
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ପ ାଜନାପେ ହତିାଧିକାେୀ  

UDAQ No. 3786 ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ : ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ 

କ:ି- ଗୁଣୁେୁେ ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀପେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ପ ାଜନାପେ ପକପତ ହତିାଧିକାେୀ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ପହାଇଛନ୍ତ;ି ଆଉ 

ପକପତ ହତିାଧିକାେୀ ଉକ୍ତ ପ ାଜନାପେ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ପହବାୋଇଁ ଦେଖାସ୍ତ ପଦଇ ଏ େ ବୟନ୍ତ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ପହାଇ ନାହାନ୍ତ,ି ଏହାେ 

ସମସ୍ତ ବଲକୱାେୀ ତାଲିକା ସେକାେ ପଦବା ସହତି, ଉକ୍ତ ପ ାଜନାପେ ସାମିଲ ପହାଇନଥିବା ହତିାଧିକାେୀମାନଙୁ୍କ 

ପକପବସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କୋ ିବ ସେକାେ କହପିବ କ?ି 

ଉତ୍ତର            

ଶ୍ରୀ ଅଶ ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ କି୍ତକରଣ 

ୋୟଗଡା ଜଲି୍ଲା ଗୁଣୁେୁେ ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀପେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ପ ାଜନାପେ  ୨୨ ହଜାେ ୭୭୬ ଜଣ ହତିାଧିକାେୀ 

ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ପହାଇଛନ୍ତ ିଓ ୧ ହଜାେ ୨୧୮ ଜଣ ଆପବଦନକାେୀ ଉକ୍ତ ପ ାଜନାପେ ସାମିଲ ପହବାୋଇଁ ଦେଖାସ୍ତ ପଦଇଛନ୍ତ ି

। ଏହାେ ଏକ ବଲକୱାେୀ ତାଲିକା ନମିନପେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲା । ଉକ୍ତ ପ ାଜନାପେ ସାମିଲ ପହାଇନଥିବା ଆପବଦନକାେୀଙୁ୍କ 

ପ ାଗୟତା ଅନୁ ାୟୀ ଖବୁଶୀଘ୍ର ସାମିଲ କେି ଭତ୍ତାପ୍ରଦାନ କୋ ିବାକୁ େଦପକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣ କୋ ାଉଛ।ି 

କ୍ର. ସଂ. ବଲକେ ନାମ ପେନସନ ୋଉଥିବା ହତିାଧିକାେୀ 

ସଂଖୟା 

ପେନସନ ୋଇଁ ଆପବଦନ କେିଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ 

ସଂଖୟା 

୧ ଚନ୍ଦ୍ରେୁେ ୨୭୩୩ ୪ 

୨ ଗୁଡାେି ୨୭୮୬ ୪୫୧ 

୩ ଗୁଣୁେୁେ ୫୭୧୦ ୪୨୧ 

୪ େଦମେୁେ ୪୨୦୬ ୨୫୫ 

୫ ୋମନାଗୁଡା ୩୫୮୩ ୮୦ 

୬ ଗୁଡାେି ଏନଏସି ୭୮୩ ୫ 

୭ ଗୁଣୁେୁେ ମୁୟନସିିୋଲିଟ ି ୨୯୭୫ ୨ 

 ଶମାଟ ୨୨୭୭୬ ୧୨୧୮ 

 



ମାଶକେଟିିଂ,ତାଲିମ୍ ଓ ଫଣି୍ଡଙ୍ଗ ପାଇଁ ବଭିାଗ  

UDAQ- ୩୯୫୯ .ଶ୍ରୀ ନବ ଚେଣ ମାଝ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ ି-  ( କ( 

ୋଜୟପେ ମିଶନ ଶକି୍ତ ସମବାୟ ଢାଞ୍ଚାପେ ଚାଳାଉଥିବା େେିପପ୍ରକ୍ଷୀପେ ଏହାେ ମାପକବଟଂି ୋଇଁ ତାଲିମ ୋଇଁ ଓ ଫଣି୍ଡଙ୍ଗ 

ୋଇଁ ପେସିଫିକ୍ ସି୍କମ୍ ଅଛ ିକ;ି  ଦ ିଅଛ ିତାହା କଣ;  ( ଖ( ମାପକବଟଂି,ତାଲିମ୍ ଓ ଫଣି୍ଡଙ୍ଗ ୋଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବଭିାଗ ପଖାଲା ାଇଛ ି

କ;ି  ଦ ିପଖାଲା ାଇଛ ିପସଥିପେ ନରି୍ଦ୍ଦଷି୍ଟ ଭାବପେ ପକଉଁ ପକଉଁ େଦବୀ ସଷିୃ୍ଟ କୋ ାଇଛ ିଓ ପକଉଁ ବଭିାଗେ ପକଉଁ ପକଉଁ 

େଦବୀପେ ପକପତ ପକଉଁ ପକଉଁ ପକ୍ଷତ୍ରପେ ପବୈଷୟିକ/ଉଚ୍ଚସ୍ତେୀୟ କ ି କି ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ାଇଛ ି

ତାହା ଜଣାଇପବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ   ୁି ବକିା  ଓ ମି ନ  କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍ଠୀ ଦ୍ଵାୋ ଉତ୍ପାଦତି ସାମଗ୍ରୀେ ବଜାେ ବୟବସ୍ଥା ୋଇଁ ମିଶନ ଶକି୍ତ ଦ୍ଵାୋ ବଭିିନ୍ନ େଦପକ୍ଷେ 

ଗ୍ରହଣ କୋ ାଉଅଛ ି। ପ୍ରପତୟକ ଗ୍ରାମ େଞ୍ଚାୟତପେ ଏବଂ ପ୍ରପତୟକ ୱାଡବ (Ward) ପେ ଏକ ମିଶନ ଶକି୍ତ ଗହୃେ ବୟବସ୍ଥା 

କୋ ାଇଅଛ ି । ଏହ ିଗହୃପେ ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍ଠୀମାପନ ପବୈଠକ କେିବା ସହତି ପସମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଉତ୍ପାଦତି 

ଦ୍ରବୟେ ବକି୍ରୟ କେିୋେିପବ । ଏହାଛଡା ପସମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦତି ଦ୍ରବୟେ ବକି୍ରୟ ନମିପନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ସେକାେୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ 

ଦ୍ଵାୋ ଜଲି୍ଲା, ୋଜୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତେପେ ଆପୟାଜତି ପହଉଥିବା ପ୍ରଦଶବନୀ ଓ ପମଳା ମାଧ୍ୟମପେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍ଠୀ 

ଗୁଡକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେିବା ନମିପନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଅଛ,ି  ାହାଫଳପେ ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍ଠୀ ପସମାନଙ୍କ 

ଦ୍ଵାୋ ଉତ୍ପାଦତି ଦ୍ରବୟେ ବକି୍ରୟ କେିୋେୁଛନ୍ତ ି।   

 ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍ଠୀେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିୋଇଁ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରଶକି୍ଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଅଛ ି। ଉଦୟାନ 

ନପିର୍ଦ୍ଦବଶାଳୟ ମାଧ୍ୟମପେ ଛତୁ ଚାଷ ,େନେିେିବା ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟ ନପିର୍ଦ୍ଦବଶାଳୟ ତେଫେୁ ମାଛ ଚାଷ, ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବଭିାଗପେ 

କୁକୁଡା ୋଳନ ଇତୟାଦ ିପୋଜଗାେ ଭିତ୍ତକି କା ବୟକ୍ରମ ସଙ୍କର ାନ୍ତପେ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଅଛ ି। 

  



Construction of barrier free environment 

UDAQ 3960. Shri Prafulla Samal: Will the minister for Social Security & 

Empowerment of Persons with Disabilities be pleased to state that:- What steps 

Government is taking for construction of barrier free environment in the State; 

How much amount Government has spent till yet ? 

Answer 

Sri Ashok Chandra Panda, Hon'ble Minister 

Social Security & Empowerment of Persons with Disabilities Department 

State Government has intimated all the Departments and Establishments under 

them to retrofit all the Public buildings as per the Harmonized guidelines for 

construction of Public buildings issued by Government of India to make them 

barrier free for Persons with Disabilities. Government of India have committed 

to provide funds for retrofitting work at 50 State Government Public buildings in 

the State Capital, Bhubaneswar under Accessible India Campaign. Till date 

funds of Rs. 18,95,75,636/- has been received from Government of India for 

retrofitting work at 39 buildings. Works Department, Housing & Urban 

Development Department and Panchayati Raj & Drinking Water Department 

have been intimated to make public buildings under their administration 

accessible for persons with disabilities. School & Mass Education Department, 

Higher Education Department and Skill Development & Technical Education 

Department have been requested to make educational institutions fully 

accessible for PwD students. 



PwD Act, 1995 ର ପାଳନ   

         UDAQ No. 3961 – ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେ ି

କହପିବ କ:ି - ୋଜୟପେ PwD Act, 1995 କଡାକଡ ିଭାବପେ କେିେି ୋଳନ କୋ ାଉଛ ିକହବିା ସହତି ପ ଉଁ ସଂସ୍ଥା 

ଉକ୍ତ ଆଇନକୁ ଉଲଂଘନ କେୁଛନ୍ତ ିପସମାନଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧପେ ଗ୍ରହଣ କୋ ାଇଥିବା କା ବୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପକବପେ ସୂଚନା ପଦପବ କ ି

?   

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଅଶ ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା,  ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ କି୍ତକରଣ 

 ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୟକି୍ତବପିଶଷମାନଙ୍କେ ଅଧିକାେ ଅଧିନୟିମ, ୨୦୧୬େ ପ୍ରଚଳନ ପହବା େପେ  ଉକ୍ତ ଅଧିନୟିମେ 

ଧାୋ ୧୦୨ (୧ (ଅନୁ ାୟୀ େୂବବ ପ୍ରଚଳତି PwD Act, 1995ଟ ି ଉପେଦ ପହାଇ ାଇଛ ି।   

Pension େ େେିମାଣ ବୃଦ୍ଧ ି 

UDAQ No. 3962 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ:ି- 

Indira Gandhi Nations Disability Pension ପ ାଜନା 2009 ମସିହାେୁ ପକନ୍ଦ୍ର ୋଜୟପେ କା ବୟକାେୀ 

କେୁଥିପଲ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଏହା ପ୍ର ୁଜବୟ ପହଉଛ ିକ ିନାହିଁ, ଦଆି ାଉଥିବା pension େ େେିମାଣ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେ 

ବୃଦ୍ଧ ିକେିବାକୁ ୋଜୟ ସେକାେ େୋମଶବ ପଦଇଛନ୍ତ ିକ;ି ଏହ ିscheme ପେ ପକନ୍ଦ୍ର ପକୌଣସି ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ age ଦୃଷି୍ଟେୁ 

Debar ନକେିବା ୋଇଁ ୋଜୟ ସେକାେ ପକନ୍ଦ୍ର ସହତି ଆପଲାଚନା କେିଛନ୍ତ ି କି; ୋଜୟପେ ସମୁଦାୟ ପକପତ 

beneficiaries ଏହ ିପ ାଜନାପେ ସାମିଲ ପହାଇଛନ୍ତ ି?   

  



ଉତ୍ତର            

ଶ୍ରୀ ଅଶ ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ କି୍ତକରଣ 

ୋଜୟପେ ୨୦୦୯ ମସିହାେୁ କା ବୟକାେୀ ପହଉଥିବା Indira Gandhi National Disability Pension 

ପ ାଜନାପେ ଦାେିଦ୍ରୟ ସୀମାପେଖା ତପଳ ଥିବା 18-79 ବଷବ ବୟସ୍କ 82 ହଜାେ 130 ଜଣ ପ ାଗୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 

ହତିାଧିକାେୀମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ କୋ ାଇ  ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଛ ି । ଉକ୍ତ ପ ାଜନାପେ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ 

ପ୍ରଦତ୍ତ ପେନସନ୍ ୋଶ ିେେିମାଣପେ ୋଜୟ ସେକାେ  ପମାଟ ଭତ୍ତାୋଶ ିବାବଦକୁ ହତିାଧିକାେୀଙୁ୍କ 700 ଟଙ୍କା ଓ 9 00 

ଟଙ୍କା ହାେପେ ନମିନମପତ ପ୍ରଦାନ କେୁଛନ୍ତ ି । ଏହାଛଡା ୋଜୟ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ପ ାଜନାପେ ମଧ୍ୟ ପ ାଗୟ 

ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ କୋ ାଇ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଛ ି । ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ଭତ୍ତା ୋଶି ବୃଦ୍ଧ ି ତଥା 

ପ୍ରଚଳତି ବୟସ ସୀମାପେ େେବିତବନ ବଷିୟ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ଉେପେ ନଭିବେ କପେ । ୋଜୟପେ ଉଭୟ 

IGNDPS ଏବଂ MBPDP ପ ାଜନାପେ ସମୁଦାୟ 4 ଲକ୍ଷ 48 ହଜାେ 717 ଜଣ ପ ାଗୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହତିାଧିକାେୀ 

ସାମିଲ ପହାଇ ଭତ୍ତା ୋଉଛନ୍ତ ି।  

ଶ ାଜନା ବଗେ  ଶକନ୍ଦ୍ର ଭାଗ ରାଜୟ ଭାଗ ଶମାଟ ରା ି 

 

ଇନ୍ଦେିା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ 

ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ ାଜନା 

୮୦% ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ  ୩୦୦ ଟଙ୍କା  ୪୦୦ ଟଙ୍କା  ୭୦୦ ଟଙ୍କା  

୮୦% ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ 

୮୦ ବଷବ ଓ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ  

୩୦୦ ଟଙ୍କା  ୬୦୦ ଟଙ୍କା  ୯୦୦ ଟଙ୍କା  

Bhima Bhoi Bhinakhyama Abhiyana 

UDAQ-3963. Shri Prafulla Samal:  

Will the minister for Social Security & Empowerment of Persons with 

Disabilities be pleased to state that:- Bhima Bhoi Bhinakhyama Abhiyana when 

implemented in the state and what is the aim of the scheme, how many 



disabled persons have been identified, certified and appliances have been 

distributed? 

Answer 

Shri Ashok Chandra Panda, Hon’ble Minister 

Social Security & Empowerment of Persons with Disabilities 

The Scheme “Bhima Bhoi Bhinnakshyama Samarthya Abhiyana (BBSA)” was 

implemented in the state since 2008-09. The aim of the scheme is to create an 

environment that provides them equal opportunities, protection of their rights and 

full participation in the society.  The BBSA adopts a multi-pronged approach to 

empower Persons with Disabilities by removing the constraints they face in 

accessing public services. It thus provides multi-sectorial services to PwDs through 

a single window approach. Out of the 12,44,402 PwDs identified as per Census 

2011, disability certificates have been provided to 4,48,717 Persons with Disabilities 

(PwDs)  who have also been provided with pensionary benefits. Aids & Appliances 

have been provided to 79,014 Persons with Disabilities. 

National Family Benefit Scheme କା ବୟକାେୀ  

UDAQ No.  3964 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ:ି- 

ୋଜୟପେ ପକପବଠାେୁ National family benefit Scheme କା ବୟକାେୀ ପହଉଛ,ି ଏହ ିScheme େ ମୂଳ 

ଲକ୍ଷୟ କଣ, ବତବମାନସୁଦ୍ଧା ପକପତ ମତୃ Primary Bread winner ଙୁ୍କ ଏହ ି ସାହା ୟ ଦଆି ାଇଛ ି ଏକକାଳୀନ 

ଦଆି ାଉଥିବା ଆଥକି ସହାୟତାେ େେିମାଣ ବୃଦ୍ଧ ି ୋଇଁ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙୁ୍କ ଏ ସମ୍ପକବପେ ୋଜୟ ସେକାେ େତ୍ରାଳାେ 

କେିଛନ୍ତ ିକ?ି     

  



ଉତ୍ତର            

ଶ୍ରୀ ଅଶ ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ କି୍ତକରଣ 

ୋଜୟପେ ତା ୧୫. ୮. ୧୯୯୫ େିଖ ଠାେୁ National Family Benefit Scheme କା ବୟକାେୀ ପହଉଛ ି। ଉକ୍ତ 

scheme ପେ ଦାେିଦ୍ରୟ ସୀମାପେଖା ତପଳ ଥିବା  େେିବାେେ ମୁଖୟ ପୋଜଗାେକ୍ଷମ ବୟକି୍ତ (Primary Bread 

Winner) ୧୮ ବଷବେୁ ୬୦ ବଷବ ବୟସ ମଧ୍ୟପେ ମତୁୃୟବେଣ କପଲ ପସହ ି ପଶାକସନ୍ତପ୍ତ େେିବାେକୁ ଏକକାଳୀନ  

୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆଥକି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଥାଏ । ଚଳତି ଆଥକି ବଷବପେ ବତବମାନସୁଦ୍ଧା ୧୪ ହଜାେ ୫୦୯ 

ଜଣ ମତୃ Primary Bread Winner ଙୁ୍କ ଏହ ିସାହା ୟ ଦଆି ାଇଛ ି । ଉକ୍ତ ପ ାଜନାପେ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଥିବା 

ଏକକାଳୀନ ସହାୟତାେ େେିମାଣ ବୃଦ୍ଧ ିକେିବା ସମୂ୍ପଣବ ଭାପବ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଉେପେ ନଭିବେ କପେ ।    

NFBS ଜେିଆପେ େେିବାେଙୁ୍କ ସୁବଧିା  

UDAQ No.  3966 ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିିଂହ: ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ:ି- 

NFBS ଜେିଆପେ କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାପେ ପକପତାଟ ିେେିବାେଙୁ୍କ ଏ ସୁବଧିା ପ ାଗାଇ ଦଆି ାଇଛ ିଜଣାଇପବକି, ବତ୍ତବମାନ 

ପକପତାଟ ିଦେଖାସ୍ତ pending ଅଛ ିବଲକୱାେୀ ଓ ଏ ଅଥବ ପକପବସୁଦ୍ଧା ୋଇପବ ଜଣାଇପବ କ?ି 

ଉତ୍ତର            

ଶ୍ରୀ ଅଶ ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ କି୍ତକରଣ 

 କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାପେ NFBS ଜେିଆପେ 549 ଟ ିେେିବାେଙୁ୍କ ଆଥକି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଛ ି । ବତ୍ତବମାନ 28 

ପଗାଟ ିଦେଖାସ୍ତ ବଲକପେ pending ଅଛ ି। ଏହାେ ଏକ ବଲକୱାେୀ ତାଲିକା ନମିନପେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲା । pending 

ଥିବା ଦେଖାସ୍ତଗୁଡକୁି ପ ାଗୟତା ଭିତ୍ତପିେ  ମଞ୍ଜେୁ କୋ ାଇ ଖବୁଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କେିବାକୁ େଦପକ୍ଷେ ନଆି ାଉଛ ି

।  

  



 

କ୍ର .ସିଂ ବଲକର ନାମ NFBS ମଞ୍ଜରୁ ତାଲିକା NFBS pending 
ତାଲିକା 

୧ ଭବାନୀ ପାଟଣା ୧୦୪ ୬ 

୨ ଶକ ଙି୍ଗା ୪୪  

୩ କଳୋମୁଣ୍ଡା ୪  

୪ ଏମ.ରାମପୁର ୪୦  

୫ ନଲୋ ୫୫  

୬ ଲାଞି୍ଜଗଡ ୪୪  

୭ ଟ.ି ଏଚ. ରାମପୁର ୧୬  

୮ ଧମେଗଡ ୪୬  

୯ ଜୁନାଗଡ ୬୨ ୧୪ 

୧୦ କଲମପୁର ୨୫  

୧୧ ଜୟ ପାଟଣା ୯  

୧୨ ଶକାକସର ୪୦  

୧୩ ଶଗାଳା ମୁଣ୍ଡା ୩୫  

୧୪ ଭବାନୀ ପାଟଣା 
(ମୁୟ) 

୦ ୮ 

୧୫ ଶକ ଙି୍ଗା ଏନ ଏ ସି ୧୫  

୧୬ ଜୁନାଗଡ ଏନ ଏ ସି ୪  

୧୭ ଧମେଗଡ ଏନ ଏ ସି ୬  

ଶମାଟ  ୫୪୯ ୨୮ 

ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିଶକନ୍ଦ୍ରଶର ନଜିସ୍ଵ କଶିଚନ ଗାଶଡେନ  

UDAQ.3967. ଭୂପିନ୍ଦର ସିିଂହ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ ି:- 

  (କ( କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାପେ ପକଉଁ ପକଉଁ ସ୍ଥାନପେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିପକନ୍ଦ୍ରପେ ନଜିସ୍ଵ କପିଚନ ଗାପଡବନ ସଷିୃ୍ଟ କେିଛନ୍ତ ିଓ 

ଏଥିପେ ପକଉଁ ସବୁ vegetables ଓ millets crops ଲଗା ାଇଛ ିଜଣାଇପବ କ,ି  ( ଖ( ନଲବା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀପେ 

ପମା ଉେକାେୀ ବଗିଚା ପକଉଁ ପକଉଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିପକନ୍ଦ୍ରପେ କୋ ାଇଛ ିତାେ ତାଲିକା ପଦପବ କ ି? 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ   ୁି ବକିା  ଏବିଂ ମି ନ  କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 (କ( କଳାହାଣି୍ଡ ଜଲି୍ଲାପେ ୩୬୮ ପଗାଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିପକନ୍ଦ୍ରପେ ନଜିସ୍ଵ କପିଚନ ଗାପଡବନ ସଷିୃ୍ଟ କୋ ାଇଛ ିଏବଂ 

ଏଥିପେ ଲଗା ାଇଥିବା େନେିେିବା ଇତୟାଦେି ସବପିଶଷ ବବିେଣୀ େେିଶଷି୍ଟ-‘କ’ ପେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲା ।  

 (ଖ( ନଲବା ନବିବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀପେ ୭୫ ଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିପକନ୍ଦ୍ରପେ ପମା ଉେକାେୀ ବଗିଚା କୋ ାଇଅଛ ି। ଏହାେ 

ଏକ ତାଲିକା େେିଶଷି୍ଟ-‘ଖ’ ପେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲା ।  

ଆଧୁନକି ଉପାୟଶର କା େୟ ପାଇଁ ସୁବଧିା  

ୟୁ.ଡ.ି ୩୯୬୮- ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିିଂହ:-  ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କି :- ୋଜୟପେ 

ପକପତଜଣ Weaver women ମାନଙ୍କେ ଓ ତାଙୁ୍କ skill development training ପେ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କୋ ାଇ 

Exposer visit ତଥା ପକଉଁପକଉଁ ସ୍ଥାନପେ workshop ଓ Seminar ମାଧ୍ୟମପେ ବୁଣାକାେମାନଙୁ୍କ ଆଧୁନକି 

ଉୋୟପେ କା ବୟ କେବିା ୋଇଁ ସୁବଧିା ପ ାଗାଇ ଦଆି ାଇୋେିଛ ିତାେ ସଂଖୟା ଓ ସ୍ଥାନେ ନାମ ସହତି detail ତାଲିକା 

ପଦପବକ?ି 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ିିନୀ ଦ୍ଆିନ 

ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତ ିଳ୍ପ 

ଉତ୍ତର 

       ୋଜୟପେ ୫୯,୬୭୩ ଜଣ ମହଳିା ବୁଣାକାେ ଥିବା ସ୍ଥପଳ ପସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ  ବଗିତ ୫ ବଷବପେ ୨୮୯୭ ଜଣଙୁ୍କ 

ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ିତାଲିମ ଦଆି ାଇଅଛ।ି   ଏତଦ୍ ବୟତୀତ ବଗିତ ୫ ବଷବପେ ୬୮ ଜଣ ମହଳିା ବୁଣାକାେଙୁ୍କ ୋଜୟ ତଥା ୋଜୟ 

ବାହାପେ ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ େୁଞ୍ଜକୁ େେିଭ୍ରମଣ ପେ ନଆି ାଇଅଛ ି। 

ବୁଣାକାେମାନଙୁ୍କ ସେକାେଙ୍କେ ବଭିିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ପ ାଜନାେ ସୁବଧିା ସମ୍ପକବପେ ସପଚତନ କେିବା ୋଇ ଁ

ତଥା ଆଧୁନକି ଉୋୟପେ ଉନ୍ନତ ମାନେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର କମ ସମୟପେ ଅଧିକେୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କେିବା ୋଇଁ ବଗିତ ୫ 

ବଷବ ମଧ୍ୟପେ ୋଜୟେ ବଭିିନ୍ନ ଜଲି୍ଲାେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କପେ workshop  ଓ seminar ଆପୟାଜନ କୋ ାଇଅଛ,ି 

 ାହାେ ଏକ ବବିେଣୀ ଏଥି ସହତି ପରି ଷି୍ଟ-‘କ’ ପେ ସଂଲଗ୍ନ କୋଗଲା ।  



ପରି ଷି୍ଟ ‘କ’ 

ବଗିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍େଶର ଆଶୟାଜତି Work shop ଓ  Seminar ର ବବିରଣୀ  

କ୍ର ନ ଜଲି୍ଲାେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କେିଥିବା 
ପମାଟ ବୁଣାକାେଙ୍କ ସଂଖୟା 

ତନମଧ୍ୟେୁ ମହଳିା 
ବୁଣାକାେଙ୍କ ସଂଖୟା 

୧ କଟକ ମଣିଜଙ୍ଗା ୨୨୦ ୬୩ 

େଟପିଲା ୭୨ ୩୮ 

କପିଶାେ ନଗେ ୮୬ ୫୨ 

ଅପଢଇଗୁଣି୍ଡ  ୧୦୩  ୪୫  
ତୁଳସୀେୁେ  ୧୩୦  ୬୫  
ବେିବେେୁେ  ୧୧୪  ୪୦  
ମ।ଣିଆବନ୍ଧ ୧୦୩  ୩୫  
ନୂଆେ।ଟଣ।  ୧୦୩  ୪୨  
ନୂଆେ।ଟଣ।  ୧୧୨ ୪୦  
ଅପଢଇଗୁଣି୍ଡ  ୯୫  ୨୫  
ତୁଳସୀେୁେ  ୧୦୫  ୩୦  
ତଗିିେିଆ ୪୮  ୩୦  
ସାଗେ  ୧୦୪  ୩୩  
କଙ୍କଡାପ ାଡ ି ୧୧୫  ୩୮  
ହେିଶାଶନେୁେ ୮୦  ୬୧  
ମ।ଣିଆବନ୍ଧ ୮୫  ୩୦  
ନୂଆେ।ଟଣ।  ୫୨  ୮  

୨ ଜଗତସିଂେୁେ ବଡବାଗ ୭୫ ୨୦ 

ବଡବାଗ ୧୨୨ ୩୦ 

୩  ାଜେୁେ ସନସୁଆେ ୯୦ ୧୯ 

ପଗାୋଳେୁେ ୮୭ ୨୮ 

ପଗାୋଳେୁେ ୧୮୭ ୫୯ 

୪ ପକନ୍ଦ୍ରାେଡା ପକାେୁଆ ୧୦୩ ୪୪ 

୫ ମୟୂେଭଞ୍ଜ  ଶେିୁେ ୧୫୮ ୪୬ 

ସନାସିମୁଳଆି ୧୦୫ ୨୩ 

ଅନ୍ଧାେି ୧୫୭ ୫୫ 

ଡୁକୁୋ ୧୩୭ ୬୩ 

ଟକିାୟତେୁେ ୧୫୩ ୭୭ 

କେକଚଆି ୧୦୩ ୩୩ 



୬ ପକଉଁଝେ ଲୁଣିଆୋଟଣା ୧୫୯ ୧୦୪ 

କୁୋଢପିଘାସା ୧୦୬ ୪୧ 

ବଡନୂଆଗଁା ୧୦୫ ୩୫ 

ଆଡହୁେିଆ ୧୨୪ ୪୩ 

୭ ପବୌଦ୍ଧ କନ୍ଥା ୨୦୮ ୧୮ 

ମାଜବକୁଦ ୨୦୫ ୩୫ 

ବସୁପଦବୋଲି ୨୧୧ ୨୦ 

େଳାଶଗେ ୧୯୦ ୨୩ 

୮ କଳାହାଣି୍ଡ ପନପହେୁନଗେ ୨୦୦ ୨୫ 

ଚପିଚଇଗୁଡା ୧୫୦ ୧୫ 

୯ ନୂଆେଡା ବ୍ରାହ୍ମଣେଡା ୨୫୦ ୩୫ 

୧୦ ବଲାଙି୍ଗେ ଧୁବଲେଡା ୨୧୬ ୫୦ 

୧୧ ପଢଙ୍କାନାଳ ସୋକୋଟଣା ୭୦ ୨୩ 

ସୋକୋଟଣା ୮୦ ୨୮ 

େଥେଡା ୫୫ ୧୭ 

୧୨ ଅନୁଗୁଳ କପିଶାେ ନଗେ ୫୫ ୧୫ 

ସାନ୍ତୋେୁେ ୬୫ ୨୬ 

ସାନ୍ତୋେୁେ ୭୦ ୩୦ 

୧୩ ବାପଲଶ୍ଵେ କୁମ୍ଭକୁନଆି  ୧୦୨  ୩୭  
  ଖଇୋ  ୧୬୦   ୭୦     
  ମାକଡିଆି ୨୮୫   ୧୦୦   
୧୪  ଭଦ୍ରକ  ବପିଦଇେୁେ  ୭୧  ୨୭  
  ଜୀୋ ଗମ୍ଭୀୋ ୮୮  ୩୫  

Traditional Craft ଶର ପୁରସ୍କୃତ 

ୟୁ.ଡ.ି୩୯୬୯. ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିିଂହ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ ି - ଗୁେୁଶକି୍ଷା େେମ୍ପୋ 

Training ଜେୀଆପେ ପକପତଜଣ ଜାତୀୟ ଓ State Awardy 6 ମାସ ଓ 3 ବଷବ Experience 

କାେୀଗେମାନଙୁ୍କ ୋଜୟେ ପକଉଁ ପକଉଁ ଜଲି୍ଲାେ କାେୀଗେମାପନ ଏ ସୁବଧିା ୋଉଛନ୍ତ,ି ତାେ ଏକ ତାଲିକା ପଦପବ କି ଓ 

ପକଉଁ ପକଉଁ Traditional Craft ପେ ଜାତୀୟ ଓ State ପେ େୁେସ୍କତୃ ପହାଇଛନ୍ତ,ିଜଣାଇପବ କ ି?  

  



ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ିିନୀ ଦ୍ଆିନ  

ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତ ଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 

ୋଜୟ ହସ୍ତ ଓ କୁଟୀେ ଶଳି୍ପ ନପିର୍ଦ୍ଦବଶାଳୟ ଦ୍ଵାୋ ପ୍ରଚଳତି ଗୁେୁଶିଷୟ େେମ୍ପୋ ତାଲିମ ପ ାଜନା ମାଧ୍ୟମପେ ବଗିତ 

୫ ବଷବ ମଧ୍ୟପେ (୨୦୧୫-୧୬ େୁ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହା େ ବୟନ୍ତ( ୧୧୮ ଜଣ ଜାତୀୟ ଓ ୋଜୟ େୁେସ୍କାେ ପ୍ରାପ୍ତ 

ହସ୍ତଶଳି୍ପୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଅଛ ି। ଏହ ିତାଲିମ ମାଧ୍ୟମପେ ୋଜୟେ ବାପଲଶ୍ଵେ, ବେଗଡ଼, ପଖାଦ୍ଧବା, ପବୌଦ୍ଧ, 

କଟକ, ପଢଙ୍କାନାଳ,  ାଜେୁେ, ଜଗତସିଂହେୁେ, ପକନ୍ଦ୍ରାେଡ଼ା, ପକନୁ୍ଦଝେ, ନୟାଗଡ଼, ନବେଙ୍ଗେୁେ, ଫୁଲବାଣୀ, େୁେୀ, 

ସୁବର୍ଣ୍ବେୁେ ଜଲି୍ଲାଗୁଡ଼କିେ ୧୭୫୭ ଜଣ କାେିଗେ ବଗିତ ୫ ବଷବପେ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କେିଅଛନ୍ତ ି।  

ଜାତୀୟ ଓ ୋଜୟ ସ୍ତେପେ ପ ଉଁ ୋେମ୍ପେିକ ହସ୍ତଶଳି୍ପପେ କାେିଗେମାପନ େୁେସ୍କତୃ ପହାଇଛନ୍ତ ିପସଗୁଡ଼କି ପହଲା 

ତାଳେତ୍ର ପଖାପଦଇ, େଟ୍ଟଚତି୍ର, ପଢାକ୍ରା କାମ, ଲାଖ କାମ, ବାନ୍ଧ କାମ, େଥେ ପଖାପଦଇ, ଚତି୍ରତି କାଠ କପେଇ କାମ, 

ପଟୋପକାଟା କାମ, ପସାଲ କାମ, କାଗଜ ମୁଖା କାମ, ଟସେ ପେଣ୍ଂି, ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା କାମ, େୂୋ ତାେକସୀ କାମ, କାଠ 

ପଖାପଦଇ, ଛଣେୁ ତଆିେି ହସ୍ତଶଳି୍ପ, କଂସା ଓ େିତ୍ତଳ କାମ, ପବତ ଓ ବାଉଁଶ କାମ, ପ୍ରାକୃତକି ତନୁ୍ତ ନମିିତ କାମ ଓ ଚାନୁ୍ଦଆ 

କାମ ।  

ବପିନ୍ନ ମହଳିାଙୁ୍କ ଥଇଥାନ  

UDAQ  .3970 . ଶ୍ରୀ ପମାହନ ଚେଣ ମାଝୀ  :ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ ି:- 

ୋଜୟପେ ଦୁୁଃସ୍ଥ ଅସହାୟ ମହଳିା ଓ ଶଶୁିଙୁ୍କ ଠାବ କେି ସେକାେଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ପ ାଜନାପେ ପସମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ ନମିପନ୍ତ 

ପକଉଁ ଜଲି୍ଲା ପେ ପକପତ ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ପଡସ୍କ େହଛି,ି ପସହ ିପଡସ୍କ ଜେିଆପେ ପକପତ ଅବପହଳତି ମହଳିା ଓ ଶଶୁିଙ୍କ 

ଅଭିପ ାଗ ସେକାେଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ପହାଇଛ,ି ପସ ପନଇ କ ି କା ବୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆି ାଇଛ,ି ପସହ ି ପଡସ୍କ ଦାୟିତ୍ଵପେ ପକଉଁ 

ମାନଙୁ୍କ ନପିୟାଜତି କୋ ାଇଛ,ି ଏ ସବୁେ ଗତ 5 ବଷବେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ତଥୟ ପଦପବ କି; ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ପଡସ୍କ ବୟବସ୍ଥା ଥିବା 

ସପେ ପ୍ରତଦିନି ଦୁୁଃସ୍ଥ, ଅସହାୟ ମହଳିା ଓ ଶଶୁିଙ୍କ କେୁଣ କାହାଣୀ ଗଣମାଧ୍ୟମପେ ବୟାେକ େୂପେ ପ୍ରକାଶତି ଓ ପ୍ରଚାେିତ 

ପହଉଥିବା ସେକାେଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସିଛ ିକ ି ? 

  



ଉତ୍ତର 

 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ   ୁି ବ ିକା  ଏବିଂ ମି ନ  କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କୋ ାଉଅଛ ି। 

ମି ନ  କି୍ତର କା େୟକ୍ରମ 

UDAQ - ୩୯୭୧. ଶ୍ରୀ ଶମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ   : ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କି - 

“ମିଶନ ଶକି୍ତ” କା ବୟକ୍ରମେ କ ି କ ି ବପିଶଷ ପ୍ରୟାସ/ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଭାେତ ସେକାେ ଅନୁକେଣ କେୁଛନ୍ତ;ି ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 

ପଗାଷ୍ଠୀେ ମହଳିା ସଦସୟ ମାନଙ୍କେ ଅଥବପନୈତକି ସୁପ ାଗକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କେିବା ୋଇଁ ବଗିତ ୧୦ ବଷବ ମଧ୍ୟପେ ମହଳିା 

ସଦସୟଙ୍କ େିଛା ହାୋହାେି ପକପତ ଅଥବ ବୟୟ କୋ ାଇଛ ିତାେ ବଷବୱାେୀ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେିପବ କି; ବୟୟ ପହାଇଥିବା 

ଅଥବ ମଧ୍ୟେୁ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ନଜିସ୍ଵ ୋଣ୍ଠେୁି ପକପତ ଓ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଠାେୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଥବେ ହାେ ପକପତ ତାହା ପ୍ରକାଶ 

କେିପବ କ ି?   

       ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ   ୁି ବକିା  ଏବିଂ ମି ନ  କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜେିଆପେ ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ ସଶକି୍ତକେଣ କେିବା ନମିପନ୍ତ ବଗିତ ୧୦ ବଷବ ମଧ୍ୟପେ ମହଳିା ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 

ପଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ସିଡ୍ ମନ ି (Seed Money) ସହାୟତା, ଡଜିଟିାଲ ସଶକି୍ତକେଣ, “ମିଶନ ଶକି୍ତ ମହଳିା  ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ 

ପଗାଷ୍ଠୀେ ସଶକି୍ତକେଣ”, ବଲକ ସ୍ତେୀୟ ମହାସଂଘ ଗୁଡକୁି ଆବତ୍ତବନ ୋଣ୍ଠ ି ମାଧ୍ୟମପେ ଆଥକି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 

କୋ ାଇଅଛ ି। ଏହାେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ତଥୟ  ଥାକ୍ରପମ ପରି ଷି୍ଟ- “କ-୧,କ-୨,ଖ,ଗ,ଘ" ପେ ସଂଲଗ୍ନ କୋ ାଇଅଛ ି।  

 ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ପଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମପେ “ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ” ପ୍ରଦାନ କୋ ାଉଅଛ ି । ୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 

େ ବୟନ୍ତ ଋଣ ଉେପେ ନୟିମିତ ଋଣ କସିି୍ତ େେିପଶାଧ କେୁଥିପଲ ଏହ ିସମସ୍ତ ସୁଧୋଶ ିସେକାେ ବହନ କେୁଛନ୍ତ,ି ଫଳପେ 

ଏହ ିଋଣ ୦ % ସୁଧପେ ଉେଲବ୍ଧ ପହାଇୋେୁଛ।ି   

 ମିଶନ ଶକି୍ତ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ଏକ ପ ାଜନା ଏବଂ ଏହାେ ସମସ୍ତ ବୟୟ ବୋଦ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ବହନ 

କୋ ାଉଅଛ ି।  



 

ବଜୁି କନୟାରତ୍ନ ଶ ାଜନାର ଲକ୍ଷୟ 

3972 .ଶ୍ରୀ ଶମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ :  ମହଳିା ଓ   ୁି ବକିା  ଓ ମି ନ  କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହଶିବ କ ି :- (କ( 

୨୦୧୬ ମସିହା ମାଚ୍ଚବ ୫ ତାେିଖପେ ବଜୁି େଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନମ ଶତବାଷିକ ଅବସେପେ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଶୁଭାେମ୍ଭ 

ପହାଇଥିବା “ବଜୁି କନୟାେତ୍ନ ପ ାଜନା” ଲକ୍ଷୟ ଓ ଉପର୍ଦ୍ଦଶୟ କଣ ଥିଲା; ପ ାଜନା ଶୁଭାେମ୍ଭ ବଷବେୁ ଚଳତି ବଷବ ମଧ୍ୟପେ 

ପକଉଁ ଜଲି୍ଲାେ ପକପତ ସଂଖୟକ କନୟାଶଶୁି ଏହ ିପ ାଜନାେୁ କଭିଳ ିଏବଂ  ପକଉଁ ମପତ ଉେକୃତ ପହାଇଛନ୍ତ ି; ଜପଣ କନୟା 

ଶଶୁି େିଛା ହାୋହାେି ପକଉଁ ବଷବ ପକଉଁ ପକଉଁ  ବାବଦପେ ପକପତ ଅଥବ ବୟୟ ପହାଇଛ ି ;  ( ଖ( ଏହ ିପ ାଜନାପେ ଆେମ୍ଭ 

ବଷବେୁ ଚଳତି ବଷବ ମଧ୍ୟପେ ପକଉଁ ପକଉଁ ବଷବ ପକଉଁ ପକଉଁ  ବାବଦପେ ପକପତ ଅଥବ ବୟୟ ପହାଇଛ ିଓ କଣ ସଫଳତା 

ମିଳଛି ିତାେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେିପବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ   ୁି ବକିା  ଏବିଂ ମି ନ  କି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  

)କ)  ମାନୟବେ ମୁଖୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଶୁଭାେମ୍ଭ ପହାଇଥିବା “ବଜୁି କନୟାେତ୍ନ ପ ାଜନା”େ  ଲକ୍ଷୟ ଓ ଉପର୍ଦ୍ଦଶୟ ଗୁଡକି 

ପହଉଛ:ି- 

୧. କନୟାଶଶୁି ବଞ୍ଚ ିେହବିା  ଏବଂ   ପସମାନଙ୍କେ ବକିାଶ ନମିପନ୍ତ ଉେ ୁକ୍ତ େେିପବଶ ସଷିୃ୍ଟ କେିବା ।  

୨. ଲିଙ୍ଗଗତ ତାେତମୟକୁ ସମାନୁୋତକୁ ଆଣିବାୋଇଁ  ଲିଙ୍ଗ ଭୁଣ ନେୂିେଣକୁ ପୋକବିା ।  

୩. କନୟା ଶଶୁିମାନଙ୍କ ବଦିୟାଳୟ ଉେସ୍ଥାନ ହାେ ବଢାଇବା । 

୪. କନୟାଶଶୁିେ ଗୁେୁତ୍ଵ ସମ୍ପକବପେ ପଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସମସ୍ତ ପସବାପ୍ରଦାନକାେୀ ସଂସ୍ଥାପେ ସପଚତନତା ବୃଦ୍ଧ ିକେିବା ।  

୫. ଏହ ି ପ ାଜନା  ମାଧ୍ୟମପେ ଜନସପଚତନତା ମୂଳକ କା ବୟକ୍ରମମାନ କୋ ାଉ ଅଛ ି । କନୟାସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସୁେକ୍ଷା 

ନମିିତ୍ତ ଖବେ କାଗଜ ଓ ପବୈଦୁୟତକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନଙ୍କପେ ପ୍ରଚାେ ଓ ପ୍ରସାେ କୋ  ାଉଅଛ ି । 



 ଏହ ିପ ାଜନା ଆେମ୍ଭ ବଷବେୁ ଚଳତି ବଷବ ମଧ୍ୟପେ ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ଓ ବଷବୱାେୀ ବୟୟ ପହାଇଥିବା ଅଥବେ ବବିେଣୀ 

େେିଶଷି୍ଟ କ ପେ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ ।  

)ଖ) “ବଜୁି କନୟାେତ୍ନ ପ ାଜନା” ସପମେଦନଶୀଳ ୪ ଟ ିଜଲି୍ଲାପେ କା ବୟେତ –ନୟାଗଡ, ପଢଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଅନୁଗୁଳ । 

ଏହ ି ପ ାଜନାପେ ସଭା, ସମିତ ି ମାନ ଆପୟାଜନ କେି କନୟାସନ୍ତାନ ମାନଙୁ୍କ ତଥା କନୟାଭୂଣକୁ ସୁେକ୍ଷା ପଦବା ୋଇଁ 

ଜନସାଧାେଣଙୁ୍କ ସପଚତନ କୋ  ାଉଛ,ି   ାହାଦ୍ଵାୋ ଶଶୁି ଲିଙ୍ଗହାେ ସମାନୁୋତକୁ ଆଣିବା ୋଇଁ ଉଦୟମ କୋ ାଉଛ ି । 

କନୟା ଶଶୁିମାନଙ୍କ ବଦିୟାଳୟ ଉେସ୍ଥାନ ହାେ ବୃଦ୍ଧ ିକୋ  ାଉଛ ି।  

 ଏହ ି ପ ାଜନାପେ ଅନ୍ତବଭିାଗ ସମନେୟ କମିଟମିାନ ଗଠନ କେି କା ବୟ େନ୍ଥା ନଦି୍ଧବାେଣ କୋ ାଏ । ପସବା 

ପ୍ରଦାନକାେୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କେ ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧ ି କୋ ାଏ ।  ଶଶୁି କନୟାେ ସୁେକ୍ଷା ୋଇଁ  ଅଭିନବ 

େଦପକ୍ଷେମାନ ନଆି ାଏ । ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା କା ବୟକ୍ରମ ମାନ ଆପୟାଜନ କେି ପ୍ରଚାେେତ୍ର ମାନ ବଣ୍ା ାଏ ।  

 ୁବବଗେଙୁ୍କ ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ 

UDAQ.3973 -ଶ୍ରୀ ଶମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ପବୈଷୟିକ ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ:ି- 

(କ(ୋଜୟପେ  ୁବଗବଙୁ୍କ ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ ୋଇଁ କ ି କି ପକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ୋଜୟ ପ ାଜନା ପକପବଠାେୁ ପକଉଁ ନାମପେ ପ୍ରଚଳନ 

କେିଛନ୍ତ,ି ପକଉଁ ପ ାଜନାପେ ପ୍ରଚଳନ ବଷବେୁ ଚଳତି ବଷବ ମଧ୍ୟପେ ପକପତ ଅଥବ ବୟୟ କୋ ାଇ ପକପତ ସଂଖୟକଙୁ୍କ 

ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଛ ି ତାେ ବଷବୱାେୀ  ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେିପବ କି, (ଖ (  ୁବବଗବଙୁ୍କ ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ ୋଇଁ 

ଗୁଣାତ୍ମକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନମିପନ୍ତ କ ିକ ି ଭିତ୍ତଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ କୋ ାଇଛ ିଏବଂ ୋଜୟ ବାହାେେ ଓ ୋଜୟ ମଧ୍ୟପେ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ 

ପକପତ ସଂସ୍ଥ।ଦ୍ଵାୋ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଛ,ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥାେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନମିପନ୍ତ କ ିକ ିଭିତ୍ତଭୂିମି େହଛି ିଓ ପକପତ 

ସଂଖୟକ ପବୈଷୟିକ େେଶକି୍ଷକଙ୍କଦ୍ଵାୋ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଛ ିତାେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଭିଳ ିଓ ପକଉଁ ସ୍ତେପେ କୋ ାଇ 

ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାେୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚୟନ କୋ ାଇଛ,ି ସଂସ୍ଥାେ ନାମ ଠକିଣା ତାଲିମ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବବିେଣୀ ପ୍ରଦାନ କେିପବ କି 

? 

 

  



UDAQ.3973                                                                          ତା.03.04.2021 

ଶ୍ରୀ ଶପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  

ଦ୍କ୍ଷତା ବକିା  ଓ ଶବୈର୍ୟିକ  କି୍ଷା , ଓଡ ିା  

ଉତ୍ତର 

 ୁବବଗବଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ ଓ ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ ୋଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ନମିପନ୍ତ  ସୁଦୃଢ ଭିତ୍ତଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ କେିବା ୋଇ ଁ 

ୋଜୟେ ପ୍ରତ ି ଜଲି୍ଲାେ ସଦେ ମହକୁମାଠାପେ  01 ପଗାଟ ି କେି ପମାଟ 30 ପଗାଟ,ି 38 ପଗାଟ ି ସେକାେୀ 

ITI/Polytechnic ପେ 01 ପଗାଟ ି ହସିାବପେ 38 ପଗାଟ ି ଏବଂ ପଖାଦ୍ଧବା ଜଲି୍ଲାେ ପବଗୁନଆି ଠାପେ 01 ପଗାଟ ି ଓ 

ଅନୁଗୁଳ ଜଲି୍ଲାେ ୋଲଲହଡା ଠାପେ 01 ପଗାଟ ିଏବଂ  ବେଗଡ ଜଲି୍ଲାେ ବେୋଲିଠାପେ 01 ପଗାଟ ିଓ ଗାଇସିପଲଟଠାପେ 

01 ପଗାଟ ି ଏହେିେି ସବବପମାଟ 72  ପଗାଟ ିଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ତାଲିମ ପକନ୍ଦ୍ର (Skill Development Centre)  ସ୍ଥାେନ 

କୋ ାଇଅଛ।ି ଏତଦ ବୟତୀତ ଭାେତ ସେକାେଙ୍କ LWE Scheme ଅଧୀନପେ  ୋଜୟ ପବୈଷୟିକ ଶକି୍ଷା ଓ ତାଲିମ 

ନମିପନ୍ତ ପମାଟ 10 ପଗାଟ ିଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ପକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାେିତ ପହାଇଅଛ ି।   ଏହଭିଳ ିସବବପମାଟ 82 ପଗାଟ ିଦକ୍ଷତା ବକିାଶ 

ପକନ୍ଦ୍ର ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ସ୍ଥାେନ କୋ ାଇଥିବା ପବପଳ ତନମଧ୍ୟେୁ 57 ପଗାଟ ି SDC/ SDEC ପେ ଅନୁବନ୍ଧତି 

ପହାଇଥିବା ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାେୀ ସଂସ୍ଥା (PIA) ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ  ୁବକ  ୁବତୀମାନଙୁ୍କ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତକି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ 

କୋ ାଉଅଛ ି।  

ଉକ୍ତ ପକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କେ ପକଉଁ Trade ପେ ଶକି୍ଷା ଦଆି ାଉଛ ିଓ  ପସଥିେୁ ପକପତ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଆଜ ିେ ବୟନ୍ତ ଉତ୍ତରି୍ଣ୍ବ 

ପହାଇ ନ ୁିକି୍ତ ୋଇଛନ୍ତ।ି ଏହାେ ଏକ େେିସଙ୍ଖୟାନ ପରି ିଷ୍ଟ-‘କ’ ପେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲା। ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ  ୁବକ 

 ୁବତୀମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନକାେୀ ସଂସ୍ଥା ସାଧାେଣତୁଃ ଘପୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କପେ ନ ୁିକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କୋଇଅଛନ୍ତ।ି 

ଉକ୍ତ ନ ୁିକି୍ତ ଉଭୟ ୋଜୟ ଭିତପେ ଏବଂ ୋଜୟ ବାହାପେ ବଭିିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କପେ କୋ ାଇଥାଏ। 

ଏତଦ୍ ବୟତୀତ, ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ତାଲିମ ପନଇଥିବା  ୁବକ ୁବତୀ ମାପନ ବଭିିନ୍ନ ପକ୍ଷତ୍ରପେ ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ ୋଇବା 

ସହତି ନଜିସ୍ଵ ଉପଦୟାଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାେନ କେିଅଛନ୍ତ।ି  



            ୋଜୟପେ  ୁବବଗବଙ୍କ ଆତ୍ମନ ୁିକି୍ତ ନମିପନ୍ତ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ OSDA ଦ୍ଵାୋ େେିଚାଳତି Nano Unicorn   

ପ ାଜନା ମାଧ୍ୟମପେ 277 ଜଣଙୁ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଇ ଥିବା ପବପଳ ତନମଧ୍ୟେୁ 248 ଜଣ Unit Establish କେ ି

ଆତ୍ମନଭିବଶୀଳ ପହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହାେ ସବପିଶଷ ତଥୟ ପରି ଷି୍ଟ “ଖ” ପେ ସଂଲଗ୍ନ କୋଗଲା।  

"ଅବଦ୍ାନ" ଶ ାଜନାଶର ସାମିଲ ଶହାଇଥିବା ହତିାଧିକାରୀ 

UDAQ 3974. ଶ୍ରୀ ପମାହନ ଚେଣ ମାଝୀ: ସାମାଜକି ସୁେକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକି୍ତକେଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କି 

:-  ଓଡ଼ଶିାପେ ପକପତ ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକ ପେନସନ, ବାଦ୍ଧବକୟ ଓ ଅନୟାନୟ ସେକାେୀ ସହାୟତା ୋଉଛନ୍ତ,ି ପକପତ ଜଣ 

ସେକାେୀ ପ ାଜନା "ଅବଦାନ" ପେ ସାମିଲ ପହାଇଛନ୍ତି, ପକପତଜଣ ଜୋଶ୍ରମପେ ବାସ କେୁଛନ୍ତ,ି ପକପତ ଜଣ ବେିଷ୍ଠ 

ନାଗେିକ େିହାତ ି ାତ୍ରାେ ସୁବଧିା ୋଉଛନ୍ତ,ି ପକପତଜଣ ଅତୟନ୍ତ ଗେିବ ଓ ଦୁସ୍ଥ, ସେକାେୀ ସହାୟତା, ମାଗଣା ଚକିତି୍ସ୍ା, 

ବାସଗହୃ ଆଦ ି ସମସ୍ତ ସହାୟତାେୁ ପକପତ ବାଦ େଡଛିନ୍ତ,ି ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ େିଛା ସେକାେ ପକପତ ଅଥବ 

ଖଚ୍ଚବ କେୁଛନ୍ତ ିଏସବୁ ସମ୍ପକତି ଗତ 5 ବଷବେ ଜଲି୍ଲାବାେି ଓ ବଷବବାେି ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କେିପବ କି, ଆଗାମୀ ପକଉଁ ପକଉଁ 

ବଷବପେ ସେକାେୀ ପ ାଜନା "ଅବଦାନ" ପେ ପକପତ ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକଙୁ୍କ ସାମିଲ କେିବାକୁ ଲକ୍ଷ େଖା ାଇଛ,ି ପସମାନଙ୍କ 

ନମିପନ୍ତ େିହାତ ିଦେପେ ବସ ାତ୍ରା ନମିପନ୍ତ େିହାତ ିଦେପେ ବସ ାତ୍ରା ନମିପନ୍ତ ସେକାେ ବଚିାେ କେୁଛନ୍ତ ିକ ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ୁକ୍ତ ଅଶ ାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ  

ସାମାଜକି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ କି୍ତକରଣ 

ଓଡ଼ଶିାପେ ୧୬୬୮୧୬୩ ଜଣ ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକ ୋଜୟ ସେକାେଙ୍କ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ପ ାଜନାପେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଓ 

୧୪୧୮୬୩୧ ଜଣ ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଇନ୍ଦେିା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବାଦ୍ଧବକୟ ଭତ୍ତା ପ ାଜନାପେ ଆଥକି 

ସହାୟତା ୋଉଛନ୍ତ ି| ଜଲି୍ଲାୱାେୀ ଏହାେ ଏକ ତାଲିକା ପରି ଷି୍ଟ-କ ପେ ପ୍ରଦାନ କୋଗଲା | ଏତଦବୟତୀତ ୋଜୟପେ ୋଜୟ 

ସେକାେଙ୍କ ଓ ପକନ୍ଦ୍ର ସେକାେଙ୍କ ଅନୁଦାନପେ NGO ଦ୍ଵାୋ େେିଚାଳତି  ଥାକ୍ରପମ 3 ପଗାଟ ିଓ 53 ପଗାଟ ିଵୃଦ୍ଧାଶ୍ରମପେ 

ପମାଟ ୧୪୦୦ ଜଣ ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକଙୁ୍କ ଆବାସିକ ସୁବଧିା ପ ାଗାଇ ଦଆି ାଉଅଛ ି | ୋଜୟପେ ୬୦ ବଷବ ଅତକି୍ରମ 

କେିଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗେିକ ମାନଙ୍କ ୋଇଁ ସେକାେୀ ପ ାଜନା "ଅବଦାନ" କା ବୟକାେୀ ପହଉଅଛ ି| ଏହ ି ପ ାଜନା 

ମାଧ୍ୟମପେ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ମାନଙୁ୍କ ସପଚତନ କେିବାେ ବୟବସ୍ଥା େହଛି ି| ବେିଷ୍ଠ ନାଗେିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟପେ ପ୍ରତପି ାଗିତା ମୂଳକ 

ମପନାଭାବ ସଷିୃ୍ଟ କେିବା ନମିପନ୍ତ ବପୟାପଜୟଷ୍ଠ ସମ୍ମାନପେ ସମ୍ମାନତି କେିବାେ ବୟବସ୍ଥା େହଛି ି| 

 



ରାୟଗଡା ଜଲି୍ଲାଶର ପଞି୍ଜକୃତ ଶବକାର ଙ୍କ ସିଂଖୟା  

3975 . ଶ୍ରୀ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁ୍ଲି : ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ଓ ପବୈଷୟିକ ଶକି୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କେି କହପିବ କ ି:- ୋୟଗଡା ଜଲି୍ଲାପେ 

େଞି୍ଜକୃତ ପବକାେ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖୟା ପକପତ ସେକାେଙ୍କ Self Employment Programme ପେ 

ସେକାେ ପବକାେ  ୁବକ/ ୁବତୀ ମାନଙ୍କ ୋଇଁ Self Employment ୋଇଁ କଣ କଣ ପ ାଜନା କେିଛନ୍ତ ି ତାେ 

ସବପିଶଷ ବବିେଣୀ ସେକାେ ପଦପବ କ ି? 

ଶ୍ରୀ ଶପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଦ୍କ୍ଷତା ବକିା  ଓ ଶବୈର୍ୟିକ  କି୍ଷା  

ଉତ୍ତର 

 ୋୟଗଡା ଜଲି୍ଲାପେ December, 2020 ସୁଦ୍ଧା 13,997 ଜଣ  ୁବକ  ୁବତୀ ପସମାନଙ୍କେ ନାମ େଞି୍ଜକେଣ 

କେି ଜୀବନ୍ତ େଞି୍ଜକାପେ ଅଛନ୍ତ ି। ପସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟେୁ 8,697 ଜଣ  ୁବକ ଥିବା ପବପଳ 5,300 ଜଣ  ୁବତୀ ଅଟନ୍ତ ି।  

 Nano-Unicorn ଓଡଶିା ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ କତୃ୍ତେକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାୋ ଆେମ୍ଭ ପହାଇଥିବା ଏକ ନଆିୋ କା ବୟକ୍ରମ । 

ଏହ ିକା ବୟକ୍ରମ ଅଧିନପେ ଉପଦୟାଗୀ ପକ୍ଷତ୍ରପେ କୁଶଳୀ  ୁବେିଢୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ମାଜତି କୋ ିବ ସହ ପସମାନଙୁ୍କ ସଫଳ 

ଉପଦୟାଗୀପେ େେିଣିତ କେିବା ୋଇଁ ଏହାେ ବଭିିନ୍ନ ଦଗି ସମ୍ପକବପେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କୋ ାଏ ଏବଂ ଏଥି ସହତି ନୂଆ 

ବୟବସାୟ ଆେମ୍ଭ କେିବା ୋଇ ଁପ୍ରପତେକ ଉେପୋକ୍ତ ଉପଦୟାଗୀ ମାନଙ୍କ ୋଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା େ ବୟନ୍ତ ସହାୟତା 

ୋଶ ିପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଥାଏ । ଉକ୍ତ କା ବୟକ୍ରମ ଅଧିନପେ ଅଦୟାବଧି 250 ଜଣଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କୋ ାଇ 2,30,95,000 ଟଙ୍କା 

ସହାୟତା ୋଶ ିପ୍ରଦାନ କୋ ାଇଅଛ ି।   

 

 


