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ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ
ପ୍ରସ୍ତାବନା
ଭାରତ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକୁ ସବଜଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦଇଆସିଛ ି । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତନ୍ତର ସବଜପ୍ରର୍ନ୍ତମ ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା
ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତହଉଛି ନ୍ତବୈଦକ
ି ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା । ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତନ୍ତର ଏହି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ ଏହି ସଂସାରନ୍ତର ବା ଏହା ପନ୍ତର
ଜୀବନ ଧାରଣର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଥିଲା ଆତ୍ମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ଅନୁ ଭୂତି । ଗୁରୁକୂ ଳ ବୟବସ୍ଥା ଗୁରୁ ଓ ଶିଷୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଏକ ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି
କରୁଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନ୍ତକୈନ୍ଦ୍ରକ
ି ବୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ି ଶିଷୟକୁ କନ୍ତଠ୍ାର ଅନୁ ଶାସନ ପାଳନ କରିବାକୁ
ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବଜାହ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶିଷୟ ବାଧ୍ୟ ନ୍ତହଉଥିଲା ।
ଖ୍ରୀ.ପୂ. ୭୦୦ନ୍ତର ତକ୍ଷଶିଳାନ୍ତର ପୃଥିବୀର ପ୍ରର୍ମ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଚତୁ ର୍ଜ ଶତାବ୍ଦୀନ୍ତର
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ତହାଇଥିବା ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ବା ନାଳନ୍ଦା ମହାଭୀରା ଥିଲା ପୃଥିବୀର ନ୍ତେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ରୁ ଅନୟତମ
। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀନ୍ତର ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟନ୍ତର ୧୦୦୦୦ ଛାତ୍ର ଓ ୨୦୦୦ ଶିକ୍ଷକ ଥିନ୍ତଲ ।ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟନ୍ତର
ଅନ୍ତନକ ବିଷୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଦିଆର୍ଯାଉଥିଲା, ନ୍ତର୍ଯମିତି ବିଜ୍ଞାନ, ନ୍ତଜୟାତିବଜ୍ଞ
ି ାନ, ନ୍ତଭଷଜ, ତକଜଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ତକଜଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦଶଜନ,
ସାଂଖ୍ୟ, ନ୍ତର୍ଯାଗଶାସ୍ତ୍ର, ନ୍ତବଦ ଏବଂ ନ୍ତବୌଦ୍ଧଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ନ୍ତବୈନ୍ତଦଶୀ ଦଶଜନ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନାଳନ୍ଦା
ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଚୀନ, ଇନ୍ତଡାନ୍ତନସିଆ, ନ୍ତକାରିଆ,ଜାପାନ, ପସିଆ, ତୁ କଜୀ ଓ ପୃଥିବୀର ଅନୟପ୍ରାେରୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକଷଜଣ
କରିଥିଲା ।
ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୱାନ ଚରକ, ସୁଶତ
ୃ , ଆର୍ଯଜୟଭଟ୍ଟ, ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯଜୟ, ଚାଣକୟ, ପତଞ୍ଜଳି, ବାତ୍ସାୟନ ଓ ନ୍ତକନ୍ତତକ
ବିଦ୍ୱାନଗଣ ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ର, ନ୍ତଜୟାତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ପଦାର୍ଜବଜ୍ଞ
ି ାନ, ରାସାୟନିକବିଜ୍ଞାନ, ନ୍ତଭଷଜବିଜ୍ଞାନ, ଶଲୟବିଜ୍ଞାନ, ଲଳିତକଳା,
ର୍ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ, ସିଭିଲ୍ ଇଂଜିନଅ
ି ରିଙ୍ଗ୍, ବାସ୍ତୁ କଳା, ଜାହାଜନିମଜାଣ, ନ୍ତନୌପରିବହନ, କ୍ରୀଡା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
ପୃଥିବୀର ଜ୍ଞାନ ବୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ମଲ
ୂ ୟ ଅବଦାନ ନ୍ତଦଇଛେି । ସ୍ୱାଧିନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ନ୍ତନତା ନ୍ତଗାଖ୍ନ୍ତଲ,
ରାମନ୍ତମାହନ ରାୟ, ପଡିତ ମଦନ ନ୍ତମାହନ ମାଲବୟ ଏବଂ ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯଜୟ କରିଥିନ୍ତଲ
।
ସ୍ୱାଧିନତାଠ୍ାରୁ ଭାରତର ବିକାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିୋ କରିବା ଥିଲା ସବୁ ଠ୍ୁ ପ୍ରର୍ନ୍ତମ । ଶିକ୍ଷାର
ଗୁଣାତ୍ମକମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଏବଂ ପହଞ୍ଚକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟନ୍ତର ଭାରତ
ସରକାର ଅନ୍ତନକ କମିଶନ ଗଠ୍ନ କରିଥିନ୍ତଲ । ଏ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କମିଶନଗୁଡକ
ି ନ୍ତହଲା : ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ
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(୧୯୪୮- ୪୯), ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ (୧୯୫୨-୫୩), ଶିକ୍ଷା କମିଶନ (୧୯୬୪-୬୬), ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ
କମିଶନ- କ ଓ ଖ୍ (୧୯୮୩ - ୮୫) ।
ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ତୟାଗର ସୁପାରିଶର ଆଧାରନ୍ତର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (୧୯୬୮)ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଆମୂଳଚୂଳ
ପୁନଗଜଠ୍ନର ଆବଶୟକତା ଉପନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଇଥିଲା, ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତିକୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ନ୍ତବୈଷୟି କ ବିଜ୍ଞାନର
ଉନ୍ନତି, ନ୍ତନୈତକ
ି ଏବଂ ସାମାଜିକ ମୂଲୟର କଷଜଣ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଓ ନ୍ତଲାକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଏକ ନିକଟତର ସମ୍ପକଜ
ଉପନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଇଥିଲା । ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା, ସମାନ ନାଗରିକତା ଏବଂ
ସଂସ୍କୃତର
ି ଭାବ, ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ ଶକ୍ତ କରିବା ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦଇଥିଲା।ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୧୯୮୬ (୧୯୯୨ନ୍ତର
ପରିବତ୍ତିତ) ଏକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାବୟବସ୍ଥା ଉପନ୍ତର ଆନ୍ତଲାକପାତ କଲା ର୍ଯାହା ଉନ୍ତେଖ୍ କଲା ନ୍ତର୍ଯ “ଏକ ସ୍ତର ର୍ଯାଏ ସମସ୍ତ
ଛାତ୍ର ଜାତି, ଧମଜବଶ୍ୱ
ି ାସ, ସ୍ଥାନ, ଲି ଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ ନନ୍ତଦଇ ସମନ୍ତସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଗୁଣ ଲାଭ କରିପାରିନ୍ତବ”।
୧୯୭୬ ମସିହାନ୍ତର ୪୨ତମ ସମ୍ବି ଧାନ ସଂନ୍ତଶାଧନ ଏକ ନ୍ତମୌଳିକ ପରିବତ୍ତଜନ ଆଣିଥିଲା, ଏହା ଶିକ୍ଷାକୁ ରାଜୟର
ତାଲିକାରୁ ବତ୍ତଜମାନର ତାଲି କାକୁ ପରିବତ୍ତିତ କରିଥିଲା, ଏହା ଆମ ନ୍ତଦଶର ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟବସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁ ଝପ
ି ାରିଥିଲା
ଏବଂ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷୟକୁ ଆନ୍ତଗଇ ନ୍ତନବା ପାଇଁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ମିକତା ନ୍ତଦଇଥିଲା ।ଶିକ୍ଷା ଉପନ୍ତର
ନ୍ତର୍ଯ ନ୍ତକୌଣସି ନୀତି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅେଃ-ବିଭାଗୀୟ ଏବଂ ଅେଃ-ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଭାବକୁ

ଏବଂ ରଜୟମାନଙ୍କର

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶୟକ । ନ୍ତତଣୁ ଏହି ନୀତି ଅନୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ନୀତିର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କନ୍ତର, ନ୍ତର୍ଯମିତି ୨୦୧୩ନ୍ତର ଗୃହୀତ ଆଦୟ-ନ୍ତଶୈଶବାବସ୍ଥା ର୍ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଜାତୀୟ ନୀତି(ECCE), ଜାତୀୟ ର୍ଯୁବ ନୀତି
(NYP) ୨୦୧୪ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଉନ୍ତଦୟାଗ ଜାତୀୟ ନୀତି, ୨୦୧୫ ଏବଂ ଅନ୍ତନକ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ
ଅେଭଜୁକ୍ତ କନ୍ତର ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି (୧୯୮୬-୯୨)ନ୍ତର୍ଯନ୍ତବଠ୍ଁୁ ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହଲା, ଭାରତନ୍ତର ଓ ପୃଥିବୀନ୍ତର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ
ପରିବତ୍ତଜନ ଘଟିଛ ି । ଭାରତର ରାଜନ୍ତନୈତକ
ି , ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକ
ି , ସାମାଜିକ ପ୍ରଗତି ଏପରି ପର୍ଯଜୟାୟନ୍ତର ଗତି କରୁଛି ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର
ଏକ ଦୃ ଢ଼ ଓ ବିକାଶମୁଖ୍ୀ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି । ଭାରତନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ନ୍ତହଉଛି
ସାବଜଜନିକ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ସାମ୍ବି ଧାନିକ ଏବଂ ନୟାୟି କ ଭିତ୍ତି । ଭାରତର ସମ୍ବି ଧାନନ୍ତର ସମ୍ବି ଧାନ ନିୟମ
(ଛୟାଶିତମ ସଂନ୍ତଶାଧନ), ୨୦୦୨, ସୂଚୀ ୨୧ କ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଛଅରୁ ଚଉଦ ବଷଜର ସମସ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିକଟନ୍ତର ଥିବା
ନ୍ତକୌଣସି ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ନ୍ତହବା ର୍ଯାଏ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତଦବାର ଅଧିକାର ନ୍ତଦଇଛି ।
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ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ପରିବତ୍ତଜନ ଘଟିଛ ି । ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ତବ ଆଉ ନ୍ତେଣୀ ନ୍ତକାଠ୍ରୀ
ଭିତନ୍ତର ଆବଦ୍ଧ ନୁ ନ୍ତହଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର ଆଉ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକଭାନ୍ତବ ପାଠ୍ ପଢ଼ିବା ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ସୀମିତ ନୁ ନ୍ତହଁ ।
ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନ୍ତକବଳ ନ୍ତେଣୀ ଆଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଘଟୁନାହିଁ, ଇନ୍ତଲକନ୍ତରାନିକ ଓ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସୂଚନା
ଓ ସଂଚାର ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜି, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଇତୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନ୍ତହଉଅଛି । ଆଜିର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ଅଣ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ
ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରୁଛି ।
ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରନ୍ତୟାଗର କ୍ଷିପ୍ର ଗତି, ବିନ୍ତଶଷତଃ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏବଂ
ନ୍ତଲାକମାନଙ୍କର ନିତଦ
ି ନ
ି ଆ
ି ଁ ଜୀବନ ଉପନ୍ତର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜ୍ଞାନର କ୍ଷୀପ୍ର ଗତିନ୍ତର ପରିବତ୍ତିତ ଜଗତ ବିଷୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀକୁ
ଅବଗତ କରାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ସୃଷ୍ଟି ନ୍ତହଉଥିବା ଅର୍ଜନୀତି ଏବଂ ସମାଜର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣକରିବା ପାଇଁ
ମାନବୀୟ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧର
ି ଆବଶୟକତା, ଜୀବନ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶୟକତା, ପରିବତ୍ତିତ ଦକ୍ଷତାର ଚାହିଦାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ
ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଶିକ୍ଷାର ପରିବତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ମିଳନ
ହାସଲ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁ ଚେ
ି ା ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପରିବତ୍ତିତ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣ ଆବଶୟକ କନ୍ତର ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ପାଇଁ
ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କନ୍ତର ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଶିକ୍ଷଣ ଅନୁ ଭୂତିନ୍ତର ସଫଳ ନ୍ତହନ୍ତବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ବିବଧ
ି
ଛାତ୍ର ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀର ସମାନ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କନ୍ତର ।
ନୂ ତନ ସୂଚନା ଏବଂ ସଂଚାର ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜିର ବୟବହାର, ବିନ୍ତଶଷତଃ ଇଣ୍ଟରନ୍ତନଟର ବୟବହାର ଗତ କିଛ ି ବଷଜ
ଭିତନ୍ତର ଅଭୂତପୂବଭ
ଜ ାନ୍ତବ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଛି । ନୂ ତନ ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜି ନ୍ତଲାକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା, କାମ କରିବା ଓ
ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ ଘଟାଉଛି ।ଏହି ନୂ ତନ ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ପାଇଁ ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ନୂ ତନ ଶିକ୍ଷଣ
ସମବଳର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଣିବା ସହିତ ସୂଚନା ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଣିନ୍ତଦଇଛି । ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଏହି ନୂ ତନ
ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜିଗୁଡକ
ି ର ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକ ପ୍ରାର୍ମିକ କାମ ଭାନ୍ତବ ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛି ।
ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ଉନ୍ନତିରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ, ଶିକ୍ଷାନୀତିଗୁଡକ
ି ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବତ୍ତିତ ସମୟ ଓ ଆବଶୟକ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ
ସଂରଚନା ନ୍ତହବା ଉଚିତ୍ । ଅତୀତର ଅନୁ ଭୂତି ଏବଂ ପରିବତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତିର ଉନ୍ତେଶୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆବଶୟକତା ଓ
ସ୍ଥାନୀୟ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାଗତିକ ବାସ୍ତବତା ଓ ପରିବତ୍ତଜନ, ଶିଶୁ, ର୍ଯୁବକ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପରିବତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷଣ
ଆବଶୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱନ୍ତଦଇ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଷୟ, ଉନ୍ତେଶୟଗୁଡକ
ି ଏବଂ ସଂରଚନା ନବୀକରଣ ଆବଶୟକ କନ୍ତର ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି, ୨୦୧୬ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପୁନଃନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ପର୍ପ୍ରଦଶଜକ ନ୍ତହବ ନ୍ତବାଲି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯାଇଛି
।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ଏକ ମହନୀୟ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପନ ନ୍ତଦନ୍ତଖ୍ ର୍ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳତ
ି
ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କନ୍ତର । ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆବଶୟକ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା,
ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣ ଓ ମୂଲୟନ୍ତର ନିପୁଣ ଛାତ୍ର ବା ସ୍ନାତକ ସୃଷ୍ଟି କନ୍ତର, କ୍ଷିପ୍ରଭାନ୍ତବ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସବଜଦା ଜଗତୀକରଣ ନ୍ତହଉଥିବା,
ଜ୍ଞାନଆଧାରିତ ସମାଜକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଉଥିବା, ଏବଂ ଦାୟି ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ନାଗରିକ ଗଢ଼ି ନ୍ତତାଳିବ ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନ୍ତନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ,ି
ଇତିହାସ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ବିବଧ
ି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନ୍ତବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂନ୍ତର୍ଯାଜନ ଆଉ ଧାମିକ ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିନ୍ତବ
। ଏହି ସ୍ୱପନ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକ
ି , ରାଜନ୍ତନୈତକ
ି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବିକାଶନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର
କନ୍ତର । ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କହିଥିନ୍ତଲ, “ପ୍ରକୃ ତ କଠ୍ିନତା ନ୍ତହଉଛି ନ୍ତର୍ଯ, ନ୍ତଲାକମାନ୍ତନ ପ୍ରକୃ ତ ଶିକ୍ଷା କଣ ଜାଣିନାହାେି, ଆନ୍ତମ

ଜମିର ମୂଲୟ ବା ଷ୍ଟକ ଏକନ୍ତଷେଞ୍ଜ ୍ ନ୍ତର ନ୍ତସଆରର ମୂଲୟ ନ୍ତର୍ଯମିତି ନିରୂପଣ କରୁ, ନ୍ତସମିତି ଶିକ୍ଷାର ମୂଲୟ କଳନା କରୁ, ଆନ୍ତମ
ନ୍ତସଇ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତଦବାକୁ ଚାହଁୁ ର୍ଯାହା ଛାତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଉପାଜଜନକ୍ଷମ କରିବ, ଆନ୍ତମ ତାର ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଉପନ୍ତର ନ୍ତମାନ୍ତଟ ଧ୍ୟାନ
ନ୍ତଦଉନାହଁୁ ।” ଜାତିର ପିତାଙ୍କ ଧାରଣାନ୍ତର ଅନୁ ପ୍ରାଣିତ ନ୍ତହାଇ, ଏହି ନୀତି ମୂଲୟନ୍ତବାଧଗୁଡକ
ି ୁ , ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା
ଏବଂ ନିପଣ
ୁ ତା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ନ୍ତର୍ଯାଗୟ କରିବା ଆଦି ଉପନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା
ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣ।ଜ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଉତ୍ପାଦନର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଉପନ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୀଘଜମିଆଦୀ ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକ
ି ବୃ ଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶ
ନିଭଜର କନ୍ତର ଏବଂ ସମାନତା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଆଧାରନ୍ତର ସୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତହଉଛି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ର୍ଯାହା
ବିକଶିତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନୀତି ଓ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ମନ୍ତନକରାର୍ଯାଏ । ସାମାଜିକ ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକ
ି ଗତିଶୀଳତା ଓ ଏକ ସମାନ
ନୟାୟସମ୍ମତ ମାନବ ସମାଜ ଗଠ୍ନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତହଉଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ । ଶିକ୍ଷା ସମାଜର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଜାଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ତଟ
ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମନବୟତା ଓ ଜାତୀୟ ପରିଚୟକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାର୍ଯାଏ । ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସ୍ୱପନ
ପୁଣି ଉତ୍ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦୃ ଷିେକୁ ଆନ୍ତଣ ର୍ଯାହା ଜଗତିକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟକରଣକୁ ମିଶାଇବାକୁ ସହାୟତା କରିବା
ସହିତ ଭାରତୀୟ ଶିଶୁ ଓ ର୍ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ ି ଓ ପରମ୍ପରାନ୍ତର ଅଭିଷିକ୍ତ ନ୍ତହାଇ ବିଶ୍ୱର ନାଗରିକ ନ୍ତହବାକୁ
ନ୍ତର୍ଯାଗୟ କନ୍ତର ।
ଆସୋ ନ୍ତକନ୍ତତ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ଭାରତନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଛାଞ୍ଚ
ପ୍ରଦାନ କନ୍ତର । ଏହା ଅତୀତର ସବୁ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସମବନ୍ଧତ
ି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ଲକ୍ଷୟ ଏବଂ ଉନ୍ତେଶୟକୁ ଆନ୍ତଲାକପାତ କରିବା ସହିତ
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ସାମ୍ପ୍ରତିକି ଏବଂ ନ୍ତହଉଥିବା ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ସମବନ୍ଧତ
ି ସମସୟା ଉପନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଜାତୀୟ
ପ୍ରଗତିନ୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, NEP ୨୦୧୬ ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା
ଉପନ୍ତର ଏବଂ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଶାଖ୍ା ପାଇଁ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗର ଉପଲ୍ବଧତା ଉପନ୍ତର ଅଭୁତପୂବଜ ନ୍ତଜାର ନ୍ତଦଇର୍ାଏ ।
େୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶବ୍ଦନ୍ତର, “ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସୁଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନ୍ତର୍ଯ ଭାରତ ଜାଗିବ ଓ ମହାନ ନ୍ତହବ ଏବଂ ର୍ଯାହା

କିଛ ି ଘନ୍ତଟ, ସବୁ କଠ୍ିନତା, ସମସୟା ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାର୍ଯୟ ନ୍ତଦବ ଏବଂ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଉନ୍ତେଶୟକୁ ସାକାର କରିବାକୁ
ସାହାର୍ଯୟ କରିବ... ... ଅନ୍ଧକାର ସମାପ୍ତ ନ୍ତହବ ଏବଂ ଦିଗବଳୟନ୍ତର ସୂନ୍ତର୍ଯଜୟାଦୟ ନ୍ତହବ । ଭାରତର ଭାଗୟ ସୂର୍ଯଜୟ ଉଦୟ
ନ୍ତହବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତକୁ ଆନ୍ତଲାକନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଜ କରି ଏସିଆ ଏପରିକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆନ୍ତଲାକିତ କରିବ ।” ଏହା ପନ୍ତର
ଅବଶିଷ୍ଟ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନ୍ତହବ ଭାରତର ।

7

ମାନବ ସମବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ
ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା

ପୂବଜର ଶିକ୍ଷାନୀତିଗୁଡକ
ି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ତେଶୟ ଓ ଲକ୍ଷୟ ଉପନ୍ତର ଆନ୍ତଲାକପାତ କରିଛେି, ର୍ଯଦିଓ ନ୍ତସଥିରୁ ଅନ୍ତନକ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜଭାନ୍ତବ ଅନୁ ଭୂତ ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ । ର୍ଯଦିଓ ଭାରତ ଶିକ୍ଷାର ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଏବଂ ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାନ୍ତର
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜଭାନ୍ତବ ପ୍ରଗତି କରିଛ,ି ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ସନ୍ତବଜାନ୍ନତିର ମିେିତ ଛବି, ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଏବଂ ପ୍ରନ୍ତବଶର
ସମସୟା, ଦିଆର୍ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ, ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ସମାନତା, ବୟବସ୍ଥାର ଦକ୍ଷତା, ଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା,
ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶନ୍ତର ଆର୍ିକ ବିଷୟ ସମବନ୍ଧତ
ି ଅନ୍ତନକ ଚିୋ ଏବଂ ସମସୟା ରହିଆସିଛ ି ।
ପ୍ରନ୍ତବଶ ଓ ନ୍ତ ାଗଦାନ
ଅନ୍ତନକ ନ୍ତଦଶର ଗନ୍ତବଷଣା ଆଦୟ ନ୍ତଶୈଶବାବସ୍ଥାନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ମନ୍ତନ କନ୍ତର । ନ୍ତସ ର୍ଯାହା ବି
ନ୍ତହଉ, ପ୍ରାକ୍ ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନର ଅନୁ ପାତ କମ୍ ଅନ୍ତଟ । ସମସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ
ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବିଦୟାଳୟ ର୍ଯି ବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଏକ
ପ୍ରାର୍ମିକ କାର୍ଯଜୟ ଅନ୍ତଟ ।
୨୦୦୦ ମସିହାରୁ ଜାତୀୟସ୍ତରନ୍ତର ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଭତ୍ତି ନ୍ତହଉନଥିବା ୬- ୧୩ ବଷଜର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଅନୁ ପାତ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଭ
ଜ ାନ୍ତବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କିେୁ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଭତ୍ତି ନ୍ତହଉନଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛ ି ।
ଆନ୍ତପକ୍ଷିକଭାନ୍ତବ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ତୁ ଳନାନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନାମନ୍ତଲଖ୍ାର ହାର କମ୍ ମଧ୍ୟ
ଚିୋର ବିଷୟ ଅନ୍ତଟ । ସାବଜଜନୀନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ମିକରୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ ,
ମାଧ୍ୟମିକରୁ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଓ ସ୍ନାତକସ୍ତରକୁ ଗତିଶୀଳତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଚିୋର ବିଷୟ ନ୍ତହାଇଛି ।
ପୃଥିବୀନ୍ତର ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃ ହତ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ରହିଛ ି । ର୍ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ମାସିଫିନ୍ତକସନ ସ୍ତରନ୍ତର
ପ୍ରନ୍ତବଶ କରିସାରିଛ,ି ସମୁଦାୟ ନାମନ୍ତଲଖ୍ା ଅନୁ ପାତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର କମ୍ ରହିଛ ି ର୍ଯାହା ୨୦୧୪-୧୫ନ୍ତର ୨୩ .୬ ପ୍ରତିଶତ
ଅନ୍ତଟ । ଏହି GERକୁ ୨୦୧୭-୧୮ନ୍ତର ୨୫.୨ ପ୍ରତିଶତକୁ ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ନ୍ତର ୩୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ନ୍ତହଉଛି
ବତ୍ତଜମାନର ଲକ୍ଷୟ ।
ନିରକ୍ଷରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାନ୍ତର ଆନ୍ତପକ୍ଷିକ ଧିର ପ୍ରଗତି ଚିୋର ବିଷୟ ରହିଆସିଛ ି ।୨୦୧୧
ମସିହାନ୍ତର ୭ ବଷଜର ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ ୨୮୨.୬ ମିଲିୟନ ନିରକ୍ଷରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଭାରତନ୍ତର ପୃଥିବୀନ୍ତର ବୃ ହତ୍
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ନିରକ୍ଷରମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ରଖିଛି ।ଭାରତନ୍ତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ର୍ଯୁବ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନିରକ୍ଷରମଧ୍ୟ ରହିଛେି, ୨୦୧୧
ମସିହାନ୍ତର ର୍ଯୁବ ସାକ୍ଷରତା ହାର (୧୫-୨୪ ବଷଜ) ୮୬.୧ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ସାକ୍ଷରତା ହାର(୧୫ବଷଜ ଏବଂ
୧୫ବଷଜରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ) ୬୯.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛ ି ।

ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ
ନିମନମାନର ଶିକ୍ଷା କୁ ଶକ୍ଷ
ି ଣ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ ର୍ଯାହା ଏକ ଚିୋର ବିଷୟ । ଗୁଣବତ୍ତା ସମବନ୍ଧୀୟ ଅକ୍ଷମତା ନ୍ତର୍ଯମିତି
ଅନୁ ପର୍ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ, ଏବଂ ଅପ୍ରଭାବନୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା
ସମବନ୍ଧନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ନ୍ତହାଇ ରହିଆସିଛ ି । ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଶିଶୁମାନ୍ତନ ବୃ ହତ୍ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର
ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବିଦୟାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ନିପୂଣତା ନ୍ତଦଖ୍ାଇନର୍ାେି, ନ୍ତର୍ଯନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ପ୍ରାର୍ମିକ ବିଦୟାଳୟକୁ
ର୍ଯାଆେି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକମାନ୍ତନ ଠ୍ିକ୍ ଭାବନ୍ତର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନ୍ତହାଇନର୍ାେି । ପ୍ରାକ୍- ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହୁ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତଧାମୁଖ୍ୀର କାରଣ ନ୍ତହାଇଛି ।
ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷଣର ଅତୃ ପ୍ତକର ସ୍ତର ହିଁ ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ବଡ ସମସୟା ଅନ୍ତଟ । ନ୍ତେଣୀ III, V,VIII, Xକୁ
ମିଶାଇ ଜାତୀୟ ଉପଲବଧି ସନ୍ତବଜକ୍ଷଣ (NAS)ର ଗନ୍ତବଷଣାରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ ଅନୁ ପାତର ଶିକ୍ଷାର
ସ୍ତର ପ୍ରତୟାଶିତ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତରର ନୁ ନ୍ତହଁ । ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣର ନିମନ ଗୁଣବତ୍ତା ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର
ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିର୍ାଏ । ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣର ନିମନ ଗୁଣବତ୍ତା ମହାବିଦୟାଳୟ/ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ
ସ୍ତରନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାଦିଏ ର୍ଯାହା ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣର ନିମନମାନକୁ ଦଶଜାଏ ।
ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଅତୃ ପ୍ତି କର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଅନ୍ତନକ କାରଣ ଦାୟୀ । ଏମଧ୍ୟରୁ ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତହଉଛି ସ୍ୱୀକୃ ତ ଗୁଣ
ଏବଂ ମାନକୁ ଅନୁ ସରଣ କରୁନଥିବା ବହୁ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ଉପସ୍ଥିତ,ି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅନୁ ପସ୍ଥିତ,ି
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନ୍ତପ୍ରରଣା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ପାର୍ଜକୟ ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତାନ୍ତର
ଅକ୍ଷମତା ନ୍ତଦଖ୍ାଦିଏ, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତି ବିଦୟା ସମବନ୍ଧତ
ି ନ୍ତଟକନ୍ତନାନ୍ତଲାଜିର ବୟବହାରନ୍ତର ଧୀର ପ୍ରଗତି, ଉଚ୍ଚମାନ
ନଥିବା ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥା, ଦକ୍ଷତାର ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଅନୁ ପର୍ଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବା ଆଦି ପ୍ରଧାନ । ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନଙ୍କ ପାନ୍ତଖ୍
ଆବଶୟକ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି, ଶିକ୍ଷଣ ପରିନ୍ତବଶ ଏବଂ ନିପୁଣ ଶିକ୍ଷକ ନାହାେି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସରକାରୀସ୍ତରନ୍ତର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରଦାନ କରିବାନ୍ତର ଅସଫଳ ନ୍ତହତୁ ନ୍ତବସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରନ୍ତବଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛ ି ।
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ବହୁ ସଂଖ୍ାନ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଦିଆର୍ଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏକ ଚିୋର ବିଷୟ ଅନ୍ତଟ । ଉଚ୍ଚତର
ଶିକ୍ଷାର ମାନକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାକୁ ୧୯୯୪ ମସିହାନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃ ତି
ପ୍ରଦାନକରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ର ସ୍ଥାପନା ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଜାତୀୟ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରତୟାୟନ ପରିଷଦ (NAAC) ଦ୍ୱାରା
ମୂଲୟାଙ୍କନ ନ୍ତହାଇଥିବା ୧୪୦ଟି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ରୁ ନ୍ତକବଳ ୩୨ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ‘କ’ ନ୍ତେଣୀ ଦିଆର୍ଯାଇଛି । ମୂଲୟାୟନ
ନ୍ତହାଇଥିବା ୨୭୮୦ ମହାବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ରୁ ନ୍ତକବଳ ୯ ପ୍ରତିଶତଙ୍କୁ ‘କ’ ନ୍ତେଣୀ ଦିଆର୍ଯାଇଛି । NAACର ନିଦ୍ଧଜାରିତ
ି଼
ମାନଦଡ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ମୂଲୟାୟି ତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଭିତନ୍ତର ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଏବଂ ୯୧ ପ୍ରତିଶତ ମହାବିଦୟାଳୟ
ହାରାହାରି ପ୍ରତିଶତ ବା ହାରାହାରିର କମ୍ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଛେି । ନ୍ତବସରକାରୀ ମହାବିଦୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି
ଛତୁ ଫୁ ଟିଲା ପରି ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବାନ୍ତର ଲାଗିଛେି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ନୁ ନ୍ତହଁ । ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଖ୍ାଲି ଥିବା ପଦବୀ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ନିପୁଣ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତାସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ନ୍ତହାଇଛି, ବହୁ ତ
ନ୍ତବସରକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ରନ୍ତର ନିମନସ୍ତରର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି, ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଜବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଚାହିଦାର୍ଯୁକ୍ତ
ଦକ୍ଷତାସବୁ କୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦଇ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନବୀକରଣନ୍ତର ଧୀର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ
ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ଅର୍ଜସହାୟତା ସବୁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ସୀମିତ କରିନ୍ତଦଇଛି ।

ଦକ୍ଷତା ଓ ନିନ୍ତୟାଜନୀୟତା
ଭାରତ ପୃଥିବୀନ୍ତର ସବୁ ଠ୍ଁୁ ଏକ ର୍ଯୁବ ରାଷ୍ଟ୍ର ର୍ଯାହାର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ନ୍ତଲାକ ୨୫ ବଷଜରୁ କମ୍
ବୟସର ଅଟେି ।ଏହି ତର୍ୟ ନ୍ତଦଶର ର୍ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନିପୂଣ କରି
ନ୍ତଦଶର କାର୍ଯଜୟବଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କନ୍ତର । ନ୍ତସ ର୍ଯାହା ବି ନ୍ତହଉ, ନ୍ତବୈଷୟିକ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମକୁ ସହାୟତା
କରିବାକୁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବୟବସ୍ଥା ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ଅନ୍ତଟ । ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକଭାନ୍ତବ ବୟବସାୟିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକୌଶଳର ବିକାଶ ଏବଂ
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ସମାନତା ଆଣିବା, ତା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମାେରାଳ ଓ
ଅସମାେରାଳ ଗତିଶୀଳତାକୁ ନ୍ତର୍ଯାଡିବାର ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟା ଏନ୍ତବ ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହାଇଛି । ଉଚ୍ଚମାନର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି ।
ଆମ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାରୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନ୍ତଲାକଙ୍କ ପାଖ୍ନ୍ତର ନିନ୍ତୟାଜନ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ । ଏହା ଫଳନ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା
ବୟବସ୍ଥା ଉପନ୍ତର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବହୁ ତ କମ କରିନ୍ତଦଇଛି । ନିର୍ଯୁକ୍ତି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବାନ୍ତର ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର

10

ମାନବ ସମବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଉପନ୍ତର୍ଯାଗିତା ପ୍ରଶନବାଚୀ ନ୍ତହାଇପଡିଛ ି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ସ୍ନାତନ୍ତକାତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାକିରୀଟିଏ ପାଇପାରେି
ନାହିଁ । ନ୍ତତଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାରୁ ବାହାରୁଥିବା ନ୍ତଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ତୟାଜନ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରାର୍ମିକତା ନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକତା
ହିଛ ି ।
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ଆମର ହୃ ଦନ୍ତବାଧ ନ୍ତହଉଛି ନ୍ତର୍ଯ ବିଦୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦୟାଳୟସ୍ତରନ୍ତର ବୟବଧାନ ଖ୍ୁବ୍ ନ୍ତବଶୀ । ବିନ୍ତଶଷତଃ
ନ୍ତର୍ଯଉଁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ

ଅେଭଜୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଉଛି ତାର ସ୍ୱରୂପ କଣ ନ୍ତହବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା କିପରି ବିଦୟାଳୟ ଓ

ମହାବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନ୍ତର୍ଯାଡିପାରିବ ତାହା ଚିୋ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛ ି । କାରଣ ଆମର ସାମାଜିକ ପରିନ୍ତବଶନ୍ତର ଓ
ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରନ୍ତର ଦୁ ତ ପରିବତ୍ତଜନ ନ୍ତହବାନ୍ତର ଲାଗିଛ ି । ନ୍ତସହି ପରିବତ୍ତଜନର ଧାରାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି ଶିକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚାନ୍ତର
ପରିବତ୍ତଜନ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ । ନନ୍ତଚତ୍ ଛାତ୍ରମାନ୍ତନ ପାଠ୍ ପଢି ସାରିବା ପନ୍ତର ସାମାଜିକ ବୟବସ୍ଥା ସହ ନିଜକୁ ଖ୍ାପଖ୍ୁଆଇ
ପାରିନ୍ତବ ନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗନ୍ତର ଆମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ନ୍ତହଲା, ଆନ୍ତମ କିପରି ଆବଶୟକୀୟ ନ୍ତକୈାଶଳର ବିସ୍ତାରିକରଣ
ପାଇଁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା । ଉଭୟ କମଜ ନ୍ତକୈାଶଳ ଓ ଉନ୍ତଦୟାଗ ସଂପକିତ ନ୍ତକୈାଶଳ ହାସଲ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା
ନିହାତି ଆବଶୟକ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନ୍ତନ ନ୍ତବଶୀ ପରିମାଣନ୍ତର ସୃଜନଶୀଳ ନ୍ତହାଇ ଅନୁ ଶୀଳନାତ୍ମକ ନ୍ତହାଇପାରିନ୍ତବ
ଓ ନିଜ ଭାବର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଦକ୍ଷତାର ସହ କରିପାରିନ୍ତବ । ବିଭିନ୍ନ ସମସୟାର ସମାଧାନ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସ୍ୱାଧୀନଭାବନ୍ତର
କରିପାରିନ୍ତବ ଓ ଜୀବନ ବଂଚିବାର କଳା ଓ ନ୍ତକୈାଶଳ ଶିଖି ଦାୟି ତ୍ୱ ସଂପନ୍ନ ନାଗରିକ ଭାବନ୍ତର ନିଜ ନିଜର ଭୂମିକା ନିବାହ
କରିପାରିନ୍ତବ । ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବିବଧ
ି ତା ସହ ନିଜକୁ ଖ୍ାପଖ୍ୁଆଇ ପାରିନ୍ତବ ଓ ସମନବୟ ରକ୍ଷା କରି ଅନୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳମ
ି ିଶି
କାମ କରିପାରିନ୍ତବ । ନ୍ତମାଟାନ୍ତମାଟି ଭାନ୍ତବ ବିଦୟାଳୟ, ମହାବିଦୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରନ୍ତର ମୂଲୟାୟନ କାର୍ଯୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ
ଖ୍ୁବ୍ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ । ଅନ୍ତନକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାୟତନନ୍ତର

ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟଜ୍ଞାନ ନ୍ତକନ୍ତତ ହାସଲ

ନ୍ତହାଇପାରିଲା ତାର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଏ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନ୍ତବାଧ ଶକ୍ତି ଠ୍ିକଭାନ୍ତବ ବିକଶିତ ନ୍ତହଉଛି କି ନାହିଁ , ତାହା ପରୀକ୍ଷା
କରିବାର ଆବଶୟକତା ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ନ୍ତବଶୀ ନ୍ତବାଲି ଅନୁ ଭୂତ ହୁ ଏ ।
ସୂଚନା ଓ ସଂଚାର ପ୍ର ୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା
ଗତଦୁ ଇ ଦଶନ୍ଧିନ୍ତର ସୂଚନା ଏବଂ ସଂଚାର ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବହୁ ଦୁ ତ ପ୍ରଗତି ହାସଲ ନ୍ତହାଇଛି । ଏ ଦିଗନ୍ତର ଆମ
ନ୍ତଦଶନ୍ତର ବହୁ ଗନ୍ତବଷଣା ନ୍ତହାଇସାରିଛ ି ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ICTର ବୟବହାରନ୍ତର ଅଗାଧଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତମ ପାଇଛୁ ।
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ତର୍ାପି ଏହାର ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ଦିଗନ୍ତର ଆନ୍ତମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିନାହଁୁ । ଏହା ଏପର୍ଯଜୟେ ସୀମିତ ରହିଛ ି ଓ
ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହାକୁ ଆହୁ ରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥା
ଶିକ୍ଷକମାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ କାର୍ଯଜୟଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ବହୁ ଉଦୟମ କରାର୍ଯାଇଛି । ମାତ୍ର ଏହା ସନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦକ୍ଷତା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବହୁ ତୁଟ ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁ ଏ । ସଂପ୍ରତି ପରିବତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତନ୍ତି ର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି । ସାମାଜିକ, ଆର୍ଜନ୍ତନ୍ତନୈତକ
ି , ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସୂଚନା ଏବଂ ସଂଚାର ଜନିତ ପରିବତ୍ତିତ
ପରିନ୍ତବଶ ସହ ଖ୍ାପଖ୍ୁଆଇବାର ଆବଶୟକତା ବହୁ ତ ବଢିର୍ଯାଇଛି, ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଆବଶୟକତା ଅନୁ ସାନ୍ତର ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ
ସଂଖ୍ୟକ ଦକ୍ଷତାସମ୍ପନ୍ନ ଓ ତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ତମ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ପାରୁ ନାହଁୁ । ବିନ୍ତଶଷ କରି ଆମ ନ୍ତଦଶର ପୂବଜାଞ୍ଚଳନ୍ତର
ଏପରି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ସଂପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା । ଏଭଳି ପ୍ରନ୍ତଦଶଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ
ତାଲିମ ନ୍ତଦବାପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ନାହିଁ । ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦୃ ଷ୍ଟି ନ୍ତକାଣରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଏପରି ଏକ ପରିଚୟ ନଥିବା ଗଭୀର
ଚିୋର ବିଷୟ ନ୍ତହାଇଛି । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ
ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦବାର ସମୟ ଆସିଛ ି ।
ସମତା ବିଷୟ
ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତବଶ ପୂବଜରୁ ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ର୍ଯଦିଓ ପ୍ରଗତି ନ୍ତହାଇଛି,
ତର୍ାପି ସମାଜର ଏପରି ଅସମର୍ଜ ଜନନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ଅଛେି, ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନଙ୍କ ସୋନମାନ୍ତନ ଏ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗର ବଂଚିତ ନ୍ତହଉଛେି ।
ବିନ୍ତଶଷତଃ ଆର୍ଜନ୍ତନ୍ତନୈତକ
ି ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣରୁ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ସମର୍ଜ ନୁ ହଁେି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ସୋନମାନ୍ତନ ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା
କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଭାଗ ନ୍ତନଇ ପାରୁନାହଁାେି ।
କିଛ ି ମାତ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଗତି ନ୍ତହବା ସନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକତକ ରାଜୟ ଜାତୀୟ ହାର
ତୁ ଳନାନ୍ତର ବହୁ ନିମନ ସ୍ତରନ୍ତର ଅଛି । ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଥିଲା ନ୍ତବନ୍ତଳ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟର ସଂଖ୍ୟା
ବଢୁଥିଲା ନ୍ତବନ୍ତଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶନ୍ତର ନ୍ତବୈଷମୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁ ଏ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ,
ଆର୍ଜନ୍ତନ୍ତନୈତକ
ି ସ୍ଥିତ ି ଦୃ ଷ୍ଟିରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ନ୍ତବୈଷମୟ ମଧ୍ୟ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତଗାଚର ହୁ ଏ ।
୨୦୧୧-୧୨ ମସିହାନ୍ତର ଝାଡଖ୍ଡ ପ୍ରନ୍ତଦଶନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକବଳ ୮.୪ ନ୍ତର ସୀମିତ ଅଛି । ମାତ୍ର ଚଡୀଗଡନ୍ତର
ଏହା ୫୩ ପ୍ରତିଶତକୁ ଛୁ ଇଁଛ ି । ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତବୈଷମୟ ମଧ୍ୟ ନିେଷ୍ଟ
ି ସାମାଜିକ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଥିବା ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଏ । ଉଚ୍ଚ
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ତହଉଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ହାର ୨୩.୬ ଥିଲାନ୍ତବନ୍ତଳ, ବାଳକମାନଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହା ୨୪.୫, ବାଳିକାମାନଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
୨୨.୭, ଜନଜାତିଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର୧୮.୫, ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହା ୧୩.୩ ନ୍ତବାଲି ଜଣାପଡିଛ ି । ନ୍ତତଣୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା
ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସବୁ ଠ୍ାରୁ ବଡ ସମସୟା ନ୍ତହଉଛି, ଆନ୍ତମ କିପରି ଏ ଭିନ୍ନ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ସାମୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ
ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ନୟାୟ ନ୍ତଦଇ ପାରିବା ।
ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସୁବଧ
ି ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କର ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଇବା ଓ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ଅଟକ ରଖିବା
ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜୟ ସମ୍ମିଳତ
ି ନ୍ତକୌଶଳ ସଫଳ ଭାବନ୍ତର ପାଳନ କରୁଛେି । ଏହିସବୁ ଉଦୟମ ସନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ତତକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ
ଶିଶୁ, ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର ବାସ କରୁଥିବା ଶିଶୁ , ର୍ଯାର୍ଯାବର ପରିବାରର ଶିଶୁ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ପରିବାରର ପିଲାମାନ୍ତନ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ଭାବନ୍ତର ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁବଧ
ି ାଲାଭ କରିପାରୁନାହାେି । ସହରାଞ୍ଚଳନ୍ତର ବାସ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ଅତୟେ ନଗଣୟ । ସାବଜଜନୀନ ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତହବା ପାଇଁ
ଶିକ୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ନ୍ତଦଇଛି ।
ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ କୃ ତତ୍ୱ
ି ସନ୍ତଭଜ (National Learning Achievement Surveys)ରୁ ଜଣାପନ୍ତଡ ନ୍ତର୍ଯ ରାଜୟ
ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହାରାହାରି କୃ ତତ୍ୱ
ି ସ୍ତରନ୍ତର ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଜକୟ ରହୁ ଛ ି । ଏଥିରୁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ଜଣାର୍ଯାଏ
ନ୍ତର୍ଯ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କ ତୁ ଳନାନ୍ତର ଅନ୍ତନକାଂଶନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରୁଛେି । ସରକାରୀ
ତୁ ଳନାନ୍ତର ଘନ୍ତରାଇ ବିଦୟାଳୟର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ସାମାନୟ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରେି । ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ
ଅନ୍ତପକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଓ ଅନୟ ପଛୁ ଆ ବଗଜର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରେି । ଏପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟୟନର
ସମାନତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବାନ୍ତର ଗୁରୁତର ସମସୟା ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ସମାଜନ୍ତର ଇତିହାସ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଗଜ ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ
ପିଢ଼ର
ି ଅଧ୍ୟୟନକାରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ସାମର୍ଜୟ ଅତି କମ୍ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ ।
ବିଦୟାଳୟ ପରିତୟାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ତର୍ା ଵିନ୍ତଶଷ ଆବଶୟକତା ରଖ୍ୁଥିବା ବିଦୟାର୍ଜୀ
ନ୍ତହାଇର୍ାଆେି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୂଚତ
ି କନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ସାମାଜିକ ତର୍ା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି
ଵିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ ଅଧିକ ଉପକରଣନ୍ତର ସଂନ୍ତର୍ଯାଜିତ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ ।
ର୍ଯଦିଓ, ବିଦୟାଳୟ ଛାଡୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ହାର ସବୁ ବଗଜ ଲାଗି ଚିୋର ବିଷୟ ନ୍ତହାଇପଡିଛ ି , ନ୍ତତନ୍ତବ ନ୍ତସଥି ମଧ୍ୟରୁ
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କନୟା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠ୍ାରୁ ଅଧିକ ଜଣାପନ୍ତଡ ।
ନ୍ତତଣୁ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ପିଲାଏ କିପରି ଵିଦୟାଳୟ ପରିତୟାଗ ନ କରିନ୍ତବ ନ୍ତସଥି ନିମନ୍ତେ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନବା
ଆବଶୟକ ।
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ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତହବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରନ୍ତବଶକୁ ପ୍ରାଧାନୟ
ଦିଆର୍ଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ଜଣାପନ୍ତଡ ନ୍ତର୍ଯ ରାଜୟ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ହାରାହାରି କୃ ତତ୍ୱ
ି ସ୍ତରନ୍ତର ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ
ପାର୍ଜକୟ ରହୁ ଛ ି । ଏଥିରୁ ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କଷଜ ହୁ ଏ ନ୍ତର୍ଯ, ସହରାଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ମାନ୍ତନ ଗ୍ରାମୀଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କ ତୁ ଳନାନ୍ତର
ଅନ୍ତନକାଂଶନ୍ତର ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରୁଛେି । ସରକାରୀ ତୁ ଳନାନ୍ତର ଘନ୍ତରାଇ ସ୍କୁଲର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ସାମାନୟ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ
କରେି । ଅନୁ ସୂଚତ
ି ଜାତି ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅନ୍ତପକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଓ ଅନୟ ପଛୁ ଆ ବଗଜର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଭଲ ପ୍ରଦଶଜନ କରେି
। ଏପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧ୍ୟୟନର ସମାନତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଆହବାନ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ସମାଜନ୍ତର ଇତିହାସ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବଗଜ
ଏବଂ ପ୍ରର୍ମ ପିଢ଼ର
ି ଅଧ୍ୟୟନକାରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ ସାମର୍ଜୟ ଅତି କମ୍ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ ।
ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତନ୍ତି ର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅସମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାନ୍ତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜୟ ଓ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଗତି କରିଛେି । ବିନ୍ତଶଷ କରି ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ଉଚ୍ଚପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ବିଦୟାଳୟ ଲିଙ୍ଗୀୟ ସମତାନ୍ତର
ପହଞ୍ଚିପାରିଛେି ବା ଟପି ର୍ଯାଇଛେି । କିେୁ, ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରନ୍ତର ଅଧିକ ଅସମାନତା ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୁ ଏ । ଅନ୍ତନକ
ଝିଅଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠ୍ାର୍ଯାଏ ନାହିଁ , ଏବଂ ନ୍ତର୍ଯଉଁ ଝିଅମାନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ କରୁଛେି ନ୍ତସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ତନକ ଉଚ୍ଚ
ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଓ କନ୍ତଲଜନ୍ତର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ର୍ଯାଇ ପାରୁନାହାେି । ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟ ପନ୍ତର ଝିଅମାନଙ୍କ
ପାଠ୍ପଢ଼ା ଅବୟାହତ ରଖିବା ଲାଗି ଅନ୍ତନକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନ୍ତଦଖ୍ାଦିଏ । ଏହି ଲିଙ୍ଗୀୟ ତାରତମୟକୁ ଏନ୍ତଡଇବା ଲାଗି
ନିଆର୍ଯାଉଥିବା ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ଗୁଡକ
ି ୁ ବନ୍ତଢ଼ଇବାକୁ ନ୍ତହବ ତର୍ା କନୟା ଓ ବିନ୍ତଶଷ ବଗଜର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କ ଲାଗି ଦକ୍ଷ ନ୍ତକୌଶଳ
ଆପନ୍ତଣଇବାକୁ ନ୍ତହବ ।
ର୍ଯୁବବଗଜନ୍ତର ଅନ୍ତପକ୍ଷାକୃ ତ ଅଧିକ ଲିଙ୍ଗୀୟ ତାରତମୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାହାର ଅସମାନତା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆହବାନ
ନ୍ତହାଇପଡିଛ ି । ଭାରତ ଏନ୍ତବ ମଧ୍ୟ ତରୁଣବଗଜନ୍ତର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅସମାନତା ବହୁ ତ ଅଧିକ (ଶତକଡା ୮.୨ % ପଏଣ୍ଟ) ।
୨୦୧୧ନ୍ତର ୧୫-୨୪ ବଷଜୀୟ ର୍ଯୁବ ଶିକ୍ଷାହାର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ୯୦% ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ୮୧.୮% ପରିଲିକ୍ଷିତ
ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଭାରତନ୍ତର ର୍ଯୁବ ଶିକ୍ଷାହାରନ୍ତର ଲିଙ୍ଗୀୟ ଅସମାନତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହି ଆସିଛ ି (୧୯.୫%) । ୨୦୧୧ନ୍ତର
୧୫ ବଷଜରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ ର୍ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାହାର ୭୮% ଥିବାନ୍ତବନ୍ତଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ୫୯% ନ୍ତହାଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁ ନ୍ତମୟ ହୁ ଏ
ନ୍ତର୍ଯ ମହିଳାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ଅଧିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନବାକୁ ନ୍ତହବ ।
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ପଦ୍ଧତି କା ୍ୟକାରିତା
ର୍ଯଦିଓ ବିଦୟାଳୟ ପରିତୟକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କର ହାର ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାସ୍ତରନ୍ତର କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି
ତର୍ାପି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପିଲାଏ ନ୍ତମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପୂବଜରୁ ପାଠ୍ ଛାଡି ନ୍ତଦଉଛେି । ୨୦୧୪-୧୫ ନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତରନ୍ତର
ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ହାର ୮୩.୭% ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ଏହା ୬୭.୪% ଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଏ ନ୍ତର୍ଯ ପ୍ରାୟତଃ , ପ୍ରର୍ମ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର
ପ୍ରତି ଦଶ ଜଣ ଛାତ୍ରନ୍ତର ଚାରି ଜଣ ଅଷ୍ଟମ ନ୍ତେଣୀ ପୂରା କରିବା ପୂବଜରୁ ବିଦୟାଳୟ ଛାଡି ଦିଅେି । ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର
ବିଦୟାଳୟ ପରିତୟାଗ ହାର ଏନ୍ତବ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୁବ୍ ନ୍ତବଶୀ, ର୍ଯାହା ବିନ୍ତଶଷତଃ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଜନତ
ି କ
ି ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର
ବିଦୟାର୍ଜୀଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅଧିକ ପରିଲକ୍ଷିତ । ର୍ଯଦୟପି ବିଦୟାଳୟ ପରିତୟକ୍ତି ଏନ୍ତବ ସମସ୍ତ ବଗଜର ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଚିୋର
ବିଷୟ,, ନ୍ତତନ୍ତବ ଏହା ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଜନତ
ି କ
ି ଅନଗ୍ରସର ବିଦୟାର୍ଜୀ ତର୍ା ସବୁ ବଗଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଅଧିକ ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ । ଏଣୁ
ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ବିନ୍ତଶଷ ବଗଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଉନ୍ନତ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନବାକୁ
ନ୍ତହବ । ନ୍ତର୍ଯଉଁ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଉଛେି ନ୍ତସମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ
ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତିକୁ ସ୍ଥିରନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରି ନ୍ତହାଇପଡିଛ ି ।

ଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା
ନ୍ତକନ୍ତତକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛ ି ନ୍ତର୍ଯ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁ ପସ୍ଥିତ,ି ବିଦୟାଳୟ/ ମହାବିଦୟାଳୟ
/ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟକୁ ସରକାରୀ ଅନୁ ଦାନନ୍ତର ବିଳମବ ଏବଂ ଶାସକୀୟ ଅପାରଗତା ଇତୟାଦି ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଆହବାନ
ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଫଳପ୍ରଦ ସଂନ୍ତର୍ଯାଜନା ଏବଂ ରୂପାୟଣ କରିବାନ୍ତର ବାଧକ ଏନ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନ୍ତନହୁ ଏ ।
ଫଳତଃ, ସଂନ୍ତର୍ଯାଜିତ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତହାଇପାରୁନି । ବିନ୍ତଶଷତଃ ତୃ ତୀୟକ ଶିକ୍ଷାସ୍ତରନ୍ତର, ପ୍ରଦାତା,
କାର୍ଯଜୟକତ୍ତଜା ଓ ଅର୍ଜବୟବସ୍ଥାର ବହୁ ଳ ଆଗମନ ସହ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଓ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡକ
ି ର ଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା ଜଟିଳ
ନ୍ତହାଇର୍ଯାଇଛି । ର୍ଯଦିଓ ଏହା ସତୟ ନ୍ତର୍ଯ କିଛ ି ରାଜୟ ନ୍ତପ୍ରରଣାଦାୟକ ଉପକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଅଭିନଵ ସଞ୍ଚାଳନା କରିଛେି
ନ୍ତତନ୍ତବ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଏହା ସାମଗ୍ରି କ ଚିତ୍ର ଅନ୍ତଟ । ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାନନ୍ତର ଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନୀତିନ୍ତର
ଏକ

ନୂ ଆ

ଦୃ ଷ୍ଟିପାତ

ଅତୟାବଶୟକ

ନ୍ତହାଇପଡିଛ।ି

ଘନ୍ତରାଇ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ନାମନ୍ତଲଖ୍ା ଲାଗି ନ୍ତର୍ଯଉଁ ଭାବନ୍ତର ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ନ୍ତହଉଛି ନ୍ତସଥିରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ ଉଭୟ
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ବିଦୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବନ୍ତର ବୟବସାୟୀକରଣ ବଢ଼ିଚାଲିଛ ି । ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନର ତୀବ୍ର ବୃ ଦ୍ଧି ନ୍ତହତୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷାବୟବସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ ନ୍ତହାଇଛି ।
ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ବିକାଶ
ଭାରତର ଵିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟମାନଙ୍କନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଏବଂ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଉନ୍ତଦୟାଗ ଦୁ ବଜଳ ଅନ୍ତଟ । କାର୍ଯଜୟରତ
ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଲାଗି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ଗନ୍ତବଷଣା ମଧ୍ୟନ୍ତର ସମନବୟ ରକ୍ଷା ପୂବଜକ ଉଭୟନ୍ତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା
ଆଣିବା, ତର୍ା ଜ୍ଞାନ ବଦ୍ଧଜନକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ଲାଗି ଵିଶ୍ୱଵିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ ଗନ୍ତବଷଣା ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ତଦୟାଗ ସହ ସଂର୍ଯୁକ୍ତ
କରି ଅେରାଷ୍ଟ୍ରୀୟକରଣକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗନ୍ତର ନ୍ତକବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟା କରାର୍ଯାଇଛି ।
ଆୟବୟୟ ସଂକ୍ରାେୀୟ ବାଧକତା
ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିକୁ ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ଅର୍ଜନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ସାବଜଜନୀନ ଶିକ୍ଷାଧିକାରକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାନ୍ତର ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ
ଶିକ୍ଷାଦାନନ୍ତର ବାଧକ ସାଜିର୍ାଏ । ଏକାଧିକ ଅନୁ ଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାର୍ଯାଇଛି ନ୍ତର୍ଯ ବିଦୟାଳୟ /ମହାବିଦୟାଳୟ / ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟକୁ
ସରକାରୀ ଅନୁ ଦାନନ୍ତର ବିଳମବ ଇତୟାଦି ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଶାସନକୁ ଆହବାନ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ପୂନ୍ତବଜ, ଶିକ୍ଷାନୀତି GDPର ୬%
କୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ସବଜନମ
ି ନ ବୟୟ ଭାବନ୍ତର ଅଟକଳ କରିଥିଲା । କିେୁ ଏହି ଲକ୍ଷୟ ନ୍ତକନ୍ତବନ୍ତହନ୍ତଲ ସାଧିତ ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ ।
ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଓ ଶିକ୍ଷାବୟବସ୍ଥାର ଗୁଣବତା ରକ୍ଷା ଲାଗି ନ୍ତକନ୍ତତକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ
କରିବାନ୍ତର ଅର୍ଜନ୍ତର୍ଯାଗାଣର ହ୍ରାସ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସାଜିର୍ାଏ । କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ର ସମନ୍ତୟାପନ୍ତର୍ଯାଗୀ ପରିପାଳନନ୍ତର ବୟାପକ
ଏବଂ ଲଗାତାର ବୟର୍ଜତା ନ୍ତହତୁ ଦିଆର୍ଯାଇଥିବା ସମ୍ପଦର ସ୍ପଳ୍ପାନୁ କୂଳ ବିନନ୍ତି ର୍ଯାଗ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ ।
ବିଶ୍ୱବୟାପୀ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
କାର୍ଯଜୟସୁଚୀ ୨୦୧୬ନ୍ତର ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଧାରଣୀୟ ଵିକାଶ ଲକ୍ଷୟ ୪ (SDG) ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ, ସମ୍ମିଳତ
ି ତର୍ା ନୟାୟସଙ୍ଗତ
ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାର୍ଯି ବ । ୨୦୦୦
ମସିହାନ୍ତର ନ୍ତର ଆରମ୍ଭ ନ୍ତହାଇଥିବା EFA କାର୍ଯଜୟସୁଚୀ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ରହିଥିଲା । ବିନ୍ତଶଷତଃ ତରୁଣ ଓ ର୍ଯୁବ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଵିଦୟାଳୟ
ବହିଭୂ ତ
ଜ ଛାତ୍ର, ବାଲୟକାଳନ୍ତର ର୍ଯତ୍ନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଦୂ ରନ୍ତର ଥିବା ପିଲା, ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନୟନ ଲାଗି ଅପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ
ଅଧ୍ୟୟନ ସ୍ତର ସମ୍ପକଜନ୍ତର ଏହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜତା ଥିଲା । ନ୍ତତଣୁ ଉଭୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ EFA କାର୍ଯଜୟସୁଚୀ ଏବଂ SDG4 ସହ ସଂଶ୍ଳି ଷେ
ଲକ୍ଷୟକୁ NEP ଅନୁ ଶୀଳନ କରିବ ।
ଶିକ୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ନ୍ତହଉଥିବା ଆହବାନ, ଅଭିନଵ ଉପାୟ ଓ ଅବୟାହତ ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟାର ଆଵଶୟକତା ରନ୍ତଖ୍ ।
ଏହି ଉପାୟ ଓ ପ୍ରନ୍ତଚଷୋ ସାବଜଜନୀନ ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଓ ସମାନତାକୁ ବିପଦଶଙ୍କୁ ଳ ନକରି ସାଧାରଣ ଭାନ୍ତବ ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିନ୍ତର
ଉନ୍ନୟନ କରିବ ଏବଂ ଵିନ୍ତଶଷ ଭାନ୍ତବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ । ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଣାଳୀର ଉନ୍ନୟନ ସମ୍ପକିତ ବହୁ ବଧ
ି
ଆହବାନର ସମାଧାନ ଲାଗି ଫଳପ୍ରଦ କାର୍ଯଜୟନୀତିର ପରିକଳ୍ପନାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି ।
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ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ
ଦୂରଦୃ ଷ୍ଟି, ମିଶନ, ଲ୍କ୍ଷୟ ଓ ଉନ୍ତେଶୟ
ଦୂରଦୃ ଷ୍ଟି
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ଏକ ଭରସାନ୍ତର୍ଯାଗୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦଶଜନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପନ ନ୍ତଦନ୍ତଖ୍ ର୍ଯାହା
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳତ
ି ଗୁଣବତ୍ତାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗର ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କନ୍ତର, ଫଳପ୍ରଦ ଜୀବନ
ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆବଶୟକ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣ, ଏବଂ ମୂଲୟନ୍ତବାଧନ୍ତର ନିପୁଣ ଛାତ୍ର ବା ସ୍ନାତକ ଉତ୍ପନ୍ନ କନ୍ତର, ନ୍ତଦଶର
ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କନ୍ତର ଏବଂ କ୍ଷିପ୍ର ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ସବଜଦା ଜଗତିକରଣ ନ୍ତହଉଥିବା, ଜ୍ଞାନଆଧାରିତ ଅର୍ଜନୀତି
ଏବଂ ସମାଜର ଆବଶୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱପନ ନ୍ତଦନ୍ତଖ୍ ।

ମିଶନ


ଶିଶୁ, ର୍ଯୁବକ, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ସମ୍ମିଳତ
ି , ଗୁଣବତ୍ତାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନବୀୟ ସମବଳକୁ ସମାନତା ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସହିତ ଉପଲବଧି କରିବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ
ନ୍ତଦବା ।



ବିଦୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଭାରତର ମହାନ ଅତୀତ, ପରମ୍ପରା, ବିଭିନ୍ନ
ସଂସ୍କୃତ ି ବିଷୟନ୍ତର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ , ର୍ଯୁବନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଙ୍କୁ , ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କଙ୍କୁ

ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ଏବଂ

ସବୁ ସ୍ତରର ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ର୍ଯାହା ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀକୁ ଦାୟୀତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକତ୍ୱ, ଶାେି, ସହନଶୀଳତା, ନିରନ୍ତପକ୍ଷବାଦ, ଜାତୀୟ
ଏକତା, ସାମାଜିକ ସମନବୟତା, ସବୁ ଧମଜ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ, ସାବଜଜନୀନ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ର୍ଯାହା ବିଶ୍ୱ
ନାଗରିକତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶର ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଏ, ଏସବୁ କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ।


ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ , ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣର ମୂଲୟାୟନ, ଶିକ୍ଷକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା, ଓ
ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମବନ୍ଧତ
ି ସୁଧାରକୁ ନ୍ତଜାର ନ୍ତଦଇ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗଢ଼ିବା, ଏହା ସହିତ
ଶିକ୍ଷାର ସବୁ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିେଷ୍ଟ
ି ଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ (ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା, ମନ୍ତନାବୃ ତ୍ତି ଏବଂ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ) ର୍ଯାହା ଏକ
ସଫଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏବଂ ନ୍ତଦଶର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱର
ସମସୟାକୁ ସାମନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବ ।



ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ କାମ ଓ ଉନ୍ତଦୟାଗତା ପାଇଁ ନ୍ତବୈଷୟି କ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତାକୁ ମିଶାଇ ଉଚିତ୍ ଦକ୍ଷତା
ବିଷୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା, ଏହା ସହିତ ରଟିବା ଶିକ୍ଷଣପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବତ୍ତଜନ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷତା
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଏବଂ ନିପୁଣତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନ୍ତଦବା ଏବଂ ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ ନ୍ତହବାକୁ , ଗଭୀରଭାବନ୍ତର ଭାବିବାକୁ ,
ପ୍ରଭାବଶାଳୀଭାନ୍ତବ ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗ କରିବାକୁ , ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବନ୍ତର ସମସୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି
ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଜ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବିଷୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତଦବା ।

ଲ୍କ୍ଷୟ ଓ ଉନ୍ତେଶୟ
ଶିକ୍ଷାର ସାମୁଦାୟି କ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ତର୍ା ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର
ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ବଢ଼ାଇବା । ବିଦୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ସଫଳ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ନିନ୍ତୟାଜନନ୍ତର ସୁଧାର, ପ୍ରାର୍ମିକ
ବାଲୟକାଳରୁ ତୃ ତୀୟ ଶିକ୍ଷା ର୍ଯାଏ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ର୍ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (TVET) ସହିତ
ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷଣର ସୁବଧ
ି ାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ କରିବା ତର୍ା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ ନ୍ତର୍ଯ, ସମାଜର ସବୁ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
ଶିକ୍ଷଣର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ର୍ାଏ ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :


ସୁବଧ
ି ା ସୁନ୍ତର୍ଯାଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୋନମାନଙ୍କୁ ବିନ୍ତଶଷ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆର୍ଯାଇ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର
ସହଜନ୍ତର ସାମିଲ ନ୍ତହବା ପାଇଁ ୪ ବଷଜରୁ ୫ ବଷଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ
କରାର୍ଯିବ ।



ସାବଜଜନୀନ ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ
ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନନ୍ତର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ମିଳବ
ି ା, ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବା ସବୁ ଛାତ୍ର ପାଠ୍
ପଢ଼ାନ୍ତର ସଫଳ ନ୍ତହବା ଦିଗନ୍ତର ସହାୟତା କରିବା ଏପରିକି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଉନ୍ତପକ୍ଷିତ
ଶିକ୍ଷଣସ୍ତରକୁ କିପରି ହାସଲ କରିପାରିନ୍ତବ ତାହାର ର୍ଯତ୍ନ ନ୍ତନବା ।



ବିଭିନ୍ନ ସୁବଧ
ି ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିନ୍ତଶଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିକଳାଙ୍ଗ ବିଦୟାର୍ଜୀ, ତରୁଣ,
ର୍ଯୁବକ ଆଦି ପାଠ୍ପଢ଼ା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବଶୟକତା ଆଦିକୁ ସହଜଲଭୟ କରିବା
ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ।



ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ସାମାଜିକ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ନ୍ତଭଦଭାବ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବାଳିକା
ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ।



ନ୍ତରାଜଗାର ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ଏପରିକି କାର୍ଯଜୟ ଓ ଉଦୟମନ୍ତର ବଦଳୁ ଥିବା ପରିନ୍ତବଶନ୍ତର ର୍ଯୁବ ଓ
ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଅର୍ଜ ବୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତନୌପଚାରିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର କାମ କରିବା ସହିତ ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷାର ବାହାନ୍ତର
ରହୁ ଥିବା ର୍ଯୁବକ (୧୫-୨୪ ବଷଜ) ଓ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ( ୧୫ ବଷଜରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଜ) ନ୍ତରାଜଗାର ଦକ୍ଷତା
ନ୍ତକୌଶଳର ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ନ୍ତଦବା ।



ର୍ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତୃ ତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ସମୟ ସୁଲଭତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି ନ୍ତର ଥିବା ଅସମାନତାଗୁଡକ
ି ୁ ଦୂ ର
କରିବା, ଅଧ୍ୟାପନା ଓ ଗନ୍ତବଷଣାନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବା । ନୂ ଆ ନୂ ଆ ଜ୍ଞାନନ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା
ତର୍ା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ରୁ ନିଦଷ୍ଟ
ି ଫଳାଫଳର ଉନ୍ତେଶୟ ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର
ନ୍ତରାଜଗାର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ।



ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାରନ୍ତର ସୁଧାର, ଶିକ୍ଷା-ସଂବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁଣବତ୍ତାନ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧ,ି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ,
ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ତୟାଜନ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧନନ୍ତର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତି ସଂଚାରକୁ (ICT) ଶକ୍ତିଶାଳୀ
କରିବା ।



ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ବିକାଶ ସହିତ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବା ନ୍ତର୍ଯମିତକ
ି ି ନ୍ତର୍ଯାଗୟ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖ୍ନ୍ତର ନିଦଷ୍ଟ
ି ନ୍ତପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଓ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଉନ୍ନତି ନ୍ତହାଇପାରିବ ।



ସବୁ ର୍ଯୁବକ ଏପରିକି ଅତି କମନ୍ତର ୯୦% ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼, (ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ) ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା
କାର୍ଯଜୟକମଜନ୍ତର ସାକ୍ଷରତା ଓ ସାଂଖିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିନ୍ତବ ।



ଶିକ୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଜନା, ଶାସନ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରବନ୍ଧନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରନ୍ତର
ସ୍ଥିର କରିବା । ଏପରିକି ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକସ୍ତରନ୍ତର କାର୍ଯଜୟକାରିତା ପାଇଁ ବିଧିବୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।



ଜାତୀୟ, ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଜଗତନ୍ତର ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ଓ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ
ଉନ୍ନତିକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆର୍ଯି ବା ସହିତ ଏହି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ବିସ୍ତାର କରାର୍ଯିବ ।



ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ବିକାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସୁନେ
ି ଷ୍ଟ
ି ଆର୍ିକ ବୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବା ।

ଭବିଷୟତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଜନାର ନିନ୍ତଦଜଶନା ଏକ ଜୀବନବୟାପୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଏକ ସଂଭାବନାମୟ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣ ।
ଏହି ନୀତି ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଗଜକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚତ
ି କନ୍ତର ।
କମଜନ୍ତକ୍ଷତ୍ରପାଇଁ ଆବଶୟକ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ମାନୟତା, ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ, ଅଣଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ମୁକ୍ତ
ଓ ଦୂ ର ପ୍ରଭୃତି ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆଦି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ୁ ବୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରାର୍ଯାଇଛି ।
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ଚତୁ ଥ୍ ଅଧ୍ୟାୟ
ନୀତି ସଂରଚନା
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଜରିଆନ୍ତର କିପରି ଦୂ ରଦଶିତା, ଆହବାନ ଓ ନୀତିଗତ ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ କରିନ୍ତହବ, ତାହା ପୂବଜବତ୍ତଜୀ
ବିଭାଗଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ସୂଚତ
ି ନ୍ତହାଇଛି। ବହୁ ବଷଜ, ଏ ଭଳି କି ବହୁ ଦଶାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହି ଧରଣର ଅନ୍ତନକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ
ଚାଲିଆସୁଛ।ି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକାଡ ଆକାର ଏବଂ ବହୁ ବଧ
ି ପ୍ରଚଳିତ ଉପପଦ୍ଧତି ବିଷୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ
ନ୍ତହବ।ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଏ ଭଳି ନ୍ତକୌଣସି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ବା ଉପଚାର ନାହିଁ, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବତ୍ତଜନ ଅଭିମୁଖ୍ୀ
ସହଜଲଭୟତା, ଅେଭଜୁକ୍ତି ଓ ଉତ୍କଷଜ ହାସଲ କରିନ୍ତହବ । ଉନ୍ନତ ଗୁଣମାନର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷୟ।
ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଏନ୍ତବ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ସୁଫଳ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଶିକ୍ଷାର ସହଜଲଭୟତା ପ୍ରସାରିତ ନ୍ତହାଇଛି ଏବଂ ଅେଭଜୁକ୍ତି ବୃ ଦ୍ଧପ୍ର
ି ାପ୍ତ
ନ୍ତହାଇଛି। ଏହା ନ୍ତର୍ଯ ନ୍ତକହି ଲକ୍ଷୟ କରିପାରିନ୍ତବ। ନିର୍ଯୁକ୍ତି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ଏକ ଚିୋର ବିଷୟ ନ୍ତହାଇଥିବା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ
ର୍ଯର୍ାର୍ଯର୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆର୍ଯାଇଛି।ଏଥିନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ତେଶୟର ବାସ୍ତବ ରୂପାୟଣ ନ୍ତହାଇପାରିବ।
‘କାର୍ଯଜୟସାଧନ ସଂରଚନା’ ନାମିତ ଖ୍ସଡାନ୍ତର ବାସ୍ତବ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ନିମନ୍ତେକାର୍ଯଜୟନ୍ତକୌଶଳ ନିଣଜୀତ ନ୍ତହବ
ଏବଂ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର, ରାଜୟ, ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ନ୍ତକଉଁ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ରୂପାୟି ତ ନ୍ତହବ, ତାହା
ସୂଚତ
ି ନ୍ତହବ। ୨୦୧୬ର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁ ସାନ୍ତର ରାଜୟ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରନ୍ତର
କାର୍ଯଜୟସାଧନ ନ୍ତକୌଶଳ ଓ କାର୍ଯଜୟନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାର୍ଯି ବ। ପ୍ରନ୍ତତୟକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ଓ ବିଷୟନ୍ତର
ନିଆର୍ଯିବାକୁ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ୁ ପରବତ୍ତଜୀ ଭାଗଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ବିବୃତ କରାର୍ଯାଇଛି। କହିବା ଅନାବଶୟକ ନ୍ତର୍ଯ, ଏ ସବୁ ଆନ୍ତଦୌ
ସବଜସମାନ୍ତବଶୀ ନୁ ହେି। ନ୍ତତଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟନ୍ତର ଅନୟାନୟ ସଂଭାବୟ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ପ୍ରସଂଗନ୍ତର ମନ୍ତନାନିନ୍ତବଶ
କରାର୍ଯାଇପାରିବ।

କ୍ର. ସଂ. ବିଷୟସୂଚ ି
୪.୧

ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା
ସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତରପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ପୂବଜରୁ ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା

ଆବଶୟକ ଧ୍ୟାନ ଆକଷଜଣ କରିପାରିନାହିଁ।ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସମନିବତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ନ୍ତସବା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ
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ଆଦୟ ନ୍ତଶୈଶବକାଳୀନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଭିନ୍ତପ୍ରତ। ଆଦୟ ନ୍ତଶୈଶବର ବଷଜଗୁଡକ
ି ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ
ମାନସିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସବଜାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ନ୍ତହାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାେଟି ବିଶ୍ୱବୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃ ତି ଲାଭ କରିଛ।ି

ନିମନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତନ୍ତି ର ୪ ରୁ ୫ ବଷଜ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯିବ।
୨. ଏନ୍ତବ ସମନିବତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ନ୍ତସବା ଅଧୀନନ୍ତର କାର୍ଯଜୟରତ ଅଙ୍ଗନବାଡିଗୁଡକ
ି ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ
ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସାଧନର୍ଯୁକ୍ତ ନୁ ହେି। ରାଜୟଗୁଡକ
ି ସହିତ ପରାମଶଜ କରି ବଷଜକ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅଙ୍ଗନବାଡିଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ପ୍ରାକ୍ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡିକମଜଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
ଦିଆର୍ଯିବ।
୩. ରାଜୟ ସରକାରଗୁଡକ
ି ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସଂବଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ସହିତ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ନିର୍ଯୁକ୍ତି ଓ ନ୍ତସବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶୟକ ସୁବଧ
ି ା ସୃଷ୍ଟି କରିନ୍ତବ।
୪.

ସମୟକ୍ରନ୍ତମ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ମିକ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯିବ।

ଏଥିପାଇଁ

ଅଙ୍ଗନବାଡିଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରାର୍ମିକ ବିଦୟାଳୟ ପରିସରନ୍ତର କିଂବା ର୍ଯର୍ାସଂଭବ ବିଦୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗାନ୍ତର ରଖିବା
ପାଇଁ ନ୍ତଚଷ୍ଟା କରାର୍ଯିବ।
୫.

ଘନ୍ତରାଇ ପ୍ରାକ୍-ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନିମନ୍ତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଓ ପରିଚାଳନାକାରୀ ନିୟମାବଳି ଓ ବୟବସ୍ଥା

ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯିବ।
୪.୨

ଶିଶୁ ଓ କିନ୍ତଶାର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ
ଶିଶୁ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ନ୍ତକବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବୟକ୍ତିଗତ ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟନ୍ତର ସୀମିତ ନୁ ନ୍ତହଁ । ଶାରୀରିକ ଦଡ

ବିଧାନକୁ ବାରଣ କରିବା, କାୟିକ ବା ଆନ୍ତବଗିକ ହଇରାଣର ନିରାକରଣ, ବିଦୟାଳୟ-ଜଡିତ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ନ୍ତବନ୍ତଳ ଆଘାତ
ନିବାରଣ, ନିରାପଦ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି, ଶିଶୁ ମନଲାଖି ଭାଷା ଓ କାମ, ପାତର-ଅେର ଉନ୍ତେଦ, ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯଜାତନା, ନିଷିଦ୍ଧ ଦ୍ରବୟ
ବୟବହାର, ଉତ୍ପୀଡନ ଇତୟାଦି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅେଭଜୁକ୍ତ।ସଂନ୍ତବଦନଶୀଳ ଓ ଗ୍ରହଣନ୍ତର୍ଯାଗୟ ପରିନ୍ତବଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଶିଶୁ
ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆବଶୟକ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଉେଂଘନ ସ୍ଥନ୍ତଳ ‘ଶୂନୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା’ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ବୟବସ୍ଥା ପାଳନ କନ୍ତଲ
ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାୟିକ ଓ ଆନ୍ତବଗିକ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇପାରିବ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ନିମନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧.

ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ଢାଞ୍ଚାଗତ ବୟବସ୍ଥା ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ-ପ୍ରଦଶିକା

ପ୍ରଣୟନ କରାର୍ଯିବ। ସ୍ୱୀକୃ ତି ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ୁ ଏ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ।
୨.

ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଂପୃକ୍ତ ବିଧି, ଆଇନ, ନିୟାମକ, ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଇତୟାଦି ବିଷୟନ୍ତର ଅବଗତ

କରାର୍ଯିବ। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସଂବନ୍ଧିତ ବିଧିବିଧାନ ଓ ନ୍ତସଗୁଡକ
ି ର ଉେଂଘନ ବିଷୟାବଳି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ
ଓ ସନ୍ତତଜକ ପାଠ୍ୟଧାରାନ୍ତର ଅେଭଜୁକ୍ତ କରାର୍ଯି ବ।
୩.

ପର୍ଯଜାୟକ୍ରନ୍ତମ କିନ୍ତଶାର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଓ ଜାତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ବିଷୟ ବିଦୟାଳୟର

ପାଠ୍ୟଧାରାନ୍ତର ସମନିବତ କରାର୍ଯିବ।
୪.

ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରାକ୍-ନିର୍ଯୁକ୍ତି ଓ ନ୍ତସବାକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଠ୍ୟ ସୂଚନ୍ତି ର କିନ୍ତଶାର ଶିକ୍ଷା

ଅେଭଜୁକ୍ତ ନ୍ତହବ।
୫. ଆତ୍ମ-ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଅନ୍-ଲାଇନ୍ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଛାତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଓ
ପିତାମାତାଙ୍କଉପନ୍ତର୍ଯାଗ ନିମନ୍ତେ ବିକଶିତ କରାର୍ଯିବ।
୬. ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତକୈନ୍ତଶାରକାଳୀନ ସମସୟାବଳିର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ନ୍ତହଉଥିବା କିନ୍ତଶାର ଓ କିନ୍ତଶାରୀମାନଙ୍କର
ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନ୍ତଗାପନୀୟ ପରାମଶଜ ନ୍ତଦବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଉପନ୍ତଦଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତ କରିନ୍ତବ।
୪.୩

ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଜ୍ଞାନାଜ୍ନର ପରିଣାମ
ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ଚିୋରକାରଣ ନ୍ତହାଇଆସିଛ।ି ଅନୁ ଧ୍ୟାନରୁ ଜଣା ପଡିଛ ି ନ୍ତର୍ଯ

ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଂକର ଦକ୍ଷତା, ନ୍ତକୌଶଳ, ପଠ୍ନ, ଲି ଖ୍ନ ଓ ଗଣିତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଖ୍ୁବ୍ ଦୁ ବଜଳ ନ୍ତହାଇରହିଛ।ି ନ୍ତସମାନ୍ତନ
ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଏ ସବୁ ଆନ୍ତଦୌ ଶିଖିପାରୁନାହାେି। ରାଜୟଗୁଡକ
ି ଜ୍ଞାନାଜଜନର ବୟାଖ୍ୟା ଓ କଳନା ପାଇଁ ଉପାୟ ଅବଲଂବନ
କରୁଛେି। ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ପଠ୍ନ, ଲିଖ୍ନ, ନ୍ତବାଧ ଶକ୍ତି ଓ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେନାନା ପ୍ରକାର କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଛି। ଏ ସବୁ ସନ୍ତେ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ଏ ର୍ଯାଏ ଏକ ଆହବାନ ନ୍ତହାଇରହିଛ।ି ନ୍ତତଣୁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ
ସରକାରଗୁଡକ
ି ପ୍ରାଧାନୟ ନ୍ତଦଇ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ର୍ଯତ୍ନଶୀଳ ନ୍ତହବା ଆବଶୟକ। ଏପରି ନ୍ତହନ୍ତଲ ପ୍ରାର୍ମିକ
ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତି ଘଟିବ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ନିମନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମନ୍ତର ସଂସୂଚତ
ି ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିଗତ ମାନାଦଶଜ ସହିତ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ-ଜଡିତ
ମାନାଦଶଜ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ନ୍ତହବ ଏବଂ ଉଭୟ ଘନ୍ତରାଇ ଓ ସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ସମରୂପନ୍ତର ଲାଗୁନ୍ତହବ।
୨. ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମନ୍ତର ବିହତ
ି ମାପକ ଅନୁ ସାନ୍ତର ରାଜୟଗୁଡକ
ି ସ୍ଥାନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାର କରି
ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ରୂପନ୍ତରଖ୍ ଓ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିପାରିନ୍ତବ।ସ୍ଥାନୀୟ ମାନାଦଶଜ ଆଧାରିତ
ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମନ୍ତର ଆବଶୟକ ସଂନ୍ତଶାଧନ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ‘ବିକଳ୍ପ ବିଦୟାଳୟ’
ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନ୍ତବ, ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିନ୍ତଶଷ ବଗଜର ଅତି ଅବିକଶିତ ଓ ସ୍ଥାନାେରିତ ଶିଶୁ ତର୍ା କଠ୍ିନ ପରିସ୍ଥିତନ୍ତି ର
ଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ-ମୂଳକ ମଧ୍ୟନ୍ତକ୍ଷପ କରିନ୍ତହବ।
୩. ଶିକ୍ଷାଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦଶଜନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଅସଫଳତା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏନ୍ତବ ପ୍ରଚଳିତ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ନ
ଅଟକାଇବା ନୀତି ସଂନ୍ତଶାଧିତ ନ୍ତହବ। ନ୍ତକବଳ ପଞ୍ଚମ ନ୍ତେଣୀ ପର୍ଯଜୟେ ନ ଅଟକାଇବା ନୀତି ସୀମିତ ରହିବ ଏବଂ
ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ ନ୍ତେଣୀଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଅଟକାଇବା ନୀତି ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ନ୍ତହବ ।

ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେଦୁ ବଜଳ

ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାର୍ଯି ବ। ଏହି ବୟବସ୍ଥା ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ପ୍ରଚଳିତ CCE ଉପନ୍ତର ଆଧାରିତ ନ୍ତହବ। ଏହା
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାର୍ଯାଇପାରିବ।
୪. ଶିକ୍ଷାଦାନର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତି ଏବଂ ବିନ୍ତଶଷ ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲକ୍ଷୟ ସାଧିତ ନ୍ତହବ। ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ
ହାତ ପାଆୋନ୍ତର ଜ୍ଞାନପ୍ରାପ୍ତିର ଏକାଧିକ ଉତ୍ସ ରହିବ, ର୍ଯାହା ମଧ୍ୟନ୍ତର ଇ-ସଂସାଧନ ବା ନ୍ତବୈଦୁୟତିକୀ ସଂସାଧନ
ମଧ୍ୟ ଅେଭଜୁକ୍ତ ନ୍ତହବ।
୪.୪

ବିଦୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା
ସବଜଜନୀନ ପ୍ରାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନ୍ତନଉଥିବା ସ୍ଥନ୍ତଳ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ଅନିବାରଣୀୟ ନ୍ତହାଇପଡିଛ।ି

ନ୍ତର୍ଯାଗୟ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଅବସ୍ଥିତ ି ଓ ପରିଚାଳନା ବୟବସ୍ଥା ନିବନ୍ତି ଶଷନ୍ତର
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାର ମାନବୃ ଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ମାନାଦଶଜ ପ୍ରଚଳନର ଆବଶୟକତା ରହିଛ।ି ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ
ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଅଟକାଇବା ଏବଂ ନ୍ତଗାଟିଏ ନ୍ତେଣୀରୁ ଅନୟ ନ୍ତେଣୀକୁ ନ୍ତନବା ଭଳି କାର୍ଯଜୟ ଏ ର୍ଯାଏ ଆହବାନ ନ୍ତହାଇରହିଛ।ି
ଏନ୍ତବ ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁ ଲଜକ୍ଷଣ ଓ ଅପକମଜ ପୂରି ରହିଛ।ି ନ୍ତକନ୍ତତକ ରାଜୟନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା
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ପରିଚାଳନାଗତ ସଂସ୍କାର ସାଧିତ ନ୍ତହାଇଥିନ୍ତଲ ନ୍ତହଁ, ନୟାନ୍ତୟାଚିତ ଓ ପାରଦଶଜୀ ପଦ୍ଧତି ନିମନ୍ତେ ସଶକ୍ତ ସଂସ୍କାରର
ଆବଶୟକତା ଅନୁ ଭୂତ ନ୍ତହଉଛି।

ନିମନଲିଖିତପ୍ରାର୍ମିକପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ପ୍ରନ୍ତତୟକ ରାଜୟ କମ୍ ଛାତ୍ର ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଉଥିବା ବିଦୟାଳୟ ଓ ଅନୁ ପର୍ଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଥିବା ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ
ବିସ୍ତୃତ ଅନୁ ଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରିନ୍ତବ ଓ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିନ୍ତବ।

ମାନବ ତର୍ା ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଆଧାରିତ

ସଂବଳର ସବଜାଧିକ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗ ତର୍ା ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ଓ ବୟୟ-ଅନୁ ସାରୀ ଫଳଦାୟୀ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ
ଅଣକ୍ଷମ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ରୂପାେରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦୟମ ନ୍ତହବ।

ଏକାଧିକ

ବିଦୟାଳୟର ସମ୍ମିେଣ ନ୍ତହବା ସ୍ଥନ୍ତଳ ନ୍ତସଗୁଡକ
ି ନ୍ତଗାଟିଏ ପରିସର ମଧ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥାପିତ ନ୍ତହନ୍ତବ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର
ଅଧିନିୟମକୁ ହାଲୁ କା ନ କରି, ରାଜୟଗୁଡକ
ି ସହିତ ପରାମଶଜ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମିେଣ ନିମନ୍ତେ ସବଜଗ୍ରାହୟ
ନିନ୍ତଦଜଶକ
ି ା ବିକଶିତ କରାର୍ଯିବ। ସମ୍ମିେଣ-ଜନିତ ଦୃ ଢ଼ୀକରଣ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ନିକଟ ଭବିଷୟତନ୍ତର ‘ନ୍ତଗାଟିଏ
ନ୍ତେଣୀ, ଜନ୍ତଣ ଶିକ୍ଷକ’ ଭଳି ମାନାଦଶଜ ସ୍ଥାପନର ଲକ୍ଷୟ ପୂରଣ ନ୍ତହବ।
୨. ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଖ୍ଂଡ ୧୨(୧)(ଗ)କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଭାଷା ଓ ଧମଜ ଆଧାରିତ
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ଲାଗୁ କରାର୍ଯି ବା ବିଷୟ ଆର୍ଜନୀତିକ ଅନଗ୍ରସର ନ୍ତଲାକଙ୍କୁ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି
ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରାର୍ଯି ବ।
୩. ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ ଏକ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯଜଂତ ସଂପ୍ରସାରିତ କରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରକୁ
ତହିଁର ଅଂଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୟାସରତ ରହିବ।
୪. ବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ସବୁ ପର୍ଯଜାୟନ୍ତର ସୁବଧ
ି ା ନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ଓ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର କୃ ତତ୍ୱ
ି ନିରୂପଣ
ନିମନ୍ତେ ସବଜନମ
ି ନ ମାନକ ସୁନଦ
ି ଷ୍ଟ
ି କରାର୍ଯି ବ।
୫. ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତନ୍ତି ର ର୍ଯର୍ାସଂଭବ ତୁ ଳନାତ୍ମକ ଭାନ୍ତବ ଅବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର ନ୍ତକଂଦ୍ରୀୟ ବିଦୟାଳୟ, ଜବାହର
ନନ୍ତବାଦୟ ବିଦୟାଳୟ ଓ କସ୍ତୁ ରବା ଗାଂଧି ବାଳିକା ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତର ପର୍ଯଜୟେ ସଂପ୍ରସାରିତ ଓ ଉନ୍ନୀତ
କରାର୍ଯିବ।ଜବାହର ନନ୍ତବାଦୟ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ସଫଳତା ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରାର୍ଯି ବ ଏବଂ ନ୍ତସଗୁଡକ
ି ର କାର୍ଯଜୟଧାରା
ରାଜୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯି ବ।
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୬. ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ି ନ ରହି ସୁଦ୍ଧା ପାଠ୍ ଛାଡି ନ୍ତଦଇଥିବା ଓ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବିଦୟାଳୟ ସୁବଧ
ି ା ସଂପ୍ରସାରିତ ନ୍ତହବ।
୭. ଛାତ୍ରମାନ୍ତନ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନ୍ତହାଇ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ବାଛି ପାରେିନାହିଁ।ନ୍ତସମାନଙ୍କ ମନ୍ତନାଭାବ, ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚି
ଅନୁ କୂଳ ଶିକ୍ଷାଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ୍ତହାଇ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ବିଫଳତା, ହତାଶା ଓ ଚାପର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ହୁ ଅେି। ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକ
ପ୍ରବୃ ତ୍ତି ନିଣଜୟ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯିବ। ଏହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସାମର୍ଜୟ ଓ
ଆଗ୍ରହ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟ ଜଣାପଡିବ । ନ୍ତପସାଦାର ପରାମଶଜଦାତାମାନଙ୍କୁ ନ୍ତଟଲି ନ୍ତଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ
ସହିତ ଜଡିତ କରାର୍ଯିବ । ନ୍ତସମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଶିକ୍ଷାନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ସୀମାବଦ୍ଧତା, ବିନ୍ତଶଷ ବଗଜର
ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ସମସୟା, ବିନ୍ତଶଷ କୃ ତତ୍ୱ
ି ହାସଲ କରି ପାରୁ ନ ଥିବା ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତ ି ସୁଧୁରବ
ି ।
ଧୀରକ୍ରିୟ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଉପକୃ ତ ନ୍ତହନ୍ତବ। ଏ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ପାଇନ୍ତଲ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ବାଛିପାରିନ୍ତବ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ତର୍ା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନିର୍ଯୁକ୍ତି ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିନ୍ତବ।

୪.୫ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବୀକରଣ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର
ସ୍ୱାମୀ ବିନ୍ତବକାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବୟ ଅନୁ ସାନ୍ତର “ନ୍ତର୍ଯଉଁ ପରିମାଣର ସୂଚନା ଆନ୍ତମ ମସ୍ତି ଷ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ପୂରାଉଁ, ତାହା ଜୀଣଜ
ନ ନ୍ତହାଇ ସାରା ଜୀବନ ନ୍ତସହିଠ୍ାନ୍ତର ପଡି ରହି ନାନା ଗଡନ୍ତଗାଳ ଭିଆଇର୍ାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷା ନୁ ନ୍ତହଁ । ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନଗଠ୍ନକାରୀ, ମନୁ ଷୟ-ନିମଜାଣକାରୀ ଓ ଚରିତ୍ର-ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଧାରଣାଗୁଡକ
ି ର ସମନବୟ ଆବଶୟକ। ତୁ ନ୍ତମ ର୍ଯଦି ପାଞ୍ଚଟି ଧାରଣା
ଆତ୍ମସ୍ଥ କରି ତଦନୁ ର୍ଯାୟୀ ଜୀବନ ନିବଜାହ ଓ ଚରିତ୍ର ରକ୍ଷା କରୁର୍ାଅ, ତୁ ମଠ୍ାନ୍ତର ନ୍ତଗାଟିଏ ଗ୍ରଥାଗାରକୁ ମୁଖ୍ସ୍ଥ କରିଥିବା ବୟକ୍ତି
ତୁ ଳନାନ୍ତର ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛ।ି ର୍ଯଦି ଶିକ୍ଷା ସୂଚନାର ସମରୂପ ହୁ ଏ, ତା ନ୍ତହନ୍ତଲ ଗ୍ରଥାଗାରଗୁଡକ
ି ହିଁ ତପସ୍ୱୀ ଓ
ଜ୍ଞାନନ୍ତକାଷଗୁଡକ
ି ହିଁ ମହାନ୍ ଋଷି।”
ଇଂଟନ୍ତନଟ୍ର ଅଭୁୟଦୟ ପନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ବିନ୍ତବକାନନ୍ଦଙ୍କ ବକ୍ତବୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ନ୍ତହାଇଛି। ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ
ନ୍ତହତୁ ଏନ୍ତବ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନ୍ତବାତାମ୍ ଟିପିଲା ମାନ୍ତତ୍ର ଆମ ପାଖ୍ନ୍ତର ପହଞ୍ଚିର୍ଯାଉଛି। ଏନ୍ତବ ଆଉ ଗ୍ରଥାଗାରକୁ ର୍ଯିବାର
ନ୍ତକୌଣସି ପ୍ରନ୍ତୟାଜନ ନାହିଁ। ନ୍ତତଣୁ ଏନ୍ତବ ଆମକୁ ସୂଚନା-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ପରିବନ୍ତତ୍ତଜ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ
ମୁହଁାଇବାକୁ ପଡିବ। ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଳି ଜୀବନର୍ଯାପନ ଦକ୍ଷତା ଶିଖ୍ାଇବାକୁ ପଡିବ, ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ତସମାନ୍ତନ ମଣିଷଗଠ୍ନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର-ନିମଜାଣ କାର୍ଯଜୟନ୍ତର ସହାୟତା କରିପାରିନ୍ତବ।
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ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାର ପ୍ରନ୍ତତୟକ ସ୍ତରନ୍ତର ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ସନ୍ନିନ୍ତବଶିତ କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନବୀକରଣ ଘଟାଇବାକୁ
ନ୍ତହବ। ବିଶ୍ୱାୟନର ପ୍ରଭାବ ଓ ଜ୍ଞାନ-ଭିତ୍ତକ
ି ଅର୍ଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ନୂ ଆ ଶିଖ୍ାଳିମାନଙ୍କୁ ଉନମଖ୍
ୁ କରାଇବାକୁ
ପଡିବ। ଜୀବନଧାରଣ ନ୍ତକୌଶଳ ସହିତ କାର୍ଯଜୟନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ଆବଶୟକତା ନ୍ତର୍ଯାଡିବାକୁ ନ୍ତହବ। ଜ୍ଞାନାଜଜନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବଗଜର
ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ନ୍ତପାଷଣୀୟ ବିକାଶ, ବୟକ୍ତି-ନିଭଜର କାର୍ଯଜୟାବଳି
ବିଷୟନ୍ତର ସନ୍ତଚତନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଷଜ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାର୍ଯିବା ଭଳି
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ନ୍ତହବ। ନ୍ତକଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଦଡକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତି ଓ ସଂନ୍ତଶାଧନ କରାର୍ଯାଇପାରିବ
ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନାଜଜନ-ଜଡିତ ପରିଣାମକୁ ମପାର୍ଯାଇପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିନ୍ତବଶିତ ନ୍ତହବ।
ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ମାପିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ମୂଲୟାୟନନ୍ତର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯଜୟ ନ୍ତବଶ୍
ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣ।ଜ ଏନ୍ତବ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ନ୍ତେଣୀର ଟମ୍ଜ-ନ୍ତଶଷ ଓ ବାଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ଚଳୁ ଛ।ି କିେୁ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର
ସାମୂହକ
ି ମୂଲୟାୟନ ଆନ୍ତଦୌ ସଂନ୍ତତାଷଜନକ ନୁ ନ୍ତହଁ । ଅନ୍ତନକତ୍ର ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ୍କୁ ପୁନବଜାର ନ୍ତଲଖି ପକାଇବା ଭଳି କାର୍ଯଜୟକୁ
ମୂଲୟାୟନ ନାମ ନ୍ତଦଇ ଚଳାଇ ନିଆର୍ଯାଉଛି । ନ୍ତତଣୁ ମୂଲୟାୟନ ବୟବସ୍ଥାର ସଂପୂଣଜ ପୁନବିନୟାସ ଏକାେ ଆବଶୟକ। ଏ ଭଳି
ନ୍ତହନ୍ତଲ ଜ୍ଞାନାଜଜନର ପରିଣାମ ବିଷୟକ ତର୍ୟ ସହଜଲଭୟ ନ୍ତହବ। ଉଭୟ ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଓ ସହ-ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ମୂଲୟାୟନ ପାଇଁ
ଏହା ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ ନ୍ତହବ।ଏଭଳି ଏକ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବୟବସ୍ଥାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ,ି ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଷଜ ସାରା ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର
ଅଗ୍ରଗତି ଉପନ୍ତର ନଜର ରଖିନ୍ତହବ।

ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯିବ :
୧. ସାମାଜିକ ସହାବସ୍ଥାନ, ଧାମିକ ସଦ୍ଭାବ ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉନ୍ତେଶୟ ପୂରଣ
ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଅଣାର୍ଯିବ।

ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ପରିଣାମ-ଆଧାରିତ ନ୍ତହବା ସହିତ

ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଜୀବନର୍ଯାପନ ନ୍ତକୌଶଳ ଅଭିମୁଖ୍ୀ ନ୍ତହବ। ନ୍ତବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ-ନିଭଜର ପରିନ୍ତବଶନ୍ତର ଚଳିପାରିବା
ଭଳି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନ୍ତହବ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନ୍ତମୌଳିକ କତ୍ତଜବୟ ଓ ଅଧିକାର ବିଷୟନ୍ତର
ଅବଗତ କରାର୍ଯିବ। ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତର୍ଯପରି ନ୍ତଦଶର ଓ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ନ୍ତହାଇପାରିନ୍ତବ, ନ୍ତସଥିପ୍ରତି ଦୃ ଷ୍ଟି
ଦିଆର୍ଯିବ।
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୨. ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା NCERTର ପୁନବିନୟାସ କରାର୍ଯିବ।ଶିକ୍ଷା
ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଗୁଣହ୍ରାସ ଭଳି ସମସୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ନିଦଷ୍ଟ
ି ସମୟ ବୟବଧାନନ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର
ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନବୀକରଣ କରାର୍ଯିବ। ପାଠ୍ ମୁଖ୍ସ୍ଥ କରିବା ପରିବନ୍ତତ୍ତଜ ବୁ ଝବ
ି ା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆର୍ଯି ବ।
୩. ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଓ ଇଂଲିଶ୍ ବିଷୟନ୍ତର ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶ ପାଇଁ ନ୍ତଗାଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯିବ। ସମାଜ
ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ବିଷୟନ୍ତରପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନ୍ତଗାଟିଏ ଅଂଶ ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶ ପାଇଁ ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ ନ୍ତହବ। ଅନୟାନୟ ଅଂଶ ପାଇଁ
ରାଜୟଗୁଡକ
ି ନିଜ ନିଜ ଅଂଚଳ ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଇୋନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିନ୍ତବ।
୪. ପଞ୍ଚମ ନ୍ତେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯଜୟାୟକ୍ରନ୍ତମ କଂପୁୟଟ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳିତ ନ୍ତହବ।ICT ଏକ
ବିଷୟ ରୂନ୍ତପ ଷଷ୍ଠ ନ୍ତେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। ପ୍ରନ୍ତତୟକ ସ୍ତରନ୍ତର ସଂନ୍ତଶାଧନ କରାର୍ଯାଇ
ICTକୁ ପ୍ରନ୍ତୟାଗାତ୍ମକ ରୂପ ଦିଆର୍ଯି ବ।
୫. ଏହା ସବଜଜ୍ଞାତ ନ୍ତର୍ଯ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟଟିର ଅବନ୍ତବାଧ ପ୍ରଦଶଜନ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ହିଁ ଭଲ ନ୍ତହାଇର୍ାଏ।
ଷଷ୍ଠ ନ୍ତେଣୀ ଠ୍ାରୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପରୀକ୍ଷଣ-ଭିତ୍ତକ
ି କରାର୍ଯିବ।
୬. ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ନର-ନାରୀ ନ୍ତଭଦ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ନ୍ତବୈଷମୟଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ
ଦିଆର୍ଯିବ।ସାମାଜିକ ପାତରଅେର ଦୂ ର କରିବା ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ସାମାଜିକ ନୟାୟ ଓ ଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅେଭଜୁକ୍ତ ନ୍ତହବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତହବ, ନ୍ତର୍ଯପରି ନ୍ତଭଦଭାଦ ସୂଚକ
ପ୍ରସଂଗ / ଘଟନା / ଦୃ ଷ୍ଟାେ ଜାତି, ଧମଜ, ଅକ୍ଷମତା ଓ ଲିଙ୍ଗକୁ ନ୍ତନଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଏ। ନାଗରିକତା ଶିକ୍ଷା, ଶାେି
ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଚରିତ୍ର ଗଠ୍ନ, ଆଇନ ଓ ସଂବିଧାନ ବିଷୟାେିତ ସାକ୍ଷରତା, ଆର୍ଜନୀତିକ ସାକ୍ଷରତା, ପରିନ୍ତବଶର
ନ୍ତପାଷଣୀୟତା ଭଳି ପ୍ରସଂଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
୭. ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପୁନଲି ଖ୍ନ-ଆେିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ ଅଣାର୍ଯିବ। ବୟାପକ ସନ୍ତଚତନତା ସୃଷ୍ଟି,
ବିଷୟନ୍ତବାଧ, ଅବଧାରଣା ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସମସୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର
ପରିବତ୍ତଜନ କରାର୍ଯିବ। ନିରେର ମୂଲୟାୟନ, ପ୍ରଶନ-ପ୍ରସ୍ତୁ ତର
ି ସ୍ତର-ରକ୍ଷା, ମୂଲୟାଙ୍କନର ସ୍ୱେତା ଭଳି ନ୍ତକନ୍ତତକ
କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆର୍ଯି ବ।ଉନ୍ତବଗ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଷିକ ପରୀକ୍ଷା ବଦଳନ୍ତର ଦାବି ମୁତାବକ ପରୀକ୍ଷା
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

୮. ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂଲିଶ୍ - ଏହି ତିନଟ
ି ି ବିଷୟ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଦଶମ ନ୍ତେଣୀ ପରୀକ୍ଷାନ୍ତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ
ଅକୃ ତକାର୍ଯଜୟହୁ ଅେି। ନ୍ତତଣୁ ବିଫଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତିନଟ
ି ି ବିଷୟନ୍ତର ଦ୍ୱିସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ
ନ୍ତହବ।‘କ’ ସ୍ତରନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଓ ‘ଖ୍’ ସ୍ତରନ୍ତର ନିମନ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯିବ। ନ୍ତର୍ଯଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଗଣିତ,
ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇଂଲି ଶ୍କୁ ବିଷୟ ରୂନ୍ତପ ବାଛି ନ ଥିନ୍ତବ, ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଦଶମ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ନ୍ତକବଳ ‘ଖ୍’ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା
ନ୍ତଦଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରକୁ ପ୍ରନ୍ତବଶ କରିପାରିନ୍ତବ।
୯. ଏନ୍ତବ ନ୍ତକଂଦ୍ର ଓ ରାଜୟର ଶିକ୍ଷାନ୍ତବାଡଜଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ନ୍ତେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳିତ ନ୍ତହଉଛି।
ନ୍ତର୍ଯଉଁ ବିଦୟାଳୟ ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତବାଡଜ ସହିତ ଅନୁ ବନ୍ଧିତ, ନ୍ତସହି ବିଦୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ନ୍ତସହି ନ୍ତବାଡଜର ଦଶମ
ନ୍ତେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ତଦବା ଅନିବାର୍ଯଜୟ ନ୍ତହବ। ଦଶମ ନ୍ତେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ନ୍ତକବଳ ଦଶମ ନ୍ତେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ-ଭିତ୍ତକ
ି
ନ୍ତହବ।
୧୦. ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତବାଡଜ ଦ୍ୱାରା ଦିଆର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଗୁଣମାନ ଓ ମୂଲୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ତାରତମୟ
ନ୍ତଦଖିବାକୁ ମିନ୍ତଳ। ଏହି ସାଟିଫିନ୍ତକଟ୍ ଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ପରୀକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନାଜଜନ ସ୍ତର ସୂଚତ
ି ନ୍ତହାଇର୍ାଏ।ଅନ୍ତନକ
ନ୍ତବାଡଜ ତରଫରୁ ଅନୁ ଗ୍ରହ ମାକ୍ଜ ଦିଆର୍ଯାଇ ଉତ୍ତୀଣଜତା ହାର ବଢ଼ାର୍ଯାଉଥିବାର ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ହୁ ଏ । ଏ ଭଳି ବୟବସ୍ଥା
ବନ୍ଦ ନ୍ତହବା ଏକାେ ଆବଶୟକ।

ପରୀକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କର କୃ ତତ୍ୱ
ି ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ନ୍ତବାଡଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର

ସାମଞ୍ଜଜସୟ ରହିବା ଭଳି ବୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ ନ୍ତହବା ଆବଶୟକ। ଏହା ବଷଜ ବଷଜ ଧରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ମାପକ
ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତଗାଟିଏ ବିକଳ୍ପ ନ୍ତହାଇପାନ୍ତର ।

ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ନ୍ତେଣୀ ପାଇଁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା

କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। ଏଥିରୁ ପ୍ରନ୍ତତୟକ ନ୍ତବାଡଜର ଶତାଂଶ ହାର ମାପି ନ୍ତହବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି
ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର ବିନ୍ତଶଷଜ୍ଞମାନ୍ତନ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ କୃ ତତ୍ୱ
ି ର ସ୍ତର ମାପିବା ଭଳି ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ସଂବନ୍ଧିତ ପରାମଶଜ
ନ୍ତଦଇପାରିନ୍ତବ ।
୧୧. କାର୍ଯଜୟପ୍ରଣାଳୀନ୍ତର ସଂସ୍କାର ଜରିଆନ୍ତର ପ୍ରବାସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ମାଇନ୍ତଗ୍ରସନ୍ ସାଟିଫିନ୍ତକଟ୍) ଓ ବିଦୟାଳୟରୁ
ବିଦାୟ ସୂଚକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ସ୍କୁଲ୍ ଲି ଭିଂ ସାଟିଫିନ୍ତକଟ୍) ଇତୟାଦିର ଉନ୍ତେଦ ଦ୍ୱାରା ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ନ୍ତଗାଟିଏ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନରୁ ଅନୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ର୍ଯି ବାର ପର୍ ସୁଗମୟ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର।
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୪.୬

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ସମାନ୍ତବଶୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଦୟାଥ୍ୀ ସହାୟତା
ଏହା ଏକ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତର୍ୟ ନ୍ତର୍ଯ ଗୁଣମାନ ଓ ସମାନତା-ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଜରିଆନ୍ତର ଜ୍ଞାନାେିତ ଅର୍ଜନୀତି

ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତପାଷଣୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। ଗ୍ରାମାଂଚଳର ବିନ୍ତଶଷ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଲାଡୁଥିବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରନ୍ତର
ପଛୁ ଆ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କର ଆବଶୟକତା ପୂରଣ କରିବାନ୍ତର ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଫଳ ନ୍ତହାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା
ସବଜସମାନ୍ତବଶୀ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ।ର୍ଯଦିଚ ଗତ ବଷଜମାନଙ୍କନ୍ତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳନ୍ତର ସୁଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ନ୍ତଲାକଙ୍କ
ପାଖ୍ନ୍ତର ପହଞ୍ଚିଛ,ି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଜନୀତିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧାର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ
ନ୍ତହଉଛେି । ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଜ୍ଞାନାଜଜନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିପାଶ୍ୱିକ କାରଣକୁ ଦାୟୀ
କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର।
ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତର ଗଭୀର ଚିୋର ବିଷୟ ନ୍ତହାଇପଡିଛ।ି ନିମନ ସାକ୍ଷରତା ହାର, ନାମନ୍ତଲଖ୍ାର
ସ୍ୱଳ୍ପତା, ଅତୟଧିକ ବିଦୟାଳୟ-ତୟାଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶିଶୁ ମୃତୁୟହାର ବୃ ଦ୍ଧି ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏଭଳି ନ୍ତହଉଛି।

ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ

ସରକାରଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ସନ୍ତେ ଆଦିବାସୀ-ବହୁ ଳ ଅଂଚଳନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତି ଘଟିପାରିନାହିଁ।
ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର କାର୍ଯଜୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ
ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ। ଭାଷା ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଅଣ-ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସୟା ନ୍ତହାଇରହିଛ।ି
ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତର୍ଯପରି ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ନ୍ତହନ୍ତବ, ନ୍ତସଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃ ତ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାଋଣର ବୟବସ୍ଥା
କରିବାକୁ ନ୍ତହବ। ଏ ଭଳି ବୟବସ୍ଥା ନ୍ତହନ୍ତଲ ବିଦୟାର୍ଜୀମାନ୍ତନ ଆବଶୟକ ସହାୟତା ପାଇପାରିନ୍ତବ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯିବ :
୧. ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ ଓ ପ୍ରଚଳନ ନ୍ତବନ୍ତଳ ଲିଙ୍ଗ ନ୍ତବୈଷମୟ; ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସମାନତା ଭଳି
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଆର୍ଯିବ। ସାମାଜିକ ପାତରଅେର ଦୂ ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସାମାଜିକ ନୟାୟ ଓ
ସମନବୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ବୟବସ୍ଥା ଭଳି ପ୍ରସଂଗ ଅେଭଜୁକ୍ତ ନ୍ତହବ।
୨. ପ୍ରାକ୍-ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଭିମୁଖ୍ୀ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ମୂଳରୁ ହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ପୂରାଇ ଦିଆର୍ଯିବ, ନ୍ତର୍ଯମିତ ି କି
େମ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ମର୍ଯଜାଦାନ୍ତବାଧ ଜାତ ନ୍ତହବ। ଏହା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ।
୩. ପ୍ରତିଭାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ସମାନତାକୁ ସମର୍ଜନ କରି ୧୦ ଲକ୍ଷ ବିଦୟାର୍ଜୀଙ୍କର ଟିଉସନ୍ ଫି , ପଠ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ
ଜୀବନ ନିବଜାହ ବୟୟ ତୁ ଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୃ ତ୍ତି ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରାର୍ଯିବ। ଆର୍ଜନୀତିକ ଦୁ ବଜଳ ନ୍ତେଣୀର
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ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ବୃ ତ୍ତି ଧନ ମିଳବ
ି । ଦଶମ ନ୍ତେଣୀ ପନ୍ତର ସବୁ ବଗଜର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଭା ବୃ ତ୍ତି ପରିନ୍ତର୍ଯାଜନା ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ।
୪. ଆେମ ପାଠ୍ଶାଳା ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ମାଧ୍ୟମିକ / ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ / ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ / ନନ୍ତବାଦୟ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି
ମଧ୍ୟନ୍ତର ସହକ୍ରିୟାତ୍ମକ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ପୃଷ୍ଠନ୍ତପାଷକତା ଓ ପରାମଶଜ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ଦିଆର୍ଯିବ।
୫. ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ କୁ ଶଳୀ କରିବା ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ପାଠ୍ପଢ଼ା ସମୟ
ପନ୍ତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ତକୌଶଳ ବିକାଶ କନ୍ତପଜାନ୍ତରସନ୍ ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ।
୬. ଅନୁ ଭୂତିରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନ୍ତନ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଚଳୁ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ
ବୁ ଝପ
ି ାରେି ନାହିଁ। ଏହି ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ି ଆବଶୟକ ନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ବହୁ ଭାଷୀ ଶିକ୍ଷଣ
ବୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯିବ।
୭. ନ୍ତଛାଟ ସହର ଓ ଗାଆଁନ୍ତର ଅବସ୍ଥିତ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ପଢ଼ୁଥିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଜ୍ଞାନାଜଜନ-ଅକ୍ଷମ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ସାମାଜିକ ଉନ୍ତପକ୍ଷା, ପାରିବାରିକ ଅସାମର୍ଜୟ, ର୍ଯର୍ାର୍ଯର୍ ସୁବଧ
ି ା ଓ ସହାୟକ ଉପକରଣର ଅଭାବ
ଭଳି ବହୁ ବଧ
ି ସମସୟାର ସମ୍ମୁଖ୍ୀନ ହୁ ଅେି । ଏହି ବଗଜର ପିଲାଙ୍କର ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ପ୍ରନ୍ତୟାଜନ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ବିନ୍ତଶଷ
ଧରଣର ମଧ୍ୟନ୍ତକ୍ଷପ କରାର୍ଯିବ।
୮. ଏନ୍ତବ ଚଳୁ ଥିବା ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର-ପ୍ରାନ୍ତୟାଜିତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ-ଜଡିତ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ଚାଲୁ ରହିବ ଓ ଏଗୁଡକ
ି ର କାର୍ଯଜୟ
ପରିସର ଓ ପାଣ୍ଠିକୁ ବଢ଼ାର୍ଯିବ। ବିନ୍ତଶଷ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଲାଡୁଥିବା ବିଦୟାର୍ଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉେିଷ୍ଟ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଗୁଡକ
ି ର
ନ୍ତଦଖ୍ନ୍ତରଖ୍ ନିମନ୍ତେ ରାଜୟ ଓ ଜିଲା ସ୍ତରନ୍ତର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯିବ।
୯. ନ୍ତକୌଣସି ବିଦୟାଳୟ ବା ଜିଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆବଶୟକ ସ୍ଥନ୍ତଳ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷର ବିଚାରାନ୍ତର୍ଜ ଉପସ୍ଥାପିତ
କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିତ୍ତନ୍ତି ର ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଉପସମିତି ଗଠ୍ନ କରିନ୍ତବ।ଏହି ଉପସମିତନ୍ତି ର ଶିଶୁ ଓ ନ୍ତନୈଦାନିକ
ମନସ୍ତେବିତ୍ମାନଙ୍କୁ

ବିନ୍ତଶଷଜ୍ଞ ସଦସୟ ରୂନ୍ତପ ରଖ୍ାର୍ଯିବ। ଏହି ଉପସମିତର
ି
ପରାମଶଜ ଅନୁ ସାନ୍ତର

ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନ୍ତଶଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଅଭିମଖ୍
ୁ ୀକରଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯି ବ।
୧୦. ଦୀଘଜକାଳୀନ ଭିତ୍ତନ୍ତି ର ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଗ୍ରଣୀ ରୂନ୍ତପ ସମସୟା ସମାଧାନ,
ସଂବଳ ନ୍ତର୍ଯାଗାଣ ଓ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ ଭଳି କାର୍ଯଜୟ କରିନ୍ତବ।
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୧୧. ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଓ ଉପନ୍ତଦଶାତ୍ମକ ସୁବଧ
ି ା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ିକ ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ପିଲାଙ୍କୁ
ଜ୍ଞାନାଜଜନର ଘଡିସନ୍ଧି ସମୟନ୍ତର ସହାୟତା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ଦିଆର୍ଯିବ।
୧୨. ସ୍ଥାନାେରିତ ନ୍ତହଉଥିବା ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସ ବା ଲକ୍ଷୟ ସ୍ଥଳନ୍ତର ଆବାସିକ ବିଦୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ
କରାର୍ଯିବ। ସମାନ ଓ ଅଣ-ପକ୍ଷପାତୀ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯିବ।
୧୩. ନର-ନାରୀ ନ୍ତଭଦ ଓ ହିଂସା ପ୍ରତି ଶୂନୟ-ସହିଷ୍ଣୁତା ମନ୍ତନାଭାବ ନ୍ତପାଷଣ କରାର୍ଯି ବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରନ୍ତବଶ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ଉପସ୍ଥିତକ
ି ୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରାର୍ଯି ବ।

ବହୁ ବଧ
ି ସ୍ୱୀକାରାତ୍ମକ

କାର୍ଯଜୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ଏହା ନ୍ତହାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନନ୍ତର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ଓ
ଅବସ୍ଥାପିତ କରାର୍ଯିବ। ଏହାକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ।
୧୪. ଅକ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଉନ୍ତେଶୟନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେସମପିତ ପାଣ୍ଠି ରହିବ।
ଗନ୍ତବଷଣା-ଭିତ୍ତକ
ି ଓ ସାମାଜିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନାତ୍ମକ ଗଣନା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଅକ୍ଷମ-ସୁଗମୟ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି, ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକସୁଗମୟତା ଓ କୃ ତତ୍ୱ
ି ଇତୟାଦିର ଆକଳନ କରାର୍ଯି ବ।
୧୫. ଆଂଚଳିକ ବିଷମତା ନ୍ତଲାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାହାଡିଆ, ଆଦିବାସୀ-ବହୁ ଳ, ମରୁଭୂମି, ସମୁଦ୍ର ତଟବତଜୀ
ଅଂଚଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୀତିକୁ ଆଧାର ରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯିବା ସଂଭବପର। ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଅନଗ୍ରସରତା ଆକଳନ
ନିମନ୍ତେ ବଲକ୍ ଓ ଜିଲା ସ୍ତରନ୍ତର ମାନଦଡ ଓ ନୀତିର ନବୀକରଣ ଏକାେ ଆବଶୟକ। ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ଓ ନ୍ତକୌଶଳଭିତ୍ତକ
ି ଅସାମଞ୍ଜସୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ତର୍ା ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ଅଂଚଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ, ଆର୍ିକ, ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ
ସ୍ତରନ୍ତର ଅନଗ୍ରସର ବଗଜର ନ୍ତଲାକଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଜିଲା-ସ୍ତରୀୟ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାର୍ଯିବ।
୪.୭

ସାକ୍ଷରତା ଓ ଜୀବନବୟାପୀ ଜ୍ଞାନାଜ୍ନ
ପ୍ରର୍ମ ର୍ର ପାଇଁ ୨ ଅନ୍ତକଟାବ ୧୯୭୮ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କଲାନ୍ତବନ୍ତଳ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼

ସାକ୍ଷରତା ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆର୍ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମାଂଚଳ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ(RFLP), ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିସନ୍ (NLM),
ସାକ୍ଷର ଭାରତ ଅଭିର୍ଯାନ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଗତ ୪୦ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଆରଂଭ କରାର୍ଯାଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଉଦୟମ ସନ୍ତେ
ଭାରତନ୍ତର ୨୮୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ନିରକ୍ଷର ଅଛେି । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ନିରକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟାର ଏକତୃ ତୀୟାଂଶ ଅନ୍ତଟ। ଏହି ଆପଦ ସୂଚକ ସଂଖ୍ୟା ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ଏନ୍ତବ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଆଡକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବାକୁ ନ୍ତହବ।
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ସମାଜନ୍ତର ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରନ୍ତତୟକ ବୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପଠ୍ନ, ଲି ଖ୍ନ ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଖ୍ୁବ୍ ଜରୁରୀ ଆବଶୟକତା ଥିବାରୁ
ଏହାକୁ ‘କାର୍ଯଜୟକାରୀ ସାକ୍ଷରତା’ କହେି। ନ୍ତଶୈକ୍ଷଣିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେକାର୍ଯଜୟକାରୀ ସାକ୍ଷରତା ନ୍ତବଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂଣଜ ଅନ୍ତଟ।
ସବଜଜନୀନ ର୍ଯୁବା ଓ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା ନିରେର ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାର ନ୍ତମୌଳିକ ଲକ୍ଷୟ ଅନ୍ତଟ। ସମୟାନୁ ସାନ୍ତର ଏହି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମସବୁ
ପ୍ରବତିତ ନ୍ତହାଇଆସୁଛ।ି
ସାଂପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱନ୍ତର ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ସାକ୍ଷର ସମାଜର ନିଣଜାୟକରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଏ।ନ୍ତମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା
କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଠ୍ାରୁ ଜ୍ଞାନାଜଜନକାରୀ ସମାଜନ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ବାଟନ୍ତର ସାକ୍ଷର ପରିନ୍ତବଶ ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର। ଏପରି ନ୍ତହନ୍ତଲ
ସମାଜର ପ୍ରନ୍ତତୟକ ବଗଜର ନ୍ତଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ଧରଣର ଜ୍ଞାନାଜଜନ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ନ୍ତଖ୍ାଲି ର୍ଯାଏ। ଜିଇ ରହିବା ଓ
ଜୀବନର ମାନ୍ତନାନ୍ନତି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏନ୍ତବ ବଢ଼ିର୍ଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ, ମାନବିକ, ସାମାଜିକ ଓ
ଆର୍ିକ ପ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ।ି ଭାରତ ର୍ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନ୍ତର୍ଯାଗିତାନ୍ତର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି
ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂନ୍ତପ ଉଭା ନ୍ତହବାକୁ ଚାନ୍ତହଁ, ତା ନ୍ତହନ୍ତଲ ଜୀବନବୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଏହାର
ମାନବ ସଂବଳର ସ୍ତନ୍ତରାନ୍ନତି ଘଟାଇବାକୁ ନ୍ତହବ।
ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟକ ଅଣ-ସାକ୍ଷର, ଉ ଗମ-ମୁଖ୍ୀ ଜ୍ଞାନାେିତ ଅର୍ଜନୀତି, ବିଶ୍ୱାୟନର ଆହବାନ, ସୂଚନା ଓ ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗ
ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବୀ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନ୍ତଲାକମାନଙ୍କର ଆୟୁ ସୀମା ବୃ ଦ୍ଧି ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାଗତ ନୀତି ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର
ବଡ ଧରଣର ପରିବତ୍ତଜନ ଆବଶୟକ।

ବିବଧ
ି ତା ଓ ଜଟିଳତାଭରା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ମୁଖ୍ୀ ସାକ୍ଷରତା

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ପ୍ରନ୍ତୟାଜନୀୟତା ଅନୁ ଭୂତ ନ୍ତହଉଛି। ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣ ନମନୀୟ ନ୍ତହବା ଜରୁରି ।

ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧.ସାବଜଜନୀନ ର୍ଯୁବ ଓ ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ମୁଖ୍ୀ ପଦ୍ଧତିଗୁଡକ
ି ସହ ନୂ ତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି
କରାର୍ଯିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ, ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂଗଠ୍ନ (.ଓ.ଜି.ଏନ୍), ସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟ/
ମହାବିଦୟାଳୟ/ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର୍ଯୁବ ଓ ମହିଳା ସଂଗଠ୍ନକୁ ଅେଭଜୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇ ପ୍ରଚଳିତ ପଦ୍ଧତିର ନବୀକରଣ ,
କରାର୍ଯିବ ।
୨. ସାବଜଜନୀନ ସାକ୍ଷରତା ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉପରସ୍ତରନ୍ତର ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷରାଜୟ ,
ବଲକ୍ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରନ୍ତର ଜନ ଶିକ୍ଷା ସମିତି ଏପରିକି ସମବଳ ,ଜିୋ ,ସ୍ତରନ୍ତର ରାଜୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷ
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ସହାୟକ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀଗୁଡକ
ି ର ପୁନଃନବୀକରଣ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ୍ତହବାର ଆବଶୟକ ଅଛି । ଏହି ଲକ୍ଷୟ ହାସଲ ପାଇଁ
ରାଜୟ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷ ଜିଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯଜୟନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବ ।୩ . A.Eକରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିନ୍ତଶଷଜ୍ଞ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ୁ ପୁନଃନବୀକରଣ ଓ ବଳଶାଳୀ .
,ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ସମାନତା ,ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି ,କମିଟି ଗଠ୍ନ କରିନ୍ତବ । ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ସାକ୍ଷରତା
ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତବଶ ସୁଗମ ନ୍ତହାଇପାରିବ । ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଅଧିଗମର ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ
ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ମାନଦଡର ବିକାଶ କରାର୍ଯି ବ । NLMA ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନିନ୍ତୟାଜିତ ବୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷଣ
ଏବଂ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ବା ବୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଏନ୍ତଜନ୍ସି ସହିତ ଭାଗୀଦାର ନ୍ତହବ ।
୪. ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରାର୍ଯିବ ।ଆର୍ିକ ଓ ବିଧିଗତ ସାକ୍ଷରତାକୁ ଅେଭଜୁକ୍ତ ,ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ,

୪ ୮.

ଶିକ୍ଷା ଓ ନିନ୍ତୟାଜନୀୟତାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା
ନ୍ତର୍ଯନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତଳ ବିକଶିତ ପୃଥିବୀନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ନିଭଜରଶୀଳ ର୍ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବାନ୍ତର ଲାଗିଛ;ି

ନ୍ତସନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତଳ ପୃଥିବୀର ର୍ଯୁବରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅନୟତମ ନ୍ତଦଶ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ୫୪ ପ୍ରତିଶତ ନ୍ତହଉଛେି
୨୫ ବଷଜରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ର୍ଯୁବକ । ଏକ ହିସାବରୁ ଜଣାର୍ଯାଏ ନ୍ତର୍ଯହଜାର ନୂ ତନ ର୍ଯୁବ ୬୨ ଲକ୍ଷ ୧୦୪ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ୨୦୨୨ ,
,ଆଗେୁ କ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି । ନ୍ତତନ୍ତବନ୍ତବୈଷୟି କ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ୁ ସହାୟତା
କରିବାପାଇଁ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବୟବସ୍ଥା ପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ନୁ ନ୍ତହଁ ।
ର୍ଯର୍ାସଂଭବଧନ୍ଦାମୂଳକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଦକ୍ଷତାର ଉନ୍ନତି , ଓ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ସାମୟିକ ସମାନତା ଆଣିବା ସହିତ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମାେରାଳ ଓ ଆନୁ ଭୂମିକ ମାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁ ତର
ି ପ୍ରୟାସ କରାର୍ଯାଇଛି । ନିନ୍ତୟାଜନକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଓ
ଦକ୍ଷତାର ଏକତ୍ରକରଣ ଏବଂ ବୟକ୍ତିଗତ ଓ ଆର୍ିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ନ୍ତର୍ଯାଡିବାର ଆବଶୟକ ଅଛି । ଉଚ୍ଚଗୁଣ ସଂପନ୍ନ
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ୍ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ଓ ମହେର ଅଭିବୃଦ୍ଧକ
ି ୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାନ୍ତର ବିନ୍ତଶଷ ଦୃ ଷ୍ଟି ନ୍ତଦବାର ଆବଶୟକ
ରହିଛ ି ।

ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧ .ବିଦୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ନ୍ତକବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଭଦାୟକ ନ୍ତରାଜଗାର
ପାଇଁ ନୁ ନ୍ତହଁ ବରଂ ତାହା ନ୍ତସମାନଙ୍କର ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

୨. ପରିକଳ୍ପିତ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ଉଦନ୍ତର୍ଯାଗ ନୀତି ୨୦୧୫ ଅନୁ ସାନ୍ତରପ୍ରତିଶତ

୨୫ ଶତକଡା ,

ବିଦୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ଏକୀଭୂତ ନ୍ତହବ ।
୩ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଦକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ଉପନ୍ତର .
ଏକ ସବିନ୍ତଶଷ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯି ବ ଏବଂ ଜିୋଗୁଡକ
ି ଉପନ୍ତର ବିନ୍ତଶଷ ଦୃ ଷ୍ଟି ଦିଆର୍ଯି ବ ।
୪. ବହୁ ଭାବନ୍ତର ସାମାଜିକ ଅନୁ ନ୍ତମାଦନ ଏବଂ ସମାେରାଳ ଓ ଆନୁ ଭୂମିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ
ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନ୍ତବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ବତ୍ତଜମାନର ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତକ
ି ନ୍ତର୍ଯାଜନାଗୁଡକ
ି ୁ ,NSQF ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର
ମୁଖ୍ୟ ନ୍ତରାତ ସହିତ ସାମିଲ୍ କରାର୍ଯି ବ ।
୫. ଏ ପର୍ଯଜୟେ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଓ ମାନୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭି କ ଶିକ୍ଷଣ ବୟବସ୍ଥାର ନ୍ତକୌଣସି ବିକାଶ ନ୍ତହାଇନାହିଁ । ଏହି
ବୟବଧାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସରକାର ଏକ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ବୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନ୍ତଚଷ୍ଟା କରିନ୍ତବ । ନ୍ତର୍ଯଉଁମାନ୍ତନ
କିଛ ି ଔପଚାରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ନ୍ତହାଇନାହାେି କିେୁ ଦକ୍ଷତା ବା ନ୍ତକୌଶଳ ହାସଲ କରିଛେି; ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାର୍ଯିବ ।
୬. ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ଦକ୍ଷତା ପରିଷଦ ଓ ବିଦୟାଳୟ/ମହାବିଦୟାଳୟର କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ର୍ଯୁଗମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ
ନ୍ତରାଜଗାରକ୍ଷମ ବା ନିଜ ବୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ ।

୪୯.

ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ICTର ବୟବହାର
୧୯୮୬/୯୨ର ପୂବଜ ଶିକ୍ଷା ନୀତିଠ୍ାରୁ ସୂଚନା ଓ ସଂଚାରପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକ ମହେପୂର୍ଣ୍ଜ ବିକାଶ ନ୍ତହାଇଛି ,;

ର୍ଯାହା ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନୂ ଆ ଦିଗଦଶଜନ ନ୍ତଦଇଛି । ନ୍ତକବଳ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନୁ ନ୍ତହଁ ସିଧାସଳଖ୍ ଭାନ୍ତବ ଶିକ୍ଷଣ ଓ
ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାଶିକ୍ଷା ସୁବଧ
ି ାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ନୀତି ଓ ପରିଚାଳନାର ଉନ୍ନତି ,
ସାଧନ କରିବା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟାର ବୟବହାର ପାଇଁ ନୂ ତନ ସଂଭାବନା ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛି ।
ଆଇଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ,ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ,ନ୍ତପ୍ରୌଢ଼ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ,ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ,ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା.ସି.
ଉପକରଣ ଏପରିକି ଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣକୁ ସୁଗଠ୍ିତ କରିପାରିବ । ନ୍ତକନ୍ତତକ ରାଜୟନ୍ତର ବିଦୟାଳୟ ଓ
ଛାତ୍ରଛାତ୍୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦଶଜନ ଏପରିକି ବିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଆଇନ ବୟବହୃ ତ ନ୍ତହଉଛି ଟି ଆଧାରିତ ଆପିଲନ୍ତକସନ୍ମା.
ନୀରୀକ୍ଷା ଚାଲି ଛ ି । ଏଥିପାଇଁ ସୁସଂନ୍ତର୍ଯାଜିତ ରଣନ୍ତକୌଶଳର -ନୂ ଆ ଉନ୍ତଦୟାଗ ଓ ପରୀକ୍ଷା ,ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକାଧିକ ଉଦୟମ।
ଆବଶୟକ ରହିଛ;ି ର୍ଯାହା ଆଇ ର ବୟବହାରନ୍ତର ଭାରତନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି ନ୍ତହାଇପାରିବ ।.ଟି.ସି.
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ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଓ ନ୍ତଭୌନ୍ତଗାଳିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ICTକୁ ଶିକ୍ଷାର ଅବିଭାଜୟ ଅଂଶ ଭାବନ୍ତର
ବିନ୍ତବଚନା କରାର୍ଯାଇପାରିବ ।
୨. ଆଇଉପକରଣ ବୟବହାରନ୍ତର .ଟି.ସି. ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବାନ୍ତର ଏହା ଶିକ୍ଷକ ତାଲି ମ୍ର
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ୍ ଅଂଶ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।
୩ଇନନ୍ତର ତଦାରଖ୍ କରିବା ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ପିଲାର ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନଠ୍ାରୁ ପରିତୟାଗ ର୍ଯାଏ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଅନ୍ଲା .
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ ।
୪. ଆଇଶିକ୍ଷକ ଓ ,ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନକୁ ନଜର ରଖିବା ସ୍ତରୀୟ ଆପିଲନ୍ତକସନଗୁଡକ
ି ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶିକ୍ଷକ .ଟି.
ବିଦୟାଳୟ କମଜକତ୍ତଜାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ମୂଲୟାଙ୍କନକିତାବର ଆଦି -ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏପରିକି ନ୍ତରକ

ଓ ହିସାବ ,

ପ୍ରଶାସନୀୟ କାର୍ଯଜୟଗୁଡକ
ି ତଦାରା କରାର୍ଯି ବ ।
୫. ବିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଇଓ ରାଜୟ

ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ,ଆପିଲନ୍ତକସନଗୁଡକ
ି ର ଅନନୟ ବୟବହାର .ଟି.

ଟ.ସରକାରଗୁଡିି଼ କଦ୍ୱାରା ପ୍ରାର୍ମିକତା ଭିତ୍ତନ୍ତି ର ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଆର୍ଯି ବ । ଆଇ୍ିରିନ୍ତପାଟିଂ ବୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ବିଦୟାଳୟ .
ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଦଶଜନର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ନ୍ତହବ ।
୬ .ICTକୁ ଭିନ୍ନଭାବନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ; କିେୁ ତାହାର ଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ର୍ଯର୍ା ନିଦଷ୍ଟ
ି ଗୃହର ଉପଲବ୍ଧତା ,
ଭିତ୍ତଭ
ି ,ବିଦୟାଳୟ ପରିସରର ସୁରକ୍ଷା ,ନ୍ତର୍ଯାଗାନ୍ତର୍ଯାଗ ,କଜନ୍ତନଟ୍ନ , ଇନ୍ତଲକିଟ ୍ସିଟଉପର୍ଯୁ
ି
କ୍ତ୍ୂମିର ତଦାରା ଆଦି
ସହିତ ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଇପାରିବ । କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଏହି ଅଂଶଗୁଡକ
ି ସାହାର୍ଯୟନ୍ତର ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ସୁବଧ
ି ାଗୁଡକ
ି ର
ଉନ୍ନତିନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ଦିଆର୍ଯି ବ । ନ୍ତର୍ଯନ୍ତହତୁ

ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ତଲକିଟ ୍ସିଟ ି ଏକ ସମସୟା ନ୍ତହାଇପାନ୍ତର ନ୍ତତଣୁ

ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ICTର ବହୁ ଳ ବୟବହାର ପାଇଁ ନ୍ତସୌରଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ,ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଭାବନ୍ତର ଗ୍ରହଣ
କରାର୍ଯିବ ।
୭ .ICTର ଅନୟତମ ଆପିଲନ୍ତକସନ୍ MOOC ଦ୍ୱାରା ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସ୍ତରନ୍ତର ଆଇକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର .ଟି.ସି.
ଏପରିକି ,ସଂପ୍ରସାରଣ କମ୍ ମୂଲୟନ୍ତର ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରର୍ଯାଇପାନ୍ତର ।
୮. ପୂବଜ ବିକଶିତ ଆଦଶଜ ବା ଛାଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର । ନିଦଷ୍ଟ
ି ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶୟକତାକୁ
ପୂରଣ କରିବାନ୍ତର ପୂବଜ ବିକଶିତ ଆଦଶଜ ବା ଛାଞ୍ଚ ବୟତୀତ ଅନୟ ଆପିଲନ୍ତକସନ/ଛାଞ୍ଚଗୁଡକ
ି ର ବିକାଶ କରାର୍ଯି ବ ।
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ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶୟକଗୁଡକ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସପଟନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
ସପଟନ୍ତନ/ନ୍ତମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବିକାଶକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଓ ସହାୟତା କରାର୍ଯି ବ ।

୪୧୦. ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ ଓ ପରିଚାଳନା
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଗୁଣବତ୍ତାନ୍ତର ସୁଧାର ଆଣିବାନ୍ତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଦାୟି ତ୍ୱଧୀନତା । ନ୍ତସଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନସ୍ତରର
ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ତତକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛି । ନ୍ତତନ୍ତବ ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
ନ୍ତକନ୍ତତକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ୍ତହଉଛି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ଗଣିତପ୍ରାର୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପାଇଁ ,ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ,
ଧାରାବାହିକଭାବନ୍ତର ଚାକିରିନ୍ତର ଥିବା ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଶିକ ,କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଗୁଣବତ୍ତା୍୍ଷକଙ୍କ ବିକାଶ ,
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବତ୍ତଜାଇବାନ୍ତର ଉନ୍ନତିକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କର ,ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ବୃ ତ୍ତଭ
ି ାନ୍ତବ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା
ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗୁଣବତ୍ତାନ୍ତର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ଦାୟି ତ୍ୱଧୀନତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଓ
।
ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାରମାନଙ୍କ କିଛ ି ପ୍ରନ୍ତଚଷ୍ଟା ସନ୍ତେ ଏ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ନ୍ତମୌଳିକ ପ୍ରଶନ ରହିଛ ି । ର୍ଯର୍ାଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ,ଅପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମସୟା ,ପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରନ୍ତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀ
ଶି ,କକ୍ଷ ଅଭୟାସ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣନ୍ତର ଅନ୍ତମଳ-ପ୍ରକୃ ତ ନ୍ତେଣୀ ,ନ୍ତପଷାଗତ ନ୍ତବୈଶଷ୍ଟ
ି ୟର ଅଭାବକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ି ଓ ଦାୟି ତ୍ୱଧୀନତା
ଏପରିକି ଶିକ୍ଷକମାନ୍ତନ ଅଣ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦି ଆନ୍ତଲାଚନାର ଅନ୍ତପକ୍ଷା ରନ୍ତଖ୍ ।- ଅଧିକ

ସଂଖ୍ୟକ

ସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ / ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାହାେି । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଫଳପ୍ରଦ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱର ଅଭାବ
ବିଶଙ୍ଖ
ୃ ଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ହ୍ରାସ କନ୍ତର । ଶିକ୍ଷାର ମାନବୃ ଦ୍ଧି କରିବାର ଲକ୍ଷୟ ମନ ଭିତନ୍ତର ରଖି ପରିବତ୍ତିତ
ସରକାରୀ ନୀତି ନିଦ୍ଧଜାରଣ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ ।

ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ପରାମଶଜ କ୍ରନ୍ତମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱେଉତ୍କଷଜ ନୀତି ,- ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ
କରାର୍ଯିବ । ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱେଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗୀୟ କମଜଚାରୀ ,ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତକ
ି ଶିକ୍ଷକ ,
ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯିବ । ନିର୍ଯୁକ୍ତିକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବନ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ଆନ୍ତୟାଗ
୨. ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଖ୍ାଲି ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାର୍ଯି ବ , ।
ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱ ନ୍ତନବାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ ।
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୩. ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତପକ୍ଷ ନିନ୍ତୟାଜନର ଉନ୍ନତିପରିବତ୍ତଜନକୁ ସବଜସାଧାରଣଙ୍କ ଖ୍ାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ଓ ସ୍ଥାନ ,
ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱେ ନୀତି ନିୟମର ବିକାଶ କରାର୍ଯି ବ । ଦୂ ରବତ୍ତଜ୍ୀ ଓ ଗମନାଗମନନ୍ତର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ
ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଯୁକ୍ତିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାର୍ଯି ବ ।
୪. ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ-ଭିତ୍ତକ
ି ଓ ରାଜୟସ୍ତରୀୟମୂଲୟାଙ୍କନର ଆବଶୟକତା ଏବଂ ଅଣତାଲି ମପ୍ରାପ୍ତ
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ଧଜାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟନ୍ତରତାଲି ମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନଶକ୍ତିର ଆନ୍ତୟାଜନ କରାର୍ଯି ବ । ସ୍ୱୀକୃ ତ
ପଦବୀନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗୟ ନ୍ତଲାକଙ୍କୁ ଲଗାର୍ଯାଇ ସାମୟି କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଧୀନ୍ତର ଧୀନ୍ତର ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆର୍ଯି ବ ।
୫ଖ୍ାଲିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର

,ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଅନୁ ପସ୍ଥିତ ସଂପକିତ ନ୍ତମୌଳିକ ପ୍ରଶନ .

ତ୍ୱବଦ୍ଧତାର ଅଭାବଗୁଡକ
ି ୁ ଦୃଢ଼ ରାଜନ୍ତନୈତକ
ି ସହମତି ଓ ଇୋଦାୟି -ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କରାର୍ଯିବ । ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ମିକ
ଓ

ମାଧ୍ୟମିକ

ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର

ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ/

ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ

ମାମଲାନ୍ତରବିଦୟାଳୟ

ପରିଚାଳନା

କମିଟଗ
ି ୁଡକ
ି )SMCs) ଉପନ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କ୍ଷମତା ରହିବ; କାରଣନ୍ତମାବାଇଲ୍ ନ୍ତଫାନ୍ ଓ ବାନ୍ତୟାନ୍ତମରିକ୍
ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଉପସ୍ଥାନକୁ ନ୍ତରକଡ କରି ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିର ସହାୟତାନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତି ଓ
ଅନୁ ଶାସନହୀନତାକୁ ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଇପାରିବ I
୬. ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ଓ ଧାରାବାହିକ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ପ୍ରତି
ବିନ୍ତଶଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆର୍ଯିବ । ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପରିଦୃଷ୍ଟ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ,
ଏବଂ ତାଲିମନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ ପାଇଁ ଡିନ୍ତପଲାମା ଓ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା

,ସଂରଚନା ପାଠ୍ୟସୂଚ ି ,ପଦ୍ଧତି

କାର୍ଯଜୟକ୍ରମମାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ରସମୀକ୍ଷାକରାର୍ଯି ବ ।
୭. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟସ୍ତରନ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକସମୂହଙ୍କ ବିକାଶକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି ଏକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯିବ I NCERT ଅଧୀନନ୍ତର ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର ବିକାଶ କରାର୍ଯି ବ ଏବଂ ନ୍ତସଗୁଡକ
ି ୁ
ଆଞ୍ଚଳିକସ୍ତରନ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟନ୍ତର ପରିବତ୍ତଜନ କରାର୍ଯିବ ।
୮. ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ର୍ଯର୍ା ଡିଆଦି ମହାବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ସରକାରୀ .ଇଡି.ବି ,ଟି.ଇ.ଆଇ.
ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାର୍ଯି ବ । ବଲକ୍ ସଂସାଧନ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ମାନବିନ୍ଦୁ ନିଦ୍ଧଜାରଣ କରାର୍ଯି ବ ।
୯. ଶିକ୍ଷକ ବିକାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ର ଅଂଶ ବିନ୍ତଶଷ ଭାନ୍ତବଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୀବନ ନ୍ତକୌଶଳ ,ନ୍ତନୈତକ
ି ଶିକ୍ଷା ,
ଶାରିରୀକ ଶିକ୍ଷା ତର୍ା କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ ପରି ସହ-ଶିକ୍ଷା ସଂବନ୍ଧୀୟ ଗତିବଧି
ି ଗୁଡକ
ି ର ଗୁଣାବଳି ସହିତ ପରିଚୟ
କରାଇବା ର୍ଯାହା ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଜ୍ଞାନାଜଜନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିପାରିବ I
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୧୦କ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟସ୍ତରନ୍ତର ପୁରସ୍କାର ଦିଆର୍ଯି ବା ସହିତ ରାଜୟ ଓ ଜିଲାସ୍ତରନ୍ତରଶି . ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ନ୍ତଦବା
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ; ର୍ଯାହା ସ୍ଥିରୀକୃ ତ ମାନଦଡ ଆଧାରିତ ନ୍ତହବ । SMCଗୁଡକ
ି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନାମଗୁଡକ
ି ୁ ପୁରସ୍କାର
ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବାନ୍ତର ମହେପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।
୧୧. ଉଚ୍ଚମାନର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ଫଳାଫଳନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଣିବାନ୍ତର
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାନ୍ତପ୍ରରଣା ଓ ଦାୟି ତ୍ୱବଦ୍ଧତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରୁଥିବା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରାର୍ମିକତା ଦିଆର୍ଯି ବ । ,
୧୨. ପ୍ରତି ତିନବ
ି ଷଜନ୍ତର ର୍ନ୍ତର ପ୍ରନ୍ତତୟକ କାର୍ଯଜୟରତ ଶିକ୍ଷକମାନ୍ତନ ତାଲିମ୍ /ବୟବସାୟିକ ବିକାଶ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର
ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ । ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସରକାରଗୁଡକ
ି ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ତିନି ବଷଜ
ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟନ୍ତର କାର୍ଯଜୟରତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତାଲି ମ୍ ନ୍ତଦବା ପାଇଁ ପର୍ଯଜୟାପ୍ତ ବୟବସ୍ଥା କରିନ୍ତବ ।
୧୩. ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମୟସୀମା ମୂଲୟାଙ୍କନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
କରାର୍ଯିବ ଏବଂ ଆବଶୟକସ୍ଥନ୍ତଳ ଏହାକୁ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଭବିଷୟତର ପନ୍ତଦାନ୍ନତି ଓ ନ୍ତବତନ ବୃ ଦ୍ଧି ସହ ସଂପୃକ୍ତ
କରାର୍ଯିବ । ନ୍ତସମାନ୍ତନ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବଷଜନ୍ତର ର୍ନ୍ତର ମୂଲୟାଙ୍କନ ପରୀକ୍ଷା ନ୍ତଦଇ ନ୍ତସଥିନ୍ତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଜ ନ୍ତହବାକୁ ପଡିବ;
ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦକ୍ଷତା ସଂପକଜୀୟ ଓ ବିଷୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରାର୍ଯାଇପାରିବ ।
୧୪. ପ୍ରନ୍ତତୟକ ରାଜୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ କୟାଡର ନ୍ତଖ୍ାଲାର୍ଯିବ । SCERTs, DIETs ଓ
ଅନୟାନୟ ଶିକ୍ଷକ ତାଲିମ୍ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ୁ ସୁଦୃଢ଼ ତର୍ା ଦକ୍ଷ ନ୍ତହବା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତର ଖ୍ାଲି ଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ
କରି ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରାର୍ଯିବ ।

୪୧୧. ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି
ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଭାଷାଗୁଡକ
ି ର ମହେକୁ ଏକ ବହୁ ଭାଷୀ ସମାଜ ଜାନ୍ତଣ । ରାଜୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପରାମଶଜକ୍ରନ୍ତମ ଭାରତ
ସରକାରଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏକ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର )TLF) ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯାଇଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ୧୯୬୮ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ
ପ୍ରସ୍ତାବ ଅେଭଜୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ଅଧିକାଂଶ ରାଜୟନ୍ତର ଏହାର କାର୍ଯଜୟକାରିତାନ୍ତର ଭିନ୍ନତା ସନ୍ତେ ୧୯୮୬/୧୯୯୨ ଏହି
ସୂତ୍ର ଚାଲୁ ରହିଲା । ଭାଷା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଆନ୍ତବଗ ଜଡିତ ଥିବାରୁ ନ୍ତକୌଣସି ବୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୁ ଷ୍ଟ କରିପାନ୍ତର ନାହିଁ ।
ସମୟକ୍ରନ୍ତମ ରାଜୟଗୁଡକ
ି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ଓ ଅଭିରୁଚି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଆଞ୍ଚଳିକଜାତୀୟ ଏପରିକି ,ଆେଃରାଜୟ ,
ବିଶ୍ୱସମାନତା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।
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ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନିଜର ମାତୃ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶିକ୍ଷାକୁ ବହୁ ତ ଭଲଭାବନ୍ତର ଆୟତ୍ତ କରେି । ଅନୟ ପକ୍ଷନ୍ତର ଇଂରାଜୀ
ବନ୍ତର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଉଛି ।ଭାଷା ଶିଖିବା ଓ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ପଢ଼ାର ଆଗ୍ରହ ବହୁ ଭା
ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ତେଶୟ ନ୍ତହଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଜ୍ୀଙ୍କ ମନନ୍ତର ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହୟମହାନ ପରଂପରା ,ନ୍ତଗୌରବମୟ ଅତୀତ ,
ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତର
ି ସମନବୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସନ୍ତଚତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା । ଶିକ୍ଷା ସବୁ ସ୍ତରନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ତସହି ମୂଲୟ ପ୍ରାପ୍ତି
ଧମଜନର
ି ନ୍ତପକ୍ଷତ ,ସହିଷ୍ଣୁ ,ଶାେି ,ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ପାଇଁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ କନ୍ତର ।୍ାସାମାଜିକ ,ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ,
ସଂପ୍ରୀତି ଓ ସବୁ ଧମଜ ପ୍ରତି ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଏପରିକି ସାବଜଜନୀନ ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ଆଦି ଗୁଣକୁ ସଂବଦ୍ଧିତ କନ୍ତଲ ତାହା ବିଶ୍ୱ
ନାଗରିକତା ଭାବ ଓ ସତତ ଉନ୍ନତିର ସହାୟକ ହୁ ଏ ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯିବ :
୧. ର୍ଯଦି ସମସ୍ତ ରାଜୟ ଓ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଚାହାେି, ନ୍ତତନ୍ତବ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ପଞ୍ଚମ ନ୍ତେଣୀର୍ଯାଏ
ମାତୃ ଭାଷା, ସ୍ଥାନୀୟ କିମବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା କରିପାରିନ୍ତବ ।
୨. ଜାତୀୟ ଓ ଆେଜଜାତୀୟ ସ୍ତରନ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
ଇଂରାଜୀ ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କନ୍ତର । ଅତଏବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା ଓ ନ୍ତଲଖିବାନ୍ତର
ଦକ୍ଷକରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ । ଏଣୁ, ର୍ଯଦି ପ୍ରାର୍ମିକ ସ୍ତର ର୍ଯାଏ ମାତୃ ଭାଷା, ସ୍ଥାନୀୟ ତର୍ା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାନ୍ତର ଶିକ୍ଷା
ଦିଆର୍ଯାଉଛି ନ୍ତତନ୍ତବ, ଇଂରାଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ନ୍ତହବ, ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ଭାଷା ଚୟନ (ଉଚ୍ଚପ୍ରାର୍ମିକ ଓ ମାଧ୍ୟମିକ
ସ୍ତରନ୍ତର) ସମ୍ବି ଧାନ ବିଧିବୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି ରାଜୟ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷ ସ୍ଥିର କରିନ୍ତବ ।
୩. ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି , ମୁଖ୍ୟତଃ ନ୍ତବୈଷୟି କ ଏବଂ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ସଂସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ
ଐତିହୟ, ଭାଷିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ବିବଧ
ି ତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପରମ୍ପରା ବିଷୟନ୍ତର ଅବଗତ ନ୍ତହବାପାଇଁ ସୁନ୍ତର୍ଯାଗ
ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ତବ ।
୪. ବିଦୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତ,ି ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ର୍ଯନ୍ତର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆର୍ଯିବ । ସାମୟ,
ସାମାଜିକ ନୟାୟବିଚାର, ଭାତୃ ତ୍ୱନ୍ତବାଧ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ, ଦାୟି ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ଜାତୀୟ ସଂହତିର
ଭାବନା ଆଦି ମୂଲୟନ୍ତବାଧ ଆହରଣ ଭଳି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ସମନିବତଭାନ୍ତବ ପ୍ରନ୍ତତୟକ ସ୍ତରନ୍ତର ଦିଆର୍ଯିବ ।.
୫. ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡକ
ି ର ବିକାଶ, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ନ୍ତଦଶର ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଐକୟକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି ସଂସ୍କୃତ ଉପନ୍ତର
ବିନ୍ତଶଷ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯିବା ସହିତ ଅତୟେ ଉଦାରଭାନ୍ତବ ବିଦୟାଳୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରନ୍ତର ସଂସ୍କୃତ
ଶିକ୍ଷାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯିବ ।
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୬. ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତନ୍ତର ନାଗରିକ ଭାବନା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସମୟାନୁ ବତ୍ତିତା, ପରିଷ୍କାର ପରିଛନ୍ନତା,
ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ବୃ ଦ୍ଧ, ନିପୀଡିତ, ଦଳିତ ଓ ଦୁ ବଜଳଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନୁ ଭୁତି, ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଆଉ ମାନବବାଦୀ
ଭାବନା ଉନ୍ତଦ୍ରକକରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ୍ତଦନ୍ତବ ।
୪..୧୨ ବୟାପକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଆତ୍ମବିକାଶ
ଶିକ୍ଷା ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ(ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଓ ମାନସିକ) ସହିତ ସମ୍ପକିତ,
ଅତଏବ, ନ୍ତକବଳ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଉପଲବ୍ଧି ବାହାନ୍ତର ଅନୟ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଏବଂ
ସହ-ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ର ଉନ୍ନତି କରି ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରି କ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ବୟାପକଭାନ୍ତବ ଗୁରୁତ୍ୱପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛି । ଏହା
ସମନ୍ତସ୍ତ ଜାଣେି, ଜନ୍ତଣ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଭାନ୍ତବ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିର୍ାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବାନ ଛାତ୍ର ହିଁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ
କରିପାରିର୍ାଏ । ଏହା ଉନ୍ତବଗର ବିଷୟ ନ୍ତର୍ଯ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ନ୍ତହଉଛେି ର୍ଯାହା
ଶିକ୍ଷଣ ସମସୟାନ୍ତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଶିଶୁର ସାମଗ୍ରି କ ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ନ୍ତର୍ଯାଗ, ନ୍ତଖ୍ଳକୁ ଦ, ଏନ୍.ସି.ସି., ଏନ୍.ଏସ୍.ଏସ୍., କଳା
ଶିକ୍ଷା, ଶିଶୁସଂସଦ, ସ୍ଥାନୀୟ କଳା, ଶିଳ୍ପ, ସାହିତୟ ଓ ଦକ୍ଷତା, ଏବଂ ଅନୟ ସହ-ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ଆଦି
ସମନିବତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅବିନ୍ତଛଦୟ ଅଙ୍ଗଭାନ୍ତବ ନ୍ତଦୈନକ
ି ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ସଂଶିଲଷ୍ଟ ନ୍ତହବ ।

ଉପନ୍ତରାକ୍ତ ସମସ୍ତ

ସୁବଧ
ି ାର ଉପଲବ୍ଧ କି ନୁ ନ୍ତହଁ ନ୍ତସ ବିଷୟନ୍ତର ବିଦୟାଳୟ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ନ୍ତଦବା ସମୟନ୍ତର ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଆର୍ଯିବ ।
୨. ସରକାର/ବିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତି ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ସହ-ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ପାଇଁ ଅର୍ଜ ରାଶି ସ୍ଥିର
କରିନ୍ତବ ।
୩. ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଦୟାଳୟର ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବିଭାଗଦ୍ୱାରା ବିଦୟାଳୟ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ବୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳିତ
ନ୍ତହବ । ବିଦୟାଳୟ ର୍ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ସହିତ ଏହାର ନିୟମିତ ଜାରିରଖିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦନ୍ତବ । ଡିଜଟ
ି ାଲ୍

ଭାରତର ଅଂଶଭାନ୍ତବ ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀଷାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ନ୍ତରକଡଜ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଆପ୍ଗୁଡକ
ି ର ବିକାଶ
କରାର୍ଯିବ ।
୪. ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ (MDMS) ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ବିଦୟାଳୟ ପୁଷ୍ଟି ନ୍ତର୍ଯାଜନା କାର୍ଯଜୟକାରୀ ନ୍ତହବ; ର୍ଯାହା
ପୁଷ୍ଟିପର
ୂ ଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ (MDMS)
ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂପ୍ରସାରିତ ନ୍ତହବ । ଶିକ୍ଷକମାନ୍ତନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ
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ପରିନ୍ତବଷଣ କରିବାର କାର୍ଯଜୟଭାରରୁ ମୁକ୍ତନ୍ତହନ୍ତବ । ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ୁ ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ନ୍ତଭାଜନ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ଏବଂ ପରିନ୍ତବଷଣ ପାଇଁ ନିନ୍ତୟାଜିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯିବ ।
୪.୧୩ ବିଦୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ପରିଚାଳନା
ବିଦୟାଳୟନ୍ତର ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଅଭିଭାବକ ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରିକି ଫଳାଫଳନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା
ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନ୍ତବ । ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନ୍ତର୍ଯ’ ଗ୍ରାମୟ ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ପରିଚାଳନାନ୍ତର ସ୍ଥାନୀୟ
ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଫଳନ୍ତର ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ପ୍ରଭାବଶାଳୀଭାନ୍ତବ ପରିଚାଳିତ ନ୍ତହଉଛି । ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର
ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ କାର୍ଯଜୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ତେଖ୍ନୀୟ ସେୁ ଳନ, ତର୍ୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର
ବିଦୟାଳୟର ଅନୁ ଧ୍ୟାନ, ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦଶଜନ ଏବଂ ନ୍ତଗାଷ୍ଠୀ ସଂସାଧନକୁ ତ୍ୱରାନବୀତ କରିବା ତର୍ା ଉନ୍ନତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ
ଶିକ୍ଷକ ତର୍ା ବଲକ୍ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିମ୍ର ଆବଶୟକତା ଅଛି । ସମାନଭାନ୍ତବ, ବିଦୟାଳୟ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ,
ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ, ସହ-ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ପରିସର, ଆସବାବପତ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ପରିଚାଳନା, ବିଦୟାଳୟ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱ, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ,
ପିତାମାତା/ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ସେୁ ଷ୍ଟି ଆଦି ବିଦୟାଳୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲୟାୟନ ଓ ପ୍ରତୟାୟନ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶୟକତା ଅଛି ।
ପରିବତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତନ୍ତି ର, ଏବଂ ଆବଶୟକସ୍ଥନ୍ତଳ ନିରାକରଣ କାର୍ଯଜୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଏକ
ବିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ନମୁନାର ଆବଶୟକତା ଅଛି ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ସମଗ୍ର ନ୍ତଦଶନ୍ତର ସ୍କୁଲର ଗୁଣବତ୍ତା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ବିଦୟାଳୟର ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱ, ଏବଂ ବିଦୟାଳୟ
ପରିଚାଳନାର ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ଓ ସୂଚକ ସହିତ ଆତ୍ମ-ମୂଲୟାୟନ ଓ ଦକ୍ଷତା ମୂଲୟାୟନ କରାର୍ଯି ବ ।
ଏହା ବୟତୀତ ଏହି ମାନଦଡନ୍ତର ବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ମୂଲୟାୟନ, ବଗଜୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାର୍ଯି ବ ।
୨. ବିଦୟାଳୟ ପରିଷଦଗୁଡକ
ି ର ମାନୟତା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯଜୟପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥିର କରାର୍ଯିବ ।
୩. ଆର.ଟି.ଇ. ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ପରିଷଦର କାର୍ଯଜୟକାରୀ ଓ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟନ୍ତର ବିଦୟାଳୟ
ପରିଚାଳନା ସମିତର
ି (SMC) ରୂପାୟଣ ସମ୍ପକିତ ନୀତିଗତ ଆଧାରନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାର୍ଯାଉଥିବା ତାରତମୟକୁ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ
ରାଜୟ ସରକାର ମିଳତ
ି ଭାନ୍ତବ ଦୂ ର କରିନ୍ତବ ।
୪. ବିଦୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତଗ
ି ୁଡକ
ି ର ତୁଟ-ି ବିଚୁୟତିନ୍ତର ରାଜୟ ସରକାର ନିବଜାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୁନରାବୃ ତ୍ତ,ି
କାର୍ଯଜୟକାଳ, ଭୂମିକା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନ୍ତସମାନଙ୍କ କାର୍ଯଜୟକାରୀତା ବିଷୟନ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିନ୍ତେଜଶ ପ୍ରଦାନ କରିନ୍ତବ । ଠ୍ିକ୍
ସମୟନ୍ତର ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଅନୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ, ବିଦୟାଳୟ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନାର (SDPs) ପ୍ରଭାବଶାଳୀ
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ମାନବ ସମବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

କାର୍ଯଜୟକାରୀତା ପାଇଁ ରାଜୟଗୁଡକ
ି ଆବଶୟକ SMC ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଜରାଶି ବୃ ଦ୍ଧି କରିନ୍ତବ । ଜିୋସ୍ତରନ୍ତର
ବିଦୟାଳୟ ବିକାଶ ପରିକଳ୍ପନାର (SDPs) ବନ୍ତଜଟ୍ ଏବଂ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକତ୍ରିତ କରାର୍ଯିବ ।
୫. ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନ୍ତର୍ଯ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତର୍ା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱନ୍ତର ନ୍ତକନ୍ତତକ ବିଦୟାଳୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦଶଜନ କରୁଛେି ।
ପାଞ୍ଚ ବଷଜର ଅଧ୍ୟାପନା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ନ୍ତମଧା ଓ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ
ଚୟନ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୟାଡ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯି ବ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶୂନୟସ୍ଥାନ ନିେଷ୍ଟ
ି ସମୟ
ମଧ୍ୟନ୍ତର ପୂରଣ କରାର୍ଯିବ ।
୬. ବିଦୟାଳୟ ଶାସନନ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଦୟାଳୟ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱର ଦୃ ଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀନ୍ତର ସଂପ୍ରସାରଣ, ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ି ବୟାପକ
କାର୍ଯଜୟ ପାଇଁ ବିଦୟାଳୟ ନ୍ତନତୃ ତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଭୂମିକା, ବିଦୟାଳୟ ନ୍ତନତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯଜୟାବଳୀ,
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମର୍ଜ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଦୟାଳୟ ନ୍ତନତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ତପ୍ରରଣା
କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ, ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ବିକାଶ ଏବଂ ଭବିଷୟତ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପର୍ ପ୍ରଦଶଜନ ଆବଶୟକ ।
୭. ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦୟାଳୟର ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଦଶଜନ ଓ ତାହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିନ୍ତବ । ଶିକ୍ଷା
ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନୁ ୟନତମ କାର୍ଯଜୟକାଳ ବିଷୟନ୍ତର ନିଦ୍ଧଜାରଣ କରିନ୍ତବ ।
୪.୧୪. ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଶାସନ ସୁଧାର ବୟବସ୍ଥା
ଚଳିତ ବଷଜଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିବଧ
ି ବିସ୍ତାରିତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଅଭୂତପୂବଜ ଅନୁ ଭୂତି ପାଇଛି ।
ଏହିସବୁ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରର ନ୍ତର୍ଯାଜନାହୀନ ବିସ୍ତାରକୁ ବୃ ଦ୍ଧକ
ି ରିବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଣିବା ଏକ ସମସୟାଭାନ୍ତବ ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଶାସନ ଏବଂ ନୀତିନୟ
ି ମ ପରସ୍ପର ନିଭଜରଶୀଳ । ଅତଏବ, ବତ୍ତଜମାନର ନୀତିନୟ
ି ମକୁ ଉପ-ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଶାସନ
ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ କରିବାର ଆବଶୟକତା ରହିଛ ି ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଶାସନକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଓ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିମନଲିଖିତ ନୀତିଗୁଡକ
ି ର ସୂତ୍ରପାତ କରାର୍ଯି ବ :
୧.ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବଷଜନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବିନ୍ତଶଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନ୍ତନଇ ଏକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯି ବ । ଏହି କମିଶନ
ମାନବ ସମବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନ ପରିସର, ବିଷୟ, ନ୍ତଡାନ୍ତମନ୍ ତର୍ା ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତି,
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମୂଲୟାୟନ ସଂସ୍କାର ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ର ଚିହ୍ନତ
ି କରିବାନ୍ତର ସାହର୍ଯୟ କରିବ । ର୍ଯାହା ବିଶ୍ୱ
ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ଓ ଜାତୀୟ ଆକାଂକ୍ଷାର ପରିବତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାଳନ୍ତଦବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ ।
୨. ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନର ବହୁ ହତ
ି ାଧିକାରୀ, ଉନ୍ତଦୟାଗନ୍ତର ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କନ୍ତର ଆଗରୁ ନ୍ତର୍ଯାଗଦାନ କରିଥିବା
ନ୍ତଲାକଙ୍କ ଉପନ୍ତର ପରିଚାଳନାର ଭାର ନୟସ୍ତ କରାର୍ଯିବ ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିେଷ୍ଟ
ି ନିୟମାବଳୀ ରଖ୍ାର୍ଯିବ ।
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୩. ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକ ଓ ଡକଟରାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦୟମ କରାର୍ଯିବ ଏବଂ ଏସବୁ ନ୍ତର ଏକକାଳୀନ ଉଭୟ ସ୍ନାତକ ଓ
ସ୍ନାତନ୍ତକାତ୍ତର ସ୍ତରନ୍ତର ପଢ଼ାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ଦିଅର୍ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗନ୍ତବଷଣାର ଅସାମୟନ୍ତର ଉନ୍ନତି
କରାର୍ଯିବ । ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରକୃ ତି ଏକକ ନ ନ୍ତହାଇ ବହୁ ବଦ
ି ୟାଭିତ୍ତକ
ି ନ୍ତହବ ।
୪. ନ୍ତଦଶର ୧୯୬୮ ଓ ୧୯୬୮/୯୨ର ପୁରୁଣା ନୀତିନ୍ତର ଥିବା ଓ ଏଠ୍ାନ୍ତର ପୁନଲିଖିତ ନ୍ତହାଇଥିବା ଭାରତୀୟ
ଶିକ୍ଷା ନ୍ତସବାର (IES) ପରାମଶଜଗୁଡକ
ି କାର୍ଯଜୟକାରୀ କରିବାନ୍ତର ଉଦୟମ କରିବ । IES ଏକ ଭାରତସ୍ତରୀୟ ନ୍ତସବା
ନ୍ତହବ । ଏଥିନ୍ତର ମାନବ ସମବଳ ବିଭାଗ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷ ନ୍ତହାଇ ରହିବ । IES ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଆସିବା ର୍ଯାଏ ଏକ
ମଧ୍ୟକାଳୀନ ନ୍ତସାପାନ ଭାନ୍ତବ ଜାତୀୟ ନ୍ତଲାକସଭା ଆନ୍ତୟାଗରୁ ଏକ ବିନ୍ତଶଷ ଚୟନ ଜରିଆନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜୟନ୍ତର
ଥିବା ଏନ୍ତବର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀଗୁଡକ
ି ରୁ ନିର୍ଯୁକ୍ତି କରାନ୍ତହବ ।
୫. ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟନ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରିବୁୟନାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ମାମଲା ଓ ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ବିନ୍ତରାଧନ୍ତର ନ୍ତହଉଥିବା ସବଜସାଧାରଣ ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଦିର ବିଚାର କରାର୍ଯିବ । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ
ହାଇନ୍ତକାଟଜ ବିଚାରପତି ଏହି ବିଭାଗଗୁଡକ
ି ର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ତହନ୍ତବ । ରିବୁୟନାଲଗୁଡକ
ି ପାଖ୍ନ୍ତର ନ୍ତକସ୍ସବୁ ର ଆଶୁ
ସିଦ୍ଧାେ ଓ ସାରାଂଶ ନ୍ତହାଇଥିବା ପଦ୍ଧତି ମାନିବାର କ୍ଷମତା ରହିବ ।
୬. ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହିତ, ଶାସନ ଓ ପଦ୍ଧତି ତର୍ା ତକଜ, ଆନ୍ତଲାଚନା ଓ ବହୁ ମତକୁ ଦୃ ଢ଼ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ର ସଂସଦର
ଭୂମିକାକୁ ସରକାର ଜାଣେି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପ୍ରଦଶଜନ ଲାଗି ନ୍ତପ୍ରରଣା ନ୍ତଦନ୍ତବ । ନ୍ତତନ୍ତବ ଶିକ୍ଷା
ପରିସର ଭିତନ୍ତର ନ୍ତହଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ସଂହତିହୀନ ଓ ଏକତା ବିନ୍ତରାଧୀ କାମନ୍ତର ବାହାର ନ୍ତଲାକଙ୍କର ଓ ନିଜ
ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାହାନ୍ତର ବହୁ ବଷଜ ଧରି ନାମ ନ୍ତଲଖ୍ାଇ ରହିଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କର ସଂପୃକ୍ତି ର୍ାଏ । ବାହାର ନ୍ତଲାକ ଓ ବାଧ୍ୟ
କରି ଅଧିକ କାଳ ଧରି ଛାତ୍ର ନ୍ତହାଇ ରହିଥିବା ସଭିଙ୍କୁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିନ୍ତର ସକ୍ରିୟ ଭାଗ ନ୍ତନବାରୁ ଓ
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଭିତ୍ତକ
ି କାମନ୍ତର ବାଧା ନ୍ତଦବାରୁ ବିରତ କରାର୍ଯିବ । ଏଥି ସହିତ ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରାବାସନ୍ତର ରହିବା ଓ
ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ସୁବଧ
ି ାର ଅପବୟଭାର କରିବାରୁ ନ୍ତରାକା ର୍ଯାଇପାରିବ ।
୭. ଏକ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରଚଳନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ HEI ଠ୍ିକଣା ସ୍ଥାନନ୍ତର ରଖ୍ାର୍ଯିବ ଓ ନ୍ତକୌଣସି
ଛାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ବିନ୍ତରାଧନ୍ତର ଦଡବିଧାନ ଆଗରୁ ନ୍ତସଗୁଡକ
ି ନ୍ତମନସ ରିଆ, ଅଡି ଅଲ୍ନ୍ତଟନ୍ତରମ ପାନ୍ତଟଜମ
ଆଦି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିଚାର ପାଳନ କରିନ୍ତବ ।
୮. ଏନ୍ତବର ସଂନ୍ତର୍ଯାଗୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିନ୍ତଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିନ୍ତର ସବଜାଧିକ ୧୦୦ଟି ମହାବିଦୟାଳୟ ରହିପାରିନ୍ତବ ।
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ନିଜ ଅଧୀନନ୍ତର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମହାବିଦୟାଳୟ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପୁନଗଜଠ୍ନ କରାର୍ଯିବ ।
୯. ସାବଜଜନୀନ ବିତ୍ତନ୍ତପାଷିତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପ୍ରତିପାଦନ ଲାଗି ମାନକଭିତ୍ତକ
ି ତହବିଲ ଓ
ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ । ଆର୍ିକ ଓ ପ୍ରାଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତର ସ୍ୱୟଂଶାସନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ସାବଜଜନିକ ବିତ୍ତ
ନ୍ତପାଷିତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ନିେଷ୍ଟ
ି ଲକ୍ଷଯ ଓ ସମୟସୀମା ର୍ାଇ ଦୃ ଷ୍ଟିନ୍ତକାଣ-ଭିତ୍ତକ
ି ଆଗାମୀ ନ୍ତର୍ଯାଜନା କରିନ୍ତବ ।
୪.୧୫ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଆରମ୍ଭ ସମୟନ୍ତର ପ୍ରତିଟି ଲକ୍ଷୟ ନ୍ତନଇ ପ୍ରମୁଖ୍ ଜାତୀୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା
କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗନ୍ତର ସମୟକ୍ରନ୍ତମ ନୂ ଆ ବିକାଶସବୁ ନ୍ତହବାପନ୍ତର ପରିଚାଳନା ନିୟମାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା
କରିବା ଆବଶୟକ ପଡିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧୁନାତନ ତର୍ା ଆଗାମୀ ଆବଶୟକତା ନିମନ୍ତେ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ କରିବାକୁ ପଡିଲା ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବଧ
ି ା ସହ ସାବଧାନତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ନ୍ତହବ । ସ୍ୱୟଂଶାସନ ଓ
ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ ଭିତନ୍ତର ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପକଜ ଗଢ଼ିବା ଆବଶୟକ । ରାଜୟ ସରକାରସମୂହ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର
ପରିଚାଳନାନ୍ତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିବଜାହ କରିପାରିନ୍ତବ ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଜାତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୃ ତ୍ତି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ପଦ୍ଧତି ରଖ୍ାର୍ଯିବ ।
୨. ଏକ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ ତର୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ସଂକଳନ ଓ ଏକତ୍ରକରଣ ସଂସ୍ଥାଭାନ୍ତବ କାର୍ଯଜୟକରିବା ନିମନ୍ତେ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷା
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥାଟିଏ (CESA) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯିବ । ଏଥିନ୍ତର ଉଚ୍ଚ ମାନର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ର୍ାଇ ଓ
ପରିଚାଳନା ତର୍ୟର ପଦ୍ଧତି ଥିବ ଓ ଏହା ଭବିଷୟତ ଅନୁ ଶୀଳନ, ଜନଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ଓ ଭବିଷୟତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ସଂନ୍ତଶାଧନ ପାଇଁ ବୟବହୃ ତ ନ୍ତହବ । CESA ଆଧାରିକ ସଂରଚନା, ନୂ ଆ ନିମଜାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନ ଆଦି ମାପକାଠ୍ି
ଉପନ୍ତର HEIର ଜିଓ-ଟୟାଗିଂ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କରିବ ।
୩. ଅନୁ ନ୍ତମାଦିତ ମାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ରାଜୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିଗମଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ତର୍ା
କନ୍ତଲଜଗୁଡକ
ି ୁ ଶିକ୍ଷାସ୍ତରୀୟ ମାନକ ର୍ଯାଞ୍ଚ କରିନ୍ତବ ।
୪. ପ୍ରନ୍ତବଶିକା, ଫି , ଶିକ୍ଷକ, କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ନ୍ତପଲସନ୍ତମଣ୍ଟ, ଶାସନ, ଅର୍ଜ, ବୟବସାୟ ସହବନ୍ଧନ, ଶିକ୍ଷା ଓ
ସହ-ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତକ
ି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ବାବଦନ୍ତର ଅଧିକ ସୂଚନା ଆଦି ଜଣାଇବାନ୍ତର ଅଧିକ ସ୍ୱେତା ପାଇଁ
ପ୍ରତିଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ତନବସାଇଟ୍ ରହିବ ।
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୪.୧୬ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ମାନ ଆଶ୍ୱାସନା
କନ୍ତଲଜମାନଙ୍କନ୍ତର ଆବଶୟକତାଠ୍ାରୁ କମ ପୂବଜାଧାର ଓ ସୁବଧ
ି ା, ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀନ୍ତର ଥିବା ବିରାଟ ଶୂନୟସ୍ଥାନ,
ଅନୁ ଚ୍ଚ ମାନର ଶିକ୍ଷକ, ଅପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ତଧାପତନମୁଖ୍ୀ ଗନ୍ତବଷଣା ମାନକ ଆଦିକୁ ମିଶାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବଧ
ି ା
ନ୍ତହାଇର୍ାଏ । ଏଥିସହିତ ଏହି ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତଭୌନ୍ତଗାଳିକ, ଲିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାମାଜିକ ଅସମତା ରହିର୍ାଏ । ଏହା ନିମନ ମାନର
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ମାନନ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ନ୍ତଦବା ଲାଗି ଏନ୍ତବ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାଙ୍ଗୁ ଡକ
ି ପାଇଁ NAAC ଅର୍ବା NBAରୁ
ମାନୟତା ପାଇବା ଜରୁରୀ ।
ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ନ୍ତେଣୀନ୍ତର ନ୍ତକବଳ ହାତଗଣତି ନ୍ତକନ୍ତତାଟି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନ
ମାନବ ସମବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟନ୍ତର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଉନ୍ତବଗଜନକ ।
ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ଆେଜଜାତିକ ମାନ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟାପନାନ୍ତର ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଭିତ୍ତକ
ି ପ୍ରଦଶଜନର ଅନୁ ଶୀଳନ,
ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସଂସ୍ଥାନର ଉପସ୍ଥିତ,ି ଆେଜଜାତିକ ଛାତ୍ର ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ଆଦିକୁ ନ୍ତନଇ ଦିଆର୍ଯାଇର୍ାଏ । ଇଞ୍ଜି ନୟ
ି ରିଂ,
ମୟାନ୍ତନଜନ୍ତମଣ୍ଟ, ଫାମଜାସି, ସ୍ଥାପତୟ, ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଓ କନ୍ତଲଜ ସନ୍ତମତ ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର ମାନ ନିଦ୍ଧଜାରଣ
ନିମନ୍ତେ ନିକଟନ୍ତର MHRD ଏକ ନୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟଟ ରାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ନ୍ତେମନାକଜ (NIRF) ଆରମ୍ଭ କରିଛେି ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଆେଜଜାତିକ ମାନୟତା ପଦ୍ଧତି ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିନ୍ତଶଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯିବ । ଏହା ଉଚ୍ଚ ମାନର
ସଂସ୍ଥା ଥିବା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତଦଶର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନ୍ତନଇ ପାଳିତ ନ୍ତେଷ୍ଠ ନୀତି ଉପନ୍ତର ଆଧାରିତ ନ୍ତହବ ଏବଂ
NAAC ଓ NABର ପୁନଗଜଠ୍ନ ନିମନ୍ତେ ପରାମଶଜ ନ୍ତଦବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ମାପକାଠ୍ି ଓ ମାନଦଡ ଆଦିର
ପୁନନିମଜାଣନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ ।
୨. ପ୍ରତିଟି ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ମୂଲୟାଙ୍କନ/ମାନୟତା ସବିନ୍ତଶଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ୍ତନବସାଇଟନ୍ତର
ଉପଲବ୍ଧ ନ୍ତହବ । ଫଳନ୍ତର ଛାତ୍ର ଓ ଅନୟାନୟ ହିତାଧହିକାରୀଗଣ ସବୁ ଜାଣି ବାଛପାରିନ୍ତବ ।
୪.୧୭ ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ MOOCs
ଉନ୍ନତ ପ୍ରନ୍ତବଶ, ବିକଶିତ ଦକ୍ଷତା, କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧ,ି ନିର୍ଯୁକ୍ତିକ୍ଷମତା ଓ ସାରା ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ
(ODL) ଏକ ଗରୁେପୂର୍ଣ୍ଜ ସାଧନ ଭାନ୍ତବ ମାନୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ନ୍ତହାଇଛି । ୪ ମିଲିଅନରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଓ
ପତ୍ରମାଧ୍ୟମନ୍ତର ଅେଭଜୁକ୍ତ କରି ଏହା ଭାରତନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶନ୍ତର ଏକ ଗୁରିେପୂର୍ଣ୍ଜ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛ ି । ଉଭୟ
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ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ ସ୍ତରନ୍ତର ଦିଆର୍ଯାଉଥିବା ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତେଣୀବିଭାଗ ରହିଛ ି । ଏହା ଚାକିରୀ
ଛାଡିପାରୁନଥିବା କିମବା ଅନୟାନୟ କାରଣରୁ ନିୟମିତ କଲାସନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତଦଇ ପାରୁନଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ
ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ବତ୍ତଜମାନ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ପ୍ରାର୍ମିକ ଭାନ୍ତବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ (IGNOU) ଓ
ରାଜୟମାନଙ୍କନ୍ତର ଥିବା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଏବଂ ନୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟଟ ଅଫ୍ ଓପନ ସ୍କୁଲିଂ
(NIOS)ନ୍ତର ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆର୍ଯାଉଛି । ନ୍ତତନ୍ତବ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଅସୁବଧ
ି ା ରହିଛ ି ।
ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ସୁଧାର ନ୍ତଲାଡୁଛି ।
ମାସିଭ ଓପନ ଅନଲାଇନ ନ୍ତକାନ୍ତସଜସ (MOOCs) ଅତୟାଧୁନକ
ି ଓ ନବୀନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡକ
ି ୁ ମୁକ୍ତ ଓ କମ
ଦରନ୍ତର ପଢ଼ିବା ସୁବଧ
ି ା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦଇର୍ାଏ । ବଢ଼ୋ ଇୋ ଓ ନିୟମିତ ଜ୍ଞାନବଦ୍ଧଜନର ଆବଶୟକତା ନ୍ତହତୁ MOOCର
ଚାହିଦା ଆଗାମୀ ଭବିଷୟତନ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଆଶା ରହିଛ ି । ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟନ୍ତର ମାସିଭ ଓପନ ଅନଲାଇନ ନ୍ତକାନ୍ତସଜସ ଉପଲବ୍ଧ
କରାଇବା ପାଇଁ MHRD ଷ୍ଟଡି ନ୍ତନବ୍ସ ଅଫ୍ ଆକିଟଭ-ଲଣିଂ ଫର ୟଙ୍ଗ ଆସପାଇରିଂ ମାଇଣ୍ଡ ସ (SWAYAM) ନ୍ତନବ
ନ୍ତପାଟଜାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନ୍ତର୍ଯାଜନା କରିଛ ି । MOOC ସବୁ ର ପ୍ରଚାର, ପରିଚାଳନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା
ନିମନ୍ତେ ତର୍ା ଚିହ୍ନଟ, ବିତରଣ ଓ ନ୍ତକ୍ରଡିଟ ନ୍ତରକ ସକାନ୍ତଶ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅନୁ ଭୂତ ନ୍ତହାଇଛି ।

ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ODL/ MOOC ଆଦିର ପ୍ରଚାର, ପରିଚାଳନା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ
ସଂଗଠ୍ନ । ଚିହ୍ନଟ, ବିତରଣ ଓ MOOCରୁ ମିଳଥି
ି ବା ନ୍ତକ୍ରଡିଟ ଅଭିଲିଖ୍ନ ଓ ପୁରସ୍କାର ତର୍ା ଡିଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ ନିମନ୍ତେ
ଏହା ଏକ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିବ ।
୨. ଏହି ODL/ MOOC ଅଧୀନନ୍ତର ନ୍ତକାସଜ ନ୍ତଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ପାରା-୧ନ୍ତର ବର୍ଣ୍ିତ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ
ସଂଗଠ୍ନର ମାନଦଡ ଓ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁ ସାନ୍ତର ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଜାତୀୟ ତର୍ା ସ୍ଥାନୀୟ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ତିଆରି
ଓ ମାନକୀକରଣ କରିନ୍ତବ । ଫଳନ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ନ୍ତଦବା ନ୍ତବନ୍ତଳ ଚିହ୍ନଟ ଓ ନ୍ତକ୍ରଡିଟ ହିସାବ ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ା ନ୍ତହବ ।
୩. ODL / MOOC ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ/ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ମାନୟତା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ
ମାନ ଆଶ୍ୱାସନା ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରାର୍ଯିବ। ଏହା ତର୍ା ODL / MOOC ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଗୁଣାତ୍ମକ
ମାନ, ପ୍ରଚାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ ।
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୪. ମୁକ୍ତ ଓ ପତ୍ରମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଛାତ୍ର ସହାୟକ ସୁବଧ
ି ାମାନ ମଧ୍ୟ ବିଧିବଦ୍ଧ
ଭାନ୍ତବ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ଦିଆର୍ଯିବ । ଏଥିନ୍ତର ନ୍ତହାଷ୍ଟିଂ ନ୍ତକାସଜନ୍ତନର, ଭଡାର, ଓପନ ଏଜୁ ନ୍ତକସନାଲ ରିନ୍ତସାନ୍ତସଜସ
(OER), MOOC, ୨୪x୭ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ସୁବଧ
ି ା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ପରାମଶଜ ସୁବଧ
ି ା, ନ୍ତନବିନାର ତିଆରି ଆନ୍ତଲାଚନା
ସଭା, ନ୍ତନବକାଷ୍ଟିଂ, ପାଠ୍ାଗାର ସୁବଧ
ି ା, ଭଚଜୁ ଆଲ ଲୟାବ, ଇ-ଲଣିଂ ନ୍ତମାଡୁୟଲ, ଅନଲାଇନ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ
ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦବା, କାମ ନ୍ତଦବା ଓ କାମ ଉପନ୍ତର ସମୟାନୁ ର୍ଯାୟୀ ମେବୟ ନ୍ତଦବା, ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା, ଫଳାଫଳ
ନ୍ତଘାଷଣା, ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଆଦି ସୁବଧ
ି ା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇଦିଆର୍ଯିବ ।
୫. ନୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟଟ ଅଫ ଓପନ ସ୍କୁଲିଂ (NIOS) ନ୍ତକୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ
ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର ବୃ ତ୍ତମ
ି ୂଳକ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ଭାବୟ ଚାହାଦି ନ୍ତମଣ୍ଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂ ତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
NIOSର ପରିଚାଳନା, ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷଣ ଓ ସାମଗ୍ରି କ କାମନ୍ତର ଉପୁଜୁଥିବା ଅସୁବଧ
ି ା ଠ୍ିକ୍ ଭାନ୍ତବ କରାର୍ଯିବ ।
୪.୧୮ ଶିକ୍ଷାର ଆେଜ୍ାତୀୟକରଣ
ଜଗତୀକରଣ ର୍ଯୁଗନ୍ତର ଆେଜଜାତୀକକରଣ, ନୂ ଆ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି ଓ ତାହାର ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଏକ ଅବସମ୍ଭାବୀ
ଦିଗ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷା ଗନ୍ତବଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା, ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତକ
ି ପଦ୍ଧତି ଓ ସଂସ୍କୃତର
ି ଆଦାନପ୍ରଦାନ,
ଜ୍ଞାନ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ କ୍ଷମତା ନିମଜାଣ, ଶିକ୍ଷା ଖ୍ସଡାର ଆେଜଜାତୀକକରଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ, ସୀମାପାରି କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର
ବିତରଣ ଓ ପରିନ୍ତଶଷନ୍ତର ଭରଚୁଆଲ ଗତିଶୀଳତା ଆଦି ଆେଜଜାତୀୟକରଣର ଅେଭୁକ୍ତ ।
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଆେଜଜାତୀକକରଣର ଅନ୍ତନକ ଦିଗ ରହିଛ ି । ର୍ଯର୍ା HEIର ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଜାତୀୟ ପ୍ରଚାର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର
ବୟାପକ ବିତରଣ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅଭିଗମତା, ଜ୍ଞାନ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବଧ
ି ା, ଦ୍ୱିତ ଡିଗ୍ରୀର ବିକାଶ, ନୂ ଆ
ଶିକ୍ଷା ପରିନ୍ତବଶର ବିବଧ
ି ତାର ବିକାଶ ଓ ନିମଜାଣ ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯିବ :
୧. ପୃଥିବୀର ସନ୍ତବଜାଚ୍ଚ ୨୦୦ରୁ ବଛା ବିନ୍ତଦଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟମାନଙ୍କ ସହନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତର
ଏଠ୍ାନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରାର୍ଯିବ । ଆବଶୟକ ପଡିନ୍ତଲ ଏକ ଆଇନଗତ
ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆର୍ଯିବ । ନୀତିନୟ
ି ମ ତିଆରି କରି ବିନ୍ତଦଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତନ୍ତର ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ
ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ ଏଠ୍ାନ୍ତର ନ୍ତଦବା ପାଇଁ ନିୟମନ୍ତର ସୁବଧ
ି ା ରଖ୍ାର୍ଯିବ । ଫଳନ୍ତର ନ୍ତସହି
ଡିଗ୍ରୀଗୁଡକ
ି ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଥିବା ନ୍ତଦଶନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନ୍ତବୈଧ ନ୍ତହବ ।
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୨. ଆେଜଜାତିକକରଣ ଏକ ଦୁ ଇ-ନ୍ତସାପାନବିଶଷ୍ଟ
ି ନ୍ତହାଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟଗୁଡକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ତଦଶନ୍ତର
ନିଜର କୟାମ୍ପସ ନ୍ତଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁ ନ୍ତମାଦନ ଦିଆର୍ଯିବ । ଆବଶୟକ ପଡିନ୍ତଲ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଆଇନ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର
ଦରକାରୀ

ଆଇନଗତ

ନୀତିନୟ
ି ମ/ସଂନ୍ତଶାଧନୀ

କରାର୍ଯିବ

।

୩. ବିନ୍ତଦଶନ୍ତର ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରନ୍ତବଶ ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆେଜଜାତିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକୃ ଷ୍ଟ
କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ HEI ଗୁଡକ
ି ୁ ଆେଜଜାତିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଖ୍ସଡା ସହ ସମ ଧାରନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଖ୍ସଡାର
ଆେଜଜାତିକକରଣ କରିବା ପାଇନ ଉତ୍ସାହିତ କରାର୍ଯିବ । ଫଳନ୍ତର ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଆେଜଜାତିକ ସ୍ତରନ୍ତର ସନ୍ତବଜାଚ୍ଚ ମାନର
ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଭାନ୍ତବ ପରିଗଣିତ ନ୍ତହନ୍ତବ ।
୪. ଭାଷାଗତ ଅଭାବ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ ଓ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚମାନ ନ୍ତହତୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭନ୍ତର ଅସୁବଧ
ି ାକୁ ଦୂ ରକରିବା ପାଇଁ
ଆେଜଜାତିକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ HEI ଗୁଡକ
ି ଭାଷା ଓ ସଂନ୍ତର୍ଯାଗ ନ୍ତକାସଜ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦନ୍ତବ ।
୫. ବିନ୍ତଦଶୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତଦବା ପାଇଁ ଅନୁ ନ୍ତମାଦନ ସକାନ୍ତଶ ମାନଦଡ ଓ
ନୀତିନୟ
ି ମ ପ୍ରଣୟନ ବାବଦନ୍ତର ବିଚାର କରାର୍ଯିବ । ଏହା ଅଧିକ ବିନ୍ତଦଶୀ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ HEI
ଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯାଗନ୍ତଦବାନ୍ତର ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଭିସା, ପଞ୍ଜି କରଣ/ରହଣି ବଢ଼ାଇବା ଓ ଟିକସ ନୀତିନୟ
ି ମ ଆଦି
ଉପନ୍ତର ବିନ୍ତଦଶୀ ଛାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକୃ ତ ଅସୁବଧ
ି ା ଓ ଅଭିନ୍ତର୍ଯାଗ ଆଦିର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରାର୍ଯିବ ।
୬. ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ HEI ଗୁଡକ
ି ୁ ଅଧିକ ଆର୍ିକ ସୁବଧ
ି ା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦବା ନିମନ୍ତେ
ଆେଜଜାତିକକରଣ ଏକ ଅଂଶ ଭାନ୍ତବ ସାହାର୍ଯୟ କରିବ ।
୭. HEI ଗୁଡକ
ି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯଜୟକ୍ରମର ଅନୁ ନ୍ତମାଦନ/ ଚିହ୍ନଟ/ ମାନୟତା ପ୍ରଦାନ/ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ
ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ କଠ୍ିନ, ମାଜିତ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପଦ୍ଧତି ତିଆରି କରିଥିବା ସରକାରଗୁଡକ
ି ଙ୍କ ପାଇଁ
ସରକାର ଆନ୍ତଲାଚନା କରିନ୍ତବ । ଏହି ଭଳି ନ୍ତଦଶଗୁଡକ
ି ୁ ନ୍ତନଇ ଏକ ଦଳ ଗଢ଼ାର୍ଯିବ ଓ ନ୍ତସହି ନ୍ତଦଶସମୂହ ମାନୟତା
ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ମାନୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଦିଆର୍ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା
ଚିହ୍ନଟ କରିନ୍ତବ ।
୮. ଧୀନ୍ତର ଧୀନ୍ତର ବଷଜ-ଭିତ୍ତକ
ି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ପ୍ରଦାନରୁ ନ୍ତକ୍ରଡିଟ-ଭିତ୍ତକ
ି ନ୍ତର୍ଯାଗୟତା ପ୍ରଦାନକୁ ଉଠ୍ାର୍ଯିବ ।
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୪.୧୯ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବୃ ଦ୍ଧନ୍ତି ର ଦୁ ତ ଗତି ସକାନ୍ତଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାନନ୍ତର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଏକ ନିଣଜାୟକ ମାପକାଠ୍ି
ପାଲଟିଛ ି । ନ୍ତେଷ୍ଠ ବୟକ୍ତିଜଣକ ଶିକ୍ଷା ବୃ ତ୍ତି ବାଛିବା ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ଭାଗନ୍ତନବା ଆଗରୁ ଓ
ଶିକ୍ଷକ ବୃ ତ୍ତନ୍ତି ର କାମନ୍ତର ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ବୃ ଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ କରିବାନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାମ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ୍ତଦବା ଉଚିତ । ଏକ
ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଚ୍ଚତର ପରିଚାଳନା ଭାରନ୍ତର ଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାଗତ
ଦକ୍ଷତା ଉପନ୍ତର ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଭଜର କରିର୍ାଏ । କୁ ଳାଧିପତି, ନ୍ତରଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଅନୟାନୟ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନା ସଦସୟଙ୍କୁ
ବାଛିବାନ୍ତର ଅଧୁନାତନ ବୟବସ୍ଥା କାଳକ୍ରନ୍ତମ ପଛାଇର୍ଯାଇଛି । ଏହା HEI ଗୁଡକ
ି ର ସ୍ଥିର ଚଳନନ୍ତର ବାଧା ଉପୁଜାଉଛି ।
HIE ଗୁଡକ
ି ର କାର୍ଯଜୟକଳର ଅସୁବଧ
ି ାକୁ ଆଖି ଆଗନ୍ତର ରଖି ଏହାର କାର୍ଯଜୟକୁ ସରଳ ଭାବନ୍ତର ଗତି କନ୍ତରଇବା ପାଇଁ
ସାଂପ୍ରତିକ ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର କୁ ଳପତି, ନ୍ତରଜିଷ୍ଟା ଓ ଅନୟ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କାର୍ଯଜୟକାରୀ ପଦବୀଗୁଡକ
ି ର ନିର୍ଯୁକ୍ତି ବୟବସ୍ଥା ପୁନଃସ୍ଥିର
କରାର୍ଯିବ । ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାନ୍ତର ଜଟିଳ ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନ୍ତନତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯଜୟକତ୍ତଜା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆବଶୟକତା
ରହିଛ ି ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ନିର୍ଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପନ୍ତଦାନ୍ନତି, ଦୀଘଜୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ତଗାଟିଏ ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକମଡଳୀ
ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯି ବ ର୍ଯିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଖ୍ୟାତ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ କାର୍ଯଜୟନ୍ତଶୈଳୀକୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି
HEIଗୁଡକ
ି ର ଗୁଣାତ୍ମାକ ଓ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତକ
ି ନ୍ତେଷ୍ଠତାର ପରିମାପଗୁଡକ
ି ୁ ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରି ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନ୍ତବ ।
୨. ର୍ଯୁବ ପ୍ରତିଭାସଂପନ୍ନ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ତଗାଟିଏ ଜାତୀୟ କମଜଶାଳା
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯିବ । ର୍ଯୁବ ପ୍ରତିଭାସଂପନ୍ନ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାନ୍ତର ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ M. Phil. ଓ
Ph. D. ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରାର୍ଯି ବ ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ସହାୟକ ଓ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ସହକମଜୀ
ଭାବନ୍ତର ନାମିତ କରାର୍ଯିବ ।
୩. ଜାତୀୟ ଓ ରାଜୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନମାନ ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯି ବ; ନ୍ତର୍ଯଉଁଥିନ୍ତର ନୂ ଆଭାବନ୍ତର ନିର୍ଯୁକ୍ତ
ଶିକ୍ଷାଦାତାମାନଙ୍କୁ ୩-୬ ମାସ ପର୍ଯଜୟେ ପ୍ରନ୍ତବଶିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆର୍ଯିବ ।HEର ଅନୁ ଷ୍ଠାନନ୍ତର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ
ନ୍ତହନ୍ତଲ ଜନ୍ତଣ ନୂ ଆ ନିର୍ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାତା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନ୍ତହବ । ଏହି ପ୍ରନ୍ତବଶିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣନ୍ତର
ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଗନ୍ତବଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା (ପରିବତ୍ତିତ ନ୍ତେଣୀଗୃହ, ସହନ୍ତର୍ଯାଗମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ, ଘଟଣାବହୁ ଳ ପ୍ରଣାଳୀ),
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ITCର ବୟବହାର, ପାଠ୍ୟଖ୍ସଡାତିଆରି, ଲିଙ୍ଗ ଓ ସାମାଜିକ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ସୁକ୍ଷ୍ମାନୁ ଭବୀକରଣ, ବୃ ତ୍ତଗ
ି ତ ନୀତିନୟ
ି ମ,
ଆନ୍ତଲାଚନାନ୍ତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପରିସରକୁ ସମୟାନୁ ର୍ଯାୟୀ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା ଇତୟାଦିବଷ
ି ୟନ୍ତର
ଧ୍ୟାନ ଦିଆର୍ଯିବ । ପ୍ରନ୍ତବଶିକା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପନ୍ତର ପନ୍ତର ନ୍ତସମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟନ୍ତର ୪-୬ ସପ୍ତାହ
ପର୍ଯଜୟେ ଏକ କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ଭାଗ ନ୍ତନବାକୁ ନ୍ତହବ ନ୍ତର୍ଯଉଁଠ୍ି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଓ ନ୍ତସମାନଙ୍କ
ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧ ସଂପକଜନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରନ୍ତବ ।
୪. ନ୍ତବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନନ୍ତକୌଶଳର ଉନ୍ନତି, ଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତରାହଣ କରିବାର ନୂ ଆଧାରା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଆଦିର
ପ୍ରଭାବନ୍ତର ଶିକ୍ଷକର ଜ୍ଞାନ ଆନ୍ତରାହଣ ମନ୍ତନାବୃ ତ୍ତନ୍ତି ର ବହୁ ପରିବତ୍ତଜନ ଆସିଛ ି ।ଏହି ପରିବତ୍ତିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିନ୍ତର
ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀର ଭୂମିକା ପୁନଃଆନ୍ତଲାଚିତ ନ୍ତହାଇଛି ।ସ୍ୱ-ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରନ୍ତୟାଗାତ୍ମାକ ପରିକ୍ଷା, ସହଶିକ୍ଷଣ
ଉପାଦାନ ସହିତ ଶିକ୍ଷାପଦ୍ଧତିର ନ୍ତଗାଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଜାଙ୍ଗ ରୂପକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ଭୂମିକାକୁ
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆର୍ଯି ବ । ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲୟାୟନ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂସ୍କାରର ଆବଶୟକତା ରହିବ ।
୫. ସରକାରୀ ଆର୍ିକ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ର ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱନ୍ତବାଧତାକୁ ଦୃ ଢ କରିବା ପାଇଁ
ନ୍ତଗାଟିଏ ମୂଲୟାୟନ କାର୍ଯଜୟକଳ ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯି ବ ର୍ଯାହାର ଲକ୍ଷୟ ନ୍ତହବ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାକୁ
ଅନୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ ।
୬. ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ନିର୍ଯୁକ୍ତି ସଂପକିତ ନିୟମାବଳୀ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକୃ ଷ୍ଠ କାର୍ଯଜୟକଳ ଗଠ୍ନ କରାର୍ଯି ବ । ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତକ
ି ଓ ଅନୟ
ସରକାରୀ କାର୍ଯଜୟରତ ଅଭିଜ୍ଞ, ଆଗ୍ରହୀ ବୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅବାଧନ୍ତର
ଗତିଶୀଳତା କରାଇବାନ୍ତର ଏହି କାର୍ଯଜୟକଳ ସମ୍ଭବ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।
୭. ପ୍ରମୁଖ୍ HEI ଗୁଡକନ୍ତର ନ୍ତନତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ବୟକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ
କରାର୍ଯିବ । ଏହି ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକନ୍ତର HEI ଗୁଡକ
ି ର କାର୍ଯଜୟପଥା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଦାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିବିଶଷ୍ଟ
ି
କାର୍ଯଜୟକ୍ରମ ରଖ୍ାର୍ଯିବ;ର୍ଯାହା ଉଚ୍ଚ ନ୍ତନତୃ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦପଦବୀ ନିର୍ଯୁକ୍ତିନ୍ତର ପ୍ରମୁଖ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।ଏହି
କାର୍ଯଜୟକ୍ରମନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ତନବା ଧାରା, ସୁକ୍ଷ୍ମାନୁ ଭବୀକରଣ ଧାରା, ଆର୍ିକ ନିୟମାବଳୀ, ମାନବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ଆର୍ିକ
ସମବଳର ପରିଚାଳନା, ଆର୍ିକ ଅନଗ୍ରସର ନ୍ତେଣୀ ପ୍ରତି ସୁକ୍ଷ୍ମାନୁ ଭବୀକରଣ ଇତୟାଦି ବିଷୟନ୍ତର ଆନ୍ତଲାଚନା
କରାର୍ଯିବ । ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାନ୍ତର ସହାୟକ ନ୍ତହବ ।
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୪.୨୦ ଗନ୍ତବଷଣା, ନୂତନ ଧାରା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନ:
ର୍ଯଦିଓ ଭାରତର ସାମଗ୍ରି କ ଗନ୍ତବଷଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱନ୍ତର ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିନ୍ତର ବଢିର୍ଯାଇଛି ମାତ୍ର ଗନ୍ତବଷଣାର
ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧନ୍ତି ର ଆଶାତୀତ ପରିବତ୍ତଜନ ଆସିନାହିଁ । ଅଳ୍ପ ନ୍ତକନ୍ତତକ ସ୍ମରଣୀୟ ଗନ୍ତବଷଣା ବୟତୀତ ଅନୟଗୁଡକ
ି
ନ୍ତକବଳ ନାମମାତ୍ର। ଗନ୍ତବଷଣାତ୍ମକ ମନ୍ତନାବୃ ତ୍ତସ
ି ଂପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନ୍ତନ ବିନ୍ତଦଶ ର୍ଯାଇ ନିଜର ଗନ୍ତବଷଣା ଜାରି
ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେି ।କାରଣ ନ୍ତସମାନ୍ତନ ଭାରତନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ନିମିତ୍ତ ପରିନ୍ତବଶର ଅଭାବ ଅନୁ ଭବ କରେି ।ଉଚ୍ଚ
ଗୁଣସଂପନ୍ନ ଗନ୍ତବଷଣା କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଗନ୍ତବଷଣାତ୍ମକ ପରିନ୍ତବଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶୟକ
।ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ପୂର୍ଣ୍ଜତା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶୟକ; ର୍ଯହିଁନ୍ତର ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ନୂ ତନ
ଧାରାର ପୂର୍ଣ୍ଜ ବିକାଶ ନ୍ତହାଇପାରିବ ।ଭାରତର ସପଟନୟାର ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନୂ ଆ ପରିବତ୍ତଜନ ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଜୀମାନଙ୍କୁ
ନ୍ତଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଧାରାନ୍ତର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନ୍ତଦବା ଉଚିତ ର୍ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସମାଜର ପ୍ରକୃ ଷ୍ଟ ଆବଶୟକତା ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅତି କମନ୍ତର ୧୦୦ ନୂ ଆ ଆଦଶଜସ୍ଥାନୀୟ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର/ବିଭାଗ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗନ୍ତର
ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ ନ୍ତକ୍ଷନ୍ତତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯିବ ।ଏମାନ୍ତନ ଗନ୍ତବଷଣାନ୍ତର ନ୍ତେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ
କରିବାକୁ ଓ ନୂ ଆ ଜ୍ଞନନ୍ତକୌଶଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ନ୍ତଦନ୍ତବ ।ନ୍ତବସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, ମାନବନ୍ତପ୍ରମୀ ବୟକ୍ତି
ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଏପରି ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧିନତା ମିଳବ
ି ।
୨. ଜାତୀୟ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ନ୍ତର୍ଯାଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟର (NUPA) ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରାର୍ଯିବ; ର୍ଯାହା ପ୍ରକୃ ଷ୍ଟ ଓ ନ୍ତମୌଳିକ ଲକ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ।
୩. ଜ୍ଞାନନ୍ତକୌଶଳର ନୂ ଆ ଦିଗ ଓ ତାହାର ପ୍ରନ୍ତୟାଗକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନିଆର୍ଯି ବ ।ଏହି
ଜ୍ଞାନନ୍ତକୌଶଳର ନୂ ଆ ଦିଗକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟଖ୍ସଡାନ୍ତର ଅେଭଜୁକ୍ତ କରାର୍ଯି ବ; ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସପଟନୟାର
ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏହାର ସ୍ଥାନ ସୁଦୃଢ କରିପାରିବ ।
୪. ଆଗାମୀ ୫ ବଷଜ ମଧ୍ୟନ୍ତର ନୂ ତନ ଜ୍ଞାନ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଉଦନ୍ତର୍ଯାଗକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ HEI
ଗୁଡକ
ି ନ୍ତର ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ନ୍ତମୌଳିକ ପ୍ରତିଭା ସୃଷ୍ଟି ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର୍ଯି ବ ।
୫. ମାନବ ସମବଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ଓ ଆଦାନପ୍ରଦାନକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆର୍ଯି ବ; ର୍ଯାହା
ଆେଃବିଭାଗୀୟ ଗନ୍ତବଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ନୂ ଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ବାଟ ଫି ଟାଇବ ।
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୪.୨୧ ଶିକ୍ଷାର ଆଥିକ ସହାୟତା
ଭାରତ ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତହଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ଏହା ବୃ ହତ ସରକାରୀ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଆବଶୟକ
କନ୍ତର ।ଅନ୍ତନକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ନ୍ତର୍ଯ, ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଅଧିକ ନ୍ତବସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଅଛି ନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ଅର୍ଜନ୍ତନୈତକ
ି ଓ
ସାମାଜିକ ଅଗ୍ରଗତି ନ୍ତହାଇପାରିନାହିଁ । ର୍ଯାହାଫଳନ୍ତର ନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ଶିକ୍ଷାର ମୂଲୟ ବଢିବା ପରିବନ୍ତତ୍ତଜ ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଅନୟ
ପକ୍ଷନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯଉଁ ନ୍ତଦଶନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସରକାରୀ ଦ୍ରବୟ ଭାବନ୍ତର ବିନ୍ତବଚିତ ନ୍ତହଇଛି ନ୍ତସଠ୍ାନ୍ତର ସାମାଜିକ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥିର
ଭାବନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛି ।
ଶିକ୍ଷାନୀତି ୧୯୬୮ ଓ ୧୯୮୬/୯୨ନ୍ତର GDPର ୬%କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ବିନନ୍ତି ର୍ଯାଗ କରିବାର ଅନୁ ନ୍ତମାଦନ
କରାର୍ଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ପ୍ରକୃ ତ ଖ୍ଚ୍ଚଜ ସ୍ଥିରଭାବନ୍ତର ଏହି ସ୍ତରଠ୍ାରୁ ତନ୍ତଳ ରହିଛ ି । ବତ୍ତଜମାନ ଏହା ୩.୫%
ପାଖ୍ାପାଖି ରହିଛ ି ।ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ସ୍ଥିରିକୃତ ଲକ୍ଷୟନ୍ତର ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ ଆର୍ିକ ସହାୟତାକୁ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନ୍ତହବ ।
ନିମନଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ମିକ ପଦନ୍ତକ୍ଷପଗୁଡକ
ି ନିଆର୍ଯି ବ :
୧. ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଅତି କମନ୍ତର GDPର ୬% ନିନ୍ତୟାଜନ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦନ୍ତକ୍ଷପ ନ୍ତନଉଛେି;ର୍ଯାହା
ଦୀଘଜକାଳ ଧରି ରହିଥିବା ଅମିମାଂସିତ ଲକ୍ଷୟକୁ ହାସଲ କରିବାନ୍ତର ସଫଳ ନ୍ତହବ ।
୨. ସରକାରୀ ଉଦୟମ ବୟତୀତ ମାନବନ୍ତପ୍ରମୀ ବୟକ୍ତି ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଏହି ନ୍ତେଣୀୟ
କଂପାନୀଗୁଡକ
ି ର ଦାୟିତ୍ୱନ୍ତବାଧକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାର୍ଯି ବ । ଶିକ୍ଷାନ୍ତର ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟି ତ୍ୱନ୍ତବାଧକୁ
ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରନ୍ତର ଆନ୍ତଲାଚନା କରାର୍ଯିବ । ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତପ୍ର
ି ସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ଟିକସ
ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ନ୍ତବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନ୍ତପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦିଆର୍ଯି ବ । ସାଧାରଣତଃ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ପାଇଁ ସରକାର
ଦ୍ୱାରା ଆର୍ିକ ସହାୟତା ଦିଆର୍ଯିବା ସ୍ଥନ୍ତଳ ଅନୟ କାର୍ଯଜୟକଳାପ ନ୍ତବସରକାରୀ ଆର୍ିକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା କରାର୍ଯିବ
।ଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧମ
ି ୂଳକ କାର୍ଯଜୟକଳାପ, ନ୍ତବସରକାରୀ ଆର୍ିକ ସହାୟତା ଓ R&D ପାଇଁ
FDIକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ରୂନ୍ତପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯି ବ ର୍ଯାହା ଆର୍ିକ ଉତ୍ସକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବାନ୍ତର ସାହାର୍ଯୟ କରିବ ।
୩. ନ୍ତଗାଟିଏ ନୂ ଆ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଗଠ୍ନ କରି ନ୍ତସଥିନ୍ତର ଅର୍ଜ ବିନନ୍ତି ର୍ଯାଗ କରିବା ପରିବନ୍ତତ୍ତଜ ପୂବଜରୁ ଗଠ୍ିତ
ନ୍ତହାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନକୁ ସରକାରୀ ଆର୍ିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ ଏହାର ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିକୁ ସୃଦୁଢ କରାର୍ଯି ବ ।
୪. ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଗଠ୍ିତ ନ୍ତହାଇଥିବା HEI ଗୁଡକ
ି ର କାର୍ଯଜୟ ନ୍ତହଉଛି ନ୍ତସମାନ୍ତନ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ଅନୟ ଉତ୍ସରୁ ବୃ ଦ୍ଧି
କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ନ୍ତହନ୍ତବ । ନ୍ତସହି ଉତ୍ସଗୁଡକ
ି ନ୍ତହଉଛି ପୂବଜତନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ିକ ସହାୟତା, ଦାନରୁ
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ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ, ଟୁୟସନ ଫି ର ବୃ ଦ୍ଧକ
ି ରଣ ସହିତସାମାଜିକ ଅନଗ୍ରସର ନ୍ତେଣୀ ପାଇଁ ଆଇନ୍ଗତ ଫି ଓ ନ୍ତବସରକାରୀ
ସହାୟତା ।
୫. ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତକ
ି ଋଣକୁ ଆର୍ିକ ଅନଗ୍ରସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀ କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ
ନ୍ତକନ୍ତତକ ନୀତିନୟ
ି ମକୁ ପରିବତ୍ତଜନ କରାର୍ଯି ବ । ନିମନ ସୁଧହାର, ଚଳିତ ଏକ ବଷଜରୁ ଦୁ ଇ ବଷଜ ପର୍ଯଜୟେ
ଦୀଘଜଆଇନ୍ଗତସମୟ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଅଧିକ ସହନ୍ତର୍ଯାଗକୁ ନ୍ତକାହଳ କରାର୍ଯି ବ ।
୬. କାର୍ଯଜୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ସମୃଦ୍ଧକ
ି ୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ନ୍ତର କାର୍ଯଜୟଦକ୍ଷତା ସଂପୃକ୍ତ ଆର୍ିକ
ସହାୟତାକୁ ପ୍ରନ୍ତୟାଗ କରାର୍ଯିବ ।
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ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ
ପ୍ରନ୍ତୟାଗ ଓ ପ ୍ୟନ୍ତବକ୍ଷଣ
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ୨୦୧୬ନ୍ତର ବହୁ ତ ନୂ ଆ ଦିଗଗୁଡକ
ି ୁ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛିଏବଂ ଏହା ପୂବଜ ପ୍ରଚଳିତ
୧୯୬୮, ୧୯୮୬/୯୨ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଧାରାବାହିକ ବୃ ଦ୍ଧକ
ି ରଣ ରୂନ୍ତପ ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛି ।ଏହା ବିନ୍ତଶଷଭାନ୍ତବ ଲକ୍ଷୟଣୀୟ ନ୍ତର୍ଯ,
ସହନ୍ତର୍ଯାଗମୂଳକ ସଂଘୀୟଭାବର ଆସ୍ପଦ୍ଧଜାନ୍ତରନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯଜୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନ୍ତତନ୍ତବ ର୍ଯାଇ ପରିକଳ୍ପିତ
ଲକ୍ଷୟ ଓ କାର୍ଯଜୟକାରୀ ନୀତିନୟ
ି ମ ବାସ୍ତବନ୍ତର ପରିଣତ ନ୍ତହାଇପାରିବ ଓ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତକ
ି ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମିର ବିସ୍ତାର ନ୍ତହାଇପାରିବ।

ଏହା ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛି ନ୍ତର୍ଯ, ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ଏକାଧିକ ତୃ ତୀୟପକ୍ଷମାନ୍ତନ ସଂପୃକ୍ତ ଅଛେି । ପ୍ରନ୍ତତୟକ ତୃ ତୀୟପକ୍ଷର
ବିନ୍ତଶଷ ସାହାର୍ଯୟ ସହନ୍ତର୍ଯାଗ ରହିଛ ି । ର୍ଯାହା ପ୍ରନ୍ତବଶାଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷୟ, ସମାନତାର ପ୍ରତିଶୁତ,ି ସମସ୍ତ ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର
ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣ ବୃ ଦ୍ଧ,ି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନାଗରୀକ ନ୍ତହବାକୁ ପ୍ରବତ୍ତଜାଇବା ଆଦି ଗୁଣକୁ ଲାଭ କରିବାନ୍ତର ସାହାର୍ଯୟ
କରେି । ଅଧିକେୁ , ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଦକ୍ଷତା ଓ ମନ୍ତନାବୃ ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ତୃ ତୀୟପକ୍ଷମାନ୍ତନ ନ୍ତପ୍ରରଣା
ନ୍ତର୍ଯାଗାଇର୍ାେି ର୍ଯାହା ଫଳନ୍ତର ସବଜଦା ପରିବତ୍ତିତ ଜ୍ଞାନର ସମାଜନ୍ତର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନ୍ତନ ନ୍ତକୌଣସି ଗୁଣନ୍ତର ନିଜକୁ କମ୍
ନ୍ତବାଲି ମଣେି ନାହିଁ ।

ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକ ବିସ୍ତୃତଭାନ୍ତବ ଆନ୍ତଲାଚିତ ପ୍ରନ୍ତୟାଗଭିତ୍ତକ
ି ସ୍ତର ଉପନ୍ତର ପର୍ଯଜୟନ୍ତବଷିତ । ପୂବଜ ବିଭାଗନ୍ତର
କୁ ହାର୍ଯାଇଛି ନ୍ତର୍ଯ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିର ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଦିଗଗୁଡକ
ି ର କାର୍ଯଜୟ ସଂରଚନା (FFA) ଉପନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆର୍ଯାଇଛି।ଏହା
କହିବା ବାହୁ ଲୟ ନ୍ତର୍ଯ, ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିନ୍ତର ର୍ଯାହା କୁ ହାର୍ଯାଇଛି; ତାହା ଅନମନୀୟ କିମବା ଅପରିବତ୍ତଜନୀୟ ନୁ ନ୍ତହଁ ମାତ୍ର ଏହା
ଆବଶୟକ ଦିଗଗୁଡକ
ି ର ନ୍ତକବଳ ଉପସ୍ଥାପନ । ଆଞ୍ଚଳିକ ବାତାବରଣ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିନ୍ତର ରଖି ନ୍ତଗାଟିଏ
ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ପରିମାଣର ନମନୀୟତାକୁ ଆଶା କରାର୍ଯାଇପାନ୍ତର । ର୍ଯାହାଫଳନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଆଗତ ଅନ୍ତଶାଭନୀୟ
ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆର୍ଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ନମନୀୟତାର ଅଭାବ ର୍ଯଦି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁ ଏ, ନ୍ତତନ୍ତବ ଶିକ୍ଷାନୀତିର
ପ୍ରନ୍ତୟାଗନ୍ତର ଅସୁବଧ
ି ା ବା ଉପନ୍ତର୍ଯାଗୀଶୂନୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ନ୍ତହବ ।

ବିଗତ ଶିକ୍ଷାନୀତିଗୁଡକ
ି ର ଅନୁ ନ୍ତମାଦନନ୍ତର ଅନ୍ତନକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ନ୍ତର୍ଯ, ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରନ୍ତୟାଗନ୍ତର ତୁଟ ି ନ୍ତର୍ଯାଗଁୁ
ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତିଗୁଡକ
ି ଭାରତନ୍ତର ଆବଶୟକ ପରିମାଣନ୍ତର ହୃ ଦୟଙ୍ଗମ ନ୍ତହାଇପାରିନଥିଲା । ଏହି ଅବସ୍ଥାର ଦୂ ରୀକରଣ
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କରିବାକୁ ନ୍ତହନ୍ତଲ, ପ୍ରନ୍ତତୟକ ରାଜୟ ଓ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳ ନ୍ତଗାଟିଏ ନ୍ତଗାଟିଏ କାର୍ଯଜୟ ସଂରଚନା (FFA) ଗଠ୍ନ କରିବା
ଉଚିତ ର୍ଯାହା ଉକ୍ତ ରାଜୟ ବା ନ୍ତକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଂଚଳର ଆଂଚଳିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତକ
ି ଆବଶୟକତାର ସମକାଳୀନ
ପରିପ୍ରକାଶ ନ୍ତହନ୍ତବ ।ଏହି ସଂଗଠ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବାତ୍ତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯଜୟକାରିଣୀ ସୁତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ
କାର୍ଯଜୟକଳାର ପରିମାଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷୟ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିର୍ଯଜୟାସଉପଲବ୍ଧ କରିନ୍ତହବ ।
ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିନ୍ତକନ୍ଦ୍ରିକରଣ ଓ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାନ୍ତରନ୍ତଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ପରିନ୍ତପ୍ରକ୍ଷୀନ୍ତର ପ୍ରତି ଜିୋ, ବଲକ
ସ୍ତରନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ FFAକୁ ତୃ ଣମୂଳ ସ୍ତରନ୍ତର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ନୀତିନୟ
ି ମ ସହିତ ସଂପ୍ରସାରଣ କରାଇବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବୟାପାର ।
ନ୍ତସହିପରି, ପ୍ରନ୍ତତୟକ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ନ୍ତଗାଟିଏ ନ୍ତଛାଟ ନ୍ତଛାଟ କାର୍ଯଜୟକାରୀ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ଆବଶୟକ।
ଆର୍ିକ ଉତ୍ସ ସଦାନ୍ତବନ୍ତଳ ଏକ ପ୍ରତିଘାତ ନ୍ତହାଇ ଶିକ୍ଷା ନ୍ତକ୍ଷତ୍ରନ୍ତର ନ୍ତଦଖ୍ାନ୍ତଦଇଛି । ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯଜୟକଳ,
ନ୍ତବସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଅନୟ ଅତିରିକ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡକ
ି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆର୍ିକ ସହାୟତା ନ୍ତର୍ଯାଗାଇ ନ୍ତଦବାର
ଜାତୀୟ କତ୍ତଜବୟକୁ ବହନ କରିନ୍ତବ । ନ୍ତତଣୁ, ଆର୍ିକ ନିଭଜରଶୀଳତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟି ତ୍ୱନ୍ତବାଧ ଶିକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯଜୟକାରୀ
କରିବାନ୍ତର ଦିଗଦଶଜକ ନ୍ତହନ୍ତବ ।
ପ୍ରନ୍ତୟାଗମୂଳକ ଖ୍ସଡା ତିଆରି କରାର୍ଯି ବା ସମୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୟ ସହ-ସଂପୃକ୍ତ ନ୍ତସବା ର୍ଯର୍ା ଶିଶୁର୍ଯତ୍ନ, ନ୍ତପାଷକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ,
ନ୍ତଖ୍ଳ, ପରିେନ୍ନତା, ଜଳ ଇତୟାଦି ସହିତ ନ୍ତର୍ଯାଗସୁତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଏ । ଏହି ନ୍ତର୍ଯାଗସୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ସହସଂପକଜ ସ୍ଥାପନ
କରାର୍ଯାଇ ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ନିର୍ଯଜୟାସ ପ୍ରାପ୍ତ କରାର୍ଯାଏ । ସମ୍ମାନସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ମୁଖ୍ୀ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯଜୟକାରୀଣି ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୟ
ବିଭାଗ ମଧ୍ୟନ୍ତର ଭଲ ସହସଂପକଜ ରହିଛ ି । ତଦନୁ ସାନ୍ତର, ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସଂପକଜ ପରିନ୍ତବଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ୍ତହବ ।
ପୂବଜ ଅନୁ ଭୂତିରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ନ୍ତର୍ଯ, ପ୍ରନ୍ତତୟକ ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷକମାନ୍ତନ ପ୍ରକୃ ଷ୍ଠ ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କାର୍ଯଜୟକଳ ଓ
ନୀତିନୟ
ି ମକୁ ଆେରିକ ନ୍ତଚଷ୍ଟା ସହିତ ଭାବିଚେ
ି ି କରିନ୍ତବ ର୍ଯାହାଫଳନ୍ତର ନ୍ତର୍ଯନ୍ତକୌଣସି କାର୍ଯଜୟର ସ୍ଥିରୀକୃ ତ ଲକ୍ଷୟକୁ ମୂଲୟାୟନ
ଓ ପରିମାପ କରାର୍ଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ପର୍ଯଜୟନ୍ତବକ୍ଷଣ ଉଭୟ ନ୍ତକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜୟ ସ୍ତରନ୍ତର ସୁକ୍ଷ୍ମରୁ ସୁକ୍ଷ୍ମତର ନ୍ତହବ।ଏହା ଏକ
ସକ୍ଷମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିନୟ
ି ମକୁ ନ୍ତର୍ଯାଗାଇନ୍ତଦବ ର୍ଯାହା ପ୍ରନ୍ତୟାଗଭିତ୍ତକ
ି କାର୍ଯଜୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷିକ ଫଳସୃତର
ି
ମଧ୍ୟବତ୍ତିକାଳୀନ ସଂନ୍ତସାଧନ, ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ନ୍ତଦବ । ଏହି ନିୟମାବଳୀନ୍ତର ଉନ୍ତେଖିତ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷୟର
ଉପାନ୍ତଦୟଦାକୁ ବୁ ଝବ
ି ାକୁ ଅକ୍ଷମ ନ୍ତହଉଥିବା ନ୍ତର୍ଯନ୍ତକୌଣସି କାର୍ଯଜୟକଳଭିତ୍ତକ
ି ଅପାରଗତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାଧନ କରିପାରିବ ।
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ମାନବ ସମବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର

ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୧୬ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ

ଏହାସନ୍ତେ, ଆମ ନ୍ତଦଶର ଆକାର, ବିଭିନ୍ନତା ଓ ପରିସର; କାର୍ଯଜୟ କରୁଥିବା ନ୍ତଶୈକ୍ଷିକ ଉପସ୍ତରଗୁଡକ
ି ର ଦିଗ; ଜ୍ଞାନ
ଓ ପ୍ରର୍ଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ଉପନ୍ତର ପର୍ଯଜୟନ୍ତବଷିତ ସମାଜର ପରିବତ୍ତିତ ମାନସିକତା; ନ୍ତକନ୍ତତକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଆଦି ଦୃ ଷିେନ୍ତଗାଚର ନ୍ତହବ
ର୍ଯାହାକୁ ସମୟାନୁ ବତ୍ତିତ ପୁନଃମୂଲୟାୟନ ମାଧ୍ୟମନ୍ତର ସମାଧନ କରିନ୍ତହବ । ଏହି କାରଣରୁ, ଏହି ନୀତିନୟ
ି ମର ଏକ
ପଞ୍ଚବାଷିକ ପୁନଃମୂଲୟାୟନ କରାର୍ଯି ବ ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଓ ଅେଜଜାତୀୟ ଧାରା ସହିତ ଏହି ନୀତିନୟ
ି ମକୁ ସମକକ୍ଷ
କରାର୍ଯାଇ ପାରିବ।
***
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