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 ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 

   ପ୍ରସ୍ତାବନା 
 

ଭାରତ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକୁ ସବଜଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦଇଆସିଛ ି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତନ୍ତର ସବଜପ୍ରର୍ନ୍ତମ ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହାଇଥିବା ଶକି୍ଷା 

ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତହଉଛ ିନ୍ତବୈଦକି ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତନ୍ତର ଏହ ିଶକି୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ ଏହ ିସଂସାରନ୍ତର ବା ଏହା ପନ୍ତର  

ଜୀବନ ଧାରଣର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଥିଲା ଆତ୍ମାର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ଅନୁଭୂତ ି। ଗୁରୁକୂଳ ବୟବସ୍ଥା ଗୁରୁ ଓ ଶଷିୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଏକ ବନ୍ଧନ ସଷିୃ୍ଟ 

କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶକି୍ଷକ ନ୍ତକୈନ୍ଦ୍ରକି ବୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ କରିଥିଲା ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ ି ଶଷିୟକୁ କନ୍ତଠ୍ାର ଅନୁଶାସନ ପାଳନ କରିବାକୁ 

ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନବିଜାହ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶଷିୟ ବାଧ୍ୟ ନ୍ତହଉଥିଲା । 

ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୭୦୦ନ୍ତର ତକ୍ଷଶଳିାନ୍ତର ପଥୃିବୀର ପ୍ରର୍ମ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଚତୁର୍ଜ ଶତାବ୍ଦୀନ୍ତର 

ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନ୍ତହାଇଥିବା ନାଳନ୍ଦା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ବା ନାଳନ୍ଦା ମହାଭୀରା ଥିଲା ପଥୃିବୀର ନ୍ତେଷ୍ଠ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରୁ ଅନୟତମ 

। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀନ୍ତର ନାଳନ୍ଦା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟନ୍ତର ୧୦୦୦୦ ଛାତ୍ର ଓ ୨୦୦୦ ଶକି୍ଷକ ଥିନ୍ତଲ ।ନାଳନ୍ଦା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟନ୍ତର 

ଅନ୍ତନକ ବଷିୟନ୍ତର ଶକି୍ଷା ଦଆିର୍ଯାଉଥିଲା, ନ୍ତର୍ଯମିତ ିବଜି୍ଞାନ, ନ୍ତଜୟାତବିଜି୍ଞାନ, ନ୍ତଭଷଜ, ତକଜଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତକଜଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦଶଜନ, 

ସାଂଖ୍ୟ, ନ୍ତର୍ଯାଗଶାସ୍ତ୍ର, ନ୍ତବଦ ଏବଂ ନ୍ତବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନ୍ତବୈନ୍ତଦଶୀ ଦଶଜନ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାକୁ ଅତକି୍ରମ କରି ନାଳନ୍ଦା 

ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଚୀନ, ଇନ୍ତଡାନ୍ତନସିଆ, ନ୍ତକାରିଆ,ଜାପାନ, ପସିଆ, ତୁକଜୀ ଓ ପଥୃିବୀର ଅନୟପ୍ରାେରୁ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆକଷଜଣ 

କରିଥିଲା । 

ଭାରତୀୟ ବଦି୍ୱାନ ଚରକ, ସୁଶତୃ, ଆର୍ଯଜୟଭଟ୍ଟ, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯଜୟ, ଚାଣକୟ, ପତଞ୍ଜଳ,ି ବାତ୍ସାୟନ ଓ ନ୍ତକନ୍ତତକ 

ବଦି୍ୱାନଗଣ ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର, ନ୍ତଜୟାତଷିଶାସ୍ତ୍ର, ପଦାର୍ଜବଜି୍ଞାନ, ରାସାୟନକିବଜି୍ଞାନ, ନ୍ତଭଷଜବଜି୍ଞାନ, ଶଲୟବଜି୍ଞାନ, ଲଳତିକଳା, 

ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଜି୍ଞାନ, ସିଭିଲ୍ ଇଂଜନିଅିରିଙ୍୍ଗ, ବାସୁ୍ତକଳା, ଜାହାଜନମିଜାଣ, ନ୍ତନୌପରିବହନ, କ୍ରୀଡା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

ପଥୃିବୀର ଜ୍ଞାନ ବୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁମୂଲୟ ଅବଦାନ ନ୍ତଦଇଛେ ି । ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ନ୍ତନତା ନ୍ତଗାଖ୍ନ୍ତଲ, 

ରାମନ୍ତମାହନ ରାୟ, ପଡିତ ମଦନ ନ୍ତମାହନ ମାଲବୟ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯଜୟ କରିଥିନ୍ତଲ 

। 

ସ୍ୱାଧିନତାଠ୍ାରୁ ଭାରତର ବକିାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ଚେିା କରିବା ଥିଲା ସବୁଠୁ୍ ପ୍ରର୍ନ୍ତମ । ଶକି୍ଷାର 

ଗୁଣାତ୍ମକମାନର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ଏବଂ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଏବଂ ପହଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧ ି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟନ୍ତର ଭାରତ 

ସରକାର ଅନ୍ତନକ କମିଶନ ଗଠ୍ନ କରିଥିନ୍ତଲ । ଏ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନଗୁଡକି ନ୍ତହଲା : ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା କମିଶନ 
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(୧୯୪୮- ୪୯), ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା କମିଶନ (୧୯୫୨-୫୩), ଶକି୍ଷା କମିଶନ (୧୯୬୪-୬୬), ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 

କମିଶନ- କ ଓ  ଖ୍ (୧୯୮୩ - ୮୫) । 

ଶକି୍ଷା ଆନ୍ତୟାଗର ସୁପାରିଶର ଆଧାରନ୍ତର ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି(୧୯୬୮)ର ପ୍ରସ୍ତାବ  ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଆମୂଳଚୂଳ 

ପୁନଗଜଠ୍ନର ଆବଶୟକତା ଉପନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଇଥିଲା, ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତକୁି, ବଜି୍ଞାନ ଏବଂ ନ୍ତବୈଷୟିକ ବଜି୍ଞାନର 

ଉନ୍ନତ,ି ନ୍ତନୈତକି ଏବଂ ସାମାଜକି ମୂଲୟର କଷଜଣ, ଏବଂ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଓ ନ୍ତଲାକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଏକ ନକିଟତର ସମ୍ପକଜ 

ଉପନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବଟ ି ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତରି ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ଭୂମିକା, ସମାନ ନାଗରିକତା ଏବଂ 

ସଂସ୍କତୃରି ଭାବ, ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦଇଥିଲା।ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୧୯୮୬ (୧୯୯୨ନ୍ତର 

ପରିବତ୍ତତି) ଏକ ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାବୟବସ୍ଥା ଉପନ୍ତର ଆନ୍ତଲାକପାତ କଲା ର୍ଯାହା ଉନ୍ତେଖ୍ କଲା ନ୍ତର୍ଯ “ଏକ ସ୍ତର ର୍ଯାଏ ସମସ୍ତ 

ଛାତ୍ର ଜାତ,ି ଧମଜବଶି୍ୱାସ, ସ୍ଥାନ, ଲିଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ ନନ୍ତଦଇ ସମନ୍ତସ୍ତ ଶକି୍ଷାର  ଏକ  ତୁଳନାତ୍ମକ ଗୁଣ ଲାଭ କରିପାରିନ୍ତବ”। 

୧୯୭୬ ମସିହାନ୍ତର ୪୨ତମ ସମି୍ବଧାନ ସଂନ୍ତଶାଧନ ଏକ ନ୍ତମୌଳକି ପରିବତ୍ତଜନ ଆଣିଥିଲା, ଏହା ଶକି୍ଷାକୁ ରାଜୟର 

ତାଲିକାରୁ ବତ୍ତଜମାନର ତାଲିକାକୁ ପରିବତ୍ତତି କରଥିିଲା, ଏହା ଆମ ନ୍ତଦଶର ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝପିାରିଥିଲା 

ଏବଂ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଲକ୍ଷୟକୁ ଆନ୍ତଗଇ ନ୍ତନବା ପାଇଁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାର ଉଭୟଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ମିକତା ନ୍ତଦଇଥିଲା ।ଶକି୍ଷା ଉପନ୍ତର 

ନ୍ତର୍ଯ ନ୍ତକୌଣସି ନୀତ ି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକି୍ରୟାର ଅେଃ-ବଭିାଗୀୟ ଏବଂ ଅେଃ-ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଭାବକୁ  ଏବଂ ରଜୟମାନଙ୍କର 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶୟକ । ନ୍ତତଣୁ ଏହ ି ନୀତ ି ଅନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ନୀତରି ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର 

କନ୍ତର, ନ୍ତର୍ଯମିତ ି୨୦୧୩ନ୍ତର ଗହୃୀତ ଆଦୟ-ନ୍ତଶୈଶବାବସ୍ଥା ର୍ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶକି୍ଷାର ଜାତୀୟ ନୀତ(ିECCE), ଜାତୀୟ ରୁ୍ଯବ ନୀତ ି

(NYP) ୨୦୧୪ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଏବଂ ଉନ୍ତଦୟାଗ ଜାତୀୟ ନୀତ,ି ୨୦୧୫ ଏବଂ ଅନ୍ତନକ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ନୀତକୁି ମଧ୍ୟ 

ଅେଭଜୁ କ୍ତ କନ୍ତର । 

ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି (୧୯୮୬-୯୨)ନ୍ତର୍ଯନ୍ତବଠୁଁ୍ ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହଲା, ଭାରତନ୍ତର ଓ ପଥୃିବୀନ୍ତର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ 

ପରିବତ୍ତଜନ ଘଟଛି ି। ଭାରତର ରାଜନ୍ତନୈତକି, ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକି, ସାମାଜକି ପ୍ରଗତ ିଏପରି ପର୍ଯଜୟାୟନ୍ତର ଗତ ିକରୁଛ ିର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର 

ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ବକିାଶମୁଖ୍ୀ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି। ଭାରତନ୍ତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବକିାଶ ନ୍ତହଉଛ ି

ସାବଜଜନକି ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ପାଇବାକୁ ସାମି୍ବଧାନକି ଏବଂ ନୟାୟିକ ଭିତ୍ତ ି । ଭାରତର ସମି୍ବଧାନନ୍ତର ସମି୍ବଧାନ ନୟିମ 

(ଛୟାଶତିମ ସଂନ୍ତଶାଧନ), ୨୦୦୨, ସୂଚୀ ୨୧ କ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବଷଜର ସମସ୍ତ ଶଶୁିଙୁ୍କ ନକିଟନ୍ତର ଥିବା 

ନ୍ତକୌଣସି ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ନ୍ତହବା ର୍ଯାଏ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶକି୍ଷା ନ୍ତଦବାର ଅଧିକାର ନ୍ତଦଇଛ ି। 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ପରିବତ୍ତଜନ ଘଟଛି ି। ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ଏବଂ ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏନ୍ତବ ଆଉ ନ୍ତେଣୀ ନ୍ତକାଠ୍ରୀ 

ଭିତନ୍ତର ଆବଦ୍ଧ ନୁନ୍ତହଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ଆଉ ଆନୁଷ୍ଠାନକିଭାନ୍ତବ ପାଠ୍ ପଢ଼ବିା ବା ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ସୀମିତ ନୁନ୍ତହଁ । 

ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ପ୍ରକି୍ରୟା ନ୍ତକବଳ ନ୍ତେଣୀ ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଘଟୁନାହିଁ, ଇନ୍ତଲକନ୍ତରାନକି ଓ ପି୍ରଣ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସୂଚନା 

ଓ ସଂଚାର ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜ,ି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରକିା ଇତୟାଦ ିଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନ୍ତହଉଅଛ ି। ଆଜରି ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ଅଣ ଆନୁଷ୍ଠାନକି 

ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରତକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରୁଛ ି। 

ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସଷିୃ୍ଟ ଓ ପ୍ରନ୍ତୟାଗର କି୍ଷପ୍ର ଗତ,ି ବନି୍ତଶଷତଃ ବଜି୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏବଂ 

ନ୍ତଲାକମାନଙ୍କର ନତିଦିନିଆିଁ ଜୀବନ ଉପନ୍ତର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷୀପ୍ର ଗତନି୍ତର ପରିବତ୍ତତି ଜଗତ ବଷିୟନ୍ତର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀକୁ 

ଅବଗତ କରାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦଏି । ସଷିୃ୍ଟ ନ୍ତହଉଥିବା ଅର୍ଜନୀତ ିଏବଂ ସମାଜର ଚାହଦିାକୁ ପୂରଣକରିବା ପାଇ ଁ

ମାନବୀୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧରି ଆବଶୟକତା, ଜୀବନ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶୟକତା, ପରିବତ୍ତତି ଦକ୍ଷତାର ଚାହଦିାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇ ଁ

ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଏି । ଶକି୍ଷାର ପରିବତ୍ତତି ସାମାଜକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମାନତା ଏବଂ ସମି୍ମଳନ 

ହାସଲ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁଚେିା ଶକି୍ଷାର ଏକ ପରିବତ୍ତତି ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣ ଆବଶୟକ କନ୍ତର ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ପାଇଁ 

ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କନ୍ତର ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଶକି୍ଷଣ ଅନୁଭୂତନି୍ତର ସଫଳ ନ୍ତହନ୍ତବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବବିଧି 

ଛାତ୍ର ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀର ସମାନ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କନ୍ତର । 

ନୂତନ ସୂଚନା ଏବଂ ସଂଚାର ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜରି ବୟବହାର, ବନି୍ତଶଷତଃ ଇଣ୍ଟରନ୍ତନଟର ବୟବହାର ଗତ କଛି ିବଷଜ 

ଭିତନ୍ତର ଅଭୂତପୂବଜଭାନ୍ତବ ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଛ ି । ନୂତନ ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜ ି ନ୍ତଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା, କାମ କରିବା ଓ 

ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ ଘଟାଉଛ ି ।ଏହ ି ନୂତନ ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜ ିଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂତନ ଶକି୍ଷଣ 

ସମବଳର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଣିବା ସହତି ସୂଚନା ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଣିନ୍ତଦଇଛ ି । ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଏହ ି ନୂତନ 

ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜଗୁିଡକିର ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକ ପ୍ରାର୍ମିକ କାମ ଭାନ୍ତବ ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛ ି। 

ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ଉନ୍ନତରୁି ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ, ଶକି୍ଷାନୀତଗୁିଡକି ଓ ଶକି୍ଷାର ବଷିୟ, ପ୍ରକି୍ରୟା ପରବିତ୍ତତି ସମୟ ଓ ଆବଶୟକ ଅନୁର୍ଯାୟୀ 

ସଂରଚନା ନ୍ତହବା ଉଚତି୍ । ଅତୀତର ଅନୁଭୂତ ିଏବଂ ପରିବତ୍ତତି ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତରି ଉନ୍ତେଶୟ ଏବଂ ସାମାଜକି ଆବଶୟକତା ଓ 

ସ୍ଥାନୀୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାଗତକି ବାସ୍ତବତା ଓ ପରବିତ୍ତଜନ, ଶଶୁି, ରୁ୍ଯବକ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପରିବତ୍ତତି ଶକି୍ଷଣ 

ଆବଶୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱନ୍ତଦଇ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକି୍ରୟା, ବଷିୟ, ଉନ୍ତେଶୟଗୁଡକି ଏବଂ ସଂରଚନା ନବୀକରଣ ଆବଶୟକ କନ୍ତର । 
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ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ,ି ୨୦୧୬ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପୁନଃନବୀକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ପର୍ପ୍ରଦଶଜକ ନ୍ତହବ ନ୍ତବାଲି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇଛ ି

। 

ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି ୨୦୧୬ ଏକ ମହନୀୟ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପନ ନ୍ତଦନ୍ତଖ୍ ର୍ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମି୍ମଳତି 

ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷଣ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କନ୍ତର । ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଆବଶୟକ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, 

ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣ ଓ ମୂଲୟନ୍ତର ନପିୁଣ ଛାତ୍ର ବା ସ୍ନାତକ ସଷିୃ୍ଟ କନ୍ତର, କି୍ଷପ୍ରଭାନ୍ତବ ପ୍ରଗତଶିୀଳ, ସବଜଦା ଜଗତୀକରଣ ନ୍ତହଉଥିବା, 

ଜ୍ଞାନଆଧାରିତ ସମାଜକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଉଥିବା, ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ନାଗରିକ ଗଢ଼ ି ନ୍ତତାଳବି ନ୍ତର୍ଯଉମଁାନ୍ତନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃ,ି 

ଇତହିାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବବିଧିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ୍ତବ ଏବଂ ସାମାଜକି ସଂନ୍ତର୍ଯାଜନ ଆଉ ଧାମିକ ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିନ୍ତବ 

। ଏହ ିସ୍ୱପନ ଭାରତର ସାମାଜକି, ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକି, ରାଜନ୍ତନୈତକି ଏବଂ ସାଂସ୍କତୃକି ବକିାଶନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର 

କନ୍ତର । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କହଥିିନ୍ତଲ, “ପ୍ରକୃତ କଠ୍ନିତା ନ୍ତହଉଛ ିନ୍ତର୍ଯ, ନ୍ତଲାକମାନ୍ତନ ପ୍ରକୃତ ଶକି୍ଷା କଣ ଜାଣିନାହାେ,ି ଆନ୍ତମ 

ଜମିର ମୂଲୟ ବା ଷ୍ଟକ ଏକନ୍ତଷେଞ୍ଜ ୍ନ୍ତର ନ୍ତସଆରର ମୂଲୟ ନ୍ତର୍ଯମିତ ିନରୂିପଣ କରୁ, ନ୍ତସମିତ ିଶକି୍ଷାର ମୂଲୟ କଳନା କରୁ, ଆନ୍ତମ 

ନ୍ତସଇ ଶକି୍ଷା ନ୍ତଦବାକୁ ଚାହୁଁ ର୍ଯାହା ଛାତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଉପାଜଜନକ୍ଷମ କରିବ, ଆନ୍ତମ ତାର ଚରିତ୍ରର ବକିାଶ ଉପନ୍ତର ନ୍ତମାନ୍ତଟ ଧ୍ୟାନ 

ନ୍ତଦଉନାହୁଁ ।” ଜାତରି ପିତାଙ୍କ ଧାରଣାନ୍ତର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ନ୍ତହାଇ, ଏହ ିନୀତ ିମୂଲୟନ୍ତବାଧଗୁଡକୁି, ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା 

ଏବଂ ନପିୁଣତା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ନ୍ତର୍ଯାଗୟ କରିବା ଆଦ ି ଉପନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ଭୂମିକା 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ। ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଉତ୍ପାଦନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପନ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୀଘଜମିଆଦୀ ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକି ବୃଦ୍ଧ ିଏବଂ ବକିାଶ 

ନଭିଜର କନ୍ତର ଏବଂ  ସମାନତା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଆଧାରନ୍ତର ସଷୃ୍ଟ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତହଉଛ ିଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବକିାଶ ର୍ଯାହା 

ବକିଶତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନୀତ ିଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ମନ୍ତନକରାର୍ଯାଏ । ସାମାଜକି ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକି ଗତଶିୀଳତା ଓ ଏକ ସମାନ 

ନୟାୟସମ୍ମତ ମାନବ ସମାଜ ଗଠ୍ନ ପାଇଁ ଶକି୍ଷା ନ୍ତହଉଛ ିଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ । ଶକି୍ଷା ସମାଜର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଜାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ତଟ 

ଏବଂ ସାମାଜକି ସମନବୟତା ଓ ଜାତୀୟ ପରିଚୟକୁ ଗଢ଼ବିାକୁ ଶକି୍ଷାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାର୍ଯାଏ । ଏହ ିଶକି୍ଷାନୀତରି ସ୍ୱପନ 

ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାକୁ ଦୃଷିେକୁ ଆନ୍ତଣ ର୍ଯାହା ଜଗତକିରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟକରଣକୁ ମିଶାଇବାକୁ ସହାୟତା କରିବା 

ସହତି ଭାରତୀୟ ଶଶୁି ଓ ରୁ୍ଯବକମାନଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃ ିଓ ପରମ୍ପରାନ୍ତର ଅଭିଷିକ୍ତ ନ୍ତହାଇ  ବଶି୍ୱର ନାଗରିକ ନ୍ତହବାକୁ 

ନ୍ତର୍ଯାଗୟ କନ୍ତର । 

ଆସୋ ନ୍ତକନ୍ତତ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ଭାରତନ୍ତର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ବକିାଶ ପାଇଁ ଏକ ଛାଞ୍ଚ 

ପ୍ରଦାନ କନ୍ତର । ଏହା ଅତୀତର ସବୁ ଶକି୍ଷା ନୀତ ିସମବନ୍ଧତି ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ଲକ୍ଷୟ ଏବଂ ଉନ୍ତେଶୟକୁ  ଆନ୍ତଲାକପାତ କରିବା ସହତି 
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ସାମ୍ପ୍ରତକି ି ଏବଂ ନ୍ତହଉଥିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତ ି ଏବଂ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ସମବନ୍ଧତି ସମସୟା ଉପନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଏି ।  ଜାତୀୟ 

ପ୍ରଗତନି୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, NEP ୨୦୧୬ ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା 

ଉପନ୍ତର ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶାଖ୍ା ପାଇଁ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗର ଉପଲ୍  ବଧତା ଉପନ୍ତର ଅଭୁତପବୂଜ ନ୍ତଜାର ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । 

େୀ ଅରବନି୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦନ୍ତର, “ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ବଶି୍ୱାସ ରହବିା ଉଚତି୍ ନ୍ତର୍ଯ ଭାରତ ଜାଗିବ ଓ ମହାନ ନ୍ତହବ ଏବଂ ର୍ଯାହା 

କଛି ିଘନ୍ତଟ, ସବୁ କଠ୍ନିତା, ସମସୟା ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ନଶି୍ଚୟ ସାହାର୍ଯୟ ନ୍ତଦବ ଏବଂ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଉନ୍ତେଶୟକୁ ସାକାର କରିବାକୁ 

ସାହାର୍ଯୟ କରିବ... ... ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ନ୍ତହବ ଏବଂ ଦଗିବଳୟନ୍ତର ସୂନ୍ତର୍ଯଜୟାଦୟ ନ୍ତହବ । ଭାରତର ଭାଗୟ ସୂର୍ଯଜୟ ଉଦୟ 

ନ୍ତହବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତକୁ ଆନ୍ତଲାକନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଜ କରି ଏସିଆ ଏପରିକ ିସାରା ବଶି୍ୱକୁ ଆନ୍ତଲାକତି କରିବ ।” ଏହା ପନ୍ତର  

ଅବଶଷି୍ଟ ଏକବଂିଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନ୍ତହବ ଭାରତର । 
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                                                                 ଦ୍ୱତିୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 

                                                     ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା 

 

ପୂବଜର ଶକି୍ଷାନୀତଗୁିଡକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ତେଶୟ ଓ ଲକ୍ଷୟ ଉପନ୍ତର ଆନ୍ତଲାକପାତ କରିଛେ,ି ର୍ଯଦଓି ନ୍ତସଥିରୁ ଅନ୍ତନକ 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜଭାନ୍ତବ ଅନୁଭୂତ ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ । ର୍ଯଦଓି ଭାରତ ଶକି୍ଷାର ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଏବଂ ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବାନ୍ତର 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜଭାନ୍ତବ ପ୍ରଗତ ି କରିଛ,ି ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ସନ୍ତବଜାନ୍ନତରି ମିେିତ ଛବ,ି ଶକି୍ଷାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଏବଂ ପ୍ରନ୍ତବଶର 

ସମସୟା, ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ଶକି୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ଶକି୍ଷାନ୍ତର ସମାନତା, ବୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା, ଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା, 

ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ବକିାଶ, ଶକି୍ଷାର ବକିାଶନ୍ତର ଆର୍କି ବଷିୟ ସମବନ୍ଧତି ଅନ୍ତନକ ଚେିା ଏବଂ ସମସୟା ରହଆିସିଛ ି। 

ପ୍ରନ୍ତବଶ ଓ ନ୍ତ ାଗଦାନ 

ଅନ୍ତନକ ନ୍ତଦଶର ଗନ୍ତବଷଣା ଆଦୟ ନ୍ତଶୈଶବାବସ୍ଥାନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ମନ୍ତନ କନ୍ତର । ନ୍ତସ ର୍ଯାହା ବ ି

ନ୍ତହଉ, ପ୍ରାକ୍ ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନର ଅନୁପାତ କମ୍ ଅନ୍ତଟ । ସମସ୍ତ ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ ସମାନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ 

ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ବଦିୟାଳୟ ରି୍ଯବା ପାଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ସହତି ପ୍ରାକ୍ ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ଏକ 

ପ୍ରାର୍ମିକ କାର୍ଯଜୟ ଅନ୍ତଟ । 

୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଜାତୀୟସ୍ତରନ୍ତର ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଭତ୍ତ ି ନ୍ତହଉନଥିବା ୬- ୧୩ ବଷଜର ଶଶୁିମାନଙ୍କ ଅନୁପାତ 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜଭାନ୍ତବ ହ୍ରାସ ପାଇଛ ି । କେୁି ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଭତ୍ତ ି ନ୍ତହଉନଥିବା ଶଶୁିମାନଙ୍କ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହଛି ି । 

ଆନ୍ତପକି୍ଷକଭାନ୍ତବ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷାର ତୁଳନାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ନାମନ୍ତଲଖ୍ାର ହାର କମ୍ ମଧ୍ୟ 

ଚେିାର ବଷିୟ ଅନ୍ତଟ । ସାବଜଜନୀନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ମିକରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ, 

ମାଧ୍ୟମିକରୁ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଓ ସ୍ନାତକସ୍ତରକୁ ଗତଶିୀଳତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚେିାର ବଷିୟ ନ୍ତହାଇଛ ି। 

ପଥୃିବୀନ୍ତର ଭାରତର ଦ୍ୱତିୀୟ ବୃହତ୍ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି। ର୍ଯଦଓି ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ମାସିଫିନ୍ତକସନ ସ୍ତରନ୍ତର 

ପ୍ରନ୍ତବଶ କରିସାରିଛ,ି ସମୁଦାୟ ନାମନ୍ତଲଖ୍ା ଅନୁପାତ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର କମ୍ ରହଛି ିର୍ଯାହା ୨୦୧୪-୧୫ନ୍ତର ୨୩ .୬ ପ୍ରତଶିତ 

ଅନ୍ତଟ । ଏହ ିGERକୁ ୨୦୧୭-୧୮ନ୍ତର ୨୫.୨ ପ୍ରତଶିତକୁ  ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ନ୍ତର ୩୦ ପ୍ରତଶିତକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ନ୍ତହଉଛ ି

ବତ୍ତଜମାନର ଲକ୍ଷୟ । 

ନରିକ୍ଷରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାନ୍ତର ଆନ୍ତପକି୍ଷକ ଧିର ପ୍ରଗତ ି ଚେିାର ବଷିୟ ରହଆିସିଛ ି ।୨୦୧୧ 

ମସିହାନ୍ତର ୭ ବଷଜର ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ ୨୮୨.୬ ମିଲିୟନ ନରିକ୍ଷରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହତି ଭାରତନ୍ତର ପଥୃିବୀନ୍ତର ବୃହତ୍ 
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ନରିକ୍ଷରମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ରଖିଛ ି।ଭାରତନ୍ତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ରୁ୍ଯବ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନରିକ୍ଷରମଧ୍ୟ ରହଛିେ,ି ୨୦୧୧ 

ମସିହାନ୍ତର ରୁ୍ଯବ ସାକ୍ଷରତା ହାର (୧୫-୨୪ ବଷଜ) ୮୬.୧ ପ୍ରତଶିତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର(୧୫ବଷଜ ଏବଂ 

୧୫ବଷଜରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ) ୬୯.୩ ପ୍ରତଶିତ ରହଛି ି। 

 

ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ନମିନମାନର ଶକି୍ଷା କୁଶକି୍ଷଣ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ ର୍ଯାହା ଏକ ଚେିାର ବଷିୟ । ଗୁଣବତ୍ତା ସମବନ୍ଧୀୟ ଅକ୍ଷମତା ନ୍ତର୍ଯମିତ ି

ଅନୁପରୁ୍ଯକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକର ଅଭାବ, ଏବଂ ଅପ୍ରଭାବନୀୟ ଶକି୍ଷଣ ପଦ୍ଧତ,ି ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା 

ସମବନ୍ଧନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ନ୍ତହାଇ ରହଆିସିଛ ି। ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶଶୁିମାନ୍ତନ ବୃହତ୍ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର 

ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବଦିୟାଳୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିନପିୂଣତା ନ୍ତଦଖ୍ାଇନର୍ାେ,ି ନ୍ତର୍ଯନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳୟକୁ 

ର୍ଯାଆେ ି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷକମାନ୍ତନ ଠ୍କି୍ ଭାବନ୍ତର ପ୍ରଶକିି୍ଷତ ନ୍ତହାଇନର୍ାେ ି। ପ୍ରାକ୍- ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାର 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତଧାମୁଖ୍ୀର କାରଣ ନ୍ତହାଇଛ ି। 

ଛାତ୍ର ଶକି୍ଷଣର ଅତୃପ୍ତକର ସ୍ତର ହିଁ ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ବଡ ସମସୟା ଅନ୍ତଟ । ନ୍ତେଣୀ III, V,VIII, Xକୁ 

ମିଶାଇ ଜାତୀୟ ଉପଲବଧି ସନ୍ତବଜକ୍ଷଣ (NAS)ର ଗନ୍ତବଷଣାରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ ଅନୁପାତର ଶକି୍ଷାର 

ସ୍ତର ପ୍ରତୟାଶତି ଶକି୍ଷଣ ସ୍ତରର ନୁନ୍ତହଁ । ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଶକି୍ଷଣର ନମିନ ଗୁଣବତ୍ତା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର 

ଛାତ୍ରର ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ପ୍ରଭାବତି କରିର୍ାଏ । ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଶକି୍ଷଣର ନମିନ ଗୁଣବତ୍ତା ମହାବଦିୟାଳୟ/ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ 

ସ୍ତରନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାଦଏି ର୍ଯାହା ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶକି୍ଷଣର ନମିନମାନକୁ ଦଶଜାଏ । 

ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାର ଅତୃପି୍ତକର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଅନ୍ତନକ କାରଣ ଦାୟୀ । ଏମଧ୍ୟରୁ ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତହଉଛ ିସ୍ୱୀକୃତ ଗୁଣ 

ଏବଂ ମାନକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିବା ବହୁ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଉପସି୍ଥତ,ି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଅନୁପସି୍ଥତ,ି 

ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ନ୍ତପ୍ରରଣା ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଷଣନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ପାର୍ଜକୟ ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାନ୍ତର 

ଅକ୍ଷମତା ନ୍ତଦଖ୍ାଦଏି, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦିୟା ସମବନ୍ଧତି ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜରି ବୟବହାରନ୍ତର ଧୀର ପ୍ରଗତ,ି  ଉଚ୍ଚମାନ 

ନଥିବା ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷତାର ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଅନୁପରୁ୍ଯକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବା ଆଦ ି ପ୍ରଧାନ । ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନଙ୍କ ପାନ୍ତଖ୍ 

ଆବଶୟକ ଭିତ୍ତଭୂିମି, ଶକି୍ଷଣ ପରିନ୍ତବଶ ଏବଂ ନପିୁଣ ଶକି୍ଷକ ନାହାେ ିନ୍ତସମାନ୍ତନ ସରକାରୀସ୍ତରନ୍ତର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ଶକି୍ଷା 

ପ୍ରଦାନ କରିବାନ୍ତର ଅସଫଳ ନ୍ତହତୁ ନ୍ତବସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ପ୍ରନ୍ତବଶ ବଢ଼ ିଚାଲିଛ ି। 
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ବହୁସଂଖ୍ାନ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ଶକି୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏକ ଚେିାର ବଷିୟ ଅନ୍ତଟ । ଉଚ୍ଚତର 

ଶକି୍ଷାର ମାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ୧୯୯୪ ମସିହାନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ି

ପ୍ରଦାନକରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡକିର ସ୍ଥାପନା ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରତୟାୟନ ପରିଷଦ (NAAC) ଦ୍ୱାରା 

ମୂଲୟାଙ୍କନ ନ୍ତହାଇଥିବା ୧୪୦ଟ ିବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରୁ ନ୍ତକବଳ ୩୨ ପ୍ରତଶିତଙୁ୍କ ‘କ’ ନ୍ତେଣୀ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି । ମୂଲୟାୟନ 

ନ୍ତହାଇଥିବା ୨୭୮୦ ମହାବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରୁ ନ୍ତକବଳ ୯ ପ୍ରତଶିତଙୁ୍କ ‘କ’ ନ୍ତେଣୀ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି । NAACର ନଦି୍ଧଜାରିତ 

ମାନଦଡ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ମୂଲୟାୟିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡି
ି଼
କ ଭିତନ୍ତର ୬୮ ପ୍ରତଶିତ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ୯୧ ପ୍ରତଶିତ ମହାବଦିୟାଳୟ 

ହାରାହାରି ପ୍ରତଶିତ ବା ହାରାହାରିର କମ୍ ପ୍ରତଶିତ ପାଇଛେ ି। ନ୍ତବସରକାରୀ ମହାବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକି 

ଛତୁଫୁଟଲିା ପରି ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବାନ୍ତର ଲାଗିଛେ ିଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ନୁନ୍ତହଁ । ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଖ୍ାଲିଥିବା ପଦବୀ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ନପିୁଣ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତାସମ୍ପନ୍ନ ଶକି୍ଷକର ଅଭାବ ପରଲିକି୍ଷତ ନ୍ତହାଇଛ,ି ବହୁତ 

ନ୍ତବସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିରନ୍ତର ନମିନସ୍ତରର ଭିତ୍ତଭୂିମି, ବଭିିନ୍ନ ଅର୍ଜବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଚାହଦିାରୁ୍ଯକ୍ତ 

ଦକ୍ଷତାସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଇ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନବୀକରଣନ୍ତର ଧୀର ପ୍ରଗତ ି ଏବଂ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇ ଁ

ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ଅର୍ଜସହାୟତା ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୀମିତ କରିନ୍ତଦଇଛ ି। 

 

ଦକ୍ଷତା ଓ ନନି୍ତୟାଜନୀୟତା 

ଭାରତ ପଥୃିବୀନ୍ତର ସବୁଠୁଁ୍ ଏକ ରୁ୍ଯବ ରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ଯାହାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୪ ପ୍ରତଶିତ ନ୍ତଲାକ ୨୫ ବଷଜରୁ କମ୍ 

ବୟସର ଅଟେ ି।ଏହ ିତର୍ୟ ନ୍ତଦଶର ରୁ୍ଯବକମାନଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନନ୍ତର ଶକି୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନପିୂଣ କର ି

ନ୍ତଦଶର କାର୍ଯଜୟବଳ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କନ୍ତର । ନ୍ତସ ର୍ଯାହା ବ ିନ୍ତହଉ, ନ୍ତବୈଷୟିକ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମକୁ ସହାୟତା 

କରିବାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ବୟବସ୍ଥା ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ଅନ୍ତଟ । ଆନୁଷ୍ଠାନକିଭାନ୍ତବ ବୟବସାୟିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକୌଶଳର ବକିାଶ ଏବଂ 

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶକି୍ଷାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ସମାନତା ଆଣିବା, ତା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମାେରାଳ ଓ 

ଅସମାେରାଳ ଗତଶିୀଳତାକୁ ନ୍ତର୍ଯାଡବିାର ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟା ଏନ୍ତବ ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହାଇଛ ି। ଉଚ୍ଚମାନର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣର ପ୍ରତଷି୍ଠା 

ଏବଂ ସାମାଜକି ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି। 

ଆମ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନ୍ତଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ନ୍ତର ନନି୍ତୟାଜନ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ । ଏହା ଫଳନ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା 

ବୟବସ୍ଥା ଉପନ୍ତର ବଶି୍ୱସନୀୟତାକୁ ବହୁତ କମ କରିନ୍ତଦଇଛ ି । ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବାନ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
 

11 
 

ଉପନ୍ତର୍ଯାଗିତା ପ୍ରଶନବାଚୀ ନ୍ତହାଇପଡଛି ି। ବହୁସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତନ୍ତକାତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକରିୀଟଏି ପାଇପାରେ ି

ନାହିଁ । ନ୍ତତଣୁ ଆମ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାରୁଥିବା ନ୍ତଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ନନି୍ତୟାଜନ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରାର୍ମିକତା ନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକତା 

ହଛି ି। 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ  

  ଆମର ହୃଦନ୍ତବାଧ ନ୍ତହଉଛ ି ନ୍ତର୍ଯ ବଦିୟାଳୟ ଓ ମହାବଦିୟାଳୟସ୍ତରନ୍ତର  ବୟବଧାନ ଖ୍ବୁ୍ ନ୍ତବଶୀ ।  ବନି୍ତଶଷତଃ 

ନ୍ତର୍ଯଉଁ ପାଠ୍ୟ ବଷିୟକୁ  ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଉଛ ି ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ନ୍ତହବା ଉଚତି ଏବଂ ତାହା କପିରି ବଦିୟାଳୟ ଓ 

ମହାବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାକୁ ନ୍ତର୍ଯାଡପିାରିବ ତାହା ଚେିା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛ ି। କାରଣ ଆମର ସାମାଜକି ପରିନ୍ତବଶନ୍ତର ଓ 

ପଥୃିବୀର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରନ୍ତର ଦୁତ ପରିବତ୍ତଜନ ନ୍ତହବାନ୍ତର ଲାଗିଛ ି। ନ୍ତସହ ିପରିବତ୍ତଜନର ଧାରାକୁ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି ଶକି୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାନ୍ତର 

ପରିବତ୍ତଜନ ଆଣିବାକୁ ପଡବି । ନନ୍ତଚତ୍ ଛାତ୍ରମାନ୍ତନ ପାଠ୍ ପଢ ିସାରିବା ପନ୍ତର ସାମାଜକି  ବୟବସ୍ଥା ସହ ନଜିକୁ ଖ୍ାପଖ୍ଆୁଇ 

ପାରିନ୍ତବ ନାହିଁ । ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗନ୍ତର ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ନ୍ତହଲା, ଆନ୍ତମ କପିରି ଆବଶୟକୀୟ ନ୍ତକୈାଶଳର ବସି୍ତାରିକରଣ 

ପାଇଁ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରିପାରିବା । ଉଭୟ କମଜ ନ୍ତକୈାଶଳ ଓ ଉନ୍ତଦୟାଗ ସଂପକତି ନ୍ତକୈାଶଳ ହାସଲ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା 

ନହିାତ ିଆବଶୟକ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା  ଛାତ୍ରମାନ୍ତନ ନ୍ତବଶୀ ପରିମାଣନ୍ତର ସଜୃନଶୀଳ ନ୍ତହାଇ ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ନ୍ତହାଇପାରିନ୍ତବ 

ଓ ନଜି ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ  ଦକ୍ଷତାର ସହ କରିପାରିନ୍ତବ । ବଭିିନ୍ନ ସମସୟାର ସମାଧାନ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସ୍ୱାଧୀନଭାବନ୍ତର 

କରିପାରିନ୍ତବ ଓ ଜୀବନ ବଂଚବିାର  କଳା ଓ ନ୍ତକୈାଶଳ ଶଖିି ଦାୟିତ୍ୱ ସଂପନ୍ନ ନାଗରିକ ଭାବନ୍ତର  ନଜି ନଜିର ଭୂମିକା ନବିାହ 

କରିପାରିନ୍ତବ । ସାଂସ୍କତୃକି ବବିଧିତା ସହ ନଜିକୁ ଖ୍ାପଖ୍ଆୁଇ ପାରିନ୍ତବ  ଓ ସମନବୟ ରକ୍ଷା କରି ଅନୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳମିିଶ ି

କାମ କରିପାରିନ୍ତବ । ନ୍ତମାଟାନ୍ତମାଟ ିଭାନ୍ତବ ବଦିୟାଳୟ, ମହାବଦିୟାଳୟ, ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ସ୍ତରନ୍ତର ମଲୂୟାୟନ  କାର୍ଯୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ 

ଖ୍ବୁ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ । ଅନ୍ତନକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶକି୍ଷାୟତନନ୍ତର  ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବଷିୟଜ୍ଞାନ ନ୍ତକନ୍ତତ ହାସଲ 

ନ୍ତହାଇପାରିଲା ତାର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଏ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନ୍ତବାଧ ଶକି୍ତ  ଠ୍କିଭାନ୍ତବ ବକିଶତି ନ୍ତହଉଛ ିକ ିନାହିଁ , ତାହା  ପରୀକ୍ଷା 

କରିବାର  ଆବଶୟକତା ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ନ୍ତବଶୀ ନ୍ତବାଲି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ । 

ସୂଚନା ଓ ସଂଚାର ପ୍ର ୁକି୍ତବଦିୟା 

 ଗତଦୁଇ ଦଶନ୍ଧନି୍ତର ସୂଚନା ଏବଂ ସଂଚାର ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବହୁ ଦୁତ ପ୍ରଗତ ି ହାସଲ ନ୍ତହାଇଛ ି । ଏ ଦଗିନ୍ତର ଆମ 

ନ୍ତଦଶନ୍ତର ବହୁ ଗନ୍ତବଷଣା ନ୍ତହାଇସାରିଛ ିଏବଂ ଏ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ICTର ବୟବହାରନ୍ତର ଅଗାଧଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତମ ପାଇଛୁ । 
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ତର୍ାପି ଏହାର ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ଦଗିନ୍ତର ଆନ୍ତମ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିନାହୁଁ । ଏହା ଏପର୍ଯଜୟେ  ସୀମିତ ରହଛି ି ଓ 

ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହାକୁ ଆହୁରି କି୍ରୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡବି । 

ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ବକିାଶ ଓ ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥା 

ଶକି୍ଷକମାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ କାର୍ଯଜୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ବହୁ ଉଦୟମ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ମାତ୍ର ଏହା ସନ୍ତେ ଶକି୍ଷକଙ୍କ 

ବୃତ୍ତଗିତ ଦକ୍ଷତା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବହୁ ତୁଟ ିପରିଲକି୍ଷତ ହୁଏ । ସଂପ୍ରତ ିପରିବତ୍ତତି ପରିସି୍ଥତନି୍ତର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି। ସାମାଜକି, ଆର୍ଜନ୍ତନ୍ତନୈତକି, ସାଂସ୍କତୃକି ସୂଚନା ଏବଂ ସଂଚାର ଜନତି ପରିବତ୍ତତି 

ପରିନ୍ତବଶ ସହ ଖ୍ାପଖ୍ଆୁଇବାର ଆବଶୟକତା ବହୁତ ବଢରି୍ଯାଇଛ,ି ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଆବଶୟକତା ଅନୁସାନ୍ତର ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ 

ସଂଖ୍ୟକ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ଓ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଆନ୍ତମ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ପାରୁ ନାହୁଁ । ବନି୍ତଶଷ କରି ଆମ ନ୍ତଦଶର ପୂବଜାଞ୍ଚଳନ୍ତର 

ଏପରି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ସଂପନ୍ନ ଶକି୍ଷକ ନଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଏଭଳ ିପ୍ରନ୍ତଦଶଗୁଡକିନ୍ତର ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ 

ତାଲିମ ନ୍ତଦବାପାଇଁ ସୁବଧିା ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ନାହିଁ । ବୃତ୍ତଗିତ ଦୃଷି୍ଟ ନ୍ତକାଣରୁ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପରିଚୟ ନଥିବା ଗଭୀର 

ଚେିାର ବଷିୟ ନ୍ତହାଇଛ ି। ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଶକି୍ଷାଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ  ନ୍ତଦବାର ସମୟ ଆସିଛ ି। 

ସମତା ବଷିୟ 

ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତବଶ ପୂବଜରୁ ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶଶୁିଙ୍କ ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଇବା ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ର୍ଯଦଓି ପ୍ରଗତ ି ନ୍ତହାଇଛ,ି 

ତର୍ାପି ସମାଜର ଏପର ି ଅସମର୍ଜ ଜନନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ଅଛେ,ି ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନଙ୍କ ସୋନମାନ୍ତନ ଏ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗର ବଂଚତି ନ୍ତହଉଛେ ି । 

ବନି୍ତଶଷତଃ ଆର୍ଜନ୍ତନ୍ତନୈତକି ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣରୁ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସମର୍ଜ ନୁହଁେ ି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ସୋନମାନ୍ତନ ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଭାଗ ନ୍ତନଇ ପାରୁନାହଁାେ ି। 

କଛି ିମାତ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଗତ ିନ୍ତହବା ସନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକତକ ରାଜୟ ଜାତୀୟ ହାର 

ତୁଳନାନ୍ତର ବହୁ ନମିନ ସ୍ତରନ୍ତର ଅଛ ି । ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିଲା ନ୍ତବନ୍ତଳ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା 

ବଢୁଥିଲା ନ୍ତବନ୍ତଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାର ପ୍ରସାର ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶନ୍ତର ନ୍ତବୈଷମୟ ପରିଲକି୍ଷତ ହୁଏ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାମାଜକି, 

ଆର୍ଜନ୍ତନ୍ତନୈତକି ସି୍ଥତ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ଆଞ୍ଚଳକି ନ୍ତବୈଷମୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତଗାଚର ହୁଏ ।  

୨୦୧୧-୧୨ ମସିହାନ୍ତର ଝାଡଖ୍ଡ ପ୍ରନ୍ତଦଶନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକବଳ ୮.୪ ନ୍ତର ସୀମିତ ଅଛ ି। ମାତ୍ର ଚଡୀଗଡନ୍ତର 

ଏହା ୫୩ ପ୍ରତଶିତକୁ ଛୁଇଁଛ ି। ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତବୈଷମୟ ମଧ୍ୟ ନେିଷି୍ଟ ସାମାଜକି ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଥିବା ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଏ । ଉଚ୍ଚ 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ଶକି୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ତହଉଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାର ୨୩.୬ ଥିଲାନ୍ତବନ୍ତଳ, ବାଳକମାନଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହା ୨୪.୫, ବାଳକିାମାନଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

୨୨.୭, ଜନଜାତଙି୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର୧୮.୫, ଓ ଆଦବିାସୀଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହା ୧୩.୩ ନ୍ତବାଲି ଜଣାପଡଛି ି । ନ୍ତତଣୁ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା 

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସବୁଠ୍ାରୁ ବଡ ସମସୟା ନ୍ତହଉଛ,ି  ଆନ୍ତମ କପିରି ଏ ଭିନ୍ନ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ସାମୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରି ସମସ୍ତଙୁ୍କ 

ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ଶକି୍ଷାଗତ ନୟାୟ ନ୍ତଦଇ ପାରିବା । 

ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସୁବଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କର ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଇବା ଓ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ଅଟକ ରଖିବା 

ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜୟ ସମି୍ମଳତି ନ୍ତକୌଶଳ ସଫଳ ଭାବନ୍ତର ପାଳନ କରୁଛେ ି। ଏହସିବୁ ଉଦୟମ ସନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ତତକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 

ଶଶୁି, ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର ବାସ କରୁଥିବା ଶଶୁି , ର୍ଯାର୍ଯାବର ପରିବାରର ଶଶୁି ଏବଂ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ବଞ୍ଚତି ପରିବାରର ପିଲାମାନ୍ତନ 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ଭାବନ୍ତର ଶକି୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁବଧିାଲାଭ କରିପାରୁନାହାେ ି । ସହରାଞ୍ଚଳନ୍ତର ବାସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର 

ଶକି୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଅତୟେ ନଗଣୟ । ସାବଜଜନୀନ ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତହବା ପାଇଁ 

ଶକି୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ନ୍ତଦଇଛ ି।  

ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କୃତତି୍ୱ ସନ୍ତଭଜ (National Learning Achievement Surveys)ରୁ ଜଣାପନ୍ତଡ ନ୍ତର୍ଯ ରାଜୟ 

ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହାରାହାରି କୃତତି୍ୱସ୍ତରନ୍ତର ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଜକୟ ରହୁଛ ି। ଏଥିରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାର୍ଯାଏ 

ନ୍ତର୍ଯ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଗ୍ରାମୀଣ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କ ତୁଳନାନ୍ତର ଅନ୍ତନକାଂଶନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରୁଛେ ି । ସରକାରୀ 

ତୁଳନାନ୍ତର ଘନ୍ତରାଇ ବଦିୟାଳୟର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ସାମାନୟ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରେ ି । ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ି ଓ ଜନଜାତଙି୍କ 

ଅନ୍ତପକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଓ ଅନୟ ପଛୁଆ ବଗଜର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରେ ି । ଏପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟୟନର 

ସମାନତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବାନ୍ତର ଗୁରୁତର ସମସୟା ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ସମାଜନ୍ତର ଇତହିାସ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ବଗଜ ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ 

ପିଢ଼ରି ଅଧ୍ୟୟନକାରୀଙ୍କର ଶକି୍ଷାଗ୍ରହଣ ସାମର୍ଜୟ ଅତ ିକମ୍ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ ।   

ବଦିୟାଳୟ ପରିତୟାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତର୍ା ଵନି୍ତଶଷ ଆବଶୟକତା ରଖ୍ୁଥିବା ବଦିୟାର୍ଜୀ 

ନ୍ତହାଇର୍ାଆେ ି।  ଏପରି ପରିସି୍ଥତ ି ସୂଚତି କନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ସାମାଜକି ତର୍ା ଶକି୍ଷାଗତ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି 

ଵଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ଅଧିକ ଉପକରଣନ୍ତର ସଂନ୍ତର୍ଯାଜତି କରିବାକୁ ନ୍ତହବ ।  

ର୍ଯଦଓି, ବଦିୟାଳୟ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ହାର ସବୁ ବଗଜ ଲାଗି ଚେିାର ବଷିୟ ନ୍ତହାଇପଡଛି ି, ନ୍ତତନ୍ତବ ନ୍ତସଥି ମଧ୍ୟରୁ 

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସାମାଜକି ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କନୟା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠ୍ାରୁ ଅଧିକ ଜଣାପନ୍ତଡ ।    

ନ୍ତତଣୁ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ପିଲାଏ କପିରି ଵଦିୟାଳୟ ପରିତୟାଗ ନ କରିନ୍ତବ ନ୍ତସଥି ନମିନ୍ତେ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନବା 

ଆବଶୟକ ।  
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ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତହବା ପାଇଁ ଶକି୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ପ୍ରାଧାନୟ 

ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। ଏଥିରୁ  ଜଣାପନ୍ତଡ ନ୍ତର୍ଯ ରାଜୟ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହାରାହାରି କୃତତି୍ୱସ୍ତରନ୍ତର ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ 

ପାର୍ଜକୟ ରହୁଛ ି । ଏଥିରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନଷି୍କଷଜ ହୁଏ ନ୍ତର୍ଯ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ମାନ୍ତନ ଗ୍ରାମୀଣ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କ ତୁଳନାନ୍ତର 

ଅନ୍ତନକାଂଶନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରୁଛେ ି। ସରକାରୀ ତୁଳନାନ୍ତର ଘନ୍ତରାଇ ସ୍କଲୁର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ସାମାନୟ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ 

କରେ ି। ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତଙି୍କ ଅନ୍ତପକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଓ ଅନୟ ପଛୁଆ ବଗଜର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରେ ି

। ଏପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟୟନର ସମାନତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଆହବାନ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ସମାଜନ୍ତର ଇତହିାସ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ବଗଜ 

ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ ପିଢ଼ରି ଅଧ୍ୟୟନକାରୀଙ୍କର ଶକି୍ଷାଗ୍ରହଣ ସାମର୍ଜୟ ଅତ ିକମ୍ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ ।  

              ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଉପସି୍ଥତନି୍ତର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅସମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାନ୍ତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜୟ ଓ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଗତ ିକରିଛେ ି। ବନି୍ତଶଷ କର ିପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ଉଚ୍ଚପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ବଦିୟାଳୟ ଲିଙ୍ଗୀୟ ସମତାନ୍ତର 

ପହଞ୍ଚପିାରିଛେ ିବା ଟପି ର୍ଯାଇଛେ ି। କେୁି, ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ସ୍ତରନ୍ତର ଅଧିକ ଅସମାନତା ପରିଲିକି୍ଷତ ହୁଏ । ଅନ୍ତନକ 

ଝଅିଙୁ୍କ ସ୍କଲୁକୁ ପଠ୍ାର୍ଯାଏ ନାହିଁ , ଏବଂ ନ୍ତର୍ଯଉଁ ଝଅିମାନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ କରୁଛେ ିନ୍ତସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତନକ ଉଚ୍ଚ 

ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କଲୁ ଓ କନ୍ତଲଜନ୍ତର ତାଙ୍କର ଶକି୍ଷାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ର୍ଯାଇ ପାରୁନାହାେ ି। ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟ ପନ୍ତର ଝଅିମାନଙ୍କ 

ପାଠ୍ପଢ଼ା ଅବୟାହତ ରଖିବା ଲାଗି ଅନ୍ତନକ ପ୍ରତବିନ୍ଧ ନ୍ତଦଖ୍ାଦଏି । ଏହ ି ଲିଙ୍ଗୀୟ ତାରତମୟକୁ ଏନ୍ତଡଇବା ଲାଗି 

ନଆିର୍ଯାଉଥିବା ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ଗୁଡକୁି ବନ୍ତଢ଼ଇବାକୁ ନ୍ତହବ ତର୍ା କନୟା ଓ ବନି୍ତଶଷ ବଗଜର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କ ଲାଗି ଦକ୍ଷ ନ୍ତକୌଶଳ 

ଆପନ୍ତଣଇବାକୁ ନ୍ତହବ । 

ରୁ୍ଯବବଗଜନ୍ତର ଅନ୍ତପକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଲିଙ୍ଗୀୟ ତାରତମୟ ଏବଂ ଶକି୍ଷାହାର ଅସମାନତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହବାନ 

ନ୍ତହାଇପଡଛି ି । ଭାରତ ଏନ୍ତବ ମଧ୍ୟ ତରୁଣବଗଜନ୍ତର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅସମାନତା ବହୁତ ଅଧିକ (ଶତକଡା ୮.୨ % ପଏଣ୍ଟ) । 

୨୦୧୧ନ୍ତର ୧୫-୨୪ ବଷଜୀୟ ରୁ୍ଯବ ଶକି୍ଷାହାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ୯୦% ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ୮୧.୮% ପରିଲିକି୍ଷତ 

ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଭାରତନ୍ତର ରୁ୍ଯବ ଶକି୍ଷାହାରନ୍ତର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହ ିଆସିଛ ି (୧୯.୫%) । ୨୦୧୧ନ୍ତର 

୧୫ ବଷଜରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ ରୁ୍ଯବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶକି୍ଷାହାର ୭୮% ଥିବାନ୍ତବନ୍ତଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ  ୫୯%  ନ୍ତହାଇଥିଲା ।  ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁନ୍ତମୟ ହୁଏ 

ନ୍ତର୍ଯ ମହଳିାଙ୍କର ଶକି୍ଷା ଲାଗି ଅଧିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନବାକୁ ନ୍ତହବ । 
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ପଦ୍ଧତ ିକା ୍ୟକାରିତା 

  ର୍ଯଦଓି ବଦିୟାଳୟ ପରିତୟକ୍ତ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କର ହାର ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାସ୍ତରନ୍ତର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି 

ତର୍ାପି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପିଲାଏ ନ୍ତମୌଳକି ଶକି୍ଷା ସମାପି୍ତ ପୂବଜରୁ ପାଠ୍ ଛାଡ ିନ୍ତଦଉଛେ ି। ୨୦୧୪-୧୫ ନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତରନ୍ତର 

ସି୍ଥତାବସ୍ଥା ହାର ୮୩.୭% ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଏହା ୬୭.୪%  ଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଏ ନ୍ତର୍ଯ ପ୍ରାୟତଃ , ପ୍ରର୍ମ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର 

ପ୍ରତ ିଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ରନ୍ତର ଚାରି ଜଣ ଅଷ୍ଟମ ନ୍ତେଣୀ ପରୂା କରିବା ପୂବଜରୁ ବଦିୟାଳୟ ଛାଡ ିଦଅିେ ି । ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର 

ବଦିୟାଳୟ ପରିତୟାଗ ହାର ଏନ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଖ୍ବୁ୍ ନ୍ତବଶୀ, ର୍ଯାହା ବନି୍ତଶଷତଃ ସାମାଜକି ଏବଂ ଆର୍ଜନତିକି ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର 

ବଦିୟାର୍ଜୀଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅଧିକ ପରିଲକି୍ଷତ । ର୍ଯଦୟପି ବଦିୟାଳୟ ପରିତୟକି୍ତ ଏନ୍ତବ ସମସ୍ତ ବଗଜର ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଚେିାର 

ବଷିୟ,, ନ୍ତତନ୍ତବ ଏହା ସାମାଜକି ଓ ଆର୍ଜନତିକି ଅନଗ୍ରସର ବଦିୟାର୍ଜୀ ତର୍ା ସବୁବଗଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ ପ୍ରରୁ୍ଯଜୟ । ଏଣୁ 

ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ବନି୍ତଶଷ ବଗଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସି୍ଥତାବସ୍ଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଉନ୍ନତ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନବାକୁ 

ନ୍ତହବ । ନ୍ତର୍ଯଉଁ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଉଛେ ିନ୍ତସମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ 

ଶକି୍ଷା ସମାପି୍ତକୁ ସି୍ଥରନଶିି୍ଚତ କରିବା ଜରୁର ିନ୍ତହାଇପଡଛି ି ।  

 

 

ଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା 

ନ୍ତକନ୍ତତକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡଛି ି ନ୍ତର୍ଯ ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁପସି୍ଥତ,ି ବଦିୟାଳୟ/ ମହାବଦିୟାଳୟ 

/ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନନ୍ତର ବଳିମବ ଏବଂ ଶାସକୀୟ ଅପାରଗତା ଇତୟାଦ ି ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଆହବାନ 

ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଫଳପ୍ରଦ ସଂନ୍ତର୍ଯାଜନା ଏବଂ ରୂପାୟଣ କରିବାନ୍ତର ବାଧକ ଏନ୍ତବ ମଖୁ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନ୍ତନହୁଏ । 

ଫଳତଃ, ସଂନ୍ତର୍ଯାଜତି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତ ି ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତହାଇପାରୁନ ି । ବନି୍ତଶଷତଃ ତୃତୀୟକ ଶକି୍ଷାସ୍ତରନ୍ତର, ପ୍ରଦାତା, 

କାର୍ଯଜୟକତ୍ତଜା ଓ ଅର୍ଜବୟବସ୍ଥାର ବହୁଳ ଆଗମନ ସହ  ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡକିର ଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା ଜଟଳି 

ନ୍ତହାଇର୍ଯାଇଛ ି। ର୍ଯଦଓି ଏହା ସତୟ ନ୍ତର୍ଯ କଛି ିରାଜୟ ନ୍ତପ୍ରରଣାଦାୟକ ଉପକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଅଭିନଵ ସଞ୍ଚାଳନା କରିଛେ ି

ନ୍ତତନ୍ତବ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଏହା ସାମଗି୍ରକ ଚତି୍ର ଅନ୍ତଟ । ଉଭୟ ଶକି୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାନନ୍ତର ଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନୀତନି୍ତର 

ଏକ ନୂଆ ଦୃଷି୍ଟପାତ ଅତୟାବଶୟକ ନ୍ତହାଇପଡଛି।ି  

 ଘନ୍ତରାଇ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ନାମନ୍ତଲଖ୍ା ଲାଗି ନ୍ତର୍ଯଉଁ ଭାବନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନ୍ତହଉଛ ିନ୍ତସଥିରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ ଉଭୟ 
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ବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅନୟିନ୍ତ୍ରତି ଭାବନ୍ତର ବୟବସାୟୀକରଣ ବଢ଼ଚିାଲିଛ ି । ନକୃିଷ୍ଟ ମାନର 

ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧ ିନ୍ତହତୁ ଆଜ ିଶକି୍ଷାବୟବସ୍ଥାର ବଶି୍ୱାସନୀୟତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ ନ୍ତହାଇଛ ି।  

ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ବକିାଶ 

ଭାରତର ଵଶି୍ୱବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଉନ୍ତଦୟାଗ ଦୁବଜଳ ଅନ୍ତଟ । କାର୍ଯଜୟରତ 

ବଭିାଗର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଲାଗି, ଶକି୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଗନ୍ତବଷଣା ମଧ୍ୟନ୍ତର ସମନବୟ ରକ୍ଷା ପୂବଜକ ଉଭୟନ୍ତର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା 

ଆଣିବା, ତର୍ା ଜ୍ଞାନ ବଦ୍ଧଜନକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ଲାଗି ଵଶି୍ୱଵଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ଗନ୍ତବଷଣା ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ତଦୟାଗ ସହ ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ 

କରି ଅେରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକରଣକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ଦଗିନ୍ତର ନ୍ତକବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

  ଆୟବୟୟ ସଂକ୍ରାେୀୟ ବାଧକତା 

ଶକି୍ଷାପଦ୍ଧତକୁି ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ଅର୍ଜନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ସାବଜଜନୀନ ଶକି୍ଷାଧିକାରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରବିାନ୍ତର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ 

ଶକି୍ଷାଦାନନ୍ତର ବାଧକ ସାଜରି୍ାଏ । ଏକାଧିକ ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାର୍ଯାଇଛ ିନ୍ତର୍ଯ ବଦିୟାଳୟ /ମହାବଦିୟାଳୟ / ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟକୁ 

ସରକାରୀ ଅନୁଦାନନ୍ତର ବଳିମବ ଇତୟାଦ ିଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଶାସନକୁ ଆହବାନ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ପୂନ୍ତବଜ, ଶକି୍ଷାନୀତ ିGDPର ୬% 

କୁ ଶକି୍ଷା ଲାଗି ସବଜନମିନ ବୟୟ ଭାବନ୍ତର ଅଟକଳ କରିଥିଲା । କେୁି ଏହ ିଲକ୍ଷୟ ନ୍ତକନ୍ତବନ୍ତହନ୍ତଲ ସାଧିତ ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ । 

ଶକି୍ଷା ଓ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଓ ଶକି୍ଷାବୟବସ୍ଥାର ଗୁଣବତା ରକ୍ଷା ଲାଗି ନ୍ତକନ୍ତତକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମକୁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ 

କରିବାନ୍ତର ଅର୍ଜନ୍ତର୍ଯାଗାଣର ହ୍ରାସ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜରି୍ାଏ । କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକିର ସମନ୍ତୟାପନ୍ତର୍ଯାଗୀ ପରିପାଳନନ୍ତର ବୟାପକ 

ଏବଂ ଲଗାତାର ବୟର୍ଜତା ନ୍ତହତୁ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ସମ୍ପଦର ସ୍ପଳ୍ପାନୁକୂଳ ବନିନି୍ତର୍ଯାଗ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ ।   

ବଶି୍ୱବୟାପୀ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା  

କାର୍ଯଜୟସୁଚୀ ୨୦୧୬ନ୍ତର ଥିବା ବଶି୍ୱ ଧାରଣୀୟ ଵକିାଶ ଲକ୍ଷୟ ୪ (SDG) ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ସମି୍ମଳତି ତର୍ା ନୟାୟସଙ୍ଗତ 
ଶକି୍ଷାପଦ୍ଧତ ି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାଦାନ କରାରି୍ଯବ । ୨୦୦୦ 
ମସିହାନ୍ତର ନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହାଇଥିବା EFA କାର୍ଯଜୟସୁଚୀ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ରହଥିିଲା । ବନି୍ତଶଷତଃ ତରୁଣ ଓ ରୁ୍ଯବ ଅଶକିି୍ଷତ, ଵଦିୟାଳୟ 
ବହଭିଜୂ ତ ଛାତ୍ର, ବାଲୟକାଳନ୍ତର ର୍ଯତ୍ନ ଓ ଶକି୍ଷାଦାନରୁ ଦୂରନ୍ତର ଥିବା ପିଲା, ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନୟନ ଲାଗି ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ 
ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ତର ସମ୍ପକଜନ୍ତର ଏହ ିଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜତା ଥିଲା । ନ୍ତତଣୁ ଉଭୟ ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ EFA କାର୍ଯଜୟସୁଚୀ ଏବଂ SDG4 ସହ ସଂଶି୍ଳଷେ 
ଲକ୍ଷୟକୁ NEP ଅନୁଶୀଳନ କରିବ ।  

ଶକି୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ନ୍ତହଉଥିବା ଆହବାନ, ଅଭିନଵ ଉପାୟ ଓ ଅବୟାହତ ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟାର ଆଵଶୟକତା ରନ୍ତଖ୍ । 
ଏହ ିଉପାୟ ଓ ପ୍ରନ୍ତଚଷୋ ସାବଜଜନୀନ ଶକି୍ଷାଧିକାର ଓ ସମାନତାକୁ ବପିଦଶଙୁ୍କଳ ନକରି ସାଧାରଣ ଭାନ୍ତବ ଶକି୍ଷାପଦ୍ଧତନି୍ତର 
ଉନ୍ନୟନ କରିବ ଏବଂ ଵନି୍ତଶଷ ଭାନ୍ତବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାଦାନ କରିବ ।  ଭାରତୀୟ ଶକି୍ଷାପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପକତି ବହୁବଧି 
ଆହବାନର ସମାଧାନ ଲାଗି ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯଜୟନୀତରି ପରିକଳ୍ପନାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି।     
 
                                                               



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
 

17 
 

         ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 

                                                         ଦୂରଦୃଷି୍ଟ, ମିଶନ, ଲ୍କ୍ଷୟ ଓ ଉନ୍ତେଶୟ 

ଦୂରଦୃଷି୍ଟ 

ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି ୨୦୧୬ ଏକ ଭରସାନ୍ତର୍ଯାଗୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦଶଜନକ୍ଷମ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପନ ନ୍ତଦନ୍ତଖ୍ ର୍ଯାହା 

ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମି୍ମଳତି ଗୁଣବତ୍ତାର ଶକି୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷଣ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗର ସୁନଶିି୍ଚତ କନ୍ତର, ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ 

ବଞ୍ଚବିାକୁ ଆବଶୟକ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣ, ଏବଂ ମୂଲୟନ୍ତବାଧନ୍ତର ନପିୁଣ ଛାତ୍ର ବା ସ୍ନାତକ ଉତ୍ପନ୍ନ କନ୍ତର, ନ୍ତଦଶର 

ବକିାଶ ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କନ୍ତର ଏବଂ କି୍ଷପ୍ର ପ୍ରଗତଶିୀଳ, ସବଜଦା ଜଗତକିରଣ ନ୍ତହଉଥିବା, ଜ୍ଞାନଆଧାରିତ ଅର୍ଜନୀତ ି

ଏବଂ ସମାଜର ଆବଶୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପନ ନ୍ତଦନ୍ତଖ୍ । 

ମିଶନ 

 ଶଶୁି, ରୁ୍ଯବକ, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସମି୍ମଳତି, ଗୁଣବତ୍ତାର ଶକି୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷଣର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ 

ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନବୀୟ ସମବଳକୁ ସମାନତା ଓ ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ସହତି ଉପଲବଧି କରିବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ 

ନ୍ତଦବା । 

 ବଦିୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଭାରତର ମହାନ ଅତୀତ, ପରମ୍ପରା, ବଭିିନ୍ନ 

ସଂସ୍କତୃ ି ବଷିୟନ୍ତର ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ, ରୁ୍ଯବନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙୁ୍କ  ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ 

ସବୁସ୍ତରର ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ର୍ଯାହା ଶକି୍ଷାର୍ଜୀକୁ ଦାୟୀତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକତ୍ୱ, ଶାେ,ି ସହନଶୀଳତା, ନରିନ୍ତପକ୍ଷବାଦ, ଜାତୀୟ 

ଏକତା, ସାମାଜକି ସମନବୟତା, ସବୁଧମଜ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ସାବଜଜନୀନ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ର୍ଯାହା ବଶି୍ୱ 

ନାଗରିକତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବକିାଶର ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଏି, ଏସବୁକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା । 

 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶକି୍ଷଣ ବସୁ୍ତ, ଶକି୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତରି ପ୍ରକି୍ରୟା, ଶକି୍ଷଣର ମୂଲୟାୟନ, ଶକି୍ଷକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା, ଓ 

ଆନୁଷ୍ଠାନକି ନ୍ତନତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମବନ୍ଧତି ସୁଧାରକୁ ନ୍ତଜାର ନ୍ତଦଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାକୁ ଗଢ଼ବିା, ଏହା ସହତି 

ଶକି୍ଷାର ସବୁ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ନେିଷି୍ଟ ଶକି୍ଷଣ ଲାଭ (ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ମନ୍ତନାବୃତ୍ତ ିଏବଂ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ) ର୍ଯାହା ଏକ 

ସଫଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚବିାକୁ ଏବଂ ନ୍ତଦଶର ବକିାଶ ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବଢୁ଼ଥିବା ବଶି୍ୱର 

ସମସୟାକୁ ସାମନା କରବିାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବ । 

  ସବୁ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ କାମ ଓ ଉନ୍ତଦୟାଗତା ପାଇଁ ନ୍ତବୈଷୟିକ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତାକୁ ମିଶାଇ ଉଚତି୍ ଦକ୍ଷତା 

ବଷିୟନ୍ତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା, ଏହା ସହତି ରଟବିା ଶକି୍ଷଣପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ପରିବତ୍ତଜନ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷତା 
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ଏବଂ ନପିୁଣତାର ଶକି୍ଷାଦାନ ନ୍ତଦବା ଏବଂ ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ସଜୃନଶୀଳ ନ୍ତହବାକୁ, ଗଭୀରଭାବନ୍ତର ଭାବବିାକୁ, 

ପ୍ରଭାବଶାଳୀଭାନ୍ତବ ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗ କରିବାକୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବନ୍ତର ସମସୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତ ି

ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଜ କରବିାର ଦକ୍ଷତା ବଷିୟନ୍ତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତଦବା । 

 

ଲ୍କ୍ଷୟ ଓ ଉନ୍ତେଶୟ 

 ଶକି୍ଷାର ସାମୁଦାୟିକ ଲକ୍ଷ ଶକି୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପ୍ରାସଙି୍ଗକତାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ତର୍ା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର 

ବଶି୍ୱସନୀୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା । ବଦିୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ସଫଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନନି୍ତୟାଜନନ୍ତର ସୁଧାର, ପ୍ରାର୍ମିକ 

ବାଲୟକାଳରୁ ତୃତୀୟ ଶକି୍ଷା ର୍ଯାଏ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶକି୍ଷା  ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ (TVET) ସହତି 

ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷଣର ସୁବଧିାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ କରିବା ତର୍ା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ ନ୍ତର୍ଯ, ସମାଜର ସବୁ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

ଶକି୍ଷଣର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ର୍ାଏ । 

 ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

 ସୁବଧିା ସୁନ୍ତର୍ଯାଗରୁ ବଞ୍ଚତି ସୋନମାନଙୁ୍କ ବନି୍ତଶଷ ଦୃଷି୍ଟ ଦଆିର୍ଯାଇ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷାନ୍ତର 

ସହଜନ୍ତର ସାମିଲ ନ୍ତହବା ପାଇଁ ୪ ବଷଜରୁ ୫ ବଷଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକି୍ଷାକୁ  ସଂପ୍ରସାରଣ 

କରାରି୍ଯବ । 

 ସାବଜଜନୀନ ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ 

ସ୍ନାତକଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନନ୍ତର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ମିଳବିା, ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବା ସବୁ ଛାତ୍ର ପାଠ୍ 

ପଢ଼ାନ୍ତର ସଫଳ ନ୍ତହବା ଦଗିନ୍ତର ସହାୟତା କରିବା ଏପରିକ ି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଉନ୍ତପକି୍ଷତ 

ଶକି୍ଷଣସ୍ତରକୁ କପିରି ହାସଲ କରପିାରିନ୍ତବ ତାହାର ର୍ଯତ୍ନ ନ୍ତନବା । 

 ବଭିିନ୍ନ ସୁବଧିାରୁ ବଞ୍ଚତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବନି୍ତଶଷ କରି ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବକିଳାଙ୍ଗ ବଦିୟାର୍ଜୀ, ତରୁଣ, 

ରୁ୍ଯବକ ଆଦ ିପାଠ୍ପଢ଼ା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶୟକତା ଆଦକୁି ସହଜଲଭୟ କରିବା 

ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା । 

 ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ସାମାଜକି, ଆଞ୍ଚଳକି ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ତଭଦଭାବ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବାଳକିା 

ଓ ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା । 

 ନ୍ତରାଜଗାର ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ଏପରିକ ି କାର୍ଯଜୟ ଓ ଉଦୟମନ୍ତର ବଦଳୁଥିବା ପରିନ୍ତବଶନ୍ତର ରୁ୍ଯବ ଓ 

ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା । 
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 ଅର୍ଜ ବୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତନୌପଚାରିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର କାମ କରିବା ସହତି ଔପଚାରିକ ଶକି୍ଷାର ବାହାନ୍ତର 

ରହୁଥିବା ରୁ୍ଯବକ (୧୫-୨୪ ବଷଜ) ଓ ବୟସ୍କମାନଙୁ୍କ ( ୧୫ ବଷଜରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ) ନ୍ତରାଜଗାର ଦକ୍ଷତା 

ନ୍ତକୌଶଳର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ନ୍ତଦବା । 

 ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶକି୍ଷା ସହତି ତୃତୀୟ ଶକି୍ଷାର ସମୟ ସୁଲଭତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବା । ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ପ୍ରାପି୍ତନ୍ତର ଥିବା ଅସମାନତାଗୁଡକୁି ଦୂର 

କରିବା, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଗନ୍ତବଷଣାନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବା । ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନନ୍ତର ଉନ୍ନତ ିକରିବା 

ତର୍ା ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକିରୁ ନଦିଷି୍ଟ ଫଳାଫଳର ଉନ୍ତେଶୟ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର 

ନ୍ତରାଜଗାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ।   

 ଶକି୍ଷାର ପ୍ରସାରନ୍ତର ସୁଧାର, ଶକି୍ଷା-ସଂବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକି୍ରୟାର ଗୁଣବତ୍ତାନ୍ତର ବୃଦ୍ଧ,ି ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ, 

ଶକି୍ଷା ଆନ୍ତୟାଜନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧନନ୍ତର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ସଂଚାରକୁ (ICT) ଶକି୍ତଶାଳୀ 

କରିବା । 

 ଶକି୍ଷକଙ୍କ ବୃତ୍ତଗିତ ବକିାଶ ସହତି ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବା ନ୍ତର୍ଯମିତକି ି ନ୍ତର୍ଯାଗୟ 

ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପାଖ୍ନ୍ତର ନଦିଷି୍ଟ  ନ୍ତପ୍ରାଫାଇଲ୍  ଓ ବୃତ୍ତଗିତ ଉନ୍ନତ ିନ୍ତହାଇପାରିବ ।  

 ସବୁ ରୁ୍ଯବକ ଏପରିକ ି ଅତ ି କମନ୍ତର ୯୦% ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼, (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ) ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା 

କାର୍ଯଜୟକମଜନ୍ତର ସାକ୍ଷରତା ଓ ସାଂଖିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିନ୍ତବ ।  

 ଶକି୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଜନା, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ସ୍ତରନ୍ତର 

ସି୍ଥର କରିବା ।  ଏପରିକ ିନ୍ତଶୈକି୍ଷକସ୍ତରନ୍ତର କାର୍ଯଜୟକାରିତା ପାଇଁ ବଧିିବୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା । 

 ଜାତୀୟ, ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶକି୍ଷା ଜଗତନ୍ତର ଆନୁଷ୍ଠାନକି ନ୍ତନତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୃତ୍ତଗିତ 

ଉନ୍ନତକୁି ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିରି୍ଯବା ସହତି ଏହ ିନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ବସି୍ତାର କରାରି୍ଯବ ।  

 ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ବକିାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁନେିଷି୍ଟ ଆର୍କି ବୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତ ିଘଟାଇବା । 

ଭବଷିୟତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଜନାର ନନି୍ତଦଜଶନା ଏକ ଜୀବନବୟାପୀ ଓ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରର ଏକ ସଂଭାବନାମୟ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣ ।  

ଏହ ି ନୀତ ି ଶକି୍ଷାର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଗଜକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରି ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚତି କନ୍ତର । 

କମଜନ୍ତକ୍ଷତ୍ରପାଇଁ ଆବଶୟକ ଦକ୍ଷତା ସହତି ଶକି୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ମାନୟତା, ଆନୁଷ୍ଠାନକି, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନକି ମୁକ୍ତ 

ଓ ଦୂର ପ୍ରଭୃତ ିମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଶକି୍ଷା ଲାଭ ଆଦ ିନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକୁି ବୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବଚିାର କରାର୍ଯାଇଛ ି। 
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ଚତୁଥ୍ ଅଧ୍ୟାୟ  

ନୀତ ିସଂରଚନା 

ସୁନଶିି୍ଚତ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଜରିଆନ୍ତର କପିରି ଦୂରଦଶତିା, ଆହବାନ ଓ ନୀତଗିତ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କରିନ୍ତହବ, ତାହା ପୂବଜବତ୍ତଜୀ 

ବଭିାଗଗୁଡକିନ୍ତର ସୂଚତି ନ୍ତହାଇଛ।ି ବହୁ ବଷଜ, ଏ ଭଳ ି କ ି ବହୁ ଦଶାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହ ି ଧରଣର ଅନ୍ତନକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ 

ଚାଲିଆସୁଛ।ିଆମର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକାଡ ଆକାର ଏବଂ ବହୁବଧି ପ୍ରଚଳତି ଉପପଦ୍ଧତ ିବଷିୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ 

ନ୍ତହବ।ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏ ଭଳ ି ନ୍ତକୌଣସି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବା ଉପଚାର ନାହିଁ, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବତ୍ତଜନ ଅଭିମୁଖ୍ୀ 

ସହଜଲଭୟତା, ଅେଭଜୁ କି୍ତ ଓ ଉତ୍କଷଜ ହାସଲ କରିନ୍ତହବ । ଉନ୍ନତ ଗୁଣମାନର ଶକି୍ଷା ହିଁ ଏହ ି ଶକି୍ଷା ନୀତରି ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ।  

ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଏନ୍ତବ ପ୍ରଚଳତି ଶକି୍ଷା ନୀତରି ସୁଫଳ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଶକି୍ଷାର ସହଜଲଭୟତା ପ୍ରସାରିତ ନ୍ତହାଇଛ ିଏବଂ ଅେଭଜୁ କି୍ତ ବୃଦ୍ଧପି୍ରାପ୍ତ 

ନ୍ତହାଇଛ।ି  ଏହା ନ୍ତର୍ଯ ନ୍ତକହ ିଲକ୍ଷୟ କରିପାରିନ୍ତବ।  ନରୁି୍ଯକି୍ତ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ଏକ ଚେିାର ବଷିୟ ନ୍ତହାଇଥିବା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏଥିପ୍ରତ ିମଧ୍ୟ 

ର୍ଯର୍ାର୍ଯର୍ ଧ୍ୟାନ ଦଆିର୍ଯାଇଛ।ିଏଥିନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ତେଶୟର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟଣ ନ୍ତହାଇପାରିବ। 

‘କାର୍ଯଜୟସାଧନ ସଂରଚନା’ ନାମିତ ଖ୍ସଡାନ୍ତର ବାସ୍ତବ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ନମିନ୍ତେକାର୍ଯଜୟନ୍ତକୌଶଳ ନଣିଜୀତ ନ୍ତହବ 

ଏବଂ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର, ରାଜୟ, ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ନ୍ତକଉଁ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ରୂପାୟିତ ନ୍ତହବ, ତାହା 

ସୂଚତି ନ୍ତହବ।  ୨୦୧୬ର ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ିଅନୁସାନ୍ତର ରାଜୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକୁି ନଜି ନଜି ସ୍ତରନ୍ତର 

କାର୍ଯଜୟସାଧନ ନ୍ତକୌଶଳ ଓ କାର୍ଯଜୟନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ପାଇ ଁ ଉତ୍ସାହତି କରାରି୍ଯବ।  ପ୍ରନ୍ତତୟକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ଓ ବଷିୟନ୍ତର 

ନଆିରି୍ଯବାକୁ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକୁି ପରବତ୍ତଜୀ ଭାଗଗୁଡକିନ୍ତର ବବୃିତ କରାର୍ଯାଇଛ।ି  କହବିା ଅନାବଶୟକ ନ୍ତର୍ଯ, ଏ ସବୁ ଆନ୍ତଦୌ 

ସବଜସମାନ୍ତବଶୀ ନୁହେ।ି ନ୍ତତଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟନ୍ତର ଅନୟାନୟ ସଂଭାବୟ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକି ପ୍ରସଂଗନ୍ତର ମନ୍ତନାନନି୍ତବଶ 

କରାର୍ଯାଇପାରବି। 

 

କ୍ର. ସଂ. ବଷିୟସୂଚ ି

୪.୧ ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା 

ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତରପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ପୂବଜରୁ ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା 

ଆବଶୟକ ଧ୍ୟାନ ଆକଷଜଣ କରିପାରିନାହିଁ।ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ନ୍ତସବା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ 
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ଆଦୟ ନ୍ତଶୈଶବକାଳୀନ ଶକି୍ଷାଦାନ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇବା ନମିନ୍ତେ ଅଭିନ୍ତପ୍ରତ।  ଆଦୟ ନ୍ତଶୈଶବର ବଷଜଗୁଡକି ଶଶୁିର ଶାରୀରିକ ଓ 

ମାନସିକ ବକିାଶ ନମିନ୍ତେ ସବଜାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ନ୍ତହାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାେଟ ିବଶି୍ୱବୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତ ିଲାଭ କରିଛ।ି 

 

ନମିନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକିନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତନି୍ତର ୪ ରୁ ୫ ବଷଜ ବୟସ୍କ ଶଶୁିମାନଙ୍କ ନମିନ୍ତେ ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 

ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାରି୍ଯବ। 

୨. ଏନ୍ତବ ସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ନ୍ତସବା ଅଧୀନନ୍ତର କାର୍ଯଜୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡଗୁିଡକି ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ନମିନ୍ତେ 

ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସାଧନରୁ୍ଯକ୍ତ ନୁହେ।ି  ରାଜୟଗୁଡକି ସହତି ପରାମଶଜ କରି ବଷଜକ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅଙ୍ଗନବାଡଗୁିଡକିନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-

ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ନମିନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶକି୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ସହତି ଅଙ୍ଗନବାଡକିମଜଚାରୀମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଦଆିରି୍ଯବ। 

୩. ରାଜୟ ସରକାରଗୁଡକି ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ସଂବଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ସହତି ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍-

ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ନ୍ତସବାକାଳୀନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନମିନ୍ତେ ଆବଶୟକ ସୁବଧିା ସଷିୃ୍ଟ କରିନ୍ତବ। 

୪. ସମୟକ୍ରନ୍ତମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବ।  ଏଥିପାଇଁ 

ଅଙ୍ଗନବାଡଗୁିଡକୁି ପ୍ରାର୍ମିକ ବଦିୟାଳୟ ପରିସରନ୍ତର କଂିବା ର୍ଯର୍ାସଂଭବ ବଦିୟାଳୟ ନକିଟସ୍ଥ ଜାଗାନ୍ତର ରଖିବା 

ପାଇଁ ନ୍ତଚଷ୍ଟା କରାରି୍ଯବ। 

୫. ଘନ୍ତରାଇ ପ୍ରାକ୍-ବଦିୟାଳୟଗୁଡକି ନମିନ୍ତେ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଓ ପରିଚାଳନାକାରୀ ନୟିମାବଳ ି ଓ ବୟବସ୍ଥା 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରି୍ଯବ। 

୪.୨ ଶଶୁି ଓ କନି୍ତଶାର ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ 

ଶଶୁି ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ନ୍ତକବଳ ଶଶୁିମାନଙ୍କର ବୟକି୍ତଗତ ନରିାପତ୍ତା ମଧ୍ୟନ୍ତର ସୀମିତ ନୁନ୍ତହଁ ।  ଶାରୀରିକ ଦଡ 

ବଧିାନକୁ ବାରଣ କରିବା, କାୟିକ ବା ଆନ୍ତବଗିକ ହଇରାଣର ନରିାକରଣ, ବଦିୟାଳୟ-ଜଡତି କାର୍ଯଜୟକଳାପ ନ୍ତବନ୍ତଳ ଆଘାତ 

ନବିାରଣ, ନରିାପଦ ଭିତ୍ତଭୂିମି, ଶଶୁି ମନଲାଖି ଭାଷା ଓ କାମ, ପାତର-ଅେର ଉନ୍ତେଦ, ଶାରୀରିକ ନରି୍ଯଜାତନା, ନଷିିଦ୍ଧ ଦ୍ରବୟ 

ବୟବହାର, ଉତ୍ପୀଡନ ଇତୟାଦ ି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅେଭଜୁ କ୍ତ।ସଂନ୍ତବଦନଶୀଳ ଓ ଗ୍ରହଣନ୍ତର୍ଯାଗୟ ପରିନ୍ତବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଶଶୁି 

ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ନମିନ୍ତେ ଆବଶୟକ। ଶଶୁି ଅଧିକାର ଉେଂଘନ ସ୍ଥନ୍ତଳ ‘ଶୂନୟ-ସହଷୁି୍ଣତା’ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ବୟବସ୍ଥା ପାଳନ କନ୍ତଲ 

ଶଶୁିମାନଙ୍କର କାୟିକ ଓ ଆନ୍ତବଗିକ ନରିାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇପାରିବ। 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ନମିନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକିନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଶଶୁିମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନରିାପତ୍ତା ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ-ପ୍ରଦଶକିା 

ପ୍ରଣୟନ କରାରି୍ଯବ।  ସ୍ୱୀକୃତ ିଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମିନ୍ତେ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକୁି ଏ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ। 

୨. ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ସଂପକୃ୍ତ ବଧିି, ଆଇନ, ନୟିାମକ, ନୟିନ୍ତ୍ରକ ଇତୟାଦ ିବଷିୟନ୍ତର ଅବଗତ 

କରାରି୍ଯବ। ଶଶୁି ଅଧିକାର ସଂବନ୍ଧତି ବଧିିବଧିାନ ଓ ନ୍ତସଗୁଡକିର ଉେଂଘନ ବଷିୟାବଳ ିଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ 

ଓ ସନ୍ତତଜକ ପାଠ୍ୟଧାରାନ୍ତର ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରାରି୍ଯବ। 

୩. ପର୍ଯଜାୟକ୍ରନ୍ତମ କନି୍ତଶାର ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଓ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ବଷିୟ ବଦିୟାଳୟର 

ପାଠ୍ୟଧାରାନ୍ତର ସମନିବତ କରାରି୍ଯବ। 

୪. ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍-ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ନ୍ତସବାକାଳୀନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପାଠ୍ୟ ସୂଚନି୍ତର କନି୍ତଶାର ଶକି୍ଷା 

ଅେଭଜୁ କ୍ତ ନ୍ତହବ। 

୫. ଆତ୍ମ-ଶକି୍ଷଣ ନମିନ୍ତେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବଷିୟକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଛାତ୍ର, ଶକି୍ଷକ ଓ 

ପିତାମାତାଙ୍କଉପନ୍ତର୍ଯାଗ ନମିନ୍ତେ ବକିଶତି କରାରି୍ଯବ। 

୬. ବଦିୟାଳୟଗୁଡକି ନ୍ତକୈନ୍ତଶାରକାଳୀନ ସମସୟାବଳରି ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ନ୍ତହଉଥିବା କିନ୍ତଶାର ଓ କନି୍ତଶାରୀମାନଙ୍କର 

ପିତାମାତା ଓ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ନ୍ତଗାପନୀୟ ପରାମଶଜ ନ୍ତଦବା ନମିନ୍ତେ ପ୍ରଶକିି୍ଷତ ଉପନ୍ତଦଷ୍ଟାମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକ୍ତ କରିନ୍ତବ। 

୪.୩ ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଜ୍ଞାନାଜ୍ନର ପରିଣାମ 

ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ଚେିାରକାରଣ ନ୍ତହାଇଆସିଛ।ି  ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣା ପଡଛି ି ନ୍ତର୍ଯ 

ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଂକର ଦକ୍ଷତା, ନ୍ତକୌଶଳ, ପଠ୍ନ, ଲିଖ୍ନ ଓ ଗଣିତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଖ୍ବୁ୍ ଦୁବଜଳ ନ୍ତହାଇରହଛି।ିନ୍ତସମାନ୍ତନ 

ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଏ ସବୁ ଆନ୍ତଦୌ ଶଖିିପାରୁନାହାେ।ି  ରାଜୟଗୁଡକି ଜ୍ଞାନାଜଜନର ବୟାଖ୍ୟା ଓ କଳନା ପାଇଁ ଉପାୟ ଅବଲଂବନ 

କରୁଛେ।ି  ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ପଠ୍ନ, ଲିଖ୍ନ, ନ୍ତବାଧ ଶକି୍ତ ଓ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ନମିନ୍ତେନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ 

ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଛ।ି  ଏ ସବୁ ସନ୍ତେ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ଏ ର୍ଯାଏ ଏକ ଆହବାନ ନ୍ତହାଇରହଛି।ି  ନ୍ତତଣୁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ 

ସରକାରଗୁଡକି ପ୍ରାଧାନୟ ନ୍ତଦଇ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ସୁଫଳ ପ୍ରାପି୍ତ ନମିନ୍ତେ ର୍ଯତ୍ନଶୀଳ ନ୍ତହବା ଆବଶୟକ।  ଏପରି ନ୍ତହନ୍ତଲ ପ୍ରାର୍ମିକ 

ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତ ିଘଟବି। 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ନମିନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକିନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମନ୍ତର ସଂସୂଚତି ଭିତ୍ତଭୂିମିଗତ ମାନାଦଶଜ ସହତି ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ-ଜଡତି 

ମାନାଦଶଜ ମଧ୍ୟ ବକିଶତି ନ୍ତହବ ଏବଂ ଉଭୟ ଘନ୍ତରାଇ ଓ ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ସମରୂପନ୍ତର ଲାଗୁନ୍ତହବ। 

୨. ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମନ୍ତର ବହିତି ମାପକ ଅନୁସାନ୍ତର ରାଜୟଗୁଡକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବଚିାର କରି 

ଭିତ୍ତଭୂିମିଗତ ବକିାଶ ପାଇଁ ନଜି ନଜିର ରୂପନ୍ତରଖ୍ ଓ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିପାରିନ୍ତବ।ସ୍ଥାନୀୟ ମାନାଦଶଜ ଆଧାରିତ 

ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଭିତ୍ତଭୂିମି ନମିନ୍ତେ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମନ୍ତର ଆବଶୟକ ସଂନ୍ତଶାଧନ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ‘ବକିଳ୍ପ ବଦିୟାଳୟ’ 

ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନ୍ତବ, ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା  ବନି୍ତଶଷ ବଗଜର ଅତ ିଅବକିଶତି ଓ ସ୍ଥାନାେରିତ ଶଶୁି ତର୍ା କଠ୍ନି ପରିସି୍ଥତନି୍ତର 

ଥିବା ଶଶୁିମାନଙ୍କ ଶକି୍ଷା ନମିନ୍ତେ ଶକି୍ଷାଦାନ-ମୂଳକ ମଧ୍ୟନ୍ତକ୍ଷପ କରିନ୍ତହବ। 

୩. ଶକି୍ଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦଶଜନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଅସଫଳତା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏନ୍ତବ ପ୍ରଚଳତି ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ନ 

ଅଟକାଇବା ନୀତ ିସଂନ୍ତଶାଧିତ ନ୍ତହବ। ନ୍ତକବଳ ପଞ୍ଚମ ନ୍ତେଣୀ ପର୍ଯଜୟେ ନ ଅଟକାଇବା ନୀତ ିସୀମିତ ରହବି ଏବଂ 

ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ନ୍ତେଣୀଗୁଡକିନ୍ତର ଅଟକାଇବା ନୀତ ି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ୍ତହବ ।  ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନମିନ୍ତେଦୁବଜଳ 

ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାରି୍ଯବ।  ଏହ ିବୟବସ୍ଥା ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରଚଳତି CCE ଉପନ୍ତର ଆଧାରତି ନ୍ତହବ। ଏହା 

ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତକିାରାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାଦାନ ବୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାର୍ଯାଇପାରିବ। 

୪. ଶକି୍ଷାଦାନର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତ ିଏବଂ ବନି୍ତଶଷ ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିଲକ୍ଷୟ ସାଧିତ ନ୍ତହବ।  ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ 

ହାତ ପାଆୋନ୍ତର ଜ୍ଞାନପ୍ରାପି୍ତର ଏକାଧିକ ଉତ୍ସ ରହବି, ର୍ଯାହା ମଧ୍ୟନ୍ତର ଇ-ସଂସାଧନ ବା ନ୍ତବୈଦୁୟତକିୀ ସଂସାଧନ 

ମଧ୍ୟ ଅେଭଜୁ କ୍ତ ନ୍ତହବ। 

୪.୪ ବଦିୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଶକି୍ଷା 

ସବଜଜନୀନ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶକି୍ଷା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନ୍ତନଉଥିବା ସ୍ଥନ୍ତଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାର ବସି୍ତାର ଅନବିାରଣୀୟ ନ୍ତହାଇପଡଛି।ି  

ନ୍ତର୍ଯାଗୟ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନମିନ୍ତେ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ଅବସି୍ଥତ ି ଓ ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥା ନବିନି୍ତଶଷନ୍ତର 

ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧ ି ଓ ବକିାଶ ନମିନ୍ତେ ମାନାଦଶଜ ପ୍ରଚଳନର ଆବଶୟକତା ରହଛି।ି  ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ ମାଧ୍ୟମିକ 

ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଅଟକାଇବା ଏବଂ ନ୍ତଗାଟଏି ନ୍ତେଣୀରୁ ଅନୟ ନ୍ତେଣୀକୁ ନ୍ତନବା ଭଳ ିକାର୍ଯଜୟ ଏ ର୍ଯାଏ ଆହବାନ ନ୍ତହାଇରହଛି।ି  

ଏନ୍ତବ ପ୍ରଚଳତି ପରୀକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଲଜକ୍ଷଣ ଓ ଅପକମଜ ପୂରି ରହଛି।ି  ନ୍ତକନ୍ତତକ ରାଜୟନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
 

24 
 

ପରିଚାଳନାଗତ ସଂସ୍କାର ସାଧିତ ନ୍ତହାଇଥିନ୍ତଲ ନ୍ତହଁ, ନୟାନ୍ତୟାଚତି ଓ ପାରଦଶଜୀ ପଦ୍ଧତ ି ନମିନ୍ତେ ସଶକ୍ତ ସଂସ୍କାରର 

ଆବଶୟକତା ଅନୁଭୂତ ନ୍ତହଉଛ।ି 

 

ନମିନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକିନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ପ୍ରନ୍ତତୟକ ରାଜୟ କମ୍ ଛାତ୍ର ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଉଥିବା ବଦିୟାଳୟ ଓ ଅନୁପରୁ୍ଯକ୍ତ ଭିତ୍ତଭୂିମି ଥିବା ବଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି 

ବସୃି୍ତତ ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଚହି୍ନଟ କରିନ୍ତବ ଓ ମାନଚତି୍ର ଅଙ୍କନ କରିନ୍ତବ।  ମାନବ ତର୍ା ଭିତ୍ତଭୂିମି ଆଧାରିତ 

ସଂବଳର ସବଜାଧିକ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗ ତର୍ା ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିଓ ବୟୟ-ଅନୁସାରୀ ଫଳଦାୟୀ ପରିଚାଳନା ନମିନ୍ତେ 

ଅଣକ୍ଷମ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ସଂରୁ୍ଯକ୍ତ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ରୂପାେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦୟମ ନ୍ତହବ।  ଏକାଧିକ 

ବଦିୟାଳୟର ସମି୍ମେଣ ନ୍ତହବା ସ୍ଥନ୍ତଳ ନ୍ତସଗୁଡକି ନ୍ତଗାଟଏି ପରିସର ମଧ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ନ୍ତହନ୍ତବ।  ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର 

ଅଧିନୟିମକୁ ହାଲୁକା ନ କରି, ରାଜୟଗୁଡକି ସହତି ପରାମଶଜ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଏ ପ୍ରକାର ସମି୍ମେଣ ନମିନ୍ତେ ସବଜଗ୍ରାହୟ 

ନନି୍ତଦଜଶକିା ବକିଶତି କରାରି୍ଯବ। ସମି୍ମେଣ-ଜନତି ଦୃଢ଼ୀକରଣ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ନକିଟ ଭବଷିୟତନ୍ତର ‘ନ୍ତଗାଟଏି 

ନ୍ତେଣୀ, ଜନ୍ତଣ ଶକି୍ଷକ’ ଭଳ ିମାନାଦଶଜ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷୟ ପୂରଣ ନ୍ତହବ। 

୨. ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମର ଖ୍ଂଡ ୧୨(୧)(ଗ)କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷା ଓ ଧମଜ ଆଧାରିତ 

ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ପ୍ରତ ି ଲାଗୁ କରାରି୍ଯବା ବଷିୟ ଆର୍ଜନୀତକି ଅନଗ୍ରସର ନ୍ତଲାକଙୁ୍କ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି 

ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରାରି୍ଯବ। 

୩. ଶକି୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନୟିମକୁ ଏକ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯଜଂତ ସଂପ୍ରସାରିତ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ସ୍ତରକୁ 

ତହିଁର ଅଂଶ କରିବା ନମିନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୟାସରତ ରହବି। 

୪. ବଦିୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ସବୁ ପର୍ଯଜାୟନ୍ତର ସୁବଧିା ନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ଓ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର କୃତତି୍ୱ ନରୂିପଣ 

ନମିନ୍ତେ ସବଜନମିନ ମାନକ ସୁନଦିଷି୍ଟ କରାରି୍ଯବ। 

୫. ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତନି୍ତର ର୍ଯର୍ାସଂଭବ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାନ୍ତବ ଅବକିଶତି ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର ନ୍ତକଂଦ୍ରୀୟ ବଦିୟାଳୟ, ଜବାହର 

ନନ୍ତବାଦୟ ବଦିୟାଳୟ ଓ କସୁ୍ତରବା ଗାଂଧି ବାଳକିା ବଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯଜୟେ ସଂପ୍ରସାରିତ ଓ ଉନ୍ନୀତ 

କରାରି୍ଯବ।ଜବାହର ନନ୍ତବାଦୟ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ସଫଳତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ନ୍ତସଗୁଡକିର କାର୍ଯଜୟଧାରା 

ରାଜୟଗୁଡକିନ୍ତର ପ୍ରଚଳନ କରାରି୍ଯବ। 
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୬. ବଧିିବଦ୍ଧ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଉପସି୍ଥତ ିନ ରହ ି ସୁଦ୍ଧା ପାଠ୍ ଛାଡ ିନ୍ତଦଇଥିବା ଓ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଉଥିବା ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ 

ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବଦିୟାଳୟ ସୁବଧିା ସଂପ୍ରସାରିତ ନ୍ତହବ। 

୭. ଛାତ୍ରମାନ୍ତନ ଦ୍ୱଧିାଗ୍ରସ୍ତ ନ୍ତହାଇ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଶକି୍ଷା ବଷିୟ ବାଛ ିପାରେନିାହିଁ।ନ୍ତସମାନଙ୍କ ମନ୍ତନାଭାବ, ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚ ି

ଅନୁକୂଳ ଶକି୍ଷାଲାଭରୁ ବଞ୍ଚତି ନ୍ତହାଇ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ବଫିଳତା, ହତାଶା ଓ ଚାପର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ହୁଅେ।ି  ଶକି୍ଷା ବଷିୟକ 

ପ୍ରବୃତ୍ତ ିନଣିଜୟ ନମିନ୍ତେ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରାରି୍ଯବ। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସାମର୍ଜୟ ଓ 

ଆଗ୍ରହ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ବଷିୟ ଜଣାପଡବି । ନ୍ତପସାଦାର ପରାମଶଜଦାତାମାନଙୁ୍କ ନ୍ତଟଲିନ୍ତଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ 

ସହତି ଜଡତି କରାରି୍ଯବ । ନ୍ତସମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଶକି୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ବନି୍ତଶଷ ବଗଜର 

ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ସମସୟା, ବନି୍ତଶଷ କୃତତି୍ୱ ହାସଲ କରି ପାରୁ ନ ଥିବା ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ସି୍ଥତ ି ସୁଧୁରବି । 

ଧୀରକି୍ରୟ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଉପକୃତ ନ୍ତହନ୍ତବ।  ଏ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇନ୍ତଲ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 

ବାଛପିାରିନ୍ତବ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ତର୍ା ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ବଷିୟ ଜାଣିପାରିନ୍ତବ। 

 

୪.୫ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବୀକରଣ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର 

ସ୍ୱାମୀ ବନି୍ତବକାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବୟ ଅନୁସାନ୍ତର “ନ୍ତର୍ଯଉଁ ପରିମାଣର ସୂଚନା ଆନ୍ତମ ମସି୍ତଷ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ପୂରାଉଁ, ତାହା ଜୀଣଜ 

ନ ନ୍ତହାଇ ସାରା ଜୀବନ ନ୍ତସହଠି୍ାନ୍ତର ପଡ ିରହ ିନାନା ଗଡନ୍ତଗାଳ ଭିଆଇର୍ାଏ।  ଏହା ଶକି୍ଷା ନୁନ୍ତହଁ ।  ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ-

ଗଠ୍ନକାରୀ, ମନୁଷୟ-ନମିଜାଣକାରୀ ଓ ଚରିତ୍ର-ସଷିୃ୍ଟକାରୀ ଧାରଣାଗୁଡକିର ସମନବୟ ଆବଶୟକ। ତୁନ୍ତମ ର୍ଯଦ ିପାଞ୍ଚଟ ିଧାରଣା 

ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ତଦନୁର୍ଯାୟୀ ଜୀବନ ନବିଜାହ ଓ ଚରିତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁର୍ାଅ, ତୁମଠ୍ାନ୍ତର ନ୍ତଗାଟଏି ଗ୍ରଥାଗାରକୁ ମୁଖ୍ସ୍ଥ କରିଥିବା ବୟକି୍ତ 

ତୁଳନାନ୍ତର ଅଧିକ ଶକି୍ଷା ରହଛି।ି ର୍ଯଦ ି ଶକି୍ଷା ସୂଚନାର ସମରୂପ ହୁଏ, ତା ନ୍ତହନ୍ତଲ ଗ୍ରଥାଗାରଗୁଡକି ହିଁ ତପସ୍ୱୀ ଓ 

ଜ୍ଞାନନ୍ତକାଷଗୁଡକି ହିଁ ମହାନ୍ ଋଷି।” 

ଇଂଟନ୍ତ ନଟ୍ ର ଅଭୁୟଦୟ ପନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ବନି୍ତବକାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ନ୍ତହାଇଛ।ି  ଡଜିଟିାଲ୍ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ 

ନ୍ତହତୁ ଏନ୍ତବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନ୍ତବାତାମ୍ ଟପିିଲା ମାନ୍ତତ୍ର ଆମ ପାଖ୍ନ୍ତର ପହଞ୍ଚରି୍ଯାଉଛ।ି  ଏନ୍ତବ ଆଉ ଗ୍ରଥାଗାରକୁ ରି୍ଯବାର 

ନ୍ତକୌଣସି ପ୍ରନ୍ତୟାଜନ ନାହିଁ।  ନ୍ତତଣୁ ଏନ୍ତବ ଆମକୁ ସୂଚନା-ଆଧାରିତ ଶକି୍ଷା ପରିବନ୍ତତ୍ତଜ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ-ଆଧାରିତ ଶକି୍ଷା ଆଡକୁ 

ମୁହଁାଇବାକୁ ପଡବି।  ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ ଏ ଭଳ ିଜୀବନର୍ଯାପନ ଦକ୍ଷତା ଶଖି୍ାଇବାକୁ ପଡବି, ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ତସମାନ୍ତନ ମଣିଷ-

ଗଠ୍ନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର-ନମିଜାଣ କାର୍ଯଜୟନ୍ତର ସହାୟତା କରିପାରିନ୍ତବ। 
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ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ପ୍ରନ୍ତତୟକ ସ୍ତରନ୍ତର ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ସନ୍ନନି୍ତବଶତି କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନବୀକରଣ ଘଟାଇବାକୁ 

ନ୍ତହବ।  ବଶି୍ୱାୟନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଜ୍ଞାନ-ଭିତ୍ତକି ଅର୍ଜନୀତ ିଓ ସାମାଜକି ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ ିନୂଆ ଶଖି୍ାଳମିାନଙୁ୍କ ଉନମୁଖ୍ କରାଇବାକୁ 

ପଡବି। ଜୀବନଧାରଣ ନ୍ତକୌଶଳ ସହତି କାର୍ଯଜୟନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ଆବଶୟକତା ନ୍ତର୍ଯାଡବିାକୁ ନ୍ତହବ।  ଜ୍ଞାନାଜଜନ ନମିନ୍ତେ ବଭିିନ୍ନ ବଗଜର 

ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡବି। ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ନ୍ତପାଷଣୀୟ ବକିାଶ, ବୟକି୍ତ-ନଭିଜର କାର୍ଯଜୟାବଳ ି

ବଷିୟନ୍ତର ସନ୍ତଚତନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ। ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଷଜ ହାସଲ କରିବା ନମିନ୍ତେଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କରାରି୍ଯବା ଭଳ ି

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନ୍ତହବ। ନ୍ତକଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଦଡକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତ ିଓ ସଂନ୍ତଶାଧନ କରାର୍ଯାଇପାରିବ 

ଏବଂ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନାଜଜନ-ଜଡତି ପରିଣାମକୁ ମପାର୍ଯାଇପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନନି୍ତବଶତି ନ୍ତହବ। 

ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ମାପିବା ପାଇଁ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ମୂଲୟାୟନନ୍ତର ଉନ୍ନତ ିସାଧନ କରିବା ଭଳ ିକାର୍ଯଜୟ ନ୍ତବଶ୍ 

ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ।ଏନ୍ତବ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ନ୍ତେଣୀର ଟମ୍ଜ-ନ୍ତଶଷ ଓ ବାଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଚଳୁଛ।ି  କେୁି ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର 

ସାମହୂକି ମୂଲୟାୟନ ଆନ୍ତଦୌ ସଂନ୍ତତାଷଜନକ ନୁନ୍ତହଁ । ଅନ୍ତନକତ୍ର ପଢ଼ଥିିବା ପାଠ୍କୁ ପୁନବଜାର ନ୍ତଲଖି ପକାଇବା ଭଳ ିକାର୍ଯଜୟକୁ 

ମୂଲୟାୟନ ନାମ ନ୍ତଦଇ ଚଳାଇ ନଆିର୍ଯାଉଛ ି। ନ୍ତତଣୁ ମୂଲୟାୟନ ବୟବସ୍ଥାର ସଂପୂଣଜ ପୁନବନିୟାସ ଏକାେ ଆବଶୟକ। ଏ ଭଳ ି

ନ୍ତହନ୍ତଲ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ବଷିୟକ ତର୍ୟ ସହଜଲଭୟ ନ୍ତହବ।  ଉଭୟ ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଓ ସହ-ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ମୂଲୟାୟନ ପାଇଁ 

ଏହା ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ ନ୍ତହବ।ଏଭଳ ିଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତା ରହଛି,ି ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଷଜ ସାରା ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର 

ଅଗ୍ରଗତ ିଉପନ୍ତର ନଜର ରଖିନ୍ତହବ। 

 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ସାମାଜକି ସହାବସ୍ଥାନ, ଧାମିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତକୁି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉନ୍ତେଶୟ ପୂରଣ 

ନମିନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଅଣାରି୍ଯବ।  ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକି ପରିଣାମ-ଆଧାରିତ ନ୍ତହବା ସହତି 

ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର୍ଯାପନ ନ୍ତକୌଶଳ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ନ୍ତହବ।  ନ୍ତବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ-ନଭିଜର ପରିନ୍ତବଶନ୍ତର ଚଳପିାରିବା 

ଭଳ ିଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନ୍ତହବ। ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀଙୁ୍କ ନ୍ତମୌଳକି କତ୍ତଜବୟ ଓ ଅଧିକାର ବଷିୟନ୍ତର 

ଅବଗତ କରାରି୍ଯବ।  ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତର୍ଯପରି ନ୍ତଦଶର ଓ ବଶି୍ୱର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ନ୍ତହାଇପାରିନ୍ତବ, ନ୍ତସଥିପ୍ରତ ି ଦୃଷି୍ଟ 

ଦଆିରି୍ଯବ। 
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୨. ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା NCERTର ପୁନବନିୟାସ କରାରି୍ଯବ।ଶକି୍ଷା 

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଗୁଣହ୍ରାସ ଭଳ ିସମସୟାର ସମାଧାନ ନମିନ୍ତେ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ନଦିଷି୍ଟ ସମୟ ବୟବଧାନନ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର 

ଶକି୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନବୀକରଣ କରାରି୍ଯବ।  ପାଠ୍ ମୁଖ୍ସ୍ଥ କରିବା ପରବିନ୍ତତ୍ତଜ ବୁଝବିା ଓ ଜଜି୍ଞାସା ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଆିରି୍ଯବ। 

୩. ବଜି୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ଇଂଲିଶ୍ ବଷିୟନ୍ତର ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶ ପାଇଁ ନ୍ତଗାଟଏି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାରି୍ଯବ।  ସମାଜ 

ବଜି୍ଞାନ ଭଳ ିବଷିୟନ୍ତରପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନ୍ତଗାଟଏି ଅଂଶ ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରରୁ୍ଯଜୟ ନ୍ତହବ। ଅନୟାନୟ ଅଂଶ ପାଇଁ 

ରାଜୟଗୁଡକି ନଜି ନଜି ଅଂଚଳ ନମିନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଇୋନ୍ତର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିନ୍ତବ। 

୪.  ପଞ୍ଚମ ନ୍ତେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯଜୟାୟକ୍ରନ୍ତମ କଂପୁୟଟ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳତି ନ୍ତହବ।ICT ଏକ 

ବଷିୟ ରୂନ୍ତପ ଷଷ୍ଠ ନ୍ତେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। ପ୍ରନ୍ତତୟକ ସ୍ତରନ୍ତର ସଂନ୍ତଶାଧନ କରାର୍ଯାଇ 

ICTକୁପ୍ରନ୍ତୟାଗାତ୍ମକ ରୂପ ଦଆିରି୍ଯବ। 

୫. ଏହା ସବଜଜ୍ଞାତ ନ୍ତର୍ଯ ବଜି୍ଞାନ ବଷିୟଟରି ଅବନ୍ତବାଧ ପ୍ରଦଶଜନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ହିଁ ଭଲ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ।  

ଷଷ୍ଠ ନ୍ତେଣୀ ଠ୍ାରୁ ବଜି୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷଣ-ଭିତ୍ତକି କରାରି୍ଯବ। 

୬. ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ନର-ନାରୀ ନ୍ତଭଦ, ସାମାଜକି, ସାଂସ୍କତୃକି ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ନ୍ତବୈଷମୟଗୁଡକି ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟାନ 

ଦଆିରି୍ଯବ।ସାମାଜକି ପାତରଅେର ଦୂର କରିବା ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ସାମାଜକି ନୟାୟ ଓ ଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅେଭଜୁ କ୍ତ ନ୍ତହବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସୁ୍ତତକାରୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତହବ, ନ୍ତର୍ଯପରି ନ୍ତଭଦଭାଦ ସୂଚକ 

ପ୍ରସଂଗ / ଘଟନା / ଦୃଷ୍ଟାେ ଜାତ,ି ଧମଜ, ଅକ୍ଷମତା ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନ୍ତନଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ।  ନାଗରିକତା ଶକି୍ଷା, ଶାେ ି

ଶକି୍ଷା ସହତି ଚରିତ୍ର ଗଠ୍ନ, ଆଇନ ଓ ସଂବଧିାନ ବଷିୟାେିତ ସାକ୍ଷରତା, ଆର୍ଜନୀତକି ସାକ୍ଷରତା, ପରିନ୍ତବଶର 

ନ୍ତପାଷଣୀୟତା ଭଳ ିପ୍ରସଂଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସ୍ଥାନ ପାଇବ। 

୭. ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପୁନଲିଖ୍ନ-ଆେିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ ଅଣାରି୍ଯବ।  ବୟାପକ ସନ୍ତଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ, 

ବଷିୟନ୍ତବାଧ, ଅବଧାରଣା ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସମସୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର 

ପରିବତ୍ତଜନ କରାରି୍ଯବ।  ନରିେର ମୂଲୟାୟନ, ପ୍ରଶନ-ପ୍ରସୁ୍ତତରି ସ୍ତର-ରକ୍ଷା, ମୂଲୟାଙ୍କନର ସ୍ୱେତା ଭଳ ି ନ୍ତକନ୍ତତକ 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନଆିରି୍ଯବ।ଉନ୍ତ ବଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳନ୍ତର ଦାବ ିମତୁାବକ ପରୀକ୍ଷା 

ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବ। 
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୮. ଗଣିତ, ବଜି୍ଞାନ ଓ ଇଂଲିଶ୍ - ଏହ ିତନିଟି ିବଷିୟ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଦଶମ ନ୍ତେଣୀ ପରୀକ୍ଷାନ୍ତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ 

ଅକୃତକାର୍ଯଜୟହୁଅେ।ି ନ୍ତତଣୁ ବଫିଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ନମିନ୍ତେ ଏହ ିତନିଟି ିବଷିୟନ୍ତର ଦ୍ୱସି୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ 

ନ୍ତହବ।‘କ’ ସ୍ତରନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଓ ‘ଖ୍’ ସ୍ତରନ୍ତର ନମିନ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାରି୍ଯବ।  ନ୍ତର୍ଯଉଁ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଗଣିତ, 

ବଜି୍ଞାନ ଓ ଇଂଲିଶ୍ କୁ ବଷିୟ ରୂନ୍ତପ ବାଛ ିନ ଥିନ୍ତବ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଦଶମ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ନ୍ତକବଳ ‘ଖ୍’ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା 

ନ୍ତଦଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରନ୍ତବଶ କରିପାରିନ୍ତବ। 

୯. ଏନ୍ତବ ନ୍ତକଂଦ୍ର ଓ ରାଜୟର ଶକି୍ଷାନ୍ତବାଡଜଗୁଡକି ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ନ୍ତେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳତି ନ୍ତହଉଛ।ି  

ନ୍ତର୍ଯଉଁ ବଦିୟାଳୟ ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତବାଡଜ ସହତି ଅନୁବନ୍ଧତି, ନ୍ତସହ ିବଦିୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ନ୍ତସହ ିନ୍ତବାଡଜର ଦଶମ 

ନ୍ତେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ତଦବା ଅନବିାର୍ଯଜୟ ନ୍ତହବ।  ଦଶମ ନ୍ତେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ନ୍ତକବଳ ଦଶମ ନ୍ତେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ-ଭିତ୍ତକି 

ନ୍ତହବ। 

୧୦. ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତବାଡଜ ଦ୍ୱାରା ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଗୁଣମାନ ଓ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ତାରତମୟ 

ନ୍ତଦଖିବାକୁ ମିନ୍ତଳ। ଏହ ିସାଟଫିିନ୍ତକଟ୍ ଗୁଡକିନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନାଜଜନ ସ୍ତର ସୂଚତି ନ୍ତହାଇର୍ାଏ।ଅନ୍ତନକ 

ନ୍ତବାଡଜ ତରଫରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମାକ୍ଜ ଦଆିର୍ଯାଇ ଉତ୍ତୀଣଜତା ହାର ବଢ଼ାର୍ଯାଉଥିବାର ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ହୁଏ ।  ଏ ଭଳ ିବୟବସ୍ଥା 

ବନ୍ଦ ନ୍ତହବା ଏକାେ ଆବଶୟକ।  ପରୀକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର କୃତତି୍ୱ ନରୂିପଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନ୍ତବାଡଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର 

ସାମଞ୍ଜଜସୟ ରହବିା ଭଳ ିବୟବସ୍ଥା ବକିଶତି ନ୍ତହବା ଆବଶୟକ।  ଏହା ବଷଜ ବଷଜ ଧରି ଚାଲିବା ଦରକାର।  ମାପକ 

ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତଗାଟଏି ବକିଳ୍ପ ନ୍ତହାଇପାନ୍ତର ।  ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ନ୍ତେଣୀ ପାଇଁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା 

କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। ଏଥିରୁ ପ୍ରନ୍ତତୟକ ନ୍ତବାଡଜର ଶତାଂଶ ହାର ମାପିନ୍ତହବ।  ସବୁ ପ୍ରକାର ବକିଳ୍ପକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 

ଶକି୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର ବନି୍ତଶଷଜ୍ଞମାନ୍ତନ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ କୃତତି୍ୱର ସ୍ତର ମାପିବା ଭଳ ିବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ସଂବନ୍ଧତି ପରାମଶଜ 

ନ୍ତଦଇପାରିନ୍ତବ । 

୧୧. କାର୍ଯଜୟପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଜରିଆନ୍ତର ପ୍ରବାସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ମାଇନ୍ତଗ୍ରସନ୍ ସାଟଫିିନ୍ତକଟ୍) ଓ ବଦିୟାଳୟରୁ 

ବଦିାୟ ସୂଚକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସ୍କଲୁ୍ ଲିଭିଂ ସାଟଫିିନ୍ତକଟ୍) ଇତୟାଦରି ଉନ୍ତେଦ ଦ୍ୱାରା ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ନ୍ତଗାଟଏି 

ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଅନୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ରି୍ଯବାର ପର୍ ସୁଗମୟ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। 
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୪.୬ ସମାନ୍ତବଶୀ ଶକି୍ଷା ଓ ବଦିୟାଥ୍ୀ ସହାୟତା 

ଏହା ଏକ ସୁପ୍ରତଷି୍ଠିତ ତର୍ୟ ନ୍ତର୍ଯ ଗୁଣମାନ ଓ ସମାନତା-ଆଧାରିତ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆନ୍ତର ଜ୍ଞାନାେିତ ଅର୍ଜନୀତ ି

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତପାଷଣୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର।  ଗ୍ରାମାଂଚଳର ବନି୍ତଶଷ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଲାଡୁଥିବା ସାମାଜକି ସ୍ତରନ୍ତର 

ପଛୁଆ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତା ପୂରଣ କରିବାନ୍ତର ପ୍ରଚଳତି ଶକି୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବଫିଳ ନ୍ତହାଇଛ।ି  ଏହ ିପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା 

ସବଜସମାନ୍ତବଶୀ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ।ର୍ଯଦଚି ଗତ ବଷଜମାନଙ୍କନ୍ତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳନ୍ତର ସୁଦ୍ଧା ଶକି୍ଷା ନ୍ତଲାକଙ୍କ 

ପାଖ୍ନ୍ତର ପହଞ୍ଚଛି,ି ସାମାଜକି ଓ ଆର୍ଜନୀତକି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧାର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ 

ନ୍ତହଉଛେ ି । ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ସମାନ ଜ୍ଞାନାଜଜନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜକି ଓ ପାରିପାଶ୍ୱକି କାରଣକୁ ଦାୟୀ 

କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। 

ଆଦବିାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶକି୍ଷାର ସ୍ତର ଗଭୀର ଚେିାର ବଷିୟ ନ୍ତହାଇପଡଛି।ି  ନମିନ ସାକ୍ଷରତା ହାର, ନାମନ୍ତଲଖ୍ାର 

ସ୍ୱଳ୍ପତା, ଅତୟଧିକ ବଦିୟାଳୟ-ତୟାଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶଶୁି ମତୁୃୟହାର ବୃଦ୍ଧ ି ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏଭଳ ି ନ୍ତହଉଛ।ି  ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ 

ସରକାରଗୁଡକି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ ି ନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ସନ୍ତେ ଆଦବିାସୀ-ବହୁଳ ଅଂଚଳନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତ ି ଘଟପିାରିନାହିଁ।  

ଆଦବିାସୀ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର କାର୍ଯଜୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ମଧ୍ୟ ଏହସିବୁ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ବକିାଶ 

ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ। ଭାଷା ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଣ-ଆଦବିାସୀ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ନ୍ତହାଇରହଛି।ି 

ପ୍ରତଭିାବାନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତର୍ଯପରି ଶକି୍ଷା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ନ୍ତହନ୍ତବ, ନ୍ତସଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ ି ଓ ଶକି୍ଷାଋଣର ବୟବସ୍ଥା 

କରିବାକୁ ନ୍ତହବ।  ଏ ଭଳ ିବୟବସ୍ଥା ନ୍ତହନ୍ତଲ ବଦିୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଆବଶୟକ ସହାୟତା ପାଇପାରିନ୍ତବ। 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରଚଳନ ନ୍ତବନ୍ତଳ ଲିଙ୍ଗ ନ୍ତବୈଷମୟ; ସାମାଜକି, ସାଂସ୍କତୃକି ଓ ଆଞ୍ଚଳକି ଅସମାନତା ଭଳ ି

ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ଦଆିରି୍ଯବ। ସାମାଜକି ପାତରଅେର ଦୂର କରବିା ନମିନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସାମାଜକି ନୟାୟ ଓ 

ସମନବୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥା ଭଳ ିପ୍ରସଂଗ ଅେଭଜୁ କ୍ତ ନ୍ତହବ। 

୨. ପ୍ରାକ୍-ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶକି୍ଷା ଅଭିମୁଖ୍ୀ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ମୂଳରୁ ହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ପୂରାଇ ଦଆିରି୍ଯବ, ନ୍ତର୍ଯମିତ ିକ ି

େମ ପ୍ରତ ିସକାରାତ୍ମକ ମର୍ଯଜାଦାନ୍ତବାଧ ଜାତ ନ୍ତହବ।  ଏହା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ବି। 

୩. ପ୍ରତଭିାକୁ ଉତ୍ସାହତି ଓ ସମାନତାକୁ ସମର୍ଜନ କରି ୧୦ ଲକ୍ଷ ବଦିୟାର୍ଜୀଙ୍କର ଟଉିସନ୍ ଫି, ପଠ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ 

ଜୀବନ ନବିଜାହ ବୟୟ ତୁଲାଇବା ନମିନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୃତ୍ତ ି ପାଣ୍ଠି ସଷିୃ୍ଟ କରାରି୍ଯବ।  ଆର୍ଜନୀତକି ଦୁବଜଳ ନ୍ତେଣୀର 
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ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଏହ ିପାଣ୍ଠରୁି ବୃତ୍ତି ଧନ ମିଳବି।  ଦଶମ ନ୍ତେଣୀ ପନ୍ତର ସବୁ ବଗଜର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ 

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତଭିା ବୃତ୍ତ ିପରିନ୍ତର୍ଯାଜନା ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବ। 

୪. ଆେମ ପାଠ୍ଶାଳା ଏବଂ ନକିଟସ୍ଥ ମାଧ୍ୟମିକ / ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ / ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ / ନନ୍ତବାଦୟ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକି 

ମଧ୍ୟନ୍ତର ସହକି୍ରୟାତ୍ମକ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ପଷୃ୍ଠନ୍ତପାଷକତା ଓ ପରାମଶଜ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବ। 

୫. ଆଦବିାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ କୁଶଳୀ କରିବା ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ପାଠ୍ପଢ଼ା ସମୟ 

ପନ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ତକୌଶଳ ବକିାଶ କନ୍ତପଜାନ୍ତରସନ୍ ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବ। 

୬. ଅନୁଭୂତରୁି ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ ଆଦବିାସୀ ପିଲାମାନ୍ତନ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଚଳୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ 

ବୁଝପିାରେ ି ନାହିଁ।  ଏହ ି ବାଧାକୁ ଅତକି୍ରମ କରିବା ନମିନ୍ତେ ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ ି ଆବଶୟକ ନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ବହୁଭାଷୀ ଶକି୍ଷଣ 

ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବ। 

୭. ନ୍ତଛାଟ ସହର ଓ ଗାଆଁନ୍ତର ଅବସି୍ଥତ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ପଢୁ଼ଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଜ୍ଞାନାଜଜନ-ଅକ୍ଷମ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ସାମାଜକି ଉନ୍ତପକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଅସାମର୍ଜୟ, ର୍ଯର୍ାର୍ଯର୍ ସୁବଧିା ଓ ସହାୟକ ଉପକରଣର ଅଭାବ 

ଭଳ ିବହୁବଧି ସମସୟାର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ହୁଅେ ି। ଏହ ିବଗଜର ପିଲାଙ୍କର ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରନ୍ତୟାଜନ ପୂରଣ ନମିନ୍ତେ ବନି୍ତଶଷ 

ଧରଣର ମଧ୍ୟନ୍ତକ୍ଷପ କରାରି୍ଯବ। 

୮. ଏନ୍ତବ ଚଳୁଥିବା ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର-ପ୍ରାନ୍ତୟାଜତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ-ଜଡତି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକି ଚାଲୁ ରହବି ଓ ଏଗୁଡକିର କାର୍ଯଜୟ 

ପରିସର ଓ ପାଣ୍ଠକୁି ବଢ଼ାରି୍ଯବ।  ବନି୍ତଶଷ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଲାଡୁଥିବା ବଦିୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଗୁଡକିର 

ନ୍ତଦଖ୍ନ୍ତରଖ୍ ନମିନ୍ତେ ରାଜୟ ଓ ଜଲିା ସ୍ତରନ୍ତର ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବ। 

୯. ନ୍ତକୌଣସି ବଦିୟାଳୟ ବା ଜଲିା ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆବଶୟକ ସ୍ଥନ୍ତଳ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ବଚିାରାନ୍ତର୍ଜ ଉପସ୍ଥାପିତ 

କରିବା ନମିନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିତ୍ତନି୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉପସମିତ ିଗଠ୍ନ କରିନ୍ତବ।ଏହ ିଉପସମିତନି୍ତର ଶଶୁି ଓ ନ୍ତନୈଦାନକି 

ମନସ୍ତେବତି୍ ମାନଙୁ୍କ ବନି୍ତଶଷଜ୍ଞ ସଦସୟ ରୂନ୍ତପ ରଖ୍ାରି୍ଯବ। ଏହ ି ଉପସମିତରି ପରାମଶଜ ଅନୁସାନ୍ତର 

ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନି୍ତଶଷ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ ଅଭିମଖୁ୍ୀକରଣର ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବ। 

୧୦. ଦୀଘଜକାଳୀନ ଭିତ୍ତନି୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନମିନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗ୍ରଣୀ ରୂନ୍ତପ ସମସୟା ସମାଧାନ, 

ସଂବଳ ନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ଓ ପାଣ୍ଠ ିପ୍ରଦାନ ଭଳ ିକାର୍ଯଜୟ କରିନ୍ତବ। 
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୧୧. ପ୍ରତକିାରାତ୍ମକ ଓ ଉପନ୍ତଦଶାତ୍ମକ ସୁବଧିା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ସାମାଜକି ଓ ଆର୍କି ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ପିଲାଙୁ୍କ 

ଜ୍ଞାନାଜଜନର ଘଡସିନ୍ଧ ିସମୟନ୍ତର ସହାୟତା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବ। 

୧୨. ସ୍ଥାନାେରିତ ନ୍ତହଉଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଶକି୍ଷା ନମିନ୍ତେ ଉତ୍ସ ବା ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥଳନ୍ତର ଆବାସକି ବଦିୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ 

କରାରି୍ଯବ।  ସମାନ ଓ ଅଣ-ପକ୍ଷପାତୀ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ ନମିନ୍ତେ ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବ। 

୧୩. ନର-ନାରୀ ନ୍ତଭଦ ଓ ହଂିସା ପ୍ରତ ି ଶୂନୟ-ସହଷୁି୍ଣତା ମନ୍ତନାଭାବ ନ୍ତପାଷଣ କରାରି୍ଯବ।  ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରନ୍ତବଶ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ଉପସି୍ଥତକୁି ସୁନଶିି୍ଚତ କରାରି୍ଯବ।  ବହୁବଧି ସ୍ୱୀକାରାତ୍ମକ 

କାର୍ଯଜୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନ୍ତହାଇପାରିବ।  ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନନ୍ତର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ 

ଅବସ୍ଥାପିତ କରାରି୍ଯବ।  ଏହାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହବି। 

୧୪. ଅକ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ନମିନ୍ତେସମପିତ ପାଣ୍ଠ ି ରହବି।  

ଗନ୍ତବଷଣା-ଭିତ୍ତକି ଓ ସାମାଜକି ପରିସଂଖ୍ୟାନାତ୍ମକ ଗଣନା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଅକ୍ଷମ-ସୁଗମୟ ଭିତ୍ତଭୂିମି, ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ-

ସୁଗମୟତା ଓ କୃତତି୍ୱ ଇତୟାଦରି ଆକଳନ କରାରି୍ଯବ। 

୧୫. ଆଂଚଳକି ବଷିମତା ନ୍ତଲାପ କରିବା ନମିନ୍ତେ ପାହାଡଆି, ଆଦବିାସୀ-ବହୁଳ, ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ତଟବତଜୀ 

ଅଂଚଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତକୁି ଆଧାର ରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବା ସଂଭବପର।  ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଅନଗ୍ରସରତା ଆକଳନ 

ନମିନ୍ତେ ବଲକ୍ ଓ ଜଲିା ସ୍ତରନ୍ତର ମାନଦଡ ଓ ନୀତରି ନବୀକରଣ ଏକାେ ଆବଶୟକ।  ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଓ ନ୍ତକୌଶଳ-

ଭିତ୍ତକି ଅସାମଞ୍ଜସୟ ଚହି୍ନଟ କରିବା ତର୍ା ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ଅଂଚଳ ଏବଂ ସାମାଜକି, ଆର୍କି, ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ 

ସ୍ତରନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ନ୍ତଲାକଙୁ୍କ ବାଛବିା ପାଇଁ ଜଲିା-ସ୍ତରୀୟ ମାନଚତି୍ର ଅଙ୍କନ କରାରି୍ଯବ। 

୪.୭ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଜୀବନବୟାପୀ ଜ୍ଞାନାଜ୍ନ 

ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇଁ ୨ ଅନ୍ତକଟାବ ୧୯୭୮ ଦନି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲାନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ 

ସାକ୍ଷରତା ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିର୍ଯାଇଥିଲା।  ଗ୍ରାମାଂଚଳ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ(RFLP), ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିସନ୍ (NLM), 

ସାକ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିର୍ଯାନ ପ୍ରଭୃତ ିକାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଗତ ୪୦ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଆରଂଭ କରାର୍ଯାଇଛ।ି  ଏ ସମସ୍ତ ଉଦୟମ ସନ୍ତେ 

ଭାରତନ୍ତର ୨୮୦ ନୟୁିତରୁ ଅଧିକ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ନରିକ୍ଷର ଅଛେ ି। ଏହ ିସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ପଥୃିବୀର ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ନରିକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାର ଏକ-

ତୃତୀୟାଂଶ ଅନ୍ତଟ।  ଏହ ିଆପଦ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏନ୍ତବ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା ଆଡକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତହବ। 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
 

32 
 

ସମାଜନ୍ତର ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରନ୍ତତୟକ ବୟକି୍ତ ନମିନ୍ତେ ପଠ୍ନ, ଲିଖ୍ନ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଖ୍ବୁ୍ ଜରୁରୀ ଆବଶୟକତା ଥିବାରୁ 

ଏହାକୁ ‘କାର୍ଯଜୟକାରୀ ସାକ୍ଷରତା’ କହେ।ି  ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ବକିାଶ ନମିନ୍ତେକାର୍ଯଜୟକାରୀ ସାକ୍ଷରତା ନ୍ତବଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ଅନ୍ତଟ। 

ସବଜଜନୀନ ରୁ୍ଯବା ଓ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା ନରିେର ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷାର ନ୍ତମୌଳକି ଲକ୍ଷୟ ଅନ୍ତଟ।  ସମୟାନୁସାନ୍ତର ଏହ ିକାର୍ଯଜୟକ୍ରମସବୁ 

ପ୍ରବତତି ନ୍ତହାଇଆସୁଛ।ି 

ସାଂପ୍ରତକି ବଶି୍ୱନ୍ତର ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷାକୁ ସାକ୍ଷର ସମାଜର ନଣିଜାୟକରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଏ।ନ୍ତମୌଳକି ସାକ୍ଷରତା 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଠ୍ାରୁ ଜ୍ଞାନାଜଜନକାରୀ ସମାଜନ୍ତର ପହଞ୍ଚବିା ବାଟନ୍ତର ସାକ୍ଷର ପରିନ୍ତବଶ ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର।  ଏପରି ନ୍ତହନ୍ତଲ 

ସମାଜର ପ୍ରନ୍ତତୟକ ବଗଜର ନ୍ତଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଧରଣର ଜ୍ଞାନାଜଜନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ନ୍ତଖ୍ାଲିର୍ଯାଏ।  ଜଇି ରହବିା ଓ 

ଜୀବନର ମାନ୍ତନାନ୍ନତ ିକରିବା ନମିନ୍ତେ ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏନ୍ତବ ବଢ଼ରି୍ଯାଇଛ।ି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ମାନବକି, ସାମାଜକି ଓ 

ଆର୍କି ପ୍ରଗତ ିନମିନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶୟକତା ରହଛି।ି ଭାରତ ର୍ଯଦ ିବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତନି୍ତର୍ଯାଗିତାନ୍ତର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି 

ଏକ ବକିଶତି ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂନ୍ତପ ଉଭା ନ୍ତହବାକୁ ଚାନ୍ତହଁ, ତା ନ୍ତହନ୍ତଲ ଜୀବନବୟାପୀ ଶକି୍ଷା ନୀତ ିଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଏହାର 

ମାନବ ସଂବଳର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତ ିଘଟାଇବାକୁ ନ୍ତହବ। 

ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ-ସାକ୍ଷର, ଉ ଗମ-ମୁଖ୍ୀ ଜ୍ଞାନାେିତ ଅର୍ଜନୀତ,ି ବଶି୍ୱାୟନର ଆହବାନ, ସୂଚନା ଓ ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗ 

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବୀ ବସି୍ତାର ଏବଂ ନ୍ତଲାକମାନଙ୍କର ଆୟୁସୀମା ବୃଦ୍ଧ ିନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷାଗତ ନୀତ ିଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର 

ବଡ ଧରଣର ପରବିତ୍ତଜନ ଆବଶୟକ।  ବବିଧିତା ଓ ଜଟଳିତାଭରା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ନମିନ୍ତେ ବହୁମୁଖ୍ୀ ସାକ୍ଷରତା 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ପ୍ରନ୍ତୟାଜନୀୟତା ଅନୁଭୂତ ନ୍ତହଉଛ।ି  ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତ ିଆମର ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣ ନମନୀୟ ନ୍ତହବା ଜରୁରି । 

 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧.ସାବଜଜନୀନ ରୁ୍ଯବ ଓ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ ନମିନ୍ତେ ବହୁମୁଖ୍ୀ ପଦ୍ଧତଗୁିଡକି ସହ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତଆିରି 

କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ, ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂଗଠ୍ନ )ଏନ୍.ଜି.ଓ(. , ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟ/ 

ମହାବଦିୟାଳୟ/ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଅନୁଷ୍ଠାନ  ,ରୁ୍ଯବ ଓ ମହଳିା ସଂଗଠ୍ନକୁ ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇ ପ୍ରଚଳତି ପଦ୍ଧତରି ନବୀକରଣ 

କରାରି୍ଯବ । 

୨. ସାବଜଜନୀନ ସାକ୍ଷରତା ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ ପାଇଁ  ଉପରସ୍ତରନ୍ତର ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷ  ,ରାଜୟ 

ସ୍ତରନ୍ତର ରାଜୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷ ,ଜେିା ,ବଲକ୍ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରନ୍ତର ଜନ ଶକି୍ଷା ସମିତ ିଏପରିକ ିସମବଳ 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ସହାୟକ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକିର ପୁନଃନବୀକରଣ ଓ ଶକି୍ତଶାଳୀ ନ୍ତହବାର ଆବଶୟକ ଅଛ ି। ଏହ ିଲକ୍ଷୟ ହାସଲ ପାଇଁ 

ରାଜୟ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷ ଜଲିାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯଜୟ -ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବ ।  

୩ .  A.E  .କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକୁି ପୁନଃନବୀକରଣ ଓ ବଳଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବନି୍ତଶଷଜ୍ଞ 

କମିଟ ିଗଠ୍ନ କରିନ୍ତବ । ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ସାକ୍ଷରତା ,ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ,ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ସମାନତା ,

ଔପଚାରିକ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତବଶ ସୁଗମ ନ୍ତହାଇପାରିବ । ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶକି୍ଷା ଅଧିଗମର ମଲୂୟାଙ୍କନ ପାଇଁ 

ବଜି୍ଞାନସମ୍ମତ ମାନଦଡର ବକିାଶ କରାରି୍ଯବ । NLMA ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନନି୍ତୟାଜତି ବୟକି୍ତଙ୍କର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷଣ 

ଏବଂ ବୃତ୍ତଗିତ ବା ବୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଏନ୍ତଜନ୍ ସି ସହତି ଭାଗୀଦାର ନ୍ତହବ ।  

୪. ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି  ,ଡଜିଟିାଲ୍ ,ଆର୍କି ଓ ବଧିିଗତ ସାକ୍ଷରତାକୁ ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରାରି୍ଯବ ।  

 

୪ .୮  ଶକି୍ଷା ଓ  ନନି୍ତୟାଜନୀୟତାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା 

 ନ୍ତର୍ଯନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତଳ ବକିଶତି ପଥୃିବୀନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ନଭିଜରଶୀଳ ରୁ୍ଯବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାନ୍ତର ଲାଗିଛ;ି 

ନ୍ତସନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତଳ ପଥୃିବୀର ରୁ୍ଯବରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅନୟତମ ନ୍ତଦଶ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୪ ପ୍ରତଶିତ ନ୍ତହଉଛେ ି

୨୫ ବଷଜରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ରୁ୍ଯବକ । ଏକ ହସିାବରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ  ,୨୦୨୨ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ୧୦୪ ଲକ୍ଷ ୬୨ ହଜାର ନୂତନ ରୁ୍ଯବ 

ଆଗେୁକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରବିାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି । ନ୍ତତନ୍ତବ , ନ୍ତବୈଷୟିକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକୁି ସହାୟତା 

କରିବାପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ବୟବସ୍ଥା ପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ନୁନ୍ତହଁ ।  

  ର୍ଯର୍ାସଂଭବ  ,ଧନ୍ଦାମୂଳକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନତି  ଓ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ସାମୟିକ ସମାନତା ଆଣିବା ସହତି 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାେରାଳ ଓ ଆନୁଭୂମିକ ମାଗଜ ପ୍ରସୁ୍ତତରି ପ୍ରୟାସ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ନନି୍ତୟାଜନକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାନ୍ତର ଶକି୍ଷା ଓ 

ଦକ୍ଷତାର ଏକତ୍ରକରଣ ଏବଂ ବୟକି୍ତଗତ ଓ ଆର୍କି ବକିାଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ନ୍ତର୍ଯାଡବିାର ଆବଶୟକ ଅଛ ି । ଉଚ୍ଚଗୁଣ ସଂପନ୍ନ 

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ୍ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସାମାଜକି ସ୍ୱୀକୃତ ିଓ ମହେର ଅଭିବୃଦ୍ଧକୁି ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାନ୍ତର ବନି୍ତଶଷ ଦୃଷି୍ଟ ନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକ 

ରହଛି ି।  

   

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧ . ବଦିୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିକାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ନ୍ତକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଭଦାୟକ ନ୍ତରାଜଗାର 

ପାଇଁ ନୁନ୍ତହଁ ବରଂ ତାହା ନ୍ତସମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତଗିତ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହାଇପାରିବ । 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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୨. ପରିକଳ୍ପତି ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ଓ ଉଦନ୍ତର୍ଯାଗ ନୀତ ି ୨୦୧୫ ଅନୁସାନ୍ତର  ,ଶତକଡା ୨୫ ପ୍ରତଶିତ 

ବଦିୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିକାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକି ଏକୀଭୂତ ନ୍ତହବ ।  

୩  .ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ସଷିୃ୍ଟ ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଉପନ୍ତର 

ଏକ ସବନି୍ତଶଷ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ଜେିାଗୁଡକି ଉପନ୍ତର ବନି୍ତଶଷ ଦୃଷି୍ଟ ଦଆିରି୍ଯବ ।  

୪. ବହୁଭାବନ୍ତର ସାମାଜକି ଅନୁନ୍ତମାଦନ ଏବଂ ସମାେରାଳ ଓ ଆନୁଭୂମିକ ଗତଶିୀଳତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇ ଁ

ମାଧ୍ୟମିକ  ,ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନ୍ତବୈଷୟିକ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବତ୍ତଜମାନର ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତକି ନ୍ତର୍ଯାଜନାଗୁଡକୁି NSQF ଦ୍ୱାରା ଶକି୍ଷାର 

ମୁଖ୍ୟ ନ୍ତରାତ ସହତି ସାମିଲ୍ କରାରି୍ଯବ ।  

୫. ଏ ପର୍ଯଜୟେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଓ ମାନୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷଣ ବୟବସ୍ଥାର ନ୍ତକୌଣସି ବକିାଶ ନ୍ତହାଇନାହିଁ । ଏହ ି

ବୟବଧାନକୁ ଅତକି୍ରମ କରିବାକୁ ସରକାର ଏକ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ବୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତ ିପାଇଁ ନ୍ତଚଷ୍ଟା କରିନ୍ତବ । ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନ୍ତନ 

କଛି ିଔପଚାରିକ ଶକି୍ଷା ଓ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ତହାଇନାହାେ ିକେୁି ଦକ୍ଷତା ବା ନ୍ତକୌଶଳ ହାସଲ କରିଛେି; ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପାଇଁ 

ଏକ ପ୍ରକି୍ରୟା ବକିାଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାରି୍ଯବ ।  

୬. ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ଦକ୍ଷତା ପରିଷଦ ଓ ବଦିୟାଳୟ/ମହାବଦିୟାଳୟର କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ରୁ୍ଯଗମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 

ନ୍ତରାଜଗାରକ୍ଷମ ବା ନଜି ବୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ । 

 

୪ .୯  ଶକି୍ଷାନ୍ତର ICTର ବୟବହାର 

 ୧୯୮୬/୯୨ର ପୂବଜ ଶକି୍ଷା ନୀତଠି୍ାରୁ ସୂଚନା ଓ ସଂଚାର  ,ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକ ମହେପୂର୍ଣ୍ଜ ବକିାଶ ନ୍ତହାଇଛି ; 

ର୍ଯାହା ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନୂଆ ଦଗିଦଶଜନ ନ୍ତଦଇଛ ି । ନ୍ତକବଳ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୁନ୍ତହଁ ସିଧାସଳଖ୍ ଭାନ୍ତବ ଶକି୍ଷଣ ଓ 

ଶକି୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା  ,ଶକି୍ଷା ସୁବଧିାକୁ ବସି୍ତାରିତ କରିବା ଏବଂ ଶକି୍ଷାଗତ ନୀତ ିଓ ପରିଚାଳନାର ଉନ୍ନତ ି

ସାଧନ କରିବା ଆଦ ି ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକ୍ତବିଦିୟାର ବୟବହାର ପାଇଁ ନୂତନ ସଂଭାବନା ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛ ି । 

ଆଇ .ସି.ଟ ିମଧ୍ୟ ପ୍ରତକିାରମୂଳକ ଶକି୍ଷା ,ଶକି୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ,ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ,ଦକ୍ଷତା ଶକି୍ଷା ,ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ଶକି୍ଷଣ 

ଉପକରଣ ଏପରିକ ି ଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣକୁ ସୁଗଠ୍ତି କରିପାରିବ । ନ୍ତକନ୍ତତକ ରାଜୟନ୍ତର ବଦିୟାଳୟ ଓ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦଶଜନ ଏପରିକ ିବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଆଇ .ଟ ିଆଧାରିତ ଆପିଲନ୍ତକସନ୍ ମାନ ବୟବହୃତ ନ୍ତହଉଛ ି

। ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକାଧିକ ଉଦୟମ ,ନୂଆ ଉନ୍ତଦୟାଗ ଓ ପରୀକ୍ଷା-ନୀରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛ ି । ଏଥିପାଇଁ ସୁସଂନ୍ତର୍ଯାଜତି ରଣନ୍ତକୌଶଳର 

ଆବଶୟକ ରହଛି;ି ର୍ଯାହା ଆଇ .ସି.ଟି.ର ବୟବହାରନ୍ତର ଭାରତନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତ ିନ୍ତହାଇପାରିବ ।  

 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରୟାସନ୍ତର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ନ୍ତଭୌନ୍ତଗାଳକି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିନ୍ତର ICTକୁ ଶକି୍ଷାର ଅବଭିାଜୟ ଅଂଶ ଭାବନ୍ତର 

ବନି୍ତବଚନା କରାର୍ଯାଇପାରିବ ।  

୨. ଆଇ .ସି.ଟି .ଉପକରଣ ବୟବହାରନ୍ତର  ଶକି୍ଷାଦାନ ଓ ଶକି୍ଷଣ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାନ୍ତର ଏହା ଶକି୍ଷକ ତାଲିମ୍ ର 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ ଅଂଶ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।  

୩  .ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ପିଲାର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନଠ୍ାରୁ ପରିତୟାଗ ର୍ଯାଏ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଅନ୍ ଲାଇନନ୍ତର ତଦାରଖ୍ କରିବା 

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ ।  

୪. ଆଇ .ଟି .ସ୍ତରୀୟ ଆପିଲନ୍ତକସନଗୁଡକି ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶକି୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନଜର ରଖିବା ,ଶକି୍ଷକ ଓ 

ବଦିୟାଳୟ କମଜକତ୍ତଜାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମୂଲୟାଙ୍କନ  ,ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏପରିକ ି ନ୍ତରକ  ଓ ହସିାବ-କତିାବର ଆଦ ି

ପ୍ରଶାସନୀୟ କାର୍ଯଜୟଗୁଡକି ତଦାରା କରାରି୍ଯବ । 

୫. ବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଇ .ଟି .ଆପିଲନ୍ତକସନଗୁଡକିର ଅନନୟ ବୟବହାର ,ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ 

ସରକାରଗୁ ି଼ଡକିଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ମିକତା ଭିତ୍ତନି୍ତର ପ୍ରାଧାନୟ ଦଆିରି୍ଯବ । ଆଇ.ଟ ୍ି  .ରିନ୍ତପାଟଂି ବୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ବଦିୟାଳୟ 

ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଦଶଜନର ଏକ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଉପକରଣ ନ୍ତହବ । 

୬ . ICTକୁ ଭିନ୍ନଭାବନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କେୁି ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତଭୂିମି ର୍ଯର୍ା ନଦିଷି୍ଟ ଗହୃର ଉପଲବ୍ଧତା ,

ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଇନ୍ତଲକିଟ୍ସିଟି ,ନ୍ତନଟ୍ ନକଜ ,ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗ ,ବଦିୟାଳୟ ପରିସରର ସୁରକ୍ଷା ,ଭିତ୍ତଭି ୍ୂମିର ତଦାରା ଆଦ ି

ସହତି ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଇପାରିବ । କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକିନ୍ତର ଏହ ିଅଂଶଗୁଡକି ସାହାର୍ଯୟନ୍ତର ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ସୁବଧିାଗୁଡକିର 

ଉନ୍ନତନି୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦଆିରି୍ଯବ । ନ୍ତର୍ଯନ୍ତହତୁ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଇନ୍ତଲକିଟ୍ସିଟ ି ଏକ ସମସୟା ନ୍ତହାଇପାନ୍ତର ନ୍ତତଣୁ 

ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିନ୍ତର ICTର ବହୁଳ ବୟବହାର ପାଇଁ  ,ନ୍ତସୌରଶକି୍ତକୁ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭାବନ୍ତର ଗ୍ରହଣ 

କରାରି୍ଯବ ।  

୭ . ICTର ଅନୟତମ ଆପିଲନ୍ତକସନ୍ MOOC ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ସ୍ତରନ୍ତର ଆଇ .ସି.ଟି .କ୍ଷମ ଶକି୍ଷାର 

ସଂପ୍ରସାରଣ ,ଏପରିକି  କମ୍ ମୂଲୟନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଶକି୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରର୍ଯାଇପାନ୍ତର । 

୮. ପୂବଜ ବକିଶତି ଆଦଶଜ ବା ଛାଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର । ନଦିଷି୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶୟକତାକୁ 

ପୂରଣ କରିବାନ୍ତର ପବୂଜ ବକିଶତି ଆଦଶଜ ବା ଛାଞ୍ଚ ବୟତୀତ ଅନୟ ଆପିଲନ୍ତକସନ/ଛାଞ୍ଚଗୁଡକିର ବକିାଶ କରାରି୍ଯବ । 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶୟକଗୁଡକୁି ଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି ଶକି୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସପଟନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 

ସପଟନ୍ତନ/ନ୍ତମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବକିାଶକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଓ ସହାୟତା କରାରି୍ଯବ ।  

 

୪ .୧୦  ଶକି୍ଷକ ବକିାଶ ଓ ପରିଚାଳନା  

 ଗୁଣବତ୍ତାନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବାନ୍ତର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱଧୀନତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ  । ନ୍ତସଥିପାଇଁ ବଭିିନ୍ନସ୍ତରର 

ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ନମିନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ତତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ନ୍ତତନ୍ତବ ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

ନ୍ତକନ୍ତତକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ନ୍ତହଉଛ ିମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ଗଣିତ  ,ବଜି୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ,ପ୍ରାର୍ମିକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିପାଇଁ 

ଗୁଣବତ୍ତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକିର ଉନ୍ନତ ି ବଧିାନ ,ଧାରାବାହକିଭାବନ୍ତର ଚାକରିିନ୍ତର ଥିବା ବୃତ୍ତଗିତ ଶକି ୍୍ଷକଙ୍କ ବକିାଶ ,

ଶକି୍ଷାଦାନକୁ ବୃତ୍ତଭିାନ୍ତବ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ,ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ପ୍ରବତ୍ତଜାଇବାନ୍ତର ଉନ୍ନତକିରଣ ଓ ଶକି୍ଷଣ ଫଳାଫଳନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କର 

ଦାୟିତ୍ୱଧୀନତା ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ଏବଂ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତାନ୍ତର ଉନ୍ନତକିରଣ କରିବା 

। 

 ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାରମାନଙ୍କ କଛି ିପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟା ସନ୍ତେ ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତମୌଳକି ପ୍ରଶନ ରହଛି ି। ର୍ଯର୍ା - ଉଭୟ 

ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ ,ଅପ୍ରଶିକି୍ଷତ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସୟା ,ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର 

ନ୍ତପଷାଗତ ନ୍ତବୈଶଷି୍ଟୟର ଅଭାବ ,ପ୍ରକୃତ ନ୍ତେଣୀ-କକ୍ଷ ଅଭୟାସ ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣନ୍ତର ଅନ୍ତମଳ ,ଶି କ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତ ିଓ ଦାୟିତ୍ୱଧୀନତା 

ଏପରିକ ିଶକି୍ଷକମାନ୍ତନ ଅଣ -ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦ ିଆନ୍ତଲାଚନାର ଅନ୍ତପକ୍ଷା ରନ୍ତଖ୍ ।  ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ 

ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନୟିମିତ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ / ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାେ ି। ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତନତୃତ୍ୱର ଅଭାବ 

ବଶିଙୃ୍ଖଳା ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ସହତି ଶକି୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ କନ୍ତର । ଶକି୍ଷାର ମାନବୃଦ୍ଧ ିକରବିାର ଲକ୍ଷୟ ମନ ଭିତନ୍ତର ରଖି ପରିବତ୍ତତି 

ସରକାରୀ ନୀତ ିନଦି୍ଧଜାରଣ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । 

 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମଶଜ କ୍ରନ୍ତମ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱେ  ,ଉତ୍କଷଜ ନୀତି - ନୟିମ ପ୍ରଣୟନ 

କରାରି୍ଯବ । ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେ  ,ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତକି ଶକି୍ଷକ ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନୟାନୟ ଶକି୍ଷା ବଭିାଗୀୟ କମଜଚାରୀ 

ନରୁି୍ଯକି୍ତକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନ୍ତର ଶକି୍ଷକ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଆନ୍ତୟାଗ ଗଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ ।  

୨. ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିନ୍ତର ଖ୍ାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ  ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାରି୍ଯବ  । 

ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ତନତୃତ୍ୱ ନ୍ତନବାର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ । 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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୩. ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ନରିନ୍ତପକ୍ଷ ନନି୍ତୟାଜନର ଉନ୍ନତି  ,ଖ୍ାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ ସ୍ଥାନ ପରବିତ୍ତଜନକୁ ସବଜସାଧାରଣଙ୍କ 

ଅବଗତ ିନମିନ୍ତେ ସ୍ୱେ ନୀତ ିନୟିମର ବକିାଶ କରାରି୍ଯବ । ଦୂରବତ୍ତଜ୍ ୀ ଓ ଗମନାଗମନନ୍ତର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ 

ସ୍ଥାନୀୟ ଶକି୍ଷକ ନରୁି୍ଯକି୍ତପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାରି୍ଯବ ।  

୪. ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଷିୟ-ଭିତ୍ତକି ଓ ରାଜୟସ୍ତରୀୟମୂଲୟାଙ୍କନର ଆବଶୟକତା ଏବଂ ଅଣତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ 

ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ନଦି୍ଧଜାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟନ୍ତରତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରବିା ପାଇଁ ଜନଶକି୍ତର ଆନ୍ତୟାଜନ କରାରି୍ଯବ । ସ୍ୱୀକୃତ 

ପଦବୀନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗୟ ନ୍ତଲାକଙୁ୍କ ଲଗାର୍ଯାଇ ସାମୟିକ ଶକି୍ଷକଙୁ୍କ ଧୀନ୍ତର ଧୀନ୍ତର ପଦରୁ ହଟାଇ ଦଆିରି୍ଯବ । 

୫  .ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଅନୁପସି୍ଥତ ସଂପକତି ନ୍ତମୌଳକି ପ୍ରଶନ ,ଖ୍ାଲିଥିବା ଶକି୍ଷକ ପଦବୀ ଓ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର 

ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତାର ଅଭାବଗୁଡକୁିଦୃଢ଼ ରାଜନ୍ତନୈତକି ସହମତ ିଓ ଇୋ -ଶକି୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାରି୍ଯବ । ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ 

ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ପ୍ରଧାନଶକି୍ଷକ/ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମାମଲାନ୍ତରବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳନା 

କମିଟଗୁିଡକି)SMCs) ଉପନ୍ତର ଶଙୃ୍ଖଳାଗତ କ୍ଷମତା ରହବି; କାରଣନ୍ତମାବାଇଲ୍ ନ୍ତଫାନ୍ ଓ ବାନ୍ତୟାନ୍ତମରକି୍ 

ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଉପସ୍ଥାନକୁ ନ୍ତରକଡ କରି ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତର ସହାୟତାନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତ ି ଓ 

ଅନୁଶାସନହୀନତାକୁ ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଇପାରବି I 

୬. ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ମିକ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଓ ଧାରାବାହକି ବୃତ୍ତଗିତ ବକିାଶ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ପ୍ରତ ି

ବନି୍ତଶଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିରି୍ଯବ । ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପରିଦୃଷ୍ଟ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ,

ପଦ୍ଧତି ,ସଂରଚନା ପାଠ୍ୟସୂଚି ,ଏବଂ ତାଲିମନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ ପାଇଁ ଡନି୍ତପଲାମା ଓ ସ୍ନାତକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମମାନ ସହତି ଶକି୍ଷକ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିରସମୀକ୍ଷାକରାରି୍ଯବ ।  

୭. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରନ୍ତର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଓ ଶକି୍ଷକସମୂହଙ୍କ ବକିାଶକୁ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି ଏକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ 

ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାରି୍ଯବ I NCERT ଅଧୀନନ୍ତର ଥିବା ଆଞ୍ଚଳକି ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର ବକିାଶ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ନ୍ତସଗୁଡକୁି 

ଆଞ୍ଚଳକିସ୍ତରନ୍ତର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ କରାରି୍ଯବ । 

୮. ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ର୍ଯର୍ା ଡି .ଆଇ.ଇ.ଟି ,ବି.ଇଡି .ଆଦ ିମହାବଦିୟାଳୟଗୁଡକି ପାଇଁ ସରକାରୀ 

ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାରି୍ଯବ । ବଲକ୍ ସଂସାଧନ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକି ପାଇଁ ମାନବନୁି୍ଦ ନଦି୍ଧଜାରଣ କରାରି୍ଯବ ।  

୯. ଶକି୍ଷକ ବକିାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକିର ଅଂଶ ବନି୍ତଶଷ ଭାନ୍ତବଶକି୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନ ନ୍ତକୌଶଳ  ,ନ୍ତନୈତକି ଶକି୍ଷା ,

ଶାରିରୀକ ଶକି୍ଷା ତର୍ା କଳା ଓ ଶଳି୍ପ ପରି ସହ-ଶକି୍ଷା ସଂବନ୍ଧୀୟ ଗତବିଧିିଗୁଡକିର ଗୁଣାବଳ ି ସହତି ପରିଚୟ 

କରାଇବା ର୍ଯାହା ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ଶକି୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନାଜଜନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିବ I 
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୧୦  .ଶିକ୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଜାତୀୟସ୍ତରନ୍ତର ପୁରସ୍କାର ଦଆିରି୍ଯବା ସହତି ରାଜୟ ଓ ଜଲିାସ୍ତରନ୍ତର  ମଧ୍ୟ ପରୁସ୍କାର ନ୍ତଦବା 

ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବ; ର୍ଯାହା ସି୍ଥରୀକୃତ ମାନଦଡ ଆଧାରିତ ନ୍ତହବ । SMCଗୁଡକି ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ନାମଗୁଡକୁି ପୁରସ୍କାର 

ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବାନ୍ତର ମହେପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।  

୧୧. ଉଚ୍ଚମାନର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣର ଫଳାଫଳନ୍ତର ଉନ୍ନତ ି ଆଣିବାନ୍ତର 

ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା  ,ନ୍ତପ୍ରରଣା ଓ ଦାୟିତ୍ୱବଦ୍ଧତାକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରୁଥିବା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକୁି ପ୍ରାର୍ମିକତା ଦଆିରି୍ଯବ ।  

୧୨. ପ୍ରତ ି ତନିବିଷଜନ୍ତର ର୍ନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତତୟକ କାର୍ଯଜୟରତ ଶକି୍ଷକମାନ୍ତନ ତାଲିମ୍/ବୟବସାୟିକ ବକିାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର 

ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ । ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାରଗୁଡକି ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ ିତନି ିବଷଜ 

ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟନ୍ତର କାର୍ଯଜୟରତ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ୍ ନ୍ତଦବା ପାଇଁ ପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ବୟବସ୍ଥା କରିନ୍ତବ । 

୧୩. ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ସମୟସୀମା ମୂଲୟାଙ୍କନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 

କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ଆବଶୟକସ୍ଥନ୍ତଳ ଏହାକୁ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଭବଷିୟତର ପନ୍ତଦାନ୍ନତ ି ଓ ନ୍ତବତନ ବୃଦ୍ଧ ି ସହ ସଂପକୃ୍ତ 

କରାରି୍ଯବ । ନ୍ତସମାନ୍ତନ ପ୍ରତ ିପାଞ୍ଚ ବଷଜନ୍ତର ର୍ନ୍ତର ମୂଲୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ତଦଇ ନ୍ତସଥିନ୍ତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଜ ନ୍ତହବାକୁ ପଡବି; 

ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଶକି୍ଷାଦକ୍ଷତା ସଂପକଜୀୟ ଓ ବଷିୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରାର୍ଯାଇପାରିବ । 

୧୪. ପ୍ରନ୍ତତୟକ ରାଜୟନ୍ତର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କୟାଡର ନ୍ତଖ୍ାଲାରି୍ଯବ । SCERTs, DIETs ଓ 

ଅନୟାନୟ ଶକି୍ଷକ ତାଲିମ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକୁି ସୁଦୃଢ଼ ତର୍ା ଦକ୍ଷ ନ୍ତହବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ଖ୍ାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ 

କରି ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଶକି୍ତ ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିକରାରି୍ଯବ । 

 

୪ .୧୧  ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତ ି

  ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଭାଷାଗୁଡକିର ମହେକୁ ଏକ ବହୁଭାଷୀ ସମାଜ ଜାନ୍ତଣ । ରାଜୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପରାମଶଜକ୍ରନ୍ତମ ଭାରତ 

ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏକ ତ୍ରଭିାଷୀ ସୂତ୍ର )TLF) ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ୧୯୬୮ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତରି ଆନୁଷ୍ଠାନକି 

ପ୍ରସ୍ତାବ ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ରାଜୟନ୍ତର ଏହାର କାର୍ଯଜୟକାରିତାନ୍ତର ଭିନ୍ନତା ସନ୍ତେ ୧୯୮୬/୧୯୯୨ ଏହ ି

ସୂତ୍ର ଚାଲୁ ରହଲିା । ଭାଷା ସହତି ଉଚ୍ଚ ଆନ୍ତବଗ ଜଡତି ଥିବାରୁ ନ୍ତକୌଣସି ବୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙୁ୍କ ସେୁଷ୍ଟ କରିପାନ୍ତର ନାହିଁ । 

ସମୟକ୍ରନ୍ତମ ରାଜୟଗୁଡକି ଆଞ୍ଚଳକି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିରୁଚ ିପ୍ରତ ିଆଗ୍ରହୀ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଆଞ୍ଚଳକି  ,ଆେଃରାଜୟ ,ଜାତୀୟ ଏପରିକ ି

ବଶି୍ୱ ସମାନତା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାର ବକିାଶ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।  
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 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନଜିର ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶକି୍ଷାକୁ ବହୁତ ଭଲଭାବନ୍ତର ଆୟତ୍ତ କରେ ି। ଅନୟ ପକ୍ଷନ୍ତର ଇଂରାଜୀ 

ଭାଷା ଶଖିିବା ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ପଢ଼ାର ଆଗ୍ରହ ବହୁଭାବନ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ିପାଉଛ ି।  

 ଶକି୍ଷାର ଉନ୍ତେଶୟ ନ୍ତହଉଛ ିଶକି୍ଷାର୍ଜ୍ୀଙ୍କ ମନନ୍ତର ଭାରତର ସମଦୃ୍ଧ ଐତହିୟ  ,ନ୍ତଗୌରବମୟ ଅତୀତ ,ମହାନ ପରଂପରା 

ଓ ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍କତୃରି ସମନବୟ ପ୍ରତ ିଗଭୀର ସନ୍ତଚତନତା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା । ଶକି୍ଷା ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ ନ୍ତସହ ିମୂଲୟ ପ୍ରାପି୍ତ 

ପାଇଁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି କନ୍ତର । ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ,ଶାେି ,ସହଷୁି୍ଣ ,ଧମଜନରିନ୍ତପକ୍ଷତ ୍ା  ,ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ,ସାମାଜକି 

ସଂପ୍ରୀତ ି ଓ ସବୁ ଧମଜ ପ୍ରତ ି ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଏପରିକ ି ସାବଜଜନୀନ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ଆଦ ି ଗୁଣକୁ ସଂବଦ୍ଧତି କନ୍ତଲ ତାହା ବଶି୍ୱ 

ନାଗରିକତା ଭାବ ଓ ସତତ ଉନ୍ନତରି ସହାୟକ ହୁଏ ।  

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

 ୧. ର୍ଯଦ ି ସମସ୍ତ ରାଜୟ ଓ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚାହାେ,ି ନ୍ତତନ୍ତବ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିନ୍ତର ପଞ୍ଚମ ନ୍ତେଣୀର୍ଯାଏ 

ମାତୃଭାଷା, ସ୍ଥାନୀୟ କମିବା ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶକି୍ଷାପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା କରିପାରିନ୍ତବ ।  

 ୨. ଜାତୀୟ ଓ ଆେଜଜାତୀୟ ସ୍ତରନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗତଶିୀଳତା ଏବଂ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ ିନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କନ୍ତର । ଅତଏବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ବିା ଓ ନ୍ତଲଖିବାନ୍ତର 

ଦକ୍ଷକରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ । ଏଣୁ, ର୍ଯଦ ିପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତର ର୍ଯାଏ ମାତୃଭାଷା, ସ୍ଥାନୀୟ ତର୍ା ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷାନ୍ତର ଶକି୍ଷା 

ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି ନ୍ତତନ୍ତବ, ଇଂରାଜୀ ଦ୍ୱତିୀୟ ଭାଷା ନ୍ତହବ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଚୟନ (ଉଚ୍ଚପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ 

ସ୍ତରନ୍ତର) ସମି୍ବଧାନ ବଧିିବୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି ରାଜୟ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷ ସି୍ଥର କରିନ୍ତବ ।  

 ୩. ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି, ମୁଖ୍ୟତଃ ନ୍ତବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତଗିତ ସଂସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଭାରତର ସମଦୃ୍ଧ 

ଐତହିୟ, ଭାଷିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କତୃକି ବବିଧିତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ବଷିୟନ୍ତର ଅବଗତ ନ୍ତହବାପାଇଁ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ 

ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ତବ ।  

 ୪. ବଦିୟାଳୟ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କତୃ,ି ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ପାରମ୍ପରକି ଜ୍ଞାନକୁ ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦଆିରି୍ଯବ । ସାମୟ, 

ସାମାଜକି ନୟାୟବଚିାର, ଭାତୃତ୍ୱନ୍ତବାଧ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଜାତୀୟ ସଂହତରି 

ଭାବନା ଆଦ ିମୂଲୟନ୍ତବାଧ ଆହରଣ ଭଳ ିନୀତଶିାସ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷା ସମନିବତଭାନ୍ତବ ପ୍ରନ୍ତତୟକ ସ୍ତରନ୍ତର ଦଆିରି୍ଯବ ।. 

 ୫. ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡକିର ବକିାଶ, ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିଓ ନ୍ତଦଶର ସାଂସ୍କତୃକି ଐକୟକୁ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି ସଂସ୍କତୃ ଉପନ୍ତର 

ବନି୍ତଶଷ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବା ସହତି ଅତୟେ ଉଦାରଭାନ୍ତବ ବଦିୟାଳୟ ଆଉ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ସ୍ତରନ୍ତର ସଂସ୍କତୃ 

ଶକି୍ଷାର ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବ ।   
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 ୬. ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତନ୍ତର ନାଗରିକ ଭାବନା, ଶଙୃ୍ଖଳା, ସମୟାନୁବତ୍ତତିା, ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନତା, 

ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ବୃଦ୍ଧ, ନପିୀଡତି, ଦଳତି ଓ ଦୁବଜଳଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମାନୁଭୁତ,ି ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ ିସମ୍ମାନ ଆଉ ମାନବବାଦୀ 

ଭାବନା ଉନ୍ତଦ୍ରକକରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦନ୍ତବ ।   

୪..୧୨ ବୟାପକ ଶକି୍ଷା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଆତ୍ମବକିାଶ 

 ଶକି୍ଷା ଶଶୁିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବକିାଶ(ଜ୍ଞାନ ସହତି ଶାରୀରିକ, ସାମାଜକି, ଓ ମାନସିକ) ସହତି ସମ୍ପକତି, 

ଅତଏବ, ନ୍ତକବଳ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଉପଲବ୍ଧ ିବାହାନ୍ତର ଅନୟ ସମସ୍ତ ଦଗିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରବିାକୁ ନ୍ତହବ । ଶକି୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏବଂ 

ସହ-ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକିର ଉନ୍ନତ ିକରି ଶଶୁିର ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ନମିିତ୍ତ ବୟାପକଭାନ୍ତବ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି। ଏହା 

ସମନ୍ତସ୍ତ ଜାଣେ,ି ଜନ୍ତଣ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଭାନ୍ତବ ଶକି୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିର୍ାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବାନ ଛାତ୍ର ହିଁ ଉତ୍ତମ ଶକି୍ଷାଗ୍ରହଣ 

କରିପାରିର୍ାଏ । ଏହା ଉ ନ୍ତବଗର ବଷିୟ ନ୍ତର୍ଯ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଶଶୁି ଅପପୁଷି୍ଟ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାର ଶକିାର ନ୍ତହଉଛେ ିର୍ଯାହା 

ଶକି୍ଷଣ ସମସୟାନ୍ତର ବାଧା ସଷିୃ୍ଟ କରୁଛ ି।  

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

 ୧. ଶଶୁିର ସାମଗି୍ରକ ବକିାଶ ନମିିତ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶକି୍ଷା, ନ୍ତର୍ଯାଗ, ନ୍ତଖ୍ଳକୁଦ, ଏନ୍.ସି.ସି., ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍., କଳା 

ଶକି୍ଷା, ଶଶୁିସଂସଦ, ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ଶଳି୍ପ, ସାହତିୟ ଓ ଦକ୍ଷତା, ଏବଂ ଅନୟ ସହ-ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ଆଦ ି

ସମନିବତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅବନି୍ତଛଦୟ ଅଙ୍ଗଭାନ୍ତବ ନ୍ତଦୈନକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସଂଶିଲଷ୍ଟ ନ୍ତହବ ।  ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ସମସ୍ତ 

ସୁବଧିାର ଉପଲବ୍ ଧ କ ିନୁନ୍ତହଁ ନ୍ତସ ବଷିୟନ୍ତର ବଦିୟାଳୟ ସ୍ୱୀକୃତ ିନ୍ତଦବା ସମୟନ୍ତର ପ୍ରାଧାନୟ ଦଆିରି୍ଯବ ।  

 ୨. ସରକାର/ବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତ ିବଦିୟାଳୟନ୍ତର ସହ-ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ପାଇଁ ଅର୍ଜ ରାଶ ି ସି୍ଥର 

କରିନ୍ତବ ।  

 ୩. ଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ଏବଂ ବଦିୟାଳୟର ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବଭିାଗଦ୍ୱାରା ବଦିୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳତି 

ନ୍ତହବ । ବଦିୟାଳୟ ର୍ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ସହତି ଏହାର ନୟିମିତ ଜାରିରଖିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦନ୍ତବ । ଡଜିଟିାଲ୍ 

ଭାରତର ଅଂଶଭାନ୍ତବ ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଶଶୁିର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀଷାର ସି୍ଥତ ିଏବଂ ନ୍ତରକଡଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆପ୍ ଗୁଡକିର ବକିାଶ 

କରାରି୍ଯବ ।  

 ୪. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ (MDMS) ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ବଦିୟାଳୟ ପଷିୁ୍ଟ ନ୍ତର୍ଯାଜନା କାର୍ଯଜୟକାରୀ ନ୍ତହବ; ର୍ଯାହା 

ପୁଷି୍ଟପରୂଣ ଏବଂ ସାମାଜକି ସମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରବିାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ (MDMS) 

ମାଧ୍ୟମିକ ବଦିୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାରତି ନ୍ତହବ । ଶକି୍ଷକମାନ୍ତନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନର ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ 
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ପରିନ୍ତବଷଣ କରବିାର କାର୍ଯଜୟଭାରରୁ ମକୁ୍ତନ୍ତହନ୍ତବ । ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକୁି ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ ପରିନ୍ତବଷଣ ପାଇଁ ନନି୍ତୟାଜତି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବ ।  

୪.୧୩ ବଦିୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ପରିଚାଳନା 

 ବଦିୟାଳୟନ୍ତର ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଅଭିଭାବକ ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏପରିକ ିଫଳାଫଳନ୍ତର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା 

ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନ୍ତବ । ପ୍ରମାଣ ଅଛ ି ନ୍ତର୍ଯ’ ଗ୍ରାମୟ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ପରିଚାଳନାନ୍ତର ସ୍ଥାନୀୟ 

ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଫଳନ୍ତର ବଦିୟାଳୟଗୁଡକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀଭାନ୍ତବ ପରିଚାଳତି ନ୍ତହଉଛ ି । ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର 

ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ କାର୍ଯଜୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ତେଖ୍ନୀୟ ସେୁଳନ, ତର୍ୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର 

ବଦିୟାଳୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦଶଜନ ଏବଂ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ସଂସାଧନକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ତର୍ା ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ 

ଶକି୍ଷକ ତର୍ା ବଲକ୍  ସ୍ତରୀୟ ଶକି୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିମ୍ ର ଆବଶୟକତା ଅଛ ି । ସମାନଭାନ୍ତବ, ବଦିୟାଳୟ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ, 

ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ, ସହ-ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ପରିସର, ଆସବାବପତ୍ର, ଶକି୍ଷକ ପରିଚାଳନା, ବଦିୟାଳୟ ନ୍ତନତୃତ୍ୱ, ଶକି୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 

ପିତାମାତା/ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସେୁଷି୍ଟ ଆଦ ିବଦିୟାଳୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲୟାୟନ ଓ ପ୍ରତୟାୟନ ପଦ୍ଧତରି ଆବଶୟକତା ଅଛ ି। 

ପରିବତ୍ତତି ପରିସି୍ଥତନି୍ତର, ଏବଂ ଆବଶୟକସ୍ଥନ୍ତଳ ନରିାକରଣ କାର୍ଯଜୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପଦ୍ଧତ ି ସହତି ଏକ 

ବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନମୁନାର ଆବଶୟକତା ଅଛ ି। 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

 ୧. ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶନ୍ତର ସ୍କଲୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ବଦିୟାଳୟର ନ୍ତନତୃତ୍ୱ, ଏବଂ ବଦିୟାଳୟ 

ପରିଚାଳନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ମାନକ ଓ ସୂଚକ ସହତି ଆତ୍ମ-ମୂଲୟାୟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ମୂଲୟାୟନ କରାରି୍ଯବ । 

ଏହା ବୟତୀତ ଏହ ିମାନଦଡନ୍ତର ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ମୂଲୟାୟନ, ବଗଜୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନରୂିପଣ କରାରି୍ଯବ ।   

 ୨. ବଦିୟାଳୟ ପରିଷଦଗୁଡକିର ମାନୟତା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯଜୟପ୍ରଣାଳୀ ସି୍ଥର କରାରି୍ଯବ ।  

 ୩. ଆର.ଟ.ିଇ. ଅଧିନୟିମ ଏବଂ ପରିଷଦର କାର୍ଯଜୟକାରୀ ଓ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନୟିମାବଳୀ ମଧ୍ୟନ୍ତର ବଦିୟାଳୟ 

ପରିଚାଳନା ସମିତରି (SMC) ରୂପାୟଣ ସମ୍ପକତି ନୀତଗିତ ଆଧାରନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଉଥିବା ତାରତମୟକୁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ 

ରାଜୟ ସରକାର ମିଳତିଭାନ୍ତବ ଦୂର କରିନ୍ତବ ।  

 ୪. ବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତଗୁିଡକିର ତୁଟ-ିବଚୁିୟତନି୍ତର ରାଜୟ ସରକାର ନବିଜାଚନ ପ୍ରକି୍ରୟା, ପୁନରାବୃତ୍ତ,ି 

କାର୍ଯଜୟକାଳ, ଭୂମିକା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନ୍ତସମାନଙ୍କ କାର୍ଯଜୟକାରୀତା ବଷିୟନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ନନି୍ତେଜଶ ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ତବ । ଠ୍କି୍ 

ସମୟନ୍ତର ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ, ବଦିୟାଳୟ ବକିାଶ ପରିକଳ୍ପନାର (SDPs) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
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କାର୍ଯଜୟକାରୀତା ପାଇଁ  ରାଜୟଗୁଡକି ଆବଶୟକ SMC ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନମିିତ୍ତ ଅର୍ଜରାଶ ି ବୃଦ୍ଧ ିକରିନ୍ତବ । ଜେିାସ୍ତରନ୍ତର 

ବଦିୟାଳୟ ବକିାଶ ପରିକଳ୍ପନାର (SDPs) ବନ୍ତଜଟ୍ ଏବଂ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରକି୍ରୟା ଏକତ୍ରତି କରାରି୍ଯବ ।  

 ୫. ପ୍ରମାଣ ଅଛ ିନ୍ତର୍ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତର୍ା ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ନ୍ତନତୃତ୍ୱନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ବଦିୟାଳୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶଜନ କରୁଛେ ି। 

ପାଞ୍ଚ ବଷଜର ଅଧ୍ୟାପନା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ନ୍ତମଧା ଓ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ  ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ 

ଚୟନ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୟାଡ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଶୂନୟସ୍ଥାନ ନେିଷି୍ଟ ସମୟ 

ମଧ୍ୟନ୍ତର ପୂରଣ କରାରି୍ଯବ ।  

 ୬. ବଦିୟାଳୟ ଶାସନନ୍ତର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ବଦିୟାଳୟ ନ୍ତନତୃତ୍ୱର ଦୃଷି୍ଟଭଙ୍ଗୀନ୍ତର ସଂପ୍ରସାରଣ, ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ ି ବୟାପକ 

କାର୍ଯଜୟ ପାଇଁ ବଦିୟାଳୟ ନ୍ତନତୃତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭୂମିକା, ବଦିୟାଳୟ ନ୍ତନତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯଜୟାବଳୀ, 

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ଜ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଏବଂ ବଦିୟାଳୟ ନ୍ତନତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ତପ୍ରରଣା 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ, ବୃତ୍ତଗିତ ବକିାଶ ଏବଂ ଭବଷିୟତ ଉନ୍ନତ ିନମିନ୍ତେ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପର୍ ପ୍ରଦଶଜନ ଆବଶୟକ ।  

 ୭. ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକ ବଦିୟାଳୟର ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ପ୍ରଦଶଜନ ଓ ତାହାର ଉନ୍ନତ ିପାଇ ଁଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନି୍ତବ । ଶକି୍ଷା 

ବଭିାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ନୁୟନତମ କାର୍ଯଜୟକାଳ ବଷିୟନ୍ତର ନଦି୍ଧଜାରଣ କରିନ୍ତବ । 

୪. .୧୪  ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଶାସନ ସୁଧାର ବୟବସ୍ଥା  

 ଚଳତି ବଷଜଗୁଡକିନ୍ତର ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ବବିଧି ବସି୍ତାରିତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଅଭୂତପୂବଜ ଅନୁଭୂତ ି ପାଇଛ ି । 

ଏହସିବୁ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ନ୍ତର୍ଯାଜନାହୀନ ବସି୍ତାରକୁ ବୃଦ୍ଧକିରିବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଣିବା ଏକ ସମସୟାଭାନ୍ତବ ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛ ି । 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ଶାସନ ଏବଂ ନୀତନିୟିମ ପରସ୍ପର ନଭିଜରଶୀଳ । ଅତଏବ, ବତ୍ତଜମାନର ନୀତନିୟିମକୁ ଉପ-ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶାସନ 

ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଦଗିରୁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ କରିବାର ଆବଶୟକତା ରହଛି ି।  

 ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ଶାସନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ନଶିି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ ନୀତଗୁିଡକିର ସୂତ୍ରପାତ କରାରି୍ଯବ : 

 ୧.ପ୍ରତ ିପାଞ୍ଚ ବଷଜନ୍ତର ଶକି୍ଷା ବନି୍ତଶଷଜ୍ଞମାନଙୁ୍କ ନ୍ତନଇ ଏକ ଶକି୍ଷା କମିଶନ ଗଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ । ଏହ ିକମିଶନ 

ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପରିସର, ବଷିୟ, ନ୍ତଡାନ୍ତମନ୍ ତର୍ା ଶକି୍ଷାପଦ୍ଧତ,ି 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମୂଲୟାୟନ ସଂସ୍କାର ଆଦ ି ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ଚହି୍ନତି କରିବାନ୍ତର ସାହର୍ଯୟ କରବି । ର୍ଯାହା ବଶି୍ୱ 

ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ଓ ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିବତ୍ତତି ପରସିି୍ଥତ ିସହତି ତାଳନ୍ତଦବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ ।  

୨. ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବହୁହତିାଧିକାରୀ, ଉନ୍ତଦୟାଗନ୍ତର ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କନ୍ତର ଆଗରୁ ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କରିଥିବା 

ନ୍ତଲାକଙ୍କ ଉପନ୍ତର ପରିଚାଳନାର ଭାର ନୟସ୍ତ କରାରି୍ଯବ ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେିଷି୍ଟ ନୟିମାବଳୀ ରଖ୍ାରି୍ଯବ । 
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୩. ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକ ଓ ଡକଟରାଲ ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଉଦୟମ କରାରି୍ଯବ ଏବଂ ଏସବୁନ୍ତର ଏକକାଳୀନ ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଓ 

ସ୍ନାତନ୍ତକାତ୍ତର ସ୍ତରନ୍ତର ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଅିର୍ଯାଇ ଶକି୍ଷା ଓ ଗନ୍ତବଷଣାର ଅସାମୟନ୍ତର ଉନ୍ନତ ି

କରାରି୍ଯବ । ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ପ୍ରକୃତ ିଏକକ ନ ନ୍ତହାଇ ବହୁବଦିୟାଭିତ୍ତକି ନ୍ତହବ । 

୪. ନ୍ତଦଶର ୧୯୬୮ ଓ ୧୯୬୮/୯୨ର ପୁରୁଣା ନୀତନି୍ତର ଥିବା ଓ ଏଠ୍ାନ୍ତର ପୁନଲିଖିତ ନ୍ତହାଇଥିବା ଭାରତୀୟ 

ଶକି୍ଷା ନ୍ତସବାର (IES) ପରାମଶଜଗୁଡକି କାର୍ଯଜୟକାରୀ କରିବାନ୍ତର ଉଦୟମ କରିବ । IES ଏକ ଭାରତସ୍ତରୀୟ ନ୍ତସବା 

ନ୍ତହବ । ଏଥିନ୍ତର ମାନବ ସମବଳ ବଭିାଗ ଏକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷ ନ୍ତହାଇ ରହବି । IES ସି୍ଥତକୁି ଆସିବା ର୍ଯାଏ ଏକ 

ମଧ୍ୟକାଳୀନ ନ୍ତସାପାନ ଭାନ୍ତବ ଜାତୀୟ ନ୍ତଲାକସଭା ଆନ୍ତୟାଗରୁ ଏକ ବନି୍ତଶଷ ଚୟନ ଜରିଆନ୍ତର ବଭିିନ୍ନ ରାଜୟନ୍ତର 

ଥିବା ଏନ୍ତବର ଶକି୍ଷା ବଭିାଗର ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନକି ପଦବୀଗୁଡକିରୁ ନରୁି୍ଯକି୍ତ କରାନ୍ତହବ । 

୫. ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟନ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକି୍ଷା ରବୁିୟନାଲ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରି ମାମଲା ଓ ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ 

ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ବନି୍ତରାଧନ୍ତର ନ୍ତହଉଥିବା ସବଜସାଧାରଣ ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଦରି ବଚିାର କରାରି୍ଯବ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ 

ହାଇନ୍ତକାଟଜ ବଚିାରପତ ି ଏହ ି ବଭିାଗଗୁଡକିର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ତହନ୍ତବ । ରବୁିୟନାଲଗୁଡକି ପାଖ୍ନ୍ତର ନ୍ତକସ୍  ସବୁର ଆଶୁ 

ସିଦ୍ଧାେ ଓ ସାରାଂଶ ନ୍ତହାଇଥିବା ପଦ୍ଧତ ିମାନବିାର କ୍ଷମତା ରହବି । 

୬. ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତି, ଶାସନ ଓ ପଦ୍ଧତ ିତର୍ା ତକଜ, ଆନ୍ତଲାଚନା ଓ ବହୁମତକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ନମିନ୍ତେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର 

ଭୂମିକାକୁ ସରକାର ଜାଣେ ିଓ ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ସକରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପ୍ରଦଶଜନ ଲାଗି ନ୍ତପ୍ରରଣା ନ୍ତଦନ୍ତବ । ନ୍ତତନ୍ତବ ଶକି୍ଷା 

ପରିସର ଭିତନ୍ତର ନ୍ତହଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସଂହତହିୀନ ଓ ଏକତା ବନି୍ତରାଧୀ କାମନ୍ତର ବାହାର ନ୍ତଲାକଙ୍କର ଓ ନଜି 

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାହାନ୍ତର ବହୁବଷଜ ଧରି ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଇ ରହଥିିବା ଛାତ୍ରଙ୍କର ସଂପକିୃ୍ତ ର୍ାଏ । ବାହାର ନ୍ତଲାକ ଓ ବାଧ୍ୟ 

କରି ଅଧିକ କାଳ ଧର ି ଛାତ୍ର ନ୍ତହାଇ ରହଥିିବା ସଭିଙୁ୍କ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତନି୍ତର ସକି୍ରୟ ଭାଗ ନ୍ତନବାରୁ ଓ 

ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଭିତ୍ତକି କାମନ୍ତର ବାଧା ନ୍ତଦବାରୁ ବରିତ କରାରି୍ଯବ । ଏଥି ସହତି ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ଛାତ୍ରାବାସନ୍ତର ରହବିା ଓ 

ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁବଧିାର ଅପବୟଭାର କରିବାରୁ ନ୍ତରାକା ର୍ଯାଇପାରିବ । 

୭. ଏକ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରଚଳନ ନମିନ୍ତେ ସମସ୍ତ HEI ଠ୍କିଣା ସ୍ଥାନନ୍ତର ରଖ୍ାରି୍ଯବ ଓ ନ୍ତକୌଣସି 

ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନି୍ତରାଧନ୍ତର ଦଡବଧିାନ ଆଗରୁ ନ୍ତସଗୁଡକି ନ୍ତମନସ ରିଆ, ଅଡ ିଅଲ୍ନ୍ତଟନ୍ତରମ ପାନ୍ତଟଜମ 

ଆଦ ିପ୍ରାକୃତକି ବଚିାର ପାଳନ କରିନ୍ତବ । 

୮. ଏନ୍ତବର ସଂନ୍ତର୍ଯାଗୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରହନି୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିନ୍ତର ସବଜାଧିକ ୧୦୦ଟ ିମହାବଦିୟାଳୟ ରହପିାରିନ୍ତବ । 
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ନଜି ଅଧୀନନ୍ତର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହାବଦିୟାଳୟ ଥିବା ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପୁନଗଜଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ । 

୯. ସାବଜଜନୀନ ବତି୍ତନ୍ତପାଷିତ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିନ୍ତର ଉତୃ୍କଷ୍ଟତା ପ୍ରତପିାଦନ ଲାଗି ମାନକଭିତ୍ତକି ତହବଲି ଓ 

ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବ । ଆର୍କି ଓ ପ୍ରାଶାସନକି ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତର ସ୍ୱୟଂଶାସନ ନମିନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାବଜଜନକି ବତି୍ତ 

ନ୍ତପାଷିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ନେିଷି୍ଟ ଲକ୍ଷଯ ଓ ସମୟସୀମା ର୍ାଇ ଦୃଷି୍ଟନ୍ତକାଣ-ଭିତ୍ତକି ଆଗାମୀ ନ୍ତର୍ଯାଜନା କରିନ୍ତବ । 

୪.୧୫ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

ଆରମ୍ଭ ସମୟନ୍ତର ପ୍ରତଟି ି ଲକ୍ଷୟ ନ୍ତନଇ ପ୍ରମୁଖ୍ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟନ୍ତର ପ୍ରତଷି୍ଠା 

କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବଭିାଗନ୍ତର ସମୟକ୍ରନ୍ତମ ନୂଆ ବକିାଶସବୁ ନ୍ତହବାପନ୍ତର ପରିଚାଳନା ନୟିମାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା 

କରିବା ଆବଶୟକ ପଡଲିା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧୁନାତନ ତର୍ା ଆଗାମୀ ଆବଶୟକତା ନମିନ୍ତେ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ କରିବାକୁ ପଡଲିା । 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ଅସୁବଧିା ସହ ସାବଧାନତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଓ 

ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ ଭିତନ୍ତର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପକଜ ଗଢ଼ବିା ଆବଶୟକ । ରାଜୟ ସରକାରସମୂହ ଓ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକି ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର 

ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନବିଜାହ କରିପାରିନ୍ତବ ।  

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବୃତ୍ତ ିକାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଦ୍ଧତ ିରଖ୍ାରି୍ଯବ । 

୨. ଏକ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସଂକଳନ ଓ ଏକତ୍ରକରଣ ସଂସ୍ଥାଭାନ୍ତବ କାର୍ଯଜୟକରିବା ନମିନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକି୍ଷା 

ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥାଟଏି (CESA) ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାରି୍ଯବ । ଏଥିନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ମାନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ର୍ାଇ ଓ 

ପରିଚାଳନା ତର୍ୟର ପଦ୍ଧତ ିଥିବ ଓ ଏହା ଭବଷିୟତ ଅନୁଶୀଳନ, ଜନଶକି୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ଭବଷିୟତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 

ସଂନ୍ତଶାଧନ ପାଇ ଁବୟବହୃତ ନ୍ତହବ । CESA ଆଧାରିକ ସଂରଚନା, ନୂଆ ନମିଜାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ଆଦ ିମାପକାଠ୍ ି

ଉପନ୍ତର HEIର ଜଓି-ଟୟାଗିଂ  ପାଇଁ ବାଟ ତଆିରି କରିବ । 

୩. ଅନୁନ୍ତମାଦତି ମାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶ ି ରାଜୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ନଗିମଗୁଡକି ପାଇ ଁ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ତର୍ା 

କନ୍ତଲଜଗୁଡକୁି ଶକି୍ଷାସ୍ତରୀୟ ମାନକ ର୍ଯାଞ୍ଚ କରିନ୍ତବ । 

୪. ପ୍ରନ୍ତବଶକିା, ଫି, ଶକି୍ଷକ, କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ନ୍ତପଲସନ୍ତମଣ୍ଟ, ଶାସନ, ଅର୍ଜ, ବୟବସାୟ ସହବନ୍ଧନ, ଶକି୍ଷା ଓ 

ସହ-ଶକି୍ଷାଭିତ୍ତକି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାବଦନ୍ତର ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଦ ିଜଣାଇବାନ୍ତର ଅଧିକ ସ୍ୱେତା ପାଇଁ 

ପ୍ରତଟି ିଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ତନବସାଇଟ୍ ରହବି । 



ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର  ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷା ନୀତ ି୨୦୧୬ ନମିନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ 
 

45 
 

 

୪.୧୬  ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ମାନ ଆଶ୍ୱାସନା 

କନ୍ତଲଜମାନଙ୍କନ୍ତର ଆବଶୟକତାଠ୍ାରୁ କମ ପୂବଜାଧାର ଓ ସୁବଧିା, ଶକି୍ଷକ ପଦବୀନ୍ତର ଥିବା ବରିାଟ ଶୂନୟସ୍ଥାନ, 

ଅନୁଚ୍ଚ ମାନର ଶକି୍ଷକ, ଅପ୍ରଚଳତି ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ତଧାପତନମୁଖ୍ୀ ଗନ୍ତବଷଣା ମାନକ ଆଦକୁି ମିଶାଇ ବଭିିନ୍ନ ଅସୁବଧିା 

ନ୍ତହାଇର୍ାଏ । ଏଥିସହତି ଏହ ିନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତଭୌନ୍ତଗାଳକି, ଲିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାମାଜକି ଅସମତା ରହରି୍ାଏ । ଏହା ନମିନ ମାନର 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ମାନନ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ନ୍ତଦବା ଲାଗି ଏନ୍ତବ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାଙୁ୍ଗଡକି ପାଇଁ NAAC ଅର୍ବା NBAରୁ 

ମାନୟତା ପାଇବା ଜରୁରୀ । 

ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ନ୍ତକବଳ ହାତଗଣତ ିନ୍ତକନ୍ତତାଟ ିଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ 

ମାନବ ସମବଳ ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟନ୍ତର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉନ୍ତବଗଜନକ । 

ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଆେଜଜାତକି ମାନ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟାପନାନ୍ତର ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଭିତ୍ତକି ପ୍ରଦଶଜନର ଅନୁଶୀଳନ, 

ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପ୍ରତଷି୍ଠା, ସଂସ୍ଥାନର ଉପସି୍ଥତ,ି ଆେଜଜାତକି ଛାତ୍ର ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଆଦକୁି ନ୍ତନଇ ଦଆିର୍ଯାଇର୍ାଏ । ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ, 

ମୟାନ୍ତନଜନ୍ତମଣ୍ଟ, ଫାମଜାସ,ି ସ୍ଥାପତୟ, ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଓ କନ୍ତଲଜ ସନ୍ତମତ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର ମାନ ନଦି୍ଧଜାରଣ 

ନମିନ୍ତେ ନକିଟନ୍ତର MHRD ଏକ ନୟାସନାଲ୍ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ ରାଙି୍କଙ୍୍ଗ ନ୍ତେମନାକଜ (NIRF) ଆରମ୍ଭ କରିଛେ ି। 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଆେଜଜାତକି ମାନୟତା ପଦ୍ଧତ ିଅଧ୍ୟୟନ ନମିନ୍ତେ ଏକ ବନି୍ତଶଷଜ୍ଞ କମିଟ ିଗଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାନର 

ସଂସ୍ଥା ଥିବା ବଶି୍ୱର ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତଦଶର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନ୍ତନଇ ପାଳତି ନ୍ତେଷ୍ଠ ନୀତ ି ଉପନ୍ତର ଆଧାରତି ନ୍ତହବ ଏବଂ 

NAAC ଓ NABର ପୁନଗଜଠ୍ନ ନମିନ୍ତେ ପରାମଶଜ ନ୍ତଦବା ସହତି ଶକି୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ମାପକାଠ୍ ିଓ ମାନଦଡ ଆଦରି 

ପୁନନମିଜାଣନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ । 

୨. ପ୍ରତଟି ିଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଲୟାଙ୍କନ/ମାନୟତା ସବନି୍ତଶଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନମିନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ତନବସାଇଟନ୍ତର 

ଉପଲବ୍ଧ ନ୍ତହବ । ଫଳନ୍ତର ଛାତ୍ର ଓ ଅନୟାନୟ ହତିାଧହକିାରୀଗଣ ସବୁ ଜାଣି ବାଛପାରିନ୍ତବ । 

୪.୧୭ ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶକି୍ଷା ଏବଂ  MOOCs 

ଉନ୍ନତ ପ୍ରନ୍ତବଶ, ବକିଶତି ଦକ୍ଷତା, କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧ,ି ନରୁି୍ଯକି୍ତକ୍ଷମତା ଓ ସାରା ଜୀବନ ଶକି୍ଷା ନମିନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ 

(ODL) ଏକ ଗରୁେପୂର୍ଣ୍ଜ ସାଧନ ଭାନ୍ତବ ମାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ନ୍ତହାଇଛ ି । ୪ ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ମୁକ୍ତ ଓ 

ପତ୍ରମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରି ଏହା ଭାରତନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ବକିାଶନ୍ତର ଏକ ଗୁରିେପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ ି । ଉଭୟ 
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ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ ସ୍ତରନ୍ତର ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତେଣୀବଭିାଗ ରହଛି ି। ଏହା ଚାକରିୀ 

ଛାଡପିାରୁନଥିବା କମିବା ଅନୟାନୟ କାରଣରୁ ନୟିମିତ କଲାସନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତଦଇ ପାରୁନଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ 

ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ବତ୍ତଜମାନ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ଭାନ୍ତବ ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ (IGNOU) ଓ 

ରାଜୟମାନଙ୍କନ୍ତର ଥିବା ମୁକ୍ତ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ଏବଂ ନୟାସନାଲ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ ଅଫ୍ ଓପନ ସ୍କଲିୁଂ 

(NIOS)ନ୍ତର ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶକି୍ଷା ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି। ନ୍ତତନ୍ତବ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଅସୁବଧିା ରହଛି ି। 

ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶକି୍ଷା ପଦ୍ଧତରି ସୁଧାର ନ୍ତଲାଡୁଛ ି। 

  ମାସିଭ ଓପନ ଅନଲାଇନ ନ୍ତକାନ୍ତସଜସ (MOOCs) ଅତୟାଧୁନକି ଓ ନବୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡକୁି ମୁକ୍ତ ଓ କମ 

ଦରନ୍ତର ପଢ଼ବିା ସୁବଧିା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ବଢ଼ୋ ଇୋ ଓ ନୟିମିତ ଜ୍ଞାନବଦ୍ଧଜନର ଆବଶୟକତା ନ୍ତହତୁ MOOCର 

ଚାହଦିା ଆଗାମୀ ଭବଷିୟତନ୍ତର ବଢ଼ବିାର ଆଶା ରହଛି ି। ବଭିିନ୍ନ ବଷିୟନ୍ତର ମାସିଭ ଓପନ ଅନଲାଇନ ନ୍ତକାନ୍ତସଜସ ଉପଲବ୍ଧ 

କରାଇବା ପାଇଁ MHRD ଷ୍ଟଡ ିନ୍ତନବ୍ ସ ଅଫ୍ ଆକିଟଭ-ଲଣିଂ ଫର ୟଙ୍ଗ ଆସପାଇରିଂ ମାଇଣ୍ଡ  ସ (SWAYAM) ନ୍ତନବ 

ନ୍ତପାଟଜାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନ୍ତର୍ଯାଜନା କରିଛ ି। MOOC ସବୁର ପ୍ରଚାର, ପରିଚାଳନା, ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା 

ନମିନ୍ତେ ତର୍ା ଚହି୍ନଟ, ବତିରଣ ଓ ନ୍ତକ୍ରଡଟି ନ୍ତରକ  ସକାନ୍ତଶ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅନୁଭୂତ ନ୍ତହାଇଛ ି। 

 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ODL/ MOOC ଆଦରି ପ୍ରଚାର, ପରିଚାଳନା, ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ନମିନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ 

ସଂଗଠ୍ନ । ଚହି୍ନଟ, ବତିରଣ ଓ MOOCରୁ ମିଳଥିିବା ନ୍ତକ୍ରଡଟି ଅଭିଲିଖ୍ନ ଓ ପୁରସ୍କାର ତର୍ା ଡଗି୍ରୀ ଚହି୍ନଟ ନମିନ୍ତେ 

ଏହା ଏକ ପଦ୍ଧତ ିତଆିର ିକରିବ । 

୨. ଏହ ିODL/ MOOC ଅଧୀନନ୍ତର ନ୍ତକାସଜ ନ୍ତଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପାରା-୧ନ୍ତର ବର୍ଣ୍ତି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ 

ସଂଗଠ୍ନର ମାନଦଡ ଓ ନୀତ ିନୟିମ ଅନୁସାନ୍ତର ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଜାତୀୟ ତର୍ା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହଦିା ମୁତାବକ ତଆିରି 

ଓ ମାନକୀକରଣ କରିନ୍ତବ । ଫଳନ୍ତର ଡଗି୍ରୀ ନ୍ତଦବା ନ୍ତବନ୍ତଳ ଚହି୍ନଟ ଓ ନ୍ତକ୍ରଡଟି ହସିାବ ପାଇଁ ସୁବଧିା ନ୍ତହବ । 

୩. ODL / MOOC ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ/ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନୟତା ନମିନ୍ତେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ 

ମାନ ଆଶ୍ୱାସନା ପଦ୍ଧତ ିତଆିର ିକରାରି୍ଯବ। ଏହା ତର୍ା ODL / MOOC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଗୁଣାତ୍ମକ 

ମାନ, ପ୍ରଚାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ । 
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୪. ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶକି୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଛାତ୍ର ସହାୟକ ସୁବଧିାମାନ ମଧ୍ୟ ବଧିିବଦ୍ଧ 

ଭାନ୍ତବ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବ । ଏଥିନ୍ତର ନ୍ତହାଷି୍ଟଂ ନ୍ତକାସଜନ୍ତନର, ଭଡାର, ଓପନ  ଏଜୁନ୍ତକସନାଲ ରିନ୍ତସାନ୍ତସଜସ 

(OER), MOOC, ୨୪x୭ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ସୁବଧିା, ଶକି୍ଷାଦାନ ଓ ପରାମଶଜ ସୁବଧିା, ନ୍ତନବନିାର ତଆିରି ଆନ୍ତଲାଚନା 

ସଭା, ନ୍ତନବକାଷି୍ଟଂ, ପାଠ୍ାଗାର ସୁବଧିା, ଭଚଜୁ ଆଲ ଲୟାବ, ଇ-ଲଣିଂ ନ୍ତମାଡୁୟଲ, ଅନଲାଇନ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ 

ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦବା, କାମ ନ୍ତଦବା ଓ କାମ ଉପନ୍ତର ସମୟାନୁର୍ଯାୟୀ ମେବୟ ନ୍ତଦବା, ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଫଳାଫଳ 

ନ୍ତଘାଷଣା, ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଆଦ ିସୁବଧିା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇଦଆିରି୍ଯବ । 

୫. ନୟାସନାଲ ଇନଷି୍ଟଚୁୟଟ ଅଫ ଓପନ ସ୍କଲିୁଂ (NIOS) ନ୍ତକୌଶଳ ବକିାଶ ଓ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 

ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ବୃତ୍ତମିୂଳକ ଶକି୍ଷାଦାନର ସମ୍ଭାବୟ ଚାହାଦ ିନ୍ତମଣ୍ଟାଇବା ନମିନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ । 

NIOSର ପରିଚାଳନା, ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷଣ ଓ ସାମଗି୍ରକ କାମନ୍ତର ଉପଜୁୁଥିବା ଅସୁବଧିା ଠ୍କି୍ ଭାନ୍ତବ କରାରି୍ଯବ । 

୪.୧୮ ଶକି୍ଷାର ଆେଜ୍ାତୀୟକରଣ 

ଜଗତୀକରଣ ରୁ୍ଯଗନ୍ତର ଆେଜଜାତୀକକରଣ, ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ତଆିରି ଓ ତାହାର ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ଏକ ଅବସମ୍ଭାବୀ 

ଦଗି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଶକି୍ଷା ଗନ୍ତବଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଗତଶିୀଳତା, ଶକି୍ଷାଭିତ୍ତକି ପଦ୍ଧତ ିଓ ସଂସ୍କତୃରି ଆଦାନପ୍ରଦାନ, 

ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ କ୍ଷମତା ନମିଜାଣ, ଶକି୍ଷା ଖ୍ସଡାର ଆେଜଜାତୀକକରଣ ଓ ଶକି୍ଷାର ଫଳାଫଳ, ସୀମାପାରି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର 

ବତିରଣ ଓ ପରିନ୍ତଶଷନ୍ତର ଭରଚୁଆଲ ଗତଶିୀଳତା ଆଦ ିଆେଜଜାତୀୟକରଣର ଅେଭୁକ୍ତ । 

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ଆେଜଜାତୀକକରଣର ଅନ୍ତନକ ଦଗି ରହଛି ି । ର୍ଯର୍ା HEIର ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଜାତୀୟ ପ୍ରଚାର, ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର 

ବୟାପକ ବତିରଣ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିଗମତା, ଜ୍ଞାନ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବଧିା, ଦ୍ୱତି ଡଗି୍ରୀର ବକିାଶ, ନୂଆ 

ଶକି୍ଷା ପରିନ୍ତବଶର ବବିଧିତାର ବକିାଶ ଓ ନମିଜାଣ । 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ପଥୃିବୀର ସନ୍ତବଜାଚ୍ଚ ୨୦୦ରୁ ବଛା ବନି୍ତଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କ ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର 

ଏଠ୍ାନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଉପସି୍ଥତ ିବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି କରାରି୍ଯବ । ଆବଶୟକ ପଡନି୍ତଲ ଏକ ଆଇନଗତ 

ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିରି୍ଯବ । ନୀତନିୟିମ ତଆିରି କରି ବନି୍ତଦଶୀ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟମାନଙୁ୍କ ଭାରତନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ 

ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟମାନଙ୍କର ନଜି ନଜିର ଡଗି୍ରୀ ଏଠ୍ାନ୍ତର ନ୍ତଦବା ପାଇଁ ନୟିମନ୍ତର ସୁବଧିା ରଖ୍ାରି୍ଯବ । ଫଳନ୍ତର ନ୍ତସହ ି

ଡଗି୍ରୀଗୁଡକି ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଥିବା ନ୍ତଦଶନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନ୍ତବୈଧ ନ୍ତହବ । 
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୨. ଆେଜଜାତକିକରଣ ଏକ ଦୁଇ-ନ୍ତସାପାନବଶିଷି୍ଟ ନ୍ତହାଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟଗୁଡକୁି ମଧ୍ୟ ବନି୍ତଦଶନ୍ତର 

ନଜିର କୟାମ୍ପସ ନ୍ତଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁନ୍ତମାଦନ ଦଆିରି୍ଯବ । ଆବଶୟକ ପଡନି୍ତଲ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଆଇନ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର 

ଦରକାରୀ ଆଇନଗତ ନୀତନିୟିମ/ସଂନ୍ତଶାଧନୀ କରାରି୍ଯବ । 

୩. ବନି୍ତଦଶନ୍ତର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରନ୍ତବଶ ସୁବଧିାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆେଜଜାତକି ଛାତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଆକୃଷ୍ଟ 

କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ HEI ଗୁଡକୁି ଆେଜଜାତକି ସ୍ତରର ଶକି୍ଷା ଖ୍ସଡା ସହ ସମ ଧାରନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଖ୍ସଡାର 

ଆେଜଜାତକିକରଣ କରିବା ପାଇନ ଉତ୍ସାହତି କରାରି୍ଯବ । ଫଳନ୍ତର ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଆେଜଜାତକି ସ୍ତରନ୍ତର ସନ୍ତବଜାଚ୍ଚ ମାନର 

ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାନ୍ତବ ପରିଗଣିତ ନ୍ତହନ୍ତବ ।  

୪. ଭାଷାଗତ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁଓ ଶକି୍ଷାର ଉଚ୍ଚମାନ ନ୍ତହତୁ ଶକି୍ଷାଲାଭନ୍ତର ଅସୁବଧିାକୁ ଦୂରକରିବା ପାଇ ଁ

ଆେଜଜାତକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ HEI ଗୁଡକି ଭାଷା ଓ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ ନ୍ତକାସଜ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦନ୍ତବ । 

୫. ବନି୍ତଦଶୀ ଅଧ୍ୟାପକଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତଦବା ପାଇଁ ଅନୁନ୍ତମାଦନ ସକାନ୍ତଶ ମାନଦଡ ଓ 

ନୀତନିୟିମ ପ୍ରଣୟନ ବାବଦନ୍ତର ବଚିାର କରାରି୍ଯବ । ଏହା ଅଧିକ ବନି୍ତଦଶୀ ଅଧ୍ୟାପକଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ HEI 

ଗୁଡକିନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତଦବାନ୍ତର ଉତ୍ସାହତି କରିବ । ଭିସା, ପଞି୍ଜକରଣ/ରହଣି ବଢ଼ାଇବା ଓ ଟକିସ ନୀତନିୟିମ ଆଦ ି

ଉପନ୍ତର ବନି୍ତଦଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଅସୁବଧିା ଓ ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଦରି ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବଚିାର କରାରି୍ଯବ । 

୬. ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ HEI ଗୁଡକୁି ଅଧିକ ଆର୍କି ସୁବଧିା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦବା ନମିନ୍ତେ 

ଆେଜଜାତକିକରଣ ଏକ ଅଂଶ ଭାନ୍ତବ ସାହାର୍ଯୟ କରିବ । 

୭. HEI ଗୁଡକି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଅନୁନ୍ତମାଦନ/ ଚହି୍ନଟ/ ମାନୟତା ପ୍ରଦାନ/ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ 

ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ କଠ୍ନି, ମାଜତି ଓ ବଶି୍ୱସନୀୟ ପଦ୍ଧତ ିତଆିର ିକରିଥିବା ସରକାରଗୁଡକିଙ୍କ ପାଇଁ 

ସରକାର ଆନ୍ତଲାଚନା କରିନ୍ତବ । ଏହ ିଭଳ ିନ୍ତଦଶଗୁଡକୁି ନ୍ତନଇ ଏକ ଦଳ ଗଢ଼ାରି୍ଯବ ଓ ନ୍ତସହ ିନ୍ତଦଶସମୂହ ମାନୟତା 

ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ମାନୟତା ପ୍ରଦାନ ନମିନ୍ତେ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା 

ଚହି୍ନଟ କରିନ୍ତବ । 

୮. ଧୀନ୍ତର ଧୀନ୍ତର ବଷଜ-ଭିତ୍ତକି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ପ୍ରଦାନରୁ ନ୍ତକ୍ରଡଟି-ଭିତ୍ତକି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ଉଠ୍ାରି୍ଯବ । 
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୪.୧୯ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାନ୍ତର ଶକି୍ଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତ ି

ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ବୃଦ୍ଧନି୍ତର ଦୁତ ଗତ ି ସକାନ୍ତଶ ଶକି୍ଷା ଓ ଶକି୍ଷକଙ୍କ ମାନନ୍ତର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଏକ ନଣିଜାୟକ ମାପକାଠ୍ ି

ପାଲଟଛି ି। ନ୍ତେଷ୍ଠ ବୟକି୍ତଜଣକ ଶକି୍ଷା ବୃତ୍ତ ିବାଛବିା ପାଇ ଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ଭାଗନ୍ତନବା ଆଗରୁ ଓ 

ଶକି୍ଷକ ବୃତ୍ତନି୍ତର କାମନ୍ତର ବୃତ୍ତଗିତ ବୃଦ୍ଧ ିଆରମ୍ଭ କରିବାନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମି୍ଭକ କାମ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବା ଉଚତି । ଏକ 

ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟର ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପରିଚାଳନା ବୃତ୍ତଗିତ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଚ୍ଚତର ପରିଚାଳନା ଭାରନ୍ତର ଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ପରିଚାଳନାଗତ 

ଦକ୍ଷତା ଉପନ୍ତର ମୁଖ୍ୟତଃ ନଭିଜର କରିର୍ାଏ । କୁଳାଧିପତ,ି ନ୍ତରଜଷି୍ଟ୍ରାର ଓ ଅନୟାନୟ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ସଦସୟଙୁ୍କ 

ବାଛବିାନ୍ତର ଅଧୁନାତନ ବୟବସ୍ଥା କାଳକ୍ରନ୍ତମ ପଛାଇର୍ଯାଇଛ ି। ଏହା HEI ଗୁଡକିର ସି୍ଥର ଚଳନନ୍ତର ବାଧା ଉପୁଜାଉଛ ି। 

HIE ଗୁଡକିର କାର୍ଯଜୟକଳର ଅସୁବଧିାକୁ ଆଖି ଆଗନ୍ତର ରଖି ଏହାର କାର୍ଯଜୟକୁ ସରଳ ଭାବନ୍ତର ଗତ ି କନ୍ତରଇବା ପାଇ ଁ

ସାଂପ୍ରତକି ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର କୁଳପତ,ି ନ୍ତରଜଷି୍ଟା ଓ ଅନୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କାର୍ଯଜୟକାରୀ ପଦବୀଗୁଡକିର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବୟବସ୍ଥା ପୁନଃସି୍ଥର 

କରାରି୍ଯବ । ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଜଟଳି ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନ୍ତନତୃସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯଜୟକତ୍ତଜା ଓ ବଶି୍ୱାସର ଆବଶୟକତା 

ରହଛି ି। 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା, ପନ୍ତଦାନ୍ନତ,ି ଦୀଘଜୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ତଗାଟଏି ବଜି୍ଞ ବଚିାରକମଡଳୀ 

ଗଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ ରି୍ଯଏ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ବଖି୍ୟାତ ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯଜୟନ୍ତଶୈଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି 

HEIଗୁଡକିର ଗୁଣାତ୍ମାକ ଓ ଶକି୍ଷାଭିତ୍ତକି ନ୍ତେଷ୍ଠତାର ପରିମାପଗୁଡକୁି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନ୍ତବ । 

୨. ରୁ୍ଯବ ପ୍ରତଭିାସଂପନ୍ନ ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାଦାନ ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ସାମିଲ କରିବା ପାଇ ଁ ନ୍ତଗାଟଏି ଜାତୀୟ କମଜଶାଳା 

ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବ । ରୁ୍ଯବ ପ୍ରତଭିାସଂପନ୍ନ ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷାଦାନ ପ୍ରକି୍ରୟାନ୍ତର ସାମିଲ କରିବା ପାଇ ଁM. Phil. ଓ 

Ph. D. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତଗିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିକରାରି୍ଯବ ଓ ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ସହାୟକ ଓ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ସହକମଜୀ 

ଭାବନ୍ତର ନାମିତ କରାରି୍ଯବ । 

୩. ଜାତୀୟ ଓ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ; ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ନୂଆଭାବନ୍ତର ନରୁି୍ଯକ୍ତ 

ଶକି୍ଷାଦାତାମାନଙୁ୍କ ୩-୬ ମାସ ପର୍ଯଜୟେ ପ୍ରନ୍ତବଶକିା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଆିରି୍ଯବ ।HEର ଅନୁଷ୍ଠାନନ୍ତର ଶକି୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ 

ନ୍ତହନ୍ତଲ ଜନ୍ତଣ ନୂଆ ନରୁି୍ଯକ୍ତ ଶକି୍ଷାଦାତା ପାଇଁ ଏହ ିପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ । ଏହ ିପ୍ରନ୍ତବଶିକା ପ୍ରଶକି୍ଷଣନ୍ତର 

ଶକି୍ଷାଦାନ ଓ ଗନ୍ତବଷଣା ପ୍ରକି୍ରୟା (ପରିବତ୍ତତି ନ୍ତେଣୀଗହୃ, ସହନ୍ତର୍ଯାଗମୂଳକ ଶକି୍ଷଣ, ଘଟଣାବହୁଳ ପ୍ରଣାଳୀ), 
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ITCର ବୟବହାର, ପାଠ୍ୟଖ୍ସଡାତଆିରି, ଲିଙ୍ଗ ଓ ସାମାଜକି ବଭିିନ୍ନତାକୁ ସୁକ୍ଷ୍ମାନୁଭବୀକରଣ, ବୃତ୍ତଗିତ ନୀତନିୟିମ, 

ଆନ୍ତଲାଚନାନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରକୁ ସମୟାନୁର୍ଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ଇତୟାଦବିଷିୟନ୍ତର 

ଧ୍ୟାନ ଦଆିରି୍ଯବ । ପ୍ରନ୍ତବଶକିା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପନ୍ତର ପନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙୁ୍କ ନଜି ନଜି ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟନ୍ତର ୪-୬ ସପ୍ତାହ 

ପର୍ଯଜୟେ ଏକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଭାଗ ନ୍ତନବାକୁ ନ୍ତହବ ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ ି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତଭୂିମି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ 

ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ ସଂପକଜନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରନ୍ତବ । 

୪. ନ୍ତବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନନ୍ତକୌଶଳର ଉନ୍ନତ,ି ଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତରାହଣ କରିବାର ନୂଆଧାରା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆଦରି 

ପ୍ରଭାବନ୍ତର ଶକି୍ଷକର ଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତରାହଣ ମନ୍ତନାବୃତ୍ତନି୍ତର ବହୁ ପରିବତ୍ତଜନ ଆସିଛ ି ।ଏହ ି ପରିବତ୍ତତି ପଷୃ୍ଠଭୂମିନ୍ତର 

ଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀର ଭୂମିକା ପୁନଃଆନ୍ତଲାଚତି ନ୍ତହାଇଛ ି ।ସ୍ୱ-ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରନ୍ତୟାଗାତ୍ମାକ ପରିକ୍ଷା, ସହଶକି୍ଷଣ 

ଉପାଦାନ ସହତି ଶକି୍ଷାପଦ୍ଧତରି ନ୍ତଗାଟଏି ପୂର୍ଣ୍ଜାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିଶକି୍ଷକ ଓ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ଭୂମିକାକୁ 

ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିରି୍ଯବ । ପରୀକ୍ଷା ଓ ମଲୂୟାୟନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହ ିସଂସ୍କାରର ଆବଶୟକତା ରହବି । 

୫. ସରକାରୀ ଆର୍କି ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧତାକୁ ଦୃଢ କରିବା ପାଇ ଁ

ନ୍ତଗାଟଏି ମୂଲୟାୟନ କାର୍ଯଜୟକଳ ସ୍ଥାପନ କରାରି୍ଯବ ର୍ଯାହାର ଲକ୍ଷୟ ନ୍ତହବ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ସଫଳତାକୁ 

ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । 

୬. ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଂପକତି ନୟିମାବଳୀ ସହତି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ କାର୍ଯଜୟକଳ ଗଠ୍ନ କରାରି୍ଯବ । ଶଳି୍ପଭିତ୍ତକି ଓ ଅନୟ 

ସରକାରୀ କାର୍ଯଜୟରତ ଅଭିଜ୍ଞ, ଆଗ୍ରହୀ ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଓ ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଶଳି୍ପ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅବାଧନ୍ତର 

ଗତଶିୀଳତା କରାଇବାନ୍ତର ଏହ ିକାର୍ଯଜୟକଳ ସମ୍ଭବ ନ୍ତହାଇପାରିବ । 

୭. ପ୍ରମୁଖ୍ HEI ଗୁଡକନ୍ତର ନ୍ତନତୃସ୍ଥାନୀୟ ବୟକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି 

କରାରି୍ଯବ । ଏହ ିନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକନ୍ତର HEI ଗୁଡକିର କାର୍ଯଜୟପଥା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଶକି୍ଷାଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିବଶିଷି୍ଟ 

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ରଖ୍ାରି୍ଯବ;ର୍ଯାହା ଉଚ୍ଚ ନ୍ତନତୃସ୍ଥାନୀୟ ପଦପଦବୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତନ୍ତର ପ୍ରମୁଖ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।ଏହ ି

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ନଷି୍ପତ୍ତ ିନ୍ତନବା ଧାରା, ସୁକ୍ଷ୍ମାନୁଭବୀକରଣ ଧାରା, ଆର୍କି ନୟିମାବଳୀ, ମାନବ ଶକି୍ଷାଗତ ଓ ଆର୍କି 

ସମବଳର ପରିଚାଳନା, ଆର୍କି ଅନଗ୍ରସର ନ୍ତେଣୀ ପ୍ରତ ି ସୁକ୍ଷ୍ମାନୁଭବୀକରଣ ଇତୟାଦ ି ବଷିୟନ୍ତର ଆନ୍ତଲାଚନା 

କରାରି୍ଯବ । ଏହା ପ୍ରଶାସନକି ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିକରିବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ । 
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୪.୨୦ ଗନ୍ତବଷଣା, ନୂତନ ଧାରା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ: 

ର୍ଯଦଓି ଭାରତର ସାମଗି୍ରକ ଗନ୍ତବଷଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ବଶି୍ୱନ୍ତର ବଗିତ ଦଶନ୍ଧନି୍ତର ବଢରି୍ଯାଇଛ ି ମାତ୍ର ଗନ୍ତବଷଣାର 

ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧନି୍ତର ଆଶାତୀତ ପରିବତ୍ତଜନ ଆସିନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ନ୍ତକନ୍ତତକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗନ୍ତବଷଣା ବୟତୀତ ଅନୟଗୁଡକି 

ନ୍ତକବଳ ନାମମାତ୍ର। ଗନ୍ତବଷଣାତ୍ମକ ମନ୍ତନାବୃତ୍ତସିଂପନ୍ନ ଶକି୍ଷାର୍ଜୀ ଓ ଶକି୍ଷକମାନ୍ତନ ବନି୍ତଦଶ ର୍ଯାଇ ନଜିର ଗନ୍ତବଷଣା ଜାରି 

ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ି ।କାରଣ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଭାରତନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ନମିିତ୍ତ ପରିନ୍ତବଶର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରେ ି ।ଉଚ୍ଚ 

ଗୁଣସଂପନ୍ନ ଗନ୍ତବଷଣା କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଏମାନଙୁ୍କ ସୁହାଇଲା ଭଳ ି ଗନ୍ତବଷଣାତ୍ମକ ପରିନ୍ତବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ଆବଶୟକ 

।ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଜତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶାସନକି ଓ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ବାତାବରଣ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଆବଶୟକ; ର୍ଯହିଁନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ନୂତନ 

ଧାରାର ପୂର୍ଣ୍ଜ ବକିାଶ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।ଭାରତର ସପଟନୟାର ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନୂଆ ପରିବତ୍ତଜନ ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ଶକି୍ଷାର୍ଜୀମାନଙୁ୍କ 

ନ୍ତଗାଟଏି ନୂଆ ଧାରାନ୍ତର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ନ୍ତଦବା ଉଚତି ର୍ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସମାଜର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଆବଶୟକତା । 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧ ି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅତ ି କମନ୍ତର ୧୦୦ ନୂଆ ଆଦଶଜସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର/ବଭିାଗ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ବଭିାଗନ୍ତର 

ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ ନ୍ତକ୍ଷନ୍ତତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାରି୍ଯବ ।ଏମାନ୍ତନ ଗନ୍ତବଷଣାନ୍ତର ନ୍ତେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତପିାଦନ 

କରିବାକୁ ଓ ନୂଆ ଜ୍ଞନନ୍ତକୌଶଳ ସଷିୃ୍ଟ କରିବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ନ୍ତଦନ୍ତବ ।ନ୍ତବସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମାନବନ୍ତପ୍ରମୀ ବୟକି୍ତ 

ଓ ପ୍ରତଷି୍ଠାନମାନଙୁ୍କ ଏପରି ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧିନତା ମିଳବି । 

୨. ଜାତୀୟ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନକି ବଶି୍ୱବଦିୟାଳୟର (NUPA) ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୟିମାବଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରାରି୍ଯବ; ର୍ଯାହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଓ ନ୍ତମୌଳକି ଲକ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରିବ । 

୩. ଜ୍ଞାନନ୍ତକୌଶଳର ନୂଆ ଦଗି ଓ ତାହାର ପ୍ରନ୍ତୟାଗକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବାକୁ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନଆିରି୍ଯବ ।ଏହ ି

ଜ୍ଞାନନ୍ତକୌଶଳର ନୂଆ ଦଗିକୁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷାର ପାଠ୍ୟଖ୍ସଡାନ୍ତର ଅେଭଜୁ କ୍ତ କରାରି୍ଯବ; ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସପଟନୟାର 

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହାର ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବ । 

୪. ଆଗାମୀ ୫ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ନୂତନ ଜ୍ଞାନ, ସଜୃନଶୀଳତା, ଉଦନ୍ତର୍ଯାଗକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ HEI 

ଗୁଡକିନ୍ତର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ନ୍ତମୌଳକି ପ୍ରତଭିା ସଷିୃ୍ଟ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରାରି୍ଯବ । 

୫. ମାନବ ସମବଳର ଉନ୍ନତ ି ପାଇଁ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିରି୍ଯବ; ର୍ଯାହା 

ଆେଃବଭିାଗୀୟ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ବାଟ ଫିଟାଇବ । 
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୪.୨୧ ଶକି୍ଷାର ଆଥକି ସହାୟତା 

ଭାରତ ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ଶକି୍ଷା ନ୍ତହଉଛ ିଏକ ସରକାରୀ ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ଏହା ବୃହତ ସରକାରୀ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆବଶୟକ 

କନ୍ତର ।ଅନ୍ତନକ ଉଦାହରଣ ଅଛ ିନ୍ତର୍ଯ, ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଅଧିକ ନ୍ତବସରକାରୀ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛ ିନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକି ଓ 

ସାମାଜକି ଅଗ୍ରଗତ ିନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ । ର୍ଯାହାଫଳନ୍ତର ନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ଶକି୍ଷାର ମୂଲୟ ବଢବିା ପରିବନ୍ତତ୍ତଜ ହ୍ରାସ ପାଉଛ ି । ଅନୟ 

ପକ୍ଷନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଶକି୍ଷା ସରକାରୀ ଦ୍ରବୟ ଭାବନ୍ତର ବନି୍ତବଚତି ନ୍ତହଇଛ ିନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ସାମାଜକି ଉପଲବ୍ଧକୁି ଅଧିକ ସି୍ଥର 

ଭାବନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

ଶକି୍ଷାନୀତ ି୧୯୬୮ ଓ ୧୯୮୬/୯୨ନ୍ତର GDPର ୬%କୁ ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାନ୍ତର ବନିନି୍ତର୍ଯାଗ କରିବାର ଅନୁନ୍ତମାଦନ 

କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରକୃତ ଖ୍ଚ୍ଚଜ ସି୍ଥରଭାବନ୍ତର ଏହ ିସ୍ତରଠ୍ାରୁ ତନ୍ତଳ ରହଛି ି। ବତ୍ତଜମାନ ଏହା ୩.୫% 

ପାଖ୍ାପାଖି ରହଛି ି।ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସି୍ଥରିକୃତ ଲକ୍ଷୟନ୍ତର ପହଞ୍ଚବିାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଆର୍କି ସହାୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । 

ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକି ନଆିରି୍ଯବ : 

୧. ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅତ ି କମନ୍ତର GDPର ୬% ନନି୍ତୟାଜନ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନଉଛେ;ିର୍ଯାହା 

ଦୀଘଜକାଳ ଧରି ରହଥିିବା ଅମିମାଂସିତ ଲକ୍ଷୟକୁ ହାସଲ କରିବାନ୍ତର ସଫଳ ନ୍ତହବ । 

୨. ସରକାରୀ ଉଦୟମ ବୟତୀତ ମାନବନ୍ତପ୍ରମୀ ବୟକି୍ତ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହ ି ନ୍ତେଣୀୟ 

କଂପାନୀଗୁଡକିର ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧକୁ ଉତ୍ସାହତି କରାରି୍ଯବ । ଶକି୍ଷାନ୍ତର ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧକୁ 

ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରନ୍ତର ଆନ୍ତଲାଚନା କରାରି୍ଯବ । ଶକି୍ଷାର ଭିତ୍ତପି୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଟକିସ 

ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିରି୍ଯବ । ସାଧାରଣତଃ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ପାଇଁ ସରକାର 

ଦ୍ୱାରା ଆର୍କି ସହାୟତା ଦଆିରି୍ଯବା ସ୍ଥନ୍ତଳ ଅନୟ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ନ୍ତବସରକାରୀ ଆର୍କି ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା କରାରି୍ଯବ 

।ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧମିୂଳକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ, ନ୍ତବସରକାରୀ ଆର୍କି ସହାୟତା ଓ R&D ପାଇଁ 

FDIକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ ର୍ଯାହା ଆର୍କି ଉତ୍ସକୁ ଗତଶିୀଳ କରିବାନ୍ତର ସାହାର୍ଯୟ କରିବ । 

୩. ନ୍ତଗାଟଏି ନୂଆ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଠ୍ନ କରି ନ୍ତସଥିନ୍ତର ଅର୍ଜ ବନିନି୍ତର୍ଯାଗ କରିବା ପରବିନ୍ତତ୍ତଜ ପୂବଜରୁ ଗଠ୍ତି 

ନ୍ତହାଇଥିବା ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରୀ ଆର୍କି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ ଏହାର ଭିତ୍ତଭୂିମିକୁ ସଦୁୃଢ କରାରି୍ଯବ । 

୪. ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗଠ୍ତି ନ୍ତହାଇଥିବା HEI ଗୁଡକିର କାର୍ଯଜୟ ନ୍ତହଉଛ ିନ୍ତସମାନ୍ତନ ନଜିର ରାଜସ୍ୱ ଅନୟ ଉତ୍ସରୁ ବୃଦ୍ଧ ି

କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ନ୍ତହନ୍ତବ । ନ୍ତସହ ିଉତ୍ସଗୁଡକି ନ୍ତହଉଛ ିପୂବଜତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍କି ସହାୟତା, ଦାନରୁ 
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ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ, ଟୁୟସନ ଫିର ବୃଦ୍ଧକିରଣ ସହତିସାମାଜକି ଅନଗ୍ରସର ନ୍ତେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ୍ ଗତ ଫି ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ 

ସହାୟତା । 

୫. ସାମ୍ପ୍ରତକି ଶକି୍ଷାଭିତ୍ତକି ଋଣକୁ ଆର୍କି ଅନଗ୍ରସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ 

ନ୍ତକନ୍ତତକ ନୀତନିୟିମକୁ ପରିବତ୍ତଜନ କରାରି୍ଯବ । ନମିନ ସୁଧହାର, ଚଳତି ଏକ ବଷଜରୁ ଦୁଇ ବଷଜ ପର୍ଯଜୟେ 

ଦୀଘଜଆଇନ୍ ଗତସମୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅଧିକ ସହନ୍ତର୍ଯାଗକୁ ନ୍ତକାହଳ  କରାରି୍ଯବ । 

୬. କାର୍ଯଜୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ସମଦୃ୍ଧକୁି ଉତ୍ସାହତି କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିନ୍ତର କାର୍ଯଜୟଦକ୍ଷତା ସଂପକୃ୍ତ ଆର୍କି 

ସହାୟତାକୁ ପ୍ରନ୍ତୟାଗ କରାରି୍ଯବ । 
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ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 

     ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ଓ ପ ୍ୟନ୍ତବକ୍ଷଣ 

ଜାତୀୟ ଶକି୍ଷାନୀତ ି ୨୦୧୬ନ୍ତର ବହୁତ ନୂଆ ଦଗିଗୁଡକୁି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛଏିବଂ ଏହା ପୂବଜ ପ୍ରଚଳତି 

୧୯୬୮, ୧୯୮୬/୯୨ ଶକି୍ଷାନୀତରି ଧାରାବାହକି ବୃଦ୍ଧକିରଣ ରୂନ୍ତପ ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛ ି।ଏହା ବନି୍ତଶଷଭାନ୍ତବ ଲକ୍ଷୟଣୀୟ ନ୍ତର୍ଯ, 

ସହନ୍ତର୍ଯାଗମୂଳକ ସଂଘୀୟଭାବର ଆସ୍ପଦ୍ଧଜାନ୍ତରନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟମାନଙୁ୍କ କାର୍ଯଜୟ କରିବାକୁ ପଡବି । ନ୍ତତନ୍ତବ ର୍ଯାଇ ପରିକଳ୍ପତି 

ଲକ୍ଷୟ ଓ କାର୍ଯଜୟକାରୀ ନୀତନିୟିମ ବାସ୍ତବନ୍ତର ପରଣିତ ନ୍ତହାଇପାରିବ ଓ ଶକି୍ଷାଭିତ୍ତକି ଭିତ୍ତଭୂିମିର ବସି୍ତାର ନ୍ତହାଇପାରିବ। 

 

ଏହା ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛ ିନ୍ତର୍ଯ, ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକାଧିକ ତୃତୀୟପକ୍ଷମାନ୍ତନ ସଂପକୃ୍ତ ଅଛେ ି। ପ୍ରନ୍ତତୟକ ତୃତୀୟପକ୍ଷର 

ବନି୍ତଶଷ ସାହାର୍ଯୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ରହଛି ି । ର୍ଯାହା ପ୍ରନ୍ତବଶାଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ, ସମାନତାର ପ୍ରତଶୁିତ,ି ସମସ୍ତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର 

ଶକି୍ଷାର ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧ,ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ ନାଗରୀକ ନ୍ତହବାକୁ ପ୍ରବତ୍ତଜାଇବା ଆଦ ିଗୁଣକୁ ଲାଭ କରିବାନ୍ତର ସାହାର୍ଯୟ 

କରେ ି । ଅଧିକେୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ମନ୍ତନାବୃତ୍ତ ି ଦ୍ୱାରା ଏହ ି ତୃତୀୟପକ୍ଷମାନ୍ତନ ନ୍ତପ୍ରରଣା 

ନ୍ତର୍ଯାଗାଇର୍ାେ ିର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର ସବଜଦା ପରିବତ୍ତତି ଜ୍ଞାନର ସମାଜନ୍ତର ଏହ ିଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତକୌଣସି ଗୁଣନ୍ତର ନଜିକୁ କମ୍ 

ନ୍ତବାଲି ମଣେ ିନାହିଁ । 

 

ଏହ ିଶକି୍ଷାନୀତ ି ଏକ ବସୃି୍ତତଭାନ୍ତବ ଆନ୍ତଲାଚତି ପ୍ରନ୍ତୟାଗଭିତ୍ତକି ସ୍ତର ଉପନ୍ତର ପର୍ଯଜୟନ୍ତବଷିତ । ପୂବଜ ବଭିାଗନ୍ତର 

କୁହାର୍ଯାଇଛ ି ନ୍ତର୍ଯ ଏହ ି ଶକି୍ଷାନୀତରି ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଦଗିଗୁଡକିର କାର୍ଯଜୟ ସଂରଚନା (FFA) ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଆିର୍ଯାଇଛ।ିଏହା 

କହବିା ବାହୁଲୟ ନ୍ତର୍ଯ, ଏହ ିଶକି୍ଷାନୀତନି୍ତର ର୍ଯାହା କୁହାର୍ଯାଇଛ;ି ତାହା ଅନମନୀୟ କମିବା ଅପରିବତ୍ତଜନୀୟ ନୁନ୍ତହଁ ମାତ୍ର ଏହା 

ଆବଶୟକ ଦଗିଗୁଡକିର ନ୍ତକବଳ ଉପସ୍ଥାପନ । ଆଞ୍ଚଳକି ବାତାବରଣ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶାୟୀମାନଙୁ୍କଦୃଷି୍ଟନ୍ତର ରଖି ନ୍ତଗାଟଏି 

ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ପରିମାଣର ନମନୀୟତାକୁ ଆଶା କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର । ର୍ଯାହାଫଳନ୍ତର ଉପସି୍ଥତ ପରିସି୍ଥତ ି ଓ ଆଗତ ଅନ୍ତଶାଭନୀୟ 

ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦଆିର୍ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ନମନୀୟତାର ଅଭାବ ର୍ଯଦ ି ପରିଲକି୍ଷତ ହୁଏ, ନ୍ତତନ୍ତବ ଶକି୍ଷାନୀତରି 

ପ୍ରନ୍ତୟାଗନ୍ତର ଅସୁବଧିା ବା ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀଶୂନୟ ପରିଲକି୍ଷତ ନ୍ତହବ । 

 

ବଗିତ ଶକି୍ଷାନୀତଗୁିଡକିର ଅନୁନ୍ତମାଦନନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ପ୍ରମାଣ ଅଛ ିନ୍ତର୍ଯ, ଶକି୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରନ୍ତୟାଗନ୍ତର ତୁଟ ିନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ 

ଏହ ି ଶକି୍ଷାନୀତଗୁିଡକି ଭାରତନ୍ତର ଆବଶୟକ ପରିମାଣନ୍ତର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ନ୍ତହାଇପାରିନଥିଲା । ଏହ ି ଅବସ୍ଥାର ଦୂରୀକରଣ 
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କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ, ପ୍ରନ୍ତତୟକ ରାଜୟ ଓ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳ ନ୍ତଗାଟଏି ନ୍ତଗାଟଏି କାର୍ଯଜୟ ସଂରଚନା (FFA) ଗଠ୍ନ କରିବା 

ଉଚତି ର୍ଯାହା ଉକ୍ତ ରାଜୟ ବା ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳର ଆଂଚଳିକ, ସାମାଜକି, ସାଂସ୍କତୃକି ଆବଶୟକତାର ସମକାଳୀନ 

ପରିପ୍ରକାଶ ନ୍ତହନ୍ତବ ।ଏହ ି ସଂଗଠ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନକି ବାତ୍ତାବରଣ ସଷିୃ୍ଟ, ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯଜୟକାରଣିୀ ସୁତ୍ର ସହତି ପ୍ରଶାସନକି 

କାର୍ଯଜୟକଳାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷୟ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ନରି୍ଯଜୟାସଉପଲବ୍ଧ କରିନ୍ତହବ । 

ଗଣତାନ୍ତ୍ରକି ବନି୍ତକନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଓ ବହୁସଂଖ୍ୟାନ୍ତରନ୍ତଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ପ୍ରତ ି ଜେିା, ବଲକ 

ସ୍ତରନ୍ତର ପ୍ରତଷି୍ଠିତ FFAକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରନ୍ତର ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ନୀତନିୟିମ ସହତି ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଇବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବୟାପାର । 

  ନ୍ତସହପିରି, ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନ୍ତଗାଟଏି ନ୍ତଛାଟ ନ୍ତଛାଟ କାର୍ଯଜୟକାରୀ ନକ୍ସା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବା ଆବଶୟକ। 

ଆର୍କି ଉତ୍ସ ସଦାନ୍ତବନ୍ତଳ ଏକ ପ୍ରତଘିାତ ନ୍ତହାଇ ଶକି୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛ ି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯଜୟକଳ, 

ନ୍ତବସରକାରୀ ବଭିାଗ ଓ ଅନୟ ଅତରିିକ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକି ଶକି୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍କି ସହାୟତା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦବାର 

ଜାତୀୟ କତ୍ତଜବୟକୁ ବହନ କରିନ୍ତବ । ନ୍ତତଣୁ, ଆର୍କି ନଭିଜରଶୀଳତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯଜୟକାରୀ 

କରିବାନ୍ତର ଦଗିଦଶଜକ ନ୍ତହନ୍ତବ । 

ପ୍ରନ୍ତୟାଗମୂଳକ ଖ୍ସଡା ତଆିରି କରାରି୍ଯବା ସମୟନ୍ତର ଶକି୍ଷା ଓ ଅନୟ ସହ-ସଂପକୃ୍ତ ନ୍ତସବା ର୍ଯର୍ା ଶଶୁିର୍ଯତ୍ନ, ନ୍ତପାଷକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, 

ନ୍ତଖ୍ଳ, ପରିେନ୍ନତା, ଜଳ ଇତୟାଦ ିସହତି ନ୍ତର୍ଯାଗସୁତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଏ । ଏହ ିନ୍ତର୍ଯାଗସୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ସହସଂପକଜ ସ୍ଥାପନ 

କରାର୍ଯାଇ ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ନରି୍ଯଜୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାର୍ଯାଏ । ସମ୍ମାନସ୍ଥାନୀୟ ବହୁମୁଖ୍ୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯଜୟକାରୀଣି ସହତି ଶକି୍ଷା ଓ ଅନୟ 

ବଭିାଗ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଭଲ ସହସଂପକଜ ରହଛି ି। ତଦନୁସାନ୍ତର, ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ସଂପକଜ ପରିନ୍ତବଶ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ ନ୍ତହବ । 

ପୂବଜ ଅନୁଭୂତରୁି ଏହା ଶକି୍ଷଣୀୟ ନ୍ତର୍ଯ, ପ୍ରନ୍ତତୟକ ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷକମାନ୍ତନ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତ,ି କାର୍ଯଜୟକଳ ଓ 

ନୀତନିୟିମକୁ ଆେରିକ ନ୍ତଚଷ୍ଟା ସହତି ଭାବଚିେି ିକରିନ୍ତବ ର୍ଯାହାଫଳନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯନ୍ତକୌଣସି କାର୍ଯଜୟର ସି୍ଥରୀକୃତ ଲକ୍ଷୟକୁ ମୂଲୟାୟନ 

ଓ ପରିମାପ କରାର୍ଯାଇ ପାରିବ । ଏହ ିପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷଣ ଉଭୟ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରନ୍ତର ସୁକ୍ଷ୍ମରୁ ସୁକ୍ଷ୍ମତର ନ୍ତହବ।ଏହା ଏକ 

ସକ୍ଷମ ଓ ଶଙୃ୍ଖଳତି ନୀତନିୟିମକୁ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦବ ର୍ଯାହା ପ୍ରନ୍ତୟାଗଭିତ୍ତକି କାର୍ଯଜୟ ପାଇଁ ଆକାଂକି୍ଷକ ଫଳସତୃରି 

ମଧ୍ୟବତ୍ତକିାଳୀନ ସଂନ୍ତସାଧନ, ପୁନଃନରିୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ିନ୍ତଦବ । ଏହ ିନୟିମାବଳୀନ୍ତର ଉନ୍ତେଖିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷୟର 

ଉପାନ୍ତଦୟଦାକୁ ବୁଝବିାକୁ ଅକ୍ଷମ ନ୍ତହଉଥିବା ନ୍ତର୍ଯନ୍ତକୌଣସି କାର୍ଯଜୟକଳଭିତ୍ତକି ଅପାରଗତାକୁମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଧନ କରିପାରିବ । 
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ଏହାସନ୍ତେ, ଆମ ନ୍ତଦଶର ଆକାର, ବଭିିନ୍ନତା ଓ ପରିସର; କାର୍ଯଜୟ କରୁଥିବା ନ୍ତଶୈକି୍ଷକ ଉପସ୍ତରଗୁଡକିର ଦଗି; ଜ୍ଞାନ 

ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତବଦିୟା ଉପନ୍ତର ପର୍ଯଜୟନ୍ତବଷିତ ସମାଜର ପରିବତ୍ତତି ମାନସିକତା; ନ୍ତକନ୍ତତକ ପ୍ରତବିନ୍ଧକଆଦ ି ଦୃଷିେନ୍ତଗାଚର ନ୍ତହବ 

ର୍ଯାହାକୁ ସମୟାନୁବତ୍ତତି ପୁନଃମଲୂୟାୟନ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ସମାଧନ କରିନ୍ତହବ । ଏହ ି କାରଣରୁ, ଏହ ି ନୀତନିୟିମର ଏକ 

ପଞ୍ଚବାଷିକ ପୁନଃମୂଲୟାୟନ କରାରି୍ଯବ ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଜାତୀୟ ଧାରା ସହତି ଏହ ି ନୀତନିୟିମକୁ ସମକକ୍ଷ 

କରାର୍ଯାଇ ପାରିବ। 

                 
*** 

 
 
 

 

 

 


