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 ବାରି୍ଷକ କାର୍ଯୟ୍ବଳୀ ବବିରଣୀ ୨୦୧୯-୨୦ 

ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ 

 

ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା 

ଶଶିମୁାନଙ୍କ ଲାଗି ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ ମକୁ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଶକି୍ଷା ଅଧକିାର ର କାର୍ଯୟ୍କାରିତା 

କରିବାରର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଅରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 

ଗଡୁିକ ନିମରେ ଆବଶୟକୀୟ ଭିତି୍ତଭୂମି ରର୍ଯାଗାଇବା ରକବଳ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷୟ ନୁର େଁ, 

ବରଂ ନିୟମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଦି୍ଧତିରର ୬ରୁ ୧୪ ବର୍ ୍ବୟସ ଅେଗତ୍ ଶଶିମୁାନଙ୍କର 

ନାମ ରଲଖାରର ଶତପ୍ରତିଶତ ସନୁିଶି୍ଚତ  କରାଇବା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷୟ ଅରେ 

 ରାଜ୍ୟରର ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷାର ସି୍ଥତି- 

 ଓଡିଶାରର ୬ରୁ ୧୪ ବର୍ ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟରର ୫୬,୩୩,୬୯୦ ପିଲା ଅଛେି 

ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୫୬,୨୩,୪୭୪ ପିଲା ୬୬,୫୯୪େି ବିଦ୍ୟାଳୟରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେି 

ଏବଂ ୧୦,୨୧୬ ଜ୍ଣ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ  ବା ାରର ର ଛିେି 

 ୬ରୁ ୧୪ ବର୍ର୍ ୧୦୨୧୬ ଜ୍ଣ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ  ବା ାରର ର ଛିେି 

 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ାରର ର ୁଥବିା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୧୪୭ ଜ୍ଣ ପିଲାଙୁ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 

ଶକି୍ଷା ଦି୍ଆର୍ଯାଇ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରେଣୀରର ନାମ ରଲଖାର୍ଯାଇଛି 

ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ାରର ଥବିା ଅନୟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଖବ୍ୁ ଶଘି୍ର ବୟସ ଉପରର୍ଯାଗୀ 

ରେଣୀରର ନାମ ରଲଖାଇବାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଛି 

 ବା ାର ରାଜ୍ୟକ ୁ ଦ୍ାଦ୍ନ ଖେିବାକ ୁ ର୍ଯାଉଥବିା ପରିବାରର ପିଲାମାନଙୁ୍କ 

ଶକି୍ଷାରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରେ ବାରଲଶ୍ବର, ବରଗଡ, ବଲଙ୍ଗୀର, କଳା ାଣି୍ଡ, 

ନୁଆପଡା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେକ ଓ ରଖାଦ୍ଧା୍ ଠାରର ଋତୁକାଳୀନ ଛାତ୍ରାବାସରର 

୯୧୩୩ ପିଲାଙୁ୍କ ରଖାର୍ଯାଇ ଶି କ୍ଷାଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ୧୧େି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ସ ରୀ ଅଞ୍ଚଳରର ଶକି୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚତି, ଶଶି ୁେମିକ ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡର 

୯୧୪ ଜ୍ଣ ପିଲାଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରେ ଛାତ୍ରାବାସରର ରଖାର୍ଯାଇଛି  

 ମାଲକାନାଗିରି ଜି୍ଲ୍ଲାର ମାଓ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ୮୦ ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ 

ଛାତ୍ରାବାସରର ରଖାର୍ଯାଇ ଶି କ୍ଷାଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି 

ଅନୁଦ୍ାନ 
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 ରାଜ୍ୟରର ସଂଖୟାଲଘ ୁ ତଥା ମିଶନଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ୨୭୩ ରଗାେି 

ବିଦ୍ୟାଳୟଗଡୁକିୁ ଅନୁଦ୍ାନ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି ରର୍ଯଉ େଁଥରିର କି, ୫୫୬ ଜ୍ଣ 

ଶକି୍ଷକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଅନୁଦ୍ାନ ଗ୍ର ଣ କରୁଛେି ଏତଦ୍୍ ବୟତୀତ ଝାଡଖଣ୍ଡ 

ରାଜ୍ୟରର ଜ୍ୟେିଗଡ ସି୍ଥତ ଉତ୍କଳମଣ ିଓଡଆି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗର 

କୁଲେି ସି୍ଥତ ଗଙ୍ଗାଧର ରମର ର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଆଥକି ଅନୁଦ୍ାନ 

ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଛି 

 ରାଜ୍ୟରର ୬୯୨େି ରବସରକାରୀ ପରିଚାଳିତ ସ ାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ 

ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ଛିି ରର୍ଯଉ େଁଥରିର କି, ୧୩୨୫ ଜ୍ଣ ଶକି୍ଷକ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପର୍ୂ୍ଣ୍ 

ଅନୁଦ୍ାନ ଗ୍ର ଣ କରୁଛେି 

 ଅନୁଦ୍ାନ ଆରଦ୍ଶ ୨୦୧୩ରର ଥବିା ବୟବସ୍ଥା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ସରକାର ୯୧୬େି ରର୍ଯାଗୟ 

ବିରବଚତି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦ୍ାନ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଛି 

ମାଦ୍ରାସା ଶକି୍ଷା 

 ସଂଖୟାଲଘ ୁମସୁଲମାନ ଶଶିମୁାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ପାଇ େଁ  ରାଜ୍ୟରର ନିମ୍ ନ 

ପ୍ରକାରର ମାଦ୍ରାସା ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ ଗଡୁକି କାର୍ଯୟ୍ କରୁଅଛେି  

 

(କ) ରାଜ୍ୟରର ମାଦ୍ରାସା ଗଡୁକିର ସି୍ଥତାବସ୍ଥା 

ବଗ ୍ ମାଦ୍ରାସାର ସଂଖ୍ୟା କମଚ୍ାରୀ 

ସରକାରୀ ୧ ୨୩ 

ସ ାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ୭୮ ୨୪୭ 

ନୁତନ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ୭୬ ୪୦୮ 

ସ୍ବୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ୧୨ ୬୦ 

ରମାଟ ୧୬୭ ୭୩୮ 

 

(ଖ୍) ମଦ୍ରାସାର ବଗ ୍

ବଗ ୍ ମାଦ୍ରାସାର ସଂଖ୍ୟା 

ଫଜ୍ିଲ (ରପାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜ୍ୁଏେ) ୧ 

ଆଲିମ(+୩) ୧ 

ମା ିର (+୨) ୧ 

ରମୌଲଭି(ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ) ୨ 

ୱାସ୍ତାନିଆ (ଏମ.ଇ.) ୧୩ 

ତା ତାନିଆ (ପ୍ରାଥମିକ) ୧୪୯ 
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ରମାଟ ୧୬୭ 

 

(ଗ)  ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମଦ୍ରାସା ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଷଦ୍ 

 ମଦ୍ରାସା ଗଡ଼ୁିକର ସ୍ବୀକୃତ ି ଏବଂ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଦ୍ରାସା ପରୀକ୍ଷା ଗଡୁିକର 

ଶଙୃ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇ େଁ ସରକାର ଓଡିଶା ମଦ୍ରାସା ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ଗଠନ 

କରିଛେି 

ଛାତ୍ର ବୃତି୍ତ 

 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସା ତି କରିବା, ରପ୍ରରଣା ରଦ୍ବା ଏବଂ ଧାରଣ କରିବା ପାଇ େଁ 

ନିମ୍ ନମରତ ବ ୁବଧି ଛାତ୍ରବୃତି୍ତର ବୟବସ୍ଥା ର ାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍କର୍ ୍ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ 

ଉତ୍କର୍(୍ରମରିେ) ତଥା ଆଥକି ଦୁ୍ବଳ୍ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍କର୍ ୍ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ, ଉଚ୍ଚ 

ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍କର୍ ୍ତଥା ଆଥକି ଦୁ୍ବଳ୍ ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ 

 

Sl. 

No. 

Kinds of Scholarship Class/ 

Stage 

Period Revised Rate of 

Scholarship 

No. of 

Scholars

hip 

1. 
Primary Merit 

Scholarship 

Class-III 2 years 

(Cl.-IV 

& V) 

Rs.100/- P.M. 2500 

2. 
Primary Merit-cum-
Poverty Scholarship 

Class-III 2 years 
(Cl.-IV & V) 

Rs.100/- P.M. 2500 

3. 
Upper Primary Merit 

Scholarship 

Class-V 2 years 

(Cl.-VI 
& VII) 

Rs.200/- P.M. 2500 

4. 
Upper Primary Merit-

cum-Poverty 

Scholarship 

Class-V 2 years 

(Cl.-VI 

& VII) 

Rs.200/- P.M. 2500 

 

ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ରମଧାବୃତି୍ତ 

 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓଡଆି ମାଧ୍ୟମ, 

ସରକାରୀ – ସ ାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସ୍ବୀକୃତୀପ୍ରାପ୍ତ  ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ 

କରି ଘ ୨ ସ୍ତର ପର୍ଯୟ୍େ ନୟିମିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ତିନିେି ପର୍ଯୟ୍ାୟରର ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ 

ପାଇ େଁ ପଠାଣ ିସାମେ ଗଣତି ରମଧାବୃତି୍ତ ରର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛେି 

 

୧. ପର୍ଯୟ୍ାୟ  -I  (ରେଣୀ -VI ରୁ  VIII) ୪୦୦୦ ଜ୍ଣଙୁ୍କ େ.୨୦୦/- ମାସିକ 

୨. ପର୍ଯୟ୍ାୟ  -II  (ରେଣୀ - IX ରୁ  X) ୨୫୦୦ ଜ୍ଣଙୁ୍କ େ.୩୦୦/- ମାସିକ 

୩. ପର୍ଯୟ୍ାୟ  -III  (ରେଣୀ -XI ରୁ  XII) ୧୦୦୦ ଜ୍ଣଙୁ୍କ େ.୫୦୦/- ମାସିକ 
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ଜ୍ାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତଭିା ତଲାସି ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ 

 ସପ୍ତମ ରେଣୀ ପାସ କରିଥବିା ଗଣୁବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ 

ଦ୍ବାରା ଚୟନ କରାର୍ଯାଇ ୩ ବର୍ ୍ ଜ୍ାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତିଭା ତଲାସି ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ 

କରାର୍ଯାଇଥାଏ ପ୍ରତି ବ୍ ଲକରୁ ୧୦ ଜ୍ଣ କରି ରର୍ଯଉ େଁଥରିର ଦୁ୍ଇଜ୍ଣ ରଲଖାଏ େଁ  ଅନୁସଚୁତି 

ଜ୍ାତି ଓ ଅନୁସଚୂିତ ଜ୍ନଜ୍ାତି ଓ ଜ୍ରଣ ସାମାଜ୍ିକ ଅନଗ୍ରସର ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ି 

ଛାତ୍ରବୃତି୍ତ ପାଉଛେି ପ୍ରରତୟକ ବର୍ ୍୯୪୨୦ ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାସିକ ୨୫୦ େଙ୍କା ରଲଖାଏ େଁ 

ଏ ି ସବୁଧିା ପାଉଛେି 

 

ଓଡିଶା ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ପ୍ରାଧକିରଣ 

ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା, ସବଶ୍କି୍ଷା ଅଭିର୍ଯାନର ଏକ ବଦି୍ଧତ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ର୍ଯା ାକ ିପ୍ରାକ ୍ଶକି୍ଷା ଠାରୁ 

ଦ୍ବାଦ୍ଶ ରେଣୀ ପର୍ଯୟ୍େ ପ୍ରସାରିତ କରାର୍ଯାଇଛି, ରର୍ଯଉ େଁଥରିର ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରକୌଣସି 

ବାଛବଚିାର ନରଖ ି ସମାନ ଭାବରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷାର ସରୁର୍ଯାଗ ରଦ୍ବାର ବୟବସ୍ଥା 

ର ିଛି ଏ ି ସମଗ୍ର ଶକି୍ଷା ନମି୍ ନଲିଖତି ତିରନାେି ରର୍ଯାଜ୍ନାର ସମା ାର ଅରେ 

୧. ସବଶ୍କି୍ଷା ଅଭିର୍ଯାନ , ୨. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ଅଭିର୍ଯାନ ଓ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା 

ରର୍ଯାଜ୍ନା 

 ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାେି  ପ୍ରାକ ୍ଶକି୍ଷା , ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା , ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା, ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା 

ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ର ନିରେର ସମା ାରକ ୁବୁଝାର୍ଯାଏ 

ଏହ ିଅଭିର୍ଯାନର ଲକ୍ଷୟ 

 ସମସ୍ଥଙୁ୍କ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇବା ସ ିତ ଶକି୍ଷଣ ମାନ ବୃଦି୍ଧ କରିବା 

 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷାରର ସମାଜ୍ିକ ଓ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରରଭଦ୍କୁ ଦୁ୍ର କରିବା  

 ସମସ୍ତଙୁ୍କ ରକୌଣସି ବାଛବଚିାର ନରଖ ି ସମାନ ଭାବରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷାର 

ସରୁର୍ଯାଗ ରଦ୍ବାର ବୟବସ୍ଥା 

 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷାରର ନୁୟନତମ ଶକି୍ଷଣ ସ୍ତରକ ୁଉଜି୍ଜବତି କରି ରବୈର୍ୟିକ ଶକି୍ଷା କୁ 

ରପ୍ରାତ୍ସା ିତ କରିବା  

 ୬ ରୁ ୧୪ ବର୍ ୍ ବୟସର ସମସ୍ତ ପିଲାଙୁ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା ସମାପ୍ତ 

କରିବା ପାଇ େଁ ପ୍ରତ୍ସା ିତ କରିବା 

 ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରର ଲିଙ୍ଗଗତ, ଜ୍ାତଗିତ ଓ ସାମାଜ୍ିକ 

ରଭଦ୍ଭାବ ଦୁ୍ର କରିବା 

 ସମସ୍ତଙୁ୍କ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ରର୍ଯାଗା ରଦ୍ବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଜ୍ୀବନରର ଶକି୍ଷାର 

ଆବଶୟକତାକ ୁଉପଲବଧ ୍କରାଇବା 

 ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଶକି୍ଷାର ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ପାଳନ  
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 ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଓ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନଗଡୁକିର ଉନ୍ନତିକରଣ 

  ସଫଳତା 

 ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ 

ରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଗଣା ପାଠୟପସୁ୍ତକ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 

 ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀରର 

ପଢୁଥବିା ୪୧,୮୪,୬୯୭ ଜ୍ଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ମାଗଣା ରପାର୍ାକ ରର୍ଯାଗାଇ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ବା ାର ରାଜ୍ୟକ ୁଦ୍ାଦ୍ନ ଖେିବାକୁ ର୍ଯାଉଥବିା ପରିବାରର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଋତୁକାଳୀନ 

ଛାତ୍ରାବାସରର ରଖାର୍ଯାଇ ଶକି୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଅଛି 

 ସ ରୀ ଅଞ୍ଚଳରର ଶକି୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚତି, ଶଶି ୁେମିକ ଏବଂ ରାସ୍ତାକଡର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା 

ରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ନିମରେ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସ ରଖାଲାର୍ଯାଇଛି 

ବାଳିକା ଶି କ୍ଷା 

 ବିଦ୍ୟାଳୟର କରିଶାରୀ ମାନଙୁ୍କ “ରକୈରଶାର ବିଚାର ମାଗଦ୍୍ଶକିା” କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ଜ୍ରିଆରର ଦ୍ିଗବ୍ିନୟାସ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ୨୮,୨୩୪ ଜ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶି କ୍ଷକ ମାନଙୁ୍କ ଖସିୁ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 

 ୩୧୪ ଜ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଳ ଶି କ୍ଷକଙୁ୍କ ଦ୍କ୍ଷ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା 

ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି ୩୩୬୩ େି ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଳ 

ଶି କ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏ ାର ସରତଜ୍କ ପାଠୟକ୍ରମ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଅଛି 

ସମାନତା 

 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ବାଳିକା ମାନଙୁ୍କ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରରଭଦ୍ ଉପରର 

ସରଚତନ କରିବା ପାଇ େଁ ଜ୍ାନୁୟାରୀ ୨୪ ତାରିଖ୍ ଦ୍ିନ ଆେଜ୍ା୍ତିକ ବାଳିକା ଦ୍ିବସ 

ପାଳନ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ବାଳିକା ମାନଙୁ୍କ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରରଭଦ୍ ଉପରର ସରଚତନ କରିବା ପାଇ େଁ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ସ୍ତରୀୟ ଅଭିରର୍ଯାଗ କମିେି ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ନୟାଗଡ଼ ଜ୍ିଲ୍ଲାରର “ରବେୀ ବଚାଓ ରବେୀ ପଢାଓ” ଜ୍ାତୀୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

କାର୍ଯୟ୍କାରୀ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ୨୧,୭୩,୯୮୧ ଜ୍ଣ ବାଳିକା ଓ ୨୦,୧୭,୦୦୦ ବାଳକଙୁ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ ରଜ୍ାତା ଓ 

ରମାଜ୍ା ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ରାଜ୍ୟର ଆଦ୍ିବାସୀ ଅଧୟୁରି୍ତ ୧୭େି ଜ୍ିଲ୍ଲାରର ୨୧େି ଆଦ୍ବିାସୀ ଭାର୍ାରର ୧୪୮୫େି 

ବିଦ୍ୟାଳୟରର ମାତୃଭାର୍ା ଆଧାରିତ ବ ୁଭାର୍ୀ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଚାଲୁ ର ିଛି 
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 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥ ିନିମରେ ମାତୃଭାର୍ା ଆଧାରିତ ବ ୁଭାର୍ୀ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ପାଇ େଁ ଏକ State Level Policy ନିଦ୍ଧା୍ରଣ କରିଛେି 

 ଏ ି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରର ୩୩୨୮ଜ୍ଣ ଶକି୍ଷା ସ ାୟକ ଓ ୨୩୧ ଜ୍ଣ ଭାର୍ା 

ପ୍ରଶକି୍ଷକ (ବ ୁଭାର୍ୀ ଶକି୍ଷା) ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଦ୍ାନ କରୁଅଛେି 

 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ସଜୃ୍ନ ନାମକ ଏକ ଶଶି ୁ କ୍ରୟିାଶୀଳ ବାରି୍କ 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ରଗାଷ୍ଠୀ ସଦ୍ସୟ ମାନଙୁ୍କ ଏଥ ିସ ତି ସମ୍ପକୃ୍ତ 

କରାର୍ଯାଇଛି 

 ବ ୁଭାର୍ୀ ଶକି୍ଷା ନିମରେ ୨୧େି ଆଦ୍ିବାସୀ ଭାର୍ାରର ୩୦୨ େି ପାଠୟପସୁ୍ତକ ଓ 

୨୫୦୦ ସ ାୟକ ପସିୁ୍ତକା ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 

 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଶଶି ୁଉତ୍ସବ “ସରୁଭି” ମ ାସରମାରରା ରର ପାଳନ କରାର୍ଯାଇଛି 

ରର୍ଯଉ େଁଥରିର ୩୦େି ଜ୍ିଲ୍ଲାର ୩୨୦୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରର୍ଯାଗ ରଦ୍ଇଥରିଲ  

କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବଦି୍ୟାଳୟ 

 ଅନୁସଚୂତି ଜ୍ାତି / ଜ୍ନଜ୍ାତି, ଅନୟାନୟ ପଛୁଆ ବଗ,୍ ସଂଖୟାଲଘ ୁଏବଂ ଦ୍ାରିଦ୍ରୟ 

ସୀମାରରଖା ତରଳ ର ଥିବିା ବଗର୍ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 

ସକାରଶ ଆବାସିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ରଖାଲାର୍ଯାଇ ବାଳିକା ଶକି୍ଷା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକୁ ସକ୍ରୀୟ 

କରୁଥବିା ସବଶ୍କି୍ଷା ଅଭିର୍ଯାନର କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପର୍ୂ୍ଣ୍ାଙ୍ଗ 

ଭୂମିକା ନିବା୍  କରୁଛି ରାଜ୍ୟର ୨୩େି ଜ୍ିଲ୍ଲାରର ୧୮୨ ରଗାେି କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧୀ 

ବାଳିକା ବଦି୍ୟାଳୟ ରଖାଲାର୍ଯାଇଛି ଏ  ି ବଦି୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରର ୧୮୪୦୦ 

ବାଳିକାଙୁ୍କ ଆବାସିକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଅଛି ତନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଖୟାଲଘ ୁ

ମସୁଲମାନ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିମରେ ଭଦ୍ରକ ଠାରର ଏକ କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା 

ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଖାଲାର୍ଯାଇଅଛି 

 ସ୍ଥାନୀୟ ରପାଲିସ,୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧକିାରୀ ଏବଂ ରଗାଷ୍ଠୀ ସଦ୍ସୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏ ି 

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସରୁକ୍ଷା ନଶିି୍ଚତ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଏ ି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅରେବାସୀନି ମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ରପାର୍ାକ, ପାଠୟପସୁ୍ତକ ଓ ଆଥକି 

ସ ାୟତା ମଧ୍ୟ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଛି 

 ଏ ି ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶି କ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଛି 

 ଏ ି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅରେବାସୀନ ିମାନଙୁ୍କ ଶି କ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିକାରୀ ଶକି୍ଷା 

ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିରି୍ଯବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ପାଠୟ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି 

 ପ୍ରରତୟକ କସୁ୍ତରବା ଗାନ୍ଧୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରର CCTV ଲଗାରି୍ଯବା ସରଙ୍ଗ 

ସରଙ୍ଗ Incinerators ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ପ୍ରରତୟକ ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଆତ୍ମସରୁକ୍ଷା ରକୌଶଳରର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 
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ବାଧତି ପିଲାଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା 

 ୯୩,୬୦୭ ଜ୍ଣ ବିରଶର୍ ଆବଶୟକ ଥବିା ପିଲାଙୁ୍କ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀରର ନାମ 

ରଲଖାର୍ଯାଇଛି 

 ବିରଶର୍ ଆବଶୟକ ଥବିା ପିଲାଙ୍କର ୩୩,୮୪୯ ଜ୍ଣ ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଏକଦ୍ିବସୀୟ 

ପ୍ରଶି କ୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ଦୃ୍ଷି୍ଟବାଧତି ପିଲାଙୁ୍କ ୨୨୦୪ େି ରେଲି ପାଠୟପସୁ୍ତକ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 

 ୪୪୫୯ ବିରଶର୍ ଆବଶୟକ ଥବିା ପିଲାଙୁ୍କ ସ କାରୀ ଉପକରଣ ରର୍ଯାଗାଇ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ୨୪,୭୬୬ ଜ୍ଣ ପିଲାଙୁ୍କ ରକ୍ଷାଚର ଭତ୍ତା ଏବଂ ପରିବ ନ ଭତ୍ତା ରର୍ଯାଗାଇ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ବ୍ ଲକ ସ୍ତରରର ୨୫୮େି ଡାକ୍ତରୀ ସ ାୟତା କୟାମ୍ପ କରାର୍ଯାଇ ରସମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥୟ 

ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇଛି 

 ଏ ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇ େଁ ୬୩୨ ଜ୍ଣ ବ୍ ଲକସ୍ତରୀୟ ସମ୍ବଳ ଶି କ୍ଷକ ନିରୟାଜ୍ତି ର ବା 

ସରଙ୍ଗସରଙ୍ଗ ୧୨୧୨ ଜ୍ଣ ଶାରୀରିକ ବାଧତି ପିଲାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନିରୟାଜ୍ତି କରାର୍ଯାଇଛି 

 ୩୬୭୫୩ ଜ୍ଣ ସ୍ବଳ୍ପ ଦୃ୍ଷି୍ଟ ବାଧତି ପିଲାଙୁ୍କ ବାଳରଜ୍ୟାତ ି ଓ ସରୁନତ୍ର କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ଜ୍ରିଆରର ଚର୍ମା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି 

ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପାଇ ଁପଦ୍ରକ୍ଷପ 

 ଉଜ୍ଜଳ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଥମ ରେଣୀଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ରେଣୀର ପିଲମାନଙୁ୍କ ଓଡଆି ୧ 

ଓ ୨ , ଗଣତି ୧ ଓ୨ ଓ ଇଂରାଜ୍ୀ ପାଠକ ୁପ୍ରତକିାରୀ ଶକି୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 

 ରସ ିପରି ଉତ୍ଥାନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଦ୍ବାରା ର୍ଷ୍ଠରୁ  ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀର ପିଲାମାନଙୁ୍କ  ଗଣତି, 

ଓଡଆି , ଇଂରାଜ୍ୀ ଓ ବଜି୍ଞାନ ବରି୍ୟରର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପସୁ୍ତକ ଜ୍ରିଆରର  ପ୍ରତକିାରୀ ଶକି୍ଷା 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ସଂରର୍ଯାଜ୍କ /ବ୍ ଲକ ଶକି୍ଷା ଅଧକିାରୀ  / ଜ୍ିଲ୍ଲା ଶକି୍ଷା ଅଧକିାରୀ 

ଓ ସଂପକୃ୍ତ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ରନାଡାଲ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା online ତଦ୍ାରଖ 

କରାର୍ଯାଉଛି 

 ବାଙ୍ଗାରଲାରସି୍ଥତ ଅକ୍ଷରା ଫାଉରଣ୍ଡସନ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ବାରା “ଗଣତି କଳିକା 

ଆରନ୍ଦାଳନ” କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଦ୍ବାରା ଗଣତିରର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଶକି୍ଷା ଅଧକିାର ଆଇନର ବୟବସ୍ଥା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ମମ ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇ େଁ 

ନିରେର ଏବଂ ରବାଧଗମୟ ମଲୂୟ ନିଦ୍ଧା୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରୀୟା ଚାଲୁ ର ିଛି 
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 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟରର 

କମ୍ପୟୁେର ଶକି୍ଷା ଦ୍ିଆରି୍ଯବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଏଥ ିନିମରେ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ପାଠୟ ପସୁ୍ତକର 

ପ୍ରସୁ୍ତତି ଚାଲିଛି 

 ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ରସବାକାଳୀନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି 

 

ସଚୂନା ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତ ି

 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ National Institute of Education Planning & 

Administration (NIEPA) ସ ାୟାତୀରର ଏକିକତୃ ଜ୍ିଲ୍ଲା ସଚୂନା ପଦ୍ଧତି 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଜ୍ରିଆରର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ଗଡୁିକର ସମସ୍ତ ବାରି୍କ ସଚୂନା ସଂଗ୍ର  କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଛାତ୍ର ତଥୟାବଳୀ ପରିଚାଳନା ସଚୂନା  ପଦ୍ଧତ ିଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟର ବଦି୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରର 

ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥବିା ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ତଥୟାବଳୀ ସ   ରସମାନଙ୍କର ଆଧାର 

ସଂରର୍ଯାଜ୍କକୁ  ଅନୁସଚୂିତ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଅନ ଲାଇନ େିଚର ରପ୍ରାଫାଇଲ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଜ୍ରିଆରର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ 

ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ତଥୟ ରଖା ର୍ଯାଉଛି 

 ରବସରକାରୀ ସ୍ତରରର ସ୍ଥାପିତ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗଡୁିକର ଅନଲାଇନ ପଞି୍ଜକତୃ ତଥା ଶକି୍ଷା 

ଅଧକିାର ଆଇନର ପ୍ରାବଧନତାକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବାପାଇ େଁ ରବସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ 

ପରିଚାଳନା ରପାୋ୍ଲ କାର୍ଯୟ୍କାରୀ କରିର୍ଯାଇଛି 

 ଶକି୍ଷକ ନିର୍ଯକିୁ୍ତ ଓ ଶକି୍ଷକ ବଦ୍ଳୀକ ୁଅନଲାଇନ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ବ୍ ଲକସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ନିମା୍ଣ କାର୍ଯୟ୍ ସମ୍ପକୀ୍ୟ ତଥୟକ ୁ  Project 

Monitoring App ଦ୍ବାରା ତଦ୍ାରଖ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଅନଲାଇନ ସ୍କଲୁ ମନିେରିଂ ଆପ ଜ୍ରିଆରର ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ପଦ୍ଧତିକ ୁତଦ୍ାରଖ କରାର୍ଯାଉଛି 

ସାଧାରଣ ଅବଗତ ିନିମରନ୍ତ ଦ୍ସ୍ତାବଜି୍ 

 ‘ସରୁଭି’ ନାମରର ଏକ ରତ୍ରୈୟ ମାସିକ ଚତି୍ରିତ ରଙି୍ଗନ ପସିୁ୍ତକା ପ୍ରକାଶ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ସ୍କଲୁ ର୍େୁ୍ରଡଣ୍ଟ ର ଲ୍ପ ଲାଇନ୍  ରୋଲ ଫି୍ର ନମ୍ବର -୧୮୦୦-୩୪୫୬୭୨୨/୧୪୪୧୭ 

 ପିଲମାନଙ୍କର ସ୍ବର ସ ତି ରସମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ଅସବୁଧିାକୁ ଶଣୁ ିରସଗଡୁିକର 

ପ୍ରତିକାର କରିବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ରସମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଅଧକିାର ଆଇନ 

ସଂବଧରର ସରଚତନ କରାଇବା ଏ ାର ଉରଦ୍ଦଶୟ 

 ସମୟ- ସମସ୍ତ କାର୍ଯୟ୍ ଦ୍ବିସରର ସକାଳ ୮ୋରୁ ରାତ୍ର ୮ୋ ପର୍ଯୟ୍େ 
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 ଏ ି ର ଲପ ୍ ଲାଇନ ଜ୍ରିଆରର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରସମାନଙ୍କର 

ପିତାମାତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦ୍ସୟ ତଥା, ରଗାଷି୍ ଠ ସଦ୍ସୟ 

ମାରନ ଅଭିରର୍ଯାଗ କରିପାରିରବ 

 ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଦ୍ବାରା ନିମ୍ ନଲିଖତି ବରି୍ୟଗଡୁକିର ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ପିତାମାତାଙୁ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖରାପ ବୟବ ାର ଉପରର 

ସରଚଚତନା କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ କାୟିକ ଦ୍ଣ୍ଡ ନ ରଦ୍ବାର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଛି 

 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଟ୍ରାଫିକ ୍ନୟିମ ସମ୍ବନ୍ଧରର ସରଚତନ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସାମାଜ୍ିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ବୟବ ାର ପାଇ େଁ ସରଚତନ 

କରାର୍ଯାଉଛି 

 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଚିୋଧାରାରୁ  ଦୁ୍ରରଇ ର ବିାକୁ ଶକି୍ଷା 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି 

 ପିଲାମାନଙୁ୍କ  ବାରି୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇ େଁ ରସମାନଙ୍କ ମନରର ଆତ୍ମ ବିଶ୍ ବାସ ସଷିୃ୍ଟ 

କରାର୍ଯାଉଛି 

 ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରର ରସମାନଙ୍କ ଅସବୁଧିାକୁ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ସ୍ଥାନରର 

ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇ େଁ ସା ସ ସଂଚାର କରାଇବାରର ବୟବସ୍ଥା  

କରାର୍ଯାଉଛି 

ପରୀକ୍ଷା ରପ ଚର୍ଚ୍ା୍ 

 ୨୦୨୦ ମସି ା ଜ୍ାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରର ଦ୍ିଲ୍ଲୀଠାରର ପାଳନ କରାର୍ଯାଉଥବିା 

ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରର “ପରୀକ୍ଷା ରପ ଚର୍ଚ୍ା୍” କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ଓଡଶିାରୁ ୨୧ ଜ୍ଣ ପିଲା ଓ ୩ 

ଜ୍ଣ ଶକି୍ଷକ ଭାଗ ରନଇଥରିଲ 

 ମାନୟବର ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ  ି ଛାତ୍ର ଓ ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ସ ତି କରଥାପକଥନ 

ର ାଇଥରିଲ ରାଜ୍ୟରର ମଧ୍ୟ ଏ  ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ରଦ୍ଖବିା ପାଇ େଁ 

୨୫,୧୮୯େି ବିଦ୍ୟାଳୟରର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଥଲିା, ରର୍ଯଉ େଁଥରିର ୧୮,୮୩,୪୬୯ 

ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୮୫,୫୧୪ ଜ୍ଣ ଶକି୍ଷକ ଓ ୧,୪୦,୩୦୧ଜ୍ଣ ଅଭିଭାବକ ରର୍ଯାଗ 

ରଦ୍ଇଥରିଲ 

ସମି୍ବଧାନ ଦ୍ବିସ 

 

 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିରଦ୍ଦଶ୍ମରତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟରର 

୨୬.୧୧.୨୦୧୯ରିଖ ଠାରୁ ୨୬.୧୧.୨୦୨୦ ପର୍ଯୟ୍େ ସମି୍ବଧାନ ତଥା ନାଗରିକ କତ୍ତବ୍ୟ 
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ଉପରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଜ୍ରିଆରର ସମି୍ବଧାନ ଦ୍ିବସ ପାଳନ ପାଇ େଁ ନିରଦ୍ଦଶ୍ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟରର ଶକି୍ଷକ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମି୍ବଧାନର  Preamble 

(ଉରଦ୍ଦଶୟିକା) ଓ ସମି୍ବଧାନର ରମୌଳିକ କତ୍ତବ୍ୟକ ୁ ସମ ୂ ପାଠ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ଏ ସମ୍ପକୀ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରଠାଚିତ୍ର ଓ ଦୃ୍ର୍ୟୋବୟକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ  online 

portal ରର ସ୍ଥାନୀତ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବାରି୍କ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକୁ ବିଭାଗୀୟ Website ରର ସ୍ଥାନିତ 

କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକ ୁରପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଇଛି 

 

ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା 

 ୨୦୧୬-୧୭ ମସି ାରୁ ରାଜ୍ୟର ୨୦୮େି ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ଧନ୍ଦାମଳୂକ 

ଶକି୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଥଲିା ବତ୍ତମ୍ାନ ରାଜ୍ୟର ୫୭୬େି ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ 

ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ୧୦େି ରଟ୍ରଡରର ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ 

କରାର୍ଯାଉଛି 

 ୧୧୨୨ ଜ୍ଣ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ପ୍ରଶକି୍ଷକ ଏ  ିଶକି୍ଷାଦ୍ାନ  କରୁଅଛେି 

 ଏ  ି  ୫୭୬େି ବିଦ୍ୟାଳୟରର ୪୬,୫୦୦ ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା 

ଗ୍ର ଣ କରୁଛେି 

 ସମସ୍ତ ରଟ୍ରଡ୍ରର ଓଡିଆରର ରସାପାନ- ୧ ଓ ୨ ରର ସ ାୟକ ପସିୁ୍ତକା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରାର୍ଯାଇ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ରର୍ଯାଗାଇ ଦି୍ଆର୍ଯାଇଛି 

 ନିୟମିତ ବୟବଧାନରର ଅତିଥ ିଆଧ୍ୟାପକମାନଙୁ୍କ ନିରୟାଜି୍ତ କରାରି୍ଯବା ସରଙ୍ଗ 

ସରଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସଂପକୃ୍ତ କାରଖାନାମାନଙୁ୍କ  ବୁଲାଇ ନିଆର୍ଯାଉଛି 

 ୨୦୮ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ରଟ୍ରଡ ମତୁାବକ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ 

ଅନୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରର ଏ ାକ ୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇ େଁ ପଦ୍ରକ୍ଷପ 

ନିଆର୍ଯାଉଛି 

 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

୧୯୯୫ ମସି ାରର ପ୍ରାଥମିକବିଦ୍ୟାଳୟର ଶଶି ୁ /ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ 

ରର୍ଯାଗାଣ ପାଇ େଁ ରକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଜ୍ାତୀୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରଲ। ସରକାରୀ ଏବଂ 

ସରକାରୀ ସା ାର୍ଯୟପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କଲୁମାନଙ୍କରର ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ ରର୍ଯାଗାଇରଦ୍ବା 

ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାରର ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ/ଉରଦ୍ଦଶୟ ଥଲିା 
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୨୦୦୧ ମସି ାରର ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାର ପନୁଃ ନାମକରଣ କରାଗଲା- ‘ମଧ୍ୟାହ୍ନ 

ରଭାଜ୍ନ’ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ। ଏ  ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ଉଭୟ ରକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 

ସ ଭାଗିତାରର ଚାଲୁଅଛି। ତା.୧୨.୦୮.୨୦୧୧ରିଖରୁ ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ମ ିଳା ଓ ଶଶି ୁ

ବିକାଶ ବିକାଶ ବଭିାଗଠାରୁ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବିଭାଗକ ୁସ୍ଥାନାେର ର ାଇଅଛି। 

ମଳୂତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ୫େି କାର୍ଯୟ୍ର ସମ ାର ର୍ଯଥା- ରରାରର୍ଇ ଖଚ୍ଚ,୍ 

ଖାଦ୍ୟ ଶସୟ ଖଚ୍ଚ,୍ ରରାରର୍ୟାଙ୍କ ପାଇ େଁ ପାରିେମିକ ଖଚ୍ଚ,୍ ଖାଦ୍ୟ ଶସୟ ପରିବ ନ ଖଚ୍ଚ ୍

ଏବଂ ପରିଚାଳନା ତଥା ପରିଦ୍ଶନ୍ ଖଚ୍ଚ ୍ ଅରେ ଭାରତ ସରକାର ଖାଦ୍ୟଶସୟ ଖଚ୍ଚ,୍ 

ପରିବ ନ ଓ ପରିଚାଳନା ବାବଦ୍ ଖଚ୍ଚ ୍ଶତକଡ଼ା ୧୦୦ ବ ନ କରୁଥବିାରବରଳ ରରାରର୍ଇ 

ଖଚ୍ଚ ୍ଏବଂ ରରାରର୍ୟା ବାବଦ୍କୁ ଖଚ୍ଚକ୍ୁ ଭାରତ ସରକାର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଖଚ୍ଚ ୍କରୁଥବିା 

ରବରଳ ଓଡଶିା ସରକାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଖଚ୍ଚ ୍କରୁଥାେି 

ଉରେଶୟ 

 ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ 

ରେଣୀରର ପଢୁଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପଷିୃ୍ଟକର ଉନ୍ନତି ଏ ାର ମଖୁୟ ଉରଦ୍ଦଶୟ। 

 ଗରିବ ଓ ଅନଗ୍ରସର ରେଣୀର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା। 

 ମରୁଡି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଥମିକସ୍ତରର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ପଷିୃ୍ଟକର ଖାଦ୍ୟ 

ରର୍ଯାଗାଇବା। 

 ଖାଦ୍ୟାଭାବରୁ ରକୌଣସି ଶଶିରୁ ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ର ବନା ି େଁ। 

 ରେଣୀରର ରକୌଣସି ପିଲା ରଭାକିଲା ର ିରବ ନା ି େଁ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯୟ୍ ଦ୍ବିସରର ସବୁ 

ପିଲାଙୁ୍କ ଉନ୍ନତମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ଦ୍ଆିରି୍ଯବ। 

 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରର ପଷିୃ୍ଟର୍ଯକୁ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। 

 ଲିଙ୍ଗଗତ ଓ ସାମାଜ୍ିକ ସମାନତା ସ ତି ଏକତ୍ରତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ର ଣ। 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନର ସାପ୍ତାହୀକ ଖ୍ାଦ୍ୟ ତାଲିକା 
Mid Day Meal Weekly Menu 

DAY MDM (Class I-VIII) 

 

Calorie Intake Protein intake 

Primary Up.  

Primary 

Primary Up.  

Primary 

Monday Bhata and Dalma 503.8 745.5 13.09 18.2 

Tuesday Bhata and Soya Badi 
Curry 

470.8 719.5 14.09 25.12 

Wednesday Bhata and Egg Curry 506.3 721.0 14.29 18.3 

Thursday Bhata and Dalma 503.8 745.5 13.09 18.2 

Friday Bhata and Soya Badi 
Curry 

470.8 719.5 14.09 25.12 

Saturday Bhata and Egg Curry 506.3 721.0 14.29 18.3 

 Total 493.6 

(450 gm) 

728.67 

(700gms) 

13.8 gms 

(12 gms) 

20.5 gms 

(20 gms) 
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୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷ ୍ପାଇ ଁପିଲାମାନଙ୍କର ଖ୍ାଦ୍ୟ ତଥା ଅଥର୍ ପରିମାଣ 

Category 
Food Grains 

(Rice) 

Ration cost 

Total 
Central 

share 

State share as 

per norm 

Over & 

above State 

share 

Primary School 

students 

100gms. Rs.2.69 Rs.1.79 Rs.0.45 Rs.4.93 

Upper Primary 

Students 

150 gms. Rs.4.03 Rs.2.68 Rs.0.65 Rs.7.36 

 

ପରିସର 

ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାରର ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ର୍ର ୩୧,୭୪୮ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର 

୨୭,୩୭,୦୬୧ ଜ୍ଣ ପିଲା ଏବଂ ୨୪,୦୩୯ଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର ୧୬,୪୦,୬୪୩ 

ଜ୍ଣ ପିଲା ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ର ାଇଛେି। 

 

ରରାରର୍ଷୟା ତଥା ସହକାରୀ 

 ଏ ି ବଶିାଳ ରର୍ଯାଜ୍ନାକୁ କାର୍ଯୟ୍କାରୀ କରିବାରର ୧,୨୦,୪୨୨ ଜ୍ଣ ରରାରର୍ୟା ତଥା 

ସ କାରୀ ନିରୟାଜ୍ତି ର ାଇ ମାସିକ ୧୪୦୦େଙ୍କାର ସ ାୟତା ୧୦ମାସ ପାଇ େଁ ପାଉଛେି। 

ଏ ି ଅଥ ୍ସିଧାସଳଖ ରସମାନଙ୍କ ବୟାଙ୍କ ଖାତାକ ୁପଠାର୍ଯାଉଛି। 

 

ର୍ଯାଞ୍ଚ ଓ ପରିଦ୍ଶନ୍ 

 ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ୟୁନିେର କମକ୍ତ୍ତା୍ମାରନ ଜ୍ିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରର ର୍ଯାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 

ରଭାଜ୍ନ ସଂପକିତ ସବୁଧିା ଅସବୁଧିାକୁ ର୍ଯାଞ୍ଚ କରୁଛେି। 

 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନରର ଅଗ୍ରଗତ ି ଏବଂ ଏ  ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକୁ ସମଦିୃ୍ଧ କରିବା ତଥା 

ନୀତିଭିତି୍ତକ ରନବା ପାଇ େଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଷି୍ଟଅରିଂ-ତଥା-ଶଙୃ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ସମିତି 

କାର୍ଯୟ୍ କରୁଛି। 

 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକ ୁ ବୁଝିବା ପାଇ େଁ ମାସିକିଆ ଭିଡଓି 

କନଫରରନସ ଅନୁଷି୍ ଠତ ର ଉଅଛି। 

 ଅନଲାଇନରର ପ୍ରରତୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତଥୟ ସଂଗ୍ର  କରାର୍ଯାଇ ଶନୂୟ ନାମରଲଖା 

ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଥ ୍ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅପବୟବ ାର, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ବନ୍ଦ ଆଦ୍ି 

ଘେଣାର ସଧୁାର ଅଣାର୍ଯାଉଛି। 
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 ସମ୍ବାଦ୍ପତ୍ର କେିଂ, ବଦି୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ର ଲପ ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନୟ ଉଚ୍ଚ 

କତ୍ତ୍ୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥବିା ମାମଲା ବିର୍ୟରର ସମୟକ ୁ ସମୟ ର୍ଯାଞ୍ଚ 

କରାର୍ଯାଉଛି। 

 ମଧ୍ୟହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ପରିଚାଳନାକ ୁସସୁଂ ତ କରିବା ପାଇ େଁ SMS Bases Monitoring 

ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାର୍ଯାଇଛି। 

ନୀତରି ସତୁ୍ରପାତ 

 ଜ୍ାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ 

ନିୟମ, ୨୦୧୫ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ନୟିମ,୨୦୧୬ ଲାଗ ୁ କରାର୍ଯାଇଛି। 

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ କମିଶନ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଛି ଓ DRDAର ପକଳ୍ପ ନିରଦ୍ଦଶ୍କଙୁ୍କ ଜ୍ିଲ୍ଲା 

ସ୍ତରୀୟ ଅଭିରର୍ଯାଗ ଶଣୁାଣ ିଅଧକିାରୀ ରଘାର୍ଣା କରାର୍ଯାଇଛି। 

 ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୁତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ରରାରର୍ଇର ପ୍ରଚଳନ ପାଇ େଁ ନତିି 

ନିଦ୍ଧା୍ରଣ  କରିଛେି ରର୍ଯଉ େଁଥରିର କ୍ଷଦୁ୍ର ଦ୍ାତବୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ ତି ସ୍ବଂୟସ ାୟକ ରଗାଷି୍ ଠ, 

ସ୍ବଂୟସ ାୟକ ମ ାସଂଘ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ର ଣ କରିପାରିରବ ବତ୍ତମ୍ାନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ରାଜ୍ୟରର ୬ରଗାେି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରରାରର୍ଇ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ 

ପରିରବର୍ଣ କରୁଛେି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ  କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ମ ିଳା ସ୍ବୟଂ ସ ାୟକ ରଗାଷି୍ ଠର 

ପ୍ରରତୟକ୍ଷ ସଂପକିୃ୍ତକୁ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବାପାଇ େଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ମାଗଦ୍୍ଶକିା ପ୍ରଣୟଣ 

କରିଛେି। 

ସରଚତନତା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ନରଭମ୍ବର ମାସର ୧୪ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରର ସ୍କଲୁପିଲା , ପିତାମାତା , ରରାରର୍ୟା 

ମାନଙ୍କ ପାଇ େଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ସରଚତନତା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ର ାଇଥଲିା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନରର 

ରକୌଣସି ଦୂ୍ଘେ୍ଣାର ସରଚତନତା ପାଇ େଁ ଚତି୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିରର୍ଯାଗିତା ଓ ଡ୍ରାମାର ଆରୟାଜ୍ନ 

କରାର୍ଯାଇଥବିା, ରର୍ଯଉ େଁଥରିର ୬୦ ଜ୍ଣ ଭାଗ 

ରନଇଥରିଲମଧ୍ୟାହ୍ନରଭାଜ୍ନଉତ୍ତମସଂଞ୍ଚାଳନପାଇ େଁଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରରର , ବ୍ ଲକସ୍ତରରର ପରୁସ୍କାର 

ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଥଲିା 

ଏଲ୍.ପି.ଜ୍ି. ଗୟାସ ସଂରର୍ଯାଗ 

ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧମୂ ୀନ ତଥା ପରିରବଶ ସରୁକ୍ଷା ନିମରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ ବ ପାଣ୍ଠରୁି ୨୨,୨୧୦େି ବିଦ୍ୟାଳୟରର ଏଲ୍.ପି.ଜ୍ି 

ଗୟାସ ସଂରର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ ୍ସରକାର ଆ ୁରି ୧୦,୦୦୦ ବଦି୍ୟାଳୟରର 

ଏଲ୍ପିଜ୍ି ସଂରର୍ଯାଗ ନିମରେ ୭ରକାଟି ୫୦ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ଇଛେି। 

ଓଜ୍ନ ର୍ଯନ୍ତ୍ର 
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ରକନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜ୍ଗତ୍ସି ଂପରୁ ସମସ୍ତ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, ରଢଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, 

ରକନୁ୍ଦଝର ଓ ସନୁ୍ଦରଗଡର ଆଂଶକି ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର 

ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରର ଓଜ୍ନରର ଅନୟିମିତତାକୁ ରରାକିବା ପାଇ େଁ  ଓଜ୍ନ ର୍ଯନ୍ତ୍ର 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଅଛି 

ହାତଧଆୁ ଅଭିର୍ଯାନ 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନରର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ବାସ୍ଥୟ ଓ ପରିମଳ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଗରୁୁତ୍ ବ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛିରତଣ ୁାତଧଆୁଅଭର୍ଯାନ ଓ ରକ୍ତ ୀନତା କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକ ୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ସ ତି ରର୍ଯାଡା 

ର ାଇଛିଏ ିକାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରରପିଲାମାନଙୁ୍କତରଳସାବୁନରର୍ଯାଗାଇଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି। 

ମଲେିେୟାପ ୍ମଲେି କୟାପ ୍ (ସମ ୁ  ାତ ଧଆୁ) ରର୍ଯାଜ୍ନା ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 

ପଦ୍ଧତି ଅରେ। ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାରର ୪୫ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ବୟୟରର ୩୦୦୦େି ବଦି୍ୟାଳୟରର ଏ  ି

ପଦ୍ଧତି ଅନସରଣ କରିବାକୁ ପଦ୍ରକ୍ଷପ ନିଆର୍ଯାଇଛି। 

  ାତଧଆୁ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକ ୁ ଆ ୁରି ତ୍ବରାନି୍ନତ କରିବାପାଇ େଁ ଚଳିତ ବର୍ ୍ ୫୯୦େି 

ବିଦ୍ୟାଳୟ ର୍ଯଥା-କେକ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ବାରଙ୍ଗ ବ୍ ଲକରର ୧୧୫େି, ରଖାଦ୍ଧା୍ ବ୍ ଲକରର 

୧୬୦େି, ସନୁ୍ଦରଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ଗରୁୁଣି୍ଡଆ ବ୍ ଲକରର ୧୦୫େି, ରକନୁ୍ଦଝର ଜ୍ିଲ୍ଲାର 

ଝୁମୁ୍ଫରା ବ୍ ଲକରର ୧୦୫ ଏବଂ ବରଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ଅମ୍ଭାରଭାନା ବ୍ ଲକରର ୧୦୫େି 

କ୍ଷଦୁ୍ର  ାତଧଆୁ ଆସ୍ଥାନ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି। 
 

 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନରର ଦୁ୍ର୍୍ଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 

 ପ୍ରରତୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥରର ଡାକ୍ତର ଖାନାରଅପତ୍କାଳୀନ ଦୁ୍ରଭାର୍ 

ସ ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ନସ୍ବାସ୍ଥୟ ଓ ପାନୀୟ ଜ୍ଳ ବଭିାଗର ଦୁ୍ରଭାର୍ ଉରଲ୍ଲଖ 

କରାର୍ଯାଇଛି। 

 ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନରର ରକୌଣସି ଦୁ୍ଘେ୍ଣାକ ୁ ରରାକବିା ପାଇ େଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 

ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରରତୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି। 

 ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜ୍ଣାଇଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି ରର୍ଯ ପିଲାଙୁ୍କ ଖାଇବାକ ୁ

ରଦ୍ବାପବୂରୁ୍ ରସ  ିଖାଦ୍ୟକୁ ସଂପକୃ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକ, ମାତୃସମିତିର 

ସଦ୍ସୟ କମି୍ବା ଅବିଭାବକ ଏ ାକ ୁଚାଖବିା ଜ୍ରୁରୀ ଅରେ। 

 ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସରୁକ୍ଷା ଆରୟାଗଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବଦି୍ୟାଳୟର ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ରରାରର୍ଇଶାଳା ଦ୍ବାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର 

ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି। 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ଉନ୍ନତି୍ତରର ଭାଗିଦ୍ାରୀ 
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1. ବଶି୍ବ ଖ୍ାଦ୍ୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ - ବିଶ୍ ବ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ସ ାୟତାରର ଗଜ୍ପତି 

ଜ୍ିଲ୍ଲାରର ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ସରୁକି୍ଷତ ରଲୌ ସାରର୍ଯକୁ୍ତ ଚାଉଳରର ଖାଦ୍ୟ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇ ପରିରବର୍ଣ କରାର୍ଯାଇଥଲିା। ଏ ାଦ୍ ବାରା ପିଲାମାନଙ୍କର 

ରକ୍ତ ୀନତା ରରାଗ ହ୍ରାସ ପାଇଥଲିା। ପରବତି୍ତ ପର୍ଯୟ୍ାୟରର ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକ ୁ

ସରକାର ନଜି୍ସ୍ ବ ପାଣ୍ଠରିର ପରିଚାଳନା କରୁଛେି। ଏ  ିକାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକ ୁରଢଙ୍କାନାଳ 

ଜ୍ିଲ୍ଲାରର କାର୍ଯୟ୍କାରୀ କରୁଛେି। 

 ରକନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରରାରର୍ଇଶାଳମାନଙ୍କରର ମଧ୍ୟ ଏ  ିସରୁକି୍ଷତ ରଲୌ ସାରର୍ଯକୁ୍ତ 

ଚାଉଳର ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ େଁ ବିଶୟଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ରସମାନଙୁ୍କ ସ ାୟତା କରୁଛେି। 

 

2. (UNICEF) ୟୁନିରସଫ- ୟୁନରିସଫ୍ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର 

ରବୈର୍ୟିକ ସ ାୟତା କରୁଛି। ଏ  ି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ସାପ୍ତା ିତ ଖାଦ୍ୟ 

ତାଲିକା ରର ଆବଶୟକ କାରଲାରୀର ସି୍ଥତି ନଦ୍ଧା୍ରଣ କରିବାରର ମଧ୍ୟ ସ ରର୍ଯାଗ 

କରୁଛି। ଜ୍ିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବ୍ ଲକସ୍ତରୀୟ ଅଧକିାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯୟ୍ଦ୍କ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ 

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ସ ରର୍ଯାଗ କରୁଛି। 

 

 ପାଠୟପସୁ୍ତକ ମଦୁ୍ରଣ ଓ ବପିଣନ (ଟି.ବ.ିପି ଏଣ୍ଡ ଏମ)୍ 

 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରେଣୀରୁ ସପ୍ତମ ରେଣୀ ପର୍ଯୟ୍େ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ େଁ 

ଜ୍ାତୀୟକରଣ ପାଠୟ ପସୁ୍ତକର ମଦୁ୍ରଣ ଓ ରର୍ଯାଗାଣ ନିମରେ ପାଠୟପସୁ୍ତକ ମଦୁ୍ରଣ ଓ ବିପଣନ 

ନାମକ ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ୧୯୬୨ ମସି ାରର ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ 

ର ାଇଥଲିାବିଦ୍ୟାଳୟର୍ଯାଉଥବିା ଓଡଶିାର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଏବଂ ଏ ାର ପରଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ୟର 

ଓଡଆି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ପାଠୟପସୁ୍ତକ ରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ବା ଏ ାର ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ 

 ୨୦୦୩-୦୪ ମସି ାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ/ସରକାରୀ ସା ର୍ଯୟପ୍ରାପ୍ତ 

ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା ପାଠୟପସୁ୍ତକ ରର୍ଯାଗାଣ ପାଇ େଁ 

ପଦ୍ରକ୍ଷପ ଗ୍ର ଣ କରିଛେିସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସା ାର୍ଯୟ ବୟତିରରକ ଅନୟ 

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ୨୦୧୧-୧୨ରୁ ବିକ୍ରୟ ରକନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ଅଧା 

ମଲୂୟରର ପସୁ୍ତକ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରାର୍ଯାଉଅଛି।ଏତଦ୍ବୟତୀତ େି.ବି.ପି.ଏମ. ପରଡ଼ାଶୀ ରାଜ୍ୟ 

ର୍ଯଥା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରରଦ୍ଶ (ସୀମାନ୍ଧ୍ର), ଝାଡଖଣ୍ଡ, ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ, ମ ାରାଷ୍ଟର, ଗଜୁ୍ୁରାେ, 

ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦ୍ିଲି୍ଲର ଓଡଆି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇ େଁ ଓଡଆି ପାଠୟପସୁ୍ତକ ରର୍ଯାଗାଇ 

ଆସଅୁଛି 
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 ଏତଦ୍୍ ବୟତୀତ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତି୍ତ କ୍ରରମ  ଏ ି ସଂସ୍ଥା ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର 

୧,୪୬,୨୬,୧୨୩ ଖଣ୍ଡ ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଉତଥ୍ଥାନ ପ୍ରତକିାରୀ ଶକି୍ଷା ପସିୁ୍ତକା ଓ ୨୮,୧୧,୧୯୬ ଖଣ୍ଡ 

ଉତ୍କର୍ ୍ପସିୁ୍ତକା ଛପାର୍ଯାଇ ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି 

 ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ା ପାଠୟ ବର୍ର୍ର ସମଦୁ୍ାୟ ୪,୪୪,୭୨,୬୯୩ ସଂଖୟକ ପସୁ୍ତକ 

ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସା ାର୍ଯୟପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୧ମ ରୁ ୮ମ ରେଣୀର 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବିନା ମଲୂୟରର ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି। ରର୍ଯଉ େଁଥରିର ଉଜ୍ଜଳ ଉତ୍ଥାନ 

ଓ ଉତ୍କର୍ର୍ର ପସୁ୍ତକ ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ ଅରେ। 

ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା 

ରାଜ୍ୟରର ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାର ରଦ୍ଖାଶଣୁା ପାଇ େଁ ୧୯୮୩ ମସି ାରର ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା 

ନିରଦ୍ଦଶ୍ାଳୟ ଗଠତି ର ାଇଥଲିା ରାଜ୍ୟରର ୮୦୫୭େି ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦ୍ାନପ୍ରାପ୍ତ 

ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ୮୧୪ ସ୍ବୀକତୃିପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ର ିଛି 

୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାର ବଭିିନ୍ନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

 ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ େଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୯-୨୦ 

ମସି ାରର ୫,୨୯,୫୩୮ ନବମ ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ପ୍ରରତୟକ ୨୬୦୦ େଙ୍କାର 

ମାଗଣା ସାଇରକଲ ବିତରଣ କରାର୍ଯାଇଛି ଏଥପିାଇ େଁ ୧୫୮ ରକାେି େଙ୍କାର 

ବୟୟବରାଦ୍ ର ାଇଛି। ଏ  ିବତିରଣ କାର୍ଯୟ୍ ଚାଲୁ ର ିଛି। 

 ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ, ଅନୁଦ୍ାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦି୍ୟାଳୟ, ମାଦ୍ରାସା ଏବଂ ସଂସ୍କତୃ ରୋଲ 

ମାନଙ୍କରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥବିା ପ୍ରରତୟକ ନବମ ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନା 

ଦ୍ବାରା ଉପକୃତ ର ାଇଛେି। 

 ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକୁ ସରକାର ଗଙ୍ଗାଧର ରମ ର ଶକି୍ଷାମାନକ ବୃଦି୍ଧ ରର୍ଯାଜ୍ନାରର 

ସଂଶ୍ି ନଷ୍ଟ କରିଛେି। 

ସସମ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ 

ବଦି୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରର ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନଜି୍ର ପ୍ରତଭିାକୁ ବକିଶତି ପାଇ ଁ

ଉତ୍ସାହତି କରିବା ନମିରନ୍ତ ସରକାର ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରର ନମି୍ନଲିଖ୍ତି ୩ଟି 

ବୃତି୍ତ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତି 

(କ) ଓଡିଆ ଭାର୍ଷା ବୃତି୍ତ: 

ଓଡଆି ଭାର୍ାର  ଆଦ୍ର ଏବଂ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ନିମରେ  ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ 

ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ  ାଇସ୍କଲୁ ପରୀକ୍ଷାରର ଓଡଆି ଭାର୍ାରର  ସବା୍ଧକି ନମ୍ବର 
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ରଖଥିବିା ପ୍ରରତୟକ ବ୍ ଲକର ୧୦ଜ୍ଣ, ମୟୁନସିିପାଲ କରପା୍ରରସନର ୧୦ଜ୍ଣ 

ରଲଖ େଁାଏ, ମୟୁନିସିପାଲିେିର ୫ ଜ୍ଣ ରଲଖ େଁାଏ ଓ ପ୍ରରତୟକ NAC ର ୨ ଜ୍ଣ 

ରଲଖ େଁାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଜ୍ଣ ପିଛା େ.୫୦୦୦/-  ାରରର  ଏକକାଳିନ ପରୁସ୍କାର  

ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ା ପାଇ େଁ ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାରର ୧୭୭ ଲକ୍ଷ 

୪୫ ଜ୍ାର େଙ୍କା ବୟୟ କରାର୍ଯାଇଛି 

 

(ଖ୍) ମଖୁ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଧା ବୃତି୍ତ: 

ଏ ି ବୃତି୍ତ ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ୧୦ମ ରେଣୀ 

ପରୀକ୍ଷାରର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖଥିବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇ େଁ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ। ପ୍ରରତୟକ ବ୍ ଲକର 

୧୦୦ଜ୍ଣ, ମନୁିସିପାଲ କରପା୍ରରସନର ୧୦୦ଜ୍ଣ, ମନୁସିିପାଲିେିର ୫୦ଜ୍ଣ ଏବଂ 

NACର ୨୦ ଜ୍ଣ  ାରରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ଏ ି ପରୁସ୍କାର ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଛିଏ ା 

ଏକକାଳୀନ ବୃତି୍ତ ଓ ଏ ି ବୃତି୍ତ ରାଶରି ପରିମାଣ ପିଲାପିଛା େ.୫୦୦୦/- ଅରେ। 

୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାରର ୧୭ରକାେି ୭୪ଲକ୍ଷ ୫୦ ଜ୍ାର େଙ୍କା 

ବୟୟ କରାର୍ଯାଇଛି 
 

 

(ଗ) ବଦି୍ୟାଳୟ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙୁ୍କ  ସମ୍ବଦ୍ଧନ୍ା: 

ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦ୍ଶମ ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରର 

ଭଲଫଳ କରିଥବିା ପ୍ରରତୟକ ବ୍ ଲକର ୩େି ରଲଖ େଁାଏ, ପ୍ରରତୟକ ମୟୁନିସିପାଲ 

କରପା୍ରରସନର ୨େି ରଲଖ େଁାଏ, ପ୍ରରତୟକ ମୟୁନିସିପାଲିେି ଓ ପ୍ରରତୟକ NAC ର 

୧େି ରଲଖ େଁାଏ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ  ବଦି୍ୟାଳୟ ପିଛା ଏକ 

ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ପରୁସ୍କତୃ କରାରି୍ଯବା ସ ତି ପ୍ରରତୟକ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ୧୦ଜ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖ ି

ଉତ୍ତୀର୍୍ଣ୍ ର ାଇଥବିା ପିଲାମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙୁ୍କ ସମ୍ମାନତି କରାର୍ଯାଇଛି୨୦୧୯-

୨୦ ମସି ାରର ଏ ି ରର୍ଯାଜ୍ନାରର ୧୦ରକାେି ୬୧ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ବୟୟ କରାର୍ଯାଇଛି 
 

ବଦି୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡା ପାଇ ଁ ରପ୍ରାତ୍ସାହନ 

 
 

 ପିଲାଙ୍କର ରଖଳ ପ୍ରତ ିଆଗ୍ର   ବୃଦି୍ଧ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ 

ରଖଳରର ଭାଗ ରନବାର ରର୍ଯାଗୟତା  ାସଲ ପାଇ େଁ ସ୍କଲୁମାନଙୁ୍କ ରଖଳ ସାମଗ୍ରୀ 

ରର୍ଯାଗାଇବା ସ ିତ ରଖଳସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିରର୍ଯାଗିତାର ଆରୟାଜ୍ନ 

କରାର୍ଯାଇଛିଏଥପିାଇ େଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର ୪ରକାଟି 

୭୫ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ବୟୟ କରିଛେି କ୍ରୀଡାରକ୍ଷତ୍ରରର ଉତ୍କର୍ ୍ପ୍ରଦ୍ଶନ୍ କରିଥବିା ୩୦େି 

ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଥକି ରପ୍ରାତ୍ସା ନ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଛି। 
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 ବିଦ୍ୟାଳୟରର ପିଲାମାନଙ୍କର ରକୌଣସି ଦୂ୍ଘେ୍ଣା ଓ ଅଘେଣ ର ରଲ ରସମାନଙ୍କ 

ପାଇ େଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୪-୧୫ ମସି ାରୁ ୨ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ପର୍ଯୟ୍େ ଆଥକି 

ସ ାୟତା ବୟବସ୍ଥା କରିଛେି ଏଥ ି ପାଇ େଁ ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର ୫୬ଜ୍ଣ 

ଉପରଭାକ୍ତାଙୁ୍କ ୭୨ଲକ୍ଷ ୪୫ହଜ୍ାର େଙ୍କାର ସ ାୟତା ରାଶ ିପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି। 
 

 ଏଥସି ିତ ବ୍ ଲକଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅନୁଦ୍ାନପ୍ରାପ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟର ରକୌଣସି କମଚ୍ାରୀର 

ରସବାକାଳୀନ ମତୁୃୟ ର ରଲ ରସମାନଙ୍କର ନକିେ ସମ୍ପକୀ୍ୟଙୁ୍କ ୨ଲକ୍ଷ େଙ୍କାର 

ଆଥକି ସ ାୟତା ରଦ୍ବାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି। ଏ  ିବୟବସ୍ଥାରର ୨୦୧୯-୨୦ 

ମସି ାରର ୧୩୯େି ପରିବାରକୁ ୨ରକାଟି ୭୮ ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି। 

 ୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର ପାଠାଗାର ସ୍ଥାପନ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇ େଁ ସରକାର ୮୩୬୫େି 

ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 

ଟ.୧୮,୨୩,୬୦,୦୦୦ଙ୍କା ବୟୟ କରିଛେି ରର୍ଯଉ େଁ ବଦି୍ୟାଳୟରର ୨୦୦ରୁ ଅଧକି 

ପିଲା ପଢୁଛେି ତାଙୁ୍କ ୨୫୦୦୦ ଜ୍ାର େଙ୍କା ରଲଖ େଁାଏ ଓ ୨୦୦ରୁ କମ ୍ପିଲା ଥବିା 

ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୨୦,୦୦୦ େଙ୍କା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇ େଁ ୨୭୪୦ ଜ୍ଣ ଚୁକି୍ତ ଭିତି୍ତକ ଶକି୍ଷକ ନିରୟାଜ୍ନ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଅନ୍ 

ଲାଇନ୍ କମ୍ପୟୁେର ରବସଡ୍ ପ୍ରତିରର୍ଯାଗିତା ପରୀକ୍ଷା କରାର୍ଯାଇଛିଏ ି 

ପ୍ରତିରର୍ଯାଗିତା ସରିର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଶଘି୍ର ରର୍ଯାଗୟ ଶକି୍ଷକ ମାନଙୁ୍କ ନରିୟାଜ୍ନ 

କରାରି୍ଯବ। 

 

 

 

ଓଡିଶା ଆଦ୍ଶ ୍ବଦି୍ୟାଳୟ ରର୍ଯାଜ୍ନା 

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଅଦ୍ଧ ୍ସ ରାଞ୍ଚଳର ରମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଇଂରାଜ୍ୀ ମାଧ୍ୟମରର 

ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା ପାଇ େଁ ରାଜ୍ୟର ୩୧୪େି ବ୍ ଲକରର ଆଦ୍ଶ ୍ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ ଠା କରିବା ପାଇ େଁ 

ପ୍ରୟାସ ଜ୍ାରିର ିଛି। ଏ ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଡୁକି ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦି୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚାରର ସମସ୍ତ 

ପ୍ରକାରର ଭିତି୍ତଭୂମି ସ ିତ ଅନୟାନୟ ସମସ୍ତ ସବୁଧିା ରର୍ଯାଗାଇଦ୍ିଆର୍ଯାଉଛି   

 ଓଡିଶାର ରର୍ଯାଗୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରର ପ ଞ୍ଚ ି ରସମାନଙୁ୍କ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷା 

ରର୍ଯାଗାଇବା ପାଇ େଁ  ଓଡଶିା ଆଦ୍ଶ ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ରର୍ଯାଜ୍ନା ଏବଂ ନିଦି୍ଦଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତି୍ତକ 

ରର୍ଯାଜ୍ନା ଅରେ 

ଓଡିଶା ଆଦ୍ଶ ୍ବଦି୍ୟାଳୟ ରୁପରରଖ୍ 
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 ପ୍ରରତୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ତଳ ମ ଲାରର ୩୨େି ଗ ୃ ଓ ଉପର ମ ଲାରର 

୩୨େି ଘର ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ରେଣୀଗ ୃର ବୟବସ୍ଥା ର ଛିି 

 ପ୍ରଥମ ଦ୍ଫାରର ଏ  ି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତି୍ତଭୂମି ପାଇ େଁ ୩ ରକାେି ୨ ଲକ୍ଷ ଥବିା 

ରବରଳ ୨ୟ ଦ୍ଫାରର ଏ ାକୁ ୩ ରକାେି ୬୯ ଲକ୍ଷକ ୁ ବୃଦି୍ଧ କରାର୍ଯାଇଥଇଲା 

ବତ୍ତମ୍ାନ ଏ ା ୫ ରକାେି େଙ୍କାରର ପ ଞ୍ଚଛିି  

 ପ୍ରରତୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ସଚୁନା ଓ ରର୍ଯାଗାରର୍ଯାଗର ପ୍ରର୍ଯକିୁ୍ତ ବିଦ୍ୟାପାଇ େଁ 

ଆବଶୟକ ଭିତି୍ତଭୂମି ଥବିା ସ ତି ଇଣ୍ଟରରନେ ସଂରର୍ଯାଗ ର ଛିି 

 କ୍ରୀଡା ପାଇ େଁ ସମସ୍ତ ସବିୁଧା ଥବିା ରବରଳ ଅନୟାନୟ ସ ରର୍ଯାଗି ପାଠ ର ବୟବସ୍ଥା 

ର ଛିି 

 ଏ ି ବଦି୍ୟାଳୟରର ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣତି ଓ ଇଂରାଜ୍ୀ ବିର୍ୟରର ଶକି୍ଷାଦ୍ାନକୁ ଗରୁୁତ୍ ବ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି 

 ଏ ି ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୦ ପ୍ରତଶିତ ସ୍ଥାନ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇ େଁ ସଂରକି୍ଷତ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ଆଦ୍ଶ ୍ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରର ର୍ଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀ ପର୍ଯୟ୍େ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ମାଗଣା 

ରପାର୍ାକ, ପସୁ୍ତକ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନରଭାଜ୍ନର ପାଇ େଁ ସବୁଧିା ରର୍ଯାଗାଇ ଦ୍ଆିର୍ଯାଇଅଛି।  

 ଆଦ୍ଶ ୍ବଦି୍ୟାଳୟରର ଆବଶୟକୀୟ କମ୍ପୟୁେର ଓ ଇଣ୍ଟରରନେର ସବୁଧିା ରର୍ଯାଗାଇ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଛି।  

 ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦି୍ଧ ପାଇ େଁ ଆବଶୟକୀୟ ବିଜ୍ଞାନଗାର ଓ 

ପାଠାଗାରର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥପିାଇ େଁ ସ ଶକି୍ଷକଙ୍କର ବୟବସ୍ଥା 

କରାର୍ଯାଇଛି। 

 ଏ ାକ ୁ ଏକ ଉନ୍ନତମାନର ଅନୁଷ୍ଠାନରର ପରିଣତ କରିବା ପାଇ େଁ ପ୍ରୟାସ ଜ୍ାରି 

ର ିଅଛି 

 ଏ  ିବିଦ୍ୟାଳୟର୍ଷ୍ଠରୁ ଦ୍ ବାଦ୍ଶ ରେଣୀ ପର୍ଯୟ୍େ ର ବି ଓ ପ୍ରରତୟକ ୨େି ରସକସ୍ନ 

ସ ତି ରସକସ୍ନ୍ରର ୪୦ ଜ୍ଣ ପିଲା ର  ିପାରିରବ 

 ପ୍ରରତୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରର ୨୧ ଜ୍ଣ ଶକି୍ଷକ, ୨ଜ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାରିକ, ଜ୍ରଣ କିରାଣୀ ଓ 

୩ଜ୍ଣ ଚତୁଥ ୍ରେଣୀ କମଚ୍ାରୀ ର ରିବ 

 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରପାର୍ାକ, ରଲାରଗା, ବୟାଜ୍ ଓ ରବଲେ୍ ରର୍ଯାଗାଇ 

ଦି୍ଆ ର୍ଯାଉଛି 

 ଏ ାକୁ ଶକି୍ଷାର ଏକ ଉତ୍କର୍ ୍ରକନ୍ଦ୍ର ଭାବରର ପରିଣତ କରିବାପାଇ େଁ ପ୍ରୟାସ ଜ୍ାରି 

ର ଛିି 

ଅଗ୍ରଗତ ି
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 ୨୯େି ଜି୍ଲ୍ଲାର ୩୧୪େି ଆଦ୍ଶ ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ବର୍ ୍ ସଦୁ୍ଧା ୨୧୪େି 

ଆଦ୍ଶ ୍ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଖାଲାର୍ଯାଇଛି ୩୦େି ଆଦ୍ଶ ୍ବିଦ୍ୟାଳୟକ ୁଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ 

ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନିତ କରାର୍ଯାଇଛି ପିଲାମାନଙୁ୍କ ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ ବାରା  ଚୟନ 

କରାର୍ଯାଇ ନାମ ରଲଖା ର୍ଯାଉଛି  ଏବଂ ବତ୍ତମ୍ାନ ୨୧୪େି ଆଦ୍ଶ ୍

ବିଦ୍ୟାଳୟରର ୫୮୭୧୨ ଜ୍ଣ ପିଲା ର୍ଷ୍ଠରୁ ଏକାସଧ ରେଣୀରର ନାମ 

ରଲଖାଇଛେି ୨୨୪୬ ଜ୍ଣ ଶକି୍ଷକ ଓ ୫୫୩ ଜ୍ଣ ଅଣଶକି୍ଷକଙୁ୍କ  ନିର୍ଯକିୁ୍ତ 

ଦି୍ଆର୍ଯାଇଛି ରର୍ଯାଗ ରଦ୍ଇଥବିା ଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶକି,୍ଣ ମଧ୍ୟ 

ଦି୍ଆର୍ଯାଇଛି ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମରୁ ଇଂରାଜ୍ୀ ମାଧ୍ୟମକୁ ସଗୁମ କରିବା 

ପାଇ େଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି 

ଓଡିଶା ଆଦ୍ଶ ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଡୁିକ ୁ ଅନ୍ଲାଇନରର ରଦ୍ାରଖ କରିବା 

ପାଇ େଁ ମାନୟବର ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା.୧୧.୧୧.୨୦୧୯ରିଖରର Enterprise Resource 

Planning ନାମରର ଏକ ଆପ ୍ଉଦ୍୍ଘାେନ କରିଛେି 

     ୧୦୦ଟି ଆଦ୍ଶ ୍ବଦି୍ୟାଳୟର ୨୦୧୯ ୧୦ମ ରବାଡ ୍ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିମ୍ନରର ପ୍ରଦ୍ାନ 

କରାଗଲା  

CBSE  ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଇଥବିା ରମାେ ପିଲା ୫୯୮୧ 

ପାସ କରିଥବିା ରମାେ ପିଲା ୪୯୨୬ 

 ପାସ  ାର ୮୨.୧୨% 

୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ରଖଥିବିା ପିଲା ୫.୬% 

୬୦ରୁ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧକି ରଖଥିବିା ପିଲା ୬୨.୫% 

ଶତକଡା ଶର  ପାସ କରିଥବିା ବିଦ୍ୟାଳୟ 

ସଂଖୟା 

୯% 

 ଆସୋ ଆଥକି ବର୍ର୍ର ଆ ୁରି ୩୦େି ଆଦ୍ଶ ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର 

ରର୍ଯାଜ୍ନା ର ଛିି 

 

ରାଜ୍ୟ ମକୁ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (State Institute of Open 

Schooling) 

 ରାଜ୍ୟର ୩୦େି ଜ୍ଲି୍ଲାର ୩୧୪େି ବ୍ଲକରର ୩୪୪େି ରକନ୍ଦ୍ରରର ରାଜ୍ୟ 

ମକୁ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତଷି୍ ଠାନ ରଖାଲା ର୍ଯାଇଅଛି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଥବିା, ଗ୍ରାମୀଣ  

ଓ ସ ରାଞ୍ଚଳର ଶକି୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ର୍ଯବୁକ/ ର୍ଯବୁତୀ ଏବଂ କମଜ୍୍ୀବୀ ପରୁୁର୍, ମ ଳିା 
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ରର୍ଯଉ େଁମାରନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରିନା େଁାେି ରସ ମିାନଙୁ୍କ ମାଟି୍ରକ 

ପରୀକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇ େଁ ଉତ୍ସା ତି କରି ଶକି୍ଷାଦ୍ାନ ରଦ୍ବା ଓ ସମାଜ୍ରର 

ମଖୁୟ ରରାତରର ସାମିଲ କରାଇବା ଏ  ି ଅନୁଷ୍ ଠାନର ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ ଅରେ 

୨୦୧୯-୨୦ ମସି ାରର ୮୩୮୭୯ ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ  ି ଅନୁଷ୍ ଠାନରର ନାମ 

ରଲଖାଇଛେି ଓ ବତ୍ତମ୍ାନ ସଦୁ୍ଧା ୪୮୬୦୦ ଜ୍ଣ ମାଟି୍ରକ ପରୀକ୍ଷାରର ଉତ୍ତୀର୍୍ଣ୍ 

ର ାଇପାରିଛେି  

 

ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ଶକି୍ଷା ଗରବର୍ଷଣା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରିର୍ଷଦ୍ 
 

ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଶକି୍ଷା ଅଧନିିୟମ ଆଧାରରର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ଶକି୍ଷା 

ଗରବର୍ଣା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରିର୍ଦ୍କ ୁ ରାଜ୍ୟ ଏକାରଡମିକ୍ ପ୍ରାଧକିରଣ ରଘାର୍ଣା 

କରାର୍ଯାଇଛିଏ ାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷାର ରନତୃତୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାରବ କାର୍ଯୟ୍ କରିବାକୁ 

ରଘାର୍ଣା କରାର୍ଯାଇଛିଏ ି ସଂସ୍ଥା ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାକୁ ବଜ୍ାଏ ରଖବିାରର ସ ରର୍ଯାଗ 

କରିଆସିଛି 

 ରାଜ୍ୟ ଏକାରଡମିକ ୍ପ୍ରାଧକିରଣ  ସିାବରର ଶକି୍ଷା ରକ୍ଷତ୍ରରର ତଥା ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ରକ୍ଷତ୍ରରର ସଂସ୍କାର ଆଣବିାର ଦ୍ାୟୀତ୍ ବ ର ିଛିଏ ି ଦ୍ାୟୀତ୍ ବ ପାଇ େଁ ନିମ୍ ନଲିଖତି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ 

ଗ୍ର ଣ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ବୟସ ଅନୁସାରର ପାଠୟକ୍ରମ, ପାଠୟପସୁ୍ତକ ଓ ପାଠ ଉପକରଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରାର୍ଯାଉଅଛି 

 ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କର ଚାକିରୀକାଳୀନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣର ପାଠୟକ୍ରମ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ନିରେର ଓ ଅବରବାଧ୍ୟ ମଲୂୟାୟନ ନିମରେ ନୟିମାବଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଉଛି 

 ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ନରିଦ୍ଦଶ୍ାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶକି୍ଷା ଗରବର୍ଣା ଓପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରିର୍ଦ୍, 

ଓଡିଶା, ଭୁବରନଶ୍ବରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣରର ୮୦େି ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରତଷି୍ ଠାନ 

କାର୍ଯୟ୍କରୁଛି। ଏ  ିସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପଚଚିାଳିତ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରକାର, 

ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଥବିା ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମ ଓ ଆବଣି୍ଟତ ସିେ୍ 

ସଂଖୟାକୁ ନିମ୍ ନରର ସାରଣୀରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା। 

କ୍ର.ସଂ.  ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର 

ପ୍ରକାର  

ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଠୟକ୍ରମ  ରମାଟ ସିଟ୍ 

ସଂଖ୍ୟା 

୧.  ଉଚ୍ଚତର ଶକି୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ ୦୨ M.Phil. M.Ed. 

B.Ed.  

24 

100 

250 

୨.   ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ ୧୦  M.Phil. M.Ed. 

B.Ed.  

12 

150 

1200 

୩.  ସରକାରୀ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ୦୨ B.Ed.  200 
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ମ ାବିଦ୍ୟାଳୟ  

୪.   ିନ୍ଦୀ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଅନୁଷ୍ଠାନ 

01 B.HEd. 100 

୫.  ଜ୍ିଲ୍ଲା ଶକି୍ଷା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ 

30 DEl. Ed.  

B.Ed.  

3000 

250 

୬.   ବ୍ଲକ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ 

04 DEl.Ed.  400 

୭. ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା 

ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନ 

31 DEl.Ed.  3000 

 

 ଏତଦ୍୍ ବୟତୀତ, ଜ୍ିଲ୍ଲା ଶକି୍ଷା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପ୍ରତୀଷ୍ଠାନ, କେକରର 

B.P.Ed. ପାଠୟକ୍ରମରର100 ଶକି୍ଷାଥୀ୍ଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି। 

୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷର୍ର ପ୍ରମଖୁ୍ କାର୍ଯୟ୍ାବଳୀ: 
  

 ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସରର ଚଳିତ ବର୍ ୍ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ କମ୍ପୟୁେର ମାଧ୍ୟମରର ଛାତ୍ର 

ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନରର ନାମ ରଲଖା ପାଇ େଁ  ଚୟନ 

କରାର୍ଯାଇଛି 

 ଛଅ ପ୍ରକାରର ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମ ପାଇ େଁପ୍ରାୟ ଦୁ୍ଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧକି ପ୍ରାଥୀ୍ 

ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଇଥରିଲ ଓ ଏ  ି ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟର ୨୦େି 

ଜ୍ିଲ୍ଲାର ବଭିିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରର ଅନୁଷି୍ ଠତ ର ାଇଥଲିା। 

 ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ନିରଦ୍ଦଶ୍ାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଶକି୍ଷା ଗରବର୍ଣା ଓ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ପରିଶଦ୍ ମଧ୍ୟ 

SC ଓ ST ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ତିରନାେି ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ 

ପାଇ େଁ ପ୍ରାଥୀ୍ ଚୟନ କରୁଅଛି। 

 ପ୍ରରବଶକିା ପରୀକ୍ଷାରର ଉତ୍ତୀ୍ର୍ଣ୍ ପ୍ରାଥୀ୍ମାନଙୁ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶକି୍ଷା ଶକି୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ ଠାନରର 

ନାମ ରଲଖାଇବା ପାଇ େଁ ପଠାର୍ଯାଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯୟ୍ କମ୍ପେୁର ଭିତି୍ତକ 

ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରର କରାର୍ଯାଇଥାଏ। 

 ସମସ୍ତ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା ପାଠୟକ୍ରମ ଗଡୁିକ .୦୧.୦୭.୨୦୧୯ ରୁ ଆରମ୍ଭ ର ାଇଅଛି। 

ପାଠୟସଚୂୀ ସଂସ୍କାର  

 ପ୍ରଥମ ରୁ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀର ୭୬େି ପାଠୟପସୁ୍ତକର ପନୂଃନୀରୀକ୍ଷଣ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ର୍ଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ରେଣୀ ପାଇ େଁ କମ୍ପୟୁେର ପାଠୟପସୁ୍ତକ ଓ ଅଷ୍ଟମ ରେଣୀର ଓଡିଆ 

ବୟାକରଣ ବ ିକ ୁନୂତନ ଭାରବ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇଛି 
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 ରତଲୁଗ,ୁ  ନି୍ଦୀ, ଉଦ୍ଦ୍ୃ ଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାର୍ାର ପାଠୟପସୁ୍ତକୁ ଓଡଆିରର ଅନୁବାଦ୍ 

କରାର୍ଯାଇ ସଂଖୟାଲଘ ୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇ େଁ ପାଠପଢାରର ସରୁର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ 

କରାର୍ଯାଇଛି 

 ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଡରି୍ଲାମା (D.El.Ed.) ପାଇ େଁ ନୂତନ ପାଠୟ ଖସଡା ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରାର୍ଯାଇଛି 

 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଶି୍ ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ରବାଡ ୍ ପାଇ େଁ ସିେି ଓ ବିଇଡିର ଏକ ଏକକ 

ରଶୈଖକି କାରଲଣ୍ଡର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇଛି 

 ବିପର୍ଯୟ୍ୟ ପରିଚାଳନା  ସଡକ ସରୁକ୍ଷା ବିର୍ୟ ଗଡୁିକ ୁପାଠୟ ପସୁ୍ତକରର ଅେଭ୍ୁ କ୍ତ 

କରାର୍ଯାଇଛି  

 ଉଦ୍ଦ୍ୁ ଶବ୍ଦରକାର୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କାର୍ଯୟ୍ ଚାଲୁ ର ଛିି  

ରସବାକାଳୀନ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ:- 

 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାରମି୍ଭକ ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା  ପ୍ରତଷି୍ ଠାନଗଡୁକିର ନବନରି୍ଯକିୁ୍ତ ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷକ, 

କଳା ଶକି୍ଷକ ଓ କ୍ରଡିା ଶକି୍ଷକ ପ୍ରଶକି୍ଷକମାନଙୁ୍କ ୭ ଦ୍ନିିଆ ପ୍ରାରମି୍ଭକ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥଲିା ଶକି୍ଷକ ଶକି୍ଷା   କାର୍ଯୟ୍କ୍ରରର ରସମାନଙ୍କର ଦ୍ାୟିତ୍ ବ ଓ ଭୂମିକା ସଂପକର୍ର 

ଏଥରିର ସବିରଶର୍ ଆରଲାଚନା କରାର୍ଯାଇଥଲିା ଏତଦ୍୍ ବୟତତି D.El.Ed ପାଠୟକ୍ରମ 

ପରିଚାଳନାର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ଗି ସଂପକର୍ର ରସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥଇଲା  

 

ଉର୍ଚ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା 
 

୧୯୮୮-୮୯ ମସି ାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରର ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା ଆରମ୍ଭ 

ର ାଇଅଛିଏ  ି ଶକି୍ଷା ୨୧୮େି ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରର କାର୍ଯୟ୍କାରୀ 

ର ଉଛି ର୍ଯା ାକ ି ୧୫େି ସରକାରୀ ଓ ୨୦୩େି ରବସରକାରୀ ଅନୁଦ୍ାନପ୍ରାପ୍ତ 

ମ ାବିଦ୍ୟାଳୟରର ଚାଲୁଅଛି 

 ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଶକି୍ଷା ନିରଦ୍ଦଶ୍ାଳୟ ଅଧୀନରର ୩ରଗାେି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକି୍ଷା କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ 

୨୦୦୦ମସି ାରୁ କାର୍ଯୟ୍କାରୀ କରିଆସଛିୁ ର୍ଯା ାକି ଭୁବରନଶ୍ବର, େହ୍ମପରୁ, ସମ୍ବଲପରୁ 

ଠାରର ଅବସି୍ଥତ  

 

ଏ ି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନଭିର୍ଶୀଳ ର ବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ 

ରରାଜ୍ଗାରକ୍ଷମ ର ବାକ ୁସରୁର୍ଯାଗ ରଦ୍ଇଥାଏ  
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 ୨୦େି ବଭିିନ୍ନ କମବ୍ଦି୍ୟା ଉପରର ଶକି୍ଷା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଉଛି  

 ପ୍ରରତୟକ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରର୍ଯରକୌଣସି ୨େି କମବ୍ଦି୍ୟାରର 

ଶକି୍ଷାଦ୍ାନ କରୁଛେି  

 ୨୦୧୯-୨୦ ଶକି୍ଷାବର୍ର୍ର ସରକାରୀ ଧନ୍ଦାମଳୂକ ବଦି୍ୟାଳୟରର ୫୬୭୭ଜ୍ଣ 

ବିଦ୍ୟାଥୀ୍ ନାମ ରଲଖାଇଛେି 

 

ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଷଦ୍ 
 

ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ଏକ ସ୍ବଂୟଚାଳିତ ସଂସ୍ଥା ର୍ଯା ା ଓଡଶିା ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା 

ଅଧନିୟିମ, ୧୯୫୩ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଛିଏ  ି ସଂସ୍ଥାର ୬େି ପ୍ରାେୀୟ 

କାର୍ଯୟ୍ାଳୟ ର୍ଯଥା- କେକ, ଭୁବରନଶ୍ବର, ବାରଲଶ୍ବର, ସମ୍ବଲପରୁ, ଜ୍ୟପରୁ ଓ 

େହ୍ମପରୁଠାରର କାର୍ଯୟ୍ କରୁଅଛି 

ପରିର୍ଷଦ୍ର ମଖୁ୍ୟ କାର୍ଯୟ୍ବଳୀ 

୧. ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯୟ୍େ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସ ିତ ରସଗଡୁିକର ଫଳ 

ପ୍ରକାଶନକରିବା 

୨. ଉଚ୍ଚବଦି୍ୟାଳୟ, ରାଜ୍ୟମକୁ୍ତବଦି୍ୟାଳୟ, 

ଧନ୍ଦାମଳୂକଶକି୍ଷାଓପ୍ରାଥମିକଡିର୍ ଲାମାପ୍ରଶକି୍ଷଣଶକି୍ଷା ନିମରେ ପାଠୟ ପସୁ୍ତକ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

୩.  ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙୁ୍କ ସ  ବନି୍ଧତ କରିବା  

4. ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବଭିାଗ ନିମରେ ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷକ 

ରର୍ଯାଗୟତା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା 

୫.  ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣ ଶକି୍ଷା ବିଭାଗ ନିମରେ ଓଡିଶା ପ୍ରାଥମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ଶକି୍ଷକ 

ରର୍ଯାଗୟତା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା 

୬.  ଅନଲାଇନ୍ ରର ଓଡଆି ଭାର୍ାର ଅଦ୍ଧବ୍ାରି୍କ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା 

 

 

 

 

 

 

ଉର୍ଚ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ନିରେଶ୍ାଳୟ 
 

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୧୬-୧୭ ମସି ାରର ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ସ ତି ର୍ଯକୁ୍ତ ଦୁ୍ଇ 

ଶକି୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ବିଭାଗରୁ ବଦି୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସ୍ଥାନାେର କରି ସ୍ବେନ୍ତ୍ର 
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ଭାରବ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ନିରଦ୍ଦଶ୍ାଳୟ ସଷିୃ୍ଟ କରିଛେି ଏ ି ନିରଦ୍ଦଶ୍ାଳୟ ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକ 

ଶକି୍ଷାକୁ ସପୁରିଚାଳନା କରିବା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ନିମ୍ ନ ଲିଖତି କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ର ଣ କରିଛେି 

୧. ଆତ୍ମରକ୍ଷା ରକୌଶଳ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ (ବାଳକିା ମାନଙ୍କ ନମିରନ୍ତ) 

 ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମନରର ଆତ୍ମବଶି୍ବାସ ଏବଂ ନିଜ୍କ ୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ରକୌଶଳ 

ଉରଦ୍ଦଶୟରର ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରର ବାଳିକା ମାନଙୁ୍କ ଏ ି ରକୌଶଳର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ 

ଦ୍ିଆରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛି। ଏ  ିପ୍ରସଙ୍ଗରର ୨୦୧୮-୧୯ ଶକି୍ଷାବର୍ର୍ର ୮୮,୦୦୦ 

ବାଳିକାଙୁ୍କ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇଥବିାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଥଲିା। ଏଥ ିନିମରେ ୩ ରକାେି 

ଅଥର୍ାଶ ିମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜରୁ ର ାଇଥଲିା। ଏଠାରର ଉରଲ୍ଲଖ କରାର୍ଯାଇପାରରକ,ି ଏ  ି୩ ରକାେି 

ଅଥର୍ାଶରୁି ୨,୮୫,୨୦,୦୦୦ (୨ ରକାେି ୮୫ ଲକ୍ଷ ୨୦  ଜ୍ାର) ର୍ଯା ାକ ିମଖୁୟ ଅଥର୍ାଶରି 

୯୫% ଅଥ ୍ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ଭାବରର ବିନିରର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଛି। 

 ଏତତ ବୟତୀତ ସଂପ୍ରତି ୨୦୧୯-୨୦ ଶକି୍ଷାବର୍ ୍ପାଇ େଁ ୩ ରକାେି ଅଥର୍ାଶ ିମଞ୍ଜରୁ 

କରାର୍ଯାଇ ଉପରରାକ୍ତ ଶକି୍ଷାବର୍ର୍ର ବାଳିକାମାନଙୁ୍କ (Class-XI and XII) ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ 

ସ୍ତରରର ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦ୍ଆିର୍ଯାଉଅଛି। ଏ ାର ମଧ୍ୟ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ବନିିରର୍ଯାଗ ର ବାର ସମସ୍ତ 

ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜ୍ାରି ର ିଅଛି। 

୨. ୩୦ଟି ଶକି୍ଷା ଜ୍ିଲ୍ଲାର, ୩୦ ରଗାଟି ଉନ୍ନତ ଉର୍ଚ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ମାନଙ୍କରର ସ୍ମାଟ ୍ରେଣୀଗହୃ ବୟବସ୍ଥାପକ ପଦ୍ରକ୍ଷପ 

 ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରର ୩୦ ରଗାେି ଜ୍ିଲ୍ଲାରର ନମନୁାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରର ୩୦ ରଗାେି 

ବିଦ୍ୟାଳୟରର ସଚୂନା ଓ ପ୍ରର୍ଯକିୁ୍ତ ବିଦ୍ୟାକ ୁ ଗରୁୁତ୍ ବ ଦ୍ିଆର୍ଯାଇ ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାର ବିକାଶ 

ନିମରେ ପ୍ରରଚଷ୍ଟା ଜ୍ାରି ର ିଛି। ଉକ୍ତ ପରିରପ୍ରକ୍ଷୀରର ପ୍ରଥମ ଭାଗରର ୧୧ ରଗାେି ଜ୍ିଲ୍ଲାର 

୧୧ ରଗାେି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ୨୦୧୮-୧୯ ଆଥକି ବର୍ର୍ର ୪ ରକାେି ୩୯ ଲକ୍ଷ ୫ 

 ଜ୍ାର ଅଥର୍ାଶ ିମଞ୍ଜରୁ କରାର୍ଯାଇ ଥବିାରବରଳ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥକି ବର୍ର୍ର ୯େି ଉଚ୍ଚ 

ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟକୁ ୩ ରକାେି େଙ୍କାର ଅଥ ୍ମଂଜ୍ୁର କରାର୍ଯାଇଅଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକୁ 

ତ୍ବରାନିତ କରାର୍ଯାଇ ପର୍ଯୟ୍ାୟକ୍ରରମ ଅନୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ିଲ୍ଲାକ ୁଏ ି ବୟବସ୍ଥା ଦ୍ଆିରି୍ଯବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ମଧ୍ୟ ଅଛି। 5T ଧାରଣା ର ଏ ା ଏକ ଅଂଶ ବରିଶର୍ ଅରେ। 

 

ଏହ ିକାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର ମଳୂ ଲକ୍ଷୟ 
 

(କ) ଅଡଓି ଭିଜ୍ୁଆଲ ଆରପ୍ରାଚ ମାଧ୍ୟମରର ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକ ୁତ୍ବରାନତି ଓ ବୃଦି୍ଧ କରାଇବା। 

(ଖ) ଶକି୍ଷା ବୟବସ୍ଥାକ ୁସଦୂୂ୍ର ପ୍ରସାରୀ ଏବଂ ବୃଦି୍ଧ କରାଇବା। 

(ଗ) ଶକି୍ଷା ଗ୍ର ଣ ବୟବସ୍ଥାକୁ ଭାବ ବିନିମୟ ଦ୍ବାରା ବୃଦି୍ଧ ଏବଂ ର୍ଯରୁଗାପରର୍ଯାଗୀ କରାଇବା। 

(ଘ) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ଶକି୍ଷା ଗ୍ର ଣ ଦ୍ଗିରର ରପ୍ରାତ୍ସା ିତ କରାଇବା। 
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(ଉ) ଦ୍ବାଦ୍ଶ ରେଣୀ ମଲୂୟାଙ୍କନ ନିମରେ କମ୍ପେୁର ଓ ଇଣ୍ଟରରନେ ବୟବସ୍ଥାର ସଦୁ୍ପରର୍ଯାଗ 

କରାରି୍ଯବ। 

(ଚ) ଆବଶୟକ ସ୍ଥରଳ, Video Conferencing ମାଧ୍ୟମରର ବଭିାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମକ ୁ

ସମସ୍ତଙ୍କ ରଗାଚରାରଥ ୍ପ୍ରଦ୍ଶନ୍ କରାଇବା। 

 ଏ ିସବୁ ଆବଶୟକତା ଓ ଲକ୍ଷୟକ ୁ ଆଖ ି ଆଗରର ରଖ ି ୧ ରକାେି ଅଥର୍ାଶ ି

ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଶକି୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗଡୁକି ୁଏବଂ ୨ ରକାେି ଅଥର୍ାଶ ିରବସରକାରୀ 

ଅନୁଦ୍ାନଭୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ଗଡୁକି ୁ ୨୦୧୯-୨୦ ଆଥକି ବର୍ର୍ର ମଞ୍ଜରୁ 

କରାର୍ଯାଇଅଛି। ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାର ଅଭିବୃଦି୍ଧ ଏବଂ ସଚୂନା ଓ ପ୍ରର୍ଯକିୁ୍ତ ବଜି୍ଞାନକ ୁଉପରର୍ଯାଗ 

କରି ଗଣୁାତ୍ମକ ଶକି୍ଷାର ଆଧନୁୀକିକରଣ ନିମରେ ଏ  ିଅଥର୍ାଶ ିବିନିରର୍ଯାଗ କରାରି୍ଯବାର 

ଲକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ର ଛିି। 

୩. ଇ-ଆଡମିଶନ 

 ୨୦୧୮-୧୯ ଶକି୍ଷା ବର୍ଠ୍ାରୁ ଏକାଦ୍ଶ ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର admission 

ଅନଲାଇନ ପ୍ରକି୍ରୟାରର SAMS ରପାୋ୍ଲ ଜ୍ରିଆରର ସମ୍ପାଦ୍ନ କରାର୍ଯାଉଅଛି। 

ରସ ିପରି ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବଦ୍ଳି ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ correspondence course admission 

ଅନଲାଇନରର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦ୍ନ କରାର୍ଯାଉଅଛି। ଏ ି ପ୍ରକି୍ରୟା ଚାଲୁ ର ବା ଦ୍ବାରା ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ 

ମାନଙ୍କରର admission ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାବରର ସମ୍ପାଦ୍ନ ର ାଇପାରୁଅଛି। 
 

୪. ନୂତନ ରବସରକାରୀ ଉର୍ଚ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ସ୍ବୀକୃତ ିଓ 

ରଖ୍ାଲିବା 

 ଚଳିତ ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ ୍ ପାଇ େଁ ୦୯ ରବସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 

ମାନଙ୍କର ନୂତନ ଭାରବ ରଖାଲିବା ନିମରେ ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଅଛି। ରସ ିପରି 

ଶକି୍ଷାର ଆବଶୟକତାକୁ ଭିତି୍ତ କରି ୨୭୧ ଓ ୪୫ ରବସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବଦି୍ୟାଳୟ 

ମାନଙୁ୍କ ର୍ଯଥାକ୍ରରମ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରର ସ୍ବୀକୃତି ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଅଛି। 

 

 

 

ଉର୍ଚ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଷଦ୍ 
 

 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ୨୦୧୯ ବାରି୍କ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରୀକ୍ଷାକୁ 

ସମସ୍ତ ବଦି୍ୟାଳୟରର CC TV  ଲଗାଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଛେି  
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୧. ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ୨୦୧୯ ଦ୍ବାଦ୍ଶ ପରୀକ୍ଷାରର ଉତ୍ତୀର୍୍ଣ୍ 

ର ାଇଥବିା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଶ ୍ ାର ନିମ୍ ନରର ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଗଲା। 

  (କ) କଳା   - 65.89% 

  (ଖ) ବିଜ୍ଞାନ  - 72.33% 

  (ଗ) ବାଣଜି୍ୃୟ  - 70.26% 

  (ଘ) ଧନ୍ଦାମଳୂକ - 52.62% 

୨.  ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷା ପରିର୍ଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦ୍ତ୍ତ ଆଠ ରକାେି ଅଣତିରିଶ 

ଲକ୍ଷ ଚବଶି  ଜ୍ାର େଙ୍କା ର ଅେକଳରର କାର୍ଯୟ୍ାଳୟର ପରିସରରର ଏକ ନୂତନ 

ପରୀକ୍ଷା ଭବନ ନିମା୍ଣ କରାର୍ଯାଉଅଛି। 

୩.  ପରିର୍ଦ୍ ଦ୍ବାରା ପ୍ରାରୟାଜ୍ିତ ରଖଳକଦୁ୍ରର ଡି.ଆର୍.କରଲଜ୍, ଭୁବରନଶ୍ବର, 

ଭାରରାତ୍ତଳନରର ବାଳିକା ବିଭାଗରର ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରରର ସ୍ବର୍୍ଣ୍ ପଦ୍କ  ାସଲ 

କରିଛେି। ରଗବିରର ଜ୍ାତୀୟ ସ୍ତରରର +୨ କସି ୍କରଲଜ୍, ଭୁବରନଶ୍ବର ଜ୍ାତୀୟ 

ସ୍ତରରର ଚମ୍ପୟିାନ କପ ୍ ାସଲ କରିଛେି। 

୪.  ୨୦୧୯ + ୨ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇ େଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା Hub ରର ଏବଂ ସମସ୍ତ 

ପରୀକ୍ଷା ରକନ୍ଦ୍ରରର CC Camera ଲଗାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛି। 

୫.  ଚଳିତ ଶକି୍ଷା ବର୍ ୍ଆରମ୍ଭରୁ ପତ୍ରବନିିମୟ ପାଠୟକ୍ରମର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ +୨ ର 

ସସସ୍ତ ପାଠୟ ପସୁ୍ତକ ବନିା ମଲୂୟରର ଡାକ ଦ୍ବାରା ରର୍ଯାଗାଇ ରଦ୍ବାର ବୟବସ୍ଥା 

କରାର୍ଯାଇଅଛି। 

୬.  ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକି୍ଷାପରିର୍ଦ୍ ଦ୍ବାରା 2736 ଜ୍ଣ + ୨ ପାସ ୍କରିଥବିା (ବିଜ୍ଞାନ, କଳା 

ଏବଂ ବାଣଜି୍ୟ) ବିଭାଗ ଗଡୁକିରର ବଭିିନ୍ନ ବଗର୍ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଭାତର 

ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ Central Sector Scheme of 

Scholarship, (CSSS) ପ୍ରଦ୍ାନ କରାର୍ଯାଇଛି। 

 

 

 

 

 

ରମା ସ୍କଲୁ ଅଭିର୍ଯାନ 

 

ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରର, ଓଡଶିା ବା ାରର ବା ଭାରତ ବା ାରର ର ୁଥବିା 

ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୁାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ସ୍କଲୁର ବିକାଶରର ଅକୁଣ୍ଠ ସା ାର୍ଯୟ ଓ 
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ସ ରର୍ଯାଗ ଉରଦ୍ଦଶୟରର ମାନୟବର ମଖୁୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୪ ନରଭମ୍ବର, ୨୦୧୭ 

ଶଶିଦିୁ୍ବସରର “ରମା ସ୍କଲୁ”  କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର ଶଭୁାରମ୍ଭ କରିଥରିଲ ତଦ୍ନୁର୍ଯାୟୀ, ଏ  ି

କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମର ସପୁରିଚାଳନା ନିମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶକି୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧନିରର 

“ରମା ସ୍କଲୁ ପରିଚାଳନା ସଙ୍ଗଠନ” ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛି  ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୁାତନ 

ଛାତ୍ର  ସଙ୍ଘ ତଥା  ରଗାଷି୍ ଠ ମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଥ ିପାଇ େଁ ଅଭୁତପବୂ ୍ସ ରର୍ଯାଗ ମିଳିଅଛି, 

ର୍ଯଦ୍ଦବାରା ୩୦େି ଜି୍ଲ୍ଲାର ୯୯୯୩ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୁାତନ ଛାତ୍ର ସଙ୍ଘ ତରଫରୁ ୩୪ 

ରକାେି ୮୬ ଲକ୍ଷ େଙ୍କାର ଅଂଶଦ୍ାନ ମିଳଥିବିା ରବରଳ ସରକାର ତାର ଦୁ୍ଇଗଣୁ 

 ସିାବରର ୬୯ ରକାେି ୭୨ ଲକ୍ଷ େଙ୍କାର ଆନୁପାତିକ ଅଂଶଧନ ପ୍ରଦ୍ାନ କରିଛେି 

ଉପରରାକ୍ତ େଙ୍କା ସଂପକୃ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର  ପାଠାଗର ସ୍ଥାପନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗ ୃର 

ମରାମତି ଓ ପନୁଃ ନିମା୍ଣ, ନୁତନ ରେଣଗି ୃ ନିମା୍ଣ , ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଚୀର ନିମା୍ଣ, 

ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନା, ବଗିଚା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରଭାଜ୍ନ ଖାଇବା ଘର, ରଖଳ ପାଇ େଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର 

ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରି୍କ ଉତ୍ସବ ଆଦି୍ରର ଖଚ୍ଚ ୍କରିବା ପାଇ େଁ  ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ ୨୦୧୯-

୨୦ ମସି ା ଆଥକି ବର୍ ୍ସଦୁ୍ଧା ଏ  ିକାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ୧୨୦୦୦ ବିଦ୍ୟାଳୟକ ୁସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ 

କରିବା ଲକ୍ଷୟ ଧାର୍ଯୟ୍ କରାର୍ଯାଇଥବିା ରବରଳ ୨୦୨୦-୨୧ ମସି ାରର ୨୦୦୦୦ 

ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏ  ିକାର୍ଯୟ୍କ୍ରମରର ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ କରିବା ପାଇ େଁ ଲକ୍ଷୟ ରଖାର୍ଯାଇଛି  

 

**** 


