ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ କାଯଗୟକ୍ରମକୁ ସବୁଧିା ଫଦବା ପାଇଁ  କଥଷ୍ଟ କମୌଳେି ଆନୁଷଙି୍ଗେ େୟେସ୍ଥା ଓ ଶକି୍ଷଣ ସମବଳ ସହତି
ଆେଶୟେୀୟ ଛାତ୍ର ଶକି୍ଷେ ଅନୁପାତ ରଖ୍ା ିେ। ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ସାହା ୟ େରେିା ପାଇଁ ପ୍ରତେିାରେ 
ୋ େୟକ୍ରମର େୟେସ୍ଥା େରା ିେ କ ପରେି ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶକି୍ଷା ଲାଭ େରପିାରକିେ।

ଚ) େଦିୟାଳୟ ୋ େୟ ସମୟକର ଅଣ କଶୈକି୍ଷେ ୋ େୟକ୍ରମ (ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ କରାକଷଇ େରେିା େଦିୟାଳୟ
ସାମେୀ ଆଣିୋ ଇତୟାଦ)ି କର ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ନଫିୟାଜତି ନକରି କସମାକନ େପିର ିଶକି୍ଷାଦାନ େରକିେ କସଥିପ୍ରତ ିନଶିି୍ଚତ 
େରା ିେ। ଅନୟ ପକ୍ଷକର େନିା ୋରଣକର େମିବା ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ଛୁଟି େନିା ଅନୁପସ୍ଥତି ରହକିଲ ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ଦାୟୀ େରା ିେ।

ଛ) ପ୍ରକତୟେ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ଓ ବଦିୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଜବୁତ ରନ୍ତଃବଦିୟାଳୟ ବକିାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଫର୍ାଟଏି ସହାୟକ ବଦିୟାଳୟ
ସାଂସ୍କତୃି ର୍ଢ଼ବିା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହଫିବ। େଦିୟାଳୟ ପରଚିାଳନା ସମତିି ଏହାର  ାଞ୍ଚ େରେି ଏେଂ େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା
ନକିଦେଶାଳୟର ଅଧିୋରୀମାକନ ଏହପିରି ସଂସ୍କତୃେୁି ସାହା ୟ େରେିା ପାଇଁ ୋ େୟ େରକିେ।

ଜ) ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାକର ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ େରେିା ପାଇଁ ଶକି୍ଷେ ଓ ଶକି୍ଷେଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ େୟକି୍ତଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକର
ଉଚ୍ଚମାନର ସାମେୀ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ।

ଝ) େତ୍ତେମାନ ଥିୋ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର୍ୁଡକୁି ସଶକ୍ତ େରେିା ପାଇଁ କଗାଟଏି  ତ୍ନଶୀଳ କ ାଜନା ସହ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେୁି ପୁଣି 
ଉଜ୍ଜୀେତି େରେିା ପାଇଁ ଅୋଧିୋର ଦଆି ିେ।

ଞ) ସେେନମିନ େଷେର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପକର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷାର୍ତ ପ୍ରଶାସନ ବା ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମଥେ
କହକେ। ଦୀର୍େ ସମୟ ପକର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାଗତ ପ୍ରଶାସନ ପଦଗଡୁେି ପ୍ରଶାସନକର ଆେହୀ ଥିୋ େଶିଷି୍ଟ ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ସଂରକି୍ଷତ କହାଇ ରହେି। 
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୬. ଫଦଶର ପ୍ରଫତୟକ ଛାତ୍ରପାଇଁ ସମାନ ଏବାଂ ନୟାୟସଙ୍ଗତ ଶକି୍ଷା 

ଏହ ିନୀତରି ଉକଦଶୟ କହଉଛ ିକଦଶକର ଏଭଳ ିଏେ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରେିା କ ଉଁଠ ି ପ୍ରକତୟେ ପିଲାଙ୍କ ନୟାୟସଙ୍ଗତ
ଓ ସମାନ ଶକି୍ଷା ପାଇ ଲାଭୋନ୍ କହକେ ଫଳକର କେୌଣସି ପିଲା ଜନମ େମିବା ପଷୃ୍ଠଭୂମ ିୋ ପରସି୍ଥତିି ୋରଣରୁ ଶକି୍ଷା େହଣ ଓ
ଉନ୍ନତି େରେିାର ସକୁ ାଗରୁ େଞ୍ଚତି କହକେ ନାହିଁ। 

ଉଫେଶୟ  କଗାଟଏି ନୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥା ହାସଲ େରେିା ଫଳକର ସମସ୍ତ ପିଲା ଶକି୍ଷା ପାଇୋ ଓ ଉନ୍ନତି
େରେିା ପାଇଁ ସମାନ ସକୁ ାଗ ପାଇକେ, ଫଳକର ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ସମକସ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ସାମାଜେି େଗେକର ଶକି୍ଷା େହଣର 
ଫଳାଫଳ ସମାନ ରହେି।

କ) ଅବଫହଳତି ଫର୍ାଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମେି କଶୈଶେ ଶକି୍ଷା କମୌଳେି ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗଣିତ ଶକି୍ଷା, େଦିୟାଳୟ
ପ୍ରକେଶ ନାମଫଲଖା ଓ ଉପସ୍ଥାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ନୀତରି୍ତ ୋ େୟାେଳୀକର ଉଫେଶୟଭିତି୍ତକ ଧ୍ୟାନ ଦଆି ିେ।  

ଖ) ସମେ କଦଶକର ଅେକହଳତି ଅଞ୍ଚଳକର ବଫିଶଷ୍ ଶକି୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପିତ କହେ। ରାଜୟଗୁଡେି ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମାଜେି େେିାଶ ଓ
ସାମାଜେି ଅଥେକନୈତେି ସଚୂନାଙ୍କ ଆଧାରକର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡେୁି କର୍ାଷଣା େରକିେ ଏେଂ ରାଜୟଗୁଡେି େରଥିିୋ ଖ୍ଚ୍ଚେକର 
୨ ୧ ଅନୁପାତକର କେନ୍ଦ୍ର ଆଥେି ସାହା ୟ କଦେ। ଏହ ିନୀତକିର ଅେକହଳତି କଗାଷ୍ଠୀେୁ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ େରା ିେ ଏେଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ
ରାଜୟର ମଳିତି ସତେେ ଦୃଷି୍ଟକର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକର ୋ େୟ େରେିା ଏହାର ମଖୁ୍ୟ ଉକଦଶୟ କହେ।

ର୍) କେକତାଟି ମଖୁୟ ପଦଫକ୍ଷପ କହଉଛି ଅେରିତ ସକମବଦନଶୀଳ ଭାକେ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ କସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା େେିାଶ େରେିା
କଶୈକି୍ଷେ ଭାକେ ଅେକହଳତି କଗାଷ୍ଠୀରୁ ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ନକିୟାଜତି େରେିାର େେିଳ୍ପ ରାସ୍ତା ସଷିୃ୍ଟ େରେିା କଶୈକି୍ଷେ ଭାକେ
ଅେକହଳତି କଗାଷ୍ଠୀରୁ ଅଧିେ ପିଲାଙୁ୍କ କନଇ ଛାତ୍ର ଶକି୍ଷକ ଅନୁପାତକୁ ୨୫ ୧ରୁ ଅଧିେ ନରଖିୋ ବଦିୟାଳୟଫର ସମନିବତ 
ପରଫିବଶ ସୃଷି୍ଟ କରବିା  ାହା ୋହାେୁ ହଇରାଣ େରେି ନାହିଁ ପରହିାସ େରେି ନାହିଁ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରତି ହଂିସା ଓ େହଷି୍କାର 
ଭଳ ିର୍ଟଣା ସଷିୃ୍ଟ େରେି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାଠୟକ୍ରମକୁ ଆେଶୟେୀୟ ସଂକଶାଧନ େରା ିେ।

ଘ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ପରସିଂଖ୍ୟାନ େଭିାଗ ଦ୍ୱାରା ସାଂେହ କରାଯାଇଥିବା ତର୍ଥୟର େକିଶଲଷଣ ସାହା ୟକର ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ତଥୟ
ସଂେହାଳୟକର ପ୍ରକତୟେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଦୟତନ ତଥୟ ରଖ୍ା ିେ।

ଙ) ନୀତକିର କଗାଟଏି ଜାତୀୟ ଫ୍ଣ୍୍ଡ ମାଧ୍ୟମଫର ପ୍ରଫତୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ରର୍ଥଗକ ସହାୟତା କଦୋର େୟେସ୍ଥା ଅଛ।ି ଏହି ଫଣ୍୍ଡ
େକିଶଷ ଭାେକର ଅେକହଳତି କଗାଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଛାତ୍ରେୃତ୍ତ,ି େେିାଶଶୀଳ ସଂସାଧନ ଓ ସେୁଧିା ପ୍ରଦାନ େରେିା ପାଇଁ 
ଜଲି୍ଲା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେୁି ସହାୟତା କଦେ। ର୍ଫବଷ୍୍ା ଓ ସମାଫବଶୀ ଶକି୍ଷା େେିଳ୍ପ ସାହା ୟକର ଜାତୀୟ ଟୁୟଟର ୋ େୟକ୍ରମ
ଓ ପ୍ରତେିାରେ ସାହା ୟ ନକିଦେଶ ୋ େୟକ୍ରମକର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ ସହତି ଜଳଖିଆ ଏେଂ େକିଶଷ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ସକୁ ାଗ ନମିିତ୍ତ 
ସାହା ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ।

ଚ) େଦିୟାଳୟର ଶକି୍ଷେ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଲିଙ୍ଗର୍ତ ଅସମାନତା ଦୂର େରେିା ପାଇଁ ମହଳିାଙ୍କ କ ାଗଦାନ ଆଉ 
ଶକି୍ଷା, ରଦବିାସୀ  ଜାତ ିଓ ଧାମିକ ଫର୍ାଷ୍ଠୀର ଶକି୍ଷା ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଏହ ିସମଦୁାୟର ପିଲାମାଫନ କ ପର ିନଶିି୍ଚତ ଓ ନଦି୍ଧୋରତି 
ଶକି୍ଷା ଲାଭ େରକିେ, ସହରର ର୍ରବି ପରବିାରର ପିଲାଙ୍କ ବଫିଶଷ୍ ରବଶୟକତା ସହତି କନି୍ନର ଫେ୍ୀର ପିଲାଙୁ୍କ ପ୍ରତକିେଶୀ 
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େଦିୟାଳୟର ମଖୁ୍ୟ କରାତକର ସାମଲି େରେିା, ପ୍ରାରମି୍ଭେ କଶ୍ରଣୀରୁ ୧୨ କଶ୍ରଣୀ  ାଏ ଶକି୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ େରାଇୋ ପାଇଁ ଏହ ି
ନୀତକିର କେୈଚତି୍ରୟପୂର୍ଣ୍େ ହସ୍ତକକ୍ଷପ ରହେି। 
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୭. ସ୍କଲୁ୍ କଫଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମଫର ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାଫର ଶାସନ 

ଉଫେଶୟ: େଦିୟାଳୟର ସଂସାଧନେୁ ମଳିମିଶି ିେୟେହାର େରେିା ନମିତି୍ତ ସେୁଧିା େରେିା ଆଉ େଦିୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନେୁ ଅଧିେ 

ସ୍ଥାନୀୟ, ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଦକ୍ଷ େରେିା ପାଇଁ େଦିୟାଳୟଗୁଡେୁି ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସକର କଗାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ େରା ିେ। 

ସରୋରୀ େଦିୟାଳୟଗୁଡେି େକିଶଷ େର ି କଛାଟ େଦିୟାଳୟଗୁଡେି ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ କହଉଥିୋ ସଂସାଧନ ଅଭାେର ନରିାେରଣ 

ପାଇଁ ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ ସାହା ୟ େରେି। କ କହତୁ େଦିୟାଳୟଗୁଡେୁି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେର ି ଏୋଧିେ ସରୋରୀ େଦିୟାଳୟଗୁଡେୁି 
କଗାଟଏି ସାଙ୍ଗଠାନେି ଏେଂ ପ୍ରଶାସନେି ୟୁନଟି ମଧ୍ୟକର ଅଣା ିେ, ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର କଦଖ୍ାକଦଉଥିୋ 

ୋଧାଗୁଡେି ସହତି କେୌଣସ ିପ୍ରୋର େୁଝାମଣା ନେର ିକଗାଟଏି ଫଳପ୍ରଦ ଶାସନ େୟେସ୍ଥା ସଷିୃ୍ଟ େରେି। 

କ) ଜନସଂଖ୍ୟା େଣ୍ଟ୍ନ, କ ାଗାକ ାଗ ଏେଂ ଅନୟ ସ୍ଥାନୀୟ େଚିାର ଅନୁ ାୟୀ ରାଜୟ ସରୋରଗୁଡେି ୨୦୨୩ ମସହିା ସଦୁ୍ଧା 

ବଦିୟାଳୟର୍ୁଡକୁି କଫଲେକ୍ସର୍ୁଡକିଫର ଫର୍ାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ େରକିେ। କଗାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ େରେିା ୋ େୟକର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଓ େମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
(୨୦ରୁ େମ୍) ଥିୋ େଦିୟାଳୟଗୁଡେୁି ଅନ୍ତେଭୁକ୍ତ େରା ିେ। ଏହା ସହତି ଗମନାଗମନ େୟେସ୍ଥା କ ାଗଁୁ ପ୍ରକେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ କହେ ନାହିଁ। େତ୍ତେମାନର େଦିୟାଳୟଗୁଡେିର ଅେସ୍ଥା ଆେଳନ େରେିାେୁ ରାଜୟଗୁଡେି ପାଇଁ ଏହା ଏେ ସକୁ ାଗ 
କହେ। 

ଖ) ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସଗୁଡେି କଛାଟ କଛାଟ େଦିୟାଳୟଗୁଡେିକର ପରଣିତ କହକେ, ଏେଂ ଶକି୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ 
ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଫର୍ାଷ୍ଠୀ ସୃଷି୍ଟ କରବି, କ ଉଁମାକନ ଏୋଠ ିୋମ େରକିେ ଓ ପରସ୍ପରେୁ ଶକି୍ଷାଗତ ଓ ଶାସନଗତ ଭାକେ 

ସମଥେନ େରକିେ। ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ ସରୋରୀ େଦିୟାଳୟ େୟେସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମେି ଶାସନଗତ ୟୁନଟି କହେ।  

ର୍) କଗାଟଏି ପ୍ରାଥମେି ପ େୟାୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ ପ େୟନ୍ତ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ୧୦ ରୁ ୨୦ଟ ିସରୋରୀ େଦିୟାଳୟଗୁଡେିକର 

ସଂ ୁକ୍ତ ଅେଚି୍ଛନି୍ନ କଭୌକଗାଳେି ଅଞ୍ଚଳକର କଗାଟଏି ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ ଗଠତି କହେ। ମାଧ୍ୟମେି େଦିୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷେ ସ୍କଲୁ 
େକମ୍ପଲକ୍ସର ମଖୁ୍ୟ କହକେ। 

ଘ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ ଅର୍ଦ୍ଗ େୟାଂ-ଶାସତି ୟୁନଟି କହେ,  ାହା ପ୍ରାଥମିେ ପ େୟାୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ ପ େୟନ୍ତ ଶକି୍ଷା 

ପ୍ରଦାନ େରେି। କମୌଳେି, ପ୍ରାଥମେି ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ େଦିୟାଳୟ, ଏେଂ ନେିଟକର ଥିୋ ସମସ୍ତ 
ପ୍ରାଥମେି େଦିୟାଳୟ ସକମତ କଗାଟଏି ମାଧ୍ୟମିେ େଦିୟାଳୟ (୯ରୁ ୧୨ କଶ୍ରଣୀ) େୁ କନଇ ଏହା ଗଠତି କହେ। 

ଙ) େଦିୟାଳୟଗୁଡେୁି ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସକର ଫର୍ାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରବିା ଦ୍ୱାରା ବଦିୟାଳୟର୍ୁଡକି େଭିିନ୍ନ େଷିୟର ଶକି୍ଷେ, କ୍ରୀଡା, ସଂଗୀତ 

ଓ େଳା ଶକି୍ଷେ, ପରାମଶେଦାତା ଓ ସାମାଜେି େମେୀ ଆଦଙି୍କଠାରୁ ଲାଭୋନ କହକେ। ପରୀକ୍ଷାଗାର, େନ୍ଥାଗାର, ଆଇସଟି ି
ଉପେରଣ, ସଂଗୀତ ଉପେରଣ, କ୍ରୀଡା ଉପେରଣ, କ୍ରୀଡା କକ୍ଷତ୍ର ଇତୟାଦେୁି ଏୋଠ ିେୟେହାର େରପିାରକିେ  ାହାଦ୍ୱାରା 

ସହଜକର ସରୋରୀ ସମବଳର ସକେୋତ୍ତମ େୟେହାର କହାଇପାରେି। 
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ଚ) ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଫର୍ାଟଏି ସସୁାଂହତ ସମଷି୍ଟ ସଷିୃ୍ଟ େରେିା ଏେଂ ଏଥିକର ସସୁଂ ୁକ୍ତ କଭୌକଗାଳେି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକର ଥିୋ 
ପ୍ରଥମ ତନି ିେଷେର କମୌଳେି ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ େଦିୟାଳୟ, େୃତ୍ତଗିତ ଓ କପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶକି୍ଷେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ େକିଶଷ ଆେଶୟେତା ରଖ୍ଥୁିୋ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ଅନୁଷ୍ଠାନେୁ ଅନ୍ତେଭୁକ୍ତ େରେିା କହଉଛ ିଏହାର 

ଲକ୍ଷୟ। ଏହ ିଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେି ପରସ୍ପରେୁ ସାହା ୟ େରକିେ। ଜଲି୍ଲାକର ଥିୋ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେି ମଧ୍ୟ ସାହା ୟ 
େରକିେ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶକି୍ଷେଙ୍କର େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶକର ସାହା ୟ)। 

ଛ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ ପାଇଁ କଗାଟଏି େୟାପେ ଶକି୍ଷେ େେିାଶ କ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କହେ ଏେଂ ସାପ୍ତାହେି କେୈଠେ, ଶକି୍ଷା 

କେନ୍ଦ୍ର ଆଦ ିପ୍ରକ୍ରିୟାକର ସକଚତନ ଭାେକର େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶ େରା ିେ। ଏହା ସାଙ୍ଗେୁ ଆକଲାଚନା ଚକ୍ର, କଶ୍ରଣୀ େକ୍ଷର 
ଉପକର ନଜର ରଖିୋ, ୋହୟ ପରଦିଶେନ ଆଦ ିଅନୟ ପ୍ରୋର ନରିନ୍ତର େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶ େରା ିେ। ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 
ସଂସ୍ଥା ଏେଂ େଲକ୍ ଓ କଗାଷ୍ଠୀ ସମବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସକମତ ଶକି୍ଷାଗତ ଓ ଶକି୍ଷା ସାହା ୟ େୟେସ୍ଥା ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ େୟେସ୍ଥାକର ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ 

କହେ। 

ଜ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କଲୁ େକମ୍ପଲକ୍ସ କଗାଟଏି ସ୍କଲୁ କଫଲେକ୍ସ ପରଚିାଳନା ସମତି ିରହେି। ଏହ ିସମତିକିର େକମ୍ପଲକ୍ସକର ଥିୋ ସମସ୍ତ 
େଦିୟାଳୟ ଓ େକମ୍ପଲକ୍ସ ସହ ସଂ ୁକ୍ତ କହାଇଥିୋ ଅନୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନର ପ୍ରତନିଧିି ସଦସୟ ରହକିେ। ଏଥିକର ମଧ୍ୟ କପ୍ରୌଢ଼ 
ଶକି୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଓ କଗାଷ୍ଠୀ ସମବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନୟ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତନିଧିି ରହକିେ। ରାଜୟ ଓ ଏହାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସହ ସ୍କଲୁ ତରଫରୁ 
େଥାୋତ୍ତୋ େରେିା ପାଇଁ ସମତି ିପାଖ୍କର କ୍ଷମତା ରହେି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦଶେନ ପରଚିଳନାକର ମଖୁ୍ୟ ଭୂମେିା 
େହଣ େରେି। 

ଝ) ପ୍ରକତୟେ େଦିୟାଳୟ ନଜିର କ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରେି,  ାହା ସ୍କଲୁ କଫଲେକ୍ସର ଫଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତକିର େୟେହାର କହେ, 
ଏହାେୁ େଦିୟାଳୟର ଶକି୍ଷା େଭିାଗ ସ୍ୱୀେୃତ ି କଦେ। ପ୍ରକତୟେ ଜଲି୍ଲାଫର ମଧ୍ୟ ଫର୍ାଟଏି ଜଲି୍ଲା ଶକି୍ଷା ପରଷି୍ଦ ରହେି  ାହା 

େଦିୟାଳୟ େୟେସ୍ଥାର ତୃଟେିଚୁିୟତେୁି କଦଖିେ ଏେଂ କସଗୁଡେିର ୋ େୟ ଓ ସଶକି୍ତେରଣେୁ ସକ୍ଷମ େରେି। 
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୮.  ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାଫର ନୟିନ୍ତ୍ର୍ ବୟବସ୍ଥା 

ଉଫେଶୟ: ଭାରତର େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ପଦ୍ଧତ ିଫଳପ୍ରଦ ନୟିମ ଓ ମାନୟତା ମାଧ୍ୟମକର ୋ େୟ େରଥିାଏ,  ାହା ସଂହତ ିଓ 
ସ୍ୱଚ୍ଛତାେୁ ନଶିି୍ଚତ େରେିା ସହ ନରିନ୍ତରଭାକେ ଶକି୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳକର ଦୁତ ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମେ ମାନ ଓ ନୂତନତା ଆଣିେ। 

ଭାରତର େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ପଦ୍ଧତ ିଏେଂ ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତକିର ଏହା ନଶିି୍ଚତ ଭାେକର ଏେ ଇଂଜନି ସଦୃଶ କହେ।  

କ) େଦିୟାଳୟଗୁଡେିକର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରଚିାଳନା (ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାକର) ଅଲଗା ଅଲଗା େତ୍ତେୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି କହେ 
 ାହା ନହିତି ସ୍ୱାଥେେୁ ଦୂର େରେି। ନୀତ ିନରି୍ଦ୍ଗାର୍  ପ୍ର୍ୟନ  ପରଚିାଳନା ଓ ଫଶୈକି୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅଲର୍ା ବୟବସ୍ଥା 
ରହବି। 

ଖ) ଅଦ୍ଧେ-ନୟାୟିେ ମ େୟାଦା ସହ ପ୍ରକତୟେ ରାଜୟ ପାଇଁ କଗାଟଏି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜୟ ନୟିାମକ ପ୍ରାଧିକର୍ େତ୍ତେୃ ପକ୍ଷ ପ୍ରତଷି୍ଠା 

େରା ିେ। େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ନକିଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜୟର ସମସ୍ତ ସରୋରୀ େଦିୟାଳୟ ପରଚିାଳତି କହେ। 

ର୍) େଦିୟାଳୟର ର୍ୁ୍ାତ୍ମକ ମାନ ଓ ରଫକ୍ରଡଫିଟସନ୍ ଫେମୱାକଗ ଦ୍ୱାରା ସଚୂନା ଅନୁ ାୟୀ େଦିୟାଳୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା 
ରହେି। ଏହ ି କେମୱାେେ କେେଳ କମୌଳେି ନୀତଗିୁଡେୁି େଚିାର େରେି ଏେଂ େଦଳକର େଦିୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ େରେିା ପାଇଁ 
ଅନୁକମାଦନ େରେି। ସ୍ୱୟଂ-ସ୍ୱୀେୃତ େଦିୟାଳୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ସମୀକ୍ଷା େରେିା ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା େରା ିେ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟ 

ସରୋରୀ ଓ କେସରୋରୀ େଦିୟାଳୟ ପ୍ରତ ିଲାଗୁ କହେ। 

ଘ) ନୟିମ ପ୍ରେତ୍ତେନ େତ୍ତେମାନର ନରିୀକ୍ଷେ ଆଧାରତି କଶୈଳୀକର କହେ ନାହିଁ, େରଂ ଅଭିଭାବକମାଫନ େଦିୟାଳୟର ସମସ୍ତ 

ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ତର୍ଥୟ ସେେସାଧାରଣକର ଉପଲବ୍ଧ କହୋ କ ାଗଁୁ କସମାକନ ୋସ୍ତେକର ନୟିାମେ କହକେ। 

ଙ) ରାଜୟକର ମାନେ ନଦି୍ଧୋରଣ ଓ ପାଠୟକ୍ରମ ସକମତ ପାଠପଢ଼ା ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ୋ େୟ ରାଜୟ ଶକି୍ଷା ଗକେଷଣା ଓ 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରଷିଦ େରେି। ସ୍କଲୁ ପରତିୟାଗ େରେିା ସମୟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରେୁ ରାଜୟର ପ୍ରମାଣ 
ପତ୍ର/ପରୀକ୍ଷା ପରଷିଦ େୁଝେି, ଏଥିପାଇଁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଆକୟାଜନ େରେି, େନୁି୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତତକିର (ପାଠୟପୁସ୍ତେ 

ସକମତ) କସମାନଙ୍କର କେୌଣସ ିଭୂମେିା ରହେି ନାହିଁ। 

ଚ) ଜନକଲୟା୍କାରୀ ଫବସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟର୍ୁଡକୁି ଉାାହତି େରା ିେ ଓ ଅତ ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣରୁ ମକୁ୍ତ େରା ିେ ଏେଂ 

େୟେସାୟିେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେୁି େନ୍ଦ େରା ିେ। 

ଛ) ସରକାରୀ ଓ ଫବସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟର୍ୁଡକି ସମାନ ମାନଦଣତନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନୟିନ୍ତ୍ରତି କହେ ଏେଂ ନଶିି୍ଚତ େରେିାେୁ 

କହେ କ ମତି ିଜନହକିତୈଷୀ କେସରୋରୀ େଦିୟାଳୟଗୁଡେି ଜନହକିତୈଷୀ ପଦକକ୍ଷପଗୁଡେି ଦ୍ୱାରା ଉାାହତି କହକେ। 

ଜ) ରାଜୟ ଶକି୍ଷା ଗକେଷଣା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରଷିଦ ପ୍ରତ ିରାଜୟ ପାଇଁ କଗାଟଏି ଗୁଣାତ୍ମେମାନ ଆେଳନ ଓ ସ୍ୱୀେୃତ ିକେମୱାେେ 

ଗଠନ େରେି। ଅନୟ େଦିୟାଳୟ ନୟିାମେ ପ୍ରାଧିେରଣ ସ୍ୱୀେୃତ ିପଦ୍ଧତ ିଆଧାରକର େଦିୟାଳୟଗୁଡେୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େରେିା ପାଇଁ 
ଏହାେୁ େୟେହାର େରା ିେ। 
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ଝ) େଦିୟାଳୟ ଓ େଦିୟାଳୟ େୟେସ୍ଥାର ପାଠୟକ୍ରମ ଚୟନ ପାଇଁ େେିଳ୍ପ େୟେସ୍ଥା ରହେି,  ାହା ଜାତୀୟ/ରାଜୟ ପାଠୟକ୍ରମ 

କେମୱାେେ ଅନୁ ାୟୀ କହେ । 

ଞ) ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ୋଷେି ଓ ମଧ୍ୟୋଳୀନ (୩ ରୁ ୫ େଷେ) କ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ େରକିେ। ଏେ ଶଙୃ୍ଖଳତି ସମୀକ୍ଷା 
େୟେସ୍ଥା ସକେୋଚ୍ଚ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନକର ରହେି ।  
 

ଟ) ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ର୍ଫବଷ୍୍ା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷ୍ ପରଷି୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶକି୍ଷା ସ୍ତରକର ନମନୁାଭିତ୍ତେି ଜାତାୟ 

ସଫଳତା ସକେେକ୍ଷଣ େରା ିେ। ରାଜୟଗୁଡେି ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ଆଧାରତି ଆେଳନ ସକେେକ୍ଷଣ େରପିାରକିେ । 

ଠ) କ କହତୁ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମ େଦିୟାଳୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରଚିାଳନା କହଉଛ ିକେୈଧାନେି ଆେଶୟେତା, ଏହ ିନୀତେୁି 
ଦକ୍ଷତାର ସହତି ୋ େୟୋରୀ େରେିା ପାଇଁ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା େରା ିେ ଓ ଆେଶୟେ କକ୍ଷତ୍ରକର ପରେିତ୍ତେନ େରା ାଇ 

ପ୍ରେତ୍ତେନ ପକର ଶକି୍ଷ୍ ରଧାରଫର ଏହାର ଉନ୍ନତ ିେରା ିେ। 
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ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 
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୧. ନୂତନ ରନୁଷ୍ଠାନକି ଢାଞ୍ଚା 

ଉଫେଶୟ: ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାେୁ ନୂତନ ଭାକେ େେିଶତି େରେିା,ସାରା କଦଶକର େଶି୍ୱର ସକେୋତ୍ତମ ସଂସ୍ଥା ତଆିର ି

େରେିା- ୨୦୩୫ ସଦୁ୍ଧା ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁପାତେୁ ୫୦%କର େୃଦ୍ଧ ିେରେିା। 

େୃହତ, ଉତ୍ତମ ସମବଳସମ୍ପନ୍ନ, ଉାାହଭରା େହୁେଷିୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସହତି  ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଏେ ନୂତନ ପରେିଳ୍ପନା ଓ 

ଢାଞ୍ଚା େଷିୟକର େଚିାର େରା ାଇଛ।ି େତ୍ତେମାନର ୮୦୦ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ଏେଂ ୪୦୦୦୦ ମହାେଦିୟାଳୟେୁ ଏୋଠ ିେର ି
୧୫୦୦୦ ସକେୋତୃ୍କଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା େରା ିେ। 

କ. ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷାର ଏହ ି ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ଶକି୍ଷାଦାନ ଏେଂ ଗକେଷଣା ପାଇଁ ବୃହତ  ଉତ୍ତମ ସମବଳସଲନ୍ନ  ଉତ୍ସାହଭରା 
େୟାଂଶାସତି ବହୁବଷି୍ୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସଷିୃ୍ଟ େରେି, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େଭାେକର ଦକ୍ଷତାର େେିାଶ େରେିା ସହତି ସଶକ୍ତ କଶୈକି୍ଷେ 

କଗାଷ୍ଠୀ ତଆିର ିେରେି। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷାସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସେୁ େଷିୟ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର େହୁେଷିୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିକର ପରଣିତ 
କହେ। 

ଖ. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଉକଦଶୟେୁ କେନ୍ଦ୍ରେର ିତନି ିପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚର୍ୁ୍ବତ୍ତାର ସାଂସ୍ଥା ରହେି:  

 ପ୍ରୋର ୧- ସେୁ େଷିୟକର ସକେୋତ୍ତମ ଗକେଷଣା ଏେଂ ଉଚ୍ଚଗଣୁେତ୍ତାର ଶକି୍ଷାଦାନ ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ  

 ପ୍ରୋର ୨- ସେୁ େଷିୟକର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ଶକି୍ଷାଦାନ ସହତି ଗକେଷଣାକର ଅେଦାନ ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ  

 ପ୍ରୋର ୩- ସେୁ େଷିୟକର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ଶକି୍ଷାଦାନ ଉପକର ଦୃଷି୍ଟ କଦଇ ସ୍ନାତେ ଶକି୍ଷା ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ 

ର୍. େତ୍ତେମାନର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡେୁି ଏୋଠ ି େର ି ଏେଂ ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ତଆିର,ିଏହ ି ପୁନଗେଠନ ସଚୁନି୍ତତି ଓ ସଚୁାରୁ ରୂକପ 

ସେୁୟେସ୍ଥାକରେରା ିେ। ମିଶନ ନାଳନ୍ଦା ଏବାଂ ମଶିନ ତକ୍ଷଶଳିା ଏହ ିନୂତନ ଆନୁଷ୍ଠାନେି ଢାଞ୍ଚାେୁ ୋସ୍ତେରୂପ କଦୋ ପାଇଁ 

ଆରମ୍ଭ େରା ିେ।ଏଇ ମଶିନଗୁଡେିର ଅଂଶଭାକେ  କେକତଗୁଡଏି ଆଦଶେ ସଂସ୍ଥା, ଇଣି୍ଡଆନ ଇନଷି୍ଟଚୁୟ ଅ ଅଫ୍ ଲିକେରାଲ୍ 
ଆଟେସ/େହୁେଷିୟୀ ଶକି୍ଷା ଓ ଗକେଷଣା େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ାଇପାକର। 

ଘ. ସେୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି କହକେ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ବା ୍େିୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା େୟାଂଶାସତି ମହାବଦିୟାଳୟ। 
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ଙ. ସାବଗଜନକି ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷାକୁ ଏେ ନରିକପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର େୃଦ୍ଧ ିେରିୋେୁ ଓ ସମଦୃ୍ଧ େରେିାେୁ ଉପ ୁକ୍ତ 

ସରୋରୀ  ଅଥେ ନଫିବଶ କରାଯିବ। 

ଚ. ଅଣ-ଉପେୃତ ଅଞ୍ଚଳଫର ଉଚ୍ଚ ର୍ୁ୍ବତ୍ତାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର େେିାଶ େରେିାେୁ ପ୍ରାଧାନୟ ଦଆି ିେ। 

ଛ. ଏହ ିନୂତନ ଆନୁଷ୍ଠାନେି ଢାଞ୍ଚା େୃତ୍ତଗିତ କକ୍ଷତ୍ର ସହତି ସେୁ କକ୍ଷତ୍ରେୁ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ େରେି। 
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୨. ଉଚ୍ଚ ରୁ୍୍ବତ୍ତାର ଲିଫବରାଲ ଶକି୍ଷା 

ଉଫେଶୟ:  ଚୟନତି େଷିୟ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର କସ୍ପସଏିଲାଇକଜସନ ସହ ସେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସକେୋନମଖୁ୍ୀ େେିାଶର ମଳୂଭିତ୍ତ ି

ପାଇଁଏେ ଅଧିେ ସଜୃନାତ୍ମେ ଓ େସୃି୍ତତ ଲିକେରାଲ ଶକି୍ଷାଆଡେୁ ଅେସର କହୋ। 

ସଜୃନାତ୍ମେ ଓ ପରେିତ୍ତେନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମର ଗଠନ, େଷିୟଗୁଡେିର ସଜୃନାତ୍ମେ ମଶି୍ରଣ, ଇଣ୍ଟ୍କିେକଟଡ୍ ପାଠୟକ୍ରମକର 
ଏୋଧିେ ପ୍ରକେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସେୁଧିା, ଚୟନତି େଷିୟ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର କସ୍ପସଏିଲାଇକଜସନ ପ୍ରଦାନ େର ିସମସ୍ତ ସ୍ନାତେ 

ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲିକେରାଲ ଶକି୍ଷାର ଦୃଷି୍ଟକୋଣ ସକେୋନମଖୁ୍ୀ େେିାଶର ମଳୂଭିତ୍ତ ିକହେ। 

କ. ସାମି୍ବଧାନେି ମଲୂୟଗୁଡେିର େେିାଶ େରେିା ଉକଦଶୟକର  େହୁେଷିୟୀ ଦୃଷି୍ଟକୋଣ ସହତି ଲିଫବରାଲ ଶକି୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷାର 

ଭିତ୍ତଭୂିମ ିକହେ। ଏହା ଆେଶୟେୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଦକ୍ଷତା, େଷିୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଏେଂ ସାମାଜେି କନୈତେି ମଲୂୟକୋଧର େେିାଶ 
େରେି। େୃତ୍ତଗିତ ଓ ଧନ୍ଦାମଳୂେ କକ୍ଷତ୍ର ସହତି ସେୁ େଷିୟ, ପାଠୟକ୍ରମ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର ସ୍ନାତେ ସ୍ତରକର ଏହା ହିଁ ଦୃଷି୍ଟକୋଣ 
ରହେି। 

ଖ. ଭାରତୀୟ କେୈଷୟିେ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ (ଆଇଆଇଟ)ିର ମକଡଲ୍ ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାକର କେନ୍ଦ୍ର ଦଶଟ ିଇଣି୍ଡଆନ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ 

ଅଫ୍ ଲିକେରାଲ ଆଟେସ/ମଲିିଡସିପିିଲନାରୀ  ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ରସିାଚ୍ଚେ ୟନଭିାସଟିୀ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରେି। 

ର୍.ସୃଜନାତ୍ମକ ଏବାଂ ପରବିତ୍ତଗନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମର ର୍ଠନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େଷିୟଗୁଡେିର ସଜୃନାତ୍ମେ ମଶି୍ରଣ ଓ 
ପାଠୟକ୍ରମକର ଏୋଧିେ ପ୍ରକେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସେୁଧିା ଆଣିକଦେ   ାହା େତ୍ତେମାନ ଚାଲୁଥିୋ େଦ୍ଧ ସୀମାକରଖ୍ାେୁ ସମକୂଳ 

ନାଶ େରେି ଓ ଜୀେନ େୟାପୀ ଶକି୍ଷଣର ସମ୍ଭାେନା ସଷିୃ୍ଟ େରେି।ସ୍ନାତେ (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଡେିରାଲ) ଶକି୍ଷା ସ୍ତର  ଗକେଷଣା 
ଆଧାରତି କସ୍ପସଏିଲାଇକଜସନ ପ୍ରଦାନ େରେି ।  

ଘ. ସ୍ନାତେ ଶକି୍ଷା ୩ ୋ ୪ େଷେ ଅେଧିର କହାଇପାକର। ପାଠୟକ୍ରମ (େୃତ୍ତଗିତ ଓ ଧନ୍ଦାମଳୂେ କକ୍ଷତ୍ର ସହତି) ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ କହୋର 
୨ େଷେକର କେୌଣସ ିେଷିୟକର ଆଡଭାନସଡ ଡକିପଲାମା ୋ ୧ େଷେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ କହୋ ପକର ଉପ ୁକ୍ତ ସାଟଫିିକେସନ୍ ସହତି 

ଏଇ ଅେଧି ଭିତକର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବକିଳ୍ପ କଦଇପାରକିେ। 

ଙ. ୪ େଷେର ପାଠୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଲିକେରାଲ ଶକି୍ଷାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଅନୁଭୂତରି ସକୁ ାଗ କଦେ। ଏହାେୁ ଚୟନତି କକ୍ଷତ୍ରକର 
ଫବଚଲର ଅଫ୍ ଲିଫବରାଲ୍ ରଟଗସ େୁହା ିେ। ୩ େଷେୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ କହେ ସ୍ନାତେ ଡେିୀ। ଉଭୟ ଡେିୀକର ସମ୍ମାନ ସହତି 
ଡେିୀ ମିଳେି  ଦ ିଛାତ୍ରମାକନ ଗକେଷଣା ୋ େୟ େରନ୍ତ।ି 
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ଚ. ସ୍ନାତେ ଡେିୀ ପାଇଁ କେକତେ ନଦିଷି୍ଟ େୃତ୍ତଗିତ େଷିୟ (କ ମତି ିଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷା, ଇଂଜନିୟିରଂି, କମଡସିନି, ଆଇନ)ର ୪ 

େଷେ(ୋ ଅଧିେ) ଅେଧ୍ ରହପିାକର। 

ଛ. େଭିିନ୍ନ ଡଜିାଇନର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠୟକ୍ରମ କ ାଗାଇୋର ସେୁଧିା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର ରହେି, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ  
କ ଉଁମାକନ ୩ େଷେର ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ େରନ୍ତ,ି କସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨ େଷେର ୋ େୟକ୍ରମକର ଦ୍ୱତିୀୟ େଷେଟ ିକେେଳ 
ଗକେଷଣା ପାଇଁ, ୫ େଷେର ଇଣ୍ଟ୍କିେକଟଡ୍ ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ରହପିାକର, ଏେଂ କ ଉଁ ଛାତ୍ରମାକନ ୪ େଷେର ସ୍ନାତେ 

ପାଠୟକ୍ରମ ସମ୍ମାନ ସହତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ େରକିେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୧ େଷେର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠୟକ୍ରମ ରହେି। 

ଜ. PhD େରେିା ପାଇଁ କେେଳ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡେିୀ ୋ ସମ୍ମାନ ସହତି ୪ େଷେର ସ୍ନାତେ ଡେିୀ ଆେଶୟେ କହେ।M.Phil 

ପାଠୟକ୍ରମେୁ େନ୍ଦ େରଦିଆି ିେ। 
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୩. ଅନୁକୂଳ ଶକି୍ଷ୍ ପରିଫବଶ ସୃଷି୍ଟ କରିବା 

ଉଫେଶୟ: ଏେ ଆନନ୍ଦଦାୟେ ସଦୃୁଢ଼ ଏେଂ ଅନୁକ୍ରିୟାଶୀଳପାଠୟକ୍ରମର ସନୁଶିି୍ଚତେରଣ,ମକନାକ ାଗପୂର୍ଣ୍େ ଓ ପ୍ରଭାେଶାଳୀ  

ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତ ିଏେଂ ଶକି୍ଷଣେୁ ଅପଟମିାଇଜ େରେିାେୁ  ତ୍ନଶୀଳ ସମଥେନ ଏେଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସକେୋନ୍ନତ।ି 

ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷାକର ପାଠୟକ୍ରମ ଏେଂ ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତ ିତଥୟେୁ ମଖୁ୍ସ୍ଥ େରେିା  ଓ   ାନ୍ତ୍ରେି ପଦ୍ଧତରୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େରୂକପ ଭିନ୍ନ କହେ 
 ାହା ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରେି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜକଣ ସକ୍ରିୟ ନାଗରେି ରୂକପ ଓ କେୌଣସ ିକକ୍ଷତ୍ରକର ଜକଣ ସଫଳ େୃତ୍ତଧିାରୀ ରୂକପ 

ଅେଦାନ କଦୋେୁ ସାହା ୟ େରେି। 

କ. ଉନ୍ନତଶୀଳ ଓ ସଶକ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମର େେିାଶ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଫଯାର୍ୟତା ଫେମୱାକଗ ଦ୍ୱାରା  ନକିଦେଶତି କହେ  ାହା 

େଭିିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍ର ଓ େଷିୟକର ଦଆି ାଉଥିୋ ଡେିୀ/ଡକିପଲାମା/ସାଟଫିିକେସନ ସମବନ୍ଧତି ଶକି୍ଷଣ ଉକଦଶୟେୁ ଦଗିଦଶେନ କଦେ। 
ଏହ ିକେମୱାେେ ଏୋକଡମେି/େୃତ୍ତଗିତ/ଧନ୍ଦାମଳୂେ କକ୍ଷତ୍ରକର ସମାନତା ଓ ଗତଶିୀଳତାେୁ ସୁନଶିି୍ଚତ େରେିା ପାଇଁ ଜାତୀୟ 

ଦକ୍ଷତା କ ାଗୟତା କେମୱାେେର ଅନୁରୂପ କହେ। 

ଖ. ପରେିତ୍ତେନୀୟତା ଓ ନୂତନତା ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଫବସ୍୍ ଫକ୍ର୍ଟି୍ ସଷି୍ଟମ (CBCS) ସଂକଶାଧିତ ଏେଂ ଉନ୍ନତ କହେ। 

ର୍. ପ୍ରଭାେୀ ଶକି୍ଷାଦାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ୋ େୟଗୁଡେି ମାଧ୍ୟମକର ଉଦୀପନାପୂର୍ଣ୍େ ଶକି୍ଷଣ ଅନୁଭୂତ ି ଦଆି ିେ; ସମସ୍ତ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କସାମାଜେି ଅନୁଭୂତ ିପାଇଁ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ସକୁ ାଗ ଦଆି ିେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ କେେଳ ଏୋକଡମେି ଦୃଷି୍ଟରୁ 
ମଲୂୟାୟନ ନେରକିସମାନଙ୍କର େସୃି୍ତତ ଓ ଅନ୍ତନହିତି ଦକ୍ଷତାର ମଲୂୟାଙ୍କନ କହେ। 

ଘ. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶେନ ପାଇଁ ଏକାଫ୍ମକି  ରର୍ଥକି ଓ  ରଫବରି୍କ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ରହେି। 

ଙ. ମକୁ୍ତ ଏବାଂ ଦୂରଶକି୍ଷା େସୃି୍ତତ କହେ  ାହା ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁପାତେୁ ୫୦%କର େୃଦ୍ଧ ିେରେିାେୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଭୂମେିା େହଣ 

େରେି।ଏହ ି ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାକର ସକେୋତୃ୍କଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚଗୁଣେତ୍ତାର ପାଠୟକ୍ରମର ଅନୁରୂପ େରେିାେୁ ଅନଲାଇନ୍ ଡଜିଟିାଲ 
ଲାଇକ୍ରୀ, ଗକେଷଣା ପାଇଁ ଅଥେରାଶ,ି ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରକସୋ, MOOCର କକ୍ରଡ ିଅ କେସ୍ଡ ରେିଗନସିନ ପର ି

ପଦକକ୍ଷପଗଡୁେି ନଆି ିେ। 

ଚ. ଶକି୍ଷାର ରନ୍ତଜଗାତୀୟକର୍ ଉଭୟ ଆନୁଷ୍ଠାନେି ସହକ ାଗ ଓ ଛାତ୍ର, ଶକି୍ଷେ ଗତଶିୀଳତା ଦ୍ୱାରା ସେୁଧିାପ୍ରାପ୍ତ କହେ। 
ଚୟନତି ଭାରତୀୟ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟଗୁଡେି ମଧ୍ୟକର ଆନ୍ତଜୋତୀୟ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ତେଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେ। 
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୪. ସଶକ୍ତ  ମଫନାଫଯାର୍ୀ ଏବାଂ ଦକ୍ଷ ଶକି୍ଷକ 

ଉଫେଶୟ: ନପିୂଣ ସଶକ୍ତ  ଗଭୀର ପ୍ରତେିଦ୍ଧତାସମ୍ପନ୍ନ  ଶକି୍ଷେ, ଶକି୍ଷାଦାନ ଏେଂ ଗକେଷଣାକର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଶକି୍ତସମ୍ପନ୍ନ 

ଶକି୍ଷେ। 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ୋରେ କହଉଛ ି କସଗୁଡେିକର ଶକି୍ଷାଦାନ କଦଉଥିୋ ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ 

ଗୁଣେତ୍ତା।ଏହ ିନୀତ ିଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାକର ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରେନୁି୍ଦେୁ କଫରାଇ ଆଣିେ । 

କ. ସମସ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ, େଷିୟ ଏେଂ କକ୍ଷତ୍ରର ଆେଶୟେତାେୁ ପୂରା େରେିାେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ େର ିପ୍ରକତୟେ ସଂସ୍ଥାର ଉପ ୁକ୍ତ 
ଶକି୍ଷେ ରହକିେ, ଏଥିକର ଉପ ୁକ୍ତ ଛାତ୍ର-ଶକି୍ଷେ ଅନୁପାତ (୩୦:୧ରୁ ଅଧିେ ନୁକହଁ) ରହେି ଏେଂ େେିଧତାେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ 

େରା ିେ। 

ଖ. େତ୍ତେମାନ ପ୍ରଚଳତି ଆଡହକ୍, ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତେି ନ ୁିକି୍ତ ଶୀଘ୍ର େନ୍ଦ କହାଇ ିେ। 

ର୍. ଏୋକଡମକି୍ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଶକି୍ଷାଦାନର ଦକ୍ଷତା ଏେଂ ଜନକସୋ ପାଇଁ ଅନ୍ତନହିତି ଗୁଣାେଳୀ ଆଧାରକର ଶକି୍ଷେ ନ ୁିକି୍ତ 

କହେ। 

ଘ. ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠକି୍ ଭାେକର ଡଜିାଇନ େରା ାଇଥିୋ ସ୍ଥାୟୀ ନ ୁିକି୍ତ(କଟକନୟାର) ଟ୍ରାକ୍ ସଷି୍ଟମ ଆରମ୍ଭ େରା ିେ-

ଏହା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିକର(କେସରୋରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେୁି ମଶିାଇ) ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େରୂକପ ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ୋ େୟୋରୀ କହେ। 

ଙ.ଶକି୍ଷେମାକନ କସମାନଙ୍କ ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇଁ େେିଳ୍ପ ୋଛ ିପରକିେ ଏେଂ କଶୈକି୍ଷେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହତି ଗକେଷଣା େରେିାେୁ 

ସଶକ୍ତ କହକେ। 

ଚ. ସେୁ ସଂସ୍ଥା ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ  ନରିେଚ୍ଛନି୍ନ େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶର କ ାଜନା େରକିେ ଓ ତାେୁ ୋସ୍ତେ ରୂପ କଦୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା 

ନଦି୍ଧୋରଣ େରକିେ। ଏହ ିକ ାଜନାକର େଷିୟ ୋ କକ୍ଷତ୍ରକର ଦକ୍ଷତାର େେିାଶ, ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତରି ଦକ୍ଷତା, ଗକେଷଣା ଓ 
ପ୍ରକୟାଗ ପାଇଁ ଅେଦାନ ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ ରହେି। 

ଛ. ଶକି୍ଷେ ନ ୁିକି୍ତ ଓ େେିାଶ, େୟାରଅିର ପ୍ରଗତ,ି ଦରମା, େଭିିନ୍ନ ଭତ୍ତା, କପନସନ୍ ଆଦରି ସୁେଧିାର ପରଚିାଳନା ପ୍ରକତୟେ 

ସଂସ୍ଥାର ଆନୁଷ୍ଠାନେି େେିାଶ କ ାଜନାର ଅଂଶ କହେ। 
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୫. ସଶକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ୋୟତ୍ତତା 

ଉଫେଶୟ: ଦକ୍ଷ, ମଲୂୟକୋଧସମ୍ପନ୍ନସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ 

ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ଶକି୍ଷା ଓ ଗକେଷଣା, େେିାଶ ଲାଭ େରୁଥିୋ େୟେସ୍ଥାକର କେୌଦ୍ଧେି ପରେିତ୍ତେନ ଆେଶୟେ େକର-ଏହ ି

େୟେସ୍ଥାେୁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା  ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର ପରଚିାଳନା ନଦି୍ଧୋରତି େରଥିାଏ। 

କ. ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଏୋକଡମେି ଓ ପ୍ରଶାସନେି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହତି େତନ୍ତ୍ର ଫବା୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି 

କହକେ। ଏହ ି କୋଡେର ଗଠନ ଓ ନ ୁିକି୍ତ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପେୂଳପତ/ିନକିଦେଶେ କେୌଣସ ି ପ୍ରୋରର ୋହୟିେ ହସ୍ତକକ୍ଷପ, 
ଏପରେି ିସରୋରଙ୍କଠଁୁ  ମଧ୍ୟ, କ ମତି ିନରହେି, ତାର ସନୁଶିି୍ଚତ େରକିେ ଏେଂ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତ ିପ୍ରତେିଦ୍ଧ ଥିୋ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ 

େୟକି୍ତଙ୍କ ନ ୁିକି୍ତେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ େରକିେ। 

ଖ. ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ସାଂସ୍ଥାର୍ୁଡକି େୟାଂଶାସତି କହକେ ଏେଂ “ସ୍ୱୀେୃତ”ି ପର ି େୟେହାର େନ୍ଦ କହେ। “ସ୍ୱୀେୃତ 
ମହାେଦିୟାଳୟ”େୁ ସ୍ୱୟଂଶାସତି ଭାକେ ଡେିୀ ପ୍ରଦାନ େରୁଥିୋ ମହାେଦିୟାଳୟକର ପରଣିତ େରା ିୋେୁସମଥେନ େରା ିେ 

ଏେଂ ସ୍ୱୀେୃତ ିକଦଉଥିୋ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟଗୁଡେି ଉନ୍ନତ େହୁେଷିୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିକର େେିଶତି କହେ। 

ର୍. ସରକାରୀ ଓ ଫବସରକାରୀ ସାଂସ୍ଥାର୍ୁଡକୁି ଗୁଣ ହସିାେକର କରଗୁକଲକଟାରୀ େୟେସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ମଲୂୟ ଦଆି ିେ। 
ଶକି୍ଷାର େୟେସାୟୀେରଣ େନ୍ଦ େରା ିେ, ଏେଂ କଲାେହତି ୋ େୟଗୁଡେୁି ଉାାହତି େରା ିେ। 

ଘ. ବୟବସ୍ଥାର କାଯଗୟକଳାପ ଓ ସାଂରଚନା ଫର  ୋୟତ୍ତତା ଅନ୍ତନହିତି ରହବି। ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କର ଏୋକଡମେି ସ୍ୱାଧିନତା , 
ପାଠୟକ୍ରମେୁ ସଦୃୁଢ଼େରଣ କ୍ଷମତା, ଶକି୍ଷାଦାନ ଦୃଷି୍ଟକୋଣ, ଛାତ୍ର ମଲୂୟାୟନ ଏେଂ ଗକେଷଣା ୋ େୟଗୁଡେି 

ରହେି।ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର ଏୋକଡମେି ଓ ପ୍ରଶାସନେି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ରହେି।ଏଥିକର ପାଠୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଓ ପାଠୟକ୍ରମ ଆକଗଇ 
କନୋର ସ୍ୱାଧିନତା, ପାଠୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରେରଣ, ଛାତ୍ରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସ୍ଥିର େରେିା, ଆେଶୟେୀୟ ସମବଳ େଷିୟକର ସ୍ଥିର େରେିା 
ଏେଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ େୟେସ୍ଥା େଷିୟକର ସ୍ଥିର େରେିା, ପରଚିାଳନା ଏେଂ େୟକି୍ତ ପରଚିାଳନା େୟେସ୍ଥା େଷିୟକର ସ୍ଥିର େରେିା 

ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ ରହେି। ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସ୍ୱୟଂଶାସତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏେଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭାେକର େେିଶତି କହକେ। 
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୬. ନୟିନ୍ତ୍ର୍ ବୟବସ୍ଥାର ପରିବତ୍ତଗନ 

ଉଫେଶୟ: ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷାକର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ଏେଂ ନସି୍ୱାଥେପରତାେୁ ଉାାହତି େରେିାେୁ ପ୍ରଭାେୀ ସକ୍ଷମ ଦାୟୀତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଶାସନ 

ନସି୍ୱାଥେପରତା, ସମାନତା, ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା, ଆଥେି ସ୍ଥିରତା ଏେଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ େରେିାେୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା 

ଦାୟୀତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଏେଂ ସେେନମିନ କହେ। 

କ. କ୍ଷମତାର ପ୍ରଭାେ ଏେଂ ନହିତି ସ୍ୱାଥେେୁ ସମାପ୍ତ େର ିମାନକ ନରି୍ଦ୍ଗାର୍  ଫ୍ଣି୍ଡାଂ  ରଫକ୍ର୍ଫିଟସନ ଏବାଂ ଫରର୍ୁଫଲସନର 

କାଯଗୟାବଳୀର୍ୁଡକି ଅଲର୍ା ଅଲର୍ା ଫହବ ଏବାଂ େତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି କହେ। 

ଖ. େୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷା ସକମତ ସେୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ନୟିନ୍ତ୍ର୍ କତ୍ତଗୃ ପକ୍ଷ  ହ ିଁ କେେଳ ଏେମାତ୍ର 

ନୟିନ୍ତ୍ରେ କହେ। େତ୍ତେମାନର ସମସ୍ତ ନୟିନ୍ତ୍ରଣୋରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେି ପ୍ରକଫସନାଲ ମାନେ ନଦି୍ଧୋରଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହେ। 

ର୍. େତ୍ତେମାନର େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆକୟାଗ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଅନୁଦାନ ପରଷିଦକର ପରଣିତ କହେ। 

ଘ. ସାଧାରଣ ଶକି୍ଷା ପରଷିଦ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେ, ଏେଂ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା କ ାଗୟତା କେମୱାେେର େେିାଶ େରେି, 

କ ଉଁଥିକର ୋଜୁଏ ଅ ଆଟ୍ରେୁିୟଟର େୟାଖ୍ୟା େରା ିେ,  ାହା ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାକର ଆଶାନୁରୂପ ଶକି୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କଦେ। 

ଙ. ଫମୌଳକି ପାରାମଟିରଫର ରଫକ୍ର୍ଫିଟସନ୍ ନୟିନ୍ତ୍ର୍ େୟେସ୍ଥାର ଭିତ୍ତ ି କହେ। ଜାତୀୟ ମଲୂୟାୟନ ଏେଂ ପ୍ରତୟାୟନ 
ପରଷିଦ ଆକକ୍ରଡକିଟସନ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର  ଏେ ସମନବୟ େୟେସ୍ଥାର େେିାଶ େରେି। 

ଚ. ସରକାରୀ ଏବାଂ ଫବସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ସାଂସ୍ଥାର୍ୁଡକି ପାଇଁ କଗାଟଏି ସାଧାରଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା ରହେି ଏେଂ 

ପ୍ରାଇଫଭଟ୍ ଜନହତି କାଯଗୟକୁ ଉାାହତି େରା ିେ। 

ଛ. ନୀତ ି ସ୍ତରକର ରାଜୟ ସରୋରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା େଭିାଗଗୁଡେି ସାମିଲ୍ କହକେ; ରାଜୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ପରଷିଦ 

ସହକ ାଗୀ ସହାୟତା ଏେଂ ଉତ୍ତମ ୋ େୟ େୟେସ୍ଥାର ସେୁଧିାକର ସାହା ୟ େରକିେ। 
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୧. ସୁଦୃଢ଼ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

ଉଫେଶୟ:  ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାେୁ େହୁେଷିୟୀ ମହାେଦିୟାଳୟ ଏେଂ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟଗୁଡେିକର ପରଣିତ େର,ି ଚାର ିେଷେର 
ଇଣ୍ଟ୍କିେକଟଡ୍ ସ୍ନାତେ ଡେିୀେୁ ସମସ୍ତ େଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେେନମିନ କ ାଗୟତା ଭାକେ ୋ େୟୋରୀ େର ି

ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ େଷିୟେସୁ୍ତ, ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତ ିଓ ପ୍ରକୟାଗ େଷିୟକର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଦୋ। 

ଶକି୍ଷାଦାନ କହଉଛ ିକନୈତେି ଭାେକର ଓ କେୌଦ୍ଧେି ଭାେକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ େୃତ୍ତ।ି ନୂତନ ଶକି୍ଷେମାକନ ସଦୃୁଢ଼ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଦରୋର 
େରନ୍ତ ି ଏେଂ  ଶକି୍ଷାଦାନ େରୁଥିୋ ଶକି୍ଷେମାକନ ନରିେଚ୍ଛନି୍ନ େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶ ଏେଂ ଏୋକଡମେି ଓ େୃତ୍ତଗିତ ସହାୟତା 

ଆେଶୟେ େରନ୍ତ।ି 

କ. ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ ୪ ବଷ୍ଗର ଇଣ୍ଟଫିେଫଟଡ୍ ଫବଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁଫକସନ୍ ଫପ୍ରାୋମ େଷିୟଗତ ଏେଂ ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

ପାଠୟକ୍ରମ ସକମତ େହୁେଷିୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିକର  ଅଧ୍ୟୟନର ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ରୂକପ  ଦଆି ିେ। ଏହା ସ୍ତର-ନଦିଷି୍ଟ, 
େଷିୟ-ନଦିଷି୍ଟ କପ୍ରାୋମ କହେ  ାହା ଶକି୍ଷେମାନଙୁ୍କ ପି୍ରସ୍କଲୁଠାରୁ  ମାଧ୍ୟମେି ସ୍ତର(ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ) ପ େୟନ୍ତ େଳା ଓ କ୍ରୀଡା 

ସକମତ ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷା ୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷାକେୈନ୍ଦ୍ରେି ସେୁ େଷିୟକର ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରେି। 

ଖ. ୪ େଷେର B.Ed ଡେିୀ ଅନୟ ସ୍ନାତେ ଡେିୀ ସହ ସମାନ କହେ ଏେଂ ୪ େଷେର B.Ed  ଥିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକନ 

ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡେିୀକର ନାମ କଲଖ୍ାଇୋ ପାଇଁ କ ାଗୟ କହକେ। 

ର୍. େତ୍ତେମାନର ଦୁଇ େଷେର B.Ed ପାଠୟକ୍ରମ ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା ଚାଲିେ। ୨୦୩୦ ପକର ୪ େଷେର ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମ 
କଦଉଥିୋ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିକର ୨ େଷେର B.Ed ପାଠୟକ୍ରମ ଚାଲିେ। ଏହ ି ପାଠୟକ୍ରମଗୁଡେି ସ୍ନାତେ ଡେିୀଧାରୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଆି ିେ। 

ଘ. ୨୦୩୦ ପକର ଅନୟ କେୌଣସ ିପ୍ରୋରର ପି୍ର-ସାଭିସ ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପାଠୟକ୍ରମ ଦଆି ିେ ନାହିଁ। 

ଙ. ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷା କେେଳ ବହୁବଷି୍ୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର୍ୁଡକି ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି କହେ। ଉତ୍ତମ ପି୍ର-ସଭିସ ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକଶୈକି୍ଷେ 
ଦୃଷି୍ଟକୋଣର ତାତି୍ତ୍ୱେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେୁ େଷିୟକର େଶିାରଦ ଜ୍ଞାନ, େଷିୟ ଓ ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତ ିସହତି ତତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରକୟାଗର ସଦୃୁଢ଼ 
ସଂକ ାଗ ଆେଶୟେ େକର, ଏଥିକର ଶକି୍ଷାର ମଖୁ୍ୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ଓ େଦିୟାଳୟମାନଙ୍କର କନଟୱାେେକର ଅନୟ େଦିୟାଳୟ 

େଷିୟଗୁଡେିକର କେକତେ େଶିାରଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆେଶୟେ େକର। 

ଚ. ନମିନମାନର ଏେଂ ଅକାଯଗୟକ୍ଷମ ଶକି୍ଷେ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ବନ୍ଦ କରଦିରିଯିବ। 
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୧. ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାଫର ବୃତି୍ତର୍ତ ଶକି୍ଷାକୁ ପୁ୍ି ସାମିଲ କରିବା  ବୃତି୍ତର୍ତ ଶକି୍ଷାକୁ ପୁ୍ି ସଶକ୍ତ 
କରିବା 

ଉଫେଶୟ: େସୃି୍ତତ ନପିୂଣତା ଏେଂ ଏେେଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତାଗୁଡେୁି, ମାନେୀୟ ସାମାଜେି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜ୍ଞାନ, ସୁଦୃଢ଼ ନୀତଗିତ 
ନକିଦେଶନା, ସକେୋଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର େୃତ୍ତଗିତ ଦକ୍ଷତାଗୁଡେୁି ସନୁଶିି୍ଚତ େର ି େୃତ୍ତଧିାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍େୋଦୀ 

ଦୃଷି୍ଟକୋଣର ପ୍ରସୁ୍ତତ।ି 

େୃତ୍ତଧିାରୀ େୟକି୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଜନ ଉକଦଶୟ  ଓ ନୀତରି ଗୁରୁତ୍ୱ, େଷିୟଗତ ଶକି୍ଷା ଏେଂ ପ୍ରକୟାଗାତ୍ମେ ଶକି୍ଷା  ଶକି୍ଷାେୁ 

ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ େରେି, ଏଥିପାଇଁ େୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷା  େଶିାରଦ ଜ୍ଞାନ େନିା  କହାଇପାରେି ନାହିଁ। 

କ. ସମେ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାଫର ବୃତି୍ତର୍ତ ଶକି୍ଷା ଫହବ ଏକ ଅବଫିଚ୍ଛଦୟ ଅଙ୍ଗ। ସ୍ୱୟଂସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ କେୈଷୟିେ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ େଜି୍ଞାନ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, ଆଇନ ଓ େୃଷଭିିତ୍ତେି େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ, ୋ ଏଇ କକ୍ଷତ୍ରକର ୋ ଅନୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି 

ପ୍ରତଷି୍ଠା େରେିା େନ୍ଦ େରଦିଆି ିେ। େୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷା ୋ ସାଧାରଣ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ୨୦୩୦ ସଦୁ୍ଧା 
ଉଭୟ ପ୍ରୋର ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ସଂସ୍ଥାକର ପରଣିତ କହକେ। 

ଖ. କୃଷ୍ଭିିତି୍ତକ ଶକି୍ଷା ଓ େୃଷ ିସମବନ୍ଧତି େଷିୟଗୁଡେୁି ପୁଣି ସଶକ୍ତ େରା ିେ।  ଦଓି େୃଷଭିିତ୍ତେି େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ କଦଶକର 
କମାଟ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟର ୯%, ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷାକର େୃଷି ଓ ସମବନ୍ଧତି େଜି୍ଞାନଗୁଡେିକର ନାମକଲଖ୍ା ସେୁ େଷିୟକର 

ନାମକଲଖ୍ାର ୧%ରୁ େମ୍ ଅକଟ। ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ନାତେ ଓ କେୈଷୟିେ େଜି୍ଞାନୀ, ଗକେଷଣା ଓ କେୈଷୟିେ େଜି୍ଞାନ 
ଏେଂ ପ୍ରକୟାଗକର େଜାର ଆଧାରତି ଏକ୍ସକଟନସନ୍ ଲିଙ୍୍କ  ଦ୍ୱାରା େୃଷଗିତ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତାେୁ େୃଦ୍ଧ ିେରେିାେୁ ଉଭୟ ଦକ୍ଷତା 

ଏେଂ ଗୁଣେତ୍ତା େୃଷ ି ଓ ସମବନ୍ଧତି େଷିୟଗୁଡେିକର ଉନ୍ନତ େରା ିେ।ସାଧାରଣ ଶକି୍ଷା ସହତି  େୃଷ ି କକ୍ଷତ୍ର, ପଶ ୁ ଚେିାିା 
େଜି୍ଞାନଗୁଡେିକର ପାଠୟକ୍ରମଗୁଡେୁି ଏୋଠ ିେର ିେୃତ୍ତଧିାରୀ େୟକି୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରେିାକର ଦକ୍ଷତା େୃଦ୍ଧ ିେରା ିେ।  ଆଞ୍ଚଳେି ଜ୍ଞାନ, 
ପାରମ୍ପରେି ଜ୍ଞାନ ଓ େେିାକଶାନମଖୁ୍ୀ କେୈଷୟିେ େଜି୍ଞାନେୁ େୁଝ ିେ ି େୟେହାର େରେିାର ଦକ୍ଷତା ସହତି େୃତ୍ତଧିାରୀ େୟକି୍ତଙୁ୍କ 

େେିଶତି େରେିାକର େୃଷ ି ଶକି୍ଷାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଡଜିାଇନ ପରେିତ୍ତତି କହେ। ଏହା ସହତି ଗୁରୁତର ସମସୟା କ ମତି ି ଜମିର 
ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, ଜଳୋୟୁ ପରେିତ୍ତେନ, ଆମ େଦ୍ଧେନଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ  କଥଷ୍ଟ ଖ୍ାଦୟ ଏସେୁ େଷିୟକର ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନ 

ମଧ୍ୟ ରହେି।େୃଷଭିିତ୍ତେି ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିରୁ ରଞ୍ଚଳକି ଫର୍ାଷ୍ଠୀର୍ୁଡକି ସଧିାସଳଖ୍ ଲାଭ ପାଇୋ ଉଚତି, 
କେୈଷୟିେ ପ୍ରକ୍ରିୟାେରଣ ଏେଂ ଜ୍ଞାନ େତିରଣେୁ ପ୍ରଚାର େରେିା ପାଇଁ େୃଷଭିିତ୍ତେି କଟକେନାକଲାଜୀ ପାେେର ପ୍ରତଷି୍ଠା େରେିା 

କଗାଟଏି ୋ େୟ କହାଇପାକର। 

ର୍. ରଇନ ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମେୁ ପୁନଗେଠନ େରା ିେ। ଆଇନକର େୃତ୍ତଗିତ ଶକି୍ଷା େଶି୍ୱସ୍ତରକର ସକେୋତ୍ତମ କହୋ ଉଚତି, 
ନୟାୟ ପାଇୋ ପାଇଁ ଏେଂ ଠେି ସମୟକରନୟାୟ ପାଇଁ ନୂତନ କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳ ଆପକଣଇୋ ଉଚତି ଓ ଏଇ 

କକ୍ଷତ୍ରକର ସକେୋତ୍ତମ ୋ େୟେୁ େହଣ େରେିା ଉଚତି। ଏହା ସହତି ଏଥିକର ନୟାୟର ସାମାଜେି, ଅଥେକନୈତେି ଓ ରାଜକନୈତେି 
ସାମି୍ବଧାନେି ମଲୂୟ ନହିତି ରହେିା ଉଚତି ଏେଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରେି, କେୈଧାନେି ଓ ମାନୋଧିୋର ମଲୂୟକର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନଗେଠନ ପାଇଁ 
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ଉଦଷି୍ଟ କହୋ ଉଚତି। ରଇନ ବଷି୍ୟର ପାଠୟକ୍ରମ ସାମାଜେି-ସାଂସ୍କତୃେି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡେି ସହତି ଆଇନ ଚନି୍ତାଧାରାର 
ଇତହିାସ, ନୟାୟର ନୟିମ ଏେଂ ନୟାୟେୟେସ୍ଥାର ୋ େୟ ଏେଂ ଅନୟ ସମବନ୍ଧତି େଷିୟେସୁ୍ତ ଠେି ଭାେକର ଓ ପ େୟାପ୍ତ 

ଭାେକର ସାମିଲ େରେି। 

ଆଇନ ଶକି୍ଷା କଦଉଥିୋ ରାଜୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ଭେଷିୟତର ଆଇନଜୀେୀ ଏେଂ େଚିାରପତମିାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱଭିାଷ୍ୀ-ଇଂରାଜୀ ଓ 
ଆଇନ ପାଠୟକ୍ରମ କଦଉଥିୋ ରାଜୟର ଭାଷାକର ଶକି୍ଷା କଦୋ େୟେସ୍ଥାେୁ େହଣ େରେିା ଉଚତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁୋଦର 

ସେୁଧିା କହୋ ଫଳକର ନୟାୟ େଚିାରକର କହଉଥିୋ େଳିମବେୁ ଏଡା ାଇ ପାରେି। 

ଘ. ୋସ୍ଥୟଫସବା ଶକି୍ଷାକୁ ଏମିତ ି ପରେିଳ୍ପନା େରା ାଇଛ ି କ  କଶୈକି୍ଷେ ପାଠୟକ୍ରମର ଅେଧି, ସଂରଚନା ଓ ଡଜିାଇନ 

େୟକି୍ତମାକନ କ ତେି ି ଭୂମେିା େହଣ େରନ୍ତ ି କସତେି ି ଆେଶୟେ କହେ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକତୟେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ 
ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପଦକକ୍ଷପ(କ ମିତ ିECG ପଢ଼େିା) ଜରୁରୀଭାେକର ଜକଣ କ ାଗୟତାସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆେଶୟେ େକରନାହିଁ। ସେୁ 
MBBS ସ୍ନାତେଧାରୀଙ୍କ ନମିନଲିଖିତ କ ାଗୟତା ରହେିା ଉଚତି: i) କମଡେିାଲ ଦକ୍ଷତା, ii)ଡାଏକନାଷି୍ଟେ ଦକ୍ଷତା  iii)ସଜେିାଲ୍ 

ଦକ୍ଷତା iv) ଇମାକଜେନସୀ ଦକ୍ଷତା। ପ୍ରାଥମେି କସୋକେନ୍ଦ୍ର ଓ କସକେଣ୍ଡାରୀ ହସପିଟାଲକର ୋ େୟ େରେିାେୁ ଆେଶୟେୀୟ 
କମୌଳେି ଦକ୍ଷତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଅେରିତ େୟେଧାନକର ମଲୂୟାୟନ େରା ିେ। MBBS 

ପାଠୟକ୍ରମ ଏମିତ ି ଗଠନ େରା ିେ କ  ତାର ପ୍ରର୍ଥମ ବଷ୍ଗ ବା ଦୁଇଟ ି େଷେ ସମସ୍ତ ବଜି୍ଞାନଫର ସ୍ନାତକ ଫହାଇଥିବା 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାର୍ ଅବଧି ଫହବ, ତାପକର କସମାକନ MBBS, BDS, ନସଂି ୋ ଅନୟ କସ୍ପସଆିଲାଇକଜସନ୍ 

କନଇପାରକିେ। ନସଂି, କଡଣ୍ଟ୍ାଲ ପର ି ଅନୟ କମଡେିାଲ େଷିୟକର ସ୍ନାତେ କହାଇଥିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ MBBS 

ପାଠୟକ୍ରମକର ପାଶ୍ୱେ ପ୍ରକେଶ (କଲକଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ) ଦଆି ିେ: ଏେ କମଡେିାଲ ଶକି୍ଷା କ ାଗୟତା କେମୱାେେ ଏହାେୁ ସେୁଧିା 

କଦେ। ନସାିଂ ଶକି୍ଷାର ର୍ୁ୍ବତ୍ତା େୃଦ୍ଧ ିପାଇେ; ନସଂି ଏେଂ ଏହାର ଅନୟ ସମବନ୍ଧତି େଷିୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆକକ୍ରଡକିଟସନ୍ 

ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେ।  ଦ ି ଆମ କଲାେଙ୍କ ୋସ୍ଥୟଫସବାଫର ପସନ୍ଦ ଏକାଧିକ ହୁଏ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ ଶକି୍ଷା 
ଇଣ୍ଟ୍କିେଟଭି୍ କହୋ ଉଚତି-ଏହାର ଅଥେ ଏକଲାକପଥିେ କମଡେିାଲ ଶକି୍ଷାର ସେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆୟୁକେେଦ, କ ାଗ, 
କନଚୁକରାପାଥି, ୟୁନାନୀ, ସଦି୍ଧ ଏେଂ କହାମଓିପାଥି(AYUSH) େଷିୟକର କମୌଳେି ଜ୍ଞାନ ରହେିା ଉଚତି ଏେଂ ଆୟୁକେେଦ, 
କ ାଗ, କନଚୁକରାପାଥି, ୟୁନାନୀ, ସଦି୍ଧ ଏେଂ କହାମିଓପାଥି(AYUSH) େଷିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକଲାକପଥିେ 

କମଡେିାଲ୍ ଶକି୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହେିା ଉଚତି। ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ ଶକି୍ଷାକର ପି୍ରଫଭଣ୍ଟଭି୍ ୋସ୍ଥୟଫସବା ଏବାଂ କମୟୁନଟିୀ ଫମ୍ସିନିର 

ଅଧିେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହେି। 

ଙ. ଫବୈଷ୍ୟିକ ଶକି୍ଷାଫର ନଦିଷିଚ ସମସୟା ରହଛି ି ୋରଣ ଏହାର େଷିୟଗୁଡେି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େରୂକପ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରତି ନୁକହଁ େ ି

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େରୂକପ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରତି ନୁକହଁ। କେୈଷୟିେ େଦିୟାର ପ୍ରଭାେ ସେୁ ମାନେୀୟ ୋ େୟେଳାପ ଉପକର ପ୍ରଭାେ ପୋଇ 
ଆସଛୁ,ି କେୈଷୟିେ ଶକି୍ଷା ଓ ଅନୟ େଷିୟଗୁଡେି ମଧ୍ୟକର ଅନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇୋ ଉଚତି। ଗକେଷଣା ଓ ନୂତନ ଆେଷି୍କାର ପାଇଁ 
ଏହ ି କକ୍ଷତ୍ରଗୁଡେି କ ାଗୟତାସମ୍ପନ୍ନ େୟକି୍ତମାନଙ୍କର ଆେଶୟେ େରେି ଓ ଶକିଳ୍ପାକଦୟାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ମଧ୍ୟକର ଅତୟନ୍ତ 

ସହକ ାଗର ଆେଶୟେତା ରହେି।େତ୍ତେମାନର ୋ େୟ ଓ ଭେଷିୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ େୃତ୍ତଧିାରୀ େୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କଦୋ ପାଇଁ 
ଇଞି୍ଜନଅିରଂି ଏେଂ କେୈଷୟିେ ପାଠୟକ୍ରମ ପରିବତି୍ତତ ଫହବ ଏେଂ କସମାକନ େେିାଶ ଲାଭ େରୁଥିୋ େଜି୍ଞାନ ଓ କେୈଷୟିେ 
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ଜ୍ଞାନକେୌଶଳେୁ େୟେହାର େରେିାେୁ ସକ୍ଷମ କହକେ ଓ ପରେିତ୍ତତି ସାମାଜେି ଅଥେକନୈତେି ପରକିେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡେିକର 

ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ କହକେ। େଭିିନ୍ନ, ଅଜଣା ପରକିେଶକରଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ କସମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୟାଗ ପାଇଁ ଓ 
େୃତ୍ତଗିତ ନୀତଗିତ ଅନ୍ତନହିତି େେିାଶ େରେିାେୁ ପାଠୟକ୍ରମକୁ ନବୀକର୍ େରା ିେ। ନୂତନ ଓ ବକିାଶ ଲାଭ କରୁଥିବା 

ବଷି୍ୟ କ ମତି ିଆଟଫିିସଆିଲ ଇକଣ୍ଟ୍ଲିକଜନସ, େଗି୍ ଡାଟା ଆନାକଲସସି ଆଦ ିଉପକର କେୌଶଳାତ୍ମେକଜାର୍ ରହେି। 

ସଂସ୍ଥାଗୁଡେିର ଆକକ୍ରଡକିଟସନ/ରାଙି୍କଂ ଶକିଳ୍ପାକଦୟାଗ, ଏଇ କକ୍ଷତ୍ରକର ଅନୁଭୂତସିମ୍ପନ୍ନ ଶକି୍ଷେ, ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟ୍ନେସପି୍ ସଫୁଯାର୍ 

ଆଦରି ସହକ ାଗେୁ କପ୍ରରଣା ପ୍ରଦାନ େରେି। 
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୧. ଫଶୈକି୍ଷକ ର୍ଫବଷ୍୍ାକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା 

ଉଫେଶୟ: େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ଏେଂ ମହାେଦିୟାଳୟକର କମୌଳେି ଓ କ୍ରମେଦ୍ଧଷୁି୍ଣ ଗକେଷଣା ଉପକର େକିଶଷ ଧ୍ୟାନ ସହତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ 
କଦଶକର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାଗତ େଷିୟକର ଗକେଷଣା ଏେଂ ନୂତନ ଆେଷି୍କାରେୁ ଉାାହତି ଏେଂ ସମଦୃ୍ଧ େରେିା - 
ପ୍ରତକି ାଗୀତାପୂର୍ଣ୍େ ସହେମେୀ-ସମୀକ୍ଷା ଫଣି୍ଡଙ୍୍ଗ, ନରିୀକ୍ଷଣ େର ିେଭିିନ୍ନ ସେୁଧିା ସହତି  ଗକେଷଣା ପାଇଁ କଗାଟଏି ଅନୁେୂଳ 
େୟେସ୍ଥା ସଷିୃ୍ଟ େରେିାl 

ଏେ େୃହତ ଏେଂ ଉନ୍ନତ ଅଥେେୟେସ୍ଥା, ସମାଜର ଉନ୍ନତ ିଏେଂ ରାଷ୍ଟ୍ରେୁ ଅଧିେ ସଫଳତର େରେିାେୁ କପ୍ରରଣା କ ାଗାଇୋ 
ପାଇଁ ଗକେଷଣା ଓ ନୂତନ ଆେଷି୍କାର କହଉଛ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ l େତ୍ତେମାନ େଶି୍ୱକର ର୍ଟୁଥିୋ ଦୁତ ପରେିତ୍ତେନ କ ପର ିଜଳୋୟୁ, 
କେୈଷୟିେ କକ୍ଷତ୍ର, ଜନସଂଖ୍ୟା ପରେିତ୍ତେନ ଆଦ ିଗକେଷଣା େୟେସ୍ଥାେୁ ପୂେେ ଅକପକ୍ଷା ଆହୁର ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ େରୁଛlି 

କ. ଭାରତ ସରୋରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଶାସତି ସଂସ୍ଥା ଭାେକର ସଂସଦର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଗକେଷଣା ଫାଉକଣ୍ଡସନ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠା 
େରା ିେ l ଏହାେୁ ୋଷେି ଅନୁଦାନ ୨୦୦୦୦ କୋଟ ିଟଙ୍କା (GDP ର~ ୦.୧%) ଦଆି ିେ; ପରେତ୍ତେୀ ଦଶନ୍ଧକିର ଏହ ି
ଅନୁଦାନ କ୍ରମଶଃ େୃଦ୍ଧ ିପାଇେ କ କହତୁ ଗକେଷଣାର ଗୁଣେତ୍ତା େେିାଶ ଲାଭ େରେିl 

 

ଖ. ଫାଉକଣ୍ଡସନର ପ୍ରାଥମେି ଲକ୍ଷୟଗୁଡେି କହଉଛ:ି 

 
 କଗାଟଏି ପ୍ରତଫିଯାର୍ୀତାପୂର୍ଣ୍ଗ ସହକମଗୀ-ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମକର ସମେ ଶକି୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର ସମସ୍ତ 

େଷିୟକର ଗକେଷଣା ପାଇଁ ଅଥେରାଶ ିପ୍ରଦାନ 

 ସମେ କଦଶକର ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାକର ଗକେଷଣା ଦକ୍ଷତାର ନମିୋଣ   
 ସେୋଧିେ ଜରୁରୀ ଜାତୀୟ ସମସୟାଗୁଡେିର ଗକେଷଣା ଏେଂ ନୂତନତମ ଗକେଷଣାଜନତି ଫଳାଫଳ  

ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହତି ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ କୋଲି ନଶିି୍ଚତ େରେିାେୁ ଗକେଷେ, ସରୋର ଏେଂ ଶକିଳ୍ପାକଦୟାଗ ମଧ୍ୟକର 
ଲାଭଦାୟେ ସଂକ ାଗ ସଷିୃ୍ଟ େରେିା 

 େକିଶଷ ପୁରସ୍କାର ଏେଂ ଆକଲାଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମକର ଉତୃ୍କଷ୍ଟ ଗକେଷଣାେୁ ଚହି୍ନଟ େରେିା 
 

ର୍.   ଫାଉକଣ୍ଡସନ ପାଖ୍କର ଚାକରାଟ ିମଖୁ୍ୟ େଭିାଗ ରହେି- ପ୍ରାଥମେି ଭାକେ େଜି୍ଞାନ, କେୈଷୟିେ େଜି୍ଞାନ, ସାମାଜେି େଜି୍ଞାନ 
ଏେଂ େଳା ଓ େଦିୟା l 
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୧.ଫବୈଷ୍ୟିକ ଶକି୍ଷା  
ଉଫେଶୟ : ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ଏେଂ େେିାଶର ସମଥେନ; ଶକି୍ଷାଦାନ, ଶକି୍ଷଣ ଏେଂ ମଲୂୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ ଉନ୍ନତ େରେିାେୁ; 
ଅଣଉପୋରପ୍ରାପ୍ତ କଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଶକି୍ଷା ଦୁତଭାେକର ପହଞ୍ଚାଇୋେୁ; ଏେଂ ଶକି୍ଷା କ ାଜନା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରଚିାଳନାେୁ 
ସେୁୟେସ୍ଥାକର ପରଚିାଳତିେରେିାେୁ ଶକି୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳେୁ ସାମଲି େରେିା l 
 

ଏହ ିନୀତ ିନମିନଲିଖିତ ୋ େୟ ପାଇଁ କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳେୁ ଶକି୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର ସାମଲି େରେିା ଉକଦଶୟ ରକଖ୍: େ) 
ଶକି୍ଷାଦାନ, ଶକି୍ଷଣ ଏେଂ ମଲୂୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉନ୍ନତ;ି ଖ୍) ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏେଂ କସମାନଙ୍କର ନରିେଚ୍ଛନି୍ନ େୃତ୍ତଗିତ ଉନ୍ନତରି 
ସମଥେନ; ଗ) ଅଣଉପୋରପ୍ରାପ୍ତ କଗାଷ୍ଠୀେୁକଶୈକି୍ଷେ ସେୁଧିା କ ାଗାଇୋ ଏେଂ ର୍)ଶକି୍ଷା କ ାଜନା, ପ୍ରଶାସନ ଓ 
ପରଚିାଳନାେୁ ସେୁୟେସ୍ଥାକର ପରଚିାଳତିେରେିା 
 

କ. ରାଜୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙୁ୍କ କନତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େର ିଏେଂ ଅନୟ ସହଭାଗୀଙୁ୍କ ନେୀନତମ ଜ୍ଞାନ ଏେଂ ଗକେଷଣା ପ୍ରଦାନ 
େର ି ପରସ୍ପର ସହତି ଉତ୍ତମ ୋ େୟେଳାପ େଷିୟକର ପରାମଶେ େରେିାର ସୁକ ାଗ କଦଇ କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳର 
େନିକି ାଗ, ୋ େୟପ୍ରକ୍ରିୟା ଏେଂ େୟେହାର ଉପକର େଚିାର େରେିାେୁ ଏେ ସ୍ୱୟଂଶାସତି ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ଫଶୈକି୍ଷକ ଫବୈଷ୍ୟିକ 
ଫଫ୍ାରମ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେl 

 

ଖ. ଡଜିଟିାଲ ରକିପାଜକିଟାରୀ, କେୈଷୟିେ େଜି୍ଞାନ େୟେହାର େରେିାେୁ ଶକି୍ଷେ ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଉପ ୁକ୍ତ ସାହା ୟ ଓ ଗକେଷଣା 
ଦ୍ୱାରା ଶକି୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକର (କ ମତ ି ଅନୁୋଦେୁ ସମଥେନ, ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତକିର ସହାୟତା, ନରିେଚ୍ଛନି୍ନ େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶ 
େରେିାେୁ ସେୁଧିା, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠୟକ୍ରମ, ଇତୟାଦ)ିକେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳ ସାମଲି େରେିା l  ଗକେଷଣା େରେିା ଓ 
କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନର େୟେହାର ପାଇଁ କେୈଷୟିେ ଶକି୍ଷାକର କସଣ୍ଟ୍ର ଅଫ୍ ଏକକ୍ସକଲନସ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେl 

 
ର୍. ଶକି୍ଷା ଡାଟାର ଜାତୀୟ ସଂେହାଳୟ ସଂସ୍ଥା, ଶକି୍ଷେ ଏେଂ ଛାତ୍ର ସହତି ସମବନ୍ଧତି ଥିୋ ସମସ୍ତ କରେଡେ ଡଜିଟିାଲ୍ ଫମେକର 
ରଖିେ l 
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୨. ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା 

ଉକଦଶୟ: େଦିୟାଳୟ, ମହାେଦିୟାଳୟ, େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟ ପର ି ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାକର ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାର ଏେୀେରଣ l 
୨୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାଥଙୁି୍କ ଅନ୍ତତଃ ୫୦ ପ୍ରତଶିତଙୁ୍କ ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାକର ପ୍ରକେଶ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ l 
 
ଭାରତୀୟ ଜନତାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଦକ୍ଷତାେୁ ୋସ୍ତେ ରୂପ କଦୋ ପାଇଁ ଏହ ିନୀତ୨ି୦୨୫ ସଦୁ୍ଧା େଦିୟାଳୟ ଏେଂ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 
େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର ଶକି୍ଷାଥେୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ମଧ୍ୟକର ଦକ୍ଷତା େେିାଶ େରେିାର ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥିର େରଛି ିl 

 

କ. ପରେତ୍ତେୀ ଦଶେକର ପ େୟାୟକ୍ରକମ ସମସ୍ତ ଫଶୈକି୍ଷକ ସାଂସ୍ଥାଫର ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା ଏକୀକର୍ କହେ l ଧ୍ୟାନ କଦୋର 
କକ୍ଷତ୍ରଗୁଡେି ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର େକିେଷଣ ଏେଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସକୁ ାଗର ମୟାପିଙ୍୍ଗ ଆଧାରକର େଛା ିେ, ଏେଂ 
ଉଦାର(ଲିକେରାଲ)ଶକି୍ଷାର େୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷୟର କେୈଷୟିେ ଏେଂ ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷା କଗାଟଏି ଅଂଶ କହେ l ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାର 
ଏେୀେରଣ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାର ଏେୀେରଣ ଜାତୀୟ େମଟି ିସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ୋ େୟ ତଦାରଖ୍ େରେି l 

ଖ. ଏହ ିପରେିତ୍ତେନ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏେଂ କେୈଷୟିେ ସଂସ୍ଥା ଏେଂ ଶଳି୍ପ ମଧ୍ୟକର ସହଫଯାର୍ଫର ଓ ଏେୀେରଣ ପାଇଁ କଗାଟଏି 
ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମକର କହେl 

ର୍. ପ୍ରକତୟେ େଷିୟ / ଧନ୍ଦା/େୃତ୍ତ ିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଫଯାର୍ୟତା ଫେମୱାକଗଫର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େରୂକପ ଆକଲାଚନା େରା ିେ l 
ଏହାଛଡା, ଆନ୍ତଜୋତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳତି  େୃତ୍ତରି ଆନ୍ତଜୋତୀୟ ମାନେ େଗେୀେରଣ ଅନୁସାକର ଭାରତୀୟ 
ମାନେ ସ୍ଥିର େରା ିେ l ଏହ ିକେମୱାେେ ପୂବଗ ଶକି୍ଷାର ମାନୟତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିପ୍ରଦାନ େରେି l ଏହା ଦ୍ୱାରା, େଦିୟାଳୟ 
େୟେସ୍ଥାକର ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡଥିିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ କସମାନଙ୍କ ପ୍ରକୟାଗାତ୍ମେ ଅନୁଭୂତ ି ସହତି କେମୱାେେର 
ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ତରକର ପୁଣି ସାମିଲ େରା ିେl କେମୱାେେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଏେଂ ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାକର ଗତଶିୀଳତାେୁ 
ୋ େୟାନିବତ େରେି l 

ଘ. ୨୦୩୦-୩୫ ପଯଗୟନ୍ତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରଫର ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାକର ୫୦% ନାମକଲଖ୍ାେୁ େୃଦ୍ଧ ିେରା ିେ l ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 
ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ନକିଜ ୋ ଶକିଳ୍ପାକଦୟାଗଗୁଡେି ସହତି ସହକ ାଗକର ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରପିାରକିେ l 

ଙ. ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରୁଥିୋ ଓ ନେୀଶ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ମଫଡଲର ପରୀକ୍ଷଣ 
େରା ାଇପାକର l ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହତି ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ସଂସ୍ଥାକର ଇନେୁୟେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ େରା ିେ l 

୧. ‘ଫଲାକବଦିୟା’, ଭାରତକର େେିାଶ ଲାଭ େରଥିିୋ ଜ୍ଞାନେୁ ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଶକି୍ଷାକର ଏେୀେରଣ େର ି େଦିୟାଥେୀମାନଙ୍କ 

ନମିକନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ େରା ିେ। 
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୩. ଫପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା 

ଉଫେଶୟ: ୨୦୩୦ ମସହିା ସଦୁ୍ଧା  ୁେେ ତଥା େୟସ୍କମାନଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର ୧୦୦% ସାକ୍ଷରତା ହାର ପ୍ରାପ୍ତ େରେିା ଏେଂ 

କପ୍ରୌଢ଼ ତଥା ନରିନ୍ତର ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମେୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହୋକର ପ୍ରସାରତି େରେିା। 
 
ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ କମୌଳେି ଶକି୍ଷା େୟକି୍ତଗତ, ନାଗରେି, ଅଥେକନୈତେି ଏେଂ ଜୀେନେୟାପୀ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସକୁ ାଗଗୁଡେିକର 

ସହଭାଗୀ କହୋପାଇଁ େୟକି୍ତେୁ ସମଥେ େରଥିାଏ – ଏହା ପ୍ରକତୟେ ନାଗରେିର ଅଧିୋର ଅକଟ। ତଥାପି, ଆମକଦଶର 

 ୁେେଗେ ତଥା େୟସ୍କ କଲାେଙ୍କର ନରିକ୍ଷରତା ଅନୁପାତ ଆଜେି ିଚନି୍ତାଜନେ  ାହାେ ିଆକଦୌ େହଣକ ାଗୟ ନୁକହଁ। 
 
କ. କପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା ନମିକନ୍ତ ଏେ ଜାତୀୟ ପାଠୟକ୍ରମର କେମୱାେେ େେିଶତି େରା ିେ,  ାହାେ ିପାଞ୍ଚଟ ିେୟାପେ କକ୍ଷତ୍ରେୁ 
ଅନ୍ତଭେୂ କ୍ତ େରପିାରେି,  ଥା – କମୌଳେି ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ ଗଣିତକର କମୌଳେି ଜ୍ଞାନ, ଗରୁୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଜୀେନ େଞ୍ଚେିାର ଦକ୍ଷତା, 

ଧନ୍ଦାମଳୂେ ଦକ୍ଷତା, କମୌଳେି ଶକି୍ଷା ଏେଂ ନରିନ୍ତର ଶକି୍ଷା। ଏହ ିକେମୱାେେ ଅନୁ ାୟୀ ମଲୂୟାୟନ ଏେଂ ସାଟଫିିକେସନର 

ମାନଦଣ୍ଡ େୟେସ୍ଥା ସହତି ପାଠୟ ପୁସ୍ତେ ଏେଂ ଶକି୍ଷଣ ସାମେୀ ଆଦେୁି େେିଶତି େରା ିେ। 

ଖ. କପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ପରଚିାଳେ ଏେଂ ପ୍ରଶକି୍ଷେମାନଙ୍କର ଏେ ଫର୍ାଷ୍ଠୀ ନମିୋଣ େରା ିେ ଏେଂ ଏଥିସହତି ଜାତୀୟ କପ୍ରୌଢ଼ 
ଶକି୍ଷା ଟୁୟଟର୍ ପାଠୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମକର ଜଣେୁ-ଜକଣ ହସିାେକର ଟୁୟଟରମାନଙ୍କ ଏେ େୃହତ କଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ େରା ିେ  ାହାେ ି

କପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷାେୁ ୋ େୟୋରୀ େରେିାକର ଉପ ୁକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ େରେି। 

ର୍. ପ୍ରତଭିାଗୀମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ େରେିାପାଇଁ  ପ୍ରଚଳତି କାଯଗୟକ୍ରମ ଏବାଂ ଫଯାଜନାର୍ୁଡକିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ େରା ିେ। ସାମାଜେି 
ସ୍ୱୟଂକସେୀମାନଙୁ୍କ କପ୍ରାାାହତି େରା ିେ – କ ପର ି ସମାଜର ପ୍ରକତୟେ ସାକ୍ଷର ସଦସୟ ଅତେିମକର ଜକଣ େୟକି୍ତଙୁ୍କ 

ପଢ଼େିାକର ସକ୍ଷମ େରେିା ପ େୟନ୍ତ ଶକି୍ଷାଦାନ େରକିେ, ଏହାେୁ ହିଁ ପ୍ରମଖୁ୍ ରଣନୀତଭିାେକର େହଣ େରା ିେ। ବୟାପକ ଜନ 

ସଫଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ େରା ିେ। ନାରୀ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତ ିସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ। 
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୪. ଭାରତୀୟ ଭାଷ୍ାର ପ୍ରସାର 

ଉଫେଶୟ: ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ, େେିାଶ ଏେଂ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତାର ସନୁଶିି୍ଚତ େରେିା। 
 
ଆଦେିାସୀ ଭାଷାେୁ ମଶିାଇ କ କତକେକଳ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାପ୍ରତ ି ଉପ ୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶେନ େରା ିେ, 
କସକତକେକଳ ହିଁ ପ୍ରକତୟେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କତୃ ିଏେଂ ପରମ୍ପରାର ଉଚତି ସମି୍ମଳନ ଏେଂ ସଂରକ୍ଷଣ କହାଇପାରେିା ସହତି 

େଦିୟାଳୟକର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପ୍ରତ ିସଠେି େୁଝାମଣା ୋ ଆତ୍ମକୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ େରା ାଇପାରେି। କତଣୁ ସମସ୍ତ 

ସମଦୃ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏେଂ ସାହତିୟର ଉପ ୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ନଶିି୍ଚତରୂକପ ଏେ ଗମ୍ଭୀର ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ େଷିୟ ଅକଟ। 
 
କ. ସାରା କଦଶକର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ସାହତିୟଭିତ୍ତେି େଳଷି୍ଠ ୋ େୟକ୍ରମ, ଶକି୍ଷେ ଏେଂ ପ୍ରଧ୍ୟାପେ ନ ୁିକି୍ତ, ମକନାକ ାଗପୂର୍ଣ୍େ 
ଗକେଷଣା ଏେଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମକର ହିଁ ଭାଷା, ସାହତିୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ଭାଷାକର ରହଥିିୋ 

କେୈଜ୍ଞାନେି ଶବ୍ଦାେଳୀ ପ୍ରତ ିଉଚତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ େରା ାଇପାରେି। 

ଖ. ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏେଂ ସାହତିୟର ପ୍ରସାର ଏେଂ କପ୍ରାାାହନ େରଆିସଥୁିୋ ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗୁଡେୁି ସମଦୃ୍ଧ େରା ିେ। ପାଲୀ, 
ପାସେୀ ଏେଂ ପ୍ରାେୃତ ଭାଷା ନମିକନ୍ତ ଏେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା େରା ିେ। 

ର୍. ସମେ କଦଶକର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର େେିାଶ ୋ େୟର ଦାୟିତ୍ୱକର ଥିୋ କେୈଜ୍ଞାନେି ଏେଂ କେୈଷୟିେ ଶବ୍ଦାେଳୀ ଆକୟାଗେୁ 
ନେୀେରଣ େରା ିୋ ସହତି ଏହାର େୟାପେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ େରା ିେ, କ ଉଁଥିକର କେେଳ କଭୌତେି େଜି୍ଞାନ ନୁକହଁ, େରଂ 

ସମସ୍ତ େଭିାଗ ଏେଂ କକ୍ଷତ୍ର  ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ ରହେି।  
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୧. ଶକି୍ଷା ପରିବତ୍ତଗନ : ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ରଫୟାର୍ 

ଉଫେଶୟ: ଏେ ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ଆକୟାଗ ଭାରତୀୟ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାର ସମନିବତ ୋ େୟାେଳୀ, ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର ସମାନ ଓ 

ସକେୋତ୍ତମ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରେିାେୁ  ପରଚିାଳତି େରେି।  
 

ଭାରତୀୟ ଶକି୍ଷା େୟେସ୍ଥାକର କପ୍ରରଣାପ୍ରଦ କନତୃତ୍ୱର ଆେଶୟେତା ରହଛି ି ାହା ଶକି୍ଷାର ଉତ୍କଷେତାେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ େରାଇଥାଏ। 
 
କ. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଏେ ପ୍ରମଖୁ୍ ସଂସ୍ଥାରୂକପ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ଆକୟାଗ େମିବା କନକସନାଲ ଏଜୁକେସନ୍ େମଶିନ୍ 

ପ୍ରତଷି୍ଠତି କହେ । 

ଖ. କଦୈନନ୍ଦନି ୋ େୟେଳାପ ସମବନ୍ଧତି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସହତି କେନ୍ଦ୍ର ଶକି୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହକେ ଏହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ । 

ର୍. ଏହ ି ରଫୟାର୍ଫର େଶିଷି୍ଟ ଶକି୍ଷାେତି୍, ଗକେଷେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୟ ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତନିଧିି ଏେଂ େଭିିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍ରର 

ପ୍ରତଷି୍ଠିତ େୃତ୍ତଧିାରୀ େୟକି୍ତେକିଶଷ ରହଫିବ। ଆକୟାଗର ସେୁ ସଦସୟଗଣ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ କହାଇଥିକେ ତଥା ନଜିସ୍ୱ 

କକ୍ଷତ୍ରକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମଳୂେ ସାେେଜନେି ୋ େୟ େରଥିିକେ ଏେଂ କସମାନଙ୍କର ଅଖ୍ଣ୍ଡ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହଥିିେ। 

ଘ. ଆକୟାଗଟ ିଭାରତୀୟ ଶକି୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାେକର ୋ େୟେରେି। ଆମ ସମାଜର ସାମାଜେି େେିଧିତାେୁ ପ୍ରତପିାଳନ 

େରେିା ସହତି ଶକି୍ଷାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍େ ଜାତୀୟ ଉକଦଶୟେୁ ସଫଳ େରେି। ସମ୍ପକୃ୍ତ ସମସ୍ତ ୋ େୟୋରୀ ସଂସ୍ଥା ଏେଂ ଜାତୀୟ, 
ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ଏେଂ ସଂସ୍ଥା ସ୍ତରୀୟ କନତୃେଗେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େହଣ େରା ାଇଥିୋ ପ୍ରଭାେୀ ତଥା ସମକୟାପକ ାଗୀ ଲକ୍ଷୟ ଏେଂ 

ପଦକକ୍ଷପଗଡୁେୁି ଏହା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ େରେି। 

ଙ. ସସୁମବନ୍ଧ ତଥା ସମନବୟତାେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ େରେିାପାଇଁ ଏେଂ ଆକୟାଗ ଘନଷି୍ଠଭାବଫର ପ୍ରଫତୟକ ରାଜୟ ସହତି ମଶି ିୋ େୟ 

େରେି। ରାଜୟଗୁଡେି ଶକି୍ଷା ନମିକନ୍ତ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମଖୁ୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ େରପିାରକିେ  ାହାେୁ ରାଜୟ ଶକି୍ଷା ଆକୟାଗ ୋ 

କଷ୍ଟ ଅ ଏଜୁକେସନ୍ େମଶିନ୍ ନାମକର ନାମତି େରା ିେ। 
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୧. ଶକି୍ଷାଫର ଅର୍ଥଗ ବନିଫିଯାର୍ 

 

କ. ଏହ ିନୀତ ିଶକି୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର ନକିେଶେୁ େୃଦ୍ଧ ିର୍ଟାଇୋର ପ୍ରତଶିତୃ ିପ୍ରଦାନ େରଥିାଏ, ଭେଷିୟତ ସମାଜର ସମଦୃ୍ଧ ିପାଇଁ 

ଶକି୍ଷାକର ଅଥେ େନିକି ାଗ େରେିା ହ ିଁ ସେୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ନକିେଶ। 

ଖ. ଏହ ିନୀତ,ି ଆଗାମୀ ୧୦ େଷେର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟକର ଉଭୟ ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବାଂ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଫର 

ଶକି୍ଷାଫକ୍ଷତ୍ରଫର ସରକାରୀ ନଫିବଶ ପରମିା୍ଫର ୨୦%କୁ ବୃର୍ଦ୍ ିକରବିାର ଲକ୍ଷୟଧାଯଗୟ କରାଯାଇଛ।ି 

ର୍. େଞ୍ଚତି ଅଥୋ ପଛୁଆେଗେ ଏେଂ ସଂଖ୍ୟାଲର୍ ୁେଗେ ନମିକନ୍ତ ନୟାକୟାଚତି ତଥା ଉଚ୍ଚମାନର ଗୁଣାତ୍ମେ ଶକି୍ଷାେୁ ସନୁଶିି୍ଚତ 
େରେିାପାଇଁ ଶକି୍ଷଣ ସାମେୀ, େଦିୟାଥେୀ ସରୁକ୍ଷା ଏେଂ େଲୟାଣ, କପାଷଣ ସହାୟତା, ପ େୟାପ୍ତ େମେେତ୍ତୋ ନ ୁିକି୍ତ, ଶକି୍ଷେ 
େେିାଶ ଏେଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋରର ଉପକ୍ରମକର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଦ ିଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଉପାଦାନଗୁଡେି ପାଇଁ କ ତେି ିଆଥେି 

ସହାୟତା ଆେଶୟେ ତାହା କ ାଗାଇ ଦଆି ିେ। 

ଘ. ଶକି୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର େୟକି୍ତଗତ ୋ ର୍କରାଇ ଜନହତିୋରୀ ୋ େୟ େରେିାପାଇଁ ନୀତରି ରୂପକରଖ୍େୁ ନେୀେରଣ, ସକ୍ରିୟ 

ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏେଂ ସହାୟତାର ଆେଶୟେତା ରହଛି।ି ଶକି୍ଷାକକ୍ଷତ୍ରକର ସାେେଜନନି-କରାତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଥେି 
ସହାୟତାେୁ ଲାଭରହତି ଭିତ୍ତକିର େଦିୟମାନଥିୋ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡେିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଆେଶୟେତାେୁ ପୂରଣ େରେିା ନମିକନ୍ତ 

େନିକି ାଗ େରା ିେ। 

ଙ. ପ୍ରାଥମେିଭାକେ ଭିତ୍ତଭୂିମ ିଏେଂ ସମବଳ େେିାଶ ସମ୍ପେେୀତ ଏେ ସମୟକର ଖ୍ଚ୍ଚେେୁ ମଶିାଇ ନୀତ ିନମିନଲିଖିତ ପ୍ରମଖୁ ଫକ୍ଷତ୍ର 
ଚହି୍ନଟ େରଛି,ି କସଗୁଡେି କହଲା: (i) ପ୍ରାରମି୍ଭେ ଶଶିୁ ଶକି୍ଷାର େେିାଶ ଏେଂ େସି୍ତାର (ii) ପ୍ରାଥମିେ ୋ କମୌଳେି ସାକ୍ଷରତା 
ଏେଂ ଗଣିତର କମୌଳେି ଶକି୍ଷା ସନୁଶିି୍ଚତତା (iii) ପ େୟାପ୍ତ ତଥା ଉପ ୁକ୍ତ େଦିୟାଳୟ ପରସିରର ପୁନଃସ୍ଥାପନା (iv) ଖ୍ାଦୟ 
ଏେଂ କପାଷଣ (ଜଳଖିଆ ଏେଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ), (v) ଶକି୍ଷେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଏେଂ ଶକି୍ଷେମାନଙ୍କର ନରିେଚ୍ଛନି୍ନ େୃତ୍ତଗିତ େେିାଶ, 

(vi) ମହାେଦିୟାଳୟ ଏେଂ େଶି୍ୱେଦିୟାଳୟଗୁଡେିର ପୁନଃନମିୋଣ ଏେଂ (vii) ଗକେଷଣା। 

ଚ. ଶାସନ ଏେଂ ପରଚିାଳନା େୟେସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ସେେଦା ସମୟାନୁ ାୟୀ ପ େୟାପ୍ତ ଧନରାଶ ିପ୍ରଦାନ ଏେଂ ସାଧୁତାର ସହତି 

ତା’ର େୟେହାର ଉପକର ନେିଷି୍ଟ ରହେି। ଭୂମେିାର ସ୍ପଷ୍ଟ େଭିାଜନ, ପ୍ରତଷି୍ଠାନଗୁଡେିର ସଶକି୍ତେରଣ ଏେଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ, 
କନତୃତ୍ୱର ଭୂମେିାକର ଉପ ୁକ୍ତ େୟକି୍ତେକିଶଷଙ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଏେଂ ଉତ୍ତମ ନରିୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମକର ଏହାେୁ ୋ େୟକ୍ଷମ 

େରା ାଇପାରେି। 

ଛ. ‘ଶକ୍ତ େନୁି୍ତ ସରଳ’ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର ଓ ଏୋଧିେ ପ୍ରାସଙି୍ଗେ କକ୍ଷତ୍ରରୁ ସାେେଜନୀେ ଶକି୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର ପ େୟାପ୍ତ 
ନକିେଶ ସହତି ପାରଦଶେୀ ସରୋରୀ ଶାସନଗତ ୋ େୟେଳାପ ମାଧ୍ୟମେି ଶକି୍ଷାର ବୟବସାୟକର୍ ସମ୍ପେେୀତ େଷିୟେୁ 

ସମାଧାନ େରା ାଇପାରେି। 
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୨. ରର୍ାମୀ ପଦଫକ୍ଷପ 

ଶକି୍ଷାକର ସମବନ୍ଧତି ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେି ସହତି ସମନବୟ ଓ ସହକ ାଗକର େଭିିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମଖୁ୍ୟ ୋ େୟଗୁଡେି ସହତି 
ସମୟ ଅେଧି ଓ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ ାଜନା େଷିୟକର ଏହ ିନୀତ ିେର୍ଣ୍େନା େରେିା ସହତି ତାର ଉକଦଶୟ ଓ ପ୍ରାଣ ଅନୁସାକର 

ପ୍ରକୟାଗେୁ ମଧ୍ୟ ଆକଲାଚନା େରଥିାଏ। 
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ମାନେସଭୟତାର ପ୍ରକତୟେ  ୁଗକର ଜ୍ଞାନ କହଉଛ ିପୂେେ ପିଢ଼ଦି୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ସମାହାର, କ ଉଥଁିକର 

େତ୍ତେମାନର ପିଢ଼ ିତାର ନଜିସ୍ୱ ଜ୍ଞାନେୁ ସଂକ ାଗ  େରଥିାଏ। 
 

ମେଅିସ୍ ଷି୍ଟ୍ରପର ପ୍ରତୀେ ଜ୍ଞାନର ଚରିନ୍ତନ, ନତିୟ େେିାକଶାନମୁଖ୍ୀ ଏେଂ ଜୀେନ୍ତ ପ୍ରେୃତ ିଦଶୋଇଥାଏ-

 ାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ େ ିଅନ୍ତ େ ିନାହିଁ। 
 

ଏହ ିନରିେଚ୍ଛନି୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ରୂକପ ଜ୍ଞାନର ସଷିୃ୍ଟ, େୟେହାର ଓ ପ୍ରଚାର େଷିୟକର ଏହ ିନୀତ ି
ଭେଷିୟତର ଏେ ସଫଳ ରୂପାୟନ େରଥିାଏ । 

 

 

 


