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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କମିଟ ି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
କେ.େସ୍ତୁ ରୀ ରଂଗନ,ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଭାରତୀୟ ମହାୋଶ ଗକେଷଣା ସଂସ୍ଥା ( ISRO), କେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
ସଦସୟବୃ ନ୍ଦ
କ.େସୁଧା ୋମତ୍, ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପ-େୁ ଳପତି, ଶ୍ରୀମତୀ ନାଥିୋଇ ଦାକମାଦର ଠାେରସି ମହିଳା େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ (ଏସଏନଡିଟ ି
ଉଇକମନ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ) , ମୁମବାଇ
ଖ. ମଞ୍ଜୁଳା ଭାର୍ଗଭା ରର. ୍ା୍ତନନଫ୍୍ଗ ର୍୍ିତ ପ୍ରଫଫ୍ସର ପ୍ରି ନସଟନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ରଫମରିକା
ର୍. ରାମ ଶଙ୍କର େୁ ରଲ୍
ି , (ପ୍ରାକ୍ତନ)ସଂସ୍ଥାପେ ଉପ-େୁ ଳପତି, ୋୋ ସାକହେ ଆକମବଦେର ସାମାଜିେ େିଜ୍ଞାନ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ,
ମଧ୍ୟପ୍ରକଦଶ
ଘ. ଟି.ଭିକାଟିମ୍ି ଉପ-କୁ ଳପତି ଇନ୍ଦିରା ର୍ାନ୍ଧୀ ଫନଫସନାଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ୟୁ ନଭ
ି ାସିଟୀ ଅମରକଣ୍ଟକ ମଧ୍ୟପ୍ରଫଦଶ
ଙ. କ୍ରିଷ୍ଣା କମାହନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିକ୍ଷା ନିକଦେଶେ(ମାଧ୍ୟମିେ) ଏେଂ ପ୍ରାକ୍ତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଉତ୍ତର ପ୍ରକଦଶର ଉଚ୍ଚ େିଦୟାଳୟ ଏେଂ
ମାଧ୍ୟମିେ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ, ଉତ୍ତର ପ୍ରକଦଶ
ଚ. ମାଜହର ଆସିଫ, ପ୍ରକଫସର, ପାସେୀ ଏେଂ କସଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ କଲଙ୍ଗୁ ଏଜ୍, ଲିକଟକରଟର ଆଣ୍ଡ
େଲଚର୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଜୋହରଲାଲ କନକହରୁ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ଛ. ଏମ୍.କେ.ଶ୍ରୀଧର, ପ୍ରାକ୍ତନ ସଦସୟ ସଚିେ,େର୍ଣ୍ୋଟେ, ଜ୍ଞାନ ଆକୟାଗ, କେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ, େର୍ଣ୍ୋଟେ
ସଚିବ
ଜ.ଶେିଲା ଟି.ଶମସୁ, େିକଶଷ େତ୍ତେେୟ ଅଧିୋରୀ, (ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି), ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା େିଭାଗ, ମାନେ ସମବଳ େିୋଶ
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରୋର, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିର୍ଦ୍ଗାର୍ କମିଟର
ି ସଦସୟବୃ ନ୍ଦ
କ. ମଞ୍ଜୁଳା ଭାଗେଭା, ଆର. ୍ାଣତନନଫଡେ, ଗଣିତ ପ୍ରକଫସର, ପ୍ରି ନସଟନ୍ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, ଆକମରିୋ
ଖ. କେ.ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ , ଉପକଦଷ୍ଟା, ଜାତୀୟ କଶୈକ୍ଷିେ କ ାଜନା ଏେଂ ପ୍ରଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ
ର୍. ଅନୁ ରାଗ କେହର, ମୁଖ୍ୟ ୋ େୟନିେୋହୀ ଅଧିୋରୀ(ସିଇଓ) ଏେଂ ଉପ-େୁ ଳପତି, ଅଜିମ୍ କପ୍ରମଜୀ ଫାଉକଣ୍ଡସନ୍ ଏେଂ
ଉପ-େୁ ଳପତି, ଅଜିମ୍ କପ୍ରମଜୀ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, କେଙ୍ଗାଲୁ ରୁ
ଘ. ଲୀନା ଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ୱାଡିଆ, ପ େୟକେକ୍ଷେ ଗକେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ମୁମବାଇ
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ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃ ଷ୍ଟି

୨୦୧୯ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏେ ଭାରତ-କେୈନ୍ଦ୍ରେ
ି ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀର େଳ୍ପନା େକର ାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ
ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରେୁ କଗାଟିଏ ନୟାୟସଂଗତ ଏେଂ ଜୀେନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମାଜକର
ନିରନ୍ତର ଭାକେ ପରିେତ୍ତେନ େରିୋେୁ କପ୍ରାାାହନ େରିଥାଏ।
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I. ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କ. ପ୍ରାରମ୍ଭିେ କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷା: ପ େୟାପ୍ତ ନିକେଶ ଏେଂ ନୂ ଆ ପଦକକ୍ଷପ ସହିତ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ େଷେ
େିଷୟକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଏେଂ ଏହାର ଉକଦଶୟ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୩ରୁ ୬ େଷେ େୟସର ସେୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ
କଦଖ୍ାଶୁଣା ଏେଂ ଉନ୍ନତମାନର ଶିକ୍ଷାେୁ ନିଶ୍ଚିତ େକର ।
ଖ. କମୌଳିେ ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ ଗଣିତ ଦକ୍ଷତା: କେଡ ୧ରୁ ୫ େଷେ ପ େୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିେ ସ୍ତରର ଭାଷା ଏେଂ ଗଣିତ ଉପକର
େିକଶଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ିେ।
ଏହି ନୀତିର ଉକଦଶୟ କହଉଛି କ

୨୦୨୫ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା କେଡ ୫ ଏେଂ ପରେତ୍ତେୀ କେଡଗୁଡେ
ି କର ପ୍ରକତୟେ ଛାତ୍ରେୁ

କମୈାଳିେ ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକର ଦକ୍ଷ େରିୋ ଉଚିତ୍।
ର୍. ପାଠୟକ୍ରମ ଏେଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି : ମସ୍ତି ଷ୍କର େିୋଶ ଏେଂ ଶିକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗୁଡେ
ି ଆଧାର ଉପକର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ
କଗାଟିଏ ନୂ ଆ େିୋଶ- ଉପ ୁକ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ ଏେଂ କଶୈକ୍ଷିେ ସଂରଚନା ୫+୩+୩+୪ ଡିଜାଇନର ଆଧାର ଉପକର େିୋଶ
ଲାଭ େରିଛ।ି ପ୍ରକତୟେ େିଷୟଗୁଡେ
ି ଉପକର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ିେ- େିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିେ େିଜ୍ଞାନ, େଳା, ଭାଷା, କ୍ରୀଡା,
ଗଣିତ – େିଦୟାଳୟର େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଏେଂ ଶିକ୍ଷାେୁ ସମନିବତ େରା ିେ।
ଘ. ସାେେଜନୀନ ପ୍ରକେଶ:୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସେୁ ପିଲାଙ୍କୁ େିଭିନ୍ନ ଉପାୟକର ସ୍କୁଲକର ନାମ କଲଖ୍ାଇୋ ପାଇଁ କମାଟ
ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁ ପାତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ େରିୋ ଏହି ନୀତିର ଉକଦଶୟ।
ଙ.ସମାନ ଏେଂ ସମାକେଶୀ ଶିକ୍ଷା:ଏହି ନୀତିକର େିଭିନ୍ନ ପଦକକ୍ଷପ ନିଆ ାଇଛି କ ପରି କେୌଣସି ପିଲା ଜନମଗତ େିମବା
ଆଥିେ ପରିସ୍ଥିତ ି କ ାଗଁୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭରୁ େଞ୍ଚିତ କହେ ନାହିଁ। ଏହା ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ କଦୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
େରା ିେ।
ଚ. ଶିକ୍ଷେ: ଶିକ୍ଷେମାକନ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ପାରଦଶେୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ନି ୁକ୍ତ କହକେ, କମଧା ଆଧାରକର ପକଦାନ୍ନତି କହକେ , ଅକନେ
ସ୍ତରରୁ ୋ େୟ ସମୀକ୍ଷା େରା ିେ ଏେଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସେ େିମବା ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷାଦାତା କହୋ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ମାଗେ ଉପଲବ୍ଧ କହେ।
ଛ. େିଦୟାଳୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ : ସ୍କୁଲଗୁଡେ
ି େିଦୟାଳୟ ପରିସର ୧୦ରୁ ୨୦ ସରୋରୀ େିଦୟାଳୟର କଗାଷ୍ଠୀ ଭାେକର େୟେସ୍ଥିତ
େରା ିେ। ଆନୁ ସଙ୍ଗି େ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉପେରଣ (ଉଦା. ପୁସ୍ତୋଗାର) ଏେଂ େୟକ୍ତି (ଉଦା. େଳା ଏେଂ ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷେ), ଏେଂ
ଦୃ ଢ଼ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ ସହିତ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମୈାଳିେ ଏେେ କହେ

ାହା ସମସ୍ତ ସମବଳର ଉପଲେଧତାେୁ ନିଶ୍ଚିତ

େରିେ।
ଜ. େିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନା : ନିହତ
ି ସ୍ୱାଥେେୁ ଦୂ ର େରିୋ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା େିଦୟାଳୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା
େରା ିେ। ନୀତି ନିଦ୍ଧୋରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶିକ୍ଷା ସମବନ୍ଧୀୟ େିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏେଂ ଅଲଗା େୟେସ୍ଥା େରା ିେ।
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II.ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
କ. ନୂ ଆ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିେ ଢାଞ୍ଚା : େୃ ହତ୍, ସୁସମବଳ, ଉନ୍ନତ େହୁ େଷ
ି ୟୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଗାଟିଏ
ନୂ ତନ ଦୃ ଷ୍ଟି ଓ ଢାଞ୍ଚା େିଷୟକର େିଚାର େରା ାଇଛି। େତ୍ତେମାନ ଥିୋ ୮୦୦ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ଏେଂ ୪୦ ହଜାର
ମହାେିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ପ୍ରାୟ ୧୫ ହଜାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କକର ପରିଣତ େରା ିେ।
ଖ.

ଉଦାର(ଲିକେରାଲ) ଶିକ୍ଷା : େିଜ୍ଞାନ, େଳା, ମାନେିେୀ, ଗଣିତେୁ ଏେୀେୃ ତ େରି ଦୃ ଢ଼ ଅନୁ ଭୁତି ପାଇଁ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ କକ୍ଷତ୍ରେୁ

ଏୋଠି େରା ିେ। ଏହାର େଳ୍ପନାତ୍ମେ ଓ ପରିେତ୍ତେନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅଧ୍ୟୟନର ସୃଜନାତ୍ମେ ସମ୍ମିଳନ, େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ
ଶିକ୍ଷାର ଏେୀେରଣ ଏେଂ ଏୋଧିେ ପ୍ରକେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ େୟେସ୍ଥା ରହିେ।
ର୍. ଶାସନ : ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଶାସନ ଶିକ୍ଷାଗତ, ଶାସନଗତ ଓ ଆଥିେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଭିତ୍ତକି ର କହେ। ପ୍ରକତୟେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କଗାଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଡେ ଦ୍ୱାରା କହେ।
ଘ. ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (େିଦୟାଳୟର): ଆଥିେ ସାଧୁତା ଓ ଜନହିତେୁ ନିଶ୍ଚିତ େରିୋ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ “ସରଳ େିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ” କହେ। ନିହତ
ି
ସ୍ୱାଥେେୁ ଦୂ ର େରିୋ ପାଇଁ ମାନେ ନିଦ୍ଧୋରଣ, ଅଥେ କ ାଗାଣ , ସ୍ୱୀେୃ ତ ି ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କହେ।

III. ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା
ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଶିକ୍ଷା ୋ େୟକ୍ରମ ସୁଦୃଢ଼ କହେ ଏେଂ ଏହା େହୁ େଷ
ି ୟୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନକର କହୋ ଆେଶୟେ। ୪
େଷେ େୟାପି ପୂର୍ଣ୍ୋଙ୍ଗ ସ୍ତର-ନିଦଷ୍ଟ
ି , େିଷୟ-ନିଦଷ୍ଟ
ି େିଷୟଗୁଡେ
ି କର ଶିକ୍ଷାକର ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ଦିଆ ିେ

ାହା ଶିକ୍ଷେ

କହୋର ଏେ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କହେ। ନିମନମାନର ଅୋ େୟକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି େନ୍ଦ କହାଇ ିେ।

IV. ବୃ ତ୍ତିମଳ
ୂ କ ଶିକ୍ଷା
ସମସ୍ତ େୃ ତ୍ତି ମୂଳେଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପୂର୍ଣ୍ୋଙ୍ଗ ଅଂଶ କହେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେୈଷୟ
ି େ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥୟେିଜ୍ଞାନ
େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, ଆଇନ ୋ େୃ ଷି େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ତଥା ଅନୟାନୟ କକ୍ଷତ୍ରକରଥିୋ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି େନ୍ଦ କହାଇ ିେ।
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V. ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ ଶିକ୍ଷା
ଏହା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଏେ ପୂର୍ଣ୍ୋଙ୍ଗ ଅଂଶ କହେ- ୨୦୨୫ ପ େୟନ୍ତ ଅତି େମକର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶିକ୍ଷାଥେୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତେଭୁକ୍ତ
େକରଇୋ ଏହି ନୀତିର ଉକଦଶୟ ।

VI. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ର୍ଫବଷ୍୍ା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
ସାରା କଦଶକର ନୂ ଆ ଆେିଷ୍କାର ଓ ଗକେଷଣାେୁ େୃ ଦ୍ଧି େରିୋେୁ ଏେ ନୂ ତନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେ।

VII. ଶିକ୍ଷାଫର ଫବୈଷ୍ୟିକ ବିଜ୍ଞାନ
ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକତୟେ ସ୍ତରକର କେୈଷୟିେ େିଜ୍ଞାନର ଥା ଥ ଉପକ ାଗ େରାଇ େଲାସରୁମ ଧାରାକର ଉନ୍ନତି ଆଣିୋ, ଶିକ୍ଷେଙ୍କ
େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶକର ସହକ ାଗ େରିୋ, ସୁେଧ
ି ା ସୁକ ାଗରୁ େଂଚିତ କଶ୍ରଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକେଶେୁ େୃ ଦ୍ଧି େରି
ଶିକ୍ଷାଗତ କ ାଜନା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନାେୁ ସୁଚାରୁ ରୂକପ ୋସ୍ତେରୂପ କଦୋ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛି।

VIII. ଫପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୁେେ ଓ କପ୍ରୈାଢ ଶିକ୍ଷାକକ୍ଷତ୍ରକର ଶତେଡା ୧୦୦ ଭାଗ ସଫଳତା ପାଇୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛି।

IX. ଭାରତୀୟ ଭାଷ୍ାର ପ୍ରଚାର (ବିକାଶ)
ଏହି ନୀତି ସେୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, େିୋଶ ଓ ପ୍ରଗତିେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିେ।

X. ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରର୍ଥିକ ବୟବସ୍ଥା
ସରୋରୀ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାେୁ ସଶକ୍ତ ଓ ସକ୍ଷମ େରିୋ ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ ସରୋରୀ ପୁଞ୍ଜି େିନକି ାଗ େରା ିେ।

XI. ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ରଫୟାର୍
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆକୟାଗ େିମବା କନକସନାଲ ଏଜୁ କେସନ୍ େମିଶନର ଗଠନ କହେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଏହି
ଆକୟାଗ ପରିଚାଳନା େରା ିେ-ଏହା ହିଁ ଭାରତକର ଶିକ୍ଷାର ରୂପାୟନ େରିେ ।
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ସାଂକ୍ଷିପ୍ତ ନୀତି ବିବର୍ୀ
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ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା
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୧. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଶୈଶବର ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା
ଉଫେଶୟ: ୩ ରୁ ୬ େଷେ େୟସର ପ୍ରକତୟେ ଶିଶୁ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା େିନା ଖ୍ଚ୍ଚେକର ନିରାପଦ, ଉଚ୍ଚମାନର େିୋଶ ଅଭିମଖ୍
ୁ ୀ
ଉପ ୁକ୍ତ ତ୍ନ ଏେଂ ଶିକ୍ଷା ଲାଭର ଅଧିୋର ଓ ସୁକ ାଗ ପାଇକେ ।
ଏହି ନୀତି ପ୍ରାରମ୍ଭିେ କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ େୟକ୍ତିର ସମେ ଜୀେନକର ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି ଉପକର ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଏ l
କ) ପ୍ରାରମ୍ଭିେ ଫଶୈଶବ ଶିକ୍ଷା ସୁବଧ
ି ାର ମହତ୍ତ୍ୱପର୍ଣ୍
ୁ ୀ
ୂ ଗ ବିସ୍ତାର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆେଶୟେତା, କଭୌକଗାଳିେ ସ୍ଥିତ,ି େହୁ ମଖ୍
ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧାରକର କହେ ।
ଖ) ସାମାଜିେ ଅଥେକନୈତେ
ି ଦିଗରୁ ପଛୁ ଆ ଜିଲ୍ଲା ୋ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡେ
ି ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ିେ, ଗୁଣାତ୍ମେ ଓ ସୁପରିଣାମ ପାଇଁ
ଉପ ୁକ୍ତ ନିରୀକ୍ଷଣ େୟେସ୍ଥା େରା ିେ ।
ର୍) ପ୍ରାଥମିେ କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷା ନିମକନ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷେ ଓ ଅଭିଭାେେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରା ିେ । ଏହି
ଶିକ୍ଷଣ ଢାଞ୍ଚାକର ୦ ରୁ ୩ େଷେ େୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ କୋଧଶକ୍ତି ଉଦୀପନ ପାଇଁ ଓ ୫ ରୁ ୮ େଷେ େୟସ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଶୈକ୍ଷିେ
ଦିଗଦଶେନ ରହିେ ।
ଘ) ପ୍ରାରମ୍ଭିେ କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଥେୀ ଅନୁ େୂଳ ୋତାେରଣର ପରିେଳ୍ପନା ଓ ସ୍ତରୀୟ-ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଦିଗଦଶେନ, ଓ ନିରନ୍ତର
େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶର ସୁକ ାଗ ମାଧ୍ୟମକର ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଭାକେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରା ିେ ଏେଂ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଜୀେନର ଆେଳନ
(career mapping) ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା କହେ ।
ଙ) ପ୍ରାଥମିେ କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ େିଭେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର୍ାଳୟ (େତ୍ତେମାନର ମାନେ ସମବଳ େିୋଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ
ପରିେତ୍ତିତ କହାଇ)ର ପରିସରଭୁକ୍ତ କହେ । ପ୍ରାଥମିେ ଶିକ୍ଷାେୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସଂ ୁକ୍ତ େରା ିେ । ଶିକ୍ଷା
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ନାରୀ ଓ ଶିଶୁ େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏେଂ ପରିୋର େଲୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସହକ ାଗକର ୨୦୧୯
ସୁଦ୍ଧା ଏେ ରୂପାନ୍ତରିତ କ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କହେ।
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ଚ) ଏେ ଫଳପ୍ରଦ ଉତ୍କଷ୍ଗ ନିୟନ୍ତ୍ର୍ କିମବା ମାନୟତା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରା ିେ,

ାହା କେସରୋରୀ, ସରୋରୀ,

ପକରାପୋରୀ ଆଦି ସେୁ ପ୍ରୋର ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲାଗୁ କହେ।
ଛ) ଅଭିଭାେେମାକନ େହୁ ଳ ଭାେକର ତଥୟ ଓ ମତ ସାେୟସ୍ତ େରିୋ ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖଫର ଦାବି ଜଣାଇକେ
ଫଳକର କସମାକନ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଠନ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆେଶୟେତାେୁ ସମଥେନ େରିପାରିକେ।
ଜ) ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ରଇନ ୨୦୦୯କୁ େିସ୍ତୃତ େରା ିେ ଫଳକର ୩ ରୁ ୬ େଷେ େୟସ୍କ ସମସ୍ତ ପିଲା େିନା ଖ୍ଚ୍ଚେକର
ୋଧ୍ୟତାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାର ସୁେଧ
ି ା ହାସଲ େରିପାରିକେ ।
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୨. ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଫମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଅଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ
ଉଫେଶୟ: ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା କେଡ୍ ୫ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍େ ପ୍ରକତୟେ ଛାତ୍ର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଭାକେ କମୌଳିେ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଅଙ୍କ ସମବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ
ଲାଭ େରିକେ ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିେ ଭାଷା ଓ ଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକର କଦଖ୍ାକଦଉଥିୋ ସଙ୍କଟାେସ୍ଥାେୁ ଚିହ୍ନଟ େରିୋ ସହ ଏହା ଉପକର ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି
ପ୍ରାଥମିେତା କଦେ ।
କ) ପୁଷ୍ଟିେର ଖ୍ାଦୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଓତଃକପ୍ରାତ ଭାକେ ଜଡିତ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଫଭାଜନ ୋ େୟକ୍ରମେୁ ବିସ୍ତାର କରି ଉଭୟ ପୁଷ୍ଟିେର
ଜଳଖିଆ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିେ ଏେଂ ପ୍ରାଥମିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ିେ। ଏହି ୋ େୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖ୍ଚ୍ଚେ,
ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ଚ୍ଚେ ଓ ଦରଦାମ୍ େୃ ଦ୍ଧି ଆଦି ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ିେ ଫଳକର ଖ୍ାଦୟର ଗୁଣେତ୍ତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କହେ ।
ଖ) ଫେଡ୍ ୧ ରୁ ୫ ପଯଗୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଅଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପଫର ବିଫଶଷ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ିେ, ଏହା
ସହିତ ଅନୁ େୂଳ ମୂଲୟାୟନ ଓ ଗୁଣେତ୍ତା ସାମେୀ ଉପଲବ୍ଧ େରାଇୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ିେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷେ କପାଟୋଲକର
ଗଣିତ ଏେଂ ଭାଷା ସମବନ୍ଧୀୟ ସାମେୀ ଉପଲବ୍ଧ କହେ ।
ର୍) ଶିକ୍ଷେଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ କେୈଷୟିେ ସୁେଧ
ି ା ସୁକ ାଗ କ ାଗାଇ ଦିଆ ିେ, ଏେଂ ପଠନ ଓ କ ାଗାକ ାଗର ସଂସ୍କୃତ ି
ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସେେସାଧାରଣ ଓ ସ୍କୁଲ େନ୍ଥାଗାରର େିସ୍ତାର େରା ିେ ।
ଘ) ପ୍ରଥମ କେଡ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କତ୍ରୈମାସିେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଫମା୍ୁୟଲ (school preparation module)
ଉପକ ାଗ େରିକେ ।
ଙ) ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାେୁ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ଦିଆ ିେ ାହା ମୂଳଭୂତ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗାଣିତେ
ି ଜ୍ଞାନେୁ ସେଳ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ
େରିେ ।
ଚ) ଏେ ଜାତୀୟ ଟୁୟଟର କାଯଗୟକ୍ରମ (ପିଅର ଟୁୟଟର) ଏେଂ କଗାଷ୍ଠୀରୁ େଛା କହାଇଥିୋ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ କନଇ
ପ୍ରତିକାରମଳ
ୂ କ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ କାଯଗୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ େରା ିେ।
ଛ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁ ପାତ ୩୦:୧ କହେ ।
ଜ) ସାମାଜିକ କମଗୀ ଏବାଂ ପରାମଶଗଦାତାମାନଙ୍କ ସହକ ାଗକର ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାପନ ଏେଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନସିେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରା ିେ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର କ ାଗଦାନ ଏେଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଫର୍ାଷ୍ଠୀ ଓ ଫେଚ୍ଛାଫସବୀଙ୍କର ଗତିଶୀଳତାକର ଶିକ୍ଷା
ନୀତିର ଉକଦଶୟ କମୌଳିେ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗାଣିତେ ଜ୍ଞାନ ସେୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ େରା ିେ ।
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୩. ଶିକ୍ଷାର ସାବଗଜନୀନ ପ୍ରଫବଶ ଅଧିକାର ଏବାଂ ବିଦୟାଳୟର ସବୁ ସ୍ତରଫର ଫସମାନଙ୍କୁ ପାଠ
ନଛାଡିବାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା
ଉଫେଶୟ: ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକର େିନା ମୂଲୟକର ୩ ରୁ ୧୮ େଷେ େୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ୋଧ୍ୟତାମୂଳେ
ପ୍ରକେଶ ଅଧିୋର ଓ ଅଂଶେହଣେୁ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଅନିୋ େୟ େରିୋ ।
େିଦୟାଳୟକର ନାମକଲଖ୍ାର ପ୍ରଗତିେୁ ଦୃ ଷ୍ଟିକର ରଖି ଏହି ନୀତି େିଦୟାଳୟକର ପିଲାମାନଙ୍କ କ ାଗଦାନେୁ େଜାୟ ରଖିୋକର
ଆମର ଅସାମଥେୟତାର ସମସୟା ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱାକରାପ େରୁଛି ।
କ) ୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା େିଭିନ୍ନ ଉପାୟକର ପ୍ରାକ୍–େିଦୟାଳୟରୁ ମାଧ୍ୟମିେ େିଦୟାଳୟ ପ େୟନ୍ତ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଫମାଟ
ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁ ପାତ ହାସଲ େରିୋେୁ କହେ ।
ଖ) େତ୍ତେମାନର େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି କର ଅଧିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େହଣ, ଅେକହଳିତ ସ୍ଥାନଗୁଡେ
ି କର ନୂ ତନ ସୁେଧ
ି ା, ଗମନାଗମନ ଓ
ଛାତ୍ରୋସର ସୁବଧ
ି ା, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ େିକଶଷ େରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଆଦିେୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କଦୋ ସହ ଏହି
ଅସୁେଧ
ି ାଗୁଡେ
ି ୁ ପୂରଣ େରା ିେ ।
ର୍) ନାମ ଫଲଖାଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥାନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଫଳାଫଳେୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖି, ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େିଦୟାଳୟରୁ
ଚାଲି ାଇଥିୋ ଓ େିଦୟାଳୟକର ନାମ କଲଖ୍ାଇ ନଥିୋ ପିଲାମାନଙ୍କପାଇଁ ଶିକ୍ଷେ, ସାମାଜିେ େମେୀ ଓ ପରାମଶେଦାତାମାନଙ୍କୁ
କନଇ, ଏେଂ ସ୍କୁଲ ଆସୁନଥିୋ େିକଶାର େିକଶାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍େ-ଅେଧି ୋ େୟକ୍ରମ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରା ିେ । ଔପଚାରିେ
ଓ ଅକନୌପଚାରିେ େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର େହୁ ମଖ୍
ୁ ୀ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁକ୍ତ, ଦୂ ରସ୍ଥ-ଶିକ୍ଷା ଏେଂ ପ୍ର ୁକ୍ତି େିଦୟା ମାଧ୍ୟମକର ଉପଲବ୍ଧ
େରା ିେ ।
ଘ) ଦି ସ୍ୱାସ୍ଥୟଗତ ୋରଣରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକନ େିଦୟାଳୟ ଆସିୋେୁ ସକ୍ଷମ କହାଇପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି କତକେ କସମାକନ ଫଯଫତ
ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ବିଦୟାଳୟକୁ ରସିଫବ କସଥିପାଇଁ ପଦକକ୍ଷପ ନିରଯିବ। ଏଥିପାଇଁ େିଦୟାଳୟକର ସ୍ୱାସ୍ଥୟେମେୀଙ୍କୁ ନି ୁକ୍ତି େରିୋ,
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପିତାମାତା ସକେୋପରି ସମାଜକର ସକଚତନତା ସୃଷ୍ଟି େରିୋ ଏେଂ କସମାନଙ୍କୁ ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ ସହିତ
ସଂ ୁକ୍ତ େରା ିେ ।
ଙ) ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଆେଶୟେତାଗୁଡେ
ି କ ପରି ଶାରୀରିେ ଓ ମାନସିେ ନିରାପତ୍ତା, ପ୍ରକେଶ ଓ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ,
େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ର ଅଣ-େୟେସାୟିେ ପ୍ରେୃ ତ ି ଓ ସେେନମ
ି ନ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ଆଦିକର ସବଗନମ
ି ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିେ । ଏହା ସ୍ଥାନୀୟ
ପରିେତ୍ତେନ ଓ େିେଳ୍ପ ମକଡଲେୁ ଅନୁ ମତି କଦେ

ାହା ସରୋରୀ ଓ କେସରୋରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ୁ େିଦୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା େରିୋ

ପାଇଁ ସହଜ େରିେ ।
ଚ) ପ୍ରାକ୍–େିଦୟାଳୟଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କେଡ୍ ପ େୟନ୍ତ ମୁକ୍ତ ଓ ୋଧ୍ୟତାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାର ଉପଲବ୍ଧ େରାଇୋେୁ ନିଶ୍ଚିତ େରିୋପାଇଁ
ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମେୁ ସମ୍ପ୍ରସାର୍ କରାଯିବ ।
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୪. ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପର୍ଦ୍ତି ସମବନ୍ଧତ
ି ସାଂରଚନା
ଉଫେଶୟ: ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ସମବନ୍ଧୀୟ ଢାଞ୍ଚାକର ପରିେତ୍ତେନ ଅଣା ିେ ଫଳକର କର୍ାଷାପାଠ ସେୁ ଠୁ
େମ୍ କହେ, ଏେଂ ଏେେିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କେୌଶଳ କ ପରିେି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଚିନ୍ତନ, ସୃଜନଶୀଳତା, କେୈଜ୍ଞାନିେ ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ,
କ ାଗାକ ାଗ, ସହକ ାଗ, େହୁ ଭାଷିେତା, ସମସୟା ସମାଧାନ, ନୀତି ସମବନ୍ଧୀୟ, ସାମାଜିେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ସାକ୍ଷରତା ଆଦିେୁ କପ୍ରାାାହନ ଦିଆ ିେ ।
େିୋଶର ଆେଶୟେତାେୁ ପୂରଣ େରିୋ ସହ ଶିକ୍ଷାଥେୀଙ୍କୁ କସମାନଙ୍କ େିୋଶର େିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକର ଆେହ େୃ ଦ୍ଧେ
ି ରିୋ ପାଇଁ
ସ୍କୁଲ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ କଶୈକ୍ଷଣିେ ଢାଞ୍ଚାେୁ ନୂ ତନ ରୂପ ଦିଆ ିେ ।
କ) େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ନୂ ତନ ପାଠୟକ୍ରମ ଓ କଶୈକ୍ଷଣିେ ଢାଞ୍ଚା କ ାଜନାର ରୂପଫରଖ ୫+୩+୩+୪ ଅନୁ ସାକର
କହେ :


ପ୍ରାଥମିେ ସ୍ତର (୩ ରୁ ୮ େଷେ): ମସ୍ତି ଷ୍କର ଦୁ ତ େିୋଶ; କଖ୍ଳ ଏେଂ ସକ୍ରିୟ ଆେିଷ୍କାର ଆଧାରକର ଶିକ୍ଷା



ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସ୍ତର (୮ ରୁ ୧୧ େଷେ): କଖ୍ଳ ଏେଂ ଆେିଷ୍କାର ଆଧାରକର ଆଗେୁ େକଢ଼ଇୋ; ଏେଂ ସଂଗଠିତ
ଶିକ୍ଷାେୁ ଅେସ୍ଥାନ୍ତର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ େରିୋ



ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର (୧୧ ରୁ ୧୪ େଷେ): େିଷୟ ସମବନ୍ଧକର ଶିକ୍ଷା େରିୋ; କଶୈଶେରୁ କେୈକଶାର ସ୍ତରେୁ ଗତି େରିୋ



ମାଧ୍ୟମିେ ସ୍ତର (୧୪ ରୁ ୧୮େଷେ): ଜୀେନ ାପନ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ;ି ପ୍ରାରମ୍ଭିେ କ ୌେନାେସ୍ଥାେୁ ଗତି
େରିୋ

ଖ) ମାଧ୍ୟମିେ ସ୍ତରକର ୪ େଷେର େହୁ େଧ
ି େିଷୟ ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟୟନକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ େିଷୟର ଗଭୀରତା,
ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଚିନ୍ତନ, ଜୀେନର ଆୋଂକ୍ଷା ଆଦିେୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ ।
ର୍) ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଥେୀଙ୍କୁ େିେଶିତ େରିୋ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତି ଓ ସାମେୀ ପୁଣିଥକର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରା ିେ। ପ୍ରମୁଖ୍
ଅେଧାରଣା ଓ ଆେଶୟେୀୟ େିଚାରେୁ ଦୃ ଷ୍ଟିକର ରଖି ପାଠୟକ୍ରମର ଫବାଝ େମ୍ େରା ିେ, ଫଳକର ଗଭୀର ଓ ଅଧିେ
ଅନୁ ଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପରିସର ସୃଷ୍ଟି କହେ ।
ଘ) ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା, କେୈଜ୍ଞାନିେ ପ୍ରେୃ ତ୍ତ,ି େଳା ଓ କସୌନ୍ଦ େୟକୋଧ, ସଂଚାର, ନୀତି ସମବନ୍ଧୀୟ େିଚାର
େୁ ଦ୍ଧ,ି ଡିଜଟ
ି ାଲ ସାକ୍ଷରତା, ଭାରତ େିଷୟକର ଜ୍ଞାନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିୋସୀ, କଦଶ, ଓ େିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ କହଉଥିୋ ସମସୟାର
ଜ୍ଞାନ େିଷୟକର ଦକ୍ଷତାର େୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉାାହିତ େରା ିେ ।
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ଙ) କଗାଟିଏ ପରିବତ୍ତଗନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ- ପାଠୟକ୍ରମ, ସହ-ପାଠୟକ୍ରମ େିମବା ପାଠୟକ୍ରମ ୋହାର କକ୍ଷତ୍ର, େଳା ଓ େିଜ୍ଞାନ, ଏେଂ
େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ କଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟକର େିକଶଷ ପୃଥିେୀେରଣ ରହିେ ନାହିଁ, ଫଳକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖ୍କର ମାଧ୍ୟମିେ
େିଦୟାଳୟ ସ୍ତରକର େିଷୟ ପରିେତ୍ତେନ ଓ ପସନ୍ଦ େରିୋର ସମ୍ଭାେନା ରହିେ।
ଚ) ଅତି େମକର ପଞ୍ଚମ କଶ୍ରଣୀ ପ େୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷ୍ା/ମାତୃଭାଷ୍ାଫର ଶିକ୍ଷାଦାନ କହେ, େିନ୍ତୁ ଏହାେୁ ଅଷ୍ଟମ କଶ୍ରଣୀ
ପ େୟନ୍ତ ଅୋଧିୋର ଦିଆ ିେ ଏେଂ କ ଉଁଠାକର ଆେଶୟେ କହେ କଗାଟିଏ ପରିେତ୍ତେନୀୟ (ଦ୍ୱି-ଭାଷୀ) ଭାଷା େୟେସ୍ଥା
େରା ିେ।
ଛ) ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକର ଉଚ୍ଚମାନର କ କତଦୂ ର ଆେଶୟେ ଓ ସମ୍ଭେ ପାଠୟପୁସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧ କହେ ଏେଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠୟ ସାମେୀର େିୋଶ େରା ିେ।
ଜ) ସମେ କଦଶକର ତ୍ରି-ଭାଷ୍ୀ ସତ୍ର
ୂ ୋ େୟୋରୀ େରା ିେ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷେଙ୍କୁ େିୋଶ େରିୋ ଓ ନି ୁକ୍ତି କଦୋ ପାଇଁ େିକଶଷ
େୟେସ୍ଥା ରହିେ।
ଝ) ଷଷ୍ଠ କଶ୍ରଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ କଶ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟକର ବୃ ତ୍ତିର୍ତ ଦକ୍ଷତା ଓ କେୌଶଳ ଉପକର କଗାଟିଏ େଷେ ସକେେକ୍ଷଣ ପାଠୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କହେ । ନେମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ମିଶ୍ରଣ ଓ କମଳ ପାଇଁ େିେଳ୍ପ ରହିେ, ଅଧିେ ପାରମ୍ପରିେ
କଶୈକ୍ଷଣିେ ପାଠୟକ୍ରମ ସହିତ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ପାଠୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କହେ।
ଞ) ୨୦୨୦ କଶଷ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ ଫେମୱାକଗେୁ ସମୀକ୍ଷା ଏେଂ ସଂକଶାଧନ େରା ିେ ଓ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିେ
ଭାଷାକର ଉପଲବ୍ଧ କହେ। ନୂ ତନ ପାଠୟପୁସ୍ତକର େିୋଶ େରିୋ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଅନୁ ୋଦ ଉପଲବ୍ଧ େରା ିେ।
ଟ) ମଲ
ୂ ୟାୟନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ େିୋଶକର ସାହା ୟ େରିୋ ପାଇଁ ପରିେତ୍ତେନ େରା ିେ। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା (କୋଡ୍େ
ପରୀକ୍ଷା ସକମତ) ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଆକଦଶ କ୍ଷମତା ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅେଧାରଣା ଓ ଦକ୍ଷତାେୁ ପରୀକ୍ଷା େରିେ। ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ
େିଦୟାଳୟ ସ୍ତର ଓ ଉପର କଶ୍ରଣୀଗୁଡେ
ି ର ମୂଲୟାୟନ ଆେଶୟେ ଅନୁ ାୟୀ େମ୍ପୁୟଟର ଜରିଆକର କହେ।
୨୦୨୦/୨୦୨୧ ପରଠାରୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା ଓ େିଭିନ୍ନ େିଷୟକର ପରୀକ୍ଷା
ପରିଚାଳନ େରିେ ାହା େଷେେ ମଧ୍ୟକର ଅକନେ ଥର କହେ।
ଠ) େିଦୟାଳୟରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପ େୟନ୍ତ େିଷୟ-କେୈନ୍ଦ୍ରେ
ି ଓ ପ୍ରେଳ୍ପ–ଆଧାରିତ େଲବ୍, ଆୋସିେ େୀଷମ ୋ େୟକ୍ରମ, ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ଓ
ପ୍ରତିକ ାଗିତା ଆଦି ମାଧ୍ୟମକର ଅପୂବଗ ଫମଧା ଓ ରେହେୁ ଚିହ୍ନଟ େରା ିେ ଏେଂ ଉାାହିତ େରା ିେ।
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୫. ଶିକ୍ଷକ- ପରିବତ୍ତଗନର ଦିର୍ଦଶଗକ
ଉଫେଶୟ େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାୋଂକ୍ଷାସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ, ଉଚ୍ଚ କ ାଗୟତା
ସମ୍ପନ୍ନ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଭାକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ େିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ିୋେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିୋ।
ଏହି ନୀତି ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜର ସେୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ସଭୟ ଓ ପରିେତ୍ତେନର ଦିଗଦଶେେ ଭାକେ ପରିେଳ୍ପନା େକର।
ଗୁଣାତ୍ମେ ଶିକ୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର କ କେୌଣସି କଚଷ୍ଟାର ସଫଳତା ଶିକ୍ଷେଙ୍କର ଗୁଣେତ୍ତା ଉପକର ନିଭେର େରିଥାଏ।
କ) ଅେକହଳିତ ୋମୟ, ଜିଲ୍ଲା ଆଦିୋସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚାରି େଷିଆ ସମନିବତ େି ଏଡ୍. େରିୋ ପାଇଁ ଫମଧା
ରଧାରିତ ବୃ ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେ। କେକତେ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକର କସମାନଙ୍କ ଚାେିରର
ି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରା ିେ।
େିକଶଷ େରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ କକ୍ଷତ୍ରକର ଅୋଧିୋର ଦିଆ ିେ।
ଖ) ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ େିଦୟାଳୟକର େୟାପେ ଶିକ୍ଷେ ଆେଶୟେତା କ ାଜନା ଅନୁ ାୟୀ ମଜେୁ ତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ଚାକିରି

ଦିରଯିବ, ଏଥିକର େିେଧ
ି ତାେୁ ନିଶ୍ଚିତ େରି ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାକର ଦକ୍ଷ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅୋଧିୋର ଦିଆ ିେ। ପ୍ରଥମ
କସାପାନକର ଶିକ୍ଷେ କ ାଗୟତା ପରୀକ୍ଷାେୁ ପୁନଗେଠନ େରା ିେ, ଏହା ପକର କମୌଖିେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦଶେନ କହେ
। େତ୍ତେମାନ କ ପରି ଅକନେ ରାଜୟକର ସ୍କୁଲ ପରିସରକର ନି ୁକ୍ତ େରା ାଉଛି କସହିପରି ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକର

ଚାେିରି ଦିଆ ିେ, ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କେୈଷୟିେ-ଆଧାରକର ନିଶ୍ଚିତ ୋ େୟୋଳ ଓ ନିୟମ ଅନୁ ସାକର େଦଳି େରା ିେ। ୋମାଞ୍ଚଳକର
ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କସମାନଙ୍କୁ କପ୍ରାାାହନ ଦିଆ ିେ।

ର୍) ପାରା-ଶିକ୍ଷକ (କ ାଗୟତାେିହୀନ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତେ
ି ଶିକ୍ଷେ)ମାନଙ୍କ େୟେସ୍ଥା ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ସମେ କଦଶକର ବନ୍ଦ କରି
ଦିରଯିବ।

ଘ) ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ବୃ ତ୍ତିର୍ତ ବିକାଶ ପରିେତ୍ତେନୀୟ ଓ ମଡୁୟଲାର େୟେସ୍ଥା ଆଧାରକର ଅେିଚ୍ଛନ୍ନ
ି ଭାକେ କହେ । ଏଥିକର
ଶିକ୍ଷେମାକନ େ’ଣ ଓ େିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ େରିକେ କସମାକନ ୋଛିକେ। ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷେଙ୍କୁ ନି ୁକ୍ତି କଦୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ିେ

ଏେଂ କସମାନଙ୍କୁ ପରାମଶେ କଦୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା େହଣ େରା ିେ। ରାଜୟଗୁଡେ
ି ଚୟନ ଆଧାରିତ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶପାଇଁ ପ୍ର ୁକ୍ତି
େିଦୟା ଆଧାରିତ େୟେସ୍ଥା େହଣ େରିକେ ଏେଂ ପ୍ରକତୟେ ଶିକ୍ଷେଙ୍କ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶ ସମବନ୍ଧୀୟ ୋ େୟେଳାପେୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିକେ
। କେୌଣସି କେୈନ୍ଦ୍ରେ
ି ପାଠୟକ୍ରମ ନିଦ୍ଧୋରଣ କହେ ନାହିଁ ପୁନଃ–ମକଡଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କହେ ନାହିଁ, ଓ କେୌଣସି େକଠାର ମାନଦଣ୍ଡ

ରହିେ ନାହିଁ। ଏହି ୋ େୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସମବଳ କ ାଗାଉଥିୋ କଲାେଙ୍କୁ ସାେଧାନତା ସହୋକର ଚୟନ େରା ିେ ଫଳପ୍ରଦ
ଭାକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ିେ ଏେଂ ଏହି ଭୂମିୋର ନିଦଷ୍ଟ
ି ଅେଧି ରହିେ।
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ଙ) ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କାଯଗୟକ୍ରମକୁ ସୁବଧ
ି ା ଫଦବା ପାଇଁ

କଥଷ୍ଟ କମୌଳିେ ଆନୁ ଷଙ୍ଗି େ େୟେସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସମବଳ ସହିତ

ଆେଶୟେୀୟ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷେ ଅନୁ ପାତ ରଖ୍ା ିେ। ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ସାହା ୟ େରିୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିୋରେ
ୋ େୟକ୍ରମର େୟେସ୍ଥା େରା ିେ କ ପରିେି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ େରିପାରିକେ।
ଚ) େିଦୟାଳୟ ୋ େୟ ସମୟକର ଅଣ କଶୈକ୍ଷିେ ୋ େୟକ୍ରମ (ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ କରାକଷଇ େରିୋ େିଦୟାଳୟ
ସାମେୀ ଆଣିୋ ଇତୟାଦି) କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଫୟାଜିତ ନକରି କସମାକନ େିପରି ଶିକ୍ଷାଦାନ େରିକେ କସଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ
େରା ିେ। ଅନୟ ପକ୍ଷକର େିନା ୋରଣକର େିମବା ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଛୁ ଟ ି େିନା ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ରହିକଲ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ େରା ିେ।

ଛ) ପ୍ରକତୟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଜବୁ ତ ରନ୍ତଃବିଦୟାଳୟ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଫର୍ାଟିଏ ସହାୟକ ବିଦୟାଳୟ
ସାଂସ୍କୃତ ି ର୍ଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଫବ। େିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତ ି ଏହାର

ାଞ୍ଚ େରିେ ଏେଂ େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା

ନିକଦେଶାଳୟର ଅଧିୋରୀମାକନ ଏହିପରି ସଂସ୍କୃତେ
ି ୁ ସାହା ୟ େରିୋ ପାଇଁ ୋ େୟ େରିକେ।
ଜ) ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକର ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ େରିୋ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷେ ଓ ଶିକ୍ଷେଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକର
ଉଚ୍ଚମାନର ସାମେୀ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ।

ଝ) େତ୍ତେମାନ ଥିୋ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନର୍ୁଡକ
ି ୁ ସଶକ୍ତ େରିୋ ପାଇଁ କଗାଟିଏ ତ୍ନଶୀଳ କ ାଜନା ସହ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ୁ ପୁଣି
ଉଜ୍ଜୀେିତ େରିୋ ପାଇଁ ଅୋଧିୋର ଦିଆ ିେ।

ଞ) ସେେନମ
ି ନ େଷେର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ତ ପ୍ରଶାସନ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମଥେ
କହକେ। ଦୀର୍େ ସମୟ ପକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଶାସନ ପଦଗୁଡେ
ି ପ୍ରଶାସନକର ଆେହୀ ଥିୋ େିଶଷ୍ଟ
ି ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ସଂରକ୍ଷିତ କହାଇ ରହିେ।
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୬. ଫଦଶର ପ୍ରଫତୟକ ଛାତ୍ରପାଇଁ ସମାନ ଏବାଂ ନୟାୟସଙ୍ଗତ ଶିକ୍ଷା
ଏହି ନୀତିର ଉକଦଶୟ କହଉଛି କଦଶକର ଏଭଳି ଏେ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରିୋ କ ଉଁଠି ପ୍ରକତୟେ ପିଲାଙ୍କ ନୟାୟସଙ୍ଗତ
ଓ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଲାଭୋନ୍ କହକେ ଫଳକର କେୌଣସି ପିଲା ଜନମ େିମବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ୋ ପରିସ୍ଥତ
ି ି ୋରଣରୁ ଶିକ୍ଷା େହଣ ଓ
ଉନ୍ନତି େରିୋର ସୁକ ାଗରୁ େଞ୍ଚିତ କହକେ ନାହିଁ।

ଉଫେଶୟ କଗାଟିଏ ନୟାୟସଙ୍ଗତ ଓ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥା ହାସଲ େରିୋ ଫଳକର ସମସ୍ତ ପିଲା ଶିକ୍ଷା ପାଇୋ ଓ ଉନ୍ନତି
େରିୋ ପାଇଁ ସମାନ ସୁକ ାଗ ପାଇକେ, ଫଳକର ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସମକସ୍ତ ଓ ସମସ୍ତ ସାମାଜିେ େଗେକର ଶିକ୍ଷା େହଣର
ଫଳାଫଳ ସମାନ ରହିେ।

କ) ଅବଫହଳିତ ଫର୍ାଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିେ କଶୈଶେ ଶିକ୍ଷା କମୌଳିେ ସାକ୍ଷରତା ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା, େିଦୟାଳୟ
ପ୍ରକେଶ ନାମଫଲଖା ଓ ଉପସ୍ଥାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ନୀତିର୍ତ ୋ େୟାେଳୀକର ଉଫେଶୟଭିତ୍ତିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆ ିେ।
ଖ) ସମେ କଦଶକର ଅେକହଳିତ ଅଞ୍ଚଳକର ବିଫଶଷ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପିତ କହେ। ରାଜୟଗୁଡେ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମାଜିେ େିୋଶ ଓ
ସାମାଜିେ ଅଥେକନୈତେ
ି ସୂଚନାଙ୍କ ଆଧାରକର ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡେ
ି ୁ କର୍ାଷଣା େରିକେ ଏେଂ ରାଜୟଗୁଡେ
ି େରିଥିୋ ଖ୍ଚ୍ଚେକର
୨ ୧ ଅନୁ ପାତକର କେନ୍ଦ୍ର ଆଥିେ ସାହା ୟ କଦେ। ଏହି ନୀତିକର ଅେକହଳିତ କଗାଷ୍ଠୀେୁ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ େରା ିେ ଏେଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ
ରାଜୟର ମିଳତ
ି ସତେେ ଦୃ ଷ୍ଟିକର ଏହି ଅଞ୍ଚଳକର ୋ େୟ େରିୋ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉକଦଶୟ କହେ।
ର୍) କେକତାଟି ମୁଖୟ ପଦଫକ୍ଷପ କହଉଛି ଅେିରତ ସକମବଦନଶୀଳ ଭାକେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କସମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା େିୋଶ େରିୋ
କଶୈକ୍ଷିେ ଭାକେ ଅେକହଳିତ କଗାଷ୍ଠୀରୁ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ନିକୟାଜିତ େରିୋର େିେଳ୍ପ ରାସ୍ତା ସୃଷ୍ଟି େରିୋ କଶୈକ୍ଷିେ ଭାକେ
ଅେକହଳିତ କଗାଷ୍ଠୀରୁ ଅଧିେ ପିଲାଙ୍କୁ କନଇ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅନୁ ପାତକୁ ୨୫ ୧ରୁ ଅଧିେ ନରଖିୋ ବିଦୟାଳୟଫର ସମନିବତ
ପରିଫବଶ ସୃ ଷ୍ଟି କରିବା ାହା ୋହାେୁ ହଇରାଣ େରିେ ନାହିଁ ପରିହାସ େରିେ ନାହିଁ ଓ ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ହିଂସା ଓ େହିଷ୍କାର
ଭଳି ର୍ଟଣା ସୃଷ୍ଟି େରିେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାଠୟକ୍ରମକୁ ଆେଶୟେୀୟ ସଂକଶାଧନ େରା ିେ।

ଘ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପରିସଂଖ୍ୟାନ େିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସାଂେହ କରାଯାଇଥିବା ତର୍ଥୟର େିକଶଲଷଣ ସାହା ୟକର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ତଥୟ
ସଂେହାଳୟକର ପ୍ରକତୟେ ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଦୟତନ ତଥୟ ରଖ୍ା ିେ।

ଙ) ନୀତିକର କଗାଟିଏ ଜାତୀୟ ଫ୍ଣ୍ଡ୍ ମାଧ୍ୟମଫର ପ୍ରଫତୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରର୍ଥଗକ ସହାୟତା କଦୋର େୟେସ୍ଥା ଅଛି। ଏହି ଫଣ୍ଡ୍
େିକଶଷ ଭାେକର ଅେକହଳିତ କଗାଷ୍ଠୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରେୃ ତ୍ତ,ି େିୋଶଶୀଳ ସଂସାଧନ ଓ ସୁେଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ େରିୋ ପାଇଁ
ଜିଲ୍ଲା ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ୁ ସହାୟତା କଦେ। ର୍ଫବଷ୍୍ା ଓ ସମାଫବଶୀ ଶିକ୍ଷା େିେଳ୍ପ ସାହା ୟକର ଜାତୀୟ ଟୁୟଟର ୋ େୟକ୍ରମ
ଓ ପ୍ରତିୋରେ ସାହା ୟ ନିକଦେଶ ୋ େୟକ୍ରମକର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ ସହିତ ଜଳଖିଆ ଏେଂ େିକଶଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁକ ାଗ ନିମିତ୍ତ
ସାହା ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ।

ଚ) େିଦୟାଳୟର ଶିକ୍ଷେ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଲି ଙ୍ଗର୍ତ ଅସମାନତା ଦୂ ର େରିୋ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ କ ାଗଦାନ ଆଉ
ଶିକ୍ଷା, ରଦିବାସୀ ଜାତି ଓ ଧାମିକ ଫର୍ାଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷା ଫକ୍ଷତ୍ରଫର ଏହି ସମୁଦାୟର ପିଲାମାଫନ କ ପରି ନିଶ୍ଚିତ ଓ ନିଦ୍ଧୋରିତ
ଶିକ୍ଷା ଲାଭ େରିକେ, ସହରର ର୍ରିବ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କ ବିଫଶଷ୍ ରବଶୟକତା ସହିତ କିନ୍ନର ଫେ୍ୀର ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକେଶୀ
18

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୨୦୧୯
େିଦୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ କରାତକର ସାମିଲ େରିୋ, ପ୍ରାରମ୍ଭିେ କଶ୍ରଣୀରୁ ୧୨ କଶ୍ରଣୀ ାଏ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ େରାଇୋ ପାଇଁ ଏହି
ନୀତିକର କେୈଚତ୍ର
ି ୟପୂର୍ଣ୍େ ହସ୍ତକକ୍ଷପ ରହିେ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୨୦୧୯

୭. ସ୍କୁଲ୍ କଫଲେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମଫର ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଫର ଶାସନ
ଉଫେଶୟ: େିଦୟାଳୟର ସଂସାଧନେୁ ମିଳମ
ି ଶ
ି ି େୟେହାର େରିୋ ନିମତ୍ତ
ି ସୁେଧ
ି ା େରିୋ ଆଉ େିଦୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନେୁ ଅଧିେ
ସ୍ଥାନୀୟ, ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଦକ୍ଷ େରିୋ ପାଇଁ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ୁ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସକର କଗାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ େରା ିେ।
ସରୋରୀ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି େିକଶଷ େରି କଛାଟ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ କହଉଥିୋ ସଂସାଧନ ଅଭାେର ନିରାେରଣ
ପାଇଁ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ ସାହା ୟ େରିେ। କ କହତୁ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନେରି ଏୋଧିେ ସରୋରୀ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ୁ
କଗାଟିଏ ସାଙ୍ଗଠାନିେ ଏେଂ ପ୍ରଶାସନିେ ୟୁ ନଟ
ି ମଧ୍ୟକର ଅଣା ିେ, ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର କଦଖ୍ାକଦଉଥିୋ
ୋଧାଗୁଡେ
ି ସହିତ କେୌଣସି ପ୍ରୋର େୁ ଝାମଣା ନେରି କଗାଟିଏ ଫଳପ୍ରଦ ଶାସନ େୟେସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି େରିେ।
କ) ଜନସଂଖ୍ୟା େଣ୍ଟ୍ନ, କ ାଗାକ ାଗ ଏେଂ ଅନୟ ସ୍ଥାନୀୟ େିଚାର ଅନୁ ାୟୀ ରାଜୟ ସରୋରଗୁଡେ
ି ୨୦୨୩ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା
ବିଦୟାଳୟର୍ୁଡକ
ି ୁ କଫଲେକ୍ସର୍ୁଡକ
ି ଫର ଫର୍ାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ େରିକେ। କଗାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ େରିୋ ୋ େୟକର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଓ େମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
(୨୦ରୁ େମ୍) ଥିୋ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ୁ ଅନ୍ତେଭୁକ୍ତ େରା ିେ। ଏହା ସହିତ ଗମନାଗମନ େୟେସ୍ଥା କ ାଗଁୁ ପ୍ରକେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ୋଧାପ୍ରାପ୍ତ କହେ ନାହିଁ। େତ୍ତେମାନର େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ର ଅେସ୍ଥା ଆେଳନ େରିୋେୁ ରାଜୟଗୁଡେ
ି ପାଇଁ ଏହା ଏେ ସୁକ ାଗ
କହେ।
ଖ) ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସଗୁଡେ
ି କଛାଟ କଛାଟ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି କର ପରିଣତ କହକେ, ଏେଂ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଫର୍ାଷ୍ଠୀ ସୃ ଷ୍ଟି କରିବ, କ ଉଁମାକନ ଏୋଠି ୋମ େରିକେ ଓ ପରସ୍ପରେୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ଶାସନଗତ ଭାକେ
ସମଥେନ େରିକେ। ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ ସରୋରୀ େିଦୟାଳୟ େୟେସ୍ଥାର ପ୍ରାଥମିେ ଶାସନଗତ ୟୁ ନଟ
ି କହେ।
ର୍) କଗାଟିଏ ପ୍ରାଥମିେ ପ େୟାୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ ପ େୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ୧୦ ରୁ ୨୦ଟି ସରୋରୀ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି କର
ସଂ ୁକ୍ତ ଅେିଚ୍ଛନ୍ନ
ି କଭୌକଗାଳିେ ଅଞ୍ଚଳକର କଗାଟିଏ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ ଗଠିତ କହେ। ମାଧ୍ୟମିେ େିଦୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷେ ସ୍କୁଲ
େକମ୍ପଲକ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କହକେ।
ଘ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ ଅର୍ଦ୍ଗ େୟାଂ-ଶାସିତ ୟୁ ନଟ
ି କହେ,

ାହା ପ୍ରାଥମିେ ପ େୟାୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ ପ େୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା

ପ୍ରଦାନ େରିେ। କମୌଳିେ, ପ୍ରାଥମିେ ଓ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ େିଦୟାଳୟ, ଏେଂ ନିେଟକର ଥିୋ ସମସ୍ତ
ପ୍ରାଥମିେ େିଦୟାଳୟ ସକମତ କଗାଟିଏ ମାଧ୍ୟମିେ େିଦୟାଳୟ (୯ରୁ ୧୨ କଶ୍ରଣୀ) େୁ କନଇ ଏହା ଗଠିତ କହେ।
ଙ) େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ୁ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସକର ଫର୍ାଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦୟାଳୟର୍ୁଡକ
ି େିଭିନ୍ନ େିଷୟର ଶିକ୍ଷେ, କ୍ରୀଡା, ସଂଗୀତ
ଓ େଳା ଶିକ୍ଷେ, ପରାମଶେଦାତା ଓ ସାମାଜିେ େମେୀ ଆଦିଙ୍କଠାରୁ ଲାଭୋନ କହକେ। ପରୀକ୍ଷାଗାର, େନ୍ଥାଗାର, ଆଇସିଟ ି
ଉପେରଣ, ସଂଗୀତ ଉପେରଣ, କ୍ରୀଡା ଉପେରଣ, କ୍ରୀଡା କକ୍ଷତ୍ର ଇତୟାଦିେୁ ଏୋଠି େୟେହାର େରିପାରିକେ
ସହଜକର ସରୋରୀ ସମବଳର ସକେୋତ୍ତମ େୟେହାର କହାଇପାରିେ।
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ଚ) ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଫର୍ାଟିଏ ସୁସାଂହତ ସମଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି େରିୋ ଏେଂ ଏଥିକର ସୁସଂ ୁକ୍ତ କଭୌକଗାଳିେ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକର ଥିୋ
ପ୍ରଥମ ତିନ ି େଷେର କମୌଳିେ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ େିଦୟାଳୟ, େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଓ କପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ େିକଶଷ ଆେଶୟେତା ରଖ୍ୁଥିୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ଅନୁ ଷ୍ଠାନେୁ ଅନ୍ତେଭୁକ୍ତ େରିୋ କହଉଛି ଏହାର
ଲକ୍ଷୟ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ପରସ୍ପରେୁ ସାହା ୟ େରିକେ। ଜିଲ୍ଲାକର ଥିୋ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ମଧ୍ୟ ସାହା ୟ
େରିକେ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିକ୍ଷେଙ୍କର େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶକର ସାହା ୟ)।
ଛ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ ପାଇଁ କଗାଟିଏ େୟାପେ ଶିକ୍ଷେ େିୋଶ କ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କହେ ଏେଂ ସାପ୍ତାହିେ କେୈଠେ, ଶିକ୍ଷା
କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକର ସକଚତନ ଭାେକର େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶ େରା ିେ। ଏହା ସାଙ୍ଗେୁ ଆକଲାଚନା ଚକ୍ର, କଶ୍ରଣୀ େକ୍ଷର
ଉପକର ନଜର ରଖିୋ, ୋହୟ ପରିଦଶେନ ଆଦି ଅନୟ ପ୍ରୋର ନିରନ୍ତର େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶ େରା ିେ। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ସଂସ୍ଥା ଏେଂ େଲକ୍ ଓ କଗାଷ୍ଠୀ ସମବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସକମତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ଶିକ୍ଷା ସାହା ୟ େୟେସ୍ଥା ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ େୟେସ୍ଥାକର ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ
କହେ।
ଜ) ପ୍ରକତୟେ ସ୍କୁଲ େକମ୍ପଲକ୍ସ କଗାଟିଏ ସ୍କୁଲ କଫଲେକ୍ସ ପରିଚାଳନା ସମିତ ି ରହିେ। ଏହି ସମିତକି ର େକମ୍ପଲକ୍ସକର ଥିୋ ସମସ୍ତ
େିଦୟାଳୟ ଓ େକମ୍ପଲକ୍ସ ସହ ସଂ ୁକ୍ତ କହାଇଥିୋ ଅନୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନଧି
ି ସଦସୟ ରହିକେ। ଏଥିକର ମଧ୍ୟ କପ୍ରୌଢ଼
ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ଓ କଗାଷ୍ଠୀ ସମବଳ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନୟ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତିନଧି
ି ରହିକେ। ରାଜୟ ଓ ଏହାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସହ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ
େଥାୋତ୍ତୋ େରିୋ ପାଇଁ ସମିତ ି ପାଖ୍କର କ୍ଷମତା ରହିେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦଶେନ ପରିଚଳନାକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିୋ
େହଣ େରିେ।
ଝ) ପ୍ରକତୟେ େିଦୟାଳୟ ନିଜର କ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରିେ,

ାହା ସ୍କୁଲ କଫଲେକ୍ସର ଫଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତକି ର େୟେହାର କହେ,

ଏହାେୁ େିଦୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା େିଭାଗ ସ୍ୱୀେୃ ତ ି କଦେ। ପ୍ରକତୟେ ଜିଲ୍ଲାଫର ମଧ୍ୟ ଫର୍ାଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପରିଷ୍ଦ ରହିେ
େିଦୟାଳୟ େୟେସ୍ଥାର ତୃ ଟିେଚ
ି ୁ ୟତିେୁ କଦଖିେ ଏେଂ କସଗୁଡେ
ି ର ୋ େୟ ଓ ସଶକ୍ତିେରଣେୁ ସକ୍ଷମ େରିେ।
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୮.

ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାଫର ନିୟନ୍ତ୍ର୍ ବୟବସ୍ଥା

ଉଫେଶୟ: ଭାରତର େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରଦ ନିୟମ ଓ ମାନୟତା ମାଧ୍ୟମକର ୋ େୟ େରିଥାଏ,

ାହା ସଂହତି ଓ

ସ୍ୱଚ୍ଛତାେୁ ନିଶ୍ଚିତ େରିୋ ସହ ନିରନ୍ତରଭାକେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଫଳାଫଳକର ଦୁ ତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମେ ମାନ ଓ ନୂ ତନତା ଆଣିେ।
ଭାରତର େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏେଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉନ୍ନତିକର ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାେକର ଏେ ଇଂଜିନ ସଦୃ ଶ କହେ।
କ) େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା (ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁ ସାକର) ଅଲଗା ଅଲଗା େତ୍ତେୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କହେ
ାହା ନିହତ
ି ସ୍ୱାଥେେୁ ଦୂ ର େରିେ। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଗାର୍ ପ୍ର୍ୟନ ପରିଚାଳନା ଓ ଫଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଅଲର୍ା ବୟବସ୍ଥା
ରହିବ।
ଖ) ଅଦ୍ଧେ-ନୟାୟିେ ମ େୟାଦା ସହ ପ୍ରକତୟେ ରାଜୟ ପାଇଁ କଗାଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜୟ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକର୍ େତ୍ତେୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
େରା ିେ। େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିକଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜୟର ସମସ୍ତ ସରୋରୀ େିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳିତ କହେ।
ର୍) େିଦୟାଳୟର ର୍ୁ୍ାତ୍ମକ ମାନ ଓ ରଫକ୍ରଡିଫଟସନ୍ ଫେମୱାକଗ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ଅନୁ ାୟୀ େିଦୟାଳୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା
ରହିେ। ଏହି କେମୱାେେ କେେଳ କମୌଳିେ ନୀତିଗୁଡେ
ି ୁ େିଚାର େରିେ ଏେଂ େଦଳକର େିଦୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ େରିୋ ପାଇଁ
ଅନୁ କମାଦନ େରିେ। ସ୍ୱୟଂ-ସ୍ୱୀେୃ ତ େିଦୟାଳୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ସମୀକ୍ଷା େରିୋ ପାଇଁ େୟେସ୍ଥା େରା ିେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟ
ସରୋରୀ ଓ କେସରୋରୀ େିଦୟାଳୟ ପ୍ରତି ଲାଗୁ କହେ।
ଘ) ନିୟମ ପ୍ରେତ୍ତେନ େତ୍ତେମାନର ନିରୀକ୍ଷେ ଆଧାରିତ କଶୈଳୀକର କହେ ନାହିଁ, େରଂ ଅଭିଭାବକମାଫନ େିଦୟାଳୟର ସମସ୍ତ
ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ତର୍ଥୟ ସେେସାଧାରଣକର ଉପଲବ୍ଧ କହୋ କ ାଗଁୁ କସମାକନ ୋସ୍ତେକର ନିୟାମେ କହକେ।
ଙ) ରାଜୟକର ମାନେ ନିଦ୍ଧୋରଣ ଓ ପାଠୟକ୍ରମ ସକମତ ପାଠପଢ଼ା ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ୋ େୟ ରାଜୟ ଶିକ୍ଷା ଗକେଷଣା ଓ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ େରିେ। ସ୍କୁଲ ପରିତୟାଗ େରିୋ ସମୟକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରେୁ ରାଜୟର ପ୍ରମାଣ
ପତ୍ର/ପରୀକ୍ଷା ପରିଷଦ େୁ ଝେ
ି , ଏଥିପାଇଁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷା ଆକୟାଜନ େରିେ, େିନ୍ତୁ ପାଠୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକି ର (ପାଠୟପୁସ୍ତେ
ସକମତ) କସମାନଙ୍କର କେୌଣସି ଭୂମିୋ ରହିେ ନାହିଁ।
ଚ) ଜନକଲୟା୍କାରୀ ଫବସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟର୍ୁଡକ
ି ୁ ଉାାହିତ େରା ିେ ଓ ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ େରା ିେ ଏେଂ
େୟେସାୟିେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ୁ େନ୍ଦ େରା ିେ।
ଛ) ସରକାରୀ ଓ ଫବସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟର୍ୁଡକ
ି ସମାନ ମାନଦଣତନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କହେ ଏେଂ ନିଶ୍ଚିତ େରିୋେୁ
କହେ କ ମିତ ି ଜନହିକତୈଷୀ କେସରୋରୀ େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ଜନହିକତୈଷୀ ପଦକକ୍ଷପଗୁଡେ
ି ଦ୍ୱାରା ଉାାହିତ କହକେ।
ଜ) ରାଜୟ ଶିକ୍ଷା ଗକେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ପ୍ରତି ରାଜୟ ପାଇଁ କଗାଟିଏ ଗୁଣାତ୍ମେମାନ ଆେଳନ ଓ ସ୍ୱୀେୃ ତ ି କେମୱାେେ
ଗଠନ େରିେ। ଅନୟ େିଦୟାଳୟ ନିୟାମେ ପ୍ରାଧିେରଣ ସ୍ୱୀେୃ ତ ି ପଦ୍ଧତି ଆଧାରକର େିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େରିୋ ପାଇଁ
ଏହାେୁ େୟେହାର େରା ିେ।
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ଝ) େିଦୟାଳୟ ଓ େିଦୟାଳୟ େୟେସ୍ଥାର ପାଠୟକ୍ରମ ଚୟନ ପାଇଁ େିେଳ୍ପ େୟେସ୍ଥା ରହିେ,

ାହା ଜାତୀୟ/ରାଜୟ ପାଠୟକ୍ରମ

କେମୱାେେ ଅନୁ ାୟୀ କହେ ।
ଞ) ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ୋଷିେ ଓ ମଧ୍ୟୋଳୀନ (୩ ରୁ ୫ େଷେ) କ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରିକେ। ଏେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମୀକ୍ଷା
େୟେସ୍ଥା ସକେୋଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନକର ରହିେ ।
ଟ) ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ର୍ଫବଷ୍୍ା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷ୍ ପରିଷ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରକର ନମୁନାଭିତ୍ତେ
ି ଜାତାୟ
ସଫଳତା ସକେେକ୍ଷଣ େରା ିେ। ରାଜୟଗୁଡେ
ି ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନା ଆଧାରିତ ଆେଳନ ସକେେକ୍ଷଣ େରିପାରିକେ ।
ଠ) କ କହତୁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ େିଦୟାଳୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା କହଉଛି କେୈଧାନିେ ଆେଶୟେତା, ଏହି ନୀତିେୁ
ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ୋ େୟୋରୀ େରିୋ ପାଇଁ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା େରା ିେ ଓ ଆେଶୟେ କକ୍ଷତ୍ରକର ପରିେତ୍ତେନ େରା ାଇ
ପ୍ରେତ୍ତେନ ପକର ଶିକ୍ଷ୍ ରଧାରଫର ଏହାର ଉନ୍ନତି େରା ିେ।
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ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
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୧. ନୂତନ ରନୁ ଷ୍ଠାନିକ ଢାଞ୍ଚା
ଉଫେଶୟ: ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାେୁ ନୂ ତନ ଭାକେ େିେଶିତ େରିୋ,ସାରା କଦଶକର େିଶ୍ୱର ସକେୋତ୍ତମ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି
େରିୋ- ୨୦୩୫ ସୁଦ୍ଧା ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁ ପାତେୁ ୫୦%କର େୃ ଦ୍ଧି େରିୋ।
େୃ ହତ, ଉତ୍ତମ ସମବଳସମ୍ପନ୍ନ, ଉାାହଭରା େହୁ େଷ
ି ୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏେ ନୂ ତନ ପରିେଳ୍ପନା ଓ
ଢାଞ୍ଚା େିଷୟକର େିଚାର େରା ାଇଛି। େତ୍ତେମାନର ୮୦୦ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ଏେଂ ୪୦୦୦୦ ମହାେିଦୟାଳୟେୁ ଏୋଠି େରି
୧୫୦୦୦ ସକେୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା େରା ିେ।
କ. ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାର ଏହି ନୂ ତନ ଢାଞ୍ଚା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏେଂ ଗକେଷଣା ପାଇଁ ବୃ ହତ ଉତ୍ତମ ସମବଳସଲନ୍ନ ଉତ୍ସାହଭରା
େୟାଂଶାସିତ ବହୁ ବଷ୍
ି ୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସୃଷ୍ଟି େରିେ, ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େଭାେକର ଦକ୍ଷତାର େିୋଶ େରିୋ ସହିତ ସଶକ୍ତ କଶୈକ୍ଷିେ
କଗାଷ୍ଠୀ ତିଆରି େରିେ। ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସେୁ େିଷୟ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର େହୁ େଷ
ି ୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି କର ପରିଣତ
କହେ।
ଖ. ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଉକଦଶୟେୁ କେନ୍ଦ୍ରେରି ତିନ ି ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚର୍ୁ୍ବତ୍ତାର ସାଂସ୍ଥା ରହିେ:


ପ୍ରୋର ୧- ସେୁ େିଷୟକର ସକେୋତ୍ତମ ଗକେଷଣା ଏେଂ ଉଚ୍ଚଗୁଣେତ୍ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ



ପ୍ରୋର ୨- ସେୁ େିଷୟକର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହିତ ଗକେଷଣାକର ଅେଦାନ ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ



ପ୍ରୋର ୩- ସେୁ େିଷୟକର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପକର ଦୃ ଷ୍ଟି କଦଇ ସ୍ନାତେ ଶିକ୍ଷା ଉପକର ଗୁରୁତ୍ୱ

ର୍. େତ୍ତେମାନର ସଂସ୍ଥା ଗୁଡେ
ି ୁ ଏୋଠି େରି ଏେଂ ନୂ ତନ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି,ଏହି ପୁନଗେଠନ ସୁଚନ୍ତ
ି ତ
ି ଓ ସୁଚାରୁ ରୂକପ
ସୁେୟେସ୍ଥାକରେରା ିେ। ମିଶନ ନାଳନ୍ଦା ଏବାଂ ମିଶନ ତକ୍ଷଶିଳା ଏହି ନୂ ତନ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିେ ଢାଞ୍ଚାେୁ ୋସ୍ତେରୂପ କଦୋ ପାଇଁ
ଆରମ୍ଭ େରା ିେ।ଏଇ ମିଶନଗୁଡେ
ି ର ଅଂଶଭାକେ କେକତଗୁଡଏ
ି ଆଦଶେ ସଂସ୍ଥା, ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟ ଅ ଅଫ୍ ଲିକେରାଲ୍
ଆଟେସ/େହୁ େଷ
ି ୟୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗକେଷଣା େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ାଇପାକର।
ଘ. ସେୁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି କହକେ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ବା ୍ିେୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା େୟାଂଶାସିତ ମହାବିଦୟାଳୟ।
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ଙ. ସାବଗଜନିକ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାକୁ ଏେ ନିରକପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର େୃ ଦ୍ଧି େରିୋେୁ ଓ ସମୃଦ୍ଧ େରିୋେୁ ଉପ ୁକ୍ତ
ସରୋରୀ ଅଥେ ନିଫବଶ କରାଯିବ।
ଚ. ଅଣ-ଉପେୃ ତ ଅଞ୍ଚଳଫର ଉଚ୍ଚ ର୍ୁ୍ବତ୍ତାର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର େିୋଶ େରିୋେୁ ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଆ ିେ।
ଛ. ଏହି ନୂ ତନ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିେ ଢାଞ୍ଚା େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ କକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସେୁ କକ୍ଷତ୍ରେୁ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ େରିେ।
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୨. ଉଚ୍ଚ ର୍ୁ୍ବତ୍ତାର ଲି ଫବରାଲ ଶିକ୍ଷା
ଉଫେଶୟ: ଚୟନିତ େିଷୟ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର କସ୍ପସିଏଲାଇକଜସନ ସହ ସେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସକେୋନମଖ୍
ୁ ୀ େିୋଶର ମୂଳଭିତ୍ତି
ପାଇଁଏେ ଅଧିେ ସୃଜନାତ୍ମେ ଓ େିସ୍ତୃତ ଲିକେରାଲ ଶିକ୍ଷାଆଡେୁ ଅେସର କହୋ।
ସୃଜନାତ୍ମେ ଓ ପରିେତ୍ତେନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମର ଗଠନ, େିଷୟଗୁଡେ
ି ର ସୃଜନାତ୍ମେ ମିଶ୍ରଣ, ଇଣ୍ଟ୍ିକେକଟଡ୍ ପାଠୟକ୍ରମକର
ଏୋଧିେ ପ୍ରକେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସୁେଧ
ି ା, ଚୟନିତ େିଷୟ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର କସ୍ପସିଏଲାଇକଜସନ ପ୍ରଦାନ େରି ସମସ୍ତ ସ୍ନାତେ
ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲିକେରାଲ ଶିକ୍ଷାର ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣ ସକେୋନମଖ୍
ୁ ୀ େିୋଶର ମୂଳଭିତ୍ତି କହେ।
କ. ସାମ୍ବିଧାନିେ ମୂଲୟଗୁଡେ
ି ର େିୋଶ େରିୋ ଉକଦଶୟକର େହୁ େଷ
ି ୟୀ ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଲି ଫବରାଲ ଶିକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର
ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି କହେ। ଏହା ଆେଶୟେୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଦକ୍ଷତା, େିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଏେଂ ସାମାଜିେ କନୈତେ
ି ମୂଲୟକୋଧର େିୋଶ
େରିେ। େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳେ କକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ସେୁ େିଷୟ, ପାଠୟକ୍ରମ ଓ କକ୍ଷତ୍ରକର ସ୍ନାତେ ସ୍ତରକର ଏହା ହିଁ ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣ
ରହିେ।
ଖ. ଭାରତୀୟ କେୈଷୟିେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆଇଆଇଟି)ର ମକଡଲ୍ ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁ ସାକର କେନ୍ଦ୍ର ଦଶଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟଟ
ଅଫ୍ ଲିକେରାଲ ଆଟେସ/ମଲିିଡସ
ି ପ
ି ିଲନାରୀ ଏଜୁ କେସନ ଆଣ୍ଡ ରିସାଚ୍ଚେ ୟନିଭାସିଟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରିେ।
ର୍.ସୃ ଜନାତ୍ମକ ଏବାଂ ପରିବତ୍ତଗନୀୟ ପାଠୟକ୍ରମର ର୍ଠନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ େିଷୟଗୁଡେ
ି ର ସୃଜନାତ୍ମେ ମିଶ୍ରଣ ଓ
ପାଠୟକ୍ରମକର ଏୋଧିେ ପ୍ରକେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସୁେଧ
ି ା ଆଣିକଦେ

ାହା େତ୍ତେମାନ ଚାଲୁ ଥିୋ େଦ୍ଧ ସୀମାକରଖ୍ାେୁ ସମୂକଳ

ନାଶ େରିେ ଓ ଜୀେନ େୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣର ସମ୍ଭାେନା ସୃଷ୍ଟି େରିେ।ସ୍ନାତେ (ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଡେିରାଲ) ଶିକ୍ଷା ସ୍ତର ଗକେଷଣା
ଆଧାରିତ କସ୍ପସିଏଲାଇକଜସନ ପ୍ରଦାନ େରିେ ।
ଘ. ସ୍ନାତେ ଶିକ୍ଷା ୩ ୋ ୪ େଷେ ଅେଧିର କହାଇପାକର। ପାଠୟକ୍ରମ (େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳେ କକ୍ଷତ୍ର ସହିତ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ କହୋର
୨ େଷେକର କେୌଣସି େିଷୟକର ଆଡଭାନସଡ ଡିକପଲାମା ୋ ୧ େଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ କହୋ ପକର ଉପ ୁକ୍ତ ସାଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ
ଏଇ ଅେଧି ଭିତକର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ଏକାଧିକ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିକଳ୍ପ କଦଇପାରିକେ।
ଙ. ୪ େଷେର ପାଠୟକ୍ରମ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲିକେରାଲ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ଅନୁ ଭୂତିର ସୁକ ାଗ କଦେ। ଏହାେୁ ଚୟନିତ କକ୍ଷତ୍ରକର
ଫବଚଲର ଅଫ୍ ଲି ଫବରାଲ୍ ରଟଗସ େୁ ହା ିେ। ୩ େଷେୀୟ ପାଠୟକ୍ରମ କହେ ସ୍ନାତେ ଡିେୀ। ଉଭୟ ଡିେୀକର ସମ୍ମାନ ସହିତ
ଡିେୀ ମିଳେ
ି
ଦି ଛାତ୍ରମାକନ ଗକେଷଣା ୋ େୟ େରନ୍ତି।
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ଚ. ସ୍ନାତେ ଡିେୀ ପାଇଁ କେକତେ ନିଦଷ୍ଟ
ି େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିଷୟ (କ ମିତ ି ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା, ଇଂଜିନୟ
ି ରିଂ, କମଡିସନ
ି , ଆଇନ)ର ୪
େଷେ(ୋ ଅଧିେ) ଅେଧ୍ ରହିପାକର।
ଛ. େିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠୟକ୍ରମ କ ାଗାଇୋର ସୁେଧ
ି ା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର ରହିେ, ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ
କ ଉଁମାକନ ୩ େଷେର ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ େରନ୍ତି, କସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨ େଷେର ୋ େୟକ୍ରମକର ଦ୍ୱିତୀୟ େଷେଟ ି କେେଳ
ଗକେଷଣା ପାଇଁ, ୫ େଷେର ଇଣ୍ଟ୍ିକେକଟଡ୍ ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ରହିପାକର, ଏେଂ କ ଉଁ ଛାତ୍ରମାକନ ୪ େଷେର ସ୍ନାତେ
ପାଠୟକ୍ରମ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ େରିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୧ େଷେର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠୟକ୍ରମ ରହିେ।
ଜ. PhD େରିୋ ପାଇଁ କେେଳ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିେୀ ୋ ସମ୍ମାନ ସହିତ ୪ େଷେର ସ୍ନାତେ ଡିେୀ ଆେଶୟେ କହେ।M.Phil
ପାଠୟକ୍ରମେୁ େନ୍ଦ େରିଦଆ
ି ି େ।
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୩. ଅନୁ କୂଳ ଶିକ୍ଷ୍ ପରିଫବଶ ସୃ ଷ୍ଟି କରିବା
ଉଫେଶୟ: ଏେ ଆନନ୍ଦଦାୟେ ସୁଦୃଢ଼ ଏେଂ ଅନୁ କ୍ରିୟାଶୀଳପାଠୟକ୍ରମର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତେରଣ,ମକନାକ ାଗପୂର୍ଣ୍େ ଓ ପ୍ରଭାେଶାଳୀ
ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଏେଂ ଶିକ୍ଷଣେୁ ଅପଟିମାଇଜ େରିୋେୁ ତ୍ନଶୀଳ ସମଥେନ ଏେଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସକେୋନ୍ନତି।
ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକର ପାଠୟକ୍ରମ ଏେଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ତଥୟେୁ ମୁଖ୍ସ୍ଥ େରିୋ ଓ

ାନ୍ତ୍ରିେ ପଦ୍ଧତିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େରୂକପ ଭିନ୍ନ କହେ

ାହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜକଣ ସକ୍ରିୟ ନାଗରିେ ରୂକପ ଓ କେୌଣସି କକ୍ଷତ୍ରକର ଜକଣ ସଫଳ େୃ ତ୍ତଧ
ି ାରୀ ରୂକପ
ଅେଦାନ କଦୋେୁ ସାହା ୟ େରିେ।
କ. ଉନ୍ନତଶୀଳ ଓ ସଶକ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମର େିୋଶ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଫଯାର୍ୟତା ଫେମୱାକଗ ଦ୍ୱାରା ନିକଦେଶତ
ି କହେ ାହା
େିଭିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍ର ଓ େିଷୟକର ଦିଆ ାଉଥିୋ ଡିେୀ/ଡିକପଲାମା/ସାଟିଫିକେସନ ସମବନ୍ଧତ
ି ଶିକ୍ଷଣ ଉକଦଶୟେୁ ଦିଗଦଶେନ କଦେ।
ଏହି କେମୱାେେ ଏୋକଡମିେ/େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ/ଧନ୍ଦାମୂଳେ କକ୍ଷତ୍ରକର ସମାନତା ଓ ଗତିଶୀଳତାେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିୋ ପାଇଁ ଜାତୀୟ
ଦକ୍ଷତା କ ାଗୟତା କେମୱାେେର ଅନୁ ରୂପ କହେ।
ଖ. ପରିେତ୍ତେନୀୟତା ଓ ନୂ ତନତା ପାଇଁ ଚଏସ୍ ଫବସ୍୍ ଫକ୍ର୍ିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ (CBCS) ସଂକଶାଧିତ ଏେଂ ଉନ୍ନତ କହେ।
ର୍. ପ୍ରଭାେୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ୋ େୟଗୁଡେ
ି ମାଧ୍ୟମକର ଉଦୀପନାପୂର୍ଣ୍େ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁ ଭୂତି ଦିଆ ିେ; ସମସ୍ତ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିେ ଅନୁ ଭୂତି ପାଇଁ ଅଥେପୂର୍ଣ୍େ ସୁକ ାଗ ଦିଆ ିେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେେଳ ଏୋକଡମିେ ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ
ମୂଲୟାୟନ ନେରିକସମାନଙ୍କର େିସ୍ତୃତ ଓ ଅନ୍ତନିହତ
ି ଦକ୍ଷତାର ମୂଲୟାଙ୍କନ କହେ।
ଘ. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶେନ ପାଇଁ ଏକାଫ୍ମିକ ରର୍ଥିକ ଓ ରଫବର୍ିକ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ରହିେ।
ଙ. ମୁକ୍ତ ଏବାଂ ଦୂରଶିକ୍ଷା େିସ୍ତୃତ କହେ ାହା ନାମକଲଖ୍ା ଅନୁ ପାତେୁ ୫୦%କର େୃ ଦ୍ଧି େରିୋେୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଭୂମିୋ େହଣ
େରିେ।ଏହି ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାକର ସକେୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚଗୁଣେତ୍ତାର ପାଠୟକ୍ରମର ଅନୁ ରୂପ େରିୋେୁ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜଟ
ି ାଲ
ଲାଇକ୍ରୀ, ଗକେଷଣା ପାଇଁ ଅଥେରାଶି, ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ରକସୋ, MOOCର କକ୍ରଡି ଅ କେସ୍ଡ ରିେଗନିସନ ପରି
ପଦକକ୍ଷପଗୁଡେ
ି ନିଆ ିେ।
ଚ. ଶିକ୍ଷାର ରନ୍ତଜଗାତୀୟକର୍ ଉଭୟ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିେ ସହକ ାଗ ଓ ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷେ ଗତିଶୀଳତା ଦ୍ୱାରା ସୁେଧ
ି ାପ୍ରାପ୍ତ କହେ।
ଚୟନିତ ଭାରତୀୟ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ମଧ୍ୟକର ଆନ୍ତଜୋତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ତେିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେ।
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୪. ସଶକ୍ତ ମଫନାଫଯାର୍ୀ ଏବାଂ ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ
ଉଫେଶୟ: ନିପୂଣ ସଶକ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରତିେଦ୍ଧତାସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏେଂ ଗକେଷଣାକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇଁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ
ଶିକ୍ଷେ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର ସଫଳତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ୋରେ କହଉଛି କସଗୁଡେ
ି କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କଦଉଥିୋ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ
ଗୁଣେତ୍ତା।ଏହି ନୀତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକର ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରେିନ୍ଦୁେୁ କଫରାଇ ଆଣିେ ।
କ. ସମସ୍ତ ପାଠୟକ୍ରମ, େିଷୟ ଏେଂ କକ୍ଷତ୍ରର ଆେଶୟେତାେୁ ପୂରା େରିୋେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରି ପ୍ରକତୟେ ସଂସ୍ଥାର ଉପ ୁକ୍ତ
ଶିକ୍ଷେ ରହିକେ, ଏଥିକର ଉପ ୁକ୍ତ ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷେ ଅନୁ ପାତ (୩୦:୧ରୁ ଅଧିେ ନୁ କହଁ) ରହିେ ଏେଂ େିେଧତାେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
େରା ିେ।
ଖ. େତ୍ତେମାନ ପ୍ରଚଳିତ ଆଡହକ୍, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତେ
ି ନି ୁକ୍ତି ଶୀଘ୍ର େନ୍ଦ କହାଇ ିେ।
ର୍. ଏୋକଡମିକ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦକ୍ଷତା ଏେଂ ଜନକସୋ ପାଇଁ ଅନ୍ତନିହତ
ି ଗୁଣାେଳୀ ଆଧାରକର ଶିକ୍ଷେ ନି ୁକ୍ତି
କହେ।
ଘ. ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାେକର ଡିଜାଇନ େରା ାଇଥିୋ ସ୍ଥାୟୀ ନି ୁକ୍ତି(କଟକନୟାର) ଟ୍ରାକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ େରା ିେଏହା ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି କର(କେସରୋରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ୁ ମିଶାଇ) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େରୂକପ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୋ େୟୋରୀ କହେ।
ଙ.ଶିକ୍ଷେମାକନ କସମାନଙ୍କ ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇଁ େିେଳ୍ପ ୋଛି ପରିକେ ଏେଂ କଶୈକ୍ଷିେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହିତ ଗକେଷଣା େରିୋେୁ
ସଶକ୍ତ କହକେ।
ଚ. ସେୁ ସଂସ୍ଥା ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶର କ ାଜନା େରିକେ ଓ ତାେୁ ୋସ୍ତେ ରୂପ କଦୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା
ନିଦ୍ଧୋରଣ େରିକେ। ଏହି କ ାଜନାକର େିଷୟ ୋ କକ୍ଷତ୍ରକର ଦକ୍ଷତାର େିୋଶ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଦକ୍ଷତା, ଗକେଷଣା ଓ
ପ୍ରକୟାଗ ପାଇଁ ଅେଦାନ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ ରହିେ।
ଛ. ଶିକ୍ଷେ ନି ୁକ୍ତି ଓ େିୋଶ, େୟାରିଅର ପ୍ରଗତି, ଦରମା, େିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା, କପନସନ୍ ଆଦିର ସୁେଧ
ି ାର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକତୟେ
ସଂସ୍ଥାର ଆନୁ ଷ୍ଠାନିେ େିୋଶ କ ାଜନାର ଅଂଶ କହେ।
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୫. ସଶକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଓ ୋୟତ୍ତତା
ଉଫେଶୟ: ଦକ୍ଷ, ମୂଲୟକୋଧସମ୍ପନ୍ନସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ
ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ଶିକ୍ଷା ଓ ଗକେଷଣା, େିୋଶ ଲାଭ େରୁଥିୋ େୟେସ୍ଥାକର କେୌଦ୍ଧିେ ପରିେତ୍ତେନ ଆେଶୟେ େକର-ଏହି
େୟେସ୍ଥାେୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର ପରିଚାଳନା ନିଦ୍ଧୋରିତ େରିଥାଏ।
କ. ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ଏୋକଡମିେ ଓ ପ୍ରଶାସନିେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ସହିତ େତନ୍ତ୍ର ଫବା୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
କହକେ। ଏହି କୋଡେର ଗଠନ ଓ ନି ୁକ୍ତି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପେୂ ଳପତି/ନିକଦେଶେ କେୌଣସି ପ୍ରୋରର ୋହିୟେ ହସ୍ତକକ୍ଷପ,
ଏପରିେି ସରୋରଙ୍କଠଁୁ ମଧ୍ୟ, କ ମିତ ି ନରହିେ, ତାର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିକେ ଏେଂ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରତିେଦ୍ଧ ଥିୋ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ
େୟକ୍ତିଙ୍କ ନି ୁକ୍ତିେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିକେ।
ଖ. ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସାଂସ୍ଥାର୍ୁଡକ
ି େୟାଂଶାସିତ କହକେ ଏେଂ “ସ୍ୱୀେୃ ତ”ି ପରି େୟେହାର େନ୍ଦ କହେ। “ସ୍ୱୀେୃ ତ
ମହାେିଦୟାଳୟ”େୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଭାକେ ଡିେୀ ପ୍ରଦାନ େରୁଥିୋ ମହାେିଦୟାଳୟକର ପରିଣତ େରା ିୋେୁ ସମଥେନ େରା ିେ
ଏେଂ ସ୍ୱୀେୃ ତ ି କଦଉଥିୋ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ଉନ୍ନତ େହୁ େଷ
ି ୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି କର େିେଶିତ କହେ।
ର୍. ସରକାରୀ ଓ ଫବସରକାରୀ ସାଂସ୍ଥାର୍ୁଡକ
ି ୁ ଗୁଣ ହିସାେକର କରଗୁକଲକଟାରୀ େୟେସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମାନ ମୂଲୟ ଦିଆ ିେ।
ଶିକ୍ଷାର େୟେସାୟୀେରଣ େନ୍ଦ େରା ିେ, ଏେଂ କଲାେହିତ ୋ େୟଗୁଡେ
ି ୁ ଉାାହିତ େରା ିେ।
ଘ. ବୟବସ୍ଥାର କାଯଗୟକଳାପ ଓ ସାଂରଚନା ଫର ୋୟତ୍ତତା ଅନ୍ତନିହତ
ି ରହିବ। ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କର ଏୋକଡମିେ ସ୍ୱାଧିନତା ,
ପାଠୟକ୍ରମେୁ ସୁଦୃଢ଼େରଣ କ୍ଷମତା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣ, ଛାତ୍ର ମୂଲୟାୟନ ଏେଂ ଗକେଷଣା ୋ େୟଗୁଡେ
ି
ରହିେ।ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର ଏୋକଡମିେ ଓ ପ୍ରଶାସନିେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ରହିେ।ଏଥିକର ପାଠୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଓ ପାଠୟକ୍ରମ ଆକଗଇ
କନୋର ସ୍ୱାଧିନତା, ପାଠୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରେରଣ, ଛାତ୍ରଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସ୍ଥିର େରିୋ, ଆେଶୟେୀୟ ସମବଳ େିଷୟକର ସ୍ଥିର େରିୋ
ଏେଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ େୟେସ୍ଥା େିଷୟକର ସ୍ଥିର େରିୋ, ପରିଚାଳନା ଏେଂ େୟକ୍ତି ପରିଚାଳନା େୟେସ୍ଥା େିଷୟକର ସ୍ଥିର େରିୋ
ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ ରହିେ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏେଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭାେକର େିେଶିତ କହକେ।

31

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୨୦୧୯

୬. ନିୟନ୍ତ୍ର୍ ବୟବସ୍ଥାର ପରିବତ୍ତଗନ
ଉଫେଶୟ: ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଏେଂ ନିସ୍ୱାଥେପରତାେୁ ଉାାହିତ େରିୋେୁ ପ୍ରଭାେୀ ସକ୍ଷମ ଦାୟୀତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଶାସନ
ନିସ୍ୱାଥେପରତା, ସମାନତା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା, ଆଥିେ ସ୍ଥିରତା ଏେଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିୋେୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା
ଦାୟୀତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ଏେଂ ସେେନମ
ି ନ କହେ।
କ. କ୍ଷମତାର ପ୍ରଭାେ ଏେଂ ନିହତ
ି ସ୍ୱାଥେେୁ ସମାପ୍ତ େରି ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଗାର୍ ଫ୍ଣ୍ଡିାଂ ରଫକ୍ର୍ିଫଟସନ ଏବାଂ ଫରର୍ୁଫଲସନର
କାଯଗୟାବଳୀର୍ୁଡକ
ି ଅଲର୍ା ଅଲର୍ା ଫହବ ଏବାଂ େତନ୍ତ୍ର ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କହେ।
ଖ. େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ୍ଷା ସକମତ ସେୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ର୍ କତ୍ତଗୃପକ୍ଷ ହିଁ କେେଳ ଏେମାତ୍ର
ନିୟନ୍ତ୍ରେ କହେ। େତ୍ତେମାନର ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣୋରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ପ୍ରକଫସନାଲ ମାନେ ନିଦ୍ଧୋରଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ କହେ।
ର୍. େତ୍ତେମାନର େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ଅନୁ ଦାନ ଆକୟାଗ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଦାନ ପରିଷଦକର ପରିଣତ କହେ।
ଘ. ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେ, ଏେଂ ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା କ ାଗୟତା କେମୱାେେର େିୋଶ େରିେ,
କ ଉଁଥିକର ୋଜୁ ଏ ଅ ଆଟ୍ରିେୁୟଟର େୟାଖ୍ୟା େରା ିେ, ାହା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକର ଆଶାନୁ ରୂପ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କଦେ।
ଙ. ଫମୌଳିକ ପାରାମିଟରଫର ରଫକ୍ର୍ିଫଟସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ର୍ େୟେସ୍ଥାର ଭିତ୍ତି କହେ। ଜାତୀୟ ମୂଲୟାୟନ ଏେଂ ପ୍ରତୟାୟନ
ପରିଷଦ ଆକକ୍ରଡିକଟସନ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର ଏେ ସମନବୟ େୟେସ୍ଥାର େିୋଶ େରିେ।
ଚ. ସରକାରୀ ଏବାଂ ଫବସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସାଂସ୍ଥାର୍ୁଡକ
ି ପାଇଁ କଗାଟିଏ ସାଧାରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା ରହିେ ଏେଂ
ପ୍ରାଇଫଭଟ୍ ଜନହିତ କାଯଗୟକୁ ଉାାହିତ େରା ିେ।
ଛ. ନୀତି ସ୍ତରକର ରାଜୟ ସରୋରଙ୍କ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା େିଭାଗଗୁଡେ
ି ସାମିଲ୍ କହକେ; ରାଜୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ
ସହକ ାଗୀ ସହାୟତା ଏେଂ ଉତ୍ତମ ୋ େୟ େୟେସ୍ଥାର ସୁେଧ
ି ାକର ସାହା ୟ େରିକେ।
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୧. ସୁଦୃଢ଼ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ଉଫେଶୟ: ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାେୁ େହୁ େଷ
ି ୟୀ ମହାେିଦୟାଳୟ ଏେଂ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି କର ପରିଣତ େରି, ଚାରି େଷେର
ଇଣ୍ଟ୍ିକେକଟଡ୍ ସ୍ନାତେ ଡିେୀେୁ ସମସ୍ତ େିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେେନମ
ି ନ କ ାଗୟତା ଭାକେ ୋ େୟୋରୀ େରି
ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ େିଷୟେସ୍ତୁ , ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଓ ପ୍ରକୟାଗ େିଷୟକର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଦୋ।
ଶିକ୍ଷାଦାନ କହଉଛି କନୈତେ
ି ଭାେକର ଓ କେୌଦ୍ଧିେ ଭାେକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ େୃ ତ୍ତ।ି ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷେମାକନ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଦରୋର
େରନ୍ତି ଏେଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ େରୁଥିୋ ଶିକ୍ଷେମାକନ ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶ ଏେଂ ଏୋକଡମିେ ଓ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ସହାୟତା
ଆେଶୟେ େରନ୍ତି।
କ. ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପାଇଁ ୪ ବଷ୍ଗର ଇଣ୍ଟିଫେଫଟଡ୍ ଫବଚଲର୍ ଅଫ୍ ଏଜୁ ଫକସନ୍ ଫପ୍ରାୋମ େିଷୟଗତ ଏେଂ ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ପାଠୟକ୍ରମ ସକମତ େହୁ େଷ
ି ୟୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି କର ଅଧ୍ୟୟନର ସ୍ନାତେ ପାଠୟକ୍ରମ ରୂକପ ଦିଆ ିେ। ଏହା ସ୍ତର-ନିଦଷ୍ଟ
ି ,
େିଷୟ-ନିଦଷ୍ଟ
ି କପ୍ରାୋମ କହେ

ାହା ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ସ୍କଲ
ୁ ଠାରୁ ମାଧ୍ୟମିେ ସ୍ତର(ଦ୍ୱାଦଶ କଶ୍ରଣୀ) ପ େୟନ୍ତ େଳା ଓ କ୍ରୀଡା

ସକମତ ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷା ୋ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାକେୈନ୍ଦ୍ରେ
ି ସେୁ େିଷୟକର ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରିେ।
ଖ. ୪ େଷେର B.Ed ଡିେୀ ଅନୟ ସ୍ନାତେ ଡିେୀ ସହ ସମାନ କହେ ଏେଂ ୪ େଷେର B.Ed ଥିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାକନ
ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିେୀକର ନାମ କଲଖ୍ାଇୋ ପାଇଁ କ ାଗୟ କହକେ।
ର୍. େତ୍ତେମାନର ଦୁ ଇ େଷେର B.Ed ପାଠୟକ୍ରମ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିେ। ୨୦୩୦ ପକର ୪ େଷେର ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମ
କଦଉଥିୋ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି କର ୨ େଷେର B.Ed ପାଠୟକ୍ରମ ଚାଲିେ। ଏହି ପାଠୟକ୍ରମଗୁଡେ
ି ସ୍ନାତେ ଡିେୀଧାରୀ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆ ିେ।
ଘ. ୨୦୩୦ ପକର ଅନୟ କେୌଣସି ପ୍ରୋରର ପ୍ରି -ସାଭିସ ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପାଠୟକ୍ରମ ଦିଆ ିେ ନାହିଁ।
ଙ. ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା କେେଳ ବହୁ ବଷ୍
ି ୟୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର୍ୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କହେ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରି -ସଭିସ ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କଶୈକ୍ଷିେ
ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣର ତାତ୍ତ୍ୱିେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେୁ େିଷୟକର େିଶାରଦ ଜ୍ଞାନ, େିଷୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ତତ୍ତ୍ୱ-ପ୍ରକୟାଗର ସୁଦୃଢ଼
ସଂକ ାଗ ଆେଶୟେ େକର, ଏଥିକର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ଓ େିଦୟାଳୟମାନଙ୍କର କନଟୱାେେକର ଅନୟ େିଦୟାଳୟ
େିଷୟଗୁଡେ
ି କର କେକତେ େିଶାରଦ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆେଶୟେ େକର।
ଚ. ନିମନମାନର ଏେଂ ଅକାଯଗୟକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ବନ୍ଦ କରିଦର
ି ଯିବ।
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୧. ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାଫର ବୃ ତ୍ତିର୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁ୍ି ସାମିଲ କରିବା ବୃ ତ୍ତିର୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁ୍ି ସଶକ୍ତ
କରିବା
ଉଫେଶୟ: େିସ୍ତୃତ ନିପୂଣତା ଏେଂ ଏେେିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦକ୍ଷତାଗୁଡେ
ି ୁ , ମାନେୀୟ ସାମାଜିେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଜ୍ଞାନ, ସୁଦୃଢ଼ ନୀତିଗତ
ନିକଦେଶନା, ସକେୋଚ୍ଚ ଗୁଣେତ୍ତାର େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦକ୍ଷତାଗୁଡେ
ି ୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରି େୃ ତ୍ତଧ
ି ାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍େୋଦୀ
ଦୃ ଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ।ି
େୃ ତ୍ତଧ
ି ାରୀ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଜନ ଉକଦଶୟ ଓ ନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ, େିଷୟଗତ ଶିକ୍ଷା ଏେଂ ପ୍ରକୟାଗାତ୍ମେ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାେୁ
ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ େରିେ, ଏଥିପାଇଁ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ୍ଷା େିଶାରଦ ଜ୍ଞାନ େିନା କହାଇପାରିେ ନାହିଁ।
କ. ସମେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାଫର ବୃ ତ୍ତିର୍ତ ଶିକ୍ଷା ଫହବ ଏକ ଅବିଫଚ୍ଛଦୟ ଅଙ୍ଗ। ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ କେୈଷୟିେ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ,
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ େିଜ୍ଞାନ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, ଆଇନ ଓ େୃ ଷଭ
ି ିତ୍ତେ
ି େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ, ୋ ଏଇ କକ୍ଷତ୍ରକର ୋ ଅନୟ କକ୍ଷତ୍ରକର ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି
ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରିୋ େନ୍ଦ େରିଦଆ
ି ିେ। େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ୍ଷା ୋ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା
ଉଭୟ ପ୍ରୋର ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ସଂସ୍ଥାକର ପରିଣତ କହକେ।
ଖ. କୃ ଷ୍ଭ
ି ିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ େୃ ଷି ସମବନ୍ଧତ
ି େିଷୟଗୁଡେ
ି ୁ ପୁଣି ସଶକ୍ତ େରା ିେ।

ଦିଓ େୃ ଷଭ
ି ିତ୍ତେ
ି େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ କଦଶକର

କମାଟ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟର ୯%, ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାକର େୃ ଷି ଓ ସମବନ୍ଧତ
ି େିଜ୍ଞାନଗୁଡେ
ି କର ନାମକଲଖ୍ା ସେୁ େିଷୟକର
ନାମକଲଖ୍ାର ୧%ରୁ େମ୍ ଅକଟ। ଉତ୍ତମ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ନାତେ ଓ କେୈଷୟିେ େିଜ୍ଞାନୀ, ଗକେଷଣା ଓ କେୈଷୟି େ େିଜ୍ଞାନ
ଏେଂ ପ୍ରକୟାଗକର େଜାର ଆଧାରିତ ଏକ୍ସକଟନସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା େୃ ଷଗ
ି ତ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତାେୁ େୃ ଦ୍ଧି େରିୋେୁ ଉଭୟ ଦକ୍ଷତା
ଏେଂ ଗୁଣେତ୍ତା େୃ ଷି ଓ ସମବନ୍ଧତ
ି େିଷୟଗୁଡେ
ି କର ଉନ୍ନତ େରା ିେ।ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା ସହିତ େୃ ଷି କକ୍ଷତ୍ର, ପଶୁ ଚିୋ
ି ା
େିଜ୍ଞାନଗୁଡେ
ି କର ପାଠୟକ୍ରମଗୁଡେ
ି ୁ ଏୋଠି େରି େୃ ତ୍ତଧ
ି ାରୀ େୟକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରିୋକର ଦକ୍ଷତା େୃ ଦ୍ଧି େରା ିେ। ଆଞ୍ଚଳିେ ଜ୍ଞାନ,
ପାରମ୍ପରିେ ଜ୍ଞାନ ଓ େିୋକଶାନମଖ୍
ି ାରୀ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ୁ ୀ କେୈଷୟିେ େିଜ୍ଞାନେୁ େୁ ଝି େି େୟେହାର େରିୋର ଦକ୍ଷତା ସହିତ େୃ ତ୍ତଧ
େିେଶିତ େରିୋକର େୃ ଷି ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ଡିଜାଇନ ପରିେତ୍ତିତ କହେ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତର ସମସୟା କ ମିତ ି ଜମିର
ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତା, ଜଳୋୟୁ ପରିେତ୍ତେନ, ଆମ େଦ୍ଧେନଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ କଥଷ୍ଟ ଖ୍ାଦୟ ଏସେୁ େିଷୟକର ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନ
ମଧ୍ୟ ରହିେ।େୃ ଷଭ
ି ିତ୍ତେ
ି ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ରୁ ରଞ୍ଚଳିକ ଫର୍ାଷ୍ଠୀର୍ୁଡକ
ି ସିଧାସଳଖ୍ ଲାଭ ପାଇୋ ଉଚିତ,
କେୈଷୟିେ ପ୍ରକ୍ରିୟାେରଣ ଏେଂ ଜ୍ଞାନ େିତରଣେୁ ପ୍ରଚାର େରିୋ ପାଇଁ େୃ ଷଭ
ି ିତ୍ତେ
ି କଟକେନାକଲାଜୀ ପାେେର ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରିୋ
କଗାଟିଏ ୋ େୟ କହାଇପାକର।
ର୍. ରଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମେୁ ପୁନଗେଠନ େରା ିେ। ଆଇନକର େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ୍ଷା େିଶ୍ୱସ୍ତରକର ସକେୋତ୍ତମ କହୋ ଉଚିତ,
ନୟାୟ ପାଇୋ ପାଇଁ ଏେଂ ଠିେ ସମୟକରନୟାୟ ପାଇଁ ନୂ ତନ କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳ ଆପକଣଇୋ ଉଚିତ ଓ ଏଇ
କକ୍ଷତ୍ରକର ସକେୋତ୍ତମ ୋ େୟେୁ େହଣ େରିୋ ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ ଏଥିକର ନୟାୟର ସାମାଜିେ, ଅଥେକନୈତେ
ି ଓ ରାଜକନୈତେ
ି
ସାମ୍ବି ଧାନିେ ମୂଲୟ ନିହତ
ି ରହିୋ ଉଚିତ ଏେଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିେ, କେୈଧାନିେ ଓ ମାନୋଧିୋର ମୂଲୟକର ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନଗେଠନ ପାଇଁ
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ଉଦିଷ୍ଟ କହୋ ଉଚିତ। ରଇନ ବିଷ୍ୟର ପାଠୟକ୍ରମ ସାମାଜିେ-ସାଂସ୍କୃତେ
ି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡେ
ି ସହିତ ଆଇନ ଚିନ୍ତାଧାରାର
ଇତିହାସ, ନୟାୟର ନିୟମ ଏେଂ ନୟାୟେୟେସ୍ଥାର ୋ େୟ ଏେଂ ଅନୟ ସମବନ୍ଧତ
ି େିଷୟେସ୍ତୁ ଠିେ ଭାେକର ଓ ପ େୟାପ୍ତ
ଭାେକର ସାମିଲ େରିେ।
ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କଦଉଥିୋ ରାଜୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ଭେିଷୟତର ଆଇନଜୀେୀ ଏେଂ େିଚାରପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଭାଷ୍ୀ-ଇଂରାଜୀ ଓ
ଆଇନ ପାଠୟକ୍ରମ କଦଉଥିୋ ରାଜୟର ଭାଷାକର ଶିକ୍ଷା କଦୋ େୟେସ୍ଥାେୁ େହଣ େରିୋ ଉଚିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନୁ ୋଦର
ସୁେଧ
ି ା କହୋ ଫଳକର ନୟାୟ େିଚାରକର କହଉଥିୋ େିଳମବେୁ ଏଡା ାଇ ପାରିେ।
ଘ. ୋସ୍ଥୟଫସବା ଶିକ୍ଷାକୁ ଏମିତ ି ପରିେଳ୍ପନା େରା ାଇଛି କ

କଶୈକ୍ଷିେ ପାଠୟକ୍ରମର ଅେଧି, ସଂରଚନା ଓ ଡିଜାଇନ

େୟକ୍ତିମାକନ କ ତିେି ଭୂମିୋ େହଣ େରନ୍ତି କସତିେି ଆେଶୟେ କହେ। ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରକତୟେ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ
ପ୍ରକ୍ରିୟା/ପଦକକ୍ଷପ(କ ମିତ ି ECG ପଢ଼ିୋ) ଜରୁରୀଭାେକର ଜକଣ କ ାଗୟତାସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆେଶୟେ େକରନାହିଁ। ସେୁ
MBBS ସ୍ନାତେଧାରୀଙ୍କ ନିମନଲିଖିତ କ ାଗୟତା ରହିୋ ଉଚିତ: i) କମଡିୋଲ ଦକ୍ଷତା, ii)ଡାଏକନାଷ୍ଟିେ ଦକ୍ଷତା iii)ସଜିୋଲ୍
ଦକ୍ଷତା iv) ଇମାକଜେନସୀ ଦକ୍ଷତା। ପ୍ରାଥମିେ କସୋକେନ୍ଦ୍ର ଓ କସକେଣ୍ଡାରୀ ହସପିଟାଲକର ୋ େୟ େରିୋେୁ ଆେଶୟେୀୟ
କମୌଳିେ ଦକ୍ଷତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁ ସାକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅେିରତ େୟେଧାନକର ମୂଲୟାୟନ େରା ିେ। MBBS
ପାଠୟକ୍ରମ ଏମିତ ି ଗଠନ େରା ିେ କ

ତାର ପ୍ରର୍ଥମ ବଷ୍ଗ ବା ଦୁ ଇଟି େଷେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନଫର ସ୍ନାତକ ଫହାଇଥିବା

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାର୍ ଅବଧି ଫହବ, ତାପକର କସମାକନ MBBS, BDS, ନସିଂ ୋ ଅନୟ କସ୍ପସିଆଲାଇକଜସନ୍
କନଇପାରିକେ। ନସିଂ, କଡଣ୍ଟ୍ାଲ ପରି ଅନୟ କମଡିୋଲ େିଷୟକର ସ୍ନାତେ କହାଇଥିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ MBBS
ପାଠୟକ୍ରମକର ପାଶ୍ୱେ ପ୍ରକେଶ (କଲକଟରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ) ଦିଆ ିେ: ଏେ କମଡିୋଲ ଶିକ୍ଷା କ ାଗୟତା କେମୱାେେ ଏହାେୁ ସୁେଧ
ି ା
କଦେ। ନସିାଂ ଶିକ୍ଷାର ର୍ୁ୍ବତ୍ତା େୃ ଦ୍ଧି ପାଇେ; ନସିଂ ଏେଂ ଏହାର ଅନୟ ସମବନ୍ଧତ
ି େିଷୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଆକକ୍ରଡିକଟସନ୍
ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେ।

ଦି ଆମ କଲାେଙ୍କ ୋସ୍ଥୟଫସବାଫର ପସନ୍ଦ ଏକାଧିକ ହୁ ଏ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ ଶିକ୍ଷା

ଇଣ୍ଟ୍ିକେଟିଭ୍ କହୋ ଉଚିତ-ଏହାର ଅଥେ ଏକଲାକପଥିେ କମଡିୋଲ ଶିକ୍ଷାର ସେୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଆୟୁ କେେଦ, କ ାଗ,
କନଚୁକରାପାଥି, ୟୁ ନାନୀ, ସିଦ୍ଧ ଏେଂ କହାମିଓପାଥି(AYUSH) େିଷୟକର କମୌଳିେ ଜ୍ଞାନ ରହିୋ ଉଚିତ ଏେଂ ଆୟୁ କେେଦ,
କ ାଗ, କନଚୁକରାପାଥି, ୟୁ ନାନୀ, ସିଦ୍ଧ ଏେଂ କହାମିଓପାଥି(AYUSH) େିଷୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏକଲାକପଥିେ
କମଡିୋଲ୍ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିୋ ଉଚିତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ସ୍ୱାସ୍ଥୟକସୋ ଶିକ୍ଷାକର ପ୍ରି ଫଭଣ୍ଟିଭ୍ ୋସ୍ଥୟଫସବା ଏବାଂ କମୁୟନିଟୀ ଫମ୍ିସନ
ି ର
ଅଧିେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିେ।
ଙ. ଫବୈଷ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷାଫର ନିଦଷ
ି ଚ ସମସୟା ରହିଛ ି ୋରଣ ଏହାର େିଷୟଗୁଡେ
ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େରୂକପ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ନୁ କହଁ େି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େରୂକପ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ନୁ କହଁ। କେୈଷୟିେ େିଦୟାର ପ୍ରଭାେ ସେୁ ମାନେୀୟ ୋ େୟେଳାପ ଉପକର ପ୍ରଭାେ ପୋଇ
ଆସୁଛ,ି କେୈଷୟିେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୟ େିଷୟଗୁଡେ
ି ମଧ୍ୟକର ଅନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇୋ ଉଚିତ। ଗକେଷଣା ଓ ନୂ ତନ ଆେିଷ୍କାର ପାଇଁ
ଏହି କକ୍ଷତ୍ରଗୁଡେ
ି କ ାଗୟତାସମ୍ପନ୍ନ େୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆେଶୟେ େରିେ ଓ ଶିକଳ୍ପାକଦୟାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ମଧ୍ୟକର ଅତୟନ୍ତ
ସହକ ାଗର ଆେଶୟେତା ରହିେ।େତ୍ତେମାନର ୋ େୟ ଓ ଭେିଷୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େୃ ତ୍ତଧ
ି ାରୀ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଦୋ ପାଇଁ
ଇଞ୍ଜି ନିଅରିଂ ଏେଂ କେୈଷୟିେ ପାଠୟକ୍ରମ ପରିବତ୍ତିତ ଫହବ ଏେଂ କସମାକନ େିୋଶ ଲାଭ େରୁଥିୋ େିଜ୍ଞାନ ଓ କେୈଷୟିେ
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ଜ୍ଞାନକେୌଶଳେୁ େୟେହାର େରିୋେୁ ସକ୍ଷମ କହକେ ଓ ପରିେତ୍ତିତ ସାମାଜିେ ଅଥେକନୈତେ
ି ପରିକେଶଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡେ
ି କର
ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ କହକେ। େିଭିନ୍ନ, ଅଜଣା ପରିକେଶକରଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କସମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୟାଗ ପାଇଁ ଓ
େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ନୀତିଗତ ଅନ୍ତନିହତ
ି େିୋଶ େରିୋେୁ ପାଠୟକ୍ରମକୁ ନବୀକର୍ େରା ିେ। ନୂତନ ଓ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବା
ବିଷ୍ୟ କ ମିତ ି ଆଟିଫିସଆ
ି ଲ ଇକଣ୍ଟ୍ଲିକଜନସ, େିଗ୍ ଡାଟା ଆନାକଲସିସ ଆଦି ଉପକର କେୌଶଳାତ୍ମେକଜାର୍ ରହିେ।
ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ର ଆକକ୍ରଡିକଟସନ/ରାଙ୍କି ଂ ଶିକଳ୍ପାକଦୟାଗ, ଏଇ କକ୍ଷତ୍ରକର ଅନୁ ଭୂତିସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷେ, ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟ୍ନେସପ୍
ି ସୁଫଯାର୍
ଆଦିର ସହକ ାଗେୁ କପ୍ରରଣା ପ୍ରଦାନ େରିେ।
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ଜାତୀୟ ର୍ଫବଷ୍୍ା ଫ୍ାଉଫଣ୍ଡସନ୍
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୧. ଫଶୈକ୍ଷିକ ର୍ଫବଷ୍୍ାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା
ଉଫେଶୟ: େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ଏେଂ ମହାେିଦୟାଳୟକର କମୌଳିେ ଓ କ୍ରମେଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଗକେଷଣା ଉପକର େିକଶଷ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ
କଦଶକର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ େିଷୟକର ଗକେଷଣା ଏେଂ ନୂ ତନ ଆେିଷ୍କାରେୁ ଉାାହିତ ଏେଂ ସମୃଦ୍ଧ େରିୋ ପ୍ରତିକ ାଗୀତାପୂର୍ଣ୍େ ସହେମେୀ-ସମୀକ୍ଷା ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍, ନିରୀକ୍ଷଣ େରି େିଭିନ୍ନ ସୁେଧ
ି ା ସହିତ ଗକେଷଣା ପାଇଁ କଗାଟିଏ ଅନୁ େୂଳ
େୟେସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି େରିୋl
ଏେ େୃ ହତ ଏେଂ ଉନ୍ନତ ଅଥେେୟେସ୍ଥା, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ଏେଂ ରାଷ୍ଟ୍ରେୁ ଅଧିେ ସଫଳତର େରିୋେୁ କପ୍ରରଣା କ ାଗାଇୋ
ପାଇଁ ଗକେଷଣା ଓ ନୂ ତନ ଆେିଷ୍କାର କହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ l େତ୍ତେମାନ େିଶ୍ୱକର ର୍ଟୁଥିୋ ଦୁ ତ ପରିେତ୍ତେନ କ ପରି ଜଳୋୟୁ ,
କେୈଷୟିେ କକ୍ଷତ୍ର, ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିେତ୍ତେନ ଆଦି ଗକେଷଣା େୟେସ୍ଥାେୁ ପୂେେ ଅକପକ୍ଷା ଆହୁ ରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ େରୁଛିl
କ. ଭାରତ ସରୋରଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଭାେକର ସଂସଦର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଗକେଷଣା ଫାଉକଣ୍ଡସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
େରା ିେ l ଏହାେୁ ୋଷିେ ଅନୁ ଦାନ ୨୦୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (GDP ର~ ୦.୧%) ଦିଆ ିେ; ପରେତ୍ତେୀ ଦଶନ୍ଧିକର ଏହି
ଅନୁ ଦାନ କ୍ରମଶଃ େୃ ଦ୍ଧି ପାଇେ କ କହତୁ ଗକେଷଣାର ଗୁଣେତ୍ତା େିୋଶ ଲାଭ େରିେl
ଖ. ଫାଉକଣ୍ଡସନର ପ୍ରାଥମିେ ଲକ୍ଷୟଗୁଡେ
ି କହଉଛି:


କଗାଟିଏ ପ୍ରତିଫଯାର୍ୀତାପୂର୍ଣ୍ଗ ସହକମଗୀ-ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମକର ସମେ ଶିକ୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର ସମସ୍ତ
େିଷୟକର ଗକେଷଣା ପାଇଁ ଅଥେରାଶି ପ୍ରଦାନ



ସମେ କଦଶକର ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକର ଗକେଷଣା ଦକ୍ଷତାର ନିମୋଣ



ସେୋଧିେ ଜରୁରୀ ଜାତୀୟ ସମସୟାଗୁଡେ
ି ର ଗକେଷଣା ଏେଂ ନୂ ତନତମ ଗକେଷଣାଜନିତ ଫଳାଫଳ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ କୋଲି ନିଶ୍ଚିତ େରିୋେୁ ଗକେଷେ, ସରୋର ଏେଂ ଶିକଳ୍ପାକଦୟାଗ ମଧ୍ୟକର
ଲାଭଦାୟେ ସଂକ ାଗ ସୃଷ୍ଟି େରିୋ



େିକଶଷ ପୁରସ୍କାର ଏେଂ ଆକଲାଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମକର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗକେଷଣାେୁ ଚିହ୍ନଟ େରିୋ

ର୍. ଫାଉକଣ୍ଡସନ ପାଖ୍କର ଚାକରାଟି ମୁଖ୍ୟ େିଭାଗ ରହିେ- ପ୍ରାଥମିେ ଭାକେ େିଜ୍ଞାନ, କେୈଷୟିେ େିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିେ େିଜ୍ଞାନ
ଏେଂ େଳା ଓ େିଦୟା l
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ଅତିରିକ୍ତ ର୍ୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଗ ଫକ୍ଷତ୍ରର୍ୁଡକ
ି
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୧.ଫବୈଷ୍ୟିକ ଶିକ୍ଷା
ଉଫେଶୟ : ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଏେଂ େିୋଶର ସମଥେନ; ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷଣ ଏେଂ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାେୁ ଉନ୍ନତ େରିୋେୁ ;
ଅଣଉପୋରପ୍ରାପ୍ତ କଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦୁ ତଭାେକର ପହଞ୍ଚାଇୋେୁ ; ଏେଂ ଶିକ୍ଷା କ ାଜନା, ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନାେୁ
ସୁେୟେସ୍ଥାକର ପରିଚାଳିତେରିୋେୁ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳେୁ ସାମିଲ େରିୋ l
ଏହି ନୀତି ନିମନଲିଖିତ ୋ େୟ ପାଇଁ କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳେୁ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର ସାମିଲ େରିୋ ଉକଦଶୟ ରକଖ୍: େ)
ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଶିକ୍ଷଣ ଏେଂ ମୂଲୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉନ୍ନତି; ଖ୍) ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଏେଂ କସମାନଙ୍କର ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଉନ୍ନତିର
ସମଥେନ; ଗ) ଅଣଉପୋରପ୍ରାପ୍ତ କଗାଷ୍ଠୀେୁ କଶୈକ୍ଷିେ ସୁେଧ
ି ା କ ାଗାଇୋ ଏେଂ ର୍)ଶିକ୍ଷା କ ାଜନା, ପ୍ରଶାସନ ଓ
ପରିଚାଳନାେୁ ସୁେୟେସ୍ଥାକର ପରିଚାଳିତେରିୋ
କ. ରାଜୟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରୋରଙ୍କୁ କନତୃ ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େରି ଏେଂ ଅନୟ ସହଭାଗୀଙ୍କୁ ନେୀନତମ ଜ୍ଞାନ ଏେଂ ଗକେଷଣା ପ୍ରଦାନ
େରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ତମ ୋ େୟେଳାପ େିଷୟକର ପରାମଶେ େରିୋର ସୁକ ାଗ କଦଇ କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳର
େିନକି ାଗ, ୋ େୟପ୍ରକ୍ରିୟା ଏେଂ େୟେହାର ଉପକର େିଚାର େରିୋେୁ ଏେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଜାତୀୟ ଫଶୈକ୍ଷିକ ଫବୈଷ୍ୟିକ
ଫଫ୍ାରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେl
ଖ. ଡିଜଟ
ି ାଲ ରିକପାଜିକଟାରୀ, କେୈଷୟିେ େିଜ୍ଞାନ େୟେହାର େରିୋେୁ ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ,ି ଉପ କ୍ତ
ୁ ସାହା ୟ ଓ ଗକେଷଣା
ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକର (କ ମତି ଅନୁ ୋଦେୁ ସମଥେନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକର ସହାୟତା, ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶ
େରିୋେୁ ସୁେଧ
ି ା, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠୟକ୍ରମ, ଇତୟାଦି)କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନକେୌଶଳ ସାମିଲ େରିୋ l ଗକେଷଣା େରିୋ ଓ
କେୈଷୟିେ ଜ୍ଞାନର େୟେହାର ପାଇଁ କେୈଷୟିେ ଶିକ୍ଷାକର କସଣ୍ଟ୍ର ଅଫ୍ ଏକକ୍ସକଲନସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେl
ର୍. ଶିକ୍ଷା ଡାଟାର ଜାତୀୟ ସଂେହାଳୟ ସଂସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷେ ଏେଂ ଛାତ୍ର ସହିତ ସମବନ୍ଧତ
ି ଥିୋ ସମସ୍ତ କରେଡେ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଫମେକର
ରଖିେ l
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୨. ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ ଶିକ୍ଷା
ଉକଦଶୟ: େିଦୟାଳୟ, ମହାେିଦୟାଳୟ, େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟ ପରି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକର ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାର ଏେୀେରଣ l
୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଥିଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ୫୦ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାକର ପ୍ରକେଶ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ l
ଭାରତୀୟ ଜନତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ଦକ୍ଷତାେୁ ୋସ୍ତେ ରୂପ କଦୋ ପାଇଁ ଏହି ନୀତି୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା େିଦୟାଳୟ ଏେଂ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର ଶିକ୍ଷାଥେୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତତଃ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟକର ଦକ୍ଷତା େିୋଶ େରିୋର ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥିର େରିଛ ି l
କ. ପରେତ୍ତେୀ ଦଶେକର ପ େୟାୟକ୍ରକମ ସମସ୍ତ ଫଶୈକ୍ଷିକ ସାଂସ୍ଥାଫର ଧନ୍ଦାମଳ
ୂ କ ଶିକ୍ଷା ଏକୀକର୍ କହେ l ଧ୍ୟାନ କଦୋର
କକ୍ଷତ୍ରଗୁଡେ
ି
ଦକ୍ଷତା ଅନ୍ତର େିକେଷଣ ଏେଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସୁକ ାଗର ମୟାପିଙ୍ଗ୍ ଆଧାରକର େଛା ିେ, ଏେଂ
ଉଦାର(ଲିକେରାଲ)ଶିକ୍ଷାର େୃ ହତ୍ତର ଲକ୍ଷୟର କେୈଷୟିେ ଏେଂ ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷା କଗାଟିଏ ଅଂଶ କହେ l ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାର
ଏେୀେରଣ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାର ଏେୀେରଣ ଜାତୀୟ େମିଟ ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ୋ େୟ ତଦାରଖ୍ େରିେ l
ଖ. ଏହି ପରିେତ୍ତେନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଏେଂ କେୈଷୟିେ ସଂସ୍ଥା ଏେଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟକର ସହଫଯାର୍ଫର ଓ ଏେୀେରଣ ପାଇଁ କଗାଟିଏ
ଅଲଗା ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମକର କହେl
ର୍. ପ୍ରକତୟେ େିଷୟ / ଧନ୍ଦା/େୃ ତ୍ତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଫଯାର୍ୟତା ଫେମୱାକଗଫର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େରୂକପ ଆକଲାଚନା େରା ିେ l
ଏହାଛଡା, ଆନ୍ତଜୋତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ େୃ ତ୍ତର
ି ଆନ୍ତଜୋତୀୟ ମାନେ େଗେୀେରଣ ଅନୁ ସାକର ଭାରତୀୟ
ମାନେ ସ୍ଥିର େରା ିେ l ଏହି କେମୱାେେ ପବ
ି ୂ ମି ପ୍ରଦାନ େରିେ l ଏହା ଦ୍ୱାରା, େିଦୟାଳୟ
ୂ ଗ ଶିକ୍ଷାର ମାନୟତା ପାଇଁ ଭିତ୍ତଭ
େୟେସ୍ଥାକର ଅଧାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡିଥିୋ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କସମାନଙ୍କ ପ୍ରକୟାଗାତ୍ମେ ଅନୁ ଭୂତି ସହିତ କେମୱାେେର
ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ତରକର ପୁଣି ସାମିଲ େରା ିେl କେମୱାେେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ଏେଂ ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାକର ଗତିଶୀଳତାେୁ
ୋ େୟାନିବତ େରିେ l
ଘ. ୨୦୩୦-୩୫ ପଯଗୟନ୍ତ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରଫର ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାକର ୫୦% ନାମକଲଖ୍ାେୁ େୃ ଦ୍ଧି େରା ିେ l ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ନିକଜ ୋ ଶିକଳ୍ପାକଦୟାଗଗୁଡେ
ି ସହିତ ସହକ ାଗକର ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରିପାରିକେ l
ଙ. ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରୁଥିୋ ଓ ନେୀଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଫଡଲର ପରୀକ୍ଷଣ
େରା ାଇପାକର l ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକର ଇନେୁ ୟେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ େରା ିେ l
୧. ‘ଫଲାକବିଦୟା’, ଭାରତକର େିୋଶ ଲାଭ େରିଥିୋ ଜ୍ଞାନେୁ ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଶିକ୍ଷାକର ଏେୀେରଣ େରି େିଦୟାଥେୀମାନଙ୍କ
ନିମକନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ େରା ିେ।
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୩. ଫପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା
ଉଫେଶୟ: ୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା

ୁେେ ତଥା େୟସ୍କମାନଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ରକର ୧୦୦% ସାକ୍ଷରତା ହାର ପ୍ରାପ୍ତ େରିୋ ଏେଂ

କପ୍ରୌଢ଼ ତଥା ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମେୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହୋକର ପ୍ରସାରିତ େରିୋ।
ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ କମୌଳିେ ଶିକ୍ଷା େୟକ୍ତିଗତ, ନାଗରିେ, ଅଥେକନୈତେ
ି ଏେଂ ଜୀେନେୟାପୀ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ସୁକ ାଗଗୁଡେ
ି କର
ସହଭାଗୀ କହୋପାଇଁ େୟକ୍ତିେୁ ସମଥେ େରିଥାଏ – ଏହା ପ୍ରକତୟେ ନାଗରିେର ଅଧିୋର ଅକଟ। ତଥାପି, ଆମକଦଶର
ୁେେଗେ ତଥା େୟସ୍କ କଲାେଙ୍କର ନିରକ୍ଷରତା ଅନୁ ପାତ ଆଜିେ ି ଚିନ୍ତାଜନେ ାହାେି ଆକଦୌ େହଣକ ାଗୟ ନୁ କହଁ।
କ. କପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ନିମକନ୍ତ ଏେ ଜାତୀୟ ପାଠୟକ୍ରମର କେମୱାେେ େିେଶିତ େରା ିେ,
ଅନ୍ତଭେୂକ୍ତ େରିପାରିେ,

ାହାେି ପାଞ୍ଚଟି େୟାପେ କକ୍ଷତ୍ରେୁ

ଥା – କମୌଳିେ ସାକ୍ଷରତା ଏେଂ ଗଣିତକର କମୌଳିେ ଜ୍ଞାନ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଜୀେନ େଞ୍ଚିୋର ଦକ୍ଷତା,

ଧନ୍ଦାମୂଳେ ଦକ୍ଷତା, କମୌଳିେ ଶିକ୍ଷା ଏେଂ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା। ଏହି କେମୱାେେ ଅନୁ ାୟୀ ମୂଲୟାୟନ ଏେଂ ସାଟିଫିକେସନର
ମାନଦଣ୍ଡ େୟେସ୍ଥା ସହିତ ପାଠୟ ପୁସ୍ତେ ଏେଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମେୀ ଆଦିେୁ େିେଶିତ େରା ିେ।
ଖ. କପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳେ ଏେଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କର ଏେ ଫର୍ାଷ୍ଠୀ ନିମୋଣ େରା ିେ ଏେଂ ଏଥିସହିତ ଜାତୀୟ କପ୍ରୌଢ଼
ଶିକ୍ଷା ଟୁୟଟର୍ ପାଠୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମକର ଜଣେୁ -ଜକଣ ହିସାେକର ଟୁୟଟରମାନଙ୍କ ଏେ େୃ ହତ କଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ େରା ିେ ାହାେି
କପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାେୁ ୋ େୟୋରୀ େରିୋକର ଉପ ୁକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ େରିେ।
ର୍. ପ୍ରତିଭାଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ େରିୋପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ କାଯଗୟକ୍ରମ ଏବାଂ ଫଯାଜନାର୍ୁଡକ
ି ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ େରା ିେ। ସାମାଜିେ
ସ୍ୱୟଂକସେୀମାନଙ୍କୁ କପ୍ରାାାହିତ େରା ିେ – କ ପରି ସମାଜର ପ୍ରକତୟେ ସାକ୍ଷର ସଦସୟ ଅତିେମକର ଜକଣ େୟକ୍ତିଙ୍କୁ
ପଢ଼ିୋକର ସକ୍ଷମ େରିୋ ପ େୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ େରିକେ, ଏହାେୁ ହିଁ ପ୍ରମୁଖ୍ ରଣନୀତିଭାେକର େହଣ େରା ିେ। ବୟାପକ ଜନ
ସଫଚତନତା ସୃଷ୍ଟି େରା ିେ। ନାରୀ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ େରା ିେ।
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୪. ଭାରତୀୟ ଭାଷ୍ାର ପ୍ରସାର
ଉଫେଶୟ: ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ, େିୋଶ ଏେଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତାର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିୋ।
ଆଦିୋସୀ ଭାଷାେୁ ମିଶାଇ କ କତକେକଳ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାପ୍ରତି ଉପ ୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦଶେନ େରା ିେ,
କସକତକେକଳ ହିଁ ପ୍ରକତୟେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତ ି ଏେଂ ପରମ୍ପରାର ଉଚିତ ସମ୍ମିଳନ ଏେଂ ସଂରକ୍ଷଣ କହାଇପାରିୋ ସହିତ
େିଦୟାଳୟକର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଥିପ୍ରତି ସଠିେ େୁ ଝାମଣା ୋ ଆତ୍ମକୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ େରା ାଇପାରିେ। କତଣୁ ସମସ୍ତ
ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଏେଂ ସାହିତୟର ଉପ ୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତରୂକପ ଏେ ଗମ୍ଭୀର ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ େିଷୟ ଅକଟ।
କ. ସାରା କଦଶକର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଓ ସାହିତୟଭିତ୍ତେ
ି େଳିଷ୍ଠ ୋ େୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷେ ଏେଂ ପ୍ରଧ୍ୟାପେ ନି ୁକ୍ତି, ମକନାକ ାଗପୂର୍ଣ୍େ
ଗକେଷଣା ଏେଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମକର ହିଁ ଭାଷା, ସାହିତୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ଭାଷାକର ରହିଥିୋ
କେୈଜ୍ଞାନିେ ଶବ୍ଦାେଳୀ ପ୍ରତି ଉଚିତ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରଦାନ େରା ାଇପାରିେ।
ଖ. ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏେଂ ସାହିତୟର ପ୍ରସାର ଏେଂ କପ୍ରାାାହନ େରିଆସୁଥିୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ୁ ସମୃଦ୍ଧ େରା ିେ। ପାଲୀ,
ପାସେୀ ଏେଂ ପ୍ରାେୃ ତ ଭାଷା ନିମକନ୍ତ ଏେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା େରା ିେ।
ର୍. ସମେ କଦଶକର ଶବ୍ଦଭଣ୍ଡାରର େିୋଶ ୋ େୟର ଦାୟିତ୍ୱକର ଥିୋ କେୈଜ୍ଞାନିେ ଏେଂ କେୈଷୟିେ ଶବ୍ଦାେଳୀ ଆକୟାଗେୁ
ନେୀେରଣ େରା ିୋ ସହିତ ଏହାର େୟାପେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ େରା ିେ, କ ଉଁଥିକର କେେଳ କଭୌତିେ େିଜ୍ଞାନ ନୁ କହଁ, େରଂ
ସମସ୍ତ େିଭାଗ ଏେଂ କକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ ରହିେ।
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ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ରଫୟାର୍

46

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୨୦୧୯

୧. ଶିକ୍ଷା ପରିବତ୍ତଗନ : ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ରଫୟାର୍
ଉଫେଶୟ: ଏେ ନୂ ତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆକୟାଗ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାର ସମନିବତ ୋ େୟାେଳୀ, ସମସ୍ତ ସ୍ତରକର ସମାନ ଓ
ସକେୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ େରିୋେୁ ପରିଚାଳିତ େରିେ।
ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା େୟେସ୍ଥାକର କପ୍ରରଣାପ୍ରଦ କନତୃ ତ୍ୱର ଆେଶୟେତା ରହିଛ ି ାହା ଶିକ୍ଷାର ଉତ୍କଷେତାେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରାଇଥାଏ।
କ. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାକର ଏେ ପ୍ରମୁଖ୍ ସଂସ୍ଥାରୂକପ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆକୟାଗ େିମବା କନକସନାଲ ଏଜୁ କେସନ୍ େମିଶନ୍
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କହେ ।
ଖ. କଦୈନନ୍ଦିନ ୋ େୟେଳାପ ସମବନ୍ଧତ
ି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହକେ ଏହାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ।
ର୍. ଏହି ରଫୟାର୍ଫର େିଶଷ୍ଟ
ି ଶିକ୍ଷାେିତ୍, ଗକେଷେ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିନଧି
ି ଏେଂ େିଭିନ୍ନ କକ୍ଷତ୍ରର
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ େୃ ତ୍ତଧ
ି ାରୀ େୟକ୍ତିେକି ଶଷ ରହିଫବ। ଆକୟାଗର ସେୁ ସଦସୟଗଣ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଜ୍ଞତାସମ୍ପନ୍ନ କହାଇଥିକେ ତଥା ନିଜସ୍ୱ
କକ୍ଷତ୍ରକର ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳେ ସାେେଜନିେ ୋ େୟ େରିଥିକେ ଏେଂ କସମାନଙ୍କର ଅଖ୍ଣ୍ଡ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିେ।
ଘ. ଆକୟାଗଟି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାେକର ୋ େୟେରିେ। ଆମ ସମାଜର ସାମାଜିେ େିେଧ
ି ତାେୁ ପ୍ରତିପାଳନ
େରିୋ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍େ ଜାତୀୟ ଉକଦଶୟେୁ ସଫଳ େରିେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ୋ େୟୋରୀ ସଂସ୍ଥା ଏେଂ ଜାତୀୟ,
ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ଏେଂ ସଂସ୍ଥା ସ୍ତରୀୟ କନତୃ େଗେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େହଣ େରା ାଇଥିୋ ପ୍ରଭାେୀ ତଥା ସମକୟାପକ ାଗୀ ଲକ୍ଷୟ ଏେଂ
ପଦକକ୍ଷପଗୁଡେ
ି ୁ ଏହା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ େରିେ।
ଙ. ସୁସମବନ୍ଧ ତଥା ସମନବୟତାେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିୋପାଇଁ ଏେଂ ଆକୟାଗ ଘନିଷ୍ଠଭାବଫର ପ୍ରଫତୟକ ରାଜୟ ସହିତ ମିଶି ୋ େୟ
େରିେ। ରାଜୟଗୁଡେ
ି ଶିକ୍ଷା ନିମକନ୍ତ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମୁଖ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ େରିପାରିକେ ାହାେୁ ରାଜୟ ଶିକ୍ଷା ଆକୟାଗ ୋ
କଷ୍ଟ ଅ ଏଜୁ କେସନ୍ େମିଶନ୍ ନାମକର ନାମିତ େରା ିେ।
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ଶିକ୍ଷାଫର ଅର୍ଥଗ ବିନଫି ଯାର୍
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୧. ଶିକ୍ଷାଫର ଅର୍ଥଗ ବିନଫି ଯାର୍
କ. ଏହି ନୀତି ଶିକ୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର ନିକେଶେୁ େୃ ଦ୍ଧି ର୍ଟାଇୋର ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି ପ୍ରଦାନ େରିଥାଏ, ଭେିଷୟତ ସମାଜର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
ଶିକ୍ଷାକର ଅଥେ େିନକି ାଗ େରିୋ ହିଁ ସେୁ ଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ନିକେଶ।
ଖ. ଏହି ନୀତି, ଆଗାମୀ ୧୦ େଷେର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟକର ଉଭୟ ଫକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବାଂ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଫର
ଶିକ୍ଷାଫକ୍ଷତ୍ରଫର ସରକାରୀ ନିଫବଶ ପରିମା୍ଫର ୨୦%କୁ ବୃ ର୍ଦ୍ି କରିବାର ଲକ୍ଷୟଧାଯଗୟ କରାଯାଇଛି।
ର୍. େଞ୍ଚିତ ଅଥୋ ପଛୁ ଆେଗେ ଏେଂ ସଂଖ୍ୟାଲର୍ୁ େଗେ ନିମକନ୍ତ ନୟାକୟାଚିତ ତଥା ଉଚ୍ଚମାନର ଗୁଣାତ୍ମେ ଶିକ୍ଷାେୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
େରିୋପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମେୀ, େିଦୟାଥେୀ ସୁରକ୍ଷା ଏେଂ େଲୟାଣ, କପାଷଣ ସହାୟତା, ପ େୟାପ୍ତ େମେେତ୍ତୋ ନି ୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷେ
େିୋଶ ଏେଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋରର ଉପକ୍ରମକର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଉପାଦାନଗୁଡେ
ି ପାଇଁ କ ତିେି ଆଥିେ
ସହାୟତା ଆେଶୟେ ତାହା କ ାଗାଇ ଦିଆ ିେ।
ଘ. ଶିକ୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର େୟକ୍ତିଗତ ୋ ର୍କରାଇ ଜନହିତୋରୀ ୋ େୟ େରିୋପାଇଁ ନୀତିର ରୂପକରଖ୍େୁ ନେୀେରଣ, ସକ୍ରିୟ
ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏେଂ ସହାୟତାର ଆେଶୟେତା ରହିଛ।ି ଶିକ୍ଷାକକ୍ଷତ୍ରକର ସାେେଜନିନ-କରାତରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଥିେ
ସହାୟତାେୁ ଲାଭରହିତ ଭିତ୍ତକି ର େିଦୟମାନଥିୋ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍େ ଆେଶୟେତାେୁ ପୂରଣ େରିୋ ନିମକନ୍ତ
େିନକି ାଗ େରା ିେ।
ଙ. ପ୍ରାଥମିେଭାକେ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଏେଂ ସମବଳ େିୋଶ ସମ୍ପେେୀତ ଏେ ସମୟକର ଖ୍ଚ୍ଚେେୁ ମିଶାଇ ନୀତି ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରମୁଖ ଫକ୍ଷତ୍ର
ଚିହ୍ନଟ େରିଛ,ି କସଗୁଡେ
ି କହଲା: (i) ପ୍ରାରମ୍ଭିେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର େିୋଶ ଏେଂ େିସ୍ତାର (ii) ପ୍ରାଥମିେ ୋ କମୌଳିେ ସାକ୍ଷରତା
ଏେଂ ଗଣିତର କମୌଳିେ ଶିକ୍ଷା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା (iii) ପ େୟାପ୍ତ ତଥା ଉପ କ୍ତ
ୁ େିଦୟାଳୟ ପରିସରର ପୁନଃସ୍ଥାପନା (iv) ଖ୍ାଦୟ
ଏେଂ କପାଷଣ (ଜଳଖିଆ ଏେଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ କଭାଜନ), (v) ଶିକ୍ଷେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏେଂ ଶିକ୍ଷେମାନଙ୍କର ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ େୃ ତ୍ତଗ
ି ତ େିୋଶ,
(vi) ମହାେିଦୟାଳୟ ଏେଂ େିଶ୍ୱେିଦୟାଳୟଗୁଡେ
ି ର ପୁନଃନିମୋଣ ଏେଂ (vii) ଗକେଷଣା।
ଚ. ଶାସନ ଏେଂ ପରିଚାଳନା େୟେସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ସେେଦା ସମୟାନୁ ାୟୀ ପ େୟାପ୍ତ ଧନରାଶି ପ୍ରଦାନ ଏେଂ ସାଧୁତାର ସହିତ
ତା’ର େୟେହାର ଉପକର ନିେଷ୍ଟ
ି ରହିେ। ଭୂମିୋର ସ୍ପଷ୍ଟ େିଭାଜନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡେ
ି ର ସଶକ୍ତିେରଣ ଏେଂ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ,
କନତୃ ତ୍ୱର ଭୂମିୋକର ଉପ କ୍ତ
ୁ େୟକ୍ତିେକି ଶଷଙ୍କ ନି ୁକ୍ତି ଏେଂ ଉତ୍ତମ ନିରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମକର ଏହାେୁ ୋ େୟକ୍ଷମ
େରା ାଇପାରିେ।
ଛ. ‘ଶକ୍ତ େିନ୍ତୁ ସରଳ’ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ େୟେସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମକର ଓ ଏୋଧିେ ପ୍ରାସଙ୍ଗି େ କକ୍ଷତ୍ରରୁ ସାେେଜନୀେ ଶିକ୍ଷା କକ୍ଷତ୍ରକର ପ େୟାପ୍ତ
ନିକେଶ ସହିତ ପାରଦଶେୀ ସରୋରୀ ଶାସନଗତ ୋ େୟେଳାପ ମାଧ୍ୟମିେ ଶିକ୍ଷାର ବୟବସାୟକର୍ ସମ୍ପେେୀତ େିଷୟେୁ
ସମାଧାନ େରା ାଇପାରିେ।
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୨. ରର୍ାମୀ ପଦଫକ୍ଷପ
ଶିକ୍ଷାକର ସମବନ୍ଧତ
ି ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡେ
ି ସହିତ ସମନବୟ ଓ ସହକ ାଗକର େିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ୋ େୟଗୁଡେ
ି ସହିତ
ସମୟ ଅେଧି ଓ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ ାଜନା େିଷୟକର ଏହି ନୀତି େର୍ଣ୍େନା େରିୋ ସହିତ ତାର ଉକଦଶୟ ଓ ପ୍ରାଣ ଅନୁ ସାକର
ପ୍ରକୟାଗେୁ ମଧ୍ୟ ଆକଲାଚନା େରିଥାଏ।
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ମାନେସଭୟତାର ପ୍ରକତୟେ ୁଗକର ଜ୍ଞାନ କହଉଛି ପୂେେ ପିଢ଼ଦ୍ୱ
ି ାରା ସୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ସମାହାର, କ ଉଁଥିକର
େତ୍ତେମାନର ପିଢ଼ି ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନେୁ ସଂକ ାଗ େରିଥାଏ।
ମେିଅସ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପର ପ୍ରତୀେ ଜ୍ଞାନର ଚିରନ୍ତନ, ନିତୟ େିୋକଶାନମୁଖ୍ୀ ଏେଂ ଜୀେନ୍ତ ପ୍ରେୃ ତ ି ଦଶୋଇଥାଏାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ େି ଅନ୍ତ େି ନାହିଁ।

ଏହି ନିରେଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଂଶ ରୂକପ ଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି, େୟେହାର ଓ ପ୍ରଚାର େିଷୟକର ଏହି ନୀତି
ଭେିଷୟତର ଏେ ସଫଳ ରୂପାୟନ େରିଥାଏ ।
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