
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି ସ୍ଵାବଲମବୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ 

UDAQ No- ୧୨୬୦  – ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର :  ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି - ରାଜ୍ୟବର ମହଳିା ସଶକି୍ତକରଣ କାର୍ଯ୍ୟବର ବକବେ ମହଳିା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ ି ; ବସମାବନ ଆର୍ଥକି 
ସ୍ୱାବଲମବନ ବେତ୍ରବର କପିରି ଅଗ୍ରଗେ ି କରିଛନ୍ତ ି ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ବକବେପ୍ରକାର ୋହା ଆକଳନ ବହାଇଛ ି କ ି ; 
ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଯାଜ୍ନା ସମ୍ପକ୍ବର ସରକାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ ି ; ରାଜ୍ୟବର 
ଥିବା ଜ୍ାେୀୟକରଣ ବୟାଙ୍କ ଗୁଡକିର ମହଳିା ସଶକି୍ତ କରଣବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୟାପକ କ?ି      

          ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜ୍ରିଆବର ରାଜ୍ୟବର ୭୦,୦୦,୦୧୦ (ସେୁରି ଲେ ଦଶ) ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସମ୍ପକୃ୍ତ ବହାଇଛନ୍ତ।ି 
ସଙ୍ଗଠେି ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥକି ପ୍ରଗେ ିନମିବନ୍ତ ଏବଂ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମି୍ବ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ  
ବଭିିନ୍ନ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶେିଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗବର ଦ୍ରବୟ ଓ ବସବା ବର୍ଯାଗାଇ ବଦଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା 
ଅନୁବମାଦେି ମୂଲୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତ।ି  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର  “ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ” ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  ୩ ଲେ 
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର ନୟିମିେ ଋଣ କସିି୍ତ ପରିବଶାଧ କରୁଥିବଲ ଏହ ି ସମସ୍ତ ସୁଧରାଶ ି ସରକାର ବହନ 
କରୁଛନ୍ତ,ି ଫଳବର ଏହ ିଋଣ ୦% ସୁଧବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରୁଛ।ି   
 ଚଳେି  ଆର୍ଥକି ବଷ୍ (୨୦୨୦ – ୨୧) ବର ଅଦୟାବଧି ୨,୦୨,୧୪୬ (ଦୁଇ  ଲେ ଦୁଇ ହଜ୍ାର ଏକ ଶହ 
ଛୟାଳଶି)ି ବଗାଟ ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଟ. ୩୪୧୧,୦୭,୮୬,୦୦୦/- (େନି ି ହଜ୍ାର ଚାରି ଶହ ଏଗାର 
ବକାଟ ିସାେ ଲେ ଛୟାଅଶୀ  ହଜ୍ାର) ବୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



ଭିନ୍ନେମ ଅନୁଷ୍ଠାନକ୍ଷର ଅକ୍ଷନୈତକି କାର୍ଯ୍ୟ 
UDAQ No.1262. ଶ୍ରୀ ସୁବରଶ କୁମାର ରାଉେରାୟ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟବର ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ଭିନ୍ନେମ ଅଛନ୍ତ ି ; ବକବେ ଭିନ୍ନେମ ବହାଇ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତ ି ; ବସମାନଙ୍କ ସୁବଧିା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ନୂେନ 
ଭାବବ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ି କ ି ; ଭିନ୍ନେମ ଅନୁଷ୍ଠାନବର 
ଅବନୈେକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି; ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ସରକାର 
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାବର ଅସୁବଧିା କଣ  ଓ ଉକ୍ତ ସବୁ ବଷିୟବର ବବୃିେ ିରଖିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ 

2011 ଜ୍ନଗଣନା ଅନୁସାବର ରାଜ୍ୟବର 12,44,402 ଭିନ୍ନେମ ଅଛନ୍ତ ି | ଏହାର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରି ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ-କ 
ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା | ପୂବ୍ରୁ ବକବଳ 40% ଏବଂ େଦୁଦ୍ଧ୍ବ disability ଥିବା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର 
ଦଆିର୍ଯାଉଥିଲା | ବତ୍ତ୍ମାନ ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମବନ ବପାଟ୍ାଲ ଜ୍ରିଆବର  ଶେକଡା ନବିବିଶଷବର ସମସ୍ତ 
ଭିନ୍ନେମଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦଆିରି୍ଯବା ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି | 40%ଏବଂ େଦୁଦ୍ଧ୍ବ disability ଏବଂ ସରକାରୀ ନୟିମ 
ଅନୁସାବର ବର୍ଯାଗୟ ଭିନ୍ନେମ ହେିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା, ସହାୟକ ଉପକରଣ, ବସ ପାସ, ସରକାରୀ 
ଚାକରିୀବର  4%, ସରକାରୀ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ େର୍ଥା ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 5% ସଂରେଣ, Skill 
Development Training, Scholarship, ବବିାହ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ରାଶ ି େର୍ଥା ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମବୀ 
କରିବା ପାଇ ଁ BBSA ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ଜ୍ରିଆ ବର Bank ଋଣ ପାଇଁ ସୁବଧିା କରିବା ପାଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି |ଏେଦ୍ ବୟେୀେ SHG ଗଠନ କରି,ବସମାନଂକ Skill development ଏବଂ ଆର୍ଥକି 
ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଜ୍ରିଆ ବର ବସମାନଂକୁ ସବାବଲମବୀ କରିବା ପାଇଁ  ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି  ାା ଭିନ୍ନେମ ଅନୁଷ୍ଠାନବର ଅବନୈେକି 
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବରାକବିା ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୟିମ ଅନୁସାବର ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଛ ି| ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ବଢାଇବା ପାଇ ଁ
ବତ୍ତ୍ମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରାଧୀନ ନାହିଁ | 

ଶଶୁିମାନଙ୍କ ବକିାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ 

 ୧୨୬୩. ଶ୍ରୀ  ସୁକ୍ଷରଶ କୁମାର ରାଉତ ରାୟ  : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  
କହକି୍ଷବ କ ି :-  ଶଶୁିମାକ୍ଷନ କ୍ଷଦଶର ଭବଷି୍ୟତ; କ୍ଷସମାନଙ୍କ ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାର ର୍ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ 
କ୍ଷନଉଛନ୍ତ ିତାହା ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି; ନୂତନ ଭାକ୍ଷବ କ୍ଷକୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷନବା ପାଇଁ ସରକାର କ୍ଷର୍ଯାଜନା ରଖିଛନ୍ତ ି
କ;ି  ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍୍ ମଧ୍ୟକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷତ ଶଶୁି ନକି୍ଷ ାଜ କ୍ଷହାଇଛନ୍ତ ିଏବଂ କ୍ଷସଥିରୁ କ୍ଷକକ୍ଷତ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧାର 
କରାର୍ଯାଇଛ ି ଏବଂ ଅନୟ ପିଲାମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର  କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ  
କରୁଛନ୍ତ ିବବୃିତ ିରଖିକ୍ଷବ  ? 



                   ଉତ୍ତର 

     ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

   ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ଶଶୁିମାନଙ୍କର କଲୟାଣ ନମିବନ୍ତ ନମିନ ଲିଖିେ ବର୍ଯାଜ୍ନାମାନ ଏହ ିବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଉଛ ି।  

 ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ପରିପୂରକ ପଷିୃ୍ଟ ବର୍ଯାଜ୍ନା (SNP) ମାଧ୍ୟମବର  6 ମାସ ରୁ 3 ବଷ୍ ବୟସର 
ସାଧାରଣ ଶଶୁିଙୁ୍କ THR ଛେୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଲଡୁ, ଶୁଖିଲା ରାସନ ଇେୟାଦ ିବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। ବର୍ଯଉଁ ଶଶୁିମାବନ 
ଅଣ୍ଡା ଖ୍ାଇବବ ନାହିଁ ବସମାନଙୁ୍କ ମାସକୁ ଅେରିିକ୍ତ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା ବହାଇଛ ି। 3 ବଷରୁ୍ 6 ବଷ୍ର 
ଶଶୁିଙୁ୍କ ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ଗରମ ରନ୍ଧା ଖ୍ାଦୟବର ସପ୍ତାହକୁ 5ଟ ିଅଣ୍ଡା ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 “ବମା ଛେୁଆ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଉନ୍ନେ ମାନର ବବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳର ଉପବର୍ଯାଗବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆପ ଏବଂ 
ଡୟାସବବାଡ୍ ବକିଶେି କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏହା THR ର ପ୍ରସୁ୍ତେ,ି ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକି୍ରୟାବର ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଛ ି। 
ଏହ ିଆପ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ଗଚ୍ଛେି କଞ୍ଚାମାଲର ସଠକି ପରିମାଣ ଓ ୋଲିକା ରଖିପାରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ 
ଆବଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଣିି ପାରୁଛନ୍ତ ି । ମାସିକ ଆବଦଶ ପତ୍ର ସମୟ ସାବପେ ଭାବବ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତ ି (Timely 
Indenting), ମାସର ୨୩ ୋରିଖ୍ବର ଖ୍ାଦୟ ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ବେିରଣ 
କରିପାରୁଛନ୍ତ ି।    

 ଶଶୁି ମାନଙ୍କର ବକିାଶ ପାଇଁ ସମନିବେ ଶଶୁି ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅନ୍ତଗ୍େ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ ି ବସବା ବର୍ଯାଜ୍ନା 
ମାଧ୍ୟମବର 6 ବଗାଟ ି ବସବା ର୍ଯର୍ଥା ପରିପୂରକ ପୁଷି୍ଟ ବସବା,ପ୍ରାକବଦିୟାଳୟ ଶେିା, ପୁଷି୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମବନ୍ଧୀୟ 
ଶେିା,ଟକିାକରଣ,ପରାମଶ୍ବସବା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀୋ ଇେୟାଦ ିବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୂ୍ପଣ୍ 
ରୂବପ ନଜି୍ସ୍ୱ ଅନୁଦାନବର ପରିଚାଳେି ମାଲେୀ ବଦବୀ ପ୍ରାକ ବଦିୟାଳୟ ପରିଧାନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅଧୀନବର 
ଦୁଇବର୍ଯାଡାୟୁନଫିମ,୍ ୧ ହଳ ବଜ୍ାୋ ଓ ୧ ହଳ ବମାଜ୍ା ଏବଂ ବଗାଟଏି ବଲଖ୍ାଏଁ ବସ୍ୱଟର ଅଙ୍ଗନୱାଡବିର ପଢୁଥିବା 
ପ୍ରବେୟକ ୩ – ୬ ବଷ୍ର ଶଶୁିଙୁ୍କ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।   

ଏେେବୟେେି, ନମିନଲିଖିେ ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ମଧ୍ୟ ଶଶୁି କଲୟାଣ   କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଅଛ ି।  

ଶଶୁି ସୁରୋ କ୍ଷସବା ସମୂହ (କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବତତି କ୍ଷର୍ଯାଜନା) 
 ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆଇନ ସହ ଦ୍ଵନ୍ଦବର ଥିବା ଶଶୁି ମାନଙୁ୍କ ସୁରୋ ପ୍ରଦାନ କରିବା 
ପାଇଁ  ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ଏକ ସୁରୋବଳୟ । ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନାବର 18 ବଷ୍ ବୟସରୁ  କମ ଓ ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ ଆବଶୟକ 
କରୁଥିବା ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରାର୍ଯାଏ । ବସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଖ୍ାଦୟ ଓ ଶେିାର ର୍ଯତ୍ନ ନଆିର୍ଯାଏ । ଏହା 
ପରୀେିେ ବର୍ଯ, ପ୍ରବେୟକ ଶଶୁିର ସଠକି ବକିାଶ ଓ ସୁରୋ ପାଇଁ ପରିବାର ହିଁ ସବବ୍ାକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ବେଣୁ 
ପିେୃମାେୃହୀନ / ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରେ। ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଶଶୁିମାନଙ୍କର ବକିାଶ ଓ ସୁରୋ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା 
ପିୋମାୋଙୁ୍କ କମିବା ନିିଃସନ୍ତାନ ପିୋମାୋଙୁ୍କ ବପାଷୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଦଆିର୍ଯାଏ ।  



ବଜୁି ଶଶୁି ସୁରୋ କ୍ଷର୍ଯାଜନା (ରାଜୟ କ୍ଷର୍ଯାଜନା) 

 ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳେି ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା ପିୋମାୋ /ବପାଷୟ ଅଭିଭାବକ ଅର୍ଥବା ବବୈଧ 
ଅଭିଭାବକ ନଥିବା ଅବା ଏଚ୍ . ଆଇ . ଭି . ସଂକ୍ରମିେ ଏବଂ ଅେୟନ୍ତ ଦୁବ୍ଳ ଶଶୁିଙୁ୍କ ସୁରୋ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 
ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ।  

 ଏପରି ଶଶୁି ମାନଙୁ୍କ ଏକ ସୁରୋର ବଳୟ ବର୍ଯାଗାଇବଦବା େର୍ଥା ଶଶୁିମାନଙ୍କର ସୁରୋ ଓ ବକିାଶ ନଶିି୍ଚେ 
କରିବା  ନମିବନ୍ତ ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଉଛ ି। 
 

କ୍ଷବଟ ିବଚାଓ ଓ କ୍ଷବଟ ିପଢାଓ (କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷର୍ଯାଜନା) 
 
 ଶଶୁି ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବାଳକିା ଏବଂ ମହଳିାଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ।  ଓଡଶିାବର, 
ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା ଦୁଇଟ ି ଉପାଦାନବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଛ-ି ମଲିି ବସକିରାଲ୍ ହସ୍ତବେପ ଏବଂ ମିଡଆି 
ଆଡବଭାବକସୀ ଏବଂ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପବର | ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛ ି। ର୍ଯର୍ଥା – ଜ୍ଲି୍ଲା ସ୍ତରବର ଅନ୍ତିଃ ବଭିାଗ ସମନବୟ ବବୈଠକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜ୍ରିଆବର 
ସବଚେନୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ସରକାରୀ ଓ ବବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବଭିିନ୍ନ କମ୍କେ୍। ମ।ନଙ୍କ  ପାଇଁ 
ପ୍ରଶେିଣ ଏବଂ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ିୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାର୍ଯାଉଛ।ି  

ବଜୁି କନୟା ରତ୍ନ କ୍ଷର୍ଯାଜନା: )ରାଜୟ କ୍ଷର୍ଯାଜନା) 

 କନୟାଶଶୁି ବଞ୍ଚ ିରହବିା ଏବଂ ବସମାନଙ୍କର ବକିାଶ ନମିବନ୍ତ ସେମକାରୀ ପରିବବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ଏବଂ 
ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଜ୍ାୟ ରଖିବା ନମିବନ୍ତ  “ ବଜୁି୍ କନୟା ରତ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ”୪ ଟ ି ଜ୍ଲି୍ଲା ର୍ଯର୍ଥା  – ବଢଙ୍କାନାଳ, 
ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ ଓ ଗଞ୍ଜାମବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଅଛ ି। ଓଡଶିା ସରକାର ୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ ଠାରୁ ବଜୁି୍ 
କନୟା ରତ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ ି । ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା  ମାଧ୍ୟମବର  ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବଭିିନ୍ନ 
ସବଚେନୋ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ କରର୍ଯାଉଅଛ।ି 

 ଗହୃ ବଭିାଗ ନବିଖ୍ାଜ୍ ଶଶୁିଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଁ ବଭିିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର ଉଚେି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ 
କରିର୍ଥାନ୍ତ।ି 

Death vacancy ଦ୍ଵାରା ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ 

UDAQ No. 1264 .ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି:- ରାଜ୍ୟବର Death vacancy ବର adjust କରି ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି; ପଞ୍ଚାୟେବର 
ବହଉଥିବା Death vacancy ବର ବକବଳ ବସହ ିପଞ୍ଚାୟେର ବଲାକମାନଙୁ୍କ adjust କରି ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା 
ବଦବା ପାଇଁ  ପଦବେପ ବନବବ କ ି? 



ଉତ୍ତର             
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ରାଜ୍ୟବର ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି ସହାୟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଧୁବାବୁ ବପନସନ୍ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଅବପୋବର ଥିବା ବର୍ଯାଗୟ 
ହେିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ମେୁୃୟଜ୍ନେି ଶୂନୟସ୍ଥାନବର ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି । ପଞ୍ଚାୟେବର ବହଉଥିବା 
ମେୁୃୟଜ୍ନେି ଶୂନୟସ୍ଥାନବର ବକବଳ ବସହ ିପଞ୍ଚାୟେର ଆବବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । 
ଆବଶୟକୋକୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ବଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ବଲକର ବଗାଟଏି ପଞ୍ଚାୟେବର ସଷୃ୍ଟ ମେୁୃୟଜ୍ନେି 
ଶୂନୟସ୍ଥାନକୁ ବସହ ିବଲକର ଅନୟ ଏକ ପଞ୍ଚାୟେକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିେ କରିପାରିବବ ।  

 

Juvenile Justice Act 2015 ପବର ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ ଦ୍ଵାରା ଶଶୁି ଚହି୍ନଟ 

 1266 . ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି: ( କ ) 
ରାଜ୍ୟବର Juvenile Justice ( Care and Protection ) Act , 2015 ଲାଗୁ ବହଲାପବର ର୍ଯତ୍ନ ଓ 
ସୁରେ।ର ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ବକବେ ଜ୍ଣ ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୟସ  ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବବିରଣୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ବକବୋଟ ି ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଗହୃବର ବକବେ ଜ୍ଣ ଶଶୁିଙୁ୍କ 
ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ,ି ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ବଦବବ କ,ି ଏହ ି ସମସ୍ତ ଶଶୁି Juvenile Justice ( Care and 
Protection ) Act , 2015 ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଗୃହବର ରହବିା ପାଇଁ ବର୍ଯାଗୟ କ ି , ଏହ ିଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଗୃହ 
ଗୁଡକି ଛାତ୍ରାବାସ ଭାବବର ବୟବହାର ବହଉଛ ି କି, ର୍ଯଦ ି ଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ ବେବବ ବର୍ଯୌନ ବଶାଷଣ , ହଂିସା େର୍ଥା 
ବଭଦଭାବକୁ ବରାକବିା ପାଇଁ ଓ monitoring କରିବା ସହ ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଗୃହର ମାନର ଉନ୍ନେ ିପାଇଁ କ ିକ ିବୟବସ୍ଥା 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ,ି   ) ଖ୍ ) ଏହ ିଚହି୍ନଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୟକି୍ତଗେ ର୍ଯତ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତେ 
ବହାଇ ବକବେ ଶିଶୁଙୁ୍କ ବକବେ ପାଠିରରି ସହାୟୋ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
)କ) କବିଶାର ନୟାୟ (ଶଶୁିଙ୍କ ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ) ଆଇନ,  2015  ଲାଗୁ ବହଲାପବର 15 ଜ୍ାନୁଆରୀ 2016 ଠାରୁ 
ଅଦୟାବଧି ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋର ଆବଶୟକ କରୁଥିବା 88206 ଜ୍ଣ ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରି ଶଶୁି ମଙ୍ଗଳ କମିଟ ି
ନକିଟବର ଉପସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଏହ ିଶଶୁିମାନଙ୍କର ବୟସାନୁର୍ଯାୟୀ ବାଳକ ଓ ବାଳକିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବବିରଣୀ 
ସହ ଶଶୁିର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନବର ରହବିାର ବଷ୍ୱାରୀ େର୍ଥୟ ଏଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ଉପବରାକ୍ତ ଶଶୁିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 
27887 ଜ୍ଣ ଶଶୁିଙୁ୍କ ଶଶୁି କଲୟାଣ କମିଟରି ନବିଦ୍ଶ ମୁୋବକ ନଦିଷି୍ଟ ଅବଧି ପାଇଁ ଶଶୁିର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନବର 
ରହବିାର ବବନ୍ଦାବସ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକି ଛାତ୍ରାବାସ ଭାବବର ବୟବହାର କରାର୍ଯାଉନାହିଁ । 

ଅଧୁନା ରାଜ୍ୟବର ବମାଟ ୨୩୯ ବଗାଟ ିପଞି୍ଜକୃେ ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳେି ବହଉଅଛ ି। ବସଥି ମଧ୍ୟରୁ ୨୩୧ 



ବଗାଟ ିର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଶଶୁି ଏବଂ 8 ବଗାଟ ିଆଇନ ସହ ଦ୍ଵନ୍ଦବର ଥିବା ଶଶୁିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଉଦଷି୍ଟ ।  

 )ଖ୍ ) ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ପାଇଁ ମୁକ୍ତ  ଆଶ୍ରୟ ବକନ୍ଦ୍ର ବା Open Shelter ବର ରହଥିିବା ଶଶୁିଙ୍କ ବୟେେି ଅନୁଷ୍ଠାନବର 
ରହୁଥିବା ପ୍ରବେୟକ ଶଶୁିର ବୟକି୍ତଗେ ର୍ଯତ୍ନ ବବିରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଉପବରାକ୍ତ ୨୩୧ଟ ିଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 
୧୨୫ ବଗାଟ ି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶଶୁି ସୁରୋ ବସବା ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ୫୫୧୧ ଜ୍ଣ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେୟକ ମାସିକ 
ଟ.୨୧୬୦ / - ଟଙ୍କ।  ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗର ମାନଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି ସହାୟତା 

ୟୁ.ଡ.ି୧୨୬୭ . ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- (କ) 
ବଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ୋ.20.07.2019 ର ଅଣୋରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା 1507 ର ଉତ୍ତରବର ବରିଷ୍ଟ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 
କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ମାସିକ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ ସରକାର "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କାରିଗର ସହାୟୋ 
ବର୍ଯାଜ୍ନା" କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବକବବ ବ ାଷଣା କରିଛନ୍ତ ିୋର Notification ର ବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କର ି
ଏହା ବକବେ ୋରିଖ୍ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହାଇ ବକବେ ଜ୍ଣ ବରିଷ୍ଠ ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରଙୁ୍କ ଆଜ୍ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକବେ ପାଠିର ି
ସହାୟୋ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ବଦବବ କି, (ଖ୍) ର୍ଯଦ ିଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହାଇ ନାହିଁ ବେବବ 
ସରକାରଙ୍କ ଅନୟ ବର୍ଯାଜ୍ନାର ବ ାଷଣା ପରି "ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ କାରିଗର ସହାୟୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା" ମଧ୍ୟ ବକବଳ 
ବ ାଷଣାବର ରହରିି୍ଯବ ନ ିେ, ୋର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବଦବବ କ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
          (କ) ବଷାଡ଼ଶ ବଧିାନସଭାର ୋ. 20.07.2019 ର ଅଣୋରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା 1507 ର ଉତ୍ତରବର ବରିଷ୍ଠ 
ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ ଏକ ବର୍ଯାଜ୍ନା ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରାଧିନ ଅଛ ି ବବାଲି 
କୁହାର୍ଯାଇଥିଲା । ଏହା ଅଦୟାବଧି ସରକାରଙ୍କର ବଚିାରାଧିନ   ଅଛ ି।  

ଛତୁଆ କ୍ଷର୍ଯାଗାଣ କରୁଥିବା ମହଳିା SHG ଗୁପ  
UDAQ.1268. ଶ୍ରୀ ସକ୍ଷନ୍ତାଷ୍ ସିଂହ ସାଲୁଜା : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି:- 
  (କ) ରାଜ୍ୟବର ବମାଟ ବକବେ ମହଳିା S.H.G. ଗୁପ ଛେୁଆ ବଭିିନ୍ନ ବଲକମାନଙୁ୍କ ବର୍ଯାଗାଣ (supply) 
କରୁଛନ୍ତ,ି ଏହାର ମହଳିା SHG ଙ୍କ ନାମ ସହ ବଲକ ୱାରୀ ବଗାଟଏି ୋଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବବ କି; ଏବଂ (ଖ୍) 
ରାଜ୍ୟବର ବକଉଁ ବକଉଁ ବଲକବର ଛେୁଆ S.H.G. ଗୁପକୁ ନମିନ ମନର ଛେୁଆ ବର୍ଯାଗର୍ଯାଉଥିବା ବର୍ଯାଗଁୁ ୋଙ୍କର ନାମ 
କାଟ ିଦଆିର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ ବକଉଁ ବକଉଁ ବଲକବର ଛେୁଆ ସ୍ଥାନ ଖ୍ାଲି ଅଛ ିଏବଂ ବସହ ିଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ଜ୍ାଗା ମହଳିା 
S.H.G. ଗୁପକୁ ଅେରିିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିଏହାର ବଗାଟଏି ୋଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବବ କି, ଏବଂ ବଲାଙି୍ଗର ଜ୍ଲି୍ଲା 



ଅନ୍ତଗ୍େ ଟଟିଲିାଗଡ ବଲକ, ମୁରିବାହଲ ବଲକ, ବବଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ବଲକ ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ଜ୍ାଗାବର ବାରମବାର ଦୁନ୍ୀେ ିଏବଂ 
ଅେ ିନମିନ ମାନର ଛେୁଆ ବର୍ଯାଗାଣ (supply) କରୁଥିବା ର୍ଯର୍ଥା ନାରୀ ଶକି୍ତ ମସଲା ଉବଦୟାଗ ବର ଗଁା ଏବଂ ମଁା 
ଫୁଲ ମାଉଲି S.H.G .ଗୁପକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ବଦଇଥିବା ସେୟ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ 
 (କ) ରାଜ୍ୟବର ପରିପୂରକ ପୁଷି୍ଟ ବର୍ଯାଜ୍ନା (SNP) ମାଧ୍ୟମବର ରାଜ୍ୟବର ଛେୁଆ ବେିରଣ କରୁଥିବା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ )SHG) ମାନଙ୍କର ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ- ‘କ‘ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  
 (ଖ୍) ନମିନମାନର ଛେୁଆ ବର୍ଯାଗାର୍ଯାଉଥିବା ବର୍ଯାଗଁୁ ବର୍ଯଉଁ ବଲକବର SHG ମାନଙ୍କ ନାମ କାଟଦିଆିର୍ଯାଇଛ ି
ଏବଂ ବର୍ଯଉଁ ବଲକବର ଛେୁଆ ସ୍ଥାନ ଖ୍ାଲି ଅଛ ିଏବଂ ବସହ ିଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ଜ୍ାଗାବର SHG ଗପୃଙୁ୍କ ଅେରିିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ 
ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ୋହାର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ – ‘ଖ୍’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।   
 ବଲାଙି୍ଗର ଜ୍ଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗ୍େ ଟଟିଲିାଗଡ ବଳକ, ମୁରବିାହଲ ବଳକ ଓ ବବଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ବଳକବର ନାରୀଶକି୍ତ ମସଲା 
ଉବଦୟାଗ, ବରଗଁା ଏବଂ ମା ଫୁଲ ମାଉଲି SHG ମାନଙୁ୍କ ଅେରିିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ  ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିଏବଂ ବସମାବନ 
ମିଶ୍ରଣ କଲା ସମୟରୁ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକି୍ରୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଡ଼ପିିଓ ଓ ସୁପରଭାଇଜ୍ାର ମାବନ ଉପସି୍ଥେ ରହରି୍ଥାନ୍ତ ି।  ନମିନମାନର 
ଛେୁଆ ଦଆିରି୍ଯବା ଏବଂ ବାରମବାର ଦୁନ୍ୀେ ିକରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତବର  ବକୌଣସି ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଅଭିବର୍ଯାଗ ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତଗେ 
ବହାଇନାହିଁ             । ଏ ସଂପକ୍ବର ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଅଭିବର୍ଯାଗ ଆସିବଲ ମାଗ୍ଦଶକିା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଏହାର ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରବର େଦନ୍ତ 
କରାର୍ଯାଇ ବଧିିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ ।  

କ୍ଷବଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

1269 .ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ  ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ ରୀ . . ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି :- ନାବାଳକ ନୟାୟ ଆଇନ ( Juvenile Justice Act) ମାନୟୋ ନର୍ଥାଇ ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ଶିଶୁ 
ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛ ିଓ ଏସବୁ ବବଆଇନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦବେପ କଣ, 
ଶଶୁିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସୁରେ। ଓ ର୍ଯତ୍ନ ନମିବନ୍ତ ଅନୁସେୃ ସାଧାରଣ ନୟିମାବଳୀ ସଂପକ୍ବର ଅନଭିଜ୍ଞ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଅଧିକାଂଶ ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ବକନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳେି ବହଉଥିବାରୁ ଭବଷିୟେବର ବକୌଣସି ଅ ଟଣ ପାଇଁ ବକଉଁମାନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାରି୍ଯବ ?   

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ  
  ରାଜ୍ୟର 30 ଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର ଅଧୁନା କବିଶାର ନୟାୟ ( ଶିଶୁଙ୍କ ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ ) ଆଇନ , 2015 
ଅଧୀନବର ପଞି୍ଜକୃେ 239 ଟ ିଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଅଛ ି । ଏହ ିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲା ଶଶୁି 
ସୁରୋ ୟୁନଟି୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶଶୁି ସୁରୋ ସମିେ ି ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ବବଆଇନ ଭାବବ ପରଚିାଳେି ବହଉଥିବା 



ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ନଜ୍ରକୁ ଆସିବଲ, ୋଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହ ିବଭିାଗ େରଫରୁ ଜ୍ଲି୍ଲା 
ପ୍ରଶାସନକୁ ନବିଦ୍ଶ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି।  
 ଉପବରାକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିେରି ଅଧ୍ୟେ ଓ ସଦସୟଗଣ ପ୍ରବେୟକ ମାସବର ଦୁଇର୍ଥର  
ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକୁି ପରିଦଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତ ି । ଅେରିିକ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲା ମାଜ୍ବିେଟଙ୍କ ବନେୃତ୍ଵବର ଗଠେି ଜ୍ଲି୍ଲା ଇନସବପକ୍ସନ 
କମିଟ ିପ୍ରେ ିେନିମିାସ ଅନ୍ତରବର ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକିର ପର୍ଯ୍ୟବବେଣ କରୁଛନ୍ତ ି। ଜ୍ଲି୍ଲା ଶଶୁି ସୁରୋ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ଅଧ୍ୟେୋବର ପ୍ରବେୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନବର ଗହୃ ପରିଚାଳନା କମିଟ ିଗଠନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଉକ୍ତ କମିଟରି ବବୈଠକ ପ୍ରବେୟକ 
ମାସବର ଅନୁଷ୍ଠିେ ବହାଇର୍ଥାଏ ବର୍ଯଉଁଥିବର ଶଶୁି ପ୍ରେନିଧିିମାବନ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ବନଇର୍ଥାଆନ୍ତ ି।  
 ପ୍ରବେୟକ ଅନୁଷ୍ଠାନବର ସିସିଟଭିି ସ୍ଥାପନ ସହେି ଜ୍ଗୁଆଳୀର ବବନ୍ଦାବସ୍ତ , ମୋମେ ବାକ୍ସ  ଏବଂ 1098 
ଚାଇଲଡ ଲାଇନ୍ ନମବର ବଲଖ୍ାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏେଦ୍ ବୟେେି ଜ୍ଲି୍ଲାପାଳ , ଜ୍ଲି୍ଲା ଜ୍ଜ୍ , ଅେରିିକ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲା ଜ୍ଜ୍ , ଆଇନ 
ବସବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚବି ଏବଂ କବିଶାର ନୟାୟ ବବାଡ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାଜ୍ବିେଟ ମଧ୍ୟ ପରିଦଶ୍ନବର ର୍ଯାଉଛନ୍ତ ି।  
 ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୁପରିଚାଳନା ଓ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ମାନବ ସମବଳ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଁ ନକିଟବର ସରକାର ଏକ 
ପରିବଦ୍ଧେି ମାଗ୍ଦଶକିା ଜ୍ାର ି କରିଛନ୍ତ ି । ଜ୍ଲି୍ଲା ଶଶୁି ସୁରୋ ୟୁନଟି୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶଶୁି ସୁରୋ ସମିେ ି ନୟିମିେ 
ବୟବଧାନବର ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ଦାୟୀତ୍ଵବର ଥିବା କମ୍ଚାରିମାନଙ୍କ ପାଇ ଁବବିଧି ପ୍ରସଙ୍ଗର ୋଲିମର ଆବୟାଜ୍ନ କରୁଛନ୍ତ ି। 
ଶଶୁିର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନବର ନବିୟାଜ୍େି ସମସ୍ତ କମ୍ଚାରୀମାନଙ୍କର ବପାଲିସ େଦାରଖ୍ କରର୍ଯାଉଛ ି। ବକୌଣସି କମ୍ଚାରୀ 
କମିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ର୍ଯଦ ିଆଇନ ଉଲ୍ଲଂ ନ କରନ୍ତ ିବେବବ ଆଇନ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବସମାନଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହନ 
କରାରି୍ଯବ । 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୟାମ୍ପସ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ହାର 
UDAQ .No .1270 ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ: ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କବଲଜ୍ ଓ ସ୍ୱୟଂଶାସିେ ବବୈଷୟିକ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗୁଡକିବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କୟାମ୍ପସ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ହାର ଓ ହାରାହାରି ବବେନ ଚୁକି୍ତ ବକବେ, ଅନୁଷ୍ଠାନୱାରୀ ଗେ 5 ବଷର୍ 
େର୍ଥୟ ବଦବବକ,ି ଏ ବେତ୍ରବର ଅଧିକ ସଫଳୋ ହାସଲ ନମିବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଅେରିିକ୍ତ ବର୍ଯାଜ୍ନା କଣ ?  
UDAQ .No .1270            ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା ବକିାଶ 

ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 
ଉତ୍ତର 

 ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ବଭିାଗ ଅଧୀନବର ଥିବା ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ମହାବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିେ 
ବବୈଷୟିକ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକିବର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଥିବା ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗେ 5 ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର କୟାମ୍ପସ 
ଜ୍ରିଆବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଥିବା ହାର ଓ ହାରାହାରି ବବେନ ଚୁକି୍ତର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 
 ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ, ମହାବଦିୟାଳୟ ଓ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ନଜି୍ସ୍ୱ 
ବପଲସବମଣ୍ଟ ବସଲ୍ ଜ୍ରିଆବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ । ବବୈଷୟିକ ଶେିାପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାବନ 
ବସମାନଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ୱ ଉଦୟମବର ମଧ୍ୟ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତର ସୁବର୍ଯାଗ ପାଇର୍ଥାଆନ୍ତ ି ।ରୁ୍ଯବକ/ ରୁ୍ଯବେୀ ମାନଙୁ୍କ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ର ସୁବର୍ଯାଗ ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ଉବଦଶୟବର ସରକାର Startup Policy ମାଧ୍ୟମବର ନୀେ ିନଦି୍ଧ୍ାରଣ 
କରିଛନ୍ତ ି। ଏେଦବୟେୀେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରାଇବା ପାଇଁ soft skill training, software 



training ଏବଂ employability skill training ଇେୟାଦ ି ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେୋ 
ବକିାଶ କରି ବସମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ପାଇଁ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ଚୁକି୍ତପତ୍ର 
ସ୍ୱାେର କରି ମହାବଦିୟାଳୟ ସ୍ତରବର Centre of Excellence ଆଦ ିସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତ।ି 

ICDS କ୍ଷର୍ଯାଜନାକ୍ଷର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 

ୟୁ.ଡ.ି ୧୨୭୧ .ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହକି୍ଷବ 
କ ି :-  ICDS ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆଇନ ରହଛିକି,ି ସଂପକୃ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ଦଆିରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛକି,ି ଏହାସବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡବିଦବଲ ଅନୟାନୟ ଉପରସ୍ତରବର ପଦବୀବର 
ଅନୟ ଜ୍ଲି୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥ୍ୀଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିରି୍ଯବାର କାରଣ କଣ, ଗେ 5 ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଏପରି ବକବେ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି
ୋହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବବ କ ି?  

 
 
 
 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ICDS ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆଇନର ପ୍ରାବଧାନ ରହଛି ି ଏବଂ ବସଗୁଡକି ବହଲା 
Odisha Children’s and Women’s Welfare Service Rule, 1989 ଏବଂ ଏହାର ପରବେ୍ୀ 
ସଂବଶାଧନ 2007, 2015 ଓ 2018 । ସଂପକୃ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ବସହ ି ଜ୍ଲି୍ଲାବର ପ୍ରେେ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ଦଆିରି୍ଯବାର ବକୌଣସି ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବକବଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିକମ୍ୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଉଥିବା 
ICDS, Supervisor ମାବନ ନଜି୍ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇର୍ଥାନ୍ତ ି । ଅଙ୍ଗନବାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡବିଦବଲ ଅନୟାନୟ 
ଉପରସ୍ତରବର ବକବଳ ICDS, Supervisor ମାନଙୁ୍କ Odisha Children’s and Women’s 
Welfare Service  ) Amendment) Rule, 2015 ଅନୁସାବର Odisha Sub-ordinate Staff 
Selection Commission (OSSSC) ଦ୍ଵାରା ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇର୍ଥାଏ ।         

ରାଜୟକୁ ଶଶୁି ଭିକାରୀମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ 

UDAQ No. 1272. ଶ୍ରୀ ୋରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପେ/ି  ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- (କ) ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଶୁ ଭିକାରୀମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ ାଷଣା 
କରିଥିବଲକ,ି ଇେ ି ମଧ୍ୟବର 5 ବଷ୍ ବେି ି ର୍ଯାଇଥିବଲ ବ ି ବସଥିବର ସରକାର ସଫଳ ନବହବାର କାରଣ କଣ, 



ବାସ୍ତବବର ବକବେ ଶଶୁି ଭିକାରି ବକଉଁ ଅଂଚଳବର ଅଛନ୍ତ ିବସମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ ବା ଗଣନା କରାଗଲାଣିକ,ି ଏବଂ (ଖ୍) 
ବକାରାପୁଟ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ଶିଶୁ ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତ,ି ବସମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାର୍ଯାଇ ର୍ଥଇର୍ଥାନ କରାରି୍ଯବକ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

ରାଜ୍ୟକୁ ଭିକାରୀମୁକ୍ତ କରବିାପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ସହାୟ" ହାେକୁ ବନଇଛନ୍ତ,ି ଏହ ି
ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର  ବର୍ଯାଜ୍ନା ଜ୍ରିଆବର ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ଚହି୍ନଟ, ଶେିା, ପ୍ରଶେିଣ ଏବଂ ପୁନବ୍ାସ ଇେୟାଦ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନବାର 
ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି I  ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ୍ରିଆବର ଶଶୁି ଓ ମହଳିା ଭିକାରୀ ସବମେ ଅନୟ  ଭିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ପୁନବ୍ାସ ବସବା ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ିI  

ବକାରାପୁଟ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ୧୨୬ ଜ୍ଣ  ଭିକାରୀ ଚହି୍ନଟ ବହାଇଥିବା ବବବଳ ଏମାନଙ୍କ ଭିେବର ବକହ ି ଶଶୁି ଭିକାରୀ 
ନାହାନ୍ତ ିI   

AWC ସଂ ୟା   

ୟୁ.ଡ.ି 1273 .ଶ୍ରୀ ମକ୍ଷନାହର ରନଧାରୀ :ମହଳିା  ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି  – 
ରାଜ୍ୟବର ବକବୋଟ ିAWC ରହଅିଛ ିଏବଂ ନୂେନ ଭାବବର ବକବୋଟ ିAWC କରିବା ପାଇଁ ନଷି୍ପ୍ପତ୍ତ ିବହାଇଅଛ ି
ଏଥିପାଇଁ କ ି criteria ରହଅିଛ ି ଜ୍ଣାଇବବକ,ି ବକଉଁ AWC ବର ଗହୃ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କ ି ବୟବସ୍ଥା 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ିଜ୍ଣାଇବବକ ି? 

 ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 ରାଜ୍ୟବର ବତ୍ତ୍ମାନ 72587 ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟେମ ଅଛ ି । SOPAN Block ଏବଂ ଅପପୁଷି୍ଟ 
ଜ୍ନଜ୍ାେ ି ଅଧୁୟଷିେ ଅଞ୍ଚଳବର ଆଉ 1567 ଟ ି ନୂେନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ର ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ  22 ବଗାଟ ି ଜ୍ଲି୍ଲାକୁ 
ମଞ୍ଜରୁୀ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି । ରାଜ୍ୟବର 46866 ବକନ୍ଦ୍ରର ନଜି୍ସ୍ୱ ଗହୃ ଅଛ ି ଏବଂ ଗହୃ ନଥିବା ଅନୟ 25721 
ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 10152 ବଦିୟାଳୟବର,  4940 ଭଡା  ବର ଓ 10629 ବଗାଷ୍ଠୀ ବକନ୍ଦ୍ରବର ଚାଲୁଅଛ ି
ଏବଂ 10700 ବକନ୍ଦ୍ରର ଗହୃ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ାରି ରହଛି ି। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରର ନଜି୍ସ୍ୱ ଗହୃ 
ନମି୍ାଣ କରିବାକୁ ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।  

 

 



WSHGs ଙୁ୍କ Bank loan ପ୍ରଦାନ 

UDAQ-୧୨୭୪. ଶ୍ରୀ ମକ୍ଷନାହର ରନଧାରୀ    : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି- ରାଜ୍ୟବର ବକବୋଟ ିWSHG ରହଅିଛ ିଏବଂ ବସମାନଙ୍କର empowerment ପାଇ ଁକ ିକ ିପଦବେପ 
ବନଇଛନ୍ତ ିଜ୍ଣାଇବବକ,ି ବକଉଁ ବକଉଁ WSHGs ଙୁ୍କ Bank loan ବକବେ ଟଙ୍କା ବଲଖ୍ାଏଁ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ିଏବଂ 
ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା WSHGs ଙୁ୍କ ବକବବସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବବ ଜ୍ଣାଇବବକ?ି 

ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜ୍ରିଆବର ରାଜ୍ୟବର ୬,୦୨,୦୧୩ (ଛଅ ଲେ ଦୁଇ ହଜ୍ାର ବେର)  ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ପଦବେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  
 ସଙ୍ଗଠେି ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥକି ପ୍ରଗେ ି ନମିବନ୍ତ ଏବଂ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମି୍ବ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ  ବଭିିନ୍ନ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶେିଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ବଭିାଗ ସହେି ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ବସବା ବର୍ଯାଗାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର  “ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ” ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  ୩ ଲେ 
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର ନୟିମିେ ଋଣ କସିି୍ତ ପରିବଶାଧ କରୁଥିବଲ ଏହ ି ସମସ୍ତ ସୁଧରାଶ ି ସରକାର ବହନ 
କରୁଛନ୍ତ,ି ଫଳବର ଏହ ିଋଣ ୦% ସୁଧବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରୁଛ।ି   
 ଚଳେି  ଆର୍ଥକି ବଷ୍ (୨୦୨୦ – ୨୧) ବର ଅଦୟାବଧି ୨,୦୨,୧୪୬  ) ଦୁଇ  ଲେ ଦୁଇ ହଜ୍ାର ଏକ ଶହ 
ଛୟାଳଶି)ି ବଗାଟ ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଟ. ୩୪୧୧,୦୭,୮୬,୦୦୦/- (େନି ି ହଜ୍ାର ଚାରି ଶହ ଏଗାର 
ବକାଟ ିସାେ ଲେ ଛୟାଅଶୀ  ହଜ୍ାର) ବୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

Textile Park ପ୍ରତଷି୍ଠା  
ୟୁ.ଡ.ି୧୨୭୫. ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ଓଡ଼ଶିା 
ବଟକସଟାଇଲସ ମିଲ, ବଚୌଦ୍ଵାର ସମ୍ପକ୍ବର ବୟନଶଳି୍ପ ବଭିାଗ େରଫରୁ OTM ବଦଳବର Textiles Park 
ପ୍ରେଷି୍ଠା ବଦଇଥିବା ସେୟପାଠ ସମ୍ପକ୍ବର ବଭିାଗ ଅଦୟାବଧି କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ,ି ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଧିିବଭିାଗ 
ସହ ଆବଲାଚନା କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି?  

 
 



ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 

 ଓଡଶିା ବଟକ୍ସଟାଇଲସ  ମିଲ (OTM) ର ସମାପନ ପ୍ରକି୍ରୟା ମାନୟବର ଉଚ୍ଚ ନୟାୟାଳୟଙ୍କର କମ୍ପାନୀ 
ଅଦାଲେଙ୍କଠାବର ବଚିାରାଧିନ ଅଛ ି। ମାନୟବର ଅଦାଲେଙ୍କର ଚୁଡାନ୍ତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପବର ଏବଂ ନବିଦ୍ଶକ୍ରବମ ବହିେି 
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାରି୍ଯବ ।  

P.G. କ୍ଷଶ୍ରଣୀ କ୍ଷ ାଲିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ 
UDAQ No. 1276- ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌଭିକ ବଶି୍ଵାଳ: ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ:ି- ବଚୌଦ୍ଵାରସି୍ଥେ Institute of Textiles Technology P.G ବଶ୍ରଣୀ ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ 
ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବଲ ବସ ଦଗିବର କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି       
UDAQ No. 1276                    

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା 

ଉତ୍ତର 
 ବତ୍ତ୍ମାନ ବଚୌଦ୍ଵାରସି୍ଥେ Institute of Textile Technology ଠାବର P.G. ବଶ୍ରଣୀ ବଖ୍ାଲିବା 
ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନ।ହିଁ। 
 
 

ତା-୨୭.୦୨.୨୦୨୧ 
ବୟନକିା ତରଫରୁ କ୍ରୟ 

ୟୁ.ଡ.ି ୧୨୭୭. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର କ୍ଷଭାଇ   : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 
ବୟନକିା େରଫରୁ ଗେ ୩ ବଷବ୍ର ରାଜ୍ୟର ବକଉଁ ପ୍ରାର୍ଥମିକ େନୁ୍ତବାୟ ସହବର୍ଯାଗ ସମିେରୁି ବକବେ ପରିମାଣର ଓ 
ବକବେ ମୂଲୟର ଶାଢୀ, ଗାମୁଛା, ବଧାେ ିଓ ବସ୍ତ୍ରକପଡା କି୍ରୟ କରାର୍ଯାଇଛ ିବୟନକିାବର ସିଧାସଳଖ୍ ଭାବବ ସାଧାରଣ 
ବୁଣାକାରମାବନ ନବିଜ୍ ବୁଣୁଥିବା ଶାଢୀ ଓ ଅନୟାନୟ ସାମଗ୍ରୀ ବକିି୍ର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତ ି ୋର କାରଣ କଣ ଓ ବୟନକିା 
ମାଧ୍ୟମବର ଅେୟାଧୁନକି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ ିଓ ବକି୍ରୟ ପାଇଁ ସରକାର ପଦବେପ ବନବବ କ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
        ବୟନକିା େରଫରୁ ଗେ ୩ ବଷ୍ବର ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ େନୁ୍ତବାୟ ସହବର୍ଯାଗ ସମିେରୁି କ୍ରୟ କରାର୍ଯାଇଥିବା 
ଶାଢୀ, ଗାମୁଛା, ବଧାେ ିଓ ବସ୍ତ୍ର କପଡା ଇେୟାଦରି ପରିମାଣ ଓ ମୂଲୟ ବଷ୍ୱାରୀ ୋଳକି ପ୍ରରୂପ-‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା ।  



        ବୟନକିାବର ସିଧାସଳଖ୍ ଭାବବ ସାଧାରଣ ବୁଣାକାରମାବନ ନବିଜ୍ ବୁଣୁଥିବା ଶାଢୀ ଓ ଅନୟାନୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ବକିି୍ର କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବୟନକିା ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତେନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବକିି୍ର ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ଏକ ସମବାୟ ଶୀଷ୍ ସମିେ ି
ଅବଟ । ଓଡଶିାବର ପଞ୍ଜୀକୃେ ପ୍ରାର୍ଥମିକ େନୁ୍ତବାୟ ସହବର୍ଯାଗ ସମିେମିାବନ ଏହାର ଅନୁବନ୍ଧେି ସଭୟ । ପ୍ରାର୍ଥମିକ 
େନୁ୍ତବାୟ ସହବର୍ଯାଗ ସମିେନିଜି୍ର ସଭୟ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରି ୋହାକୁ ବୟନକିାବର ବକିି୍ର 
କରିର୍ଥାଏ । କନୁି୍ତ ପରିବତ୍ତେି Bye-Law ମୁୋବକ ବୟନକିା  ରାଜ୍ୟର ବକବେକ ବଛା ବଛା ଜ୍ାେୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ 
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଣାକାର, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଓ ମାଷ୍ଟର ବୁଣାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା କ୍ରୟ କରିର୍ଥାଏ । ବଗିେ 
୩ ବଷ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣିାର୍ଯାଇଥିବା ବସ୍ତ୍ରର ମୂଲୟ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

          ବଷ୍୍ କ୍ରୟ ବସ୍ତ୍ରର  ମୂଲୟ (ଟଙ୍କା ଲେକ୍ଷର) 

୨୦୧୭-୧୮ ୧୨୬୮.୭୬ 

୨୦୧୮-୧୯ ୨୨୩୩.୮୯ 

୨୦୧୯-୨୦ ୨୧୯୨.୫୪ 

        
   
 ବୟନକିା ଅେୟାଧୁନକି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ ିଓ ବକି୍ରୟପାଇଁ ନବିମନାକ୍ତ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ି।  
 
        କ( ଅେୟାଧୁନକି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ ି ପାଇଁ ବୟନକିା ୬ ଜ୍ଣ ନଫିି (NIFT) ବର୍ଯାଗୟୋ ସମ୍ପନ୍ନ ଡଜି୍ାଇନାରଙୁ୍କ 
ଅନୁବନ୍ଧେି କରି ବସମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବଭିିନ୍ନ ଡଜି୍ାଇନର ଅେୟାଧୁନକି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇ ବୟନକିାର ଡଜି୍ାଇନର 
କବଲକସନ ବସଲ ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
          ଖ୍( ବୟନଶିଳ୍ପ  ନବିଦ୍ଶାଳୟ ଡଜି୍ାଇନ ବସଲ  ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାବର ବପପର ଡଜି୍ାଇନକୁ 
ବୟନକିାର ସଭୟ ସମିେ ିମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ ୋହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହେି କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
       ଗ (ପ୍ରବେୟକ ବଷ୍ ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ୍ ସହରବର ହସ୍ତେନ୍ତ ବମଳା ମାନ ଆବୟାଜ୍ନ କରି େର୍ଥା ବଦଶ 
ମଧ୍ୟବର ବଭିିନ୍ନ ଜ୍ାେୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ପ୍ରଦଶ୍ନୀବର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରର ବକି୍ରୟ ନମିବନ୍ତ ପଦବେପ 
ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।  
        ( ବଭିିନ୍ନ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ ବମଳାବର ବୟନକିା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ରପ୍ତାନୀ ବର୍ଯାଗୟ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦଶେି କରାଇ ଏହାର 
ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ଓ ରପ୍ତାନୀକୁ ବପ୍ରାତ୍ସାହେି କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
      ଙ( ବୟନକିା ନଜି୍ର ବୱବସାଇଟ :- www.boyanika.com େର୍ଥା Gocoop Solution & 
Services Ltd. (ବଗାକୂପ ସଲୁୟସନ ଆଣ୍ଡ ସଭିବସସ ଲିମିବଟଡ), Flipkart ଏବଂ Amazon  ) ଆମାଜ୍ନ) 
ସହ ଅନୁବନ୍ଧେି ବହାଇ ଓଡଶିାର ଉନ୍ନେ ଡଜି୍ାଇନର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଅନଲାଇନ ବର ପ୍ରଦଶେି କରାଇ ୋହାର ବକିି୍ରକୁ 
ବପ୍ରାତ୍ସାହେି କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
      ଚ( ରାଜ୍ୟର ସମବାଦ ପତ୍ର, ବବୈଦୁୟେକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନବର ବହାଡଙି୍ଗ ବଜି୍ଞାପନ ଦ୍ଵାରା ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରର 
ବକି୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

http://www.boyanika.com/


      ଛ( ଓଡଶିା ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର, ବକି୍ରୟ େର୍ଥା ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ବକ୍ରୋ- ବବିକ୍ରୋ  ସମି୍ମଳନୀର 
ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
     ଜ୍ (NIFT ଡଜି୍ାଇନରମାନଙୁ୍କ ଅନୁବନ୍ଧେି କରାର୍ଯାଇ ରୁ୍ଯବପିଢଙି୍କ ରୁଚ ି ମୁୋବକ ବବିାହ ବପାଷାକ ପ୍ରସୁ୍ତେ ି
କରାର୍ଯାଇ ବୟନକିାର ଡଜି୍ାଇନର କବଲକସନ ବସଲବର ବକି୍ରୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବଭିାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ  
UDAQ 1278. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର କ୍ଷଭାଇ: ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି ଉକ୍ତ ବଭିାଗ 
ଦ୍ଵାରା ଗେ ୫ ବଷ୍ ଭିେବର ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକଉଁ  ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର କ ିକ ିକାମ କରିଛ ିଓ ବକବେ ବଲାକ  ଏହା 
ଦ୍ଵାରା ଉପକୃେ ବହାଇଛନ୍ତ,ି ବକବେ ଅଗ୍ରଗେ ିବକଉଁ ଅଞ୍ଚଳବର ବହାଇଛ ିଓ ବକବେ ବୟୟ ବରାଦ ବହାଇଛ ିୋର ଏକ 
ବସୁି୍ତ୍ରେ ବବିରଣୀ ବଦବାସହ ୋଳସରା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର କଣ କଣ ପଦବେପ ଉକ୍ତ ଅବଧି ସମୟବର ବହାଇଛ ି
ରିବପାଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ,ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଗେ ୫ ବଷ ୍ଭିେବର ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଦ୍ଵାରା ସୁନ୍ଦରଗଡ 
ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଅବସ୍ଥାପିେ ସରକାରୀ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ , ଅଧ୍ୟାପକ, ବବୈଜ୍ଞାନକି ଉପକୃେ ବହାଇପାରୁଛନ୍ତ ି। ଏହାର 

ଏକ ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  
 ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବମାଟ 21 ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ Post-Graduation Scholarship (@ 

2000/- ଟଙ୍କା ପ୍ରେ ିମାସ) ଦୁଇ ବଷ୍ ପାଇଁ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି। ବସହପିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବମାଟ 4 ଜ୍ଣ 
Teacher ଗଣିେ ବଷିୟବର ୋଲିମ ପାଇଛନ୍ତ ି । ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାରୁ MSc (Mathematics 
and Computing)ବର ଜ୍ବଣ ମାତ୍ର student ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତ ି।  

 ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଅବସ୍ଥାପିେ NIT, Rourkelaବର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଏକ ଛାତ୍ରୀକୁ ବମୌଳକି ଓ 
ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ବଜି୍ଞାନବର  Ph.D କରିବା ନମିବନ୍ତ BijuPatnaik Research Fellowship 
(BPRF) ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

 ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଅବସ୍ଥାପିେ NIT, Rourkelaର  4 ଜ୍ଣ ଗବବଷକ/ ବବୈଜ୍ଞାନକିମାନଙୁ୍କ  ବମୌଳକି 
ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକବଜି୍ଞାନବର ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

 ଗଣିେ ଓ ପ୍ରବୟାଗ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଉଜ୍ଳପୁର ବାଳକିା ବଦିୟାଳୟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଠାବର ଏକ 
Mathematics Olympaid 2018-19 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ଆବୟାଜ୍ନ କରର୍ଯାଇଥିଲା, ବର୍ଯଉଁଥିବର 
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର 100 ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବଲ ।  

 ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲା ରାଉରବକଲାର RTU No-3 ବମୌଜ୍ା ଠାବର ଏକ Science Park-cum- 
Planetarium ନୂେନ ଭାବବର ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନଷି୍ପ୍ତ୍ତ ିବନଇଛନ୍ତ ି। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ  ପାଇଁ 
21,47,25,669.76 ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନୀକ ମଞ୍ଜରୁୀ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି।  

 



 ଓଡଶିା ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ ନଦିଷି୍ଟ ଭାବବ ଜ୍ଲି୍ଲା ବା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତ୍ତକି ବର୍ଯାଜ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତ ି
ନାହିଁ । ମାତ୍ର ବଜି୍ଞାନକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରବର ଜ୍ନପି୍ରୟ କରିବାପାଇଁ ଓଡଶିା ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ ଦ୍ଵାରା ନମିନଲିଖିେ  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଉଛ ିବର୍ଯଉଁଥିବର ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜ୍ନସାଧାରଣ ଉପକୃେ ହୁଅନ୍ତ ି। 

 ମାସିକ ଓଡଆି ପତ୍ରକିା ‘ବଜି୍ଞାନ ଦଗିନ୍ତ’ ପ୍ରକାଶେି କରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃେ ି ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟ 
ମାନଙୁ୍କ ବନିା ମୂଲୟବର ପ୍ରେ ିମାସ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି। 

 ଏକ ମାସିକ ଇଂରାଜ୍ୀ ପତ୍ରକିା ‘Science Horizon’ ପ୍ରକାଶେି କରି ରାଜ୍ୟର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଦିୟାଲୟ, 
ନବବାଦୟ ବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃେପି୍ରାପ୍ତ +୨ ଏବଂ +୩ ମହାବଦିୟାଳୟ ମାନଙୁ୍କ 
ଖ୍ଣି୍ଡଏ ବଲଖ୍ାଏଁ ବନିା ମୂଲୟବର ପ୍ରେ ିମାସ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି।   

 ବସହପିରି ଦୃଷି୍ଟବାଧିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାବଡମୀ ବେଲ ଲିପିବର ବତ୍ରୈମାସିକ ବଜି୍ଞାନ ପତ୍ରକିା “ବଜି୍ଞାନ 
ଦଗିନ୍ତ” ପ୍ରକାଶ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ୋଙ୍କ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଜ୍ରିଆବର ବର୍ଯାଗାଉଛ,ି ।  

ଉବଦୟାଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଦବେପ 
UD.A.Q.1279. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜ୍ଗବଦବ :- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି:- 
ରାଜ୍ୟବର ବତ୍ତ୍ମାନ ବକଉଁ ବକଉଁ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗବର 2019-20 ଓ 2020-21ବର ବକବେ ଲାଭ ଅବା େେ ି
ବହାଇଛ,ି େେଗି୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦବେପ ବନଉଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 
      ଉବଦୟାଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ର ବକବେ ଲାଭ ଓ େେ ିକରିଛନ୍ତ ି
ଏବଂ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ର ସମୀୋ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ ବଶଷ ବହବ ପବର କରାରି୍ଯବ । ଏହାର ଏକ ବବିରଣୀ 
ପରିଶଷି୍ଟ-"କ" ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ବର୍ଯଉଁ ଉବଦୟାଗ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷର୍ ଲାଭ ଓ େେ ି
ମିଳନିାହିଁ , ବସଗୁଡକି ଉବଦୟାଗ ସ୍ଥରବର ସମୀୋ (Audit Process) ବର ରହଅିଛ ି।  
      େେଗି୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ବନଉଥିବା ପଦବେପ ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ 
ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 
                                                                                                                  ପରିଶଷି୍ଟ- ‘’କ ’’ 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗକ୍ଷଦବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ବଧିାନସଭା ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା ୬୪୬ 
(୧୨୭୯)  "ଉକ୍ଷଦୟାଗକୁ ସୁର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ "ସମବବକ୍ଷର I 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗର   ନାମ 2019-20 କ୍ଷର ଲାଭ ବା େତ ି

୧ ଓଡଶିା କୃଷି ଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 25.81 Cr. ଲାଭ 

୨ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ୪.୦୪ ବକାଟ ିଲାଭ . 

୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 950.00 Lakh (Prov.) 



ଲାଭ 

୪ ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣନଗିମଲିମିବଟଡ୍ ଅଡଟି ବହାଇନାହ ି. 

୫ ଓଡଶିା ଇଡବକାଲସଫିଓୟାର୍ ଲିମିବଟଡ୍ ୨୫.୯୮ ଲେ ଲାଭ . 

୬ ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 20,15,33,154/- ଲାଭ 

୭ ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ୧୧୩୭.୩୦ ବକାଟ ିଲାଭ. 

୮ ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 728.72 Cr. ଲାଭ 

୯ ଓଡଶିା ବସେୁ ଓ ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ୫,୪୩,୧୫,୭୦୫/- ଲାଭ 

୧୦ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ବନିା ଲାଭ େେ ି

୧୧ ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 3.40 Cr. ଲାଭ 

୧୨ ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 114.82 Cr. ଲାଭ 

୧୩ ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ୧୦୫୭୬.୪୨ ଲେ ଲାଭ . 

୧୪ ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ ଅଡଟି ବହାଇନାହ ି. 

୧୫ ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 11.94 Cr. (ଲାଭ) 

୧୬ 
ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

Rs. 1008.79 Lakh 
ଲାଭ (PBT) 

୧୭ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ ନଣି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 20.06 Cr. ଲାଭ 

୧୮ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 2.30 ବକାଟ ିଲାଭ . 

୧୯ 
ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

589.39 Lakh (Prov.) 
ଲାଭ 

୫୮୯.୩୯ ଲେ ଲାଭ . 

୨୦ ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 0.54 Cr. ଲାଭ 

୨୧ କଳଙି୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିଜ୍ିଲମିବଟଡ୍ 0.60 Cr. ଲାଭ 

୨୨ ବକାଣାକ୍ ବଝାଟ ଲିମିବଟଡ୍ __ 

୨୩ ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଆକଳନ ଚାଲିଅଛ ି

୨୪ ଓଡଶିା ଗ୍ରାମୟଗହୃ ନମି୍ାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 3903.94 Lakh (େେ)ି 

୨୫ 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

25,26,71,086.15/- 
ଲାଭ 

୨୬ ଇଡ଼କଲ କଳଙି୍ଗ  ଆଇରନବା ୱକ୍୍ସସ୍ ଲିମିବଟଡ୍ ୩.୪୫ ବକାଟ ିେେ ି. 

୨୭ ଇଡବକାବଲେବରାବକ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆବଲାଏଜ୍ ଲିମିବଟଡ୍ ୨୨.୭୬ ବକାଟ ିେେ ି. 

୨୮ ଓଡଶିା ମତ୍ସୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍, ଭୁବବନଶ୍ଵର 2098123.37/- େେ ି

୨୯ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମ 0.67 Cr. େେ ି



୩୦ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ନଗିମ 2.35 Cr. େେ ି

୩୧ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର ନଗିମ ୧୭୭୯.୫୫ ଲେ ଲାଭ. 

୩୨ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତଭୂିମିଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 5859.41 Lakh ଲାଭ 

୩୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ୧୦.୧୨ ବକାଟ ିଲାଭ. 

୩୪ ବଜ୍ଡବକାଲ 610.96 Lakh ଲାଭ 

୩୫ 

ଓଡଶିା ବକାଇଲା ଓ ଶକି୍ତ ଲିମିବଟଡ୍ 

୧୮୪.୨୬ ଲେ 
( Note : THE 

COMPANY IS IN 
PROJECT 

DEVELOPMANT 
STAGE AND THE 

COMMERCIAL 
OPERATION DATE 

IS YET TO BE 
ACHIVED) 

୩୬ ୱାଟବକା ୨୪.୫୦ ଲେ େେ ି

 
ପରିଶଷି୍ଟ - “ ” 

 
ରାଜ୍ୟବର େେବିର ଚାଲୁଥିବା ଉବଦୟାଗଗୁଡକୁି ଲାଭଜ୍ନକ କରିବା ଲାଗି ନଆିର୍ଯାଉଥିବା ପଦବେପ 

 ରାଜ୍ୟବର େେବିର ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକି କପିରି ପୁନବ୍ାର ଲାଭ କରିପାରିବବ 
ବସଥିପାଇଁ ସରକାର ବନଉଥିବା ପଦବେପ ନମିନବର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। 
 

1) ବସ୍ୱଚ୍ଛାକୃେ ଅବସର ପରିକଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମବର ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରି ପ୍ରେଷି୍ଠାନ 
ଖ୍ଚ୍ଚ୍ କମାଇବା । 

2) କବପ୍ାବରଟ ଗଭର୍ଣ୍୍ାନସ ମାନଆଲ (Corporate Governance Manual) ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ନୟନ କରିବା । 

3) ଉବଦୟାଗଗୁଡକିବର ସ୍ୱାଧୀନ ନବିଦ୍ଶକ (Independent Director) ମାନଙ୍କର ନିୁ ରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦବା । 
4) ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଚୟନ କମିଟ ି (Public Enterprises Selection Board) ମାଧ୍ୟମବର 

ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିବର ଶୀଷ୍ସ୍ତରୀୟ ନବିଦ୍ଶକ ପଦବୀ ପୁରଣ କରିବା । 
5) ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ପ୍ରଶାସନକି ବଭିାଗ ସହେି ପ୍ରେବିଷ୍ MoU ସ୍ୱାେର କରିବାb । 



6) ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ ନଗିମର ବବକୟା ଋଣ ଆଦାୟ ଉପବର ଗୁରୁତ୍ଵ ବଦବା। 
7) ଆବଶୟକ ସ୍ଥବଳ ନଗିମ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥକି ଏବଂ ମାନବ ସମବଳର ପୁନବନିାସ କରାଇବା । 

 
 

 

ମହଳିାଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ  

UDAQ-୧୨୮୦ .ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗକ୍ଷଦବ   : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି- )କ) ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ଜ୍ଲି୍ଲା ବାଣପୁର, ଚଲିିକା ଓ ବାଲୁଗଁା, ବାଣପୁର ଏନ.ଏ.ସି. ଅଞ୍ଚଳବର ବକବୋଟ ିମହଳିା 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇ ବକବେ ମହଳିାଙୁ୍କ ସଭୟାଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ି(ଖ୍) ବସମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ବଦବା ପାଇଁ କ ିପ୍ରକାର ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ିବକବେ ମହଳିା ଉପକୃେ ବହାଇପାରିଛନ୍ତ ି? 

  ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
)କ) ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ଜ୍ଲି୍ଲା ବାଣପୁର, ଚଲିିକା ଓ ବାଲୁଗଁା, ବାଣପରୁ ଏନ.ଏ.ସି. ଅଞ୍ଚଳବର ୪,୬୮୧ (ଚାରି ହଜ୍ାର ଛଅ ଶହ 
ଏକାଅଶ)ି ବଗାଟ ି  ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇ ୪୯,୧୬୧ (ଅଣଚାଷ ହଜ୍ାର ଏକ ଶହ 
ଏକଷଠ)ି ମହଳିାଙୁ୍କ ସଭୟାଭୁକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ି।  
)ଖ୍ (ବସମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ବଦବା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ  
ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ସିଡ୍ ମନ ିନମିବନ୍ତ ୨,୩୮୫ (ଦୁଇ ହଜ୍ାର େନି ିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ) ବଗାଟ ି
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଟ ୧୫,୦୦୦/- ବଲଖ୍ାଏଁ ଟ.୩,୫୭,୭୫,୦୦୦/- (େନି ି ବକାଟ ି ସୋବନ ଲେ 
ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜ୍ାର) ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି          ୨ ବଗାଟ ିବଲକ ସ୍ତରୀୟ 
ମହାସଂ କୁ ଆବତ୍୍ତନ ପାଠିର ିମାଧ୍ୟମବର ଟ. ୫୦,୦୦,୦୦୦/- ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  
 ବଭିିନ୍ନ ଦ୍ରବୟ ଓ ବସବା ବର୍ଯାଗାଣ ଓ ବରାଜ୍ଗାର ଭିତ୍ତକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ନବିୟାଜ୍େି କରାର୍ଯାଇଅଛ ିର୍ଯର୍ଥା- 
ମତ୍ସୟ ଚାଷ, କୁକୁଡା ପାଳନ, ପରିବା ଚାଷ, ଛେୁ ଚାଷ, ବଟଲରିଙ୍ଗ (ପ୍ରାକ ବଦିୟାଳୟ ବପାଷାକ ବେିରଣ), ସ୍କଲୁ 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବଭାଜ୍ନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ଵ,   ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବୟବସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା (PDS) , ବଦୁିୟେ ମିଟର ରୀଡଂି 
ଓ ବଲି ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ  ଛେୁଆ ପ୍ରସୁ୍ତେ ।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର “ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ” ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।         ୩ 
ଲେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର ନୟିମିେ ଋଣ କସିି୍ତ ପରିବଶାଧ କରୁଥିବଲ ଏହ ିସମସ୍ତ ସୁଧରାଶ ିସରକାର ବହନ 
କରୁଛନ୍ତ,ି ଫଳବର ଏହ ିଋଣ ୦% ସୁଧବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରୁଛ।ି   



 ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶେିଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ 
UDAQ  1281 . ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ: ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ବଗିେ 3 ବଷ୍ବର 
ରାଜ୍ୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବକଉ ଁ ବକଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙୁ୍କ Seminar, Exhibition, Symposium ଆଦ ି
କରିବା ପାଇଁ ବକବେ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତ ିଓ ଏଥିବର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରେବିର୍ଯାଗୀମାବନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 
ବକବେ ସୁନାମ ଆଣିଛନ୍ତ ିକହବିବ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

 ବଗିେ ୩ ବଷ୍ବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ ଶେିା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙୁ୍କ 
Seminar/Exhibition/Symposium/Workshop ଆଦ ି ଆବୟାଜ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବଦଇଥିବା 
ଆର୍ଥକି ସହାୟୋର ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏଥିବର ବବୈଜ୍ଞାନକି, ଶେିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ଭାଗ 
ନଅିନ୍ତ ି । ବଜି୍ଞାନ ଓ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ଆଦ ି ବଷିୟବର ଉପସ୍ଥାପାନା କରାର୍ଯାଉଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ଉପବର ଆବଲାଚନା 
କରାର୍ଯାଏ, ର୍ଯାହାଦ୍ଵାରା ପ୍ରେବିର୍ଯାଗୀ/ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ  ମାବନ ବବିଶଷ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍୍ନ କରିର୍ଥାନ୍ତ ି। 

ଆର୍ଥକି ବଷ୍
  

ଶେିା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟୋରାଶରି  
ପରିମାଣ   

୨୦୧୭ -୧୮  

Berhampur University ୧,୫୦,୦୦୦ .୦୦  

College of Veterinary Science and Animal 
Husbandry, OUAT 

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Parala Maharaj Engineering College, 
Berhampur 

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Ravenshaw University, Cuttack  ୧,୫୦,୦୦୦ .୦୦  

Regional Science Centre, Bhubaneswar  ୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Buxi Jagabandhu Bidyadhar Autonomous 
College (BJB), Bhubaneswar 

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

College of Veterinary Science and Animal 
Husbandry, OUAT 

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Dhenkanal Autonomous College ୮୦ .୦୦୦.୦୦  

୨୦୧୮ -୧୯  Ravenshaw University, Cuttack  ୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  



Rama Devi Women’s University, 
Bhubaneswar  

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Orissa University of Agriculture & Technology 
(OUAT), Bhubaneswar  

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Orissa University of Agriculture &Technology 
(OUAT),Bhubaneswar  

୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

୨୦୧୯ -୨୦  

Parala Maharaj Engineering College, 
Berhampur 

୧,୫୦,୦୦୦ .୦୦  

Ravenshaw University, Cuttack  ୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

Fakir Mohan University, Balasore  ୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

North Odisha University, Baripada ୧,୦୦,୦୦୦ .୦୦  

NIT Rourkela ୮୦,୦୦,୦୦ .୦୦  

Detail information of beneficiaries 

UDAQ 1282. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the Minister for Social 
Security & Empowerment of Persons with Disabilities be pleased to 
state that :- How many beneficiaries have been benefited under 
IGNOAP/IGNWP/IGNDP/MBPY/DP in Blocks i.e. Gania, Daspalla, 
Nuagaon & NAC Daspalla of Daspalla Assembly constituency; How 
many death vacancies are there under said schemes; give a Block & 
NAC wise detail information?   

Answer 
Sj. Ashok Chandra Panda, Hon’ble Minister, 

Department of Social Security & Empowerment of Persons with 
Disabilities 

 
A total no. of 29524 beneficiaries have been benefited under IGNOAP, 
IGNWP, IGNDP and MBPY/DP in Blocks i.e. Gania, Daspalla, Nuagaon & 
NAC Daspalla of Daspalla Assembly constituency. There are 528 death 
vacancies present in this constituency under said schemes. A detailed 
Block and NAC wise figure is enclosed herewith in Annxure-I.  



Proposal to open new A.W.C. 

U.D. 1283  .Shri Ramesh Chandra Behera  :Will the minister for Women & 
Child Development and Mission Shakti be pleased to state that :- Is there 
any feasible proposals for opening of new A.W.C. / sub-centres under 
Nuagaon, Gania and Daspalla Blocks of Daspalla Assembly constituency ; 
if so will the Govt. take early steps to open the proposal centres ? 

 
ANSWER 

Smt. Tukuni Sahu 
Women & Child Development and Mission Shakti Minister 

 Proposal for opening of 3 Mini AWCs of Nuagaon, Gania and 
Daspalla Blocks under Daspalla Assembly constituency was submitted to 
Government of India. However, the proposal has been returned to the 
district for resubmission after further scrutiny as per the observation of GoI. 

ରତ୍ପାନୀ କ୍ଷହଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ  

ୟୁ.ଡ.ି୧୨୮୪. ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟର 
ବକଉଁ ବକଉଁ Handicrafts କାରୀଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େଆିରି ବହାଇଥିବା ଜ୍ନିଷିର ଚାହଦିା ରାଜ୍ୟବର ବକବେ 
ପରିମାଣବର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଅଛ,ି ଏ ଭିେରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବକଉଁ ବକଉଁ ପଦାର୍ଥ୍ export ବହାଇ ପାରିଛ ିଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ 
ଜ୍ଣାଇବବ କ ି?  

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  

ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 

                    ରାଜ୍ୟବର ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ସମସ୍ତ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହଦିା ରହଅିଛ ି
ଏବଂ ଜ୍ନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବଶୟକ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀମାନ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 
ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତ ଓ କୁଟୀର ନବିଦ୍ଶାଳୟ ଅନ୍ତଗ୍େ  ଓଡ଼ଶିା ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସମବାୟ ସମିେ ି ଲିିଃ ଭୁବବନଶ୍ଵରଙ୍କ ଠାରୁ 
ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟେିଃ ପର୍ଥର ବଖ୍ାବଦଇ,ପିତ୍ତଳ, ଚାନୁ୍ଦଆ ଏବଂ କାଠ ବଖ୍ାବଦଇର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀମାନ 
ବବିଦଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ବହାଇଅଛ ି।  



ମହଳିା ବକିାଶ ସମବାୟ ସମିତରି ସଫଳତା 

      UD-1285.ଶ୍ରୀ ବମୌଷଧି ବାଗ୍  :ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 
କଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ମହଳିା ବକିାଶ ସମବାୟ ସମିେ ି େରଫରୁ ବଗିେ େନି ି ବଷ୍ବର କ ି କ ି ସଫଳୋ ହାସଲ 
ବହାଇଛ?ି  

ଉତ୍ତର 
 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 କଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର  ବକୌଣସି ମହଳିା ବକିାଶ ସମବାୟ ସମିେ ି ନାହିଁ । ଅଧିକନୁ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ 
ଅନୁସାବର ମହଳିା ବକିାଶ ସମବାୟ ନଗିମ େରଫରୁ ୨୦୧୬-୨୦୧୭ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର  ପ୍ରେ ି ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ 
ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀକୁ ୧୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ହସିାବବର ୫୯୪୬ ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀକୁ 
୫,୯୪,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି ଏବଂ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ବମଳା ବାବଦବର 
୨,୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦେତା ବକିାଶ 
ୟୁ.ଡ.ି ୧୨୮୬. ଶ୍ରୀ କ୍ଷମୌଷ୍ଧି ବାଗ୍ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ରାଜ୍ୟର 
ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ଆଦବିାସୀ ବୁଣାକାର ବସ୍ତ୍ର ବୟନବର ନବିୟାଜ୍େି ଅଛନ୍ତ,ି ବସମାନଙ୍କ ଦେୋ 
ବକିାଶ ପାଇଁ କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
        ଜ୍ାେୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ସୁମାରୀ ୨୦୧୯-୨୦ େର୍ଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ୨୫ ବଗାଟ ି ଜ୍ଲି୍ଲାବର, ୧୫୧୦୮ 
ସଂଖ୍ୟକ ଆଦବିାସୀ ବୁଣାକାର ବସ୍ତ୍ରବୟନବର ନବିୟାଜ୍େି ଅଛନ୍ତ।ି ଏହାର ଏକ ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ 'କ' ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା। ବସମାନଙ୍କ ଦେୋ ବକିାଶ ପାଇଁ ନମିନଲିଖିେ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ।ି  
୧.     ହସ୍ତେନ୍ତ ଊନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା  
        କ)     େନ୍ତଶାଳା ନମି୍ାଣ । 
        ଖ୍)     ଉନ୍ନେ େନ୍ତ ଓ େନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ଯାଗାଣ । 
        ଗ)     ବୁଣାକାର୍ଯ୍ୟ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
         (     ରଙ୍ଗ କରିବା ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
        ଙ)    ବସୌର ଲଠିରନ ବର୍ଯାଗାଣ । 
        ଚ)     ହସ୍ତେନ୍ତ ଗତ୍ତ୍ର ଢବଳଇକରଣ । 
        ଛ)     ପ୍ରଗେଶିୀଳ ହସ୍ତେନ୍ତ ପୁଞ୍ଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ । 



୨.     କ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୀବନ ବଜ୍ୟାେ ିବୀମା ବର୍ଯାଜ୍ନା  ) PMJJBY)/ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରୋ ବୀମା ବର୍ଯାଜ୍ନା 
(PMSBY) ।  

        ) ଖ୍) ପରିବତ୍ତେି ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ବୁଣାକର ବୀମା ବର୍ଯାଜ୍ନା (MGBBY) ।  
୩.     ହସ୍ତେନ୍ତ ଲୁଗା ବକିି୍ର ଉପବର ୧୦% ରିହାେ ି। 
୪.     ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧବର ଋଣ ବର୍ଯାଗାଣ । 
୫.     ଜ୍ାେୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା । 
        କ)     ବଲକ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ପୁଞ୍ଜ ଉନ୍ନୟନ । 
        ଖ୍)     ବଜ୍ାର ବପିଣୀ ସହାୟୋ । 
        ଗ)     ବକି୍ରୟ ବମଳା । 
୬.     ସୂୋ ବର୍ଯାଗାଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା । 
୭.     ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା (BBSY)। 
୮.     ହସ୍ତେନ୍ତ ମାକ୍ । 
 

ପରିଶଷି୍ଟ 'କ'  
ଜଲି୍ଲାୱରୀ ଅନୁସୂଚତି ଜାତ ିଓ ଜନଜାତ ିତାଲିକା 

କ୍ର.ନଂ ଜଲି୍ଲାର ନାମ ଜନଜାତ ି ଉପଜନଜାତ ି

୧ ଅନୁଗୁଳ ୨ ୫୦ 

୨ ବଲାଙି୍ଗର  ୬୮୯ ୭୭୫ 

୩ ବାବଲଶ୍ଵର ୧୯୦ ୯୩ 

୪ ବରଗଡ ୪୩୫୩ ୧୦୯୯୮ 

୫ ଭଦ୍ରକ ୦ ୨ 

୬ ବବୌଦ୍ଧ  ୪୮ ୩୬ 

୭ କଟକ ୫୫୮ ୮୯୭ 

୮ ବଦଓଗଡ  ୫୨ ୦ 

୯ ବଢଙ୍କାନାଳ  ୩ ୨୦ 

୧୦ ଗଞ୍ଜାମ ୦ ୯୧ 

୧୧ ଜ୍ଗେସିଂହପୁର ୬ ୧୬ 

୧୨ ର୍ଯାଜ୍ପୁର  ୧୦୫ ୧୬୨ 

୧୩ ଝାରସୁଗୁଡା  ୧୦୧ ୨ 

୧୪ କଳାହାଣି୍ଡ  ୯ ୦ 

୧୫ କନ୍ଧମାଳ  ୦ ୫୦ 



16 ବକନ୍ଦ୍ରପଡା  ୧୮ ୨୭୩ 

୧୭ ବକନୁ୍ଦଝର  ୩ 0 

୧୮ ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା  ୭ ୧୯ 

୧୯ ବକାରାପୁଟ ୫୫ ୧୨୧ 

୨୦ ମଳକନଗିର ି ୦ ୧୮ 

୨୧ ମୟୂରଭଞ୍ଜ  ୭୮୫ ୬୪୫ 

୨୨ ନବରଙ୍ଗପୁର  ୧୫୯ ୨୭୦ 

୨୩ ନୟାଗଡ ୫୫ ୨୪ 

୨୪ ନୂଆପଡା  ୨୩ ୭ 

୨୫ ପୁରୀ ୨୫ ୨୫ 

୨୬ ରାୟଗଡା ୨୬ ୧ 

୨୭ ସମବଲପୁର  ୧୭ ୫୬ 

୨୮ ବସାନପୁର  ୩୯୩ ୪୫୭ 

୨୯ ସୁନ୍ଦରଗଡ  ୩୮ ୦ 

 ସମୁଦାୟ ୭୭୨୦ ୧୫୧୦୮ 

 
କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାରକୁ ପରିଚତି କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ   

UD-1288. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ :ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରଗିରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- କଳଙି୍ଗ 
ପୁରସ୍କାରକୁ ବଶି୍ଵ ଦରବାରବର ସୁପରିଚେି କରିବାକୁ ସରକାର କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ?ି  

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

 ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ବଜୁି୍ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୧୯୫୨ ମସିହାବର ପ୍ରେଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଇଥିବା କଳଙି୍ଗ 
ପୁରସ୍କାର ୨୦୦୯ ମସିହାଠାରୁ “ୟୁବନବସ୍କା କଳଙି୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍” ନାମବର ନାମିେ ବହାଇଅଛ ି ଓ 2009 ମସିହାରୁ  
ପ୍ରେବିଷ୍ ବଦଳବର ବତ୍୍ତମାନ ପ୍ରେ ି ଦୁଇ ବଷ୍ବର ର୍ଥବର ବଜି୍ଞାନକୁ ବଶି୍ଵବର ବଲାକପି୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବଶି୍ଵବଖି୍ୟାେ 
ବବୈଜ୍ଞାନକିଙୁ୍କ ୟୁବନବସ୍କା ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉ ଅଛ ି। ବତ୍ତ୍ମାନ “ୟୁବନବସ୍କା କଳଙି୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍” ର ପୁରସ୍କାର 
ରାଶ ି ୪୦,୦୦୦ ଆବମରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କଳଙି୍ଗ ଫାଉବଣ୍ଡସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ ୬:୪:୪ ଅନୁପାେବର ବହନ କରୁଅଛନ୍ତ ି। ବଜି୍ଞାନ ବେତ୍ରକୁ ଅବଦାନ ନମିବନ୍ତ ବଶି୍ଵବର ଏହା ଏକ ଅେ ି
ବଲାକପି୍ରୟ ଓ ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଏହାର ବଲାକପି୍ରୟୋ ବୃଦ୍ଧ ିବେତ୍ରବର ୟୁବନବସ୍କା ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ ସ୍ତରବର କାର୍ଯ୍ୟ 
କରିର୍ଥାଏ ।  



 
 
 

ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୀ  
ୟୁ.ଡ.ି୧୨୯୦. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- 
ରାଜ୍ୟବର ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସରକାର କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
        ରାଜ୍ୟବର ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର  ବକି୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ସରକାର ନମିନଲିଖିେ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି : 
୧. ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ େର୍ଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାବର ବକି୍ରୟ ବମଳା ଆବୟାଜ୍ନ । 
୨. ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନମିବନ୍ତ ଖ୍ବରକାଗଜ୍, ବବୈଦୁୟେକି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବହାଡଂି, ୋଣ୍ଡ ଆମବାସାଡାର, 

ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚତି୍ର ଇେୟାଦ ିମାଧ୍ୟମବର ବଜି୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ।  
୩. ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ୍ ସମବାୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ବକି୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ବୱବ-ସାଇଟ୍ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ 

ବଭିିନ୍ନ ଅନଲାଇନ ବବିକ୍ରୋ ର୍ଯର୍ଥା ଆମାଜ୍ନ, ଫିଲପକାଟ,୍ ବଗା-କୂପ ଇେୟାଦ ିସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସହେି ଅନୁବନ୍ଧେି।  
୪. ବଭିିନ୍ନ ଶେିା ଅନୁଷ୍ଠାନ େର୍ଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରବର ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବୟବହାର ନମିବନ୍ତ ପ୍ରବଚଷ୍ଟା ।  
୫. ସମବାୟ ଭିତ୍ତକି ହସ୍ତେନ୍ତ ବକି୍ରୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ୱ ନୂେନ ବକି୍ରୟ ବକନ୍ଦ୍ର ମାନ ସ୍ଥାପନ େର୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 

ବକି୍ରୟ ବକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ନବୀକରଣ ନମିବନ୍ତ ସାହାର୍ଯୟ ପ୍ରଦାନ।  
୬. ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟକାରୀ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ମାନଙୁ୍କ ବଜ୍ାର ଉନ୍ନୟନ ସହାୟୋ େର୍ଥା ବପିଣନ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ।  
୭. ବକାବରାନା ପରି ଦୁବପିାକ ପରିସି୍ଥେବିର ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ୍ ସମବାୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ବକି୍ରୟ 

ସଂସ୍ଥା ମାନଙୁ୍କ ସୁଧ ମୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଳଧନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ।  
୮. ହସ୍ତେନ୍ତ ମାକ୍, ସିଳ୍କ ମାକ୍ େର୍ଥା ବମକ-ଇନ-ଇଣି୍ଡଆ ର ପ୍ରଚଳନ।   
୯. ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ବେତ୍ରବର ନୂେନ ଡଜି୍ାଇନ େର୍ଥା ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବପାଷାକ ପ୍ରସୁ୍ତେ ିଉପବର ଗୁରୁତ୍ଵ 

ପ୍ରଦାନ।  
ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବୟବରା 

UDAQ No- ୧୨୯୧  – ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ :  ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି- ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଗୁଡକି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀର ବଜ୍ାର ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର 
କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ି?      

        

 



ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 
ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦେି ସାମଗ୍ରୀର ବଜ୍ାର ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକି୍ତ ଦ୍ଵାରା ବଭିିନ୍ନ ପଦବେପ 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ପ୍ରବେୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେବର ଏବଂ ପ୍ରବେୟକ ୱାଡ୍ )Ward) ବର ଏକ ମିଶନ ଶକି୍ତ ଗୃହ 
ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏହ ିଗହୃବର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ବବୈଠକ କରିବା ସହେି ବସମାନଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦେି ଦ୍ରବୟର ବକି୍ରୟ କରିପାରିବବ । ଏହାଛଡା ବସମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦେି ଦ୍ରବୟର ବକି୍ରୟ ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ 
ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଜ୍ଲି୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ାେୀୟ ସ୍ତରବର ଆବୟାଜ୍େି ବହଉଥିବା ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ଓ ବମଳା 
ମାଧ୍ୟମବର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଗୁଡକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନମିବନ୍ତ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ,ି 
ର୍ଯାହାଫଳବର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ବସମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦେି ଦ୍ରବୟର ବକି୍ରୟ କରପିାରୁଛନ୍ତ ି।   

ORMAS ସହବର୍ଯାଗିୋବର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦେି ଦ୍ରବୟର ବକି୍ରୟ ନମିବନ୍ତ 
ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ଉତ୍ପାଦେି ଦ୍ରବୟ e marketing ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୟ 
ନମିବନ୍ତ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା  ପ୍ରସୁ୍ତେ ଦ୍ରବୟର ପ୍ରଚାର, ପ୍ରସାର ଓ  ବକି୍ରୟ  ନମିବନ୍ତ ‘ମିଶନ ଶକି୍ତ 
ବମଳା”  ନାମବର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବମଳା ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ଅନୁଷ୍ଠିେ ବହଉଅଛ ି। 

ରାୟୀ ଅଧିକାରୀ ନଥିବା ସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ 

ୟୁ.ଡ.ି  ୧୨୯୨  .ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପର୍ଥୀ   : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହକି୍ଷବ 
କ ି :- (କ) ରାଜୟକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷତାଟ ିସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାୟୀ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତ,ି  )  ) ର୍ଯାଜପୁର ଜଲି୍ଲାକ୍ଷର 
ବଡଚଣା ବଲକ ଅଧୀନକ୍ଷର ଥିବା ବଡଚଣା ସହତି ସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ  ) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାକ୍ଷର 
ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟକ୍ଷର ନୟିମିତ ସ.ିଡ.ିପି.ଓ ନଥିବା ଓ ବଡଚଣା ଶଶୁିବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ସି.ଡ.ିପି.ଓ ଅସୁରତା ଦଶ୍ାଇ ବହୁ 
ସମୟକ୍ଷର ଅନୁରାପିତ ରହୁଥିବା ସରକାରୀଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସିଛ ି କ ି ଓ ଏହଠିାକ୍ଷର ରାୟୀ ସି.ଡ.ିପି.ଓ ନରୁି୍ଯକି୍ତ କରି 
କାର୍ଯ୍ୟେମ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ଵରିତ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷନକ୍ଷବ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 (କ) ରାଜୟକ୍ଷର ୭ଟ ିସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପକ୍ଷର ରାୟୀ ଅଧିକାରୀ ନାହାନ୍ତ,ି  )  ) ର୍ଯାଜପୁର ଜଲି୍ଲାର 
ବଡଚଣା ବଲକ ଅଧୀନକ୍ଷର ଥିବା ବଡଚଣା ସମନିବତ ଶିଶୁ ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଠାକ୍ଷର ଥିବା 
କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟକ୍ଷର ନୟିମିତ ସି.ଡ.ିପି.ଓ ତା ୦୭/୦୮/୨୦୨୦ କ୍ଷର କ୍ଷର୍ଯାଗ କ୍ଷଦଇଥିକ୍ଷଲ । କ୍ଷସ ଅସୁରତା ଦଶ୍ାଇ ତା 



୧୩/୦୮/୨୦୨୦ ରୁ ବତ୍୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟକି୍ଷର ଅଛନ୍ତ ିଏବଂ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସଛି ି । କ୍ଷସଥିପାଇଁ 
ବତ୍୍ତମାନ ବଡଚଣା ସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ସି.ଡ.ିପି.ଓଙୁ୍କ ବଡଚଣା ସମନିବତ ଶଶୁି ବକିାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ  ) ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ) 
ର ଅତରିିକ୍ତ ଦାଇତ୍ଵ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି।  

ସାମାଜକି ସୁରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକ୍ଷର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସଂ ୟା 
UDAQ No.1293 .ଶ୍ରୀ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପର୍ଥୀ  : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି :- (କ) ରାଜ୍ୟବର ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବକଉଁ ବଶ୍ରଣୀର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ବୟକି୍ତ ଭତ୍ତା 
ପାଉଛନ୍ତ ି;  ) ଖ୍) ଆବଶୟକୋ ଦୃଷି୍ଟରୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପରମିାଣ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଚିାର କରିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

)କ) ରାଜ୍ୟବର ବତ୍୍ତମାନ ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି ସହାୟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଧୁବାବୁ ବପନସନ୍ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ସମୁଦାୟ 
48 ଲେ 56 ହଜ୍ାର 650 ଜ୍ଣ ହେିାଧିକାରୀ ବାଦ୍ଧ୍କୟ, ବଧିବା, ବକିଳାଙ୍ଗ ଓ ଅନୟାନୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତ।ି ବଭିିନ୍ନ 
ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହେିାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ category-wise ୋଲିକା ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  
(ଖ୍) ଉକ୍ତ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ମାସିକ ଭତ୍ତା ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବତ୍୍ତମାନ ପାଇଁ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ 
ବଚିାରାଧୀନ ନାହିଁ ।          

ବର୍ଯାଜ୍ନାର ନାମ ବପନସନ ବଗ୍ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହେିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

 
ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି 
ସହାୟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ  ଜ୍ାେୀୟ ବାଦ୍ଧ୍କୟ ବର୍ଯାଜ୍ନା 1418631 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ  ଜ୍ାେୀୟ ବଧିବା ବର୍ଯାଜ୍ନା 522185 

ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ଜ୍ାେୀୟ ଭିନ୍ନେମ  ବର୍ଯାଜ୍ନା 82130 
କ୍ଷମାଟ 2022946 

 
 

 
ମଧୁବାବୁ ବପନସନ 

ବର୍ଯାଜ୍ନା 

ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା 1668163 

ବଧିବା ଭତ୍ତା 661001 

ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା 366587 

ଅବବିାହେି ମହଳିା )30 ବଷ୍ ଓ େହିଁରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍୍( 66442 

ଅନୟାନୟ କଲୟାଣ ମୂଳକ ଭତ୍ତା )Cured 
leprosy patients/AIDS patients/ସ୍ୱାମୀ 

ପରିେୟକ୍ତା  ମହଳିା /କନି୍ନର ବଗ୍  (ଇେୟାଦି  

 
71511 

କ୍ଷମାଟ 2833704 

କ୍ଷମାଟ ହତିାଧିକାରୀ 4856650 

 



ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ରୂବପ ବନ୍ଦ କରାରି୍ଯବା ପାଇ ଁବର୍ଯାଜ୍ନା ଥିବା ଉବଦୟାଗ 
UDA.Q.1294. ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ:ି- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟବର 
େେବିର ଚାଲୁଥିବା ବା ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମଧ୍ୟରୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ େର୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟେମ ନଥିବା ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ 
ବକବେବଗାଟ ିଉବଦୟାଗକୁ ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ରୂବପ ବନ୍ଦ କରାରି୍ଯବା ପାଇଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା ରହଛି ିଓ େେବିର ଚାଲୁଥିବା ବକଉଁ ବକଉଁ 
ଉବଦୟାଗକୁ ପୁନିଃ ଉଦ୍ଧାର ନମିବନ୍ତ କ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଛ ିୋହା ପ୍ରକାଶ କରିବବ କି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 
           ରାଜ୍ୟବର େେବିର ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ବନ୍ଦ େର୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟେମ  ନ ଥିବା ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକୁି ସମୂ୍ପଣ୍ ରୂବପ ବନ୍ଦ 
କରାରି୍ଯବ ପାଇଁ ବତ୍ତ୍ମାନ ସରକାରଙ୍କର ନକିଟବର ବକୌଣସି ବର୍ଯାଜ୍ନା ନାହିଁ । 

          େେବିର ଚାଲୁଥିବା ଉବଦୟାଗକୁ ପୁନିଃ ଉଦ୍ଧାର ନମିବନ୍ତ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଥିବା ବର୍ଯାଜ୍ନା  ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

ପରିଶଷି୍ଟ - “କ” 
 

ରାଜ୍ୟବର େେବିର ଚାଲୁଥିବା ଉବଦୟାଗଗୁଡକୁି ଲାଭଜ୍ନକ କରିବା ଲାଗି ନଆିର୍ଯାଉଥିବା ପଦବେପ 
 ରାଜ୍ୟବର େେବିର ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକି କପିରି ପୁନବ୍ାର ଲାଭ କରିପାରିବବ 
ବସଥିପାଇଁ ସରକାର ବନଉଥିବା ପଦବେପ ନମିନବର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। 
 

8) ବସ୍ୱଚ୍ଛାକୃେ ଅବସର ପରିକଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମବର ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରି ପ୍ରେଷି୍ଠାନ 
ଖ୍ଚ୍ଚ୍ କମାଇବା । 

9) କବପ୍ାବରଟ ଗଭର୍ଣ୍୍ାନସ ମାନଆଲ (Corporate Governance Manual) ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ନୟନ କରିବା । 

10) ଉବଦୟାଗଗୁଡକିବର ସ୍ୱାଧୀନ ନବିଦ୍ଶକ (Independent Director) ମାନଙ୍କର ନିୁ ରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦବା । 
11) ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଚୟନ କମିଟ ି (Public Enterprises Selection Board) ମାଧ୍ୟମବର 

ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିବର ଶୀଷ୍ସ୍ତରୀୟ ନବିଦ୍ଶକ ପଦବୀ ପୁରଣ କରିବା । 
12) ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ପ୍ରଶାସନକି ବଭିାଗ ସହେି ପ୍ରେବିଷ୍ MoU ସ୍ୱାେର କରିବାb । 
13) ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ ନଗିମର ବବକୟା ଋଣ ଆଦାୟ ଉପବର ଗୁରୁତ୍ଵ ବଦବା। 
14) ଆବଶୟକ ସ୍ଥବଳ ନଗିମ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥକି ଏବଂ ମାନବ ସମବଳର ପୁନବନିାସ କରାଇବା । 

 
 
 



ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର  ନମିକ୍ଷନ୍ତ ନୀତ ିନଦି୍ଧ୍ାରଣ 

UDAQ-୧୨୯୫. ଶ୍ରୀ ନଵଚରଣ ମାଝ ି : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ି
କହବିବ କ ି"- (କ) ଭିନ୍ନେମଙୁ୍କ ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ କ ିକ ିନୀେ ିନଦି୍ଧ୍ାରଣ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଆବବଦନ 
କରିବାର ବକବେଦନି ମଧ୍ୟବର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି,ି ସମ୍ପକୃ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଆଧାରବର ବଗିେ ୩ ବଷ ୍
ମଧ୍ୟବର ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବବଦନ କରିଥିବଲ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 

ବକବେଜ୍ଣଙୁ୍କ ନଦି୍ଧ୍ାରିେ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟବର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିଲା ୋ'ର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ 
କ ି; (ଖ୍) ରାଜ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାବର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବଧିା ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ବହଉଥିବା 
ପରିବପ୍ରେୀବର ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟା ସରଳୀକରଣ କର ିନଦି୍ଧ୍ାରିେ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ କର ି

ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ ବୟବସ୍ଥା କରିବବ କ ି?  
 ଉତ୍ତର 

       ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
           ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ 

 (କ) ୧. ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକକ ଭିନ୍ନେମ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (UDID CARD) ପ୍ରଚଳନ 
ପରିବପ୍ରେୀବର ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ନଦି୍ଧ୍ାରିେ ବପାଟ୍ାଲ 
www.swavlambancard.gov.in ମାଧ୍ୟମବର ଅନଲାଇନ  ଆବବଦନ କରିବା ଆବଶୟକ ଅବଟ l 
ଆବବଦନକାରୀଙ୍କର ଭିନ୍ନେମୋର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲା ଡାକ୍ତରୀ ବବାଡ଼୍ ଦ୍ଵାରା  ମୂଲୟାଙ୍କନ ବହବା ପବର ଉକ୍ତ 
ଆବବଦନପତ୍ରକୁ ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁବମାଦନ େର୍ଥା ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜ୍ାରି କରିବା ପାଇଁ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଏ 
ର୍ଯାହାକ ି ସମଗ୍ର ବଦଶବର ବବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାବବ ଗ୍ରହଣୀୟ l ଏେଦ୍ ବୟେୀେ UDID କାଡ଼୍ ପ୍ରଚଳନ  ପୂବରୁ୍ 
ବକୌଣସି ଭିନ୍ନେମ ବୟକି୍ତ ଙୁ୍କ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର  ବାସ୍ତବକିୋ େର୍ଥା ବବୈଧୋ ର୍ଯାଞ୍ଚ କର ି
ଉକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମୂଲୟାଙ୍କନକୁ UDID କାଡ଼୍ବର ପ୍ରେଫିଳନ କରାରି୍ଯବାର  ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି l ବଗିେ େନି ି
ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ଭିନ୍ନେମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବବଦନକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିବା ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ପରିଶଷି୍ଟ  'କ' ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I  
      ୨. ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳେି ବଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଗୁଡକିର ତ୍ଵରିେ ଲାଭ ଭିନ୍ନେମ ହେିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ 
ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ଉବଦଶୟବର ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନେମ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ିl 
ଶେିା ଏବଂ ସରକାରୀ ଚାକରିୀବର ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରେଣ ସୁବଧିାକୁ ବାଦ ବଦଇ ରାଜ୍ୟର ଅନୟସବୁ 
ସରକାରୀ ବର୍ଯାଜ୍ନା ନମିବନ୍ତ ଉକ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପତ୍ର ଗ୍ରହଣୀୟ ଅବଟ l ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଭିନ୍ନେମ ପରିଚୟପତ୍ରର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ  'ଖ୍ ' ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା l 

(ଖ୍) ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମ ମାବନ ସୁବଧିାବର ଓ ର୍ଯର୍ଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲା, ବଲକ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟେ 
ସ୍ତରବର ଅନୁଷ୍ଠିେ ବହଉଥିବା ଭୀମବଭାଇ ଭିନ୍ନେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିର୍ଯାନ ଶବିରି ମାଧ୍ୟମବର 
ଅନଲାଇନ  ଆବବଦନପତ୍ର ବପ୍ରରଣ େର୍ଥା ଡାକ୍ତରୀ ବବାଡ଼୍ ଦ୍ଵାରା  ମୂଲୟାଙ୍କନର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି l 



ଭିନ୍ନେମମାନଙୁ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ବୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ଵରାନିବେ କରିବା ଉବଦଶୟବର ନୟିମିେ ଡାକ୍ତରୀ ବବାଡ଼୍ 
ଦ୍ଵାରା ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲୟାଣ ବଭିାଗଙୁ୍କ ଅନୁବରାଧ କରାର୍ଯାଇ ଅଛ ି l 

                                        

ପରିଶଷି୍ଟ-କ  

UDID Application Status during Last 3 Years 

Sl. 
No. 

Name of the 
District 

Applications 
Registered 

UDID 
Card 

Generated 
Applications 

Rejected 

1 ANUGUL 21000 9165 7593 

2 BALANGIR 22828 12585 2905 

3 BALESHWAR 41215 24110 13316 

4 BARGARH 18249 11678 6374 

5 BHADRAK 22536 9660 108 

6 BOUDH 4748 3134 620 

7 CUTTACK 20047 10497 1963 

8 DEOGARH 3754 1653 779 

9 DHENKANAL 19116 9539 3202 

10 GAJAPATI 15087 10726 2551 

11 GANJAM 42021 25458 1392 

12 JAGATSINGHAPUR 11986 7260 1992 

13 JAJAPUR 36878 14910 2009 

14 JHARSUGUDA 4658 3466 84 

15 KALAHANDI 15457 8577 207 

16 KANDHAMAL 17110 8367 3493 

17 KENDRAPARA 22454 8306 3232 

18 KENDUJHAR 13918 4701 3186 

19 KHORDHA 23922 9869 4415 

20 KORAPUT 17178 11713 4164 



21 MALKANGIRI 10729 9273 1417 

22 MAYURBHANJ 29922 22360 6704 

23 NABARANGPUR 12684 4485 425 

24 NAYAGARH 36095 21733 6897 

25 NUAPADA 14230 7525 1205 

26 PURI 31373 19133 4134 

27 RAYAGADA 12421 6269 1582 

28 SAMBALPUR 12943 7805 1256 

29 SONEPUR 12495 7758 915 

30 SUNDARGARH 29764 21125 2914 

TOTAL 596818 332840 91034 

ପରିଶଷି୍ଟ-ଖ୍  

 ID cards Issued by State Government to PwDs 

SL No District No. of ID Cards Issued 

1 Anugul   257 

2 Balangir 2,809 

3 Baleshwar 518 

4 Bargarh 675 

5 Bhadrak 139 

6 Boudh 382 

7 Cuttack 86 

8 Debagarh 30 

9 Dhenkanal 1,178 

10 Gajapati 732 

11 Ganjam 786 

12 Jagatsinghapur  1,283 

13 Jajpur   250 

14 Jharsuguda 341 

15 Kalahandi 450 



16 Kandhamal 177 

17 Kendrapara  470 

18 Kendujhar 235 

19 Khordha  430 

20 Koraput 3,115 

21 Malkangiri   432 

22 Mayurbhanj 5,254 

23 Nabarangapur  350 

24 Nayagarh   233 

25 Nuapada 996 

26 Puri 435 

27 Rayagada   1,792 

28 Sambalpur 530 

29 Subarnapur 130 

30 Sundargarh 812 

  Total 25,307 

ଗକ୍ଷବଷ୍ଣା ଓ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବା ନମିକ୍ଷନ୍ତ କ୍ଷର୍ଯାଜନା 

UDAQ  1296 . ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରଗିରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ରାଜ୍ୟବର 
ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ ଅଧିନବର ବଜି୍ଞାନ ଶେିା, ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉତ୍ସାହେି କରିବା 
ନମିବନ୍ତ ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବକଉଁ ବକଉଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା / କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ବମାଟ ବକବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାେକୁ ନଆିର୍ଯାଇଛ,ି ବସ 
ବାବଦବର ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବକବେ ଅର୍ଥ୍ ବୟୟ ବହାଇଛ,ି ଗବବଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ରାଜ୍ୟର ବକବେ ବବୈଜ୍ଞାନକି 
ଜ୍ଡେି, ବସସବୁର ଗେ 5 ବଷ୍ର େର୍ଥୟ ସହେି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହାଇଥିବା ବକବୋଟ ିପ୍ରମୁଖ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡକିର ଫଳାଫଳ 
ବବିରଣୀ ବଦବବ କି, ବସହପିରି ବଭିାଗ ପେରୁ ଓଡଶିା ନବୀକରଣବର୍ଯାଗୟ ଶକି୍ତ ବକିାଶ ସଂସ୍ଥା, ଓଆରଏସ୍ଏସି, 
ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ, ପିଏସପି, ଗଣିେ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଓ ବାବୟାବଟବକନାଲଜ୍ ିବେତ୍ରବର କି କ ିଅଭିବୃଦ୍ଧ ିସାଧିେ ବହାଇଛ ,ି 
ଏହା ସହେି ବମରାଇନ୍ ବାବୟାବଲାଜ୍କୁି ସାମିଲ କରାନରି୍ଯବାର କାରଣ କ’ଣ କହବିବ କ ି? 

 
 
 
 



ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

ରାଜ୍ୟବର ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ ଅଧିନବର ବଜି୍ଞାନ ଶେିା, ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉତ୍ସାହେି 
କରିବା ନମିବନ୍ତ ବଗିେ 5 ବଷରୁ୍ ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର୍ଯର୍ଥା – ସ୍ନାେବକାତ୍ତର ଶେିାବୃତ୍ତ,ି 
ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ (Research & Development (କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଉଛ ିର୍ଯାହାର ଏକ ବବିରଣୀ 
ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
 ରାଜ୍ୟବର ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ଶେିା ଓ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ ମାନଙୁ୍କ ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ୩ ବଷିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଲେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର ବମାଟ 66 ଟ ି
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆର୍ଥକି ଅନୁଦାନ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି। ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହଛି ି। 
 ରାଜ୍ୟ ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ ଅଧୀନବର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୃେ ି ସଂସ୍ଥା ର୍ଯର୍ଥା ଓଆରଏସ୍ଏସି, 
ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ, ପିଏସପି, ଗଣିେ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଓ ବାବୟାବଟବକନାଲଜ୍ ିଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଥିବା ବର୍ଯାଜ୍ନା ଓ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ବଭିିନ୍ନ ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିବହାଇଅଛ ିର୍ଯାହାର ଏକ ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 
 Biotechnology cell େରଫରୁ ବମରାଇନ୍ ବାବୟାବଟବକନାବଲାଜ୍ ିବେତ୍ରବର ଅଧିକ ଗବବଷଣା ଓ 
ଏହାର ବକିାଶ ନମିବନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ/ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ବବୈଜ୍ଞାନକି ମାନଙ୍କର ବର୍ଯାଗୟ ବବିବଚେି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିବନ୍ତ ଆର୍ଥକି 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ 
 

Sl. 
No. 

Scheme/Programme Expenditure No. of 
Scientists 
involved 

No. Of 
Students 
benefitted 

1 Post Graduate 
Scholarship in basic 
Sciences & 
Biotechnology (2015-
16 to 2019-20) 

Rs. 4,85,53,832/-  
--- 

1000 

2 Biju Patnaik Research 
Fellowship for 
undertaking PhD in 
Basic Science & 
Biotechnology 

Rs. 1,03,72,305/- 
38,44,747 
Rs. 1,42,17,052/- 

 
 
--- 

49 



3 Research & 
Development projects 
in Basic Science & 
Biotechnology 

Rs. 1,87,06,371/- 
69,71,000 
Rs. 25,677,371/- 

66 66 

 
ପରିଶଷି୍ଟ ‘ଖ୍’ 

 

Sl. 
No. 

Agencies 
functioning under 
S&T Department 

Development initiatives taken place 

1 Institute of 
Mathematics & 
Applications 

Introduction of new course MA/M.Sc. in 
Mathematics with Data Science. 
 
Recruitment of teaching faculties 
 
Joining of 2 post Doctoral Fellows. 

2 Orissa Space 
Application Centre 

Transmission of educational programme 
under EDUSAT project through Doordarshan 
and You-tube for the students of IX. X and +2. 
 
Implementation of Odisha Spatial Data 
Infrastructure & development of mobile App 
(Database of layers containing administrative 
boundary, road and railway lines, land use, 
land cover, hydrology, soil, geology, 
groundwater potential, cadastral) for public 
users. 
 
Development of land-use database of entire 
state at 1:4000 scale with web portal. 
 



Development of Odisha Sampad Geo-spatial 
Database  
 
Odisha Irrigation Information System 
 
Odisha Land-bank Web Secrvices – GOPLUS 
Odisha Mineral Vehicle Tracking System 
 
Mining leas area survey 
Assessment of erosion prone areas of Odisha 
 
Preparation of Coastal Zone Management 
Plan  
 
Mobile and web applications for handicraft 
artisans 
 
Geo-spatial aided agricultural information 
system for Odisha state 
 
Geo-spatial inputs for Comprehension 
Development Plan (CDP) preparation of 
towns. 

3 Pathani Samanta 
Planetarium 

Dr. APJ Abdul Kalam planetarium at Burla 
was inaugurated in _____ 
 
6 new planetariums are being established in 
different locations. 
 
New programme and planetarium shows are 
being taken up in both Pathani Samanta 



Planetarium, BBSR and  Dr. APJ Abdul Kalam 
Planetarium, Burla. 

4 State Council on 
S&T 

 10 district science centres are being 
established in first phase. 
Patent Information Center 

5 Bio-Tech Cell  

6 Odisha Renewable 
Energy 
Development 
Agency  (OREDA) 
– now OREDA has 
been transferred 
to Department of 
Energy 

Implementation of Pradhan Mantri Kisan Urja 
Suraksha Evam Utthaaan Mahabhiyaan. 
(KUSUM) with an objective of providing 
financial and water security to farmers. 
 
26412 household electrification and 
electrification of 1620 villages by solar energy 
 
Supply of drinking water through solar water 
pump to a population of more than 20 lakh in 
11316 habitations. 
 
Irrigation through solar pumps covering an 
area of 10593 acre. 
 
Supply of more than 200 solar pumps under 
Soura Jalanidhi. 
 
Supply of more than 76000 solar lanterns to 
weavers and handicrafts artisans. 

 
 
26412 
1620 
 



 ରାଜ୍ୟବର ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ ଅଧିନବର ବଜି୍ଞାନ ଶେିା, ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ 
ଉତ୍ସାହେି କରିବା ନମିବନ୍ତ, Biotechnology cell େରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବର 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ଯାଗୟ ବବିବଚେି ଅଧ୍ୟାପକ/ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନବର ଥିବା ବବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ 
େର୍ଥା ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନବର ରାଜ୍ୟବର ଅବସି୍ଥେ ବବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବର୍ଯାଗୟ ବବିବଚେି ବବୈଜ୍ଞାନକି 
ମାନଙ୍କର ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଜି୍ଞାନବର ଅଧିକ ଗବବଷଣା ଓ ଏହାର ବକିାଶ ନମିବନ୍ତ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ।ି 

 ଏେତ୍ ବୟେୀେ ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଜି୍ଞାନ ବେତ୍ରବର, Ph.D କରିବା ନମିବନ୍ତ, ବଜୁି୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗବବଷଣା 
ଅନୁଦାନ  ) Biju Pattanaik Research Fellowship(ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 Biotechnology cell େରଫରୁ ବମରାଇନ୍ ବାବୟାବଟବକନାବଲାଜ୍ ିବେତ୍ରବର ଅଧିକ ଗବବଷଣା ଓ 
ଏହାର ବକିାଶ ନମିବନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ/ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ବବୈଜ୍ଞାନକି ମାନଙ୍କର ବର୍ଯାଗୟ ବବିବଚେି ପ୍ରକଳ୍ପ ନମିବନ୍ତ ଆର୍ଥକି 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

 ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବେତ୍ରବର ରାଜ୍ୟ ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ପରିଷଦ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟବର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ବର୍ଯାଜ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଛ ିର୍ଯାହାଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟାପକ, ବବୈଜ୍ଞାନକି ଏବଂ 
ଶେିା ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଇେୟାଦ ିଉପକୃେ ବହାଇପାରୁଛନ୍ତ ି। ଏହାର ଏକବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

 ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେକି ସମି୍ମଳନୀ /ଆବଲାଚନାଚକ୍ର /କମ୍ଶାଳା ଇେୟାଦବିରବମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବବୈଜ୍ଞାନକି /ଗବବଷକ ମାନଙୁ୍କ ଆଂଶକି ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି 

 ସମି୍ମଳନୀ, ଆବଲାଚନା ଚକ୍ର ଓ କମ୍ଶାଳା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବଜି୍ଞାନ ଭିତ୍ତକି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନକୁ ଆର୍ଥକି 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି  

 ବମୌଳକି ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହେି କରିବା 
ଲେୟବର,Ph.D କରିବା ନମିବନ୍ତ ପ୍ରେ ି ବଷ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ BijuPatnaik Research 
Fellowship (BPRF) ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି।  

 ବମୌଳକି ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବଜି୍ଞାନ ଭିତ୍ତକି ଅନୁଷ୍ଠାନ/  ବଶି୍ଵବଦିୟାଳର 
ବବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଗବବଷକ ମାନଙୁ୍କ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି  

 

 ଗେ 5 ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଗଣିେ ଓ ପ୍ରବୟାଗ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି ପାଠୟକ୍ରମ ବର ଅଧ୍ୟୟନ ବଶଷ କରି 
ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାବନ ବଦଶ ଓ ବଦଶ ବାହାବର ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ସଂସ୍ଥାନବର ଉଚ୍ଚତ୍ତର ଶେିା ଲାଭ କରିବାବର ସାମର୍ଥ୍ୟ 
ବହାଇପାରିଛନ୍ତ ି। ଗଣିେ ଓ ପ୍ରବୟାଗ ପ୍ରେଷି୍ଠାନବର କାର୍ଯ୍ୟରେ 5 ଜ୍ଣ ଅଧ୍ୟାପକ, ନବିଦ୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଗଣିେ ଓ େତ୍ 
ସମ୍ପକେି ବଷିୟବର ଗବବଷଣା କରୁଛନ୍ତ ିଓ ଦୁଇ ଜ୍ଣ PDF(Post-Doctoral Fellow) ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ 



ଅଣୁଶକି୍ତ ବଭିାଗ ଅଧୀନ ବର  ଥିବା NBHM ଦ୍ଵାରା ଚୟନ ବହାଇ ଗଣିେ ଓ ପ୍ରବୟାଗ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ବର ଗବବଷଣା 
କରିଛନ୍ତ ି। 

 ଓଡଶିା ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ ନଜି୍ର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ବେତ୍ରବର ବୁଜ୍ଞାନକି ଜ୍ନପି୍ରର୍ଯ କରିବା ପାଇଁ ନମିନଲିଖିେ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ନଜି୍ ହାେକୁ ବନଇଅଛ:ି   
 ପତ୍ରକିା ପ୍ରକାଶନ: 

 ଓଡଶିା ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ ବଜି୍ଞାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରବର ଜ୍ନପି୍ରର୍ଯ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଓଡଆି ପତ୍ରକିା 
‘ବଜି୍ଞାନ ଦଗିନ୍ତ’ ପ୍ରକାଶେି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃେପି୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବଦିୟାଳୟମାନଙୁ୍କ ବନିା ମୂଲୟବର 
ବପ୍ରରଣ କରୁଅଛ ି । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ମାସିକ ଇଂରାଜ୍ୀ ପତ୍ରିକା ‘Science  Horizon’  
ପ୍ରକାଶିେ କରି ରାଜ୍ୟର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦୟାଳୟ , ନବବାଦୟ ବିଦୟାଳୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ସ୍ୱୀକୃେପି୍ରାପ୍ତ , +2 College ଏବଂ +3 College  କୁ ଖ୍ଣି୍ଡଏ ବଲଖ୍ାଏଁ ବିନା ମୂଲୟବର 
ପ୍ରେି ମାସ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଉଅଛି ।  

 
 ବସହପିରି ଦୃଷି୍ଟବାଧିେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାବଡମୀ ବେଲ ଲିପିବର ମୁଦି୍ରେ ବତ୍ରୈମାସିକ ବଜି୍ଞାନ 

ପତ୍ରକିା ‘ବଜି୍ଞାନ ଦଗିନ୍ତ’ ପ୍ରକାଶ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ୋଙ୍କ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଜ୍ରିଆବର ବର୍ଯାଗାଉଛ ି। 
 ସମବଦ୍ଧ୍ନା ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ : ପ୍ରବେୟକ ବଷ୍ ଏକାବଡମୀ ଓଡଶିାର ଲବ୍ଧପ୍ରେଷି୍ଠ ବଶିଷି୍ଟ, ବରିଷ୍ଠ 

େର୍ଥା ରୁ୍ଯବ ବବୈଜ୍ଞାନକିମାନଙୁ୍କ ପୁରସ୍କେୃ ଓ ସମବଦ୍ଧେି କରିଆସୁଅଛ ିର୍ଯର୍ଥା :- “ବବୈଜ୍ଞାନକି ଉତ୍କଷ୍ ପାଇ ଁ
ବଜୁି୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରସ୍କାର”, “ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ବଶଖ୍ର ପୁରସ୍କାର”, “ଓଡଶିା ରୁ୍ଯବ ବବୈଜ୍ଞାନକି 
ପୁରସ୍କାର”, “ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ   ପାରିଜ୍ା ଜ୍ନପି୍ରୟ ବଜି୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ପୁରସ୍କାର” । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ଓଡଶିା 
ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ ଓଡଶିାର ବଶିଷି୍ଟ େର୍ଥା ବରିଷ୍ଠ ବବୈଜ୍ଞାନକିମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ସମବଦ୍ଧେି କରୁଅଛ ି।  

 
 ଜନପି୍ରର୍ଯ ବଜି୍ଞାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ : ଓଡଶିା ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ ବଭିିନ୍ନ ବଜି୍ଞାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ାେୀୟ େର୍ଥା 

ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ ଦବିସ ର୍ଯର୍ଥା : ଜ୍ାେୀୟ ବଜି୍ଞାନ ଦବିସ, ବଶି୍ଵ ବଜି୍ଞାନ ଦବିସ ଇେୟାଦ ି ପାଳନ 
କରିଆସିଅଛ।ି ଏଥି ସହେି ଜ୍ନପି୍ରର୍ଯ ବଜି୍ଞାନ ବକୃ୍ତୋ, ବଜି୍ଞାନ ଶେିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର ଭାବବନିମିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କମ୍ ଶାଲ ଇେୟାଦ ିଆବୟାଜ୍ନ ମଧ୍ୟ କରୁଅଛ ି। 

 ବତ୍୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଡଶିା ବଜି୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ େରଫରୁ 5 ଟ ିବଷିୟବର ଓଡଆିବର ବମାବନାଗ୍ରାଫ୍ 
ପ୍ରକାଶ କରିବାପାଇଁ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ି । ବସଗୁଡକି ବହଲା – “ବଶିବୋପନ ଓ 
ଜ୍ଳବାୟୁ ପରିବତ୍୍ତନ”, “ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦିୟା”, “ନାବନା ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଦିୟା ”, “କୃଷ୍ଣଗତ୍ତ୍” ଏବଂ “କୃତ୍ରମି 
ବମଧା” । 

 
 ରାଜ୍ୟବର ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ ଅଧୀନବର ବଜି୍ଞାନ, ଶେିା, ଗବବଷଣା, ଓ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କୁ 
ଉତ୍ସାହେି କରିବା ନମିବନ୍ତ ବତ୍ତ୍ମାନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପଲାବନବଟାରିଅମ, ଭୁବବନଶବର, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ 



ନୟାଗଡ ଏବଂ ଡ .ଏ.ପି.ବଜ୍. ଅବୁ୍ଦଲ କାଲାମ ପଲାବନବଟାରିଅମ, ବୁଲ୍ା କାର୍ଯ୍ୟକରୁଅଛ ି। ବଗାପାଳପୁର  ଓ ରାୟଗଡା 
ଠାବର ପଲାବନବଟାରିଅମ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଗଇ ଚାଲିଛ ି। ବାରପିଦା, ବକଉଁଝର,  ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ରାଉରବକଲା 
ବର ବଗାଟଏି ବଗାଟଏି ପଲାବନବଟାରିଅମ ସ୍ଥାପିେ ହରବାପାଇଁ ପ୍ରକି୍ରୟା ଚାଲୁ ରହଅିଛ ି। 

ବଗାପାଳପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡା ଠାବର ବୟୟ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ୍ ପରିମାଣ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

କ୍ରମିକ 
ସଂଖ୍ୟା   

ସ୍ଥାନର ନାମ   
   

ବୟୟ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଆର୍ଥ୍ ର ପରିମାଣ  

୧ ବଗାପାଳପୁର  ୬୯,୫୨,୪୦୦ /-  
ଅଣସ୍ତରି ଲେ ବାବନ ହଜ୍ାର ଚାରିସହ ଟଙ୍କା  

୨ ରାୟଗଡା  ୬,୨୪,୬୩,୪୩୨ 
ଛ ବକାଟ ିଚବଶି ଲେ ଚଉେରିିଶ ହଜ୍ାର ଚାରିସହ ବେଶି 

 

ମୃତି୍ତକା କେର ଆକଳନ: ଭୂବନିବିର୍ଯାଗ, ଭୁଆକୃେ,ି ମତୃ୍ତକିା, ଜ୍ଳ ନକିାଶ, Digital Elevation Model, 
ଗଡାଣିଆ କୁ ବନଇ ଓଡଶିାର ୩୦ େ ି ଜ୍ଲି୍ଲାର ମତୃ୍ତକିା େୟ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଚହି୍ନେି କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଏଥିବର  ଉଚ୍ଚ 
ବବିୟାଜ୍ନ େର୍ଥୟ ଏବଂ ଜ୍ଳବାରୁ୍ଯ େର୍ଥୟ ର୍ଯର୍ଥା ବୃଷି୍ଟପାେ, ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ବାୟୁର ଗେ ିଇେୟାଦ ିକୁ ଭୁସ୍ଥାନକି ଆକୃେରି 
ବୟବହାର କରାର୍ଯାଇଛ।ି ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ଓଡଶିାର ଉପକୂଳବତ୍୍ତୀ  ଜ୍ଲି୍ଲା ଗୁଡକି ପାଇଁ ଆପଡାଞ୍ଚଳ ଜ୍ନେି 
ସ୍ଥାନନରୂିପଣ କରାର୍ଯାଇ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଛ ିଓ ବଭିାଗ ମାନଙୁ୍କ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । ଏହ ିଅଧ୍ୟୟନ 
ଓଡଶିା ସରକାରଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ପାଇଁ ମତୃ୍ତକିା େୟ ଖ୍ୟେ ିପରିଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ସହାୟକ ବହଉଛ ି। 

 ବଜି୍ଞାନ ଶେିା, ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଉତ୍ସାହେି କରିବା ନମିିତ୍ତ ORSAC ବର ବକବଳ 
EDUSAT  ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନବର ଶେିାଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି। COVID Pandemic ସମୟବର ପ୍ରେୟେ ବଶ୍ରଣୀ 
ଗହୃବର ପାଠ ପଢାଇବା ସମ୍ଭବ ବହାଇ ପାରି ନଥିବାରୁ ସ୍କଲୁ ଓ ଗଣଶେିା ଅଧୀନବର ନବମ ଓ ଦଶମ ବଶ୍ରଣୀ ପାଇଁ 
222 ଟ ିclassroom teaching programme ଏବଂ +2 ପାଇଁ 89 ଟ ିprogramme  ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ତ 
କରାର୍ଯାଇ ଦୂରଦଶ୍ନ ବକନ୍ଦ୍ର, ଭୁବବନଶ୍ଵର ମାଧ୍ୟମବର ଛତ୍ରଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାରିେ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ଏହ ି
programme YOU-TUBE  ) EDUSAT ODISHA, ORSAC DD YOU-TUBE( ଏବଂ ଦେିା 
APPବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇଛ ି।  

ବଭିିନ୍ନ କ୍ଷର୍ଯାଜନାକ୍ଷର କ୍ଷହାଇଥିବା ବୟୟ ବରାଦ 

UD.1297. ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ  : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି
:- 2010 ଅଦୟାବଧି  ଗଭ୍ବେୀ ଓ ସ୍ତନୟଦାୟୀ ମହଳିା ଓ ଶଶୁିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବର ଉନ୍ନେ ିଓ ଅପପୁଷି୍ଟ ଦୂର ବାବଦବର  
ଉଭୟ ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ  ସରକାର ବକଉଁ ବଷ୍ ବକଉଁ ନାମବର ନାମିେ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବକବେ ଅର୍ଥ୍ ବୟୟବରାଦ 



କରିଛନ୍ତ,ି ବସ ବାବଦବର ବକଉଁ ବଷ୍ ବକବେ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହାଇଛ,ି ବକବେ ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ଉପକୃେ ବହାଇଛନ୍ତ ି , 
ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ବକବେ ମହଳିା ଅନୁସୂଚେି ଜ୍ନଜ୍ାେ,ି ଜ୍ାେ ିଓ ଗରିବ ବଶ୍ରଣୀର ଏବଂ ଗେ 10 ବଷ୍ ଭିେବର ଗରିବ ଓ 
ଅସହାୟ ବଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ବୃଦ୍ଧ ି  ଟଛି,ି ମାଗ୍ଦଶକିା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ହେିାଧିକାରୀ ମହଳିାଙୁ୍କ 
ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ୍ ବନିବିର୍ଯାଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ମୂଲୟାୟନ ପାଇଁ ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ଅଧିକାରୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବହାଇଛନ୍ତ,ି 
ମୂଲୟାୟନ ଆଦ ିସମସ୍ତ ସମ୍ପକ୍ୀେ ବଷ୍ ଓ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ବଦବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ 
 2010 ରୁ ଅଦୟାବଧି ପରିପୂରକ ପୁଷି୍ଟ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ବହାଇଥିବା ଶଶୁି ଏବଂ ଗଭ୍ବେୀ ଓ ପ୍ରସୂେ ି
ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

 ପରିପୂରକ ପୁଷି୍ଟ ବର୍ଯାଜ୍ନା ବାବଦବର ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବୟୟବରାଦ ଓ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ କରିଥିବା ଅର୍ଥ୍ର 
ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଖ୍’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

 ଗଭ୍ବେୀ ଓ ପ୍ରସୂେ ିମହଳିାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥୟବର ଉନ୍ନେ ିଓ ଅପପୁଷି୍ଟ ଦୂର ବାବଦବର ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ IGMSY 
)ଇନ୍ଦରିା ଗାନ୍ଧୀ ମାେୃତ୍ଵ ସହବର୍ଯାଗ ବର୍ଯାଜ୍ନା) 2011-12 ରୁ 2016-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇବଗାଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର 
(ବରଗଡ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ “ମମୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା”  2011 ମସିହାରୁ 
ଏର୍ଯାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଅଛ ି । 

1. 2011 ରୁ ଏର୍ଯାବେ ମମୋ ଏବଂ IGMSY ବର୍ଯାଜ୍ନା ବାବଦବର ବକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ବଷ୍ୱାରୀ ବୟୟବରାଦ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହାଇଥିବା ଅର୍ଥ୍ ଏବଂ ଉପକୃେ ବହାଇଥିବା ମହଳିାଙ୍କ ବବିରଣୀ  
ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଗ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

2. ମମୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଉପକୃେ ବହାଇଥିବା ଅନୁସୂଚେି ଜ୍ନଜ୍ାେ,ି ଜ୍ାେ ି ଓ ଗରିବ ବଶ୍ରଣୀର ମହଳିା 
ଏବଂ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ବଶ୍ରଣୀଭୁକ୍ତ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧ ି ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ –‘ ’ ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା । 

3. ମାଗ୍ଦଶକିା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ହେିାଧିକାରୀ ମହଳିାଙୁ୍କ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ୍ ବନିବିର୍ଯାଗର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ମୂଲୟାୟନ 
ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରବର ଜ୍ଲି୍ଲା ସମାଜ୍ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ (DSWO), Programme Officer 
(PO) ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲା ସଂବର୍ଯାଜ୍କ, ମମୋ (DPC, MAMATA) ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବହାଇଛନ୍ତ ି।  

4. ମୂଲୟାୟନ ଆଦ ି ସମସ୍ତ ସମ୍ପକ୍ୀେ ବଷ୍ ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଙ’ ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା । 

5.  
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Beneficiaries covered under SNP 



Sl.No. Year 

Normal Children (6-72 months) 
Severly underweight  Children 

(6-72 months) 

Pregnant 
women 

& 
Lactating 
Mothers 

Grand Total 

6m-3  yrs 3-6yrs Total 6m-3  yrs 3-6yrs Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2010-11 2048256 2044859 4093115 25807 9759 35566 780120 4908801 

2 2011-12 1913639 1805295 3718934 25808 7537 33345 799183 4551462 

3 2012-13 1935479 1732335 3667814 109517 64868 174385 843596 4685795 

4 2013-14 1983945 1759198 3743143 66956 33807 100763 784474 4628380 

5 2014-15 1941297 1695686 3636983 48300 23121 71421 808273 4516677 

6 2015-16 1941297 1695686 3636983 48300 23121 71421 808273 4516677 

7 2016-17 1887413 1679832 3567245 30863 14672 45535 765313 4378093 

8 2017-18 1856273 1719644 3575917 26653 12950 39603 736285 4351805 

9 2018-19 1847187 2028444 3875631 19738 10215 29953 723430 4629014 

10 2019-20 1786903 2014808 3801711 17131 9696 26827 750222 4578760 

11 2020-21 1779833 1605197 3385030 14063 8578 22641 719379 4127050 
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Budget Provision and Expenditure under SNP scheme 

Year 
Budget Provision   Expenditure incurred 

State 
share 

Central 
Share 

Total  
State 
Share  

Central 
Share  

Total  

2010-11 26261.86 26261.86 52523.72 
24043.9

8 
24043.9

8 
48087.96 

2011-12 27301.46 27301.46 54602.92 
27301.4

6 
27301.4

6 
54602.92 



2012-13 29255.45 29255.45 58510.90 
28333.5

3 
28333.5

3 
56667.06 

2013-14 42219.72 32328.08 74547.80 
32326.0

7 
42213.0

6 
74539.13 

2014-15 42459.54 42459.54 84919.08 
34119.1

9 
34119.1

9 
68238.38 

2015-16 42184.20 42184.20 84368.40 
37929.8

4 
37929.8

4 
75859.68 

2016-17 42184.00 42184.00 84368.00 
35046.9

0 
35046.9

0 
70093.80 

2017-18 41119.73 41119.73 82239.46 
35596.8

5 
35596.8

5 
71193.71 

2018-19 
48615.00

5 
48615.00

5 
97230.01 

46408.1
9 

46408.1
9 

92816.38 

2019-20 51794.00 51794.00 
103588.0

0 
51049.0

4 
51049.0

4 
102098.08 

2020-21  
(upto 

Decembe
r, 2020) 

56114.19 56114.19 
112228.3

8 
37908.6

0 
37908.6

0 
75817.20 
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Year wise Budget Provision, Fund released to beneficiaries and 
coverage under MAMATA/ IGMSY scheme 

Sl 
no. 

Financial 
Year 

MAMATA IGMSY 

Budg
et 

Provis
ion 

(Rs. in 
cr.) 

Fund 
release

d 
towards 
benefici

aries  
(Rs. in 

cr.) 

Benefici
aries 

covered 

Budg
et 

Provis
ion 

(Rs. in 
cr.) 

Fund 
release

d 
toward

s 
benefic
iaries  
(Rs. in 

cr.) 

Benefic
iaries 

covere
d 

1 2011-12 70.00 54.37 313253 18.16 5.5 29325 

2 2012-13 240.70 200.04 488239 18.16 15.07 39714 

3 2013-14 222.63 210.15 438238 23.81 15.5 36012 

4 2014-15 222.63 252.53 489075 23.81 17.88 38438 

5 2015-16 259.29 283.89 546987 24.19 13.71 41699 

6 2016-17 280.00 219.91 349703 19.22 15.04 24213 

7 2017-18 382.07 263.14 610897       

8 2018-19 155.00 251.71 499243       

9 2019-20 305.13 236.67 484203       

10 2020-21 305.13 177.96 367720       

  Total 
2442.5

8 
2150.37 4587558       
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Year wise information on coverage of SC , ST and BPL 
beneficiaries and growth in coverage of BPL 

beneficiaries under MAMATA scheme 

Sl. 
No. 

Year 

Coverage Increas
e in 

coverag
e of BPL 

SC ST BPL 

1 2011-12 45874 64109 121062 0 

2 2012-13 89171 114526 217620 96558 

3 2013-14 82590 109944 206206 85144 

4 2014-15 92868 119915 225744 104682 

5 2015-16 102101 134063 256033 134971 

6 2016-17 68932 88149 167335 46273 

7 2017-18 103441 139927 253916 132854 

8 2018-19 92376 121429 227506 106444 

9 2019-20 89797 119146 214982 93920 

10 
2020-21 
 (upto 

Jan'21) 
67182 90295 170341 49279 

  Total 
83433

2 
1101503 

20607
45 

850125 
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            Year and district wise field Monitoring data under MAMATA/ IGMSY 
scheme 

            

S
l 
n
o
. 

District 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

N
o. 
of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

1 ANGUL 
45
20 

8345 
53
27 

9428 
64
74 

1324
1 

73
42 

1164
3 

68
93 

1437
3 

2 
BALAS
ORE 

22
14 

1423
0 

22
69 

1552
1 

23
73 

1559
9 

23
79 

1648
6 

24
74 

1667
9 

3 
BARGA
RH 

42
43 

8790 
79
75 

1664
3 

85
73 

1835
2 

83
46 

1840
8 

82
40 

1809
5 

4 
BHADR
AK 

21
14 

3595 
38
22 

1045
6 

40
89 

1250
6 

42
25 

1361
8 

44
60 

1189
0 

5 
BOLAN
GIR 

56
38 

7494 
14
31
3 

2840
7 

15
94
8 

2817
4 

17
39
6 

2909
2 

17
04
7 

2933
2 

6 
BOUD
H 

42
60 

8808 
45
84 

9564 
50
04 

1044
0 

46
54 

9684 
49
85 

9857 

7 
CUTTA
CK 

35
03 

686 
79
56 

1484 
82
45 

1578 
83
42 

1590 
83
85 

1578 

8 
DEOGA
RH 

12
0 

125 
25
2 

2385 
28
8 

3501 
24
0 

3312 
22
8 

3012 

9 DHENK 15 3105 58 1182 59 1232 63 1358 63 1385



ANAL 90 66 0 20 0 20 0 80 0 

1
0 

GAJAP
ATI 

93
6 

2112 
98
4 

2524 
11
28 

2304 
12
48 

3313 
14
16 

3368 

1
1 

GANJA
M 

25
92 

2043
2 

52
16 

2617
2 

52
62 

3137
0 

52
81 

3157
9 

53
16 

3412
3 

1
2 

JAGAT
SINGH
PUR 

86
28 

6072 
10
63
1 

1485
4 

11
38
3 

1408
5 

10
55
4 

1436
2 

10
63
9 

1451
9 

1
3 

JAJPU
R 

57
1 

2466 
19
80 

1584
7 

20
14 

1842
1 

19
75 

1741
2 

20
21 

1901
4 

1
4 

JHARS
UGUDA 

18
0 

2785 
36
5 

5755 
36
5 

6371 
36
5 

5994 
36
5 

6966 

1
5 

KALAH
ANDI 

12
12
4 

1001
2 

15
16
0 

1554
0 

15
21
2 

1534
0 

15
18
6 

1542
3 

15
63
6 

1524
0 

1
6 

KANDH
AMAL 

83
4 

5385 
15
10 

7841 
16
68 

8420 
16
98 

8631 
17
96 

8302 

1
7 

KENDR
APARA 

19
89 

3458 
38
85 

9945 
40
85 

1144
4 

43
15 

1264
4 

43
51 

1202
1 

1
8 

KEONJ
HAR 

13
8 

675 
30
0 

1020 
29
0 

1070 
29
5 

1050 
30
5 

1090 

1
9 

KHURD
A 

26
70 

8280 
67
43 

1927
4 

73
14 

2038
5 

72
90 

1986
9 

73
55 

2091
1 

2
0 

KORAP
UT 

32
50 

7256 
12
36
5 

2249
6 

12
58
4 

2749
4 

13
13
6 

2831
8 

12
89
2 

2846
5 

2
1 

MALKA
NGIRI 

81
07 

1248
1 

81
30 

1265
6 

81
88 

1321
3 

81
61 

1297
5 

82
11 

1317
0 

2
2 

MAYUR
BHANJ 

37
54 

8462 
39
53 

1011
6 

45
19 

9233 
50
06 

1327
2 

56
76 

1348
8 

2 NAWA 16 7748 25 1351 25 1616 27 1402 28 1443



3 RANGP
UR 

76 38 0 25 1 63 4 42 4 

2
4 

NAYAG
ARH 

22
12 

4365 
20
47 

4896 
21
14 

8521 
20
40 

4749 
22
78 

4982 

2
5 

NUAPA
DA 

65
2 

2472 
11
55 

8556 
12
02 

1025
5 

11
97 

1042
2 

11
76 

1255
3 

2
6 

PURI 
90
39 

1402
9 

85
84 

1623
1 

10
14
6 

1813
7 

96
46 

1784
9 

10
86
2 

2011
6 

2
7 

RAYAG
ADA 

15
6 

681 
10
06 

4875 
12
44 

6592 
99
6 

5376 
89
1 

4532 

2
8 

SAMBA
LPUR 

11
11
08 

4966
2 

96
65
1 

1049
40 

11
87
80 

1201
05 

11
83
32 

1194
24 

11
07
70 

1117
98 

2
9 

SUBAR
NAPUR 

61 1557 
16
7 

5080 
15
3 

5087 
16
1 

5502 
16
1 

5706 

3
0 

SUNDE
RGARH 

10
94
1 

1807
2 

22
84
2 

3277
9 

23
18
8 

3330
2 

22
68
3 

3211
9 

22
97
7 

3355
8 

 

  



 

S
l 
n
o
. 

District 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 
2020-21 

(Till 
Jan'21) 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

No
. of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

N
o. 
of 
da
ys 
vis
ite
d 

No. 
of 

bene
ficiari

es 
verifi

ed 

1 ANGUL 
77
49 

1225
7 

85
43 

1465
4 

81
89 

1534
8 

87
64 

1711
2 

65
67 

1276
9 

2 
BALAS

ORE 
23
96 

1567
4 

24
60 

1509
1 

23
33 

1555
2 

23
05 

1662
5 

21
79 

1504
7 

3 
BARGA

RH 
78
61 

1666
2 

82
03 

1856
1 

80
41 

1818
0 

81
56 

1809
3 

0 0 

4 
BHADR

AK 
40
50 

1272
0 

47
30 

1506
0 

42
70 

1311
0 

47
90 

1456
0 

41
20 

1006
0 

5 
BOLAN

GIR 

16
01
2 

2850
7 

16
51
5 

3003
2 

16
57
3 

3064
5 

14
99
2 

3062
6 

95
52 

1872
0 

6 
BOUD

H 
44
68 

8954 
49
84 

9862 
50
12 

1024
0 

42
10 

8648 
35
40 

8474 

7 
CUTTA

CK 
15
85 

1624 
83
68 

1590 
84
02 

1624 
84
28 

1604 
32
12 

1204 

8 
DEOGA

RH 
27
6 

2919 
28
8 

3048 
26
4 

3078 
28
8 

3110 
21
0 

2296 

9 
DHENK
ANAL 

62
90 

1308
0 

63
12 

1332
0 

63
19 

1340
5 

63
40 

1345
0 

10
20 

1260 



1
0 

GAJAP
ATI 

15
12 

2856 
15
36 

3928 
16
32 

3417 
16
08 

3048 
15
36 

2952 

1
1 

GANJA
M 

53
04 

3264
2 

52
23 

3166
4 

53
69 

3693
6 

51
65 

3171
0 

40
36 

2458
0 

1
2 

JAGAT
SINGH

PUR 

10
65
1 

1438
2 

10
64
6 

1424
2 

10
64
6 

1434
3 

10
60
2 

1381
1 

10
63
4 

1209
2 

1
3 

JAJPU
R 

20
74 

2014
1 

19
85 

1785
1 

20
14 

1954
1 

19
97 

1751
4 

17
89 

1641
7 

1
4 

JHARS
UGUDA 

36
5 

3883 
36
5 

6920 
36
5 

5552 
36
5 

5635 
36
5 

3884 

1
5 

KALAH
ANDI 

14
21
0 

1432
5 

15
64
0 

1652
2 

15
44
8 

1653
4 

15
45
2 

1579
8 

14
43
9 

1451
2 

1
6 

KANDH
AMAL 

19
43 

8360 
20
25 

8500 
20
97 

8570 
21
96 

9500 
14
52 

7125 

1
7 

KENDR
APARA 

39
95 

1283
3 

43
43 

1399
5 

45
56 

1446
2 

46
58 

1465
8 

25
28 

8320 

1
8 

KEONJ
HAR 

33
0 

1100 
34
0 

1150 
35
0 

1185 
40
0 

1220 
30
0 

1150 

1
9 

KHURD
A 

73
04 

2118
7 

74
51 

2035
3 

71
12 

1923
4 

67
43 

1971
1 

47
03 

1337
9 

2
0 

KORAP
UT 

12
17
2 

2849
3 

12
54
3 

2959
7 

13
52
9 

3114
2 

14
17
9 

3210
5 

96
45 

2129
3 

2
1 

MALKA
NGIRI 

89
53 

1436
3 

10
74
4 

1749
7 

10
72
4 

1747
6 

10
71
7 

1699
3 

85
11 

1328
6 

2
2 

MAYUR
BHANJ 

60
64 

1144
2 

61
58 

1572
7 

65
38 

1368
2 

64
46 

1221
2 

61
58 

1182
6 

2 NAWA 29 1453 30 1604 31 1497 28 1436 21 9858 



3 RANGP
UR 

46 6 26 0 05 7 24 3 88 

2
4 

NAYAG
ARH 

22
53 

5930 
23
69 

6184 
25
13 

6069 
24
90 

6140 
23
41 

5579 

2
5 

NUAPA
DA 

11
54 

9016 
11
79 

1012
0 

11
68 

9987 
11
52 

1052 
99
5 

7365 

2
6 

PURI 
10
73
6 

2054
8 

10
65
8 

2033
5 

10
13
8 

1872
7 

10
40
2 

1921
5 

89
17 

1667
7 

2
7 

RAYAG
ADA 

16
12 

8643 
11
25 

7529 
14
98 

6703 
73
1 

4861 
24
1 

1941 

2
8 

SAMBA
LPUR 

10
93
34 
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96 

11
73
58 

1272
12 

10
92
15 

1436
76 

12
60
20 

1351
08 

69
99
9 

8460
8 

2
9 

SUBAR
NAPUR 

16
5 

3701 
17
1 

5875 
16
6 

5507 
15
7 

5849 96 2098 

3
0 

SUNDE
RGARH 

22
78
9 

3352
7 

23
19
9 

3332
8 

22
95
1 

3381
1 

21
74
9 

3308
6 

15
47
0 

2626
6 

  



ମହଳିାମାନଙୁ୍କ କି୍ରୟାଶୀଳ ଓ ସ୍ଵକ୍ଷରାଜଗାର କରିବା  

SAQ-୧୨୯୮ .ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ :ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି - 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜ୍ରିଆବର ରାଜ୍ୟବର ବକବେ ମହଳିା ସଂପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବସହପିରି ଉମରବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 
ବକବେ ମହଳିା ସଂପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ,ି ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ କି୍ରୟାଶୀଳ ଓ ସ୍ୱବରାଜ୍ଗାର କରବିା ପାଇ ଁ ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ କ ିକ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ରହଛି ି?  

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 
ରାଜ୍ୟବର ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜ୍ରିଆବର ବତ୍ତ୍ମାନ ୭୦,୦୦,୦୧୦ )ସେୁରି ଲେ ଦଶ) ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ଠୀବର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ ି । ଉମରବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୪୨,୯୧୨ (ବୟାଳଶି ି ହଜ୍ାର ନଅ ଶହ ବାର) 
ମହଳିା ସଂପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ ି । ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ କି୍ରୟାଶୀଳ ଓ ସ୍ୱବରାଜ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ 
ବର୍ଯାଜ୍ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଅଛ ି।   
 ସଙ୍ଗଠେି ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥକି ପ୍ରଗେ ି ନମିବନ୍ତ ଏବଂ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମି୍ବ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ  ବଭିିନ୍ନ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ “ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ” ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  ୩ ଲେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ 
ଉପବର ନୟିମିେ ଋଣ କସିି୍ତ ପରିବଶାଧ କରୁଥିବଲ ଏହ ିସମସ୍ତ ସୁଧରାଶ ିସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତ,ି ଫଳବର ଏହ ି
ଋଣ ୦% ସୁଧବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରୁଛ।ି   
 ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶେିଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ବଭିାଗ ସହେି ଦ୍ରବୟ ଏବଂ ବସବା ବର୍ଯାଗାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି।  

ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କକ୍ଷଲଜର ସଂ ୟା 
UDAQ No .1299 .ଶ୍ରୀ ଗକ୍ଷଣଶ ରାମ ସିଂ  ଣୁ୍ଟଆି : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ:ି-  ରାଜ୍ୟବର ବକବୋଟ ିଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କବଲଜ୍ ଅଛ ିଓ ପ୍ରେବିଷ୍ ବକବେ ପିଲା ପାସ କରିର୍ଥାନ୍ତି, ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ 
ପିଲାମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ବନଉଛନ୍ତ,ି ବକବେ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ Campus 
selection ବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ମିଳଛି ି ଗେ ଦୁଇବଷ୍ବର ସରକାର ଉତ୍ତର ବଦବବ କ;ି ବସହଭିଳ ି ପ୍ରେବିଷ୍ ବକବେ 
Diploma ପିଲା ପାସ କରିର୍ଥାନ୍ତ ି? 

 



UDAQ No .1299                   ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା 
ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କବଲଜ୍ ଏବଂ ଉକ୍ତ କବଲଜ୍ରୁ ଉତ୍ତୀଣ୍ ବହଉଥିବା ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ “କ” 
ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବବୈଷୟିକ ମହାବଦିୟାଳୟ/ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କବର ଥିବା ନଜି୍ସ୍ୱ 
Placement Cell ଜ୍ରିଆବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ Placement ର େଦାରଖ୍ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ । ଗେ 
ଦୁଇବଷ୍ବର ସରକାରୀ ବବୈଷୟିକ ମହାବଦିୟାଳୟ/ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟରୁ campus selection ମାଧ୍ୟମବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ପାଇଥିବା ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙ୍କ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “ଖ୍” ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ଏହାବୟେୀେ ପ୍ରେବିଷ୍ ପାସ୍ 
କରୁଥିବା ଡବିପଲାମା ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ “ଗ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

ଗଣିତ ଏବଂ ବଜି୍ଞାନ ପ୍ରତ ିଆକୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ 

UDAQ 1300 .ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାହନ ଚରଣ ମାଝି :ବଦିୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାବଦିୟାଳୟ  ଛ।ତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟବର  ବଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିେ ପ୍ରେ ିଆଗ୍ରହ ଓ ଆକଷ୍ଣ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ସହେି ବସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ 
ସ୍ତରବର ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବଷି୍କାର ସମ୍ପକେି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପେରୁ କ ିକି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଛ ି; ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୟିମିେ ରୂବପ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଧୁନକି ବଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିେ ବମଳା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା 
ଏବଂ ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ ସ୍ତରର ବବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଶେିାବେିମାନଙ୍କ ସହେି ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର 
ଆବଲାଚନାର ଆବୟାଜ୍ନ ନମିବନ୍ତ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକ ି; ୋମିଲନାଡୁ, ମହାରାେ ଓ ଦଲି୍ଲୀ ସରକାର ଏ ଦଗିବର 
ପଦବେପ ବନଇସାରିଥିବା ବବବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦଗିବର ବଚିାର କରିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ,ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

ବଦିୟାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାବଦିୟାଳୟ  ଛ।ତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର  ବଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିେ ପ୍ରେ ିଆଗ୍ରହ ଓ ଆକଷ୍ଣ 
ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ସହେି ବସମାନଙୁ୍କ ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ ସ୍ତରବର ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଓ ଆବଷି୍କାର ସମ୍ପକେି ସୂଚନା 
ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ ଗଣିେ ଓ ପ୍ରବୟାଗ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ବଭିିନ୍ନ ଅବକାଶବର ସରକାରୀ/ସରକାର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବଦିୟାଳୟ ଓ  
ମହାବଦିୟାଳୟ ର ଶେିକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କପାଇଁ  ପ୍ରେଷି୍ଠାନବର ଆବାସିକ େ।ଲିମି ଶବିରି ଆବୟାଜ୍ନ କରୁଛନ୍ତ ି। 
ଏହ ି  େ।ଲିମି ଶବିରିବର ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଦେ resource person ମାନଙୁ୍କ ନମିନ୍ତ୍ରିେ କରାର୍ଯାଉଛ ି । 
ଏହ ି େ।ଲିମି ଶବିରି ମାଧ୍ୟମବର ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀ ମାନଙ୍କର ଗଣିେବର ବମଧାଶକି୍ତ ବକିାଶ ସହେି ବସମାବନ ଜ୍ାେୀୟ ଓ 
ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ ସ୍ତରର ବବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଶେିାବେିମାନଙ୍କ ସହେି ଗଣିେ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଧୁନକି ବଜି୍ଞାନ ସମ୍ପକବିର  
ଆବଲାଚନା କରିବାକୁ ସୁବର୍ଯାଗ ପାଇର୍ଥାନ୍ତ ିଓ େତ୍ ସହେି JMO(Junior Mathematics Olympiad), 
Pre-RMO (Pre-Regional Mathematical Olympiad), RMO (Regional 
Mathematics Olympiad) , INMO(Indian National Mathematics Olympiad) 



ଏବଂ SMO (Senior Mathematics Olympiad) ଭଳ ିଅବନକ ଗଣିେ Olympiad ପରୀୋବର 
ଉତ୍କଷ୍ୋ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରିର୍ଥାନ୍ତ ି।  

  ନୟିମିେ ରୂବପ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଧୁନକି ବଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିେ ବମଳା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀୟ 
ସ୍ତରର ବବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଶେିାବେିମାନଙ୍କ ସହେି ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଆବଲାଚନାର ଆବୟାଜ୍ନ ନମିବନ୍ତ 
ନଦିଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଚିାର କରିବବ । 

ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ  

UDAQ No.1348. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେିା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ସାମାଜ୍କି, ଆର୍ଥ୍ବନୈେକି ବେତ୍ରବର ସୁବଧିାପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କର କ ିକ ିscheme ସବୁ ଅଛ ିକହବିବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 103 ବଗାଟ ି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶେିା ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା 
ପରିଚାଳେି 4 ବଗାଟ ିବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ଏକ ବଗାଟ ି+2 ମହାବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ଜ୍ଟଣୀଠାବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ITI ୋଲିମ୍ 
ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଜ୍ରିଆ ବର ଶେିା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି। ସରକାରୀ / ବବସରକାରୀ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କବର 5 ପ୍ରେଶିେ 
ସଂରେଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଭୀମବଭାଇ ଭିନ୍ନେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବିରି ମାଧ୍ୟମବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ସହାୟୋ 
ଉପକରଣ ର୍ଯର୍ଥା (ଶ୍ରବଣ ର୍ଯନ୍ତ୍ର, White cane, Tricycle ଇେୟାଦ)ି ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । ଭ୍ରାମୟମାଣ 
ଚକିତି୍ସା ସୁବଧିା ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ  ବେତ୍ରବର    ଇନ୍ଦରିାଗାନ୍ଧ ିଜ୍ାେୀୟ ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ଓ 
ମଧୁବାବୁ ବପନସନ୍ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । ଆର୍ଥ୍ବନୈେକି ବେତ୍ରବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ୍ NCSCDA, ଭୁବବନଶ୍ଵର ଓ ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ 
ବସମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି ।ଜ୍ଲି୍ଲା ସ୍ତର ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଠିରରୁି ସହାୟୋ, 
ଡଆିରଆଇ ଋଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ସରକାରୀ / ବବସରକାରୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବେତ୍ରବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 
ପ୍ରେଶିେର ସଂରେଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କର SHG ଗଠନ କରାର୍ଯାଇ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ 
ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବା ସହେି ସବାବଲମବୀ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।   

କ୍ଷରଶମ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ 
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୦୨. ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- (କ) 
ଓଡଶିାବର ବାଷିକ ବରଶମ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବକବେ ଏବଂ   2018-19 ଓ 2019-20 ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ବକଉ ଁ



ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାରୁ ବକବେ ବରଶମ ଉତ୍ପାଦନ ବହାଇଛ;ି ବରଶମ ଉତ୍ପାଦନର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବର୍ଯାଜ୍ନା 
'ସିଲକ୍ ସମଗ୍ର' ରାଜ୍ୟବର ବକବବଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଛ ି ; ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବକଉଁ ବଷ୍ ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ବକବେ ଅର୍ଥ ୍ସହାୟୋ ବଦଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ଏହା ଫଳବର 2014-15 ରୁ ଚଳେି ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ବକଉଁ ବଷ ୍
ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବକବେ ବରଶମ ଚାଷୀ ଉପକୃେ ବହାଇଛନ୍ତ ି ; (ଖ୍) ଗବବଷଣା ମାଧ୍ୟମବର ବରଶମ ସହେି ଅନୟ 
ସାମଗ୍ରୀ ର୍ଯର୍ଥା : ନଡଆିକୋ, କଟନ୍, ଉଲ୍ ଆଦ ିମିଶ୍ରଣ କରି କଛି ିଅଭିନବ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବହାଇଛ ିକ ି ; ର୍ଯଦ ି
ବହାଇନାହିଁ ବେବବ ଏହ ିସବୁ ଅଭିନବ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ନମିବନ୍ତ ବକବବ କ ିକ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବବ କ?ି  

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 

 ଓଡଶିାବର ୨୦୧୮-୧୯ ବଷବ୍ର ଟସର ବକାଷା ୭୭୦୫୦ କାହାଣ, େୁେ ବକାଷା ୨୪୯୪୧ 
କବିଲାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଣି୍ଡ ବକାଷା ୬୫୯୦ କବିଲାଗ୍ରାମ ଓ ୨୦୧୯-୨୦ ବଷ୍ବର ଟସର ବକାଷା ୮୧୪୫୮ କାହାଣ, 
େୁେ ବକାଷା ୧୪୭୯୯ କବିଲାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏଣି୍ଡ ବକାଷା ୬୩୭୫ କବିଲାଗ୍ରାମ ଉତ୍ପାଦନ ବହାଇଛ ି । ଏହାର 
ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ବରଶମ ଉତ୍ପାଦନର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ 
ବର୍ଯାଜ୍ନା “ସିଲକ୍ ସମଗ୍ର” ରାଜ୍ୟବର ୨୦୧୮-୧୯ ବଷ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଅଛ ି । ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବବିରଣୀ ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ଉପକୃେ ବହାଇଥିବା ବରଶମ ଚାଷୀ 
ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ “ ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

 ବତ୍ତ୍ମାନ ଟସର ବରଶମ ସହେି ବଡମଫି  ସିଳ୍କ ଓ ଏଣି୍ଡ ସିଳ୍କ ମିଶ୍ରଣ କରାର୍ଯାଇ ବରଶମ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ଗବବଷଣା ମାଧ୍ୟମବର ବରଶମ ସହେି ଅନୟ ସାମଗ୍ରୀ ର୍ଯର୍ଥା : - ନଡଆିକୋ , କଟନ, ଉଲ ଆଦ ି
ମିଶ୍ରଣ କରି କଛି ିଅଭିନବ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ବହାଇନାହିଁ ।   

କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗପ୍ରତୟଙ୍ଗ କ୍ଷର୍ଯାଗାଣ 

UDAQ-1303. ଶ୍ରୀ ବମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ:  

        ୨୦୧୦ ରୁ ଅଦୟାବଧି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପେରୁ ରାଜ୍ୟର ବକବେଜ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଓ ଅନୟ 
ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନେମଙୁ୍କ ବକବୋଟ ିଓ ବକବେ ମୂଲୟର କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗପ୍ରେୟଙ୍ଗ, ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ର୍ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଚୟାର ଓ 
ଅନୟାନୟ ଉପକରଣ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ବସଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେବିଷ୍ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବକବେ ମୂଲୟର 
ବକବେ ଓ ବକଉଁ ଉପକରଣ ବକଉଁ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅଣାର୍ଯାଉଛ;ି ବସହ ିସାମଗ୍ରୀ କଣିିବା ପାଇ ଁପ୍ରେବିଷ୍ ବକବେ ବୟୟ 
ବରାଦ କରାର୍ଯାଇଛ ି ; ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବକଉଁ ମାଗ୍ଦଶକିାର ଅନୁପାଳନ କରାର୍ଯାଉଛ ି ; ଏଥିପାଇଁ ଗଠେି 
କମିଟବିର ବକଉଁମାବନ ରହଛିନ୍ତ ିବସସବୁର ଜ୍ଲି୍ଲା ଓ ବଷ୍ବାର ି େର୍ଥୟ ବଦବବକ;ି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ 
ଗୁଡକିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ବଦାଷେୃଟ ିସମ୍ପକେି ବକବେବଗାଟ ିଅଭିବର୍ଯାଗ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗେ ବହାଇଛ ିଏବଂ କଣ 
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି? 



 ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ  

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

       ୋ ୦୧.୦୭.୨୦୧୫ ରଖି୍  ଠାରୁ ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ ଗଠନ ପବର ଭୀମ 
ବଭାଇ ଭିନ୍ନେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିର୍ଯାନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯୟ ଏବଂ ଉପକରଣ ବର୍ଯାଗାଇ 
ଦଆିର୍ଯାଇର୍ଥାଏ | ଅଦୟାବଧି ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ୩୬,୩୦,୩୬,୯୬୦ ଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦବର ୭୯,୦୧୪ 
ବଗାଟ ି କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗପ୍ରେୟଙ୍ଗ, ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ର୍ଯନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଚୟାର ଓ ଅନୟାନୟ ଉପକରଣ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି | 
ଏହ ି ସମସ୍ତ କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗପ୍ରେୟଙ୍ଗ ଓ  ଉପକରଣ ଜ୍ଲିା ସ୍ତରବର, DDRC ଏବଂ SIDR ଦ୍ଵାରା  ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ 
ସଂସ୍ଥାରୁ  ଅଣାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ |  ଏଥିପାଇଁ  ସରକାରଙ୍କ ଭୀମ ବଭାଇ ଭିନ୍ନେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିର୍ଯାନ ବର୍ଯାଜ୍ନାର 
ମାଗ୍ଦଶକିାର ଅନୁପାଳନ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲା, DDRC ଓ SIDR ର ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ବନଇ  କମିଟ ିଗଠନ 
କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ | ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡକିର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଓ ବଦାଷେୃଟ ି ସମ୍ପକେି 
ବକୌଣସି  ଅଭିବର୍ଯାଗ ଏର୍ଯାବେ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗେ ବହାଇନାହିଁ | 

 ାଲିସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ  
୧୩୦୪ .ଶ୍ରୀ କ୍ଷମାହନ ଚରଣ ମାଝୀ: ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 
ସରକାରଙ୍କ ପେରୁ ଅନୁଷ୍ଠିେ ବହଉଥିବା ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଓଡଶିା ବଜ୍ଇଇ ବର୍ଯାଗଁୁ ଗେ 5 ବଷ୍ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ବକବେ ଅର୍ଥ୍ 
ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଉଛ ି ; ଫଳବର ବକବେ ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର  ବକବେ ଖ୍ାଲି ସିଟ୍ ପୂରଣ 
ବହଉଛ ି; ଏହା ସବେ ବଗିେ ବଷ୍ମାନଙ୍କବର ରାଜ୍ୟର ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ  ବରାଇ ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ 
ଶେିାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିର  ବକବେ ସିଟ୍ ଖ୍ାଲିପଡୁଛ,ି ବକବେ ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବକବେ 
ବଭିାଗ ବନ୍ଦ ବହାଇସାରିଛ ି; ସମ୍ପକୃ୍ତ ଶେିା ପ୍ରେଷି୍ଠାନର ବକବେ ଶିେକ କମ୍ଚାରୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ହରାଇଛନ୍ତ ିବସସବୁର ଜ୍ଲି୍ଲା 
ଓ ବଷ୍ୱାରୀ େର୍ଥୟ ବଦବବ କି ;  ବରାଇ ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିବର ବୟାପକ ସିଟ୍ ଖ୍ାଲି 
ପଡୁଥିବା ଧାରା ଦୃଷି୍ଟରୁ ସରକାର ବକୌଣସି ବକିଳ୍ପ ବୟବସ୍ଥାର ବଚିାର କରୁଛନ୍ତ ିକ ି? 
 

UDAQ No. ୧୩୦୪             .ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା 
ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
  
 ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଓଡଶିା ବଜ୍ଇଇ ବର୍ଯାଗଁୁ ସରକାରଙ୍କର ବକୌଣସି ଅର୍ଥ୍ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହାଇନର୍ଥାଏ । ଏହାର ସମୂ୍ପଣ୍ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 
ପରୀୋର୍ଥ୍ୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାର୍ଯାଇଥିବା ବଦୟରୁ ବହନ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ ।  
 ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଓଡଶିା ବଜ୍ଇଇ ଦ୍ଵାରା ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିବର 
ପୂରଣ ବହାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଖ୍ାଲିଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ବବିରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ – ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  



 େନମଧ୍ୟରୁ ୦୩ ବଗାଟ ିଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କବଲଜ୍ ବନ୍ଦ (Progressive Closure) ନମିବନ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ 
ଅନୁମେ ି ବନଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ଚଳେି ଶେିା ବଷ୍ବର  ବଗାଟଏି  କବଲଜ୍ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆବବଦନ  କରିଛ ି । ସରକାରୀ 
ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ ଶିୋନୁଷ୍ଠାନଗୁଡକିବର ବକୌଣସି ଶିେକ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ହରାଇ ନାହାନ୍ତ ି।   
  ବରାଇ ବବୈଷୟିକ ଓ ମୟାବନଜ୍ବମଣ୍ଟ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକିବର ବୟାପକ ସିଟ୍ ଖ୍ାଲି ପଡୁଥିବା ଦୃଷି୍ଟରୁ 
ସରକାର ୨୦୧୬ ମସିହାବର Odisha Professional Educational Institutions 
)Regulation of Admission & Fixation of Fee (Amendment Act,  2016 ମାଧ୍ୟମବର 
Institution level admissionର ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତ ି ଏବଂ ପ୍ରେବିଷ୍ ଏଥିପାଇଁ Modalities ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରକାଶେି କରାର୍ଯାଉଛ ି।   
 

ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ 

 

 
Year 

B. Tech. MBA 

No. of students 
Admitted 

No. of 
Vacancy 

No. of students 
Admitted 

 
No. of 

Vacancy 
 

2016 2984 28472 611 1519 
2017 3019 28051 594 1026 
2018 4203 23918 898 422 
2019 7768 20801 1402 1043 

2020 3195 21003 
-  

(no spl. OJEE) 4794 

ନଲିାମ ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୟ 
UD.A.Q.1305. ଶ୍ରୀ ବସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ :- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ବଭିିନ୍ନ 
ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗର ବନ୍ଦ ବହାଇଥିବା କାରଖ୍ାନାଗୁଡକି ସବ୍ସାଧାରଣ ନଲିାମ ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୟ ପାଇଁ 
ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବଲ ବସ ଦଗିବର କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି 

 
 
 
 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 
ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗର ବନ୍ଦ ବହାଇଥିବା କାରଖ୍ାନାଗୁଡକି ସବ୍ସାଧାରଣ ନଲିାମ ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୟ ପାଇଁ 
ସରକାରଙ୍କର ବତ୍ତମ୍ାନ  ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । 

ଉତି୍ତଣ୍ କ୍ଷହାଇଥିବା ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ  
UDAQ .No.  1306 . ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌଭିକ ବଶି୍ଵାଳ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ:ି- ରାଜ୍ୟର ବାଷିକ ବକବେ ସ୍ନାେବକାତ୍ତର, ସ୍ନାେକ ଓ ଡବିପଲାମା ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ ବହଉଛନ୍ତି, ବସମାନଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ପାଇଁ କ ିକ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି ?  
 

UDAQ. No. 1306.            ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା 
ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
 ରାଜ୍ୟର ବାଷିକ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ ବହଉଥିବା ସ୍ନାେକ ଏବଂ ସ୍ନାେବକାତ୍ତର ବର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍୍ ବହଉଥିବା ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀଙ୍କ 
ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି । ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବବସରକାରୀ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ବଦିୟାଳୟରୁ 
2018-19ବର 23,727 ଜ୍ଣ ଏବଂ 2019-20ବର 24,644 ଜ୍ଣ ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀ ଉତ୍ତୀଣ୍ ବହାଇଥିବଲ ।  
 ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ, ମହାବଦିୟାଳୟ ଓ ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ନଜି୍ସ୍ୱ 
ବପଲସବମଣ୍ଟ ବସଲ୍ ଜ୍ରିଆବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ । ବବୈଷୟିକ ଶେିାପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାବନ 
ବସମାନଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ୱ ଉଦୟମବର ମଧ୍ୟ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତର ସୁବର୍ଯାଗ     ପାଇର୍ଥାଆନ୍ତ ି। ରୁ୍ଯବକ/ ରୁ୍ଯବେୀ ମାନଙୁ୍କ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ର ସୁବର୍ଯାଗ ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ଉବଦଶୟବର ସରକାର Startup Policy ମାଧ୍ୟମବର ନୀେ ିନଦି୍ଧ୍ାରଣ 
କରିଛନ୍ତ ି। ଏେଦବୟେୀେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରାଇବା ପାଇଁ soft skill training, software 
training ଏବଂ employability skill training ଇେୟାଦ ି ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦେୋ 
ବକିାଶ କରି ବସମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ପାଇଁ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହ ବୁଝାମଣା ଚୁକି୍ତପତ୍ର 
ସ୍ୱାେର କରି ମହାବଦିୟାଳୟ ସ୍ତରବର Centre of Excellence ଆଦ ିସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତ।ି 

ଭିନ୍ନେମମାନଙୁ୍କଋଣ 
 

UDAQ-1307. ଶ୍ରୀ ବସୌଭିକ ବଶି୍ଵାଳ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି :- ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ଋଣ ବର୍ଯାଗାଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବଲ ବସ ଦଗିବର କି 
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି 
   
                                        



ଉତ୍ତର 

                       ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତଅକ୍ଷଶାକଚନ୍ଦ୍ରପଣ୍ଡା, ମାନୟବରମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକିସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମସଶକି୍ତକରଣବଭିାଗ 

 
ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ ବୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜ୍ରିଆବର କମ ସୁଧହାରବର DRI 

(Differential Rate of Interest) ଋଣବର୍ଯାଗାଇବଦବାପାଇଁ  ବୟବସ୍ଥାକରଛିନ୍ତ ିl  
    Proposal for implementation of Disabled policy 

         UDAQ No. 1308 – Shri Souvic Biswal: Will the minister for Social 
Security & Empowerment of Persons with Disabilities be pleased to state 
that: - Is there any proposal for implementation of Disabled policy; if yes, 
when it will be implemented? 

Answer 

Shri Ashok Chandra Panda, Hon’ble Minister 
Social Security & Empowerment of Persons with Disabilities 

 The provisions addressing the issues concerning persons with 
disabilities (PwDs) under the National Policy for the PwDs, 2006 are being 
implemented by the State Government. New policy under the Rights of 
Persons with Disabilities Act, 2016 is under formulation at the national 
level. 

ସଭୟଭୁକ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂ ୟା 
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୦୯. ଶ୍ରୀ କ୍ଷସୌଭିକ୍ ବଶି୍ଵାଳ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- କଟକ 
ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେବଗାଟ ିପ୍ରାର୍ଥମିକ େନୁ୍ତବାୟ ସହବର୍ଯାଗ ସମିେ ିମାଧ୍ୟମବର ବକବେ ବୁଣାକାର ସଭୟଭୁକ୍ତ ବହାଇଛନ୍ତ ି
ଓ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ବବୈଷୟିକ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି?  

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
କଟକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ୧୦୬ ବଗାଟ ିପ୍ରାର୍ଥମିକ େନୁ୍ତବାୟ ସହବର୍ଯାଗ ସମିେ ି ଲିିଃ ମାଧ୍ୟମବର ୧୨,୭୨୨ ଜ୍ଣ 

ବୁଣାକାର ସଭୟଭୁକ୍ତ ବହାଇ ହସ୍ତେନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକରି ବସମାନଙ୍କ ଜ୍ୀବକିା ନବି୍ାହ କରୁଛନ୍ତ ି । ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରବମ ପ୍ରବେୟକ 
ବଷ ୍ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଅବଶୟକୋକୁ ଉପଲବ୍ଧ ିକରି ବସମାନଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ବୟନ ସଂପକେି ୋଲିମ  ର୍ଯର୍ଥା  :- ବମୌଳକି 



ବୟନ ୋଲିମ୍, ଉନ୍ନେ ଡଜି୍ାଇନ ବସ୍ତ୍ର ବୟନ, ଉନ୍ନେ ମାନର ସୂୋ ରବଙ୍ଗଇ େର୍ଥା ବାନ୍ଧ ସୂୋେଆିରି ଓ ବାନ୍ଧ 
ସୂୋବୟନ, ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧା ଓ ବୟନ ୋଲିମ, ଡବ,ି ଜ୍ାଲା ଓ ଜ୍ୟାକଡ ୋଲିମ ଉପବର ଦେୋ ବୃଦ୍ଧପିାଇ ଁ ୋଲିମ୍ 
ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି।   

ବଭିିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବବିରଣୀ 

ରୁ୍ଯଡ:ି 1310. ଶ୍ରୀ  ମକ୍ଷନାହର ରନଧାରୀ  : ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି  
କହକି୍ଷବ କ ି :-  ଏହ ି ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା କ ି କ ି  କାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି ତାହାର ସବକି୍ଷଶଷ୍ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
କରିକ୍ଷବ କ ି?   

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗବର ମମୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା, ସମନ୍ନେି ଶଶୁି ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନା, 
ମହଳିା ସଶକି୍ତ କରଣ ଓ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି ପ୍ରଗେ,ି ପଷିୃ୍ଟକର ବର୍ଯାଜ୍ନା, ଶଶୁି କଲୟାଣ ମହଳିା ବକିାଶ ମାଧ୍ୟମବର ବଭିିନ୍ନ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି l ୋହାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା l 

 ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ ଆନୁକୁଲୟବର ଗଭ୍ବେୀ ଏବଂ ପ୍ରସୂେ ିମହଳିାମାନଙୁ୍କ 
ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପୁଷି୍ଟକର ଖ୍ାଦୟ ଏବଂ ଆଂଶକି ମଜୁ୍ରୀ େେଭିରଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ “ମମୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା” 
ଜ୍ରିଆବର ଟ.5000 ଙ୍କା ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ରାଶ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ।ି         
 
 ସମନିବେ ଶଶୁି ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅନ୍ତଗ୍େ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିବସବା ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ୬ ବଗାଟ ିବସବା ର୍ଯର୍ଥା 
ପରିପୂରକ ପଷୃ୍ଠି ବସବା, ପ୍ରାକ ବଦିୟାଳୟ ଶେିୟା, ପଷିୃ୍ଟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ଶେିା, ଟୀକା କରଣ, ପରାମଶ୍ ବସବା, ଓ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରିେ। ଇେୟାଦ ିବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ।ି  

 ମହଳିା ଶଶକି୍ତକରଣ  ଓ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି ପ୍ରଗେ ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବର ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜ୍ରିଆବର ବେ୍ମାନ ୬ , 
୦୨୦୧୩  ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଆଚ୍ଚ।ି ସଂଗଠେି ମହଳିା ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥକି 
ପ୍ରଗେ ି ନମିବନ୍ତ ଏବଂ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱ।ବଲମି୍ବ କରିବାକୁ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ଆର୍ଥକି 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ମ।ନଙୁ୍କ  ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ୩ ଲେ ଟଙ୍କା  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର ନୟିମିେ ଋଣ କସିି୍ତ ପରିବଶାଧ କରୁଥିବଲ ଏହସିମସ୍ତ 
ସୁଧ ରାଶ ିସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତ,ି ଫଳବର ଏହ ିଋଣ ୦% ସୁଧବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରୁଛ।ି  

 ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ପରିପୂରକ ପଷିୃ୍ଟ ବର୍ଯାଜ୍ନା (SNP) ମାଧ୍ୟମବର  6 ମାସ ରୁ 3 ବଷ୍ ବୟସର 
ସାଧାରଣ ଶଶୁିଙୁ୍କ THR ଛେୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଲଡୁ, ଶୁଖିଲା ରାସନ ଇେୟାଦ ିବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। ବର୍ଯଉଁ ଶଶୁିମାବନ 



ଅଣ୍ଡା ଖ୍ାଇବବ ନାହିଁ ବସମାନଙୁ୍କ ମାସକୁ ଅେରିିକ୍ତ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା ବହାଇଛ ି। 3 ବଷରୁ୍ 6 ବଷ୍ର 
ଶଶୁିଙୁ୍କ ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ଗରମ ରନ୍ଧା ଖ୍ାଦୟବର ସପ୍ତାହକୁ 5ଟ ିଅଣ୍ଡା ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏେେବୟେୀେ ଗଭ୍ବେୀ 
ଓ ପ୍ରସୂେ ିମହଳିାଙୁ୍କ THR ଛେୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ଲଡୁ, ଶୁଖିଲା ରାସନ ଇେୟାଦ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ବର୍ଯଉଁ ଗଭ୍ବେୀ ଓ 
ପ୍ରସୂେ ିମହଳିାମାବନ ଅଣ୍ଡା ଖ୍ାଇବବ ନାହିଁ ବସମାନଙୁ୍କ ଅେରିିକ୍ତ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା ବହାଇଛ ି। 
 “ବମା ଛେୁଆ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଉନ୍ନେ ମାନର ବବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳର ଉପବର୍ଯାଗବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆପ ଏବଂ 
ଡୟାସବବାଡ୍ ବକିଶେି କରାର୍ଯାଇଛ ି। ଏହା THR ର ପ୍ରସୁ୍ତେ,ି ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକି୍ରୟାବର ରୂପାନ୍ତର ଆଣିଛ ି। 
ଏହ ିଆପ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ଗଚ୍ଛେି କଞ୍ଚାମାଲର ସଠକି ପରିମାଣ ଓ ୋଲିକା ରଖିପାରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ 
ଆବଶୟକ ସାମଗ୍ରୀ କଣିି ପାରୁଛନ୍ତ ି । ମାସିକ ଆବଦଶ ପତ୍ର ସମୟ ସାବପେ ଭାବବ ପାଇ ପାରୁଛନ୍ତ ି (Timely 
Indenting), ମାସର ୨୩ ୋରିଖ୍ବର ଖ୍ାଦୟ ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ବେିରଣ 
କରିପାରୁଛନ୍ତ ି।    

 Crèches: ୩ ବଷ୍ରୁ କମ ଶଶୁିମାନଙ୍କର ପୁଷି୍ଟହୀନୋ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୬ ଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର (ବକନୁ୍ଦଝର, 
ରାୟଗଡା, କଳାହାଣି୍ଡ, ବକାରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର) ONAP ଜ୍ରିଆବର ୨୧୦ ବଗାଟ ି
Crèches କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଛ ି। 

 ପରିପୂରକ ଖ୍ାଦୟ ବୟବସ୍ଥା : ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ‘ଅନ୍ନ ପ୍ରାସନ ଦବିସ’ ପାଳନ କରାର୍ଯାଇ 
ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ଖ୍ାଦୟ ଖ୍ାଇବା ଶେିା ଦଆିର୍ଯାଏ । ମା’ ମାବନ ଓ ଅନୟାନୟ ର୍ଯତ୍ନକାରୀମାନଙୁ୍କ ପରିପୂରକ ଖ୍ାଦୟ 
ଖ୍ାଇବା ଉପକାରିୋ ଶେିା ଦଆିର୍ଯାଏ । UNICEF ଦ୍ଵାରା ଏହା ରାୟଗଡା, ବକାରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିବର 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଅଛ ି।  

 ପଡା ପଷିୃ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: ରାୟଗଡ଼ା ଜ୍ଲି୍ଲା ମୁନଗୁିଡା ବଲକବର 3-6 ବଷ୍ ଶଶୁିଙ୍କ ପାଇଁ HCM  ) Hot 
Cooked Meal) ବବିକନ୍ଦ୍ରେି ଭାବବର ‘ପଡା ପଷିୃ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ’ ଜ୍ରିଆବର ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏହା 1090 ବଗାଟ ି
ପଡା ଗ୍ରାମବର APPI ସହାୟୋବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଛ ି। 

 ଜ୍ୀବନ ସମ୍ପକ୍ :ଏହ ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 19 ବଗାଟ ି PVTG ଜ୍ଲି୍ଲାବର (କଳାହାଣି୍ଡ, ନୂଆପଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ, 
ବଦଓଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବକନୁ୍ଦଝର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜ୍ପେ ିଓ ଗଞ୍ଜାମ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ବହଉଅଛ ି। ଏହାଦ୍ଵାରା ICDSର ବସବା ବସହ ିଅଞ୍ଚଳବର ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି। 

 Odisha Nutrition Action Plan  ) ONAP): ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ମହଳିା ଓ 
ଶଶୁିମାନଙ୍କର ପୁଷି୍ଟ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ବବିଧି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାେକୁ ନଆିର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 ICDS Project ର ଚହି୍ନଟ ଓ ବଗ୍ୀକରଣ: ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଖ୍ରାପ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରୁଥିବା Project 
ମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରାର୍ଯାଇ ହେିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ବକନ୍ଦ୍ରଭୂିେ କରି ବସମାନଙ୍କର ପଷିୃ୍ଟ ସାଧନ ନମିବନ୍ତ ବର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତେ 
ବହାଇଅଛ ି। 



 CMAM ବପ୍ରାଗ୍ରାମ ଜ୍ରିଆବର ସବମବଦନଶୀଳ ମାନଚତି୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇ ଅେଶିୟ ପୁଷି୍ଟହୀନ 
ଶଶୁିମାନଙ୍କର ପରିବାର ଚହି୍ନଟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି ଏବଂ ବସମାନଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ସାମାଜ୍କି ଉନ୍ନେ ି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର 
ବଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ସାମିଲ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

 ପ୍ରାକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ: ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରବର ‘ମମୋ ଦବିସ’, ‘ଅଙୁ୍କର ଦବିସ’ ଆଦ ିପାଳନ ଅବସରବର 
ସ୍ଥାନୀୟ ଖ୍ାଦୟ ପଦାର୍ଥ୍କୁ ବନଇ ପ୍ରାକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରାର୍ଯାଇ ମହଳିା ଓ ଶଶୁିଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ପଦବେପ 
ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 World Fish ସହବର୍ଯାଗବର ଚୂନାମାଛ ଓ ବଛାଟ ମାଛ ଖ୍ାଦୟ ବୟବସ୍ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାବର Pilot 
ଭିତ୍ତବିର ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 SAM, MAM ଓ ଅେଶିୟ କମ ଓଜ୍ନ ଶଶୁିମାନଙ୍କର ପୁଷି୍ଟର ବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ସମବସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ 
ଅବଗେ କରାର୍ଯାଇ ବସମାନଙ୍କର ବପାଷୟଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ CDPO ଓ ICDS କମ୍କତ୍୍ତାମାନଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଶ 
ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି। ଅଙ୍ଗନୱାଡବିକନ୍ଦ୍ରବର ପୁଷି୍ଟ ବଗିଚା ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଶ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। 
ମାେୃ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଓ ପୁଷି୍ଟ, Infant and Young Child Feeding  ) IYCF) Practices, Severe 
Acute Malnutrition  ) SAM) Management VHSND ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ 
ଜ୍ଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଶ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି। Early Childhood Care & Education (ECCE): ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ତମ ମାନର ଶେିା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନମିନଲିଖିେ ପଦବେପ ମାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

(କ) ପ୍ରାକ ବଦିୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୂଆ ଅରୁଣିମା ପୁସି୍ତକା ମାଧ୍ୟମବର 12 ମାସବର 12 ଟ ିବଷିୟବସୁ୍ତ 
ଉପବର ନାଚ, ଗୀେ, ଗପ, ବଖ୍ଳ ମାଧ୍ୟମବର ଶେିା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
(ଖ୍) ଶଶୁିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭୟାସ ପୁସି୍ତକାର ବୟବହାର କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
(ଗ) ଶଶୁିର ବଭିିନ୍ନ ବକିାଶ ଦଗିବର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଟି ିଶଶୁି ପାଇଁ ସୂଚକ ଭିତ୍ତକି ‘ବମା ବକିାଶ 
ପତ୍ର’ ର ବୟବହାର କରାର୍ଯାଉଛ ି। 
( ) ପ୍ରେଟି ିଅଙ୍ଗନବାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରକୁ ଶଶୁି ସୁଲଭ କରବିା ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଖ୍ଳନା ଓ ଶେିଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
)ଙ) ଅଙ୍ଗନବାଡ ିକମ୍ୀମାନଙ୍କର ଦେୋ ବକିାଶ ପାଇଁ ମସି୍ତଷ୍କ ବକିାଶ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ବବୌଦ୍ଧକି େର୍ଥା 
ସଜୃ୍ନଶୀଳୋର ବକିାଶ, ଶଶୁିର ର୍ଯତ୍ନ, ମାୋ ପିୋଙ୍କ ଦାୟୀତ୍ଵ ଓ ପରିବାର ଓ ବଗାଷ୍ଠୀର ସହଭାଗୀୋ 
ସମବନ୍ଧବର ବଭିିନ୍ନ ୋଲିମ ମାଧ୍ୟମବର ଅବଗେ କରାର୍ଯାଉଛ ି। 
(ଚ) COVID -19 ସମୟବର  ବର ପଢବିା ପାଇଁ ‘ ବର  ବର ଅରୁଣିମା’ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସଚତି୍ର 
କୟାବଲଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

        ମହଳିା ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର  ଅବବହଳେି ମହଳିା ର୍ଯର୍ଥା  ବରାଇ ହଂିସାର ଶକିାର ବହାଇଥିବା କମିବା 
ଚାଲାଣରୁ ଉଧାର ବହାଇଥିବା ବାଳକିା/ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଵାଧାର ଗୃହ କ୍ଷର୍ଯାଜନା,  ମହଳିା ଚାଲାଣ ଓ ବର୍ଯୌନ 
ବଶାଷଣକୁ  ବରାକବିା େର୍ଥା ଏହାର ଶକିାର ବହାଇଥିବା ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର,ର୍ଥଇର୍ଥାନ ଓ ପୁନମିଳନ 



ଉବଦଶୟବରଉଜ୍ଵଳା କ୍ଷର୍ଯାଜନା,  ହଂିସାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବେି ବାଳକିା ଏବଂ ମହଳିାମାନକୁ ସମନିବେ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ 
କରିବା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବସମାନଙୁ୍କ େେେଣାେ ଚକିତି୍ସା,ନୟାୟିକ,ମନସ୍ତାତ୍ଵକି, ସହାୟୋ େର୍ଥା ପରାମଶ୍ ବସବା ପ୍ରଦାନ 
କରିବା ପାଇଁୱାନ ଷ୍ଟପ କ୍ଷସଣ୍ଟର କ୍ଷର୍ଯାଜନା,  ମହଳିାମାନଙ୍କ ସହାୟୋ ନମିବନ୍ତ ଏକ ନଶୁିଳ୍କ ବଟଲିବଫାନ,ମହଳିା 
ବହଲପଲାଇନ- ୧୮୧ ବର୍ଯାଜ୍ନା, ଜାତ,ି ଧମ୍ ଓ ବର୍ଣ୍୍ ନବିକି୍ଷଶଷ୍କ୍ଷର ସମସ୍ତ  କମ୍ଜବିୀ ମହଳିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 
ନରିାପଦ, ସୁରେିତ ଏବଂ ସୁବଧିା ଜନକ ରହଣି ଉକ୍ଷେଶୟକ୍ଷର କମ୍ଜବିୀ ମହଳିା ନବିାସ କ୍ଷର୍ଯାଜନା, କାର୍ଯ୍କାରି 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 
 ଶଶୁି କଲୟାଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା ବର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ  ଶଶୁି ସୁରୋ ବସବା ସମୂହ (ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବେେି ବର୍ଯାଜ୍ନା) 
ମାଧ୍ୟମବର ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରେ। ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆଇନ ସହ ଦ୍ଵନ୍ଦବର ଥିବା ଶଶୁି ମାନଙୁ୍କ ସୁରେ। ପ୍ରଦାନ 
କରିବା ପାଇଁ  ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ଏକ ସୁରୋବଳୟ । ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନାବର 18 ବଷ୍ ବୟସରୁ  କମ ଓ ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରେ। 

ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରାର୍ଯାଏ । ବସମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ଖ୍ାଦୟ ଓ ଶେିାର ର୍ଯତ୍ନ ନଆିର୍ଯାଏ 
। ଏହା ପରୀେିେ ବର୍ଯ, ପ୍ରବେୟକ ଶଶୁିର ସଠକି ବକିାଶ ଓ ସୁରୋ ପାଇଁ ପରିବାର ହିଁ ସବବ୍ାକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ । ବେଣୁ 
ପିେୃମାେୃହୀନ / ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରେ। ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଶଶୁିମାନଙ୍କର ବକିାଶ ଓ ସୁରୋ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା 
ପିୋମାୋଙୁ୍କ କମିବା ନିିଃସନ୍ତାନ ପିୋମାୋଙୁ୍କ ବପାଷୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଦଆିର୍ଯାଏ ।  
ଏହ ିକ୍ଷର୍ଯାଜନାକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସୁବଧିା  :- 

 ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ବହବ। ଦ୍ଵାରା  ଅନାର୍ଥ ଓ ପରିେୟକ୍ତ ଶିଶୁ ମାନଙୁ୍କ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପରାମଶ୍ ଓ ଆଶ୍ରୟ 
ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି।  

 ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବଧିା ସୁବର୍ଯାଗ ଦଆିର୍ଯାଉଛ,ି ର୍ଯର୍ଥା ଖ୍ାଦୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବଖ୍ଳକୁଦ ଓ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଶେି। ।  
 ବପାଷୟଗ୍ରହଣ ମାଧ୍ୟମବର ପରିବାର ଓ ପାରିବାରିକ ଅଧିକାର ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । କବିଶାର ନୟାୟ ବବାଡ୍ 

ମାଧ୍ୟମବର ନୟାୟ  ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି।  
 ହଜ୍ରି୍ଯାଇଥିବଲ କମିବା ଚାଲାଣ ବହାଇଥିବଲ  ରକୁ କମିବା ନଜି୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଫରିବାର ସୁବଧିା ଦଆିର୍ଯାଉଛ।ି    
 ସାବାଳକ ବୟସବର ବରାଜ୍ଗାର ଓ ର୍ଥଇର୍ଥ।ନ ପ୍ରବେୟକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଶଶୁିମଙ୍ଗଳ କମିଟ ିଏପରି ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ 

ଚହି୍ନଟ କରି ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତ ି।  
 ପଷୃ୍ଠବପାଷକୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ସବ୍ାଧିକ 3 ବଷ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଟ2000/- ଙ୍କ। ର ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ 

କରାର୍ଯାଉଛ ି।  
ବସହପିରି ବଜୁି୍ ଶଶୁି ସୁରୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା (ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଜ୍ନା) ମାଧ୍ୟମବର ପିୋମାୋ /ବପାଷୟ ଅଭିଭାବକ ଅର୍ଥବା ବବୈଧ 
ଅଭିଭାବକ ନଥିବା ଅବା ଏଚ୍ . ଆଇ . ଭି . ସଂକ୍ରମିେ ଏବଂ ଅେୟନ୍ତ ଦୁବ୍ଳ ଶଶୁିଙୁ୍କ ସୁରୋ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ 
।  

 ଏପରି ଶଶୁି ମାନଙୁ୍କ ଏକ ସୁରୋର ବଳୟ ବର୍ଯାଗାଇବଦବା େର୍ଥା ଶଶୁିମାନଙ୍କର ସୁରୋ, ବକିାଶ ଓ 
ବଞ୍ଚରିହବିା ନଶିି୍ଚେ କରିବା  ନମିବନ୍ତ ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ରାଜ୍ଯର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଉଛ ି।  



 ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟୋବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଥିବା ସମନିବେ ଶଶୁି ସୁରୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାକୁ ଅଧିକ କି୍ରୟାଶୀଳ 
କରିବା ନମିବନ୍ତ ଅେରିିକ୍ତ ସମବଳ ଓ ଭିଭିଭୂମି ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ।  

ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛୋ ଆଣିବା ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରକୃେ ହେିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା 
ପାଇଁ ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନାର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଏହ ିଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ସଂବଶାଧନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

1. କ୍ଷବଟ ିବଚାଓ ଓ କ୍ଷବଟ ିପଢାଓ (କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷର୍ଯାଜନା) 

ଶଶୁି ଲିଙ୍ଗ ଅନୁପାେ ହ୍ରାସ ଏବଂ ବାଳକିା ଏବଂ ମହଳିାଙ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସୟାର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ଏହା W & CD, H & FW ଏବଂ HRD ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ତ୍ରସି୍ତରୀୟ ପ୍ରୟାସ |  ଓଡଶିାବର, ଏହ ି
ବର୍ଯାଜ୍ନା ଦୁଇଟ ିଉପାଦାନବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଛ-ି ମଲିି ବସକିରାଲ୍ ହସ୍ତବେପ ଏବଂ ମିଡଆି ଆଡବଭାବକସୀ 
ଏବଂ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପବର | ଏହ ି ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବଭିିନ୍ନ 
ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଅଛ ି। ର୍ଯର୍ଥା  – ଜ୍ଲି୍ଲା ସ୍ତରବର ଅନ୍ତିଃ ବଭିାଗ ସମନବୟ ବବୈଠକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜ୍ରିଆବର 
ସବଚେନୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ସରକାରୀ ଓ ବବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ବଭିିନ୍ନ କମ୍କେ୍। ମ।ନଙ୍କ  ପାଇଁ 
ପ୍ରଶେିଣ ଏବଂ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ିୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାର୍ଯାଉଛ ି
2. ବଜୁି କନୟା ରତ୍ନ କ୍ଷର୍ଯାଜନା: (ରାଜୟ କ୍ଷର୍ଯାଜନା) 

କନୟାଶଶୁି ବଞ୍ଚ ି ରହବିା ଏବଂ ବସମାନଙ୍କର ବକିାଶ ନମିବନ୍ତ ସେମକାରୀ ପରିବବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଏବଂ 
ବସମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଜ୍ାୟ ରଖିବା ନମିବନ୍ତ  “ ବଜୁି୍ କନୟା ରତ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ”୪ ଟ ିଜ୍ଲି୍ଲା ର୍ଯର୍ଥା  – ବଢଙ୍କାନାଳ, 
ଅନୁଗୁଳ, ନୟାଗଡ ଓ ଗଞ୍ଜାମବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଅଛ ି। ଓଡଶିା ସରକାର ୨୦୧୬-୧୭ ଆର୍ଥକି ବଷ ୍ଠାରୁ 
ବଜୁି୍ କନୟା ରତ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତ ି। ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା  ମାଧ୍ୟମବର  ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବଭିିନ୍ନ 
ସବଚେନୋ କାର୍ଯ୍କ୍ରମ କରର୍ଯାଉଅଛ।ି 

କାର୍ଯ୍ୟର ବବିରଣୀ 

UDAQ 1311 .ଶ୍ରୀ ମକ୍ଷନାହର ରଣଧାରୀ: ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ଏହ ିବଭିାଗ 
ଦ୍ଵାରା କ ିକ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ିୋହାର ପୂଣ୍ାଙ୍ଗ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ,ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

ରାଜ୍ୟର ବିଦୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରବର ବିଜ୍ଞାନ ଶିୋର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ 
ଅଧିନସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ର୍ଯର୍ଥା – ଓଡିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାବଡମୀ , ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପଲାବନଟ।ରିୟମ , ଓଡିଶା 
ମହାକାଶ ଉପବର୍ଯାଗ ବକନ୍ଦ୍ର , ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ପରିଷଦ , ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ  ଗଣିେ ଓ 
ପ୍ରବୟାଗ ପ୍ରେିଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମବର କାର୍ଯ୍କ।ରୀ କରାର୍ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍କ୍ରମର ବିବରଣୀ ନିମନବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା ।  



 ଓଡିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାକ୍ଷଡମୀ ପ୍ରେି ମାସବର ଓଡିଆ ଭାଷାବର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ‘ବିଜ୍ଞାନ 
ଦିଗନ୍ତ ’ ପ୍ରକାଶିେ କରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃେିପ୍ରାପ୍ତ  ବିଦୟାଳୟମାନଙୁ୍କ ବିନା ମୂଲୟବର 
ଖ୍ଣି୍ଡଏ ବଲଖ୍ାଏଁ ପ୍ରେି ମାସ ବପ୍ରରଣ କରୁଅଛି । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ଇଂରାଜ୍ୀ ଭାଷାବର ମାସିକ 
ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା ‘Science Horizon’  ପ୍ରକାଶିେ କରି ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଇଂରାଜ୍ୀ 
ମାଧ୍ୟମ ବିଦୟାଳୟ , +2 College ଏବଂ +3 College କୁ ବିନା ମୂଲୟବର ପ୍ରେି ମାସ 
ବପ୍ରରଣା କରୁଅଛି । 

 ବିଦୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିେକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରେି  ରୁଚି ଜ୍ାଗ୍ରେ ନିମବନ୍ତ 
ଏକାବଡମୀ ପ୍ରବେୟକ ଜ୍ିଲ୍ଲାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶିେକମାନଙୁ୍କ ଏକତ୍ରିେ କରାଇ 
ଓଡିଶାର ସୁନାମଧନୟ ବବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିେ ମେ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିେ କରୁଅଛି ।  

 ଓଡିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାବଡମୀର ପ୍ରେିଷ୍ଠା ଦିବସବର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ିଲ୍ଲାରୁ ବିଦୟାଳୟର 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଭୁବବନଶ୍ଵର ଅଣାର୍ଯାଇ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ କୁଇଜ୍ ଏବଂ 
ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରେିବର୍ଯାଗୀୋ କରାର୍ଯାଇ କୃେି ପ୍ରେିବର୍ଯାଗୀଙୁ୍କ ପୁରସ୍କୃେ କରାର୍ଯାଉଛି । 

 ମହାକାଶ ଗବବଷଣାବର ଉଚ୍ଚେର ଗବବଷଣା , ପରିବବଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ବରାକିବା , ଭୂୋଣୁ 
ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂର କରିବା ସମ୍ପକ୍ବର ଏକାବଡମୀ େରଫରୁ ପ୍ରକାଶିେ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ଵୟବର ବିଭିନ୍ନ 
ସମୟବର ବଲଖ୍ା ମାନ ପ୍ରକାଶିେ ବହାଇ ସବଚେନୋ ସୃଷି୍ଟ କରାର୍ଯାଉଛି ।  

 ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପଲାକ୍ଷନଟ।ରିୟମ େରଫରୁ ରାଜ୍ୟବର ବିଦୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରବର 
ବିଜ୍ଞାନ ଶିୋର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସି୍ଥରଚିତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ନ , ବକୃୋମାଳ।ର ଆବୟାଜ୍ନ , ବନୈଶ ଆକାଶ 
ପର୍ଯ୍ୟବବେଣ ଇେୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟବର ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ । ଏହା 
ବୟେୀେ ଏହାର ବପ୍ରୋଳୟ ମାଧ୍ୟମବର ବଜ୍ୟାେିବିଜ୍ଞାନ , ବଜ୍ୟାେିିଃପଦାର୍ଥ୍ ବିଜ୍ଞାନ େର୍ଥା ମହାକାଶ 
ବିଜ୍ଞାନ ସମବନ୍ଧବର ଶିେଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦଶିେ ବହାଇର୍ଥାଏ ।  

 Tata steel ସହୟାେବର ପ୍ରେିବଷ୍ Young Astronomer Talent Search 
ପ୍ରେିବର୍ଯାଗୀୋ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଏ। ପ୍ରେିବଷ୍ ପ୍ରର୍ଥମ 20 ଜ୍ଣ 
ଛତ୍ରଛାତ୍ରୀଙୁ୍କ ବନଇ ଅଗ୍ରଣୀ ମହାକାଶ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରିଦଶ୍ନବର ପଠାର୍ଯାଏ।  
 

 ଓଡିଶା ମହାକାଶ ଉପକ୍ଷର୍ଯାଗ କ୍ଷକନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଶିୋର ପ୍ରସାର ନିମବନ୍ତ ଏଡୁସାଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରମ 
ମାଧ୍ୟମବର ନବମ , ଦଶମ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ବଶ୍ରଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ  ଗଣିେ , ଇଂରାଜ୍ୀ , ଭୂବଗାଳ 
ସହିେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟବର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରେିଷ୍ଠିେ ଶିେକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିୋଦାନ ଦୂରଦଶ୍ନବକନ୍ଦ୍ର , 
ଭୁବବନଶ୍ଵର ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରସାରିେ ବହଉଅଛି।  

 ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନବର ରୁଚି ରଖ୍ୁଥିବା ରାଜ୍ୟର  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ େର୍ଥା 
ବପ୍ରାତ୍ସାହିେ କରିବା ପାଇଁ ଓରସାକ୍ ଠାବର ଇବରା ସହାୟୋବର ଏକ Space 
Information Centre ପ୍ରେିଷ୍ଠା କରାର୍ଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ଵାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ମହାକାଶ 
ବିଜ୍ଞାନ ଓ କୁତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସମବନ୍ଧବର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି।  



 
 ରାଜୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ପରିଷ୍ଦ  ଦ୍ଵାରା ମହାବିଦୟାଳୟ ସ୍ତରବର ବିଜ୍ଞାନ ଶିେର ପ୍ରସାର 

କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଯାଜ୍ନା/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାର୍ଯାଉଛି । 
 ବମୌଳିକ ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନବର ପ୍ରେି ବଷ୍ ୨୦୦ ଜ୍ଣ ଏବଂ ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବିଜ୍ଞାନବର 

୩୨ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ନାେବକାତ୍ତର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛି ।   
 ବମୌଳିକ ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବିଜ୍ଞାନବର ଗବବଷଣା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ 

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହିେ କରିବା ଲେୟବର , PhD କରିବା ନିମବନ୍ତ ପ୍ରେି ବଷ୍ ୨୦ ଜ୍ଣ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ Biju Patnaik Research Fellowship ପ୍ରଦାନ କରିବାର 
ବୟବସ୍ଥା ଅଛି।   

 ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେିକ ସମି୍ମଳନୀ /ଆବଲାଚନାଚକ୍ର /କମ୍ଶାଳା ଇେୟାଦିବରବମୌଖିକ 
ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବବୈଜ୍ଞାନିକ /ଗବବଷକ ମାନଙୁ୍କ ଆଂଶିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟୋ 
ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛି। 

 ସମି୍ମଳନୀ , ଆବଲାଚନା ଚକ୍ର ଓ କମ୍ଶାଳା ପାଇଁ  ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନକୁ 
ଆର୍ଥିକ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛି।  

 ବମୌଳିକ ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବିଜ୍ଞାନବର ଗବବଷଣା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ 
ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ/  ବିଶ୍ଵବିଦୟାଳର ବବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗବବଷକ ମାନଙୁ୍କ 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛି।  

 ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେୀକ ୟୁନିବସ୍କା କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର (UNESCO Kalinga 
Prize) ୧୯୫୨ ମସିହାବର ସୃଷି୍ଟ କରର୍ଯାଇଥିଲା।  ଏହି ପୁରସ୍କାର ବତ୍୍ତମାନ ପ୍ରେି ଦୁଇ 
ବଷ୍ବର ଦିଅ ର୍ଯାଉଛି । ୟୁବନବସ୍କା କଳିଙ୍ଗ ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ପରିମାଣ ୪୦ ,୦୦୦ 
ଆବମରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ଏହି ରାଶିକୁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର , ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ କଳିଙ୍ଗ 
ଫାଉବଣ୍ଡସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ , ଭୁବବନଶବର ୬:୪:୪ ଅନୁପାେବର ଅଂଶଧନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।  

 ରାଜ୍ୟବର ବରଗଡ ଜ୍ିଲ୍ଲାର ଭଟଲି େହସିଲ ଅଧିନସ୍ଥ ଟୁକୁଲ୍ା ବମୌଜ୍ାଠାବର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର 
ପ୍ରେିଷ୍ଠା କରାର୍ଯାଇଛି। ଏେଦ ବୟେୀେ , ପ୍ରର୍ଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟବର ୧୦ଟି ଜ୍ିଲ୍ଲାବର ଜ୍ିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ 
ବକନ୍ଦ୍ର/ପାକ୍ ସ୍ଥାପନ କରାରି୍ଯବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପ୍ତ୍ତି ନିଆର୍ଯାଇଛି ।  

 ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବିଜ୍ଞାନବର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଓଡିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ନିରୁ୍ଯକି୍ତ/ଆତ୍ମନିରୁ୍ଯକି୍ତ  
ବେତ୍ରବର ଆତ୍ମନିଭ୍ରଶୀଳ କରିବା ନିମବନ୍ତ କୁଶଳୀ ବିକାଶ ୋଲିମ (Skill 
Development  Training ) ଆବଶୟକୀୟ  ସାହାର୍ଯୟ ଓ ସହବର୍ଯାଗ ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା 
ପାଇଁ,  ବିଜ୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ୫ ଟି ଅଗ୍ରଣୀ ବବୈଷୟିକ ଶିୋନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ 
ସହିେ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାେର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟୋ 
ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛି।  



 ବଜ୍ୈବ ପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବେତ୍ରବର ଅଧିକ ଗବବଷଣା ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ନିମବନ୍ତ , ଏକ ବଜ୍ୈବ 
ପ୍ରବଦୟାଗିକ ଉଷମାୟନ ବକନ୍ଦ୍ର (Biotech Incubator )  ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ , ବିଜ୍ଞାନ ଓ 
ବବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ଭୁବବନଶ୍ଵର ସି୍ଥେ ଜ୍ୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥା (Institute of Life 
Sciences)ଙ୍କ ସହିେ ଏକ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାେର କରାର୍ଯାଇଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ୨ ବକାଟି ଟଙ୍କାର 
ଆର୍ଥିକ ସହାୟୋ ରାଶି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ନିଷ୍ପ୍ତ୍ତି ନିଆର୍ଯାଇଅଛି। 

 ଗଣିତ ଓ ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ – ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଣିେ ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ଗଣିେ ଇେୟାଦି  
ବିଷୟବର ସ୍ନାେକ ଓ ସ୍ନାେବକାତ୍ତର ଶିୋ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏେେବୟେୀେ  ବିଦୟାଳୟର ଶିେକ 
ଓ ଛ।ତ୍ରମାନଙୁ୍କ ଗଣିେ ବିଷୟବର ୋଲିମପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।  

କାର୍ଯ୍ୟର ବବିରଣୀ 

UDAQ No.1312. ଶ୍ରୀ ମକ୍ଷନାହର ରଣଧାରୀ: ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକ୍ତୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି:- ଏହ ିବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା କ ିକ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଛ ିୋହାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ କହବିା ସହ ରାଜ୍ୟର 
ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିୋ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିଜ୍ଣାଇବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ବଭିାଗ 

ଏହ ି ବଭିାଗ ଭିନ୍ନେମ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, କନି୍ନର, କୁଷ୍ଠବରାଗମୁକ୍ତ ବୟକି୍ତ, ଭିେୁକ ମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ନମିବନ୍ତ ୋ 
01.07.2015 ରିଖ୍ ଠାରୁ ନୂେନ ଭାବବ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଏହ ିବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହଉଥିବା ସମସ୍ତ 
କଲୟାଣକାରୀ ବର୍ଯାଜ୍ନାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ   1 ପରିଶଷି୍ଟ-କ'Page1  ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । 

କାର୍ଯ୍ୟର ବବିରଣୀ 
 
UD.A.Q.1313. ଶ୍ରୀ ମବନାହର ରନଧାରୀ :- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ଏହ ି
ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା  କ ିକ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ିୋହାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 
ଏହ ିବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା  କ ିକ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଉଅଛ ିୋହାର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ।ି 

 

linkShowAttachmentPageWise%20-%20%7bCorrID=130790724,%20NodeId=130225821,%20PageNo=1,%20mpgID=139107523,%20type=Outgoing,%20DakSide=yes%7d


କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବବିରଣୀ 
01. ଉପକ୍ରମ  ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସୁନୟିନ୍ତ୍ରେି ଓ ଶଙୃ୍ଖଳେି କରିବା 

ଉବଦଶୟବର 1991  ମସିହା ଜ୍ାନୁୟାରୀ 4 ୋରିଖ୍ବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ସଷିୃ୍ଟ 
କରିଥିବଲ I ବସହଦିନିଠାରୁ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପରିଚାଳନା ଏହ ିବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ରୁଲସ 
ଅଫ ବଜି୍ବିନସ ଆଧାରବର ନମିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡକିର ବସବା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ିI 

 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ସଫଳ ପରିଚାଳନା, ବଜ୍ାର ଆର୍ଥକି ଅବସ୍ଥା, ସାମୟିକ ସମୀୋ ଓ ଅନୟାନୟ 
ବସବାପାଇଁ ସାଧାରଣ ନୀେ ିନୟିମ ଓ ମାଗ୍ ଦଶକିା ପ୍ରସୁ୍ତେ କରିବା। 

 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁବମାଦନ କମିଟ ିଦ୍ଵାରା ଶଳି୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡକୁି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। 
 ସରକାରୀ  ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ଆର୍ଥକି ଶଙୃ୍ଖଳା, ବୟୟ ବରାଦ, ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ଓ ହସିାବ େନଖି କରିବା ପାଇଁ 

ନଦି୍ଧ୍ାରିେ ମାନଦଣ୍ଡର  ବୟବସ୍ଥା କରିବା। 
 ସରକାରୀ  ଉବଦୟାଗଗୁଡକିରୁ ବଭିିନ୍ନ େର୍ଥୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ବସଗୁଡକି ରୁଗଣତ୍ଵରୁ କପିିରି ରୋ 

ପାଇବବ ବସଥିପାଇଁ ବହିେି ପରାମଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା, 
 ବଭିିନ୍ନ ଉବଦୟାଗଗୁଡକି ମଧ୍ୟବର ପାରସ୍ପରିକ ସହବର୍ଯାଗିୋ ଓ ସହଭାଗିୋ ବଜ୍ାୟ ରଖିବାପାଇଁ 

ମାଗ୍ଦଶକିା ବୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ 
 ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ଉନ୍ନେ ିପାଇଁ ଆଦଶ୍ ସ୍ମାରକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ରର ବୟବସ୍ଥା କରବିା ଓ ୋହାର କାବର୍ଯ୍ାନ୍ନେରି 

ସମୀୋ କରିବା I 
ଅତରିିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ଵ  

 ୋ 14-11-2002ରିଖ୍ର କୟାବବିନଟ ଅନୁବମାଦନ ଅନୁସାବର ନଦି୍ଧ୍ାରିେ ବହଉଥିବା  ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର 
ବକିି୍ରବଟା ଓ  ବରାଇକରଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ନଆିର୍ଯାଉଥିବା ନଷି୍ପ୍ତ୍ତକୁି ପରିଚାଳନା କରିବାପାଇଁ ବନାଡାଲ  
ଡପିାଟ୍ବମଣ୍ଟ ଭାବବର କାର୍ଯ୍କରିବା। 

 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗର ବସ୍ୱଚ୍ଛାକୃେ ଅବସର ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅନୁସାବର ଅବସର ବନଉଥିବା ସରକାରୀ 

ଉବଦୟାଗ େର୍ଥା ସମବାୟ ଉବଦୟାଗର କମ୍ଚାରୀମାନଙୁ୍କ ର୍ଯର୍ଥାବର୍ଯାଗୟ ସହାୟୋ ରାଶ ିପ୍ରଦାନର େଦାରଖ୍ 
କରିବା। 

 ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିବର ନଗିମ ଶାସନ ରୀେ ି ପ୍ରକରଣ ପୁସି୍ତକାର କାର୍ଯ୍ୟାନବୟନ ପାଇଁ 
ବନାଡାଲ ଡପିାଟ୍ବମଣ୍ଟ ଭାବବର କାର୍ଯ୍ୟକରିବା। 

 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ନବୀକରଣ ଫଣ୍ଡ ବସାସାଇଟ ିମାଧ୍ୟମବର ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଏବଂ ସବବ୍ାଚ୍ଚ ସମବାୟ 
ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ଭବଷିୟେ ଉନ୍ନେପିାଇଁ ଉବଦୟାଗ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରଖିବା ଇେୟାଦ ିI 

ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବବୈଧାନକି ନଗିମ ଗୁଡକୁି ବନଇ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ 
ଗଠେି I ବତ୍ତ୍ମାନ ରାଜ୍ୟବର 36 ବଗାଟ ି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଏବଂ  28 ବଗାଟ ି ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ଉବଦୟାଗ   ରହଛି ିI 



ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ଉନ୍ନେ ିପାଇଂ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା 
ନଆିର୍ଯାଇଥିବା ବଭିିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂେିପ୍ତ ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦତ୍ତ ବହଲା I 
02- ନଗିମ ଶାସନରୀେ ି
  ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ଉନ୍ନେ ି େର୍ଥା ବସଗୁଡକିର ସ୍ୱଚ୍ଛୋ, ଦାୟିତ୍ଵଧୀନୋ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ 
ଦେୋ ବୃଦ୍ଧପିାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଗିମ ଶାସନରୀେକୁି ଆପବଣଇବା ସହେି ଏହାକୁ ଏକ ନୂେନ ଭାବବର 
ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ିI 
03- ଉକ୍ଷଦୟାଗଗୁଡକିର ବଭିାଗୀ କରଣ 
  ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ବବାଡ୍ ଅଫ ଡାଇବରକିର ମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର େମୋ ପ୍ରଦାନ ସହେି 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବକବେଗୁଡଏି ବଳଷି୍ଠ ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତ ି I ବଭିାଗୀକରଣ ପ୍ରକି୍ରୟାବର ନଦି୍ଧ୍ାରିେ 
ବହାଇଥିବା ମାନଦଣ୍ଡ ଆନୁସାବର ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସମସ୍ତ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକୁି ନମିନ ପ୍ରକାବର 
ବଭିକ୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ିI 
 

ୋମ୍ର ବରୌପୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ ୍ ହୀରକ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ 

ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ବକହ ି ବବିବଚେି 
ବହାଇନାହାନ୍ତ ି

ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ 
ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ନବିବଶ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ 
ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ  ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ 
ଗହୃ ନମି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ 
ଉନ୍ନୟନ  ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

  

 ଓଡଶିା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

  

 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ 
ପଣୟାଗାର ନଗିମ 

  



ଲିମିବଟଡ୍ 

 
04 - ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗ ଗୁଡକି ସହତି ବୁଝାମଣାର ସ୍ମାରକ ପତ୍ର 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ଵରାନିବେ କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିେ ନୀେ ି ଦସ୍ତାବଜି୍ ର୍ଯାହା 
ପାରସ୍ପକକି ବୁଝାମଣା ଉପବର ପର୍ଯ୍ୟବବସିେ ବହାଇର୍ଥାଏ I ଏହା ଉବଦୟାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନୟି ବଭିାଗ ମଧ୍ୟବର 
ସ୍ୱାେରିେ ବହାଇର୍ଥାଏ I େଦନୁର୍ଯାୟୀ 2018-19 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର 23ବଗାଟ ିଉବଦୟାଗ ଏବଂ ବସଗୁଡକିର 
ପ୍ରଶାସନୀୟ ବଭିାଗ ମଧ୍ୟବର ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦସ୍ତଖ୍େ ବହାଇ ସ୍ୱୀକୃେ ିଲାଭ କରିଛ ିI ବସଗୁଡକି ବହଉଛ:ି 

କ୍ର.ସଂ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମାନଙ୍କର ନାମ 

1 ଓଡଶିା କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

2 ଓଡଶିା  ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

3 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ  ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

4 ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ନବିବଶ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

5 ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

6 ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

7 ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

8 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

9 ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

10 ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

11 ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟେ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

12 ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ 

13 ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

14 ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜ ନବିବଶ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

15 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ ନମି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

16 ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

17 ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

18 ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

19 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

20 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

21 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

22 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 



23 ଓଡଶିା  ଶଳି୍ପ   ଭିତ୍ତଭୂିମି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 
 

ସ୍ୱାେରିେ ବହାଇଥିବା ସ୍ମାରକ ପତ୍ରର ପରିଚାଳନା ଓ ଅଗ୍ରଗେରି ସମୀୋପାଇଁ ବଭିାଗର ପ୍ରମୁଖ୍ ଶାସନ 
ସଚବିଙ୍କ ଅଧ୍ୟେୋବର ଏକ ଟାସ୍କ ବଫାସ୍  କମିଚ ି ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଛ ି ଏବଂ ଏହ ି କମିଟ ି ଷାଣମାସିକ ଓ ବାଷିକ 
ସମୀୋ କରିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ବହାଇଛ ିI 
05 – ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗ କ୍ଷବାଡ୍ ଗୁଡକିକ୍ଷର ସ୍ଵାଧୀନ ଡାଇକ୍ଷରକଟର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
 ନଗିମ ଶାସନ ରୀେରି ଏକ ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ବକବେକ ଉବଦୟାଗ 
ପରିଚାଳନା ବବାଡ୍ବର ସ୍ୱାଧୀନ ଡାଇବରକିର ମାନଙୁ୍କ ପଦାସିନ କରାର୍ଯାଇଛ ି I ପରିଚାଳନା ବବାଡ୍ େର୍ଥା ନଗିମର 
ସ୍ୱାଧୀନମେ ଏବଂ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରସ୍ତାବନା  ଗୁଡକୁି ଉପସ୍ଥାପନ କରୀବା ବହଉଛ ି ଏହ ି ଡାଇବରକିର ମାନଙ୍କର 
ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ I 
06 – ଉକ୍ଷଦୟାଗକ୍ଷର କମ୍ରତ ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷଶଷ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ଶାଳା ଓ ପ୍ରଶେିଣ 
 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ନବୀକରଣ ଫଣ୍ଡ ବସାସାଇଟରି କମୁ୍ପୟଟର ଲୟାବବର ଉବଦୟାଗବର କମ୍ରେ କମ୍ଚାରୀ 
ମାନଙ୍କର ଆବଶୟକୋନୁର୍ଯାୟୀ ବଭିିନ୍ନ କମ୍ ଶାଳା ଆବୟାଜ୍େି ବହଉଛ ି I କମୁ୍ପୟଟର ଟାଲି, ସଫିବୱୟାର, 
ଏମ୍.ଏସ୍.ୱାଡ୍, ଏମ୍.ଏସ୍ ଏବକ୍ସଲ, ଏମ୍.ଏସ୍ ପାୱାରପଏଣ୍ଟ ବପ୍ରବଜ୍ବଣ୍ଟସନ ଇେୟାଦ ି ପ୍ରଶିେଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ ିI 
07 – ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗ ଚୟନ କ୍ଷବାଡ୍ ମାଧ୍ୟମକ୍ଷର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 

ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମାନଙ୍କବର ଦେ କାର୍ଯ୍ୟନବି୍ାହୀ ଅଧିକାରୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ ବବାଡ୍ର 
ପୁନିଃଗଠନ କରିଛନ୍ତ ି ଏବଂ ଏହ ି ବବାଡ୍ ମାଧ୍ୟମବର ବର୍ଯଉଁ ବଜି୍ଞ ଓ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ବଭିିନ୍ନ 
ପରିଚାଳନାଗେ ପଦବୀବର ଅବସ୍ଥାପିେ କରାର୍ଯାଇଛ,ିଏଠାବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଗଲାI 

 ନବିଦ୍ଶକ (ମାନବ ସମବଳ) – ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟେ ଶକି୍ତ ନଗିମ ଲି. 
 ନବିଦ୍ଶକ (ବର୍ଯାଜ୍ନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ )-ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଞ୍ଚାରଣ ନଗିମ ଲି. 
 ନବିଦ୍ଶକ (ପ୍ରବତ୍ତ୍ନ) –ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟେ ନଗିମ ଲି. 
 ନବିଦ୍ଶକ (ଅର୍ଥ୍)-ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଏବଂ ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟେ ନଗିମ ଲି. 
 ନବିଦ୍ଶକ (ପ୍ରବତ୍ତ୍ନ)-ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଞ୍ଚାରଣ ନଗିମ ଲି. 
 ନବିଦ୍ଶକ(ମାନବ ସମବଳ), ନବିଦ୍ଶକ (ଅର୍ଥ୍) ନବିଦ୍ଶକ (ଜ୍ଉିବଲାଜ୍ୀ) - ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲି ର 

(OMECL)ବର ଅବସ୍ଥାପିେ କରାର୍ଯାଇଛ.ି 
08- ସମୀୋ 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ, ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ପ୍ରଶାସନୀୟ ବଭିାଗ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବଜ୍ବନରାଲ 
ବଭିିନ୍ନ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ବାଷିକ ଆୟବୟୟର ହସିାବ ନକିାସ କରିର୍ଥାନ୍ତ ିI ବର୍ଯଉଁ ଉବଦୟାଗ ଆୟ ବୟୟର ସମୀୋ 
କରିନର୍ଥାନ୍ତ,ି ର୍ଯର୍ଥା ସମୟବର ସମୀୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପାଇଁ ବସମାନଙୁ୍କ ବଭିାଗ େରଫରୁ ୋଗିଦ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ I 
09- ବକ୍ଷଜଟ ବୟବରା 



  ବଧିାନସଭା ଷ୍ଟାଣି୍ଡଂ କମିଟରି ସୁପାରିସ ଅନୁସାବର ଏହ ି ବଭିାଗର ବବଜ୍ଟ ବୟବସ୍ଥା ଉପବର ସମୟକ 
ସୂଚନା ନମିନମବେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା I 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ବଜ୍ାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଭିାଗ େରଫରୁ ବହିେି କାର୍ଯୟ୍ାନୁଷ୍ଠାନ 
ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି I ଆର୍ଥକି ବଷ୍2014-15 ରୁ 2018-19 ମଧ୍ୟବର 63 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର କରପସ୍ ପାଠିର ିଓଡଶିା 
ରାଜ୍ୟ ନବୀକରଣ ଫଣ୍ଡ ବସାସାଇଟ ିମାଧ୍ୟମବର ଖ୍ଚ୍ଚ୍ର ବୟବସ୍ଥା ବହାଇଛ ିI 
 ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଓ କନ୍ ଭରଜ୍ାଣ୍ଟ ବଭିାଗକୁ 29 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ବବଜ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 
2019-20 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ପଠାର୍ଯାଇଥିଲା I କନୁି୍ତ ବସହ ିବଭିାଗ ମାତ୍ର 5 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ବୟୟ ମଞ୍ଜରୁ କରଛନ୍ତ ିI 
10- 2019-20 ଆର୍ଥକି ବଷର୍ ବବଜ୍ଟ ବୟବସ୍ଥା 
 ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଏହ ିବଭିାଗକୁ ମାତ୍ର 5 ବକାଟ ିଟଙ୍କା ମିଳଥିିବା ବବବଳ ରାଜ୍ୟ ଅଣବର୍ଯାର୍ଯନାବର 3 
ବକାଟ,ି 91 ଲେ 35 ହଜ୍ାରଟଙ୍କା 2019-20 ବବଜ୍ଟବର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ିI ବର୍ଯାଜ୍ନା ବାବଦ 5 ବକାଟ ିଟଙ୍କା 
କରପସ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ଜ୍ାନୁୟାରି 2020 ସୁଦ୍ଧା ବମାଟ 232.99 ଲେ ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହାଇଛ ି I ଅବଶଷି୍ଟ ଅର୍ଥ ୍
ବୟୟପାଇଁ ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଛ ିI 
11- 2015-16 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ଠାରୁ 31 ଜ୍ାନୁୟାରି, 2021 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ଅଣବର୍ଯାଜ୍ନା ଓ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ପ୍ରାପ୍ତ 
ବହାଇଥିବା ଅର୍ଥ୍ ଓ ଏହାର ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ନମିନବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଗଲା I 
 
                                                                       (ଟଙ୍କା ଲେବର) 

 ବଷ ୍ ଅଣବର୍ଯାଜ୍ନା ବର୍ଯାଜ୍ନା ମନ୍ତବୟ 

1 2015-16 234.55 1200.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

  227.20 1200.00 ପ୍ରକୃେ ବୟୟ 

2 2016-17 282.81 400.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

  223.94 400.00 ପ୍ରକୃେ ବୟୟ 

3 2017-18 373.12 600.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

  278.33 600.00 ପ୍ରକୃେ ବୟୟ 

4 2018-19 316.04 10000.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

  232.99 800.00 ପ୍ରକୃେ ବୟୟ 

5 2019-20 391.03 500.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

  274.36 500.00 ପ୍ରକୃେ ବୟୟ 

6 2020-21 371.95 500.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

  290.81 500.00 ପ୍ରକୃେ ବୟୟ 

7 2021-22 367.00 500.00 ବବଜ୍ଟ୍ ବରାଦ 

 



12- ଓଡଶିା ରାଜୟ ନବୀକରଣ ଫଣ୍ଡ କ୍ଷସାସାଇଟ ି-2019 ରୁ 2024 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସୁପରୁଚାଳନା ପାଇଁ 2009-10 ରୁ 2013-14 ଏବଂ 
2014 ରୁ 2019 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ 50 ବକାଟ ିଓ 63 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ବବଜ୍ଟ୍ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଥିଲା। 
ଏହ ିବୟବସ୍ଥା 2020 ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନିଃ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ 50 ବକାଟ ିଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାରଙ୍କର ସଦୟ 
ଅନୁବମାଦନ ଲାଭ କରିଛ ିI 
 ଓଡଶିା ବଧିାନସଭାର ବଭିାଗୀୟ ରାୟୀ କମିଟ ି -8, 2019 -20 ବଷ୍୍ର ଦ୍ଵତିୀୟ ରିକ୍ଷପାଟ୍ର ମନ୍ତବୟ ଓ 
ସୁପାରିସ୍ ଉପକ୍ଷର ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 
କମିଟରି ସୁପାରିସ – 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମାନଙ୍କବର ଚାଲୁଥିବା ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚାଲୁରଖିବା ପାଇଁ କମିଟ ି ଏେଦ୍ଵାରା 
ସୁପାରିସ କରିଛନ୍ତ ି  ବର୍ଯ ଅନୁୟନ 64 ବକାଟ ି ଟଙ୍କାର ଅେରିିକ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ସପେବର 
ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅଧିନବର ସପିଲବମଣ୍ଟାରୀ ବବଜ୍ଟ୍ 2020-21 ବର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇପାବର I 
ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ନଆିର୍ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ବଭିାଗୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟ-ି 8, 2020-21 ର ଉପବରାକ୍ତ ସୁପାରସି୍ ଅର୍ଥ ୍
ବଭିାଗ  ଓ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଏବଂ ସଂବର୍ଯାଜ୍ନା ବଭିାଗକୁ ଏହ ିବଭିାଗର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା-1090 ୋ 05.05.2020 ଏବଂ 
ଜ୍ଞାପକ ସଂଖ୍ୟା  -1091, ୋ.05.05.2020 ମାଧ୍ୟମବର ଅେରିିକ୍ତ ବବଜ୍ଟ୍ 2020-21 ବର ଅର୍ଥ୍ ବୟବସ୍ଥା 
ପାଇଁ ଜ୍ଣାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିI କନୁି୍ତ ବକୌଣସି ଅର୍ଥ୍ବୟବସ୍ଥା ଅେରିିକ୍ତ ବବଜ୍ଟ୍ 2020-21 ବର କରାର୍ଯାଇନାହିଁ I 
 
ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗ ବଭିାଗର ଦାବୀ ନଂ -35 ଅଧିନକ୍ଷର ବୟୟ ଅଟକଳ ବାବଦକ୍ଷର ସଂେୀପ୍ତ ବବିରଣୀ 

 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗକୁ ଦାବୀ ନଂ  -35 ମାଧ୍ୟମବର ବବଜ୍ଟ୍ ପାଠିର ି ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ନମିବନ୍ତ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

 ଦାବୀ ନଂ -35 ଅଧିନବର ଦୁଇବଗାଟ ି ମୁଖ୍ୟ ଶୀଷ୍କ (Major Head) ର୍ଯର୍ଥା 3451 – 
Secretariat Economic Service ଏବଂ 2235-  Social Security & welfare 
ରହଅିଛ।ି 

 ମୁଖ୍ୟ ଶୀଷ୍କ (major head) 3451 ଅଧିନବର 3.53 ହଜ୍ାର ବକାଟ ି ଟଙ୍କା ବୟୟ ବରାଦ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ିଅଣବର୍ଯାର୍ଯନା ବୟୟ ଅଧିନବର ସମସ୍ତ office ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ଏବଂ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ। 

 ବର୍ଯବେଦୁର ବର୍ଯାଜ୍ନା ବୟୟ ସଂପକୃ୍ତ, ଆବଶୟକୀୟ 13.60 ହଜ୍ାର ବକାଟ ି ଟଙ୍କାର ବର୍ଯାଜ୍ନା ଓ 
ସଂବର୍ଯାଜ୍ନା ବଭିାଗ 5.00 ହଜ୍ାର ବକାଟ ି ଟଙ୍କାର ସବ୍ାଧିକ ସୀମା 2020-21 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ ପାଇ ଁ
ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗ ସପେବର ରଖିଛନ୍ତ ି

 ବର୍ଯାଜ୍ନା ବୟୟ ଅଧିନବର ଦଆିର୍ଯାଉଥିବା ପାଠିର ିOdisha State Renewal Fund Society 
ର ସ୍ଥାୟୀ ପାଠିର ି ଏବଂ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗମାନଙ୍କର ବଭିିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ OSRFS 
େୋବଧାନବର ଚାଲୁରଖିବା ପାଇଁ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ 

 



 
 ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ବଭିାଗର ଦାବୀ ସଂଖ୍ୟା 35ର 2018-19, 2019-20 ଏବଂ 2020-2021, 2021-22 
ଆର୍ଥକି ବଷ୍େୁଳନାତ୍ମକ ବୟୟ ଅଟ୍ଟକଳ 

(ଟଙ୍କା ହଜ୍ାରବର) 

ମୁଖ୍ୟ ଦାବୀ ବସୃି୍ତେ ଦାବୀ 2018-19 
ପାଇଁ 
ବୟବସ୍ଥା 

2019-
20 ପାଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥା 

2020-
21 ପାଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥା 

2021-
22 ପାଇଁ 
ବୟବସ୍ଥା 

ମନ୍ତବୟ 

3451- 
ବସବକ୍ରଟାରିଏଟ 
ଇବକାନମିକ 
ସଭିସ 

(ଅଣବର୍ଯାଜ୍ନା) 

ବବେନ 23,380 28,500 26,400 27,325 ବକୌଣସି 
ସରକାରୀ 
ବର୍ଯାଜ୍ନା 
ମୁଖ୍ୟ ଦାବୀ 
-3451 ବର 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ବହାଇନାହିଁ 

 ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3000 4275 5600 55,18  

  ରଭଡା ଭତ୍ତା 1440 500 400 400  

 ବବକୟା ବବେନ 435 1740 1740 6,40  

 ଔଷଧ ଖ୍ଚ୍ଚ ୍ 82 82 76 76  

 ଅନୟାନୟ ଭତ୍ତା 63 65 50 50  

 ଉତ୍ସବ ଅଗ୍ରୀମ 500 380 00 00  

 ଏକତ୍ରୀକୃେ ବବେନ 313 360 167 158  

 ର୍ଯାତ୍ରା ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 194 150 100 100  

 ଏଲ୍.ଟ.ିସି. 100 100 80 1  

 ବଟଲିବଫାନ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 90 70 50 50  

 ବମାଟର ର୍ଯାନ 
(ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 

1 1 1 1  

 ବମାଟର ର୍ଯାନ 
(ବସବକ୍ରଟାରିଏଟ) 

985 1000 1455 1455  

 ଅନୟାନୟ 
ଅପ୍ରେୟାଷିେ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 

254 370 250 250  

 ଅନୟାନୟ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 106 100 50 50  



 କମୁ୍ପୟଟର ସୁବଧିାର 
ଉନ୍ନେ ିକରଣ 

200 150 200 200  

 କମୁ୍ପୟଟରବର 
ବୟବହୃେ ଦ୍ରବୟ 

150 150 150 150  

 ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାେ ିଓ ବସବା  70 70 75 75  

 ପରାମଶ୍ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 1 1 1 1  

 ଆଇନ ଓ ବୃତ୍ତଗିେ 
ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 

0 1075 350 200  

ଅଣବର୍ଯାର୍ଯନା 
ସମୁଦାୟ 

 31364 39135 35795 36700  

2235- 
ବସାସିଆଲ 
ସିକୁୟରିଟ ଆଣ୍ଡ 
ବୱଲବଫୟାର 
(ବଷ୍ଟଟ ପଲାନ) 

2235- ଓଡଶିା 
ରାଜ୍ୟ ନବୀକରଣ 
ସମିେ ି ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ 
ପାଠିର ି ସଂସ୍କାର 
ବର୍ଯାର୍ଯନା ଚାଲୁ 
ରଖିବା 

100000 50000 50000 50000  

ଦାବୀ-35 
(ସରକାରୀ 
ଉବଦୟାଗ) 
ସମୁଦାୟ 

ସରକାରୀ 
ଉବଦୟାଗ ପାଇଁ 

131364 89135 87195 86700  

କାର୍ଯ୍ୟର ତାଲିକା  

UDAQ.1314-ଶ୍ରୀ ମକ୍ଷନାହର ରନଧାରୀ: ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ଏହ ି
ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟବର କ ିକ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଛ ିୋହାର ୋଲିକା ବସୁି୍ତ୍ରେ ଭାବବର ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ି? 

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା , ଓଡଶିା  

ଉତ୍ତର 
ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ବଭିାଗ ଅଧୀନବର ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ଉଚ୍ଚମାନର ବବୈଷୟିକ 

ଶେିା ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବବସରକାରୀ ସ୍ତରବର ITI, Polytechnic ଓ Engineering / 
Management College ମାନ ପ୍ରେଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକିର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ- ‘କ’ 
ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 



ରାଜ୍ୟବର ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙ୍କର ଦେୋ ବକିାଶ ମାଧ୍ୟମବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ମିଶନ 2005-06 ମସିହାବର ଗଠନ କରର୍ଯାଇଥିଲା ।  ଦେୋ ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ 
କି୍ରୟାଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେୋ ବକିାଶ  କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀ ମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ 
କରିବା ଲେୟ ବନଇ 2016-17 ମସିହାବର  ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡଶିା ଦେୋ ବକିାଶ କତ୍ତ୍ୃ ପେ ( Odisha Skill 
Development Authority) ଗଠନ କରିଛନ୍ତ ି। ରାଜ୍ୟବର କୁଶଳୋର ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ ଓଡଶିା ଦେୋ ବକିାଶ 
କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏକ ମହେକାଂେୀ ୋଣ୍ଡ “Skilled in Odisha”ର  ପରିକଳ୍ପନା କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

Corporate India କଭିଳ ିଓଡଶିାକୁ ପ୍ରାଧାନୟୋ ବଦବ ବସଥିପାଇଁ ଲେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏଥି ସହେି 
ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀ ମାନଙୁ୍କ ବକବଳ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଭିତ୍ତକି ପ୍ରଶେିଣ ନ ବଦଇ ପ୍ରେଭିା ଅବନବଷଣ ନମିବନ୍ତ ବପ୍ରାସାହନ 
ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ,ି ର୍ଯାହା ଦ୍ଵାରା  ବସମାବନ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବଜ୍ାରବର ନଜି୍ର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦଶ୍ନ କରିପାରିବବ। ଦେୋ 
ବକିାଶର ସବବ୍ାେକୃଷ୍ଟ ବକନ୍ଦ୍ରଭାବବ ଭୂବବନଶ୍ଵର ଠାବର ITEES, Singapore ସହବର୍ଯାଗୀୋବର World 
Skill Centre ପ୍ରେଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2014-15 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର Chief Minister’s Employment 
Generation Programme ନାମବର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତ ି। ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର (2014-
15 ଠାରୁ 2018-19), ସମୁଦାୟ 11 ଲେ  ରୁ୍ଯବକ ଏବଂ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନବର ସାମିଲ କରିବା 
ପାଇଁ ଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଥିବା ବବବଳ, 2018-19 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ ବଶଷ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ 10,38,301 ଜ୍ଣ 
ରୁ୍ଯବକ ଏବଂ ରୁ୍ଯବେୀ  ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  ଉକ୍ତ  
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନବର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବଷ୍ବର (2019-20 to 2023-24), ବାଷିକ 03 ଲେ ହସିାବବର 15 
ଲେ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ  ପ୍ରଦାନ କରିବା ନମିବନ୍ତ ଲେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଛ ି।  2019-20 
ବର ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନବର 3,27,815 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

ରାଜ୍ୟର ରୁ୍ଯବକ ଏବଂ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରିବା ପାଇଁ ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା  ଦ୍ଵାରା 
ଏକ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଭିତ୍ତକି ୋଲିମ କାର୍ଯୟ୍କ୍ରମ (Placement Linked Training programme) 2011-12 
ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏହ ିୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ  ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ବବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ 
ଓ ବବସରକାରୀ ସହଭାଗୀଦାରୀବର କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ଆଜ୍ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର 93,119 ଜ୍ଣଙୁ୍କ 
ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ େନମଧ୍ୟରୁ 21,681 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବକୌଶଳ ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନା (PMKVY 2.0 CSSM ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହ ି ବଭିାଗ 
ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି ବହଉଅଛ।ି ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟ ି ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନବିଦ୍ଶ ଓ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ 
ବହଉଅଛ।ି ଓଡଶିା ଦେୋ ବକିାଶ କତୃ୍୍ତପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନୁବନ୍ଧେି Project Implementing Agency 
ମାଧ୍ୟମବର ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବକୌଶଳ ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନାର guide line ମାଧ୍ୟମବର ରାଜ୍ୟର 
ରୁ୍ଯବକ, ରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନବର ଅଦୟାବଧି 9,941 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ 



ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି PMKVY-3.0 ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 15 January, 2021 ରୁ 
ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି   PMKVY 2.0 (CSSM) ଅଧୀନବର ଅଦୟାବଧି 1061 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

ବସନା ବାହନିୀବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବସନା ନରୁି୍ଯକି୍ତ ରାଲିମାନ ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି 

ବଗିେ 06 ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ସମୁଦାୟ 28 ବଗାଟ ିରାଲି ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଗିେ 2008-
09 ରୁ 2019-20 ମଧ୍ୟବର 30 ଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର ଅଦୟାବଧି 246 ବଗାଟ ିନରୁି୍ଯକି୍ତ ବମଳା ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

ଉକ୍ତ ବମଳାବର ମାଧ୍ୟମବର 1,35,858 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

ରାଜ୍ୟର ରୁ୍ଯବକରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରିବା ପାଇଁ ଶଳି୍ପଜ୍ଗେ ଉବପାବର୍ଯାଗୀ ବଭିିନ୍ନ 
ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

ରଣପୁର ଠାକ୍ଷର OTM ଭଳି ଏକ ଶଳି୍ପ ସଂରା ପ୍ରତଷି୍ଠା 
 

ୟୁ.ଡ.ି୧୩୧୫. ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :-
ନୟାଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବହୁେ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତ,ି ବସମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନେ ମାନର ବୁଣା 
ବକୌଶଳ  ପାଇଁ ପ୍ରଶେିଣ େର୍ଥା କମ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଁ OTM ଭଳ ିଏକ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା ରଣପୁରଠାବର ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା 
ପାଇଁ  ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବବ କ ି?  

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 

ନୟାଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ୧୯୮୬ ଜ୍ଣ ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତ।ି ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ 
ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଭିାଗ ଅଧୀନବର ନୟାଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ରଣପୁର ଠାବର OTM ଭଳ ିଏକ ଶଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କର ବତ୍ତମ୍ାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ।  

ପ୍ରଶେିଣ କ୍ଷଦଇ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ  ଆହରଣ ପାଇଁ ବୟବରା  
 ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା  1316 :  ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ  ପ୍ରଧାନ  : ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କି   :- ଓଡଶିାବର ବଜି୍ଞାନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବଜି୍ଞାନବର ଉନ୍ନେ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରୁଥିବା ବମଧାବୀ 
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ମହାକାଶ ର୍ଯାନ, ମହାକାଶ ଗବବଷଣାବକନ୍ଦ୍ର ଓ ବଭିିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ନେତ୍ରମାନଙ୍କ ବଷିୟବର 
ପ୍ରଶେିଣ ବଦଇ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ସୁବର୍ଯାଗ ବଦବାପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିବବକ ି?   

 
 
 



ଉ ତ୍ତ ର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 

ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 
ବଜି୍ଞାନବର ଉନ୍ନେ ପ୍ରଦଶ୍ନ କରୁଥିବା ବମଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ ମହାକାଶ ର୍ଯାନ, ମହାକାଶ 
ଗବବଷଣାବକନ୍ଦ୍ର ଓ ବଭିିନ୍ନ ଗ୍ରହ, ନେତ୍ରମାନଙ୍କ ବଷିୟବର ପ୍ରଶେିଣ ବଦଇ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ 
ସୁବର୍ଯାଗ ବଦବାପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା ନମିିତ୍ତ ବକୌଣସି ନଦିଷି୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ବତ୍୍ତମାନ ପାଇଁ  ସରକାରଙ୍କଠାବର ନ।ହିଁ ।   
 ଅନୟପେବର, ମହାକାଶ ବଜି୍ଞାନବର ରୁଚ ିରଖ୍ଥୁିବା  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ 
ବଭିାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ଓରସ।କବର ଏକ ମହାକାଶ େର୍ଥୟବକନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନ। କର।ର୍ଯାଇଛ ି । ଏଠାବର ମହାକାଶ 
ବଜି୍ଞାନ ସମ୍ପକ୍ୀୟ େର୍ଥୟ ପ୍ରଦଶେି ବହାଇଅଛ।ି ଏହା ବୟେୀେ ବଭିିନ୍ନ ମହାକାଶର୍ଯାନର ନମୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶେି 
ବହାଇଅଛ ି ।  ବଭିିନ୍ନ ବଦିୟାଳୟ ଓ ମହାବଦିୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାବନ ଓରସ।କ ପରିସରବର ଥିବା ଏହ ି
ବକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶ୍ନକରି ମହାକାଶ ବଜି୍ଞାନ ସମ୍ପକ୍ବର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତ।ି  
ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପଲାବନଟାରୀୟମ, ଭୁବବନଶ୍ଵର ଏବଂ ବୁଲ୍ାର ପଲାବନଟାରୀୟମ ମାଧ୍ୟମବର   ମହାକାଶ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ବଭିିନ୍ନ ଦୃଶୟ ନୟିମିେ ଭାବବ ବଷସ୍ାରା ପ୍ରଦଶନ୍ କରାର୍ଯାଉଛ ି । ଏହାବୟେୀେ, ବଭିିନ୍ନ       
ଜ୍।ଗେକି  ଟଣ। ର୍ଯର୍ଥା – ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଇେୟାଦ ି ବଦଖିବାପାଇଁ ପଲାବନଟାରୀୟମ ପରିସର 
ମଧ୍ୟବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ ।     

ମହଳିାମାନଙୁ୍କ Broiler କୁକୁଡା ଚଆିଁ କ୍ଷର୍ଯାଗାଇକ୍ଷଦବା ପାଇଁ ବୟବରା   

UDAQ No- ୧୩୧୭  – ଶ୍ରୀ ସେୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ :  ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି- ନୟାଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗ୍େ ରଣପୁର ଓ ଓଡଗଁା ବଲକବର ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ 
ସ୍ୱାବଲମବନଶୀଳ କରିବା ସହ ବସମାନଙ୍କର ସ୍ୱ ବରାଜ୍ଗାର ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ Innovative Poultry productivity 
Projects  ) Broiler) ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଇଛୁକ ମହଳିା ମାନଙୁ୍କ ମାଗଣାବର 150 ସଂଖ୍ୟକ Broiler କୁକୁଡା ଚଆିଁ 
ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ପାଇଁ ପଦବେପ ବନବବ କ ି?      

          ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
ନୟାଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ରଣପୁର ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗ୍େ ରଣପୁର ଓ ଓଡଗଁା ବଲକବର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀର 
ସଦସୟା ମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମବନଶୀଳ କରିବା ପାଇ ଁDeep litter ପଦ୍ଧେବିର ଅଣ୍ଡାଦଆି କୁକୁଡା ପାଳନ ନମିବନ୍ତ 
ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ ୧୭ ଓ ୬ ବଗାଟ ିବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଚୟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

NFBS ରୁ ଆର୍ଥକି ସହାୟତା 

UDAQ No.1319 .ଶ୍ରୀ ସତୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି :- ଓଡ଼ଶିାବର କାଡ୍ ନଥିବା ଗରିବ ବଧିବା ମହଳିାମାବନ NFBS ରୁ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପାଇବା 



ପାଇଁ ଆବବଦନ କଲାବବବଳ BPL କାଡ୍ ଦରକାର ପଡୁଥିବାରୁ ଆବବଦନ କରି ନପାରି ସହାୟୋ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚେି 
ବହାଇର୍ଥାନ୍ତ,ି ଏଣୁ NFBS ରୁ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପାଇବା ପାଇଁ ଗରିବ ବଧିବା ମହଳିାମାବନ ଆବବଦନ କଲାବବବଳ 
ଆବବଦନ ଫମ୍ବର BPL କାଡ୍ କମିବା Ration Card କମିବା Income Certificate ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ 
ନବିଦ୍ଶ ବଦଇ ଗରିବ ବଧିବା ମହଳିାମାନଙୁ୍କ NFBSରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ବର୍ଯାଗାଇ 
ବଦବାକୁ ବୟବସ୍ଥା କରିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ଜ୍ାେୀୟ ପରିବାର କଲୟାଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା ବା NFBS ର ନୟିମାବଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଉକ୍ତ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଏକକାଳୀନ 
20,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବବଦନକାରୀ BPL ପରିସରଭୁକ୍ତ ବହବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିବଲ 
ସୁଦ୍ଧା ଆବଶୟକସ୍ଥବଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ଵାରା ବର୍ଯାଗୟ ବବିବଚେି non-BPL ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ 
କରାର୍ଯାଇ ଆର୍ଥକି ସାହାର୍ଯୟ ବର୍ଯାଗାଇବାର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ ।  

ବନିକି୍ଷର୍ଯାଗ ପାଣ୍ଠରି ପରିମାଣ 

UDAQ.1320-ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହଳିଙ୍ଗ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି-(କ) 
State Skill Development Authority ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ବହଲାଦନି ଠାରୁ ଆଜ୍ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙ୍କ Skill 
Development କରିବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତଭୂିମି ବାବଦବର ବକବେ ପାଠିର ି ଓ ଅଣ ଭିତ୍ତଭୂିମି ବାବଦବର ବକବେ ପାଠିର ି
ବନିବିର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇଛ ି ଓ ବକବେ ଜ୍ଣଙୁ୍କ Skill Development ୋଲିମ ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ଏହ ି Skill 
Development ପବର ବକବେ ଜ୍ଣ ବକଉଁ ସଂସ୍ଥାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛନ୍ତ ିଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ  େର୍ଥୟ ବଦବବ କ,ି ଏବଂ (ଖ୍) 
ବଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ୋ.28.11.2020 ର ଅନୋରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା 1069 ଅନୁଶାବର (2015-16 ରୁ 2019-
20) ମଧ୍ୟବର ବଲାଙି୍ଗର ଜ୍ଲି୍ଲାବର 319 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ୋଲିମ ଦଆିର୍ଯାଇ େନମଧ୍ୟରୁ 153 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା 153 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ ଓ ରୁ୍ଯବେୀଙ୍କ ବଲକୱାରୀ ୋଲିକା ଏକ ବକଉଁ ସଂସ୍ଥାବର ବକଉଁ କାମ 
କରିବାକୁ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିୋର େର୍ଥୟ ଓ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇ ନଥିବା ଅବଶଷି୍ଟ 226 ଜ୍ଣଙ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସମବନ୍ଧବର ସରକାର କଣ 
ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତ ିସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବଦବବ କ ି ?  

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା , ଓଡଶିା  

ଉତ୍ତର 
(କ) ରାଜ୍ୟବର ରୁ୍ଯବକ ଓ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ଦେୋ ବକିାଶ ମାଧ୍ୟମବର ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
ଓଡଶିା ଦେୋ ବକିାଶ କତ୍ତ୍ୃ ପେ (Odisha Skill Development Authority) 2016-17  ମସିହାବର 
ଗଠନ କରିଛନ୍ତ।ି  



ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ତ୍ଵରାନିବେ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରେ ିଜ୍ଲି୍ଲା  ସଦର ମହକୁମାଠାବର  
01 ବଗାଟ ିକରି ବମାଟ 30 ବଗାଟ,ି 38 ବଗାଟ ିସରକାରୀ ITI/Polytechnic ବର 01 ବଗାଟ ିହସିାବବର 38 
ବଗାଟ ିଏବଂ ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ଜ୍ଲି୍ଲାର ବବଗୁନଆି ଠାବର 01 ବଗାଟ ିଓ ଅନୁଗୁଳ ଜ୍ଲି୍ଲାର ପାଲଲହଡା ଠାବର 01 ବଗାଟ ି
ଏବଂ  ବରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବରପାଲିଠାବର 01 ବଗାଟ ିଓ ଗାଇସବିଲଟଠାବର 01 ବଗାଟ ି  ଏହପିରି ସବ୍ବମାଟ 72  
ବଗାଟ ି ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ ବକନ୍ଦ୍ର (Skill Development Centre)  ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଉକ୍ତ 
ଦେୋ ବକିାଶ ବକନ୍ଦ୍ର ଗୁଡକିର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଭିତ୍ତଭୂିମି ବାବଦବର ଦେୋ ବକିାଶ କତୃ୍୍ତପେ ଗଠନ ବହଲା ଦନିଠାରୁ 
(17.12.2016 ) ଅଦୟାବଧି 7,26,10,003 ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହାଇଅଛ।ି ବସହଭିଳ ି ଅଣ-ଭିତ୍ତଭୂିମି ବାବଦ ର୍ଯର୍ଥା 
ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ବାବଦବର 115,51,94,172 ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଚ୍ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

ରାଜ୍ୟର ରୁ୍ଯବକ ଏବଂ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରିବା ପାଇଁ ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା  ଦ୍ଵାରା 
ଏକ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଭିତ୍ତକି ୋଲିମ କାର୍ଯୟକ୍ରମ (Placement Linked Training programme) 2011-12 
ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏହ ିୋଲିମ କାର୍ଯୟକ୍ରମ ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ବବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ 
ଓ ବବସରକାରୀ ସହଭାଗୀଦାରୀବର କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି ଆଜ୍ ିପର୍ଯୟନ୍ତ ଏହ ିକାର୍ଯୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର 96,914 ଜ୍ଣଙୁ୍କ 
ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ େନମଧ୍ୟରୁ 26,639 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ୋଲିମପ୍ରାପ୍ତ ରୁ୍ଯବକ 
ରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାଧାରଣେିଃ  ବରାଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କବର ପ୍ରବେୟେ ଭାବବ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ପ୍ରଦାନ କରିର୍ଥାନ୍ତ।ି ଉକ୍ତ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିେବର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାବର ବଭିିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
କରାର୍ଯାଇର୍ଥାଏ। 

(ଖ୍)        ବଷାଡଶ ବଧିାନସଭାର ୋ. 28.11.2020 ର ଅଣେରକା ପ୍ରଶନ ସଂଖ୍ୟା 1069 ଅନୁସାବର (2015-
16 ରୁ 2019-20 ) ମଧ୍ୟବର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜ୍ଲି୍ଲାବର 379 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ୋଲିମ ଦଆିର୍ଯାଇ େନମଧ୍ୟରୁ 153 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ 
ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା  ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙ୍କ ବଲକୱାରୀ ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ –‘କ’ ବର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇ ନଥିବା ଅବଶଷି୍ଟ 226 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବଦବାପାଇଁ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୟାସ ଜ୍ାରି ରହଅିଛ।ି  

କ୍ରୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିମାଣ 
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୨୧. ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- :- (କ) 
ODISHA STATE HANDICRAFT CORPORATION 2015-16 ଠାରୁ ଆଜ୍ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 
ବକବେ ଜ୍ଣ ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବକବେ ଟଙ୍କାର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟକରି ବକି୍ରୟ କରିଛ ିଓ ୋର Gross 
Profit/Loss ସହ Net Profit/Loss ର େର୍ଥୟ ବଦଇ ଏହ ିସଂସ୍ଥା ଲାଭବର ଚାଲୁଛ ିନା େେବିର ଚାଲୁଛ ିଓ 
ସରକାରଙୁ୍କ ବକବେ ଲାଭାଂଶ ବଦଇଛ ିSale Centre-wise େର୍ଥୟ ବଦବବ କ,ି (ଖ୍) 2015-16 ଠାରୁ ଆଜ୍ ି
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହ ିCorporation କୁ ସରକାର ବକବେ ପାଠିର ିଅନୁଦାନ ଆକାରବର ବଦଇଛନ୍ତ ିଓ ଏହ ିସଂସ୍ଥା Govt. 
Guarantee ବର ବକଉଁ Financial Institution ରୁ ବକବେ ପାଠିର ିଋଣ ଉଠାଣ କରିଛ ିଓ ପରିବଶାଧ 



କରିବାକୁ ଥିବା ବବକୟା ଋଣର ପରିମାଣ ବକବେ, ଏହ ିସଂସ୍ଥା CSR Activities ବର ବକବେ ପାଠିର ିବନିବିର୍ଯାଗ 
କରି ରାଜ୍ୟର ବକିାଶବର କଭିଳ ିସାହାର୍ଯୟ କରିଛ ିୋର ସବବିଶଷ େର୍ଥୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ ି?  

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
 (କ) ODISHA STATE COOPERATIVE HANDICRAFT CORPORATION 
୨୦୧୬-୧୭ ଠାରୁ ୨୦୨୦-୨୧ ବଷ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୟ କରିଥିବା ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-‘କ’ ବର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  
 ପୁନଶ୍ଚ ସୂଚନା ନମିବନ୍ତ ନଗିମ ଦ୍ଵାରା ବହଉଥିବା ବୟବସାୟ େର୍ଥା ଲାଭ/େେ ିର ବବିରଣୀ  ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଖ୍’ ଓ 
ପରିଶଷି୍ଟ-‘ଗ’ ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  
 ଖ୍) ୨୦୧୫-୧୬ ଠାରୁ ଆଜ୍ ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିିଃକୁ ସରକାର 
ବର୍ଯାଗାଇଥିବା ପାଠିରରି ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

ବଷ୍ ୍ ପାଣ୍ଠରି ପରିମାଣ (ଲେ ଟଙ୍କାକ୍ଷର ) 

୨୦୧୫-୧୬ ୨୬୬.୨୫ 

୨୦୧୬-୧୭ ୬୯୦.୫୦ 

୨୦୧୭-୧୮ ୮୯୯.୬୦ 

୨୦୧୮-୧୯ ୧୭୬.୩୫ 

୨୦୧୯-୨୦ - 

୨୦୨୦-୨୧ - 

           
          ୨୦୧୫-୧୬ ଠାରୁ ଆଜ୍ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହ ିନଗିମ Govt. Guarantee ବର ବକୌଣସି ଋଣ  କରିନାହିଁ  ।  
        ଏହ ିନଗିମ ଏକ ଶୀଷ୍ ସମବାୟ ନଗିମ । କାରିଗରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନେ ିନମିବନ୍ତ ଉଦଷି୍ଟ ।  ମାତ୍ର ଏହ ିନଗିମ 
ବକରଳର ବନୟା ପ୍ରପୀଡେି ଦୁିଃସ୍ଥମାନଙ୍କ ସହାୟୋ ନମିବନ୍ତ ଟ.୫୨,୫୫୭ଙ୍କ। ଓଡଶିା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଠିରକୁି 
CSR Activities ମାଧ୍ୟମବର ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ ି।  

SIDAC କ୍ଷର ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠ ିବନିକି୍ଷର୍ଯାଗ  
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୨୨. ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- (କ) 
ରାଜ୍ୟ State Institute for Development of Arts & Craft (SIDAC) Govt. ର ବକଉଁ 
Notification ବର ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ବହାଇଛ ିୋର Governing Body ଓ Managing Committee ବର 
ବକଉଁମାବନ ସଭୟ/ ସଭୟା ଅଛନ୍ତ,ି Notification ର େର୍ଥୟ ସହ ବଗିେ ପାଞ୍ଚବଷ୍ବର SIDAC କରିଥିବା 
ହସ୍ତଶଳି୍ପର ବକିାଶର Report ସହ Governing Body ର Proceedings ର େର୍ଥୟ ବଦବବ କ,ି (ଖ୍) 
SIDAC ଏକ Profit making ଉବଦଶୟବର ଗଠେି ବହାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା କି, ର୍ଯଦ ିଉତ୍ତର ହଁ ହୁଏ SIDAC 



ପ୍ରେଷି୍ଠିେ ବହବା ଦନିଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବକବେ ପାଠିରି ବକଉଁ ଉବଦଶୟବର ବନିବିର୍ଯାଗ କରିଛନ୍ତ ିବଷ୍ୱାରୀ େର୍ଥୟ 
ବଦବା ସହ SIDAC ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଷ୍ୱାରୀ ବକବେ ଟଙ୍କା ଲାଭକରି ସରକାରଙୁ୍କ ଲାଭାଂଶ ବଦଇସାରିଛ ିୋର 
େର୍ଥୟ ବଦବବ କ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
       (କ) ଓଡଶିା ହସ୍ତେନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବଭିାଗର ଅଧୀନବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ କଳା ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବକିାଶ 
ଅନୁଷ୍ଠାନ (SIDAC) ସରକାରଙ୍କ Registration of Societies Act-XXI of 1860 ଅଧୀନବର 
୨୦୦୪-୦୫  ମସିହାବର ପଞ୍ଜୀକୃେ ବହାଇଅଛ ି।  
        ଏହାର Governing Body ର ସଭୟ/ସଭୟ।ମାନଙ୍କର ଏକ ୋଲିକା ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ –“କ” ବର 
ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  
        ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର SIDAC ଦ୍ଵାରା କରାର୍ଯାଇଥିବା ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବକିାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡକିର ବବିରଣୀ 
ଏଥି ସହ ପରିଶଷି୍ଟ –“ଖ୍” ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  
        ୋ. ୧୭.୧୦.୨୦୧୯, ୩୦.୦୮.୨୦୧୮ ଏବଂ ୧୨.୦୨.୨୦୧୮ ରିଖ୍ବର ଅନୁଷ୍ଠିେ ବହାଇଥିବା 
Governing Body Meeting ର Proceedings ଏଥି ସହ ପରିଶଷି୍ଟ –“ଗ” ବର ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  
        ( ) SIDAC ଏକ Profit Making ସଂସ୍ଥା ନୁବହଁ ।  

Pension Rate କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ  

UDAQ No.1323 ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି:- (କ)ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ର ବପନସନଧାରୀମାବନ ପ୍ରେମିାସ ବକବେ 
ଟଙ୍କା ବଲଖ୍ାଏଁ ବପନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତ,ି ପ୍ରଚଳେି Pension Rate ବକବେ ୋରିଖ୍ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଇଛ ିଓ 
ବଜ୍ାରବର ମୂଲୟ ବୃଦ୍ଧ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ବପନସନର ମାନଙ୍କ ଦାବ ିଅନୁର୍ଯାୟୀ Pension Rate ବୃଦ୍ଧ ିବହବାର ଆବଶୟକ 
ଅଛ ିବବାଲି ସରକାର ସହମେ ବହବବ କି, ର୍ଯଦ ି‘ହଁ’ ବେବବ ବକବବଠାରୁ Pension Rate ର ବୃଦ୍ଧ ି ଟବି, ର୍ଯଦ ି
ଉତ୍ତର ‘ନା’ ହୁଏ ୋର କାରଣ ସହ ସ୍ପଷି୍ଟକରଣ ବଦବବ କ,ି ଏବଂ (ଖ୍) ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବଭିିନ୍ନ 
ବଗ୍ବର ଓଡ଼ଶିାବର ପ୍ରଚଳେି Pension Rate ସହ ବଦଶର ଅନୟାନୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚଳେି Pension Rate ର 
ଏକ େୁଳନାତ୍ମକ ବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

 
)କ) ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି ସହାୟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଧୁବାବୁ ବପନସନ୍ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ରାଜ୍ୟବର ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ର 
ବପନସନଧାରୀ ମାବନ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କା,  700 ଟଙ୍କା ଓ 900 ଟଙ୍କା ହାରବର ବପନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତ ି । ଉକ୍ତ 



ପରିମାଣ ରାଶ ି ଗେ feb-2019 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ବତ୍୍ତମାନ ଉକ୍ତ ରାଶକୁି ବୃଦ୍ଧ ି କରିବାପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ବଚିାରାଧିନ ନାହିଁ । (ଖ୍) ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଅନୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କବର 
ପ୍ରଚଳେି Pension rate ସମବଳେି େର୍ଥୟ ଏହ ିବଭିାଗବର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ।  

CSR ପାଠିରବିର PSU ମାନଙ୍କ ପାଠିର ିବନବିର୍ଯାଗ 
UD.A.Q.1324. ଶ୍ରୀ ମୁବକଶ ମହାଲିଙ୍ଗ :- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- (କ) 
ରାଜ୍ୟବର PSU ମାନଙ୍କର 2015 - 2016 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜ୍ ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍୍ନ କରିଥିବା Gross Profit 
Loss ଏବଂ  Net Profit/Loss ର େର୍ଥୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ବକିାଶବର ସହାୟୋ କରିବା ପାଇଁ CSR ପାଠିରବିର 
ଏହ ି ସମୟ ସୀମାବର PSU ମାବନ  ବକବେ ପାଠିର ି ବନିବିର୍ଯାଗ କରିଛନ୍ତ ିPSU ୱାରୀ, ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ଓ CSR 
ପାଠିରବିର ବନଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପୱାରୀ ସବବିଶଷ େର୍ଥୟ ବଦବବକ,ି ଏବଂ (ଖ୍) ରାଜ୍ୟବର ଥିବା PSU ମାବନ       
Covid-19 ର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ବକବେ ପାଠିର ିବନିବିର୍ଯାଗ କରି ବକଉଁ ପ୍ରକାର ସହାୟୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙୁ୍କ ବଦଇଛନ୍ତ ି
ୋର ଏକ ବବିରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 
(କ) ରାଜ୍ୟବର PSU ମାନଙ୍କର 2015-2016 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜ୍ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍୍ନ କରିଥିବା Gross Profit 
ଏବଂ  Net Profit/Loss ର େର୍ଥୟ ସହ ରାଜ୍ୟର ବକିାଶବର ସହାୟୋ କରିବା ପାଇଁ CSR ପାଠିରବିର ଏହ ି
ସମୟ ସୀମାବର PSU ମାବନ  ବକବେ ପାଠିର ିବନିବିର୍ଯାଗ କରିଛନ୍ତ ିPSU ୱାରୀ, ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ଓ CSR ପାଠିରବିର 
ବନଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପୱାରୀ ସବବିଶଷ େର୍ଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ-"କ" ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 (ଖ୍) ରାଜ୍ୟବର ଥିବା PSU ମାବନ Covid-19 ର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ବକବେ ପାଠିର ିବନିବିର୍ଯାଗ କରି ବକଉଁ ପ୍ରକାର 
ସହାୟୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙୁ୍କ ବଦଇଛନ୍ତ ିୋର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-"ଖ୍" ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ପରିଶଷି୍ଟ-‘’କ ’’ 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ବଧିାନସଭା ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା ୮୮୧ 
(୧୩୨୪) "CSR ପାଣ୍ଠକି୍ଷର PSU ମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠ ିବନିକି୍ଷର୍ଯାଗ  "ସମବବକ୍ଷର I 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗର   ନାମ 2015-16 ଠାରୁ ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ନ କରି ଥିବା Gross ଏବଂ Net 
Profit / Loss 

 CSR ପାଣ୍ଠରୁି 2015-16 ଠାରୁ 
ଆଜ ିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PSU ମାକ୍ଷନ କ୍ଷକକ୍ଷତ 
ପାଣ୍ଠ ିବନିକି୍ଷର୍ଯାଗ କରିଛନ୍ତ ିPSU 
ୱାରୀ, ଜଲି୍ଲା ୱାରୀ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପୱାରୀ? 

୧ 

ଓଡଶିା କୃଷି ଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

Net 
Profit/Loss 

(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

2015-16 54.18 ଲାଭ 33.83 ଲାଭ 

2016-17 46.84 ଲାଭ 20.31 ଲାଭ 

2017-18 35.86 ଲାଭ 17.85 ଲାଭ 

2018-19 48.76 ଲାଭ 26.12 ଲାଭ 

2019-20 __ __ 
 

0.880 Crore 

୨ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/ Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

Net Profit/ 
Loss (ଟଙ୍କା 
ବକାଟ ିବର) 

2015-16 5.10 ଲାଭ 0.11 ଲାଭ 

2016-17 29.81େେ ି 26.02 େେ ି

2017-18 1.45 ଲାଭ 0.23 ଲାଭ 

2018-19 7.31 ଲାଭ 6.02 ଲାଭ 

2019-20 5.56 ଲାଭ 4.04 ଲାଭ 
 

NIL 

୩ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/ Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

Net Profit/ 
Loss (ଟଙ୍କା 
ଲେବର) 

2015-16 448.54 ଲାଭ 256.92 ଲାଭ 

2016-17 559.09 ଲାଭ 350.75 ଲାଭ 

2017-18 1594.22 ଲାଭ 1346.02 ଲାଭ 

2018-19 1152.55 ଲାଭ 796.89 ଲାଭ 

NIL 



2019-20 1298.00 ଲାଭ 950.00 ଲାଭ 
 

୪ 

ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ 
ପୁଞି୍ଜଲଗାଣନଗିମଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/ Loss Net Profit/ 
Loss 

2015-16 1020107/-  ଲାଭ 704894/-  ଲାଭ 

2016-17 1376834/-  ଲାଭ 965574/-  ଲାଭ 

2017-18 2123384/-  ଲାଭ 666085/-  ଲାଭ 

2018-19 2175300/-  ଲାଭ 949409/-  ଲାଭ 

2019-20 __ __ 
 

ପ୍ରରୁ୍ଯଜ୍ୟ ନୁବହଁ 

୫ 

ଓଡଶିା ଇଡବକାଲସଫିଓୟାର୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net Profit/ 
Loss (ଟଙ୍କା 
ଲେବର) 

2015-16 36.82 ଲାଭ 

2016-17 32.70 ଲାଭ 

2017-18 18.99 ଲାଭ 

2018-19 29.05 ଲାଭ 

2019-20 25.98 ଲାଭ 
 

NIL 

୬ 

ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ବଷ ୍ Gross Profit/ Loss  Net Profit/ 
Loss  

2015-16 228070072/- ଲାଭ 163573915/- 
ଲାଭ 

2016-17 282724331/- ଲାଭ 204459194/- 
ଲାଭ 

2017-18 314794468/- ଲାଭ 196818412/- 
ଲାଭ 

2018-19 258434326/- ଲାଭ 285414606/-  
ଲାଭ 

2019-20 201533154/- ଲାଭ 105421166/- 
ଲାଭ 

 

5,735,000/- 

୭ 
ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

Net Profit/ 
Loss (ଟଙ୍କା 

ପରିଶଷି୍ଟ -କ (୧) ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା 



ବକାଟ ିବର) 

2015-16 988 ଲାଭ 623.44 ଲାଭ 

2016-17 1320.51 ଲାଭ 776.39 ଲାଭ 

2017-18 863.53 େେ ି 463.48 େେ ି

2018-19  1259.59 ଲାଭ 789.88 ଲାଭ 

2019-20 1137.30 ଲାଭ 728.72 ଲାଭ 
 

୮ 

ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2015-16 26.70 Cr. ଲାଭ 

2016-17 35.45 Cr. ଲାଭ 

2017-18 67.16 Cr. ଲାଭ 

2018-19 50.13 Cr. ଲାଭ 

2019-20 50.97 Cr. ଲାଭ 
 

NIL 

୯ 

ଓଡଶିା ବସେୁ ଓ ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss Net 
Profit/Loss  

2015-16 4,40,98,041/-  ଲାଭ 2,95,16,535/-  
ଲାଭ 

2016-17 6,86,15,462/-  ଲାଭ 4,59,22,787/- 
ଲାଭ 

2017-18 4,41,86,085/-  ଲାଭ 2,95,76,841/-  
ଲାଭ 

2018-19 7,93,82,707/-  ଲାଭ 5,72,98,441/-  
ଲାଭ 

2019-20 7,52,50,354/- ଲାଭ 5,43,15,706/- 
ଲାଭ 

 

12,79,058/- 

୧୦ 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

                         ବନିା ଲାଭ ବା େେ ି
 

ପ୍ରରୁ୍ଯଜ୍ୟ ନୁବହଁ 

୧୧ 
ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

Net Profit/ 
Loss (ଟଙ୍କା 

43.75 Lakh 



ଲେବର) 

2015-16 8.99 ଲାଭ 6.73 ଲାଭ 

2016-17 7.50 ଲାଭ 5.89 ଲାଭ 

2017-18 2.09 ଲାଭ 0.61 ଲାଭ 

2018-19 4.81 ଲାଭ 3.47 ଲାଭ 

2019-20 4.71 ଲାଭ 3.40 ଲାଭ 
 

୧୨ 

ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2015-16 143.22 େେ ି

2016-17 166.88 ଲାଭ 

2017-18 5.72 ଲାଭ 

2018-19 67.92 ଲାଭ 

2019-20 114.82 ଲାଭ 
 

ପରିଶଷି୍ଟ -କ (୨) ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା 

୧୩ 

ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

Net Profit/ 
Loss (ଟଙ୍କା 
ଲେବର) 

2015-16 19570.59 ଲାଭ 8798.75 ଲାଭ 

2016-17 20556.74 ଲାଭ 9087.29 ଲାଭ 

2017-18 12752.63 ଲାଭ 6217.82 ଲାଭ 

2018-19 22731.97 ଲାଭ 10526.29 ଲାଭ 

2019-20 24660.83 ଲାଭ 10576.42 ଲାଭ 
 

ପରିଶଷି୍ଟ -କ (୩)  ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା 

୧୪ 

ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

Net 
Profit/Loss 

(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

2015-16 618.59 ଲାଭ 406.66 େେ ି

2016-17 166.84 ଲାଭ 394.04 େେ ି

2017-18 484.80 ଲାଭ 197.50 େେ ି

2018-19 303.75 ଲାଭ 281.05 େେ ି

NIL 



2019-20 722.29 େେ ି 1352.14 େେ ି
 

୧୫ 

ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2016-17 17.97Cr. 
(ଲାଭ) 

2017-18 19.80 Cr. 
(ଲାଭ) 

2018-19 11.94 Cr. 
(ଲାଭ) 

 

NIL 

୧୬ 

ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2019-20 35 ଲାଭ  29.5 ଲାଭ  
 

0.12 Crore 

୧୭ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ ନଣି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2015-16 20.64 େେ ି

2016-17 1.10 ଲାଭ 

2017-18 89.22 େେ ି

2018-19 7.55 େେ ି

2019-20 2.30 ଲାଭ 
 

 

୧୮ 

ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2015-16 20.64 େେ ି

2016-17 1.10 ଲାଭ 

2017-18 89.22 େେ ି

2018-19 7.55 େେ ି

2019-20 2.30 ଲାଭ 
 

0.60 Crore 

୧୯ ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ବଷ ୍ Gross Profit/Loss Net __ 



(ଟଙ୍କା ଲେବର) Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

2015-16 2819.56 ଲାଭ 788.32 ଲାଭ 

2016-17 2458.25 ଲାଭ 569.69 ଲାଭ 

2017-18 2115.27 ଲାଭ 507.75 ଲାଭ 

2018-19 1962.36 ଲାଭ 439.18 ଲାଭ 

2019-20 2078.84 ଲାଭ 589.39 ଲାଭ 
 

୨୦ 

ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 

(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

2015-16 0.73 ଲାଭ 

2016-17 1.24 ଲାଭ 

2017-18 0.64 ଲାଭ 

2018-19 0.56 ଲାଭ 

2019-20 0.60 ଲାଭ 
 

NIL 

୨୧ 

କଳଙି୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିଜ୍ିଲମିବଟଡ୍ 

 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 

(ଟଙ୍କା ବକାଟ ିବର) 

2015-16 11.98 େେ ି

2016-17 0.01 େେ ି

2017-18 24.18 େେ ି

2018-19 13.46 େେ ି

2019-20 0.54 ଲାଭ 
 

NIL 

୨୨ ବକାଣାକ୍ ବଝାଟ ଲିମିବଟଡ୍                                       __ __ 

୨୩ 

ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

                          

ବଷ ୍ Net Profit/Loss  

2015-16 62.47 Lakh ଲାଭ 

2016-17 306.00 Lakh ଲାଭ 

2017-18 1659.00 Lakh ଲାଭ 

2018-19 123.00 Lakh (Prov.) 

NIL 



ଲାଭ 

2019-20 (ଆକଳନ ଚାଲିଅଛ)ି 

            

୨୪ 

ଓଡଶିା ଗ୍ରାମୟଗହୃ ନମି୍ାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

2015-16 3869.81 େେ ି

2016-17 3850.23 େେ ି

2017-18 3882.81 େେ ି

2018-19 3903.94 େେ ି

2019-20 3910.22 େେ ି
 

NIL 

୨୫ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net Profit/Loss  

2015-16 36,29,27,767.66/-  ଲାଭ 

2016-17 25,49,01,050.78/-  ଲାଭ 

2017-18 15,42,20,091.19/-   ଲାଭ 

2018-19 29,99,12,638.82/-  ଲାଭ 

2019-20 25,26,71,086.15/- ଲାଭ 
 

__ 

୨୬ 

ଇଡବକାଲ୍କଳଙି୍ଗ ଆଇରନବାକ୍ସ୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2015-16 21.18 େେ ି

2016-17 2.99 ଲାଭ 

2017-18 14.35 େେ ି

2018-19 4.70 େେ ି

2019-20 3.45 େେ ି
 

1.75 Crore 

୨୭ 

ଇଡବକାବଲେବରାବକ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆବଲାଏଜ୍ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ବକାଟବିର) 

2015-16 4.02 େେ ି

2016-17 1.38 ଲାଭ 

8.17 Crore 



2017-18 4.83 େେ ି

2018-19 8.43 େେ ି

2019-20 22.76 େେ ି
 

୨୮ 

ଓଡଶିା ମତ୍ସୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍, 
ଭୁବବନଶ୍ଵର 

ବଷ ୍ Net Profit/Loss  

2015-16 1560128.47/-  ଲାଭ 

2016-17 334860.46/-  ଲାଭ 

2017-18 4856272.45/-   ଲାଭ 

2018-19 567752.74/-  ଲାଭ 

2019-20 2098123.37/- େେ ି
 

NIL 

୨୯ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମ 

ବଷ ୍ Net Profit/Loss (ଟଙ୍କା 
ବକାଟବିର) 

2015-16 4.12 Cr. ଲାଭ 

2016-17 4.10 Cr. ଲାଭ 

2017-18 2.48 Cr. ଲାଭ 

2018-19 3.54 Cr. ଲାଭ 

2019-20 0.67 Cr. େେ ି
 

__ 

୩୦ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ନଗିମ 

 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ବକାଟ ିଟଙ୍କାବର) 

Net 
Profit/Loss 
(ବକାଟ ିଟଙ୍କାବର) 

2015-16 1.65 ଲାଭ 1.67 େେ ି

2016-17 0.32 େେ ି 3.01 େେ ି

2017-18 7.62 ଲାଭ 7.37 ଲାଭ 

2018-19 5.26 ଲାଭ 5.16 ଲାଭ 

2019-20 2.06 େେ ି 2.35 େେ ି
 

NIL 

୩୧ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର ନଗିମ 

2015-16: 3750.35 Lakh ଲାଭ (Gross) & 643.01 
Lakh ଲାଭ (Net)  

2016-17: 4910.37 Lakh ଲାଭ (Gross) & 2071.47 
Lakh ଲାଭ (Net)  

2017-18: 5479.59 Lakh ଲାଭ (Gross) & 1317.98 
Lakh ଲାଭ (Net)  

NIL 



2018-19: 5323.63 Lakh ଲାଭ (Gross) & 2047.84 
Lakh ଲାଭ (Net)  

2019-20: 5191.89 Lakh ଲାଭ (Gross) & 1779.55 
Lakh ଲାଭ (Net)  

୩୨ 

ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତଭୂିମିଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 

 

ବଷ ୍ Net Profit/Loss  

2015-16 3002.34 Lakh ଲାଭ 

2016-17 2742.20 Lakh ଲାଭ 

2017-18 5917.49 Lakh ଲାଭ 

2018-19 6072.02 Lakh  ଲାଭ 

2019-20 5859.41 Lakh ଲାଭ 

 
 

__ 

୩୩ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ବଷ ୍ Gross Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

Net 
Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

2015-16 1864.06 ଲାଭ 1217.37 ଲାଭ 

2016-17 2834.60 ଲାଭ 1839.99 ଲାଭ 

2017-18 1148.49 ଲାଭ 814.61 ଲାଭ 

2018-19 1294.62 ଲାଭ 909.78 ଲାଭ 

2019-20 __ __ 
 

125.19 Lakh 

୩୪ 

ବଜ୍ଡବକାଲ 

 

ବଷ ୍ Net Profit/Loss  

2015-16 33.96 Lakh ଲାଭ 

2016-17 467.58 Lakh ଲାଭ 

2017-18 271.65 Lakh ଲାଭ 

2018-19 923.72 Lakh ଲାଭ 

2019-20 610.96 Lakh ଲାଭ 
 

NIL 

୩୫ 

ଓଡଶିା ବକାଇଲା ଓ ଶକି୍ତ ଲିମିବଟଡ୍ 
ବଷ ୍ Net 

Profit/Loss 
(ଟଙ୍କା ଲେବର) 

NIL 



2015-16 94.53 େେ ି

2016-17 215.52 େେ ି

2017-18 305.68 େେ ି

2018-19 280.94 େେ ି

2019-20 184.26 େେ ି
 

୩୬ 

ୱାଟବକା 

 

ବଷ ୍ Net Profit 
/Loss(ଟଙ୍କା 
ଲେବର) 

2015-16 0.38 େେ ି

2016-17 5.21 େେ ି

2017-18 11.79 େେ ି

2018-19 16.97 େେ ି

2019-20 24.50 େେ ି
 

NIL 

                                                                                                                     ପରିଶଷି୍ଟ-‘’  ’’ 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ମୁକ୍ଷକଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ବଧିାନସଭା ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା ୮୮୧ 
(୧୩୨୪)  "CSR ପାଣ୍ଠକି୍ଷର PSU ମାନଙ୍କ ପାଣ୍ଠ ିବନିକି୍ଷର୍ଯାଗ  "ସମବବକ୍ଷର I 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗର   ନାମ COVID-19 ପାଇଁ  ର୍ଚ୍୍ 
କରିଥିବା ଅର୍ଥର୍ ପରିମାଣ ଓ 
ସହାୟତାର ବବିରଣୀ 

୧ ଓଡଶିା କୃଷି ଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 1.00 Crore 

୨ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୪ ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣନଗିମଲିମିବଟଡ୍ ପ୍ରରୁ୍ଯଜ୍ୟ ନୁବହଁ 

୫ ଓଡଶିା ଇଡବକାଲସଫିଓୟାର୍ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୬ ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 92607.00/- 

୭ 
ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"ଖ୍(୧)" ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା 

୮ ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୯ ଓଡଶିା ବସେୁ ଓ ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 



୧୦ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ପ୍ରରୁ୍ଯଜ୍ୟ ନୁବହଁ 

୧୧ ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୧୨ 
ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"ଖ୍(୨)" ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା 

୧୩ 
ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"ଖ୍(୩)" ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା 

୧୪ ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୧୫ ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୧୬ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 2,02,793.00/- 

୧୭ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ ନଣି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୧୮ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 70,470.00 

୧୯ ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  

୨୦ ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୨୧ କଳଙି୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିଜ୍ିଲମିବଟଡ୍ NIL 

୨୨ ବକାଣାକ୍ ବଝାଟ ଲିମିବଟଡ୍ __ 

୨୩ ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୨୪ ଓଡଶିା ଗ୍ରାମୟଗହୃ ନମି୍ାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୨୫ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୨୬ ଇଡବକାଲ୍କଳଙି୍ଗ ଆଇରନବାକ୍ସ୍ ଲିମିବଟଡ୍ 73,881.00 

୨୭ ଇଡବକାବଲେବରାବକ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆବଲାଏଜ୍ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୨୮ ଓଡଶିା ମତ୍ସୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍, ଭୁବବନଶ୍ଵର NIL 

୨୯ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମ NIL 

୩୦ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ନଗିମ NIL 

୩୧ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର ନଗିମ NIL 

୩୨ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତଭୂିମିଉନ୍ନୟନ ନଗିମ NIL 

୩୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ NIL 

୩୪ ବଜ୍ଡବକାଲ NIL 

୩୫ ଓଡଶିା ବକାଇଲା ଓ ଶକି୍ତ ଲିମିବଟଡ୍ 2,00,000/- 

୩୬ ୱାଟବକା NIL 

 



ପିଲାଙୁ୍କ ଶେିାଦାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ 

UDAQ-1325. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ :  

ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଅନ୍ଧ, ମୂକ 
ଓ ବଧିର ପିଲାଙୁ୍କ ଶେିାଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ  ବରାଇ ଉଦୟମବର କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ିଓ ଜ୍ଲି୍ଲାବର 
ସରକାରୀ ବଦିୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମବର ଅନ୍ଧ, ମୂକ ଓ ବଧିର ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀଙ୍କ ଶେିା ଲାଭ ପାଇଁ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବର୍ଯାଜ୍ନା କରିବବକ?ି 

                                                           ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ  
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

       ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଦୃଷି୍ଟ ବାଧିେ, ବାକ୍ ବାଧିେ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିେ ପିଲାଙୁ୍କ ଶେିାଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 
ଅନୁଦାନବର 2 ବଗାଟ ିଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନବର 3 ବଗାଟ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ପରିଚାଳେି ବହଉଅଛ ି। ଏେଦ୍ 
ବୟେେି ସମଗ୍ର ଶେିା ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ସଧାରଣ ବଦିୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମବର ଏମାନଙୁ୍କ  ଶିୋଦାନର ବୟବସ୍ଥା 
ମଧ୍ୟ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମାଧ୍ୟମକ୍ଷର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ 
୨୭.୦୨.୨୦୨୧ 

ୟୁ.ଡ.ି୧୩୨୬. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 
ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମାଧ୍ୟମବର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି  
 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
  ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲା ସବମେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମାଧ୍ୟମବର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ନମିବନ୍ତ ନମିନଲିଖିେ ପଦବେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି: 

୧) ଉନ୍ନେମାନର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜ୍ଲି୍ଲା ସ୍ତରବର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ୋଲିମ ବକନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରେଷି୍ଠା 
କରାର୍ଯାଇଛ ି।  

୨) େୃଣମୂଳ ସ୍ତରବର ନୂେନ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ନପିୂଣ ଶଳି୍ପୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତର ସୁବର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରାର୍ଯାଉଛ ି।  

୩) ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତର ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନମିବନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ 
ଗଠନ କରାର୍ଯାଇ ବସମାନଙ୍କର ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି।  



୪) େୃଣମୂଳ ସ୍ତରବର ନୂେନ ପିଢୀର ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗର ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ/ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର 
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଧୂରୀଣ ଶଳି୍ପୀଙ୍କ େୋବଧାନବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ ।  

୫) ବଜ୍ାର ଚାହଦିା ମୁୋବକ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାରି୍ଯବା ନମିବନ୍ତ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡକିବର ନମୂନା 
ବକିାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର ସୁନାମଧନୟ ଡଜି୍ାଇନର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ ।  

୬) କୁଶଳୀ ଓ ୋଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ବସମାନଙ୍କର ନଜି୍ସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ବକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରେଷି୍ଠା ପାଇଁ ବୟାଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମବର ଋଣ ପ୍ରଦାନ ।  

୭)  ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ଉନ୍ନେ ଧରଣର କମ୍ଶାଳା େର୍ଥା ବାସଗହୃ ନମି୍ାଣ ନମିବନ୍ତ ଆର୍ଥକି 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ ।  

୮) ହସ୍ତଶଳି୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡକି ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ମାଧ୍ୟମବର ବକି୍ରୀବଟାର ବୟବସ୍ଥା । 
ଘକ୍ଷରାଇ ଉକ୍ଷଦୟାଗକ୍ଷର ଭିନ୍ନେମଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 

UDAQ No .1327. ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ: ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟବର  ବରାଇ ଉବଦୟାଗବର ଭିନ୍ନେମମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ସରକାର କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର 
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ?ି 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା  

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

    ରାଜ୍ୟବର ବଭିିନ୍ନ  ବରାଇ ଉବଦୟାଗବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ  ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବଦବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜ୍ବ୍ 
ବଫୟାର୍  (Job Fair) ର ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତ ି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ  ବରାଇ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ 
ବସମାନଙୁ୍କ  ସୁବର୍ଯାଗୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଶେିଣର ବୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 
କରିଛନ୍ତ ି। 

ମହଳିା ସମିତ ିଗୃହ ନମି୍ାଣ  

DUAQ-୧୩୨୮.ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ  :ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି - ରାଜ୍ୟର ପ୍ରବେୟକ ଗ୍ରାମବର ମହଳିା ସମିେ ି ଗହୃ ନମିା୍ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବଲ ୋହାର 
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀୋ ପାଇଁ କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି  

       

 

 



ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 
ରାଜ୍ୟବର ପ୍ରବେୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେବର ମିଶନ ଶକି୍ତ ଗହୃ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହଅିଛ ି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬,୭୫୮ (ଛଅ 
ହଜ୍ାର ସାେ ଶହ ଅଠାବନ (ବଗାଟ ିମିଶନ ଶକି୍ତ ଗହୃ ନମି୍ାଣ ନମିବନ୍ତ ଅନୁବମାଦେି ବହାଇଅଛ ି।  

ବବେନ କମିଶନ ଆଧାରବର ବବେନ ପ୍ରଦାନ 
UD.A.Q.1329. ଶ୍ରୀ ସଞି୍ଜବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ :- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟର 
ବକଉଁ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ବକଉଁ ବବେନ କମିଶନ ଆଧାରବର ବକବେ ବବେନ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି
ୋହାର ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବକ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 

ରାଜ୍ୟବର 36 ବଗାଟ ିସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ ବର୍ଯଉଁ ବବେନ କମିଶନ ଆଧାରବର ବବେନ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ିୋହାର ଏକ ବବିରଣୀ ପରିଶଷ୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି।  

                                                                                                         
                                                                                                                       ପରିଶଷି୍ଟ- 
‘’କ ’’ 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲି୍ଲକ ଦ୍ଵାରା  ବଧିାନସଭା ଅଣ ତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା ୮୮୬ (୧୩୨୯) 

"କ୍ଷବତନ ସମବବକ୍ଷର ”କମିସନ ଆଧାରକ୍ଷର କ୍ଷବତନ ପ୍ରଦାନ I 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗର   ନାମ କ୍ଷବତନ କମିଶନ କ୍ଷବତନ କମିଶନ 
ଆଧାରକ୍ଷର କ୍ଷକକ୍ଷତ 
କ୍ଷବତନ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ?ି 

୧ 
ଓଡଶିା କୃଷି ଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିଶନ 

12.97 Crore 

୨ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 
ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 
(ORSP-

ଷଷ୍ଠ ବବେନ ଆଧାରବର 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ 

୨୦୧୯-୨୦ ଆର୍ଥକି 



2008) ବଷ୍ବର ବବେନ 
ବାବଦବର ଟ. 

୮,୦୦,୧୩,୬୦୯/- 
(ଆଠ ବକାଟ ିବେର 
ହଜ୍ାବର ଛଅ ଶହନଅ) 

ପ୍ରଦାନ କରିଛ.ି 

୩ 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

4,41,82,000/- 

୪ 
ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ 
ପୁଞି୍ଜଲଗାଣନଗିମଲିମିବଟଡ୍ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

 

ମାସକୁ ଟ. ୯.୧୫ ଲେ 
ଟଙ୍କା. 

୫ 

ଓଡଶିା ଇଡବକାଲସଫିଓୟାର୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

 
ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

 
ଷଷ୍ଠ ବବେନ କମିସନ 
ଆଧାରବର ମୂଳ ବବେନ 
ସହେି ୧୧୯% ଡ଼.ିଏ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି. 

୬ 
ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

94.77 Crore 

୭ 

ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 
ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

ୋ.୦୧.୦୧.୨୦
୧୬ ଠାରୁ. 

 

 
(ବବସିକ + ଡ଼.ିଏ.) 

ଜ୍ାନୁୟାରୀ, ୨୦୨୧ – 
ଟ.୧୦.୨୮ ବକାଟ ି. 

୮ 
ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

5 % ଭତ୍ତା 

୯ 

ଓଡଶିା ବସେୁ ଓ ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 
ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

 

 
ମାସିକ ହାରାହାରି 
୭୫,୫୮,୦୪୩/- 
ବବେନ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି. 



୧୦ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

 
ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 
ଆଧାରବର 
ବବେନ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ.ି 

 

 
ମାସିକ ହାରାହାରି 

୭୧୬୬୪୯୯/- ଟଙ୍କା 
ସପ୍ତମ ବବେନ କମିସନ 
ଆଧାରବର ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି. 

୧୧ 
ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

17.03 Crore 

୧୨ 
ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

12% ଭତ୍ତା 

୧୩ 
ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

ମାସିକ ଆନୁମାନକି 
୧୦.୦୫ ବକାଟ ିଟଙ୍କା. 

୧୪ 
ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

7,90,48,579/- 

୧୫ 
ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

12% ଭତ୍ତା 

୧୬ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

__ 

୧୭ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ ନଣି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

5% ଭତ୍ତା 

୧୮ 

ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ କମିସନ 
ଆଧାରବର ମୂଳ ବବେନ 
ସହେି ୧୧୯% ଡ଼.ିଏ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି. 

୧୯ 
ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

୪୧.୩୮ ଲେ 
ଜ୍ାନୁୟାରୀ, ୨୦୨୧ 

ପାଇ. 

୨୦ 
ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ପଞ୍ଚମ ବବେନ 
କମିଶନ 

55.58 Lakh 



୨୧ 
କଳଙି୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିଜ୍ିଲମିବଟଡ୍ 

ବକୌଣସି 
କମ୍ଚାରୀ ନାହାନ୍ତ ି

NIL 

୨୨ ବକାଣାକ୍ ବଝାଟ ଲିମିବଟଡ୍ __ __ 

୨୩ 
ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

7% ଭତ୍ତା 

୨୪ 
ଓଡଶିା ଗ୍ରାମୟଗହୃ ନମି୍ାଣ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 

ଲିମିବଟଡ୍ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

 

120.37 Lakhs 

୨୫ 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

9% ଭତ୍ତା 

୨୬ 

ଇଡ଼କଲ କଳଙି୍ଗ  ଆଇରନବା ୱକ୍୍ସସ୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ କମିସନ 
ଆଧାରବର ମୂଳ ବବେନ 
ସହେି ୧୧୯% ଡ଼.ିଏ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି. 

୨୭ 

ଇଡବକାବଲେବରାବକ୍ରାମ ଆଣ୍ଡ ଆବଲାଏଜ୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ କମିସନ 
ଆଧାରବର ମୂଳ ବବେନ 
ସହେି ୧୧୯% ଡ଼.ିଏ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି. 

୨୮ ଓଡଶିା ମତ୍ସୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍, 
ଭୁବବନଶ୍ଵର 

ପଞ୍ଚମ ବବେନ 
କମିଶନ 

222% ଭତ୍ତା 

୨୯ 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

56% ଭତ୍ତା 

୩୦ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ନଗିମ 

ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ ନଗିମ 
କମ୍ଚାରୀଙୁ୍କ 
ପଞ୍ଚମ ବବେନ 
ଆଧାରବର 
ବବେନ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି. 

ମାସିକ ବବେନର 
ପରିମାଣ ୨୪.୪୩ ଲେ 

ଟଙ୍କା. 

୩୧ 
ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର ନଗିମ 

ଷଷ୍ଠ ବବେନ 
କମିସନ 

ବାଷିକ ୧୪.୭୧ ବକାଟ ି
ଟଙ୍କା ବବେନ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି. 



୩୨ 
ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତଭୂିମିଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

9% ଭତ୍ତା 

୩୩ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ. 

ସପ୍ତମ ବବେନ କମିସନ 
ORSP, ୨୦୧୭ 
ବବେନ ମାଟ୍ରକି୍ସ 

ଆଧାରବର ବବେନ 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି. 

୩୪ 
ବଜ୍ଡବକାଲ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ 

12% ଭତ୍ତା 

୩୫ 

ଓଡଶିା ବକାଇଲା ଓ ଶକି୍ତ ଲିମିବଟଡ୍ 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ. 

Odisha Coal & 
Power Ltd. is 

paying salary to 
its permanent 

employees 
strictly as per 
the pay band 
approved by 

Finance Deptt., 
Government of 

Odisha. 

୩୬ 

ୱାଟବକା 

ସପ୍ତମ ବବେନ 
କମିସନ. 

ସରକାରୀ ନୟିମ 
ଅନୁସାବର ୨୦୧୯-୨୦ 

ପାଇ ଟ. 
୫,୫୯,୨୨,୦୪୭/- 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି. 

ମହଳିା ସ୍ଵଳ୍ପ ରହଣୀରଳ ପ୍ରତଷି୍ଠା 

UD-1330.ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ  :ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- 
ପ୍ରବେୟକ ବଲକବର ମହଳିାସ୍ୱଳ୍ପରହଣୀସ୍ଥଳ ପ୍ରେଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବଲ ବସ ଦଗିବର କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

 



ଉତ୍ତର 
 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ପ୍ରବେୟକ ବଲକବର ମହଳିା ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣୀସ୍ଥଳ ପ୍ରେଷି୍ଠା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବତ୍ତ୍ମାନ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । 
ସ୍ୱଳ୍ପରହଣୀ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ଜ୍ଲି୍ଲାବର 54 ବଗାଟ ିସ୍ୱାଧାର ଗହୃ ଓ 11 ବଗାଟ ିଉଜ୍ଜ୍ଵଳା  ଗହୃର ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛ ି
। 

ଛାଡପତ୍ର ମାମଲାର ସଂ ୟା 

     UD-1331.ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ  :ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 
ରାଜ୍ୟବର ବଗିେ ପାଞ୍ଚବଷ୍ବର ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାରୁ ବକବୋଟ ିଛାଡପତ୍ର  ଟଣା ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସିଛ ିଓ ଅଦାଲେବର ବକବୋଟ ି
ଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ବଚିାରାଧିନ ଅଛ,ି ପାରିବାରିକ ହଂିସା ଉପଶମ କରି ପାରବିାରିକ ଶାନ୍ତ ି ବଫରାଇ ଆଣିବାକୁ 
ସରକାର କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 
 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ରାଜ୍ୟବର ବଗିେ ପାଞ୍ଚବଷ୍ବର ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାରୁ ବକବୋଟ ି ଛାଡପତ୍ର  ଟଣା ବହାଇଛ ି ଓ ଅଦାଲେବର 
ବକବୋଟ ିଛାଡପତ୍ର ମାମଲା ବଚିାରାଧିନ ଅଛ ିଏହ ିବଭିାଗର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁବହଁ । 

 ପାରିବାରିକ ହଂିସାରୁ  ମହଳିାଙୁ୍କ ଉପଶମ ଏବଂ ସୁରୋ ବଦବା ନମିବନ୍ତ   ବରାଇ  ହଂିସା ବବିରାଧୀ 
ଆଇନ, ୨୦୦୫ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପ୍ରେୟକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ସୁରୋ ଅଧିକାରୀ (Protection Officer) ଓ  Service 
Provider ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ବ ାଷଣା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଉକ୍ତ ଆଇନ ଅନୁର୍ଯାଇ Protection 
Officer ଓ Service Provider ମାନଙ୍କ ଜ୍ରିଆବର ଜ୍ଲି୍ଲାମାନଙ୍କବର Domestic incident report 
(DIR) ମାଧ୍ୟମବର ବକସ ଗୁଡକି ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 ଅବବହଳେି ମହଳିା ର୍ଯର୍ଥା  ବରାଇ ହଂିସାର ଶକିାର ବହାଇଥିବା ମହଳିା  ମାନଙୁ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାର୍ଯାଇ 
ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିେ ଓ ସୁରେିେ ରହଣିର ବୟବସ୍ଥା ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ୫୪ ବଗାଟ ିସ୍ୱାଧାର ଗହୃ 
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି , ବର୍ଯଉଁଠାବର  ବସମାନଙ୍କ ଭରଣ ବପାଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ର୍ଯର୍ଥା: 
ଖ୍ାଦୟ,ବପାଷାକ, ଡାକ୍ତରୀ ଚକିତି୍ସା, ବୟକି୍ତଗେ ସ୍ୱଚ୍ଛୋ ସମନ୍ଧେି ସାମଗ୍ରୀ , ପବକଟ ଖ୍ଛ୍ ସୁବଧିା ବର୍ଯାଗାଇ ବଦଉଛନ୍ତ।ି 



        ହଂିସାଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭାବେି ବାଳକିା ଏବଂ ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ସମନିବେ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ 
ବସମାନଙୁ୍କ େେେଣାେ ଚକିତି୍ସା,  ନୟାୟିକ, ମନସ୍ତାତ୍ଵକି, ସହାୟୋ େର୍ଥା ପରାମଶ୍ ବସବା ପ୍ରଦାନ କରିବା 
ପାଇଁ ୩୦ ବଗାଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର One Stop Center (Sakhi) ହସି୍ପଟାଲ ପରିସରବର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି।  

 ପାରିବାରିକ ହଂିସା ଉପଶମ କରି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତ ି ବଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସମାଜ୍ ମଙ୍ଗଳ ବବାଡ୍ 
େତ୍ଵାବଧାନବର ରାଜ୍ୟର ୧୮ ବଗାଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର ୨୨ ବଗାଟ ିପରିବାର ପରାମଶ୍ ବକନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି।   

 ମହଳିାମାନଙ୍କ ସହାୟୋ ନମିବନ୍ତ ମାଚ୍ଚ୍ ୮, ୨୦୧୭ ୋରିଖ୍ଠାରୁ ଏକ ନଶୁିଳ୍କ ବଟଲିବଫାନ, ମହଳିା 
ବହଲପଲାଇନ- ୧୮୧  ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏପି୍ରଲ ୧୭, ୨୦୨୦ ରୁ WhatsApp No 
୭୨୦୫୦୦୬୦୩୯ ମହଳିା ମାନଙ୍କର େେେଣାେ  ସହାୟୋ ଲାଗି ଉଦଷି୍ଟ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

 ରାଜ୍ୟ ମହଳିା ଆବୟାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ପାରବିାରିକ ହଂିସାର ବଗିେ ପାଞ୍ଚବଷ୍ର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ 
ମାମଲା ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ପାରିବାରିକ ହଂିସା ଉପଶମ କରି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତବିଫରାଇ 
ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ମହଳିା ଆବୟାଗ ଦ୍ଵାରା ଆବଶୟକୀୟ ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ିର୍ଯର୍ଥା- ପେମାନଙୁ୍କ ଡକାର୍ଯାଇ 
ସେୟାସେୟ ନରୂିପଣ କରାର୍ଯାଇ ଆଶୁ ସମାଧାନ ନମିବନ୍ତ ପଦବେପ ବନବା, ସମ୍ପକୃ୍ତ କତୃ୍ତପେଠାରୁ ରିବପାଟ୍ େଲବ 
କରିବା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ସରଜ୍ମିନ େଦନ୍ତ କରି ମାମଲା ଗୁଡକିର ତ୍ଵରିେ ଫଇସଲା ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମହଳିା ଆବୟାଗ 
ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ଜ୍ଲି୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାମାନଙ୍କର ଶବିରି ଅଦାଲେମାନ କରି ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାର 
ଅଭିବର୍ଯାଗକାରିଣୀମାନଙୁ୍କ ଡାକ ିବସଗୁଡକିର ଆଶୁ ଫଇସଲା କରାରି୍ଯବା ପାଇ ଁଆବଶୟକୀୟ ପଦବେପମାନ ଗ୍ରହଣ 
କରୁଛନ୍ତ ି। େତ୍ସହେି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାର ପାରିବାରିକ ଅଦାଲେମାନ ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା, ମହଳିା ର୍ଥାନା, ସମସ୍ତ 
ର୍ଥାନାବର ମହଳିା ଓ ଶିଶୁ ବଡସ୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବାରିକ ହଂିସା ଉପଶମ ପାଇଁ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି ।  

  



 

 

 
 



ଜମିକୁ ସ୍ଵତ୍ତ୍ଵଭୁକ୍ତ      
UDAQ .No.  1332 . ଶ୍ରୀ ରକ୍ଷମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ:ି- ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ବକଉଁ ସରକାରୀ ବବୈଷୟିକ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ନାମବର ଅବସି୍ଥେ ଜ୍ମି ସ୍ୱେଭୁକ୍ତ ବହାଇନାହିଁ ୋହାକୁ 
ସ୍ୱେଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି ?    
 

UDAQ .No.  1332 .            ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା 
ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ନମିନଲିଖିେ ସରକାରୀ ବବୈଷୟିକ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଜ୍ମି ସ୍ୱେଭୁକ୍ତ ବହାଇନାହିଁ: 

1. Veer Surendra Sai University of Technology (VSSUT), Burla 
2. Government College of Engineering, Keonjhar 
3. Government College of Engineering, Kalahandi 
4. Institute of Management and Information Technology, Cuttack 
5. Indira GandhiInstitute of Technology, Sarang 
6. ITT, Choudwar 
7. BOSE, Cuttack 
8. BPFTIO, Cuttack 
9. Government, Polytechnic, Deogarh 
10. Government, Polytechnic, Gajapati 

11. Government, Polytechnic, Jajpur 
12. Government, Polytechnic, Bhubaneswar 
13. Government, Polytechnic, Koraput 
14. Government, Polytechnic, Nuapada 
15. Government, Polytechnic, Boudh 
16. Government, Polytechnic, Kalahandi 
17. Government, Polytechnic, Rourkela 

 
ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକୁି ସ୍ୱେଭୁକ୍ତ କରାଇବାପାଇଁ ସରକାର ବହିେି ପଦବେପ ବନଉଛନ୍ତ ି। 
  



Skill Development in Angul 

UDAQ.1333-ଶ୍ରୀ ରକ୍ଷମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 
What steps is Government taking for Skill Development in Angul district? 

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  

ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା , ଓଡଶିା  

ଉତ୍ତର 

With an aim to provide large scale employment and self-
employment opportunities to the youth of the State and to make them 
employable, the State Government has taken up a number of initiative 
through Skill Development and Technical Education Repartment and other 
line Departments of the State. 

To bring convergence amongst Skill Development, training 
programmes those are being implemented by various Departments in the 
state and to scale up skilling activities both in quantitative and qualitative 
terms with an overall objective of making our youth employable and self-
employed, Government has created a unified Authority in the name of 
Odisha Skill Development Authority (OSDA) in 2016-17.  

OSDA is conducting Placement Linked Training Programme(PLTP) 
through Private/Government Project Implementing Agencies (PIAs) since 
2011-12 to train and equip youth of the State with employable skills. Under 
this programme a total no. of 998 youth of Angul District have been trained 
out of which 76 youths have been placed in different Institutions/ 
Organizations. 

Under DDU-GKY training programme conducted by Panchayati Raj 
& Drinking water Department, 5034 youths of Angul district have been 
trained and 1706 youths have been placed during FY 2015-16 to 2020-21. 



Similarly, Under Pradhan Mantri Kaushal Vikash Yojna (PMKVY 2.0-
CSSM) 53 youths have been trained in 2019-20 from this district. Under the 
recently launched PMKVY 3.0, 25 candidates have been mobilized by the 
PIA ‘Safeducate’ for imparting training in Sewing Machine Operator trade. 
The training  will commence very soon. 

Under the Light Motor Vehicle  training programme conducted by 
Transport Department, 350 youth have been trained between 2015-16 to 
2019-20 from Angul district. 

In addition to this, One Govt. ITI, 26 Pvt. ITIs, One Govt. Polytechnic 
and  5 Private Polytechnics are currently functioning in Angul district. One 
new Govt. ITI is under construction at Athamallik.  

ଅନୁକ୍ଷଗାଳକ୍ଷର ଅନାର୍ଥାଶ୍ରମ ପ୍ରତଷି୍ଠା   
1334. ଶ୍ରୀ ରବମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏ: ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି  :- 
ଅନୁବଗାଳ  ଜ୍ଲି୍ଲାର ବକଉଁଠାବର କାହା ଉଦୟମବର ଏଠାବର ବକବେଜ୍ଣ ଅବନ୍ତିଃବାସୀ ରହୁଛନ୍ତ ିଓ ଏହ ିସଂସ୍ଥାକୁ 
ବଗିେ େନି ିବଷ୍ବର ବକବେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
ର୍ଯତ୍ନ ଓ ସୁରୋ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଶଶୁି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁବଗାଳ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଥିବା  05 ବଗାଟ ି ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନକାରୀ 
ଅନୁଷ୍ଠାନର ୋଲିକା, ଏଠାବର ଥିବା ଅବନ୍ତିଃବାସୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହ ି ସଂସ୍ଥାଗୁଡକୁି ବଗିେ େନି ି ବଷ୍ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ଦଆିଗଲା ।  

ପରିଶଷି୍ଟ “କ” 

Sl 
No. 

Name & Address 
of the Child Care 
Institutions 

Number 
of 
inmates 

Fund allotted to the CCIs 

FY 2020-
21 

FY 2019-
20 

FY 2018-
19 

1 Adruta Children 
Home ( a unit of 
RAWA Academy), 

 

 

50,000/- 
(One time 
support 

 

 

 

 



At- Panchamahala, 
PO: Karadagadia, 
Dist: Angul, Pin: 
759122 

67 during 
COVID-19) 

0 0 

2 Athmallik 
Balashram, AT/PO: 
Athamallik, Dist: 
Angul 

13 14,80,752/- 15,83,798/- 12,82,493/- 

3 Khirod Basini 
Kanyashram 
(Managed by Nari 
Surakhya Samiti), 
AT: Jamunali, PO: 
Boinda, Block: 
Chhendipada, Dist: 
Angul, Pin: 759127 

 

 

03 

25,000/- 
(one time 
support 
during 

COVID-19) 

 

 

0 

 

 

0 

4 Nabajiban 
Community 
Center, AT: 
Balaramprasad 
(Kendudhipa), 
Nalco Nagar, 
Angul 

 

 

22 

25,000/- 
(one time 
support 
during 

COVID-19) 

 

 

0 

 

 

0 

5 SAA Adruta 
Children Home, AT: 
Panchamahala, 
PO: Karadagadia, 
Dist: Angul, Pin: 
759122 

 

 

8 

 

 

7,86,767/- 

 

 

8,47,605/- 

 

 

7,91,856/- 



ଅନୟିମିେୋ ଅଭିବର୍ଯାଗର ଫଇସଲା 
UD.A.Q.1336. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ:- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି-  ରାଜ୍ୟର 
ବକଉଁ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗର ବକଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର ଅନୟିମିେୋ ଅଭିବର୍ଯାଗ ବଚିାରାଧୀନ 
ଅଛ ିୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 
ରାଜ୍ୟର ବର୍ଯଉଁ ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର ଅନୟିମିେୋ ଅଭିବର୍ଯାଗ ବଚିାରାଧୀନ 
ଅଛ ିୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ ନଆିର୍ଯାଇଥିବା  ପଦବେପ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

                                                                                                                   ପରିଶଷି୍ଟ-‘’କ ’’ 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ବଧିାନସଭା ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା ୮୯୩ 
(୧୩୩୬) "ଅନୟିମିତତା ଅଭିକ୍ଷର୍ଯାଗର ଫଇସଲା"   ସମବବକ୍ଷର I 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗର   
ନାମ 

କ୍ଷକଉଁ ଅଧିକାରୀ ଓ 
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧକ୍ଷର 
ଅନୟିମିତତା ଅଭିକ୍ଷର୍ଯାଗ 
ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ?ି 

ଫଇସଲା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପର 

ବବିରଣୀ 

୧ 
ଓଡଶିା କୃଷି ଶଳି୍ପ ନଗିମ 

ଲିମିବଟଡ୍ 

 
ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୧)" ବର 
ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛ ି

 

ୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରାର୍ଯାଉଛ ି

୨ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

1. ଡ଼. ବଦବାଶଷି ସ୍ୱାଇଁ 
(Ex Managing 
Director) 
2. େପନ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତ ି
(Ex- SPO Veg) 
3. ସୁେେ ମହାନ୍ତ,ି 
Accountant 

ନଗିମ େରଫରୁ ମାମଲା 
ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଓକଲିନରୁି୍ଯକ୍ତ 
କରାର୍ଯାଇ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି

୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

                      କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୪ ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 



ଏବଂ 
ପୁଞି୍ଜଲଗାଣନଗିମଲିମିବଟଡ୍ 

୫ ଓଡଶିା ଇଡବକାଲସଫିଓୟାର୍ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

                   କଛି ିନାହିଁ                    କଛି ିନାହିଁ 

୬ 

ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

1. ଏ.ବକ.ରାୟ, ପୂବ୍େନ 
ଖ୍ଣି୍ଡୟ ପରିଚାଳକ  
2.ଏସ.ବ.ିସାସମାଲ, 
ପୂବ୍େନ ଖ୍ଣି୍ଡୟ ପରିଚାଳକ  
3.ଡ.ିଓଟା, ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  
4.ପୂଣ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସା, ପୂବ୍େନ  
ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ ପରିଚାଳକ  
5.ମଦନ ବମାହନ ବସଠୀ, 
ଉପ.ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  
6.ଏ.ବକ. ପଟ୍ଟନାୟକ, 
ଖ୍ଣି୍ଡୟ ପରିଚାଳକ  
7.ସୁଧୀର କୁମାର 
ମହାପାତ୍ର, ପୂବ୍େନ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  
8.ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, 
ପୂବ୍େନ ଖ୍ଣି୍ଡୟ ପରିଚାଳକ  
9.ଶ୍ରୀମେୀ ବଜି୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ 
ରାଉେ, ପୂବ୍େନ କନଷି୍ଠ 
ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରିଣୀ  
10.ଶ୍ରୀମେୀ ସନ୍ଧୟାରାଣୀ 
ତ୍ରପିାଠୀ, ପୂବ୍େନ କନଷି୍ଠ 
ପ୍ରଶାସନକି ଅଧିକାରିଣୀ  
11.ବଶି୍ଵନାର୍ଥ ମହନ୍ତ, 
ଉପ.ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  

ଅଧିକୃେ ବଭିାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ଦ୍ଵାରା େଦନ୍ତ କରାର୍ଯାଇ 

ସମାଧାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ପୁନିଃ 
ବଭିାଗୀୟ ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ 

କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକିର ଆଶୁ 
ସମାଧାନ ନମିବନ୍ତ ନୟିମିେ 
ବୟବଧାନବର ସମୀୋ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ବକବେକ 

ବେତ୍ରବର ଗ୍ରହୀେ ଅନୟିମିେୋ 
ପାଇଁ ନଲିମବନ ମଧ୍ୟ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 



12.ବକି୍ରମ କୁମାର 
ସାହୁ,ଉପ.ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  
13.ବଶି୍ଵଜ୍େି ରାଉେ,ଉପ 
ଖ୍ଣି୍ଡୟ ପରିଚାଳକ  
14.ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର 
କର,ଉପ.ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  
15.ଏସ. 
ଜ୍ଗନ୍ନାର୍ଥ,ଉପ.ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  
16.ଋେନାକର 
ପାତ୍ର,ଉପ.ଉପ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 
ପରିଚାଳକ  

17.ମବହଶ୍ଵର 
ପ୍ରଧାନ,ପୂବ୍େନ ଖ୍ଣି୍ଡୟ 

ପରିଚାଳକ 

୭ 

ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

୧. ଲାଲା ଅମୀୟ କୁମାର 
ଦାସ - ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ 
(ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି) 
 
 
୨. ବଳରାମ ପାଢୀ- ଉପ- 
ପରିଚାଳକ(ସୁରୋ) 
 
 
 
୩. ଲୀନ ପି୍ରୟଦଶିନୀ - 
ସିନୟିର ଫାମ୍ାସିଷ୍ଟ  
 
୪. ବସକ ସଫିୟାକ 

ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିବପାଟ୍ ଆଧାରବର 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଫାଇଲ 

ପଠାର୍ଯାଇଛ ି 
 

ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିବପାଟ୍ ଆଧାରବର 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଫାଇଲ 

ପଠାର୍ଯାଇଛ ି 
 
 

ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଚାଲୁ ରହଛି ି
 

Charge sheet 



ଅହମଦ - ମାଇନଙି୍ଗ ବମଟ 
ବଗ୍ରଡ଼-୨ 

issued.  

୮ 

ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

ଶ୍ରୀ ବଶି୍ଵଜ୍େି ବଶି୍ଵାଳ, ବରିଷ୍ଠ 
ପରିଚାଳକ (ସିଭିଲ)ଙ୍କ 
ବରୁିଦ୍ଧବର ଅନୟିମିେୋ 
ଅଭିବର୍ଯାଗ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 

ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି। 

ୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ବକାଟ୍ବର ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି। 

୯ 

ଓଡଶିା ବସେୁ ଓ ନମି୍ାଣ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ନଗିମର ୩ ଜ୍ଣ 
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ନାମବର 
ଅନୟିମିେୋ ମାମଲା 
ଦୁନ୍ୀେ ିନବିାରଣ 
ବଚିାରାଳୟବର 
ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି

ବଚିାରାଳୟବର ବଚିାରାଧୀନ 
ଅଛ ି

୧୦ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବର୍ଯାଗାଣ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ଏହ ିଉବଦୟାଗର ସମୁଦାୟ 
୪୦ଜ୍ଣଙ୍କ ଅନୟିିମିେୋ 
ଅଭିବର୍ଯାଗ ପରିଶଷି୍ଟ-
"କ(୨)" ବର ସଂଲଗ୍ନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି

ୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରାର୍ଯାଉଛ ି

୧୧ ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

                   କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୧୨ ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ଉତ୍ପାଦନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

                   କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୧୩ 
ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ନଗିମ 

ଲିମିବଟଡ୍ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୭)"  ବର 
ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛ ି

ୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରାର୍ଯାଉଛ ି

୧୪ 
ଗ୍ରୀଡ୍ ବକା ଲିମିବଟଡ୍ 

              ବକୌଣସି 
ଅଧିକାରୀ ବା କମ୍ଚାରୀଙ୍କ 
ବରୁିଦ୍ଧବର ଅଭିବର୍ଯାଗ ନାହିଁ 

କଛି ିନାହିଁ 

୧୫ 
ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୩)"  ବର 
ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛ ି

 

ୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରାର୍ଯାଉଛ ି



 

୧୬ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ 
ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣ ନଗିମ 

ଲିମିବଟଡ୍ 

              ବକୌଣସି 
ଅଧିକାରୀ ବା କମ୍ଚାରୀଙ୍କ 
ବରୁିଦ୍ଧବର ଅଭିବର୍ଯାଗ ନାହିଁ 

କଛି ିନାହିଁ 

୧୭ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ 
ନଣି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ ନଗିମ 

ଲିମିବଟଡ୍ 

1. ଶ୍ରୀ ମଙୁ୍ଗଳ ିଚରଣ 
ବବବହରା- ବଡପୁଟ ି
ମୟାବନଜ୍ର (ଭିଜ୍ଲିାନସ 

ବକସ ନମବର -64/2018) 
2. ଶ୍ରୀ ବକି୍ରମ ବକଶରୀ ମଲ୍ଲ 

- ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବପ୍ରାବଜ୍କି 
ମୟାବନଜ୍ର (ଭିଜ୍ଲିାନସ 
ବସଲ ପି.ଏସ. ବକସ 
ନମବର-9/2017 )   

1. ଶ୍ରୀ ମଙୁ୍ଗଳ ିଚରଣ 
ବବବହରାଙୁ୍କ ଜ୍ଏଣ୍ଟ ମୟାବନଜ୍ର 
(ଇନଚାଜ୍୍) ପଦରୁ ହଟାଇ 
ବଡପୁଟ ିମୟାବନଜ୍ର ପଦବର 
ସ୍ଥାପିେ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି 

2. ଶ୍ରୀ  ବକି୍ରମ ବକଶରୀ ମଲ୍ଲଙୁ୍କ 
ଦୁନ୍ୀେ ି ଟାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ 
ବଫରାଇ ଆଣି ମୁଖ୍ୟ 

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟବର ଅର୍ଥ୍ କାରବାର 
ବହଉନଥିବା ସ୍ଥାନବର ଅବସ୍ଥାପିେ 

କରାର୍ଯାଇଅଛ ି

୧୮ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

                   କଛି ିନାହିଁ                    କଛି ିନାହିଁ 

୧୯ 
ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପନଗିମ 

ଲିମିବଟଡ୍ 

୪ ଜ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମବର ଅନୟିମିେୋ 
ଅଭିବର୍ଯାଗ ମାମଲା 
ବଚିାରାଧୀନ ରହଛି ି

ଅଭିବର୍ଯାଗ ପତ୍ର ଦାଖ୍ଲ 
କରାର୍ଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ 
ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କମ୍କେ୍ା 
ନବିୟାଜ୍େି ବହାଇଛନ୍ତ ି

୨୦ ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

                କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୨୧ କଳଙି୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିଜ୍ିଲମିବଟଡ୍                 କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୨୨ ବକାଣାକ୍ ବଝାଟ ଲିମିବଟଡ୍ __ __ 

୨୩ 
ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୪)" ବର 
ସଂଲଗ୍ନ କରାର୍ଯାଇଛ ି

 
 

ୋହାର ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ 
ଶଙୃ୍ଖଳାଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 

କରାର୍ଯାଉଛ ି

୨୪ ଓଡଶିା ଗ୍ରାମୟଗହୃ ନମି୍ାଣ 
ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 

1. Sri Sanjay 
Mohanty- Ex-

05 nos. Of 
employees from sl 



ଲିମିବଟଡ୍ Asst. Manager 
2. Sri Swasti 
Ranjan 
Mohapatra, 
Company 
Secretary 
3. Sri Pradeep 
Kumar Rout, 
Accounts Officer. 
4. Sri 
Chittaranjan 
Mallick, 
Accountant 
5. Sri Satya 
Prakash 
Behera,Junior 
Officer 
6. Sri Jnanendra 
Swain, Asst. 
System Analyst 
7. Sri Umesh Ch. 
Swain, Recovery 
Assistant 
8. Sri Anand Rao, 
Asst. Manager 
9. Sri K.C. Sahoo, 
Asst. Accounts 
Officer 
10. Sri R.B 
Muduli, P.A. 

No.02 to 06 have 
dismissed from 
service. Sl No.1 
resigned from 

service and Sl No.7 
to 10 inquiry /trial is 

going on against 
them. 

୨୫ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ Sri Pradipta The Commissioner 



ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ Ranjan Pattnaik 
(Retd.), Ex-Branch 
Manager, OSBC 

Angul deprot. 
The Departmental 
inquiry is pending 

before 
Commissioner for 

Departmental 
inquiries & 
inquiring 
authority.  

for Departmental 
Inquiries & inquiring 

Authority 
communicated the 

date for hearing and 
inquiry of the matter.  

୨୬ 

ଇଡବକାଲ୍କଳଙି୍ଗ 
ଆଇରନବାକ୍ସ୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

                   ଶ୍ରୀ ସପନ 
କୁମାର ଦାସ, ସାଧାରଣ 
ପରିଚାଳକ, IKIWL ବର 
ପରିଚାଳନା ନବିଦ୍ଧ୍ଶକ 
ଭାବବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା 
ସମୟବର ବହାଇଥିବା 
ଅନୟିମିେୋର ଅଭିବର୍ଯାଗ 
ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି

ବହାଇଥିବା ଅଭିବର୍ଯାଗ ର େଦନ୍ତ 
ପାଇଁ Enquiry Officer  
ନରୁି୍ଯକି୍ତ କରାର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ 
enquiry report ପାଇବା 
ପବର ଅଭିବର୍ଯାଗ ଉପବର ବହିେି 
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଆିରି୍ଯବ                    

୨୭ ଇଡବକାବଲେବରାବକ୍ରାମ 
ଆଣ୍ଡ ଆବଲାଏଜ୍ ଲିମିବଟଡ୍ 

                   କଛି ିନାହିଁ                    କଛି ିନାହିଁ 

୨୮ 

ଓଡଶିା ମତ୍ସୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ 
ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍, 
ଭୁବବନଶ୍ଵର 

1. ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାର୍ଥ ବଜ୍ନା, 
ପୂବ୍େନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧିକାରୀ, ନଗିମର 

ଛତ୍ରପୁର ବପବଟ୍ରାଲ ଟାଙି୍କ, 
ଛତ୍ରପୁର, ଗଂଜ୍ାମ  

 
2. ଶ୍ରୀ ଭୀମବସନ ବଜ୍ନା, 
ପୂବ୍େନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ 
ଅଧିକାରୀ, ନଗିମର 

1. ୋଙ୍କ ବବିରାଧବର 
ଅର୍ଥ୍ବନୌେକି ଅପରାଧ ଶାଖ୍ା, 
ଭୁବବନଶ୍ଵର ବର ବକସ ନମବର 4 
ୋ.22.01.2015 ଭାରେୀୟ 
ପିଙ୍ଗଳା ବକାଡ଼ 409 ଧାରା 

ଅନୁର୍ଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ବସ 

ୋ05.02.2015 ବର ଗିରଫ 
ବହାଇ କାରାଗାରବର ଅଛନ୍ତ ି  



ଖ୍ରିନାସୀ ବପବଟ୍ରାଲ ଟାଙି୍କ, 
ଖ୍ରିନାସୀ, ରାମନଗର, 

ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା   

 
2. ୋଙ୍କ ବବିରାଧବର ଜ୍ମବୁ 

ସାମୁଦି୍ରକ ର୍ଥାନାବର ଚଠି ିନମବର 
85 ୋ.22.01.2020 ଦ୍ଵାରା 

FIR ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି

୨୯ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ 
ପରିବହନ ନଗିମ 

1. Shri Sudhir 
Behera, Dist. 

Transport 
Manager 

2. Shri Amir 
Kumar Pattnaik, 

Asst. Works 
Engineer 

3. Shri Sashi 
Kanta 

Samantaray, 
Foreman 

4. Shri Maguni 
Mohanty, Unit In-

charge 
5. Shri G.Ananda 

Dora, Unit In 
charge 

6. Shri Dillip 
Kumar 

Choudhury, 
Foreman 

7. Shri Dhiren 
Kumar Dash, 

Foreman 

ଆଶୁ ଫଇସଲା ପାଇଁ କ ି
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି

୩୦ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ୍ନଗିମ ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୫)" ବର ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୪)" ବର ପ୍ରଦାନ 



ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି କରାର୍ଯାଇଛ ି

୩୧ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର 
ନଗିମ 

ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୬)" ବର 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି

ପରିଶଷି୍ଟ-"କ(୫)" ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି

୩୨ 
ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ 

ଭିତ୍ତଭୂିମିଉନ୍ନୟନ ନଗିମ 

ଉକ୍ତ ନଗିମର ବକୌଣସି 
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର 
ଅନୟିମିେୋ ଅଭିବର୍ଯାଗ 

ନାହିଁ 

ଏହାର ଆବଶୟକୋ ନାହିଁ 

୩୩ 

ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନଗିମ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

       ଜ୍ବଣ କମ୍ଚାରୀ 
ବରୁିଦ୍ଧବର ଅନୟିମିେୋ 
ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା-୧ 
ୋ.୧୨.୦୩.୨୦୧୯ ରିଖ୍ 
ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି

େଦନ୍ତ ରିବପାଟ୍ ଦାଖ୍ଲ 
କରାଗଲା ପବର De -Novo 
େଦନ୍ତ ପାଇଁ ନବିଦ୍ଧ୍ଶ ବହାଇଅଛ ି
ଏବଂ ଏହ ିେଦନ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ଚାଲୁ 

ରହ ିଅଛ ି  

୩୪ ବଜ୍ଡବକାଲ                    କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୩୫ ଓଡଶିା ବକାଇଲା ଓ ଶକି୍ତ 
ଲିମିବଟଡ୍ 

                   କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

୩୬ ୱାଟବକା                    କଛି ିନାହିଁ କଛି ିନାହିଁ 

 ାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ       
UDAQ No .1337 .ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟର ବକଉଁ ସରକାରୀ ବବୈଷୟିକ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ, ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ମହାବଦିୟାଳୟ, ବଦିୟାଳୟ, ସରକାରୀ 
ଶଳି୍ପ ୋଲିମ ପ୍ରେଷି୍ଠାନବର ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ବକଉଁ ପଦବୀରୁ ବକବେ ପଦବୀ ଖ୍ାଲି ଅଛ ି ଓ ୋହା ପୂରଣପାଇଁ କ ି
ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି ?        
 

UDAQ No .1337             .ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା 
ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
 
ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ବବୈଷୟିକ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟ େର୍ଥା ସରକାରୀ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ମହାବଦିୟାଳୟବର ଥିବା ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ 
ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାର ବବିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ବସହପିରି ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି 
ବଦିୟାଳୟବର େର୍ଥା ସରକାରୀ ଶଳି୍ପ ୋଲିମ ପ୍ରେଷି୍ଠାନବର ଥିବା ମଞ୍ଜରୁୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ 
“ଖ୍” ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଛ ି। 
 ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ପଦବୀ ଗୁଡକୁି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହିେି ପଦବେପ ବନଉଛନ୍ତ ି।  



EPF ଓ ESI ଲାଗୁ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ  

UDAQ No.୧୩୩୮. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ :- ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟବର ବକଉଁ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ  କମ୍ଚାରୀଙ୍କ EPF ଓ 
ESI ସୁବଧିା କରାର୍ଯାଇନାହ ିୋହା ଲାଗୁ ପାଇଁ କ ିପଦବେପ କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
   ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ସରକାରୀ ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୟିମିେ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ  କମ୍ଚାରୀ 
ମାବନ GPF (GENERAL PROVIDENT FUND) / NPS (NATIONAL PENSION 
SYSTEM) ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତ ି।  

 ଏେଦ ବଯେୀେ ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କବର କାର୍ଯ୍ୟରେ Out Sourced କମ୍ଚାରୀ ମାନଙ୍କର EPF ଓ 
ESI ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି।     

ଅକ୍ଷନ୍ତବାସୀଙୁ୍କ ସୁରୋ 
 

UDAQ 1339. ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ: ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀବର ରହୁଥିବା ଅବନ୍ତବାସୀ ଓ ଅବନ୍ତବାସିନୀମାନଙ୍କ ସୁରୋ ପାଇଁ 
ସରକାର କ ିସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତ ି? 

ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ଏହ ିବଭିାଗ ବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଂକ ପାଇଁ ବକୌଣସି    ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ର ବୟବସ୍ଥା ନାହିଁ | କନୁି୍ତ ସରକାରୀ ନୟିମ 
ଅନୁସାବର ନରିାଶ୍ରୟ ଭିନ୍ନେମ ବୟକି୍ତ ମାନଂକୁ ଜ୍ରାନବିାସ କମିବା Beggar Home ବର ରଖିବା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା 
ଅଛ ି|    

କପଡା ତଆିରି କ୍ଷହଉଥିବା ରାନ  
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୪୦. ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟର 
ବତ୍ତ୍ମାନ ବକଉଁ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର କପଡା େଆିରି ବହଉଅଛ;ି ଏହାର ଚାହଦିା ବବିଶଷ କରି ବକଉଁଠି ଅଧିକ ୋର ସ୍ଥାନ 
ସହେି ଜ୍ଣାଇବବ କ ି?  

 
 



ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
   ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ହସ୍ତେନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର େଆିରି ବହଉଛ ି । େନମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ୍ ସ୍ଥାନ ଗୁଡକିର ନାମ 
ନମିନବର ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରାଗଲା ।  

କ୍ର.ନଂ ଜଲି୍ଲାର ନାମ ପ୍ରମୁ   ରାନ 

୧ କଟକ ନୂଆପାଟଣା, ନରସିଂହପୁର, ମଣିଆବନ୍ଧ, ବଡ଼ମବା ଓ ମଣିଜ୍ଙ୍ଗା  

୨ ର୍ଯାଜ୍ପୁର ବଗାପାଳପୁର  

୩ ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା ବକାବରଇ 

୪ ଜ୍ଗେସିଂପୁର ବଡବାଗ 

୫ ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା ରାଉେପଡା, ସାନପଦର ଓ ୋରାବବାଇ 

୬ ପୁରୀ ମଉଜ୍ବିବଗ 

୭ ନୟାଗଡ଼ ଖ୍ଣ୍ଡପଡା, କଇଁଫୁଲିଆ ଓ ରାଜ୍ସୁନାଖ୍ଳା 

୮ ବଢଙ୍କାନାଳ ସରକପାଟଣା 

୯ ବବୌଦ୍ଧ ବବୌଦ୍ଧ, ମନମୁଣ୍ଡା ଓ କଣ୍ଟାମାଲ 

୧୦ ବାବଲଶ୍ଵର ଖ୍ଇରା, ଓଉପଦା ଓ ମାକଡିଆି,  

୧୧ ଗଞ୍ଜାମ ପୀେଳ, େହ୍ମପୁର, ଆସ୍କା ଓ ପଦମନାଭପୁର,  

୧୨ ବକନୁ୍ଦଝର ଅତ୍ତା ଓ ଫକୀରପୁର 

୧୩ ବରଗଡ ବରପାଲି, ବବିଜ୍ପୁର, ବାରଗଡ଼, ବସାବହଲା, ଅୋବରିା, ବଭବଡନ, ଭଟଲି, ପଦମପୁର, ଆମବାବନା, 
ଗାଇସିବଲଟ ଓ ଝାରବନ୍ଧ 

୧୪ ସମବଲପୁର କରବଡାଲା ବଇଜ୍ାମୁଣ୍ଡା, ଚାରପଲି, ହୁମା ଓ କନ୍ଧରା 

୧୫ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ, ଆଗଲପୁର, ବଦଓଗଁା, ବବଲପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର 

୧୬ ସୁବର୍୍ଣ୍ପୁର ବସାନପୁର, ବରିମହାରାଜ୍ପୁର, ସାଗରପାଲୀ, ଉଲୁ୍ଲଣ୍ଡା, େରଭା, ବନିକା ଓ ଡୁଙୁ୍ଗରିପାଲୀ 

୧୭ ବକାରାପୁଟ ବକାଟପାଡ଼ 

୧୮ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାଙି୍ଗରିଗୁଡା 

୧୯ କଳାହାଣି୍ଡ ଚବିଚଇଗୁଡା 

୨୦ ନୂଆପଡା ସିନାପାଲୀ 

୨୧ ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲିକ  

  
ଏହାର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ରୋ ବର୍ଯାଗଁୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରେ ିବକାଣ ଅନୁବକାଣବର େର୍ଥା ରାଜ୍ୟ ବାହବର ଓ ବବିଦଶବର ମଧ୍ୟ 

ଏହାର ଚାହଦିା ରହଛି ି । ଏହ ିହସ୍ତେନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ରର ଅଧିକ ଚାହଦିା ଥିବା ପ୍ରମୁଖ୍ ସ୍ଥାନ ଗୁଡକି ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ ବକାଲକୋ, 



ମୁମବାଇ, ଦଲି୍ଲୀ, ଭୁବବନଶ୍ଵର, କଟକ, ବକନ୍ଦ୍ରପଡା, େହ୍ମପୁର, ସମବଲପୁର, ବରଗଡ, ବଦବଗଡ, ପଦମପୁର, 
ନାକଟବିଦଉଳ, ବଷାବହଲା, ପୁରୀ, ରାଉରବକଲା, ଦାମନବର୍ଯାଡ,ି ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ବଢଙ୍କାନାଳ, ବାବଲଶ୍ଵର, 
ଭଦ୍ରକ, ବରଢାବଖ୍ାଲ, ଭବାନୀପାଟନା, ଜ୍ୟପୁର, ବକାରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡା ଇେୟାଦ ି । ଏେଦ୍ 
ବୟେୀେ, ରାଜ୍ୟର ଅନୟାନୟ ଜ୍ଲି୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଓ ଅନୟାନୟ ସହର ମାନଙ୍କବର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚାହଦିା ରହଅିଛ।ି  

Bank Loan  ଅକ୍ଷପୋକ୍ଷର ଥିବା ପୁଅ ଝଅିଙ୍କ ତାଲିକା ଶେିା 

UDAQ.1341-ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି-  କଳାହାଣି୍ଡ 
ଜ୍ଲି୍ଲାବର  Development ମାଧ୍ୟମବର ବକବେ ଜ୍ଣ ପୁଅ ଝଅି Training ପାଇ Bank Loan ଅବପୋବର 
ରହଛିନ୍ତ ିୋର ଏକ ୋଲିକା ବଦବବ କି; ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକଉଁ Interest ବର ଓ ବନିା Security ବର Loan 
ବଦବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ିକ?ି 

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା , ଓଡଶିା  

ଉତ୍ତର 

             କଳାହାଣି୍ଡ  ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବଗିେ 10 ବଷ ୍(2011-12 ରୁ 2020-21) ମଧ୍ୟବର  ଓଡଶିା ଦେୋ ବକିାଶ 
କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି Placement Linked Training Programme ଅଧୀନବର 2215 ଜ୍ଣ 
ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ବବବଳ େନମଧ୍ୟରୁ 1023 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

            ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବକୌଶଳ ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନା (PMKVY-2.0, CSSM) ଅଧୀନବର ଓଡଶିା ଦେୋ 
ବକିାଶ କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଳାହାଣି୍ଡ  ଜ୍ଲି୍ଲାବର  ବଗିେ 02 ବଷ୍ (2018-19 ରୁ 2019-20) ମଧ୍ୟବର Self 
Employed Tailor & Asst., Electrician trade ବର 85   ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

          କଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର 2020-21 ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର Skill Development Training  ପାଇ 20 
ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀ  ଓଡଶିା ଦେୋ ବକିାଶ କତୃ୍୍ତପେଙ୍କ ଅଧୀନବର ପ୍ରଚଳେି Nano Unicorn ବର୍ଯାଜ୍ନା 
ମାଧ୍ୟମବର Loan ପାଇଁ ନାମ ପଞି୍ଜକରଣ କରିଛନ୍ତ।ି  ବସଥି ମଧ୍ୟରୁ 18 ଜ୍ଣ Loan ବନଇ ସାରିଥିବା ବବବଳ, 
ମାତ୍ର 2 ଜ୍ଣ  Loan ଅବପୋବର ଅଛନ୍ତ।ି Nano Unicorn ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ବନିା Interest ଓ ବନିା 
Security ବର Loan ବଦବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି  

           Panchayati Raj & Drinking water ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି DDU-GKY କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଅଧୀନବର କଳାହାଣି୍ଡ  ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବଗିେ 06  ବଷ୍ (2015-2016 ରୁ 2020-21) ମଧ୍ୟବର SMO, 
Electrical, Plumber, Computer Operator, CNC Operator & Nursing trade  ବର 
ବମାଟ 6,258  ଜ୍ଣଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ େନମଧ୍ୟରୁ ବମାଟ 4,759 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 



ଏେଦ ବଯେୀେ Panchayati Raj & Drinking water ବଭିାଗ ଅଧୀନବର ଥିବା Rural Self 
Employment Training Institutes(RSETI) ମାଧ୍ୟମବର 2019-2020  ମସହିାବର କଳାହାଣି୍ଡ 
ଜ୍ଲି୍ଲାବର 616 ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀ ଏବଂ 2020-2021 ମସିହାବର 465 ରୁ୍ଯବକ ଓ ରୁ୍ଯବେୀ ୋଲିମ ବନଇଛନ୍ତ।ି 
2019-2020 ମସିହାବର 450 ରୁ୍ଯବକ ଓ ରୁ୍ଯବେୀ Bank Loan ପାଇଛନ୍ତ ିଏବଂ 64 ଟ ିଦରଖ୍ାସ୍ତ Bank 
Loan approval ଅବପୋବର ଅଛ।ି  

କଳାହାଣି୍ଡକ୍ଷର ବଜି୍ଞାନ ପାକ୍  

UD-1342 .ଶ୍ରୀ ଭୁପିନ୍ଦର ସିଂହ :ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- କଳାହାଣି୍ଡବର ଏକ ବଜି୍ଞାନ 
ପାକ୍ ବଖ୍ାଳବିବ କ,ି ଏଥିପାଇଁ ବକବେ ଜ୍ାଗା ଓ ବକବେ ଅର୍ଥ୍ର ଆବଶୟକୋ ରହଛି ିଓ ଏହା ଦ୍ଵାରା କ ିକ ିBenefit 
ମିଳପିାରିବ,ଜ୍ଣାଇବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର Science Centre/Park ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନଷି୍ପ୍ତ୍ତ ି
ବନଇଛନ୍ତ ି । ପ୍ରର୍ଥମ ଦଫାବର ରାଜ୍ୟର 10 ବଗାଟ ି ଜ୍ଲି୍ଲା ର୍ଯର୍ଥା ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବକନୁ୍ଦଝର, 
ବକାରାପୁଟ, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବଲାଙି୍ଗର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଜ୍ଗେସିଂହପୁର ଜ୍ଲି୍ଲା ଗୁଡକିବର ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର/ପାକ୍ ପ୍ରେଷି୍ଠା 
କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା ରହଛି ି ଏବଂ ଦେିୀୟ ଦଫାବର ରାଜ୍ୟର ଅନୟ 10 ବଗାଟ ିଜ୍ଲି୍ଲା ର୍ଯର୍ଥା ବବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡା, 
ର୍ଯାଜ୍ପୁର, ରାୟଗଡା, ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା, ଗଜ୍ପେ,ି ଅନଗୁଳ, ବାବଲଶ୍ଵର ଏବଂ କଟକବର ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର/ପାକ୍ 
ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା ରହଛି ି । ପରବତ୍ତ୍ୀ ସମୟବର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥକି ପରିସି୍ଥେ ି ଓ ଅନୁଦାନରାଶରି 
ଉପଲବ୍ଧୋକୁ ବଚିାରକରି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରବମ କଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲା ସବମେ ଅନୟ ଜ୍ଲି୍ଲା ଗୁଡକିବର ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର/ପାକ୍ 
ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଚେି ନଷି୍ପ୍ତ୍ତ ିନଆିରି୍ଯବ ।  

 ଏକ ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର/ପାକ୍  ର ପ୍ରେଷି୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫ ଏକର ଜ୍ମିର ଆବଶୟକୋ ରହଛି ି ଏବଂ ବଗାଟଏି 
ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ  ୬.୫ ବକାଟ ିଟଙ୍କା ବୟୟ ଅଟକଳ ରହଛି ି। 

 ଉକ୍ତ ପାକ୍ବର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜି୍ଞାନ ସମବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ର୍ଯର୍ଥା ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ଗହୃ, ବବୈଜ୍ଞାନକି ପରୀୋଗାର, 
ୋରାମଣ୍ଡଳ ିଇେୟାଦ ିସ୍ଥାପନ କରାରି୍ଯବାର ବୟବସ୍ଥା ରହଛି ି  ର୍ଯାହାଦ୍ଵାରା ସ୍କଲୁ ଓ କବଲଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର 
ବଜି୍ଞାନ ପ୍ରେ ିଆଗ୍ରହ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ । ଏହା ବୟେୀେ ସାଧାରଣ ଜ୍ନୋ ବଜି୍ଞାନ ସମବଦ୍ଧବର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆରହଣ 
କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ଧବଶି୍ଵାସ ଠାରୁ ଦୁରବର ରହବିବ ।  

SHG Group ଜରିଆକ୍ଷର ଛତୁଆ ସଂଗ୍ରହ  
UD.1343. ଶ୍ରୀ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 



  (କ) କଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକଉଁ ବକଉଁ Block ରୁ ବକଉଁ ବକଉଁ SHG Group ଜ୍ରିଆବର ଛେୁଆ 
ସଂଗ୍ରହ ବହଉଅଛ,ି ଏହାର ପରିମାଣ ବକବେ ଓ ବଷ୍କୁ ବକବେ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଉଅଛ,ି ଏହାର ପରିମାଣ ବକବେ ଓ ବକବେ 
ଅର୍ଥ୍ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଉଅଛ,ି ଜ୍ଣାଇବବ କ;ି ଏବଂ (ଖ୍) ବକଉଁ ବକଉଁମାବନ Supply କରୁଛନ୍ତ ି ୋଙ୍କର ନାମ ସହେି 
ୋଲିକା ବଦବବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ 
 କଳାହାଣି୍ଡ  ଜ୍ଲି୍ଲାର ୧୪ଟ ିବଲକବର  ଛେୁଆ ବର୍ଯାଗାଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀର ନାମର ୋଲିକା 
ଏବଂ ଛେୁଆ ପରିମାଣ ଓ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହାଇଥିବା ଅର୍ଥ୍ର ବବିରଣୀ ପରଶିଷି୍ଟ-‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

ଲାଞି୍ଜଗଡଠାକ୍ଷର ITI କ୍ଷ ାଲିବା  
UDAQ No.-1344 . ଶ୍ରୀ ଭୂପୀନ୍ଦର ସିଂହ  :- ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ:ି-  ରାଜ୍ୟର ବକଉଁ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ନୂେନ ITI ବଖ୍ାଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଏହ ିଭିେରୁ ବକବେ ଓ 
ନଲ୍ା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କଛି ିପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକ ି? 

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାଏକ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
 ରାଜ୍ୟବର ୨୪ ବଗାଟ ି ନୂେନ ITI ବଖ୍ାଲିବାକୁ ନଷି୍ପ୍ତ୍ତ ିବହାଇଅଛ ି । ଏହାର ଏକ ୋଲିକା ପରଶିଷି୍ଟ “କ” 
ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

 ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ କଳାହାଣି୍ଡ ଜ୍ଲି୍ଲାର ଧମ୍ଗଡ ଉପଖ୍ଣ୍ଡବର Power Grid Corporation CSR ପାଠିର ି
ସହାୟୋବର ଏକ ନୂେନ ସରକାରୀ ITI ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।  

 ନଲ୍ା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ନୂେନ ITI ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ବତ୍ତ୍ମାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖ୍ବର ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ 
ନ।ହିଁ  ।   

  



List of 24 numbers of new Government ITIs approved  
under State Plan/MSDP/LWE scheme 

 

 
Sl No.      District Name and location of the 

new Government ITI 

1 Jagatsingpur ITI, Jagatsingpur 

2 Puri ITI, Krushnaprasad 

3 ITI, Sadar, (Rua) Puri 

4 Ganjam SDTE, Bhanjanagar 

5 ITI, Patrapur 

6 Bolangir ITI, Kantabanji 

7 Dhenkanal ITI, Parjang 

8 Kalahandi ITI, Dharmagarh 

9 Kendrapada ITI, Rajkanika 

10 Cuttack ITI, Badamba 

11 Mayurbhanj ITI, Karanjia 

12 ITI, Kaptipada 

13 Khurda ITI, Balugaon 

14 Sonepur ITI, Birmaharajpur 

15 Sundargarh ITI, Koida 

16 ITI, Kutra (MSDP) 

17 Keonjhar ITI, Banspal 

18 Bhadrak ITI, Bhandaripokhari (MSDP) 

19 Kandhamal ITI, Kotagarh (MSDP) 

20 ITI, Daringibadi (MSDP) 

21 Koraput ITI, Nandapur (LWE) 

22 Angul ITI, Athamalik 

23 Sambalpur ITI, Rairakhol 

24 Bargarh ITI, Bijepur 

 



ଭତ୍ତା ପାଇନଥିବା ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ବବିରଣୀ 

UDAQ No.1345 .ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟବର ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବକବେ ବୃଦ୍ଧ, ବୃଦ୍ଧା, ଦବିୟାଙ୍ଗ, ବଧିବା, ବୟସ୍କ unmarried ମହଳିା, 
ଭତ୍ତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତ ିୋର ଏକ ବବିରଣୀ ବଦବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ରାଜ୍ୟବର ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି ସହାୟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଧୁବାବୁ ବପନସନ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବତ୍୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ 
୧୩ ହଜ୍ାର ୭୮ ଜ୍ଣ ଏବଂ ୨ ଲେ  ୧୭ ହଜ୍ାର ୭୬ ଜ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା , ଦବିୟାଙ୍ଗ,  ବଧିବା , ବୟସ୍କ  
unmarried ମହଳିା online ବର ଆବବଦନ କରି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଅବପୋବର ଅଛନ୍ତ ି।  ଅବପୋବର 
ଥିବା ଆବବଦନକାରୀଙ୍କ ଏକ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂ ୟା 
UDAQ 1346 ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି
:- ରାଜ୍ୟବର ବକବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତ,ି ୋର ଆକଳନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ିକ ି ; ବସମାନଙ୍କର ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ 
ପାଇଁ ସରକାର କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ,ି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରେବିର୍ଯାଗିୋ ମୂଳକ ମବନାଭାବ ସଷିୃ୍ଟ 
ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ବଦବବ କି ; ରାଜ୍ୟବର ସମୁଦାୟ ବକବୋଟ ିOld age Home ଅଛ ିଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙୁ୍କ କ ିକି 
ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

    2011 ଜ୍ନଗଣନା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ରାଜ୍ୟବର 39,84,448 ଜ୍ଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତ ି| ବସମାନଙ୍କର ସାମାଜ୍କି 
ସୁରୋ ପାଇ ଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ମାସିକ ଭତ୍ତାର ବୟବସ୍ଥା କରା ର୍ଯାଇଛ ି| ଦାରିଦ୍ରୟ 
ସୀମାବରଖ୍ା େବଳ ଥିବା ୧୬,୬୮,୧୬୩ ଜ୍ଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙୁ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କ େରଫରୁ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା 
ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଓ ୧୪,୧୮,୬୩୧ ଜ୍ଣ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙୁ୍କ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଙ୍କ ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି 
ସହାୟୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି | ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ପ୍ରେବିର୍ଯାଗିୋ 
ମୂଳକ ମବନାଭାବ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇ ଁଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ପ୍ରେ ିବଷ୍ ବଭିିନ୍ନ ବେତ୍ରବର ସଫଳୋ 
ଲାଭ କରିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙୁ୍କ ର୍ଯର୍ଥା କ୍ରବମ ବବୟାବଜ୍ୟଷ୍ଠ ଓ ବବୟାବଶ୍ରଷ୍ଠ ସମ୍ମାନବର ସମ୍ମାନେି 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି | ରାଜ୍ୟବର ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସମୁଦାୟ 56 ଟ ି Old age Home ଅଛ ି | ଏଥିବର ବରିଷ୍ଠ 
ନାଗରିକଙୁ୍କ ବଭିିନ୍ନ ସୁବଧିା ର୍ଯର୍ଥା ରହବିା, ଖ୍ାଦୟ, ବପାଷାକ, ଔଷଧ ଓ ମବନାରଞ୍ଜନ ଇେୟାଦ ିସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଛ ି| 



ଭଦ୍ରକ ଜଲି୍ଲାକ୍ଷର Science Park କ୍ଷ ାଲିବା ପାଇଁ କ୍ଷର୍ଯାଜନା 

UD-1347 .ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ :ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲାବର 
Science Park ବଖ୍ାଲିବାର ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅଛ ି କ;ି ଉତ୍ତର ହଁ ବହବଲ ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗ୍େ ଅଗରପଡାଠାବର 
ବର୍ଯଉଁଠ ିDIET,  + 3 College,+2 Womens College ଓ ବହୁ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଥିବାରୁ ବସଠାବର ଏକ 
Science Park ପ୍ରେଷି୍ଠା ପାଇଁ ପଦବେପ ବନବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

 ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲାର  ଆଗରପଡାଠାବର ଏକ Science Park ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବତ୍ତ୍ମାନ ସରକାର 
ବକୌଣସି ନଷି୍ପ୍ତ୍ତ ିବନଇନାହଁାନ୍ତ ି । କନୁି୍ତ, ପ୍ରର୍ଥମ ଦଫାବର ଭଦ୍ରକ ଜ୍ଲି୍ଲାର କୁବଲଇପଦା ବମୌଜ୍ା ଠାବର ଏକ ବଜି୍ଞାନ 
ବକନ୍ଦ୍ର/ପାକ୍ ପ୍ରେଷି୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା ରହଛି ି।  

ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ  

UDAQ No.1348. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେିା, ସ୍ୱାସ୍ଥୟ, ସାମାଜ୍କି, ଆର୍ଥ୍ବନୈେକି ବେତ୍ରବର ସୁବଧିାପାଇ ଁ
ସରକାରଙ୍କର କ ିକ ିscheme ସବୁ ଅଛ ିକହବିବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କ ପାଇଁ 103 ବଗାଟ ି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ବଦିୟାଳୟ ଓ ଗଣଶେିା ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା 
ପରିଚାଳେି 4 ବଗାଟ ିବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ଏକ ବଗାଟ ି+2 ମହାବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ଜ୍ଟଣୀଠାବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ITI ୋଲିମ୍ 
ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ଜ୍ରିଆ ବର ଶେିା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି। ସରକାରୀ / ବବସରକାରୀ ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କବର 5 ପ୍ରେଶିେ 
ସଂରେଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ଭୀମବଭାଇ ଭିନ୍ନେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶବିରି ମାଧ୍ୟମବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ସହାୟୋ 
ଉପକରଣ ର୍ଯର୍ଥା (ଶ୍ରବଣ ର୍ଯନ୍ତ୍ର, White cane, Tricycle ଇେୟାଦ)ି ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । ଭ୍ରାମୟମାଣ 
ଚକିତି୍ସା ସୁବଧିା ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ି । ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ  ବେତ୍ରବର    ଇନ୍ଦରିାଗାନ୍ଧ ିଜ୍ାେୀୟ ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ଓ 
ମଧୁବାବୁ ବପନସନ୍ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । ଆର୍ଥ୍ବନୈେକି ବେତ୍ରବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ୍ NCSCDA, ଭୁବବନଶ୍ଵର ଓ ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ 
ବସମାନଙୁ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି ।ଜ୍ଲି୍ଲା ସ୍ତର ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଠିରରୁି ସହାୟୋ, 
ଡଆିରଆଇ ଋଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ସରକାରୀ / ବବସରକାରୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ବେତ୍ରବର ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4 



ପ୍ରେଶିେର ସଂରେଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କର SHG ଗଠନ କରାର୍ଯାଇ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ 
ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବା ସହେି ସବାବଲମବୀ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।   

ବୁଣାକାରର ହାରାହାରି ଆୟ 
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୪୯. ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ରାଜ୍ୟବର 
ଜ୍ବଣ ବୁଣାକାରର ହାରାହାରି ବଦୈନକି ଆୟ ବକବେ, ଦାରୀଦ୍ର ସୀମାବରଖ୍ା େବଳ ଥିବଲ ବସମାନଙ୍କ ଆୟ ବଢାଇବା 
ପାଇଁ କ ିକ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରଣୟନ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଏଥି ପାଇଁ ବକବେ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ଆବଶୟକ ପଡବି, ବୁଣାକାରଙ୍କ 
ସ୍ୱାର୍ଥ୍କୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ସରକାର ହସ୍ତେନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତଶଳି୍ପ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀେ ିପ୍ରଣୟନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛ ିକ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
ରାଜ୍ୟବର ଜ୍ବଣ ବୁଣାକାରର ହାରାହାରି ବଦୈନକି ଆୟ ୨୫୨ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟର ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର 

ଆର୍ଥକି, ସାମାଜ୍କି ସି୍ଥେ ିଓ ଆୟ ବଢାଇବା ପାଇ ଁନମିନ ଲିଖିେ ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
୧.  ହସ୍ତେନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା  
    କ( ପକ୍କା େନ୍ତଶଳା େର୍ଥା ବାସ ଗହୃ ନମି୍ାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ । 
ଖ୍( ବଷ୍ା ଦନିବର ସନ୍ତସନ୍ତଆି ପରିବବଶରୁ ସୁରୋ ବଦବା ପାଇଁ  ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ହସ୍ତେନ୍ତ   ଗତ୍ତ୍ର 

ଢବଳଇକରଣ । 
 ଗ( ଆଧୁନକି ରୁ୍ଯଗର ଚାହଦିାକୁ ଲେୟ ରଖି ବସୌଖ୍ୀନ ଗୁଣବୋ ସମ୍ପର୍୍ଣ୍ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ନମିବନ୍ତ ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ 

ଉନ୍ନେ ମାନର େନ୍ତ ଓ େନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ଯାଗାଣ । 
     ( ସୂୋବର ପକ୍କା ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ରଙ୍ଗ ସରଞ୍ଜାମ    ବର୍ଯାଗାଣ । 

 ଙ( ନୂେନ ରୁ୍ଯବପିଢକୁି ହସ୍ତେନ୍ତ ଶଳି୍ପବର ନବିୟାଜ୍ନ ନମିବନ୍ତ ବସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ବୁଣାକାର୍ଯ୍ୟ  ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
    ଚ( ଉନ୍ନେ ମାନର ରଙ୍ଗ ପାଇ ଁବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ସୂୋ ରଙ୍ଗ କରିବା ୋଲିମ  ପ୍ରଦାନ । 
    ଛ( ଗୁରୁ ଶଷିୟ ପରମ୍ପରା । 
    ଜ୍( କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ବସୌର ଲଠିରଣ ବର୍ଯାଗାଣର ବୟବସ୍ଥା । 
    ଝ( ଆଧୁନକି ଜ୍ଞାନ ବକୌଶଳ ଆହରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଗେଶିୀଳ ହସ୍ତେନ୍ତ ପୁଞ୍ଜକୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ । 
୨.  ଜ୍ୀବନ ବୀମା  ) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୀବନ ବଜ୍ୟାେ ିବୀମା ବର୍ଯାଜ୍ନା/ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରୋ ବୀମା ବର୍ଯାଜ୍ନା (।  
୩.  ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା  ) BBSY) । 
୪.  ହସ୍ତେନ୍ତ ଲୁଗାର ବକି୍ରୟକୁ ବୃଦ୍ଧ ିକରିବା ଲାଗି ହସ୍ତେନ୍ତ ଲୁଗା ବକିି୍ର ଉପବର ୧୦ %ରିହାେ ି। 
୫.  ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥକି ସି୍ଥେକୁି ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧବର ଋଣ ବର୍ଯାଗାଣ     ବୟବସ୍ଥା । 
୬.  ଜ୍ାେୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା । 

 କ( ସମନିବେ ହସ୍ତେନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ବୁଣାକାରଙ୍କ ବହୁବଧି ଉନ୍ନେ ି ନମିବନ୍ତ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ବଲକସ୍ତରୀୟ ପୁଞ୍ଜ ବର୍ଯାଜ୍ନାର ପ୍ରଚଳନ । 

     ଖ୍(  ବଜ୍ାର ବପିଣୀ ସହାୟୋ । 



     ଗ)    ବକି୍ରୟ ବମଳା । 
୭.     ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନେ ମାନର ସୂୋ ସୁଲଭ ମୂଲୟବର ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ନମିବନ୍ତ କଞ୍ଚାମାଲ  ବୟାଙ୍କ 

ପ୍ରେଷି୍ଠା ଓ ସୂୋ ବର୍ଯାଗାଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା ବୟବସ୍ଥା । 
୮.     ହସ୍ତେନ୍ତ ମାକ୍ । 
     ସରକାରଙ୍କ ଉପବରାକ୍ତ  ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଗୁଡକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇ ଁ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି 
ବଷ୍ବର ୫୭ ବକାଟ ି୭୦ ଲେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ୍ ବୟୟବରାଦ ଅଟକଳ କରାର୍ଯାଇଛ ି। ବୁଣାକାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ୍କୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି 
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶଳି୍ପ ପାଇଁ ନମିନଲିଖିେ ନୀେ ିପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତ ି। 
୧.  ହସ୍ତେନ୍ତ ନୀେି  - ୨୦୧୬ 
୨.  ବପାଷାକ ନୀେି  - ୨୦୧୬  

ସମବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ନକଲି କ୍ଷରାକବିାକୁ ପଦକ୍ଷେପ  
ୟୁ.ଡ.ି୧୩୫୦. ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପତ ି: ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 
(କ) ସମବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ରୋ ରହଛି ିକ ି ; ଏହା ଓଡଶିାର ପରିଚୟ ଅବଟ କି; ବେବବ ଏହାର ବୟାପକ ନକଲି 
କରାର୍ଯାଉଥିବା କର୍ଥା ସରକାର ଜ୍ାଣନ୍ତ ିକି; ଏହାକୁ ବରାକବିା ପାଇଁ କ ିକ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ;ି (ଖ୍) ବସହପିରି 
ଭାବବ େହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ଓ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟର ନକଲି ଅନୟ ରାଜ୍ୟବର ପ୍ରସୁ୍ତେ ବହାଇ ଏଠାବର ବକି୍ରୟ ବହଉଛ ିକ ି?  

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
ସମବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ରୋ ରହଅିଛ ି । ସମବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଓ ବସ୍ତ୍ରର ଚାହଦିା ବଦଶ ବବିଦଶବର ବହୁଳ 

ଭାବବର ରହଅିଛ ି। ଏହା ଓଡଶିାର ଗବ୍ ଓ ବଗୌରବ ଅବଟ ।  
        ସମବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଭଳ ି ବଦଖ୍ାର୍ଯାଉଥିବା ଛାପା ଶାଢୀ ଓଡଶିାବର ବକି୍ରୀ ବହଉଥିବାର ନଜ୍ର ସରକାରଙ୍କ 
ପାଖ୍ବର ରହଅିଛ ି । ଏହାକୁ ବରାକବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଓ ବାନ୍ଧକୁ GI Registration 
ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି  । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ସମବଲପୁରୀ ଶାଢୀର ନକଲ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଭାରେ ବମାହନ ଇଣ୍ଡେି, ରାଜ୍ସ୍ଥାନ 
ବରୁିଦ୍ଧବର ସହକାରୀ ବୟନଶଳି୍ପ ନବିଦ୍ଶକ, ବରଗଡଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବରଗଡ ର୍ଥାନାବର ୋ ୨୧.୦୭.୨୦୧୭ ରିଖ୍ବର 
FIR  ଦାଖ୍ଲ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ର୍ଯାହା ଉପବର କାର୍ଯ୍ୟ।ନୁଷ୍ଠାନ ଜ୍ାରି ରହଛି ି।   
        ବସହପିରି ଭାବବ େହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ଓ ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ପାଟର ନକଲି ଅନୟ ରାଜ୍ୟବର ପ୍ରସୁ୍ତେ ବହାଇ ଏଠାବର 
ବକିି୍ର ବହବାର ଖ୍ବର ସରକାରଙ୍କ ନଜ୍ରକୁ ଆସି ନାହିଁ । ଏହ ିବସ୍ତ୍ର ଗୁଡକିର ନକଲି ବରାକବିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 
େହ୍ମପୁର ପାଟ ଓ ଖ୍ଣୁ୍ଡଆ ଶାଢୀକୁ GI Registration ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତ ି।  

ଭିନ୍ନେମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନମିକ୍ଷନ୍ତ ଆବାସିକ ସ୍କଲୁ 

UDAQ-1351. ଶ୍ରୀ ୋରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀପେ ି: ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି:- (କ) ରାଜ୍ୟବର ଭିନ୍ନେମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନମିବନ୍ତ ବକବେ ବଗାଟ ିଆବାସିକ ସ୍କଲୁ ଅଛ;ି ବସଠାବର 



ବକବେ ଜ୍ଣ ଅବନ୍ତବାସୀ ଭାବବ ରହଛିନ୍ତ;ି ଏହ ିସବୁ ସ୍କଲୁ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର େର୍ଥୟ ବଦବବ କି; ଏବଂ (ଖ୍) 
ବସହପିରିଭାବବ ଗେ ୫ ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ବକବେ ଭିନ୍ନେମ ଓ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଅବନ୍ତବାସୀ ବର୍ଯୌନ ନରି୍ଯ୍ୟାେନାର 
ଶକିାର ବହାଇଛନ୍ତ ିୋହାର େର୍ଥୟ ବଦବବ କ ି? 

                                                         ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ  
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

   (କ)ରାଜ୍ୟବର ଭିନ୍ନେମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନମିବନ୍ତ 4 ବଗାଟ ି ସରକାରୀ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ, 103 ବଗାଟ ି ରାଜ୍ୟ 
ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ଓ 49 ବଗାଟ ିବକନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟେମ ଅଛ ି। ରାଜ୍ୟବର 
ଥିବା ଆବାସିକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ମାନଙ୍କବର 9004 ଜ୍ଣ ଅବନ୍ତବାସୀ ରହୁଛନ୍ତ ି । ରାଜ୍ୟବର କାର୍ଯ୍ୟେମ ସମସ୍ତ 
ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟର ୋଲିକା ଓ ଅବନ୍ତବାସୀ ଭାବବ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର େର୍ଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ- ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା । (ଖ୍) ଗେ ୫ ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଉକ୍ତ ଆବାସିକ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟବର  ରହୁଥିବା ଭିନ୍ନେମ ଓ ମାନସିକ 
ଅନଗ୍ରସର ଅବନ୍ତବାସୀ ବର୍ଯୌନ ନରି୍ଯ୍ୟାେନାର ଶକିାର ବହାଇଥିବାର ସୂଚନା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗେ ବହାଇନାହିଁ । 

Diploma Engineering Schoolର ସଂ ୟା 
UDAQ No. 1353- ଶ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହନିୀ ପତ:ି ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟବର ଆଜ୍ ି ସୁଦ୍ଧା ବକବେ Diploma Engineering School ସ୍ଥାପନ ବହାଇଛ ି ଓ 
େନମଧ୍ୟରୁ ବକବେ ବନ୍ଦ ବହାଇଗଲାଣି; ଆଉ ବକବେ ବନ୍ଦ ବହବା ଅବସ୍ଥାବର ଅଛ;ି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଡବିପଲାମା ଇଞି୍ଜନୟିର 
ମାନଙ୍କର ଆବଶୟକୋ ଅଛ ିକ;ି ଏହାକୁ ଦୁଷି୍ଟବର ରଖି  ବରାଇ ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ସ୍କଲୁ ଗୁଡକୁି ଅନୁଦାନ ଦଆିରି୍ଯବ କ?ି    

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ 
ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା 

ଉତ୍ତର 
 

 ରାଜ୍ୟବର ଅଦୟାବଧି ୩୫ ବଗାଟ ି ସରକାରୀ ଓ ୧୨୯ ବଗାଟ ି ବବସରକାରୀ Diploma 
Engineering School ସ୍ଥାପନ କରାର୍ଯାଇଛ।ି େନମଧ୍ୟରୁ ୪ ବଗାଟ ି ବବସରକାରୀ Diploma 
Engineering School ବନ୍ଦ ବହାଇଛ ି ।  ବରାଇ ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ସ୍କଲୁ ଗୁଡକୁି ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ ନମିବନ୍ତ 
ବତ୍ତ୍ମାନ ସରକାରଙ୍କ ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନ।ହିଁ । 

Encourage traditional Handlooms, Textiles & Handicrafts 

UD-1355- Shri Ramesh Chandra Behera  :- Will the Minister for Textiles, 
Handlooms & Handicrafts be pleased to state that :- What are the special 
arrangements made by the Govt. to encourage traditional Handlooms, 



Textiles & Handicraft weavers and selling of their products at a better price; 
give a Block wise figure on name of weavers identified in the Dasapalla 
Assembly Constituency ?  

Smt. Padmini Dian 
Minister, Handlooms, Textiles & Handicrafts 

Answer 

The Government in Handloom, Textiles & Handicrafts Department is 
providing funds for various skill development activities of handloom 
weavers through training by Master Weavers/National awardees to 
produce qualitative and attractive designed traditional handloom fabrics 
and designers of international repute are also engaged for providing new 
and exclusive designs. 

          Besides skill development training, the weavers are also being 
provided with raw materials like yarn, dyes, chemicals etc. at reduced 
price under Mill Gate Price Scheme for handloom fabric production and 
thereby selling their products at better price at different Expos and Melas 
organized by the HT & H Department in and outside the state. 

          In addition to this, Government is also allowing 10% rebate on retail 
sale of Handloom cloth during festival occasion for a period of 150 days in 
a year to encourage sale of fabrics at better price. 

          In Dasapalla Assembly Constituency, 97 handloom weavers are 
engaged in Handloom activities but none of them are weaving traditional 
handloom cloth. The block wise break up is given below: 

Block                            No of Weavers  

Gania                                       18 
Nuagaon                                                     79 

          Total                              97 



             

 

Similarly, the State Government have made the following 
arrangements to encourage traditional handicraft artisans and selling their 
products at a better price: 

1. Opening of State level and District level Handicraft Training Schools 
for imparting training. 

2. Training to new artisans through Master Crafts Man at the base 
level. 

3. Training to women by developing Self Help Group for developing 
their skills in handicraft sector. 

4. Training to artisans by National/ State level Handicraft Awardees 

5. Training through Renowned Designer for development of product 
suitable to market. 

6. Financial Assistance to artisans through banks to build up their own 
production centre. 

7. Financial Assistance to artisans to build up their own Work-shed 
cum House. 

8. Arrangement of Exhibitions inside and outside of the State for selling 
the handicraft products of the artisans. 

As per the Census made during 2001-02, in Nayagarh district there 
are 3747 no of handicraft artisans engaged in Handicraft sector From 
2019-20, a fresh Census programme has been taken up by the State 
Government and after completion, the actual figure of handicraft artisans 
can be recognized 

*** 



  

Number of Ladies Hostel 

UD-1356. Shri Ramesh Chandra Behera : Will the minister for Women & 
Child Development and Mission Shakti be pleased to state that :- How 
many Govt. and Pvt. Ladies Hostels have been functioning in the State and 
what are the special measures taken up for ensuring safety and security of 
Hostelers; Give a Block wise list of said hostels functioning under the 
Department in Daspalla  Assembly Constituency ? 

ଉତ୍ତର 
 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

As per information received from the districts, 13 nos. of Working 
Women’s Hostel with Govt. assistance are functioning in the State. The 
detailed report on special measures for ensuring safety and security of the 
inmates is enclosed as Annexure-A. 

As per report of the DSWO, Nayagarh, there is no Working Women’s 
Hostel functioning in Daspalla Assembly constituency.  

Performances of Public Enterprises 
UD.A.Q.1357. Shri Ramesh Chandra Behera :- Will the minister for Public 
Enterprises be pleased to state that :- What is the performances of Public 
enterprises in the State during current financial year, how many of them 
have made profit, nos. made loss or no profit or no loss give a detail 
information on that? 

 
 
 
 
 
 



Answer 
Shri Ashok Chandra Panda   Dt. 27.02.2021 
Hone’ble Minister, 
Department of Public Enterprises. 
              The performance of Public Enterprises (PSUs) of the State during 
current financial year is assessed after the end of the financial year March, 
2021 and the completion of statutory audit. 

ହସ୍ତଶଳି୍ପ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମକ୍ଷର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ 

ୟୁ.ଡ.ି୧୩୫୯. ଶ୍ରୀ ରକ୍ଷମଶ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷବକ୍ଷହରା: ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 
ନୟାଗଡ଼ ଜ୍ଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗ୍େ ଦଶପଲ୍ଲା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ୋଲିମ ମାଧ୍ୟମବର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ 
ପାଇଁ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିବବ କ,ି େର୍ଥା ବୟନକିାର ଏକ outlet ବଖ୍ାଲିବବ କ ି?  
 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
        ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜ୍ଲି୍ଲା ଅନ୍ତଗ୍େ ଦଶପଲ୍ଲା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସବମେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଲି୍ଲାବର 
ମହଳିାମାନଙୁ୍କ ନମିନଲିଖିେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ୋଲିମ ମାଧ୍ୟମବର ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ ପାଇଁ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି । 
ବସଗୁଡ଼କି ବହଲା :- 

୧) ନପିୂଣ ଶଳି୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂେନ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
୨) ଶଳି୍ପୀଗ୍ରାମ ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ପୁଞ୍ଜର କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
୩) ଗୁରୁଶଷିୟ ପରମ୍ପରା ୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର ରାଜ୍ୟ/ ବକନ୍ଦ୍ର  ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଧୁରୀଣ ଶଳି୍ପୀଙ୍କ 
ମାଧ୍ୟମବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 

        ୪) କମ୍ଶାଳା େର୍ଥା ବାସଗହୃ ନମି୍ାଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ । 
        ୫) ଶଳି୍ପୀ ଉନ୍ନେ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର  
            ଋଣ ପ୍ରଦାନ । 

ଏହ ି  ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବୟନକିାର ଏକ outlet ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ବତ୍ତ୍ମାନ ନମିବନ୍ତ    ବକୈ।ଣସି 
ପ୍ରସ୍ତାବ  ନiହିଁ  । 
         

 

 



 ଲି୍ଲକ୍ଷକାଟକ୍ଷର ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହତିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂ ୟା 

UDAQ No.1360 .ଶ୍ରୀମତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣୀ କ୍ଷବୈଦୟ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି :- ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବକବେଜ୍ଣ ହେିାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କର ବକଉଁ ବକଉଁ 
ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା, ବଧିବା ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତ ିୋହାର ବଲକୱାରୀ େର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ିଓ 
ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ଓ ପୁରୁବଷାତ୍ତମପୁର NAC ବର ବକବେଜ୍ଣ ହେିାଧିକାରୀ ବାଦ୍ଧ୍କୟ ଭତ୍ତା, ବଧିବା ଭତ୍ତା, ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା 
ପାଉଛନ୍ତ,ି ଆଉ ବକବେଜ୍ଣ ବଲାକ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚେି ଅଛନ୍ତ,ି ବସମାନଙୁ୍କ ବକବବସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯବା 
ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅଛ ିୋହା ଜ୍ଣାଇବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ଗଞ୍ଜାମ ଜ୍ଲି୍ଲାର ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି ସହାୟୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଓ ମଧୁବାବୁ ବପନସନ୍ 
ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ସମୁଦାୟ 17995 ଜ୍ଣ ହେିାଧିକାରୀ ବାଦ୍ଧ୍କୟ, ବଧିବା, ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତ ି। ଏହାର ଏକ ବଲକ 
ଓ ଏନ.ଏ.ସି ୱାରୀ େର୍ଥୟ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

ବଲକ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହେିାଧିକାରୀଙ୍କ 
ସଂଖ୍ୟା 

ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚେି ହେିାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 

ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ 14957   

ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ )NAC) 1228 5 

ପୁରୁବଷାତ୍ତମପୁର NAC 1810 78 
କ୍ଷମାଟ 17995 83 

ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ଓ ପୁରୁବଷାତ୍ତମପୁର NACବର ସମୁଦାୟ 3038 ଜ୍ଣ ବାଦ୍ଧ୍କୟ, ବଧିବା ଓ ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତ ିଓ 
83 ଜ୍ଣ ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ଅବପୋବର ଅଛନ୍ତ ି। ଅବପୋବର ଥିବା ବର୍ଯାଗୟ ହେିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ଖ୍ୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଛ ି। 

ଅଙ୍ଗନୱାଡକି୍ଷକନ୍ଦ୍ରର ନଜିସ୍ଵ ଗୃହ ନମି୍ାଣ   

ୟୁ.ଡ ି.1361 .ଶ୍ରୀମାତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କ୍ଷବୈଦୟ   : ମହଳିା  ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି
– ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବକବେବଗାଟ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ଓ ମିନ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ର ଅଛ ି େନମଧ୍ୟରୁ 

ବକବେବଗାଟରି ନଜି୍ସ୍ୱ ପକ୍କା ଗହୃ ସହେି ଅନାନୟ ଆନୁସଙି୍ଗକ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ିଏବଂ ବକବୋଟ ିବକନ୍ଦ୍ରର ଗହୃ ନମି୍ାଣ 
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛ ିଓ ଅବଶଷି୍ଟ ବକବେବଗାଟ ିବକନ୍ଦ୍ରର ଗହୃ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ ିଅଛ ିୋହାର ବଲକୱାରୀ େର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ 
କରିବବ କ ି ? 

 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର 523 ବଗାଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିଓ 11 ଟ ିମିନ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ଅଛ ିେନମଧ୍ୟରୁ 
302 ବଗାଟରି ନଜି୍ସ୍ୱ ପକ୍କା ଗହୃ ଅଛ ିଏବଂ 174 ଟ ିବକନ୍ଦ୍ରର ପାଇଖ୍ାନା,  291 ଟ ିବକନ୍ଦ୍ରର ବରାଷ ର ଓ 8 ଟ ି
ବକନ୍ଦ୍ରବର ବଦୁିୟେ ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି । 216 ଟ ି ବକନ୍ଦ୍ରର ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଅଛ ି ।  ଅବଶଷି୍ଟ 16 ଟ ି ବକନ୍ଦ୍ରର ଗହୃ 
ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ ିଅଛ ି। ଏହାର  ବଲକୱାରୀ ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

ଛତୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷର ନକି୍ଷୟାଜତି ଥିବା ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିକ୍ଷକନ୍ଦ୍ର  
UD.1362. ଶ୍ରୀମତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କ୍ଷବୈଦୟ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କର ିକହବିବ କ ି
:-ରାଜ୍ୟବର ବତ୍ତ୍ମାନ ବକବେବଗାଟ ିSHG ର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସୟ/ସଦସୟାଙୁ୍କ ବକବେବଗାଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିଓ 
ମିନ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରକୁ ଛେୁଆ ପ୍ରସୁ୍ତେ ିଓ ବେିରଣ କାର୍ଯ୍ୟବର ନବିୟାଜ୍େି କରାର୍ଯାଉଅଛ ିଓ ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀବର ସମୁଦାୟ ବକବେବଗାଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିଓ ମିନ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙୁ୍କ ବକଉଁ ବକଉଁ 
SHG ଦ୍ଵାରା ଛେୁଆ ଓ ଅନୟାନୟ ଖ୍ାଦୟ ପଦାର୍ଥ୍ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଛ ିୋହା ବଲକୱାରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ି  ?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ 
 ପରିପୂରକ ପଷିୁ୍ଟ ବର୍ଯାଜ୍ନା (SNP) ମାଧ୍ୟମବର ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ୬୨୧୭୧ ଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିଓ ୧୦୪୧୬ 
ଟ ିମିନ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରକୁ ୫୪୧ ବଗାଟ ିସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ  ଛେୁଆ ପ୍ରସୁ୍ତେ କରି ବେିରଣ କରୁଛନ୍ତ ି।   

 ଗଞ୍ଜାମ ଜ୍ଲି୍ଲାର ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ୫୨୩ ଟ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ଓ ୧୧ ଟ ି ମିନ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି
ବକନ୍ଦ୍ରବର ଛେୁଆ ବେିରଣ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ପରିଶଷି୍ଟ- ‘କ‘ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।   

ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ପାଇଥିବା ସ୍କଲୁର ସଂ ୟା 

UDAQ-1363. ଶ୍ରୀ ନେିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି:- ଏବବ ରାଜ୍ୟବର ବକବେବଗାଟ ିଭିନ୍ନେମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ସ୍କଲୁ ଅଛ,ି ୋହାର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ବଦବବ 
କ,ି ବସହ ିସ୍କଲୁଗୁଡକିବର ବକବେ ପିଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତ ିଏବଂ ବକବେଜ୍ଣ ଶେିକ ଅଛନ୍ତ,ି ବସମାନଙ୍କ ବବିରଣୀ 
ବଦବବ କ,ି ଏହ ିଶେିିେ ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେଜ୍ଣ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇବଲଣି ? 

                                                         

 



ଉତ୍ତର 

ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ  
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  

      ରାଜ୍ୟବର ଭିନ୍ନେମ ପିଲାମାନଙ୍କ ନମିବନ୍ତ 4 ବଗାଟ ିସରକାରୀ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ, 103 ବଗାଟ ିରାଜ୍ୟ ଅନୁଦାନ 
ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ଓ 49 ବଗାଟ ିବକନ୍ଦ୍ର ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟେମ ଅଛ ି। ଏହ ିସବୁ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର 
ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶେିକ/ଶେିୟତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 
ପରିଶଷି୍ଟ- ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଉକ୍ତ ବଦିୟାଳୟଗୁଡକିରୁ ଶେିା ସମାପି୍ତ ପବର ନରୁି୍ଯକି୍ତର ସୁବର୍ଯାଗ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ 
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶେିା ଓ ଉଚ୍ଚ ଶେିା ପାଇଁ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି 

ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ସଂ ୟା 

UDAQ No .1364. ଶ୍ରୀ ନେିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ :ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟବର ଭିନ୍ନେମମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଲକୱାରୀ ବକବେ, ଏମାନଙ୍କର ସୁରୋ ପାଇଁ କ ିକ ିପଦବେପ 
ନଆିର୍ଯାଇଛ ିଏବଂ ଚାକରିୀ ବେତ୍ରବର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସଂରେଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନ ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗବର ବକବେ 
ଶେକଡା (%) ରଖ୍ାର୍ଯାଇଛ,ି ବଗିେ 5 ବଷ୍ ଭିେବର ବକବେ ଜ୍ଣ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛନ୍ତ,ି ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ବଦବବ କି 
? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା  

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ  
                                                                                                           
ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ-କ ବର ଦଆିଗଲା । ରାଜ୍ୟବର Benchmark ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କ 
ସୁରୋ ପାଇଁ ସରକାର ବଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ର୍ଯର୍ଥା ଭୀମବଭାଇ ଭିନ୍ନେମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଭିୟାନ, ଶେିା ଏବଂ ଚାକରିୀବର 
ସଂରେଣ, ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା, ଲାପ ଟପ୍ କମୁ୍ପୟଟର ବେିରଣ, ଦେୋ ପ୍ରଶେିଣ, ବବିାହ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ,ି ବଭୌେକି 
ଚକିତି୍ସା ଇେୟାଦରି ବୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତ ି। ଚାକରିୀ ବେତ୍ରବର ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶେକଡା ଚାରି ଭାଗ 
(୪%) ସ୍ଥାନ ସଂରେଣ ପାଇଁ ନୟିମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତ ି ଏବଂ କଡା କଡ଼ ିଭାବବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନବିଦ୍ଶ 
ବଦଇଛନ୍ତ ି| ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର ଚାକରିୀ ପାଇଥିବା ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପରିଶଷି୍ଟ- ଖ୍ ବର ଦଆିଗଲା । 
 

 

 

 



ଦେତା ମାପିବା ପାଇଁ ଥିବା ବୟବରା  

UDAQ.1365-ଶ୍ରୀ ନତିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି-ରାଜ୍ୟବର 
ଶେିିେ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙ୍କର ଦେୋ ମାପିବା ପାଇଁ କଣ ବୟବସ୍ଥା ରହଛି,ି ଏହ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜ୍ରିଆବର ନବରଙ୍ଗପୁର 
ଜ୍ଲି୍ଲାର ଶେିିେ ରୁ୍ଯବକରୁ୍ଯବେୀ ଏବଂ ଜ୍ଲି୍ଲାକୁ ବଫରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦେୋ ମପାର୍ଯାଇଛ ି କ(ିSkill 
Mapping) ବେବବ ବକଉଁ ବକଉଁ ବଭିାଗବର ବକବେ ଦେ(କୁଶଳୀ, ଅଦ୍ଧ୍ କୁଶଳୀ ଓ ଅଣ କୁଶଳୀ) ରୁ୍ଯବକ, ରୁ୍ଯବେୀ 
ଅଛନ୍ତ ି ୋହାର ଏକ େର୍ଥୟ ବଦବବ କି, ବସମାନଙ୍କ ଦେୋ ମୁୋବକ ବସମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ କମିବା ଆତ୍ମ ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ବର୍ଯାଗାଇବଦବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତ ି? 

UDAQ1365                                                                           ତା.27.02.2021 

ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  

ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା , ଓଡଶିା  

ଉତ୍ତର 

           ରାଜ୍ୟର ଶେିିେ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙ୍କର ଦେୋ ମାପିବା ପାଇଁ ବକୌଣସି ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇ ନଥିବଲ 
ମଧ୍ୟ ଶେିିେ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀମାନଙ୍କର ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ିମାଧ୍ୟମବର ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରବିା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଦେୋ ବକିାଶ  
ୋଲିମ ରାଜ୍ୟ ଦେୋ ବକିାଶ କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ  ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅନୟ 09 ବଗାଟ ିଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ର୍ଯର୍ଥା Panchayati 
Raj & DW Department, ST & SC Development Department, Housing and 
Urban Development Department, Agriculture, Handloom & Textiles, 
Commerce & Transport, Fisheries & ARD, W & CD,  Electronics & 
Information  Technology Department & Tourism Department ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ।ି  

 ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁସାବର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବଫରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 14,948 ଜ୍ଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ 
Skill Mapping କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1,133 ଜ୍ଣ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଥିଲାବବବଳ, 13,015 ଜ୍ଣ 
ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତ।ି  

 ନବରଙ୍ଗପୁର ଜ୍ଲି୍ଲାବର 1,451 ଜ୍ଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ Rural Mason Training ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

 ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ବଫରିଥିବା ଇଚୁ୍ଛକ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙୁ୍କ ବସମାନଙ୍କର ଶେିାଗେ ବର୍ଯାଗୟୋ ଅନୁର୍ଯାୟୀ 
ରାଜ୍ୟବର ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଦେୋ ବକିାଶ କତ୍ତ୍ୃ ପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଦେୋ ବକିାଶ 
ୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦଆିର୍ଯାଇ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ରବଚଷ୍ଟା ଜ୍ାରି ରହଛି।ି  



ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ କ୍ଷଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ସୁଧ କାରବାର  

UDAQ No- ୧୩୬୬  –  ଶ୍ରୀ ନେିୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି- ରାଜ୍ୟବର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ 
ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଭାବବ ମାଛ ଚାଷ, ଛେୁ ଚାଷ, ବଜ୍ୈବକି ସାର ଭଳ ି ଅର୍ଥ୍ ଉପାଜ୍୍ନକାରୀ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆର୍ଥକି 
ଅଭିବୃଦ୍ଧବିର ଉନ୍ନେ ିକରଛିନ୍ତ ିୋର ନଦି୍ଧଷି୍ଟ େର୍ଥୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟବର ଉପଲବ୍ଧ କି,ର୍ଯଦ ିଉପଲବ୍ଧ ବେବବ 
ୋର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ,ିବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ବକୌଣସି ଉତ୍ପାଦନ 
କାର୍ଯ୍ୟବର ସାମିଲ ନ ବହାଇ ବକବଳ ଅର୍ଥ୍ ବଦଣ ବନଣ େର୍ଥା ସୁଧ କାରବାର କରୁଛନ୍ତ ିୋର ଏକ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ 
କରିବବ କ?ି 

        ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 
ରାଜ୍ୟବର ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬,୦୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍୍ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ମାଛ ଚାଷ, 
୨,୦୦୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍୍ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ଛେୁ ଚାଷ, ୧,୦୦୦ ରୁ  ଉର୍ଦ୍ଧ୍୍ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ବଜ୍ୈବକି ସାର ଭଳ ି
ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟବର ସାମିଲ ବହାଇ ଆର୍ଥକି ଅଭିବୃଦ୍ଧ ିକରିଛନ୍ତ ି। ଏହାର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ େର୍ଥୟ ପରିଶଷି୍ଟ-“କ” ବର ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି।  ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ବସମାନଙ୍କର ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ଆବଶୟକୋ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଅର୍ଥ୍ ବଦଣ 
ବନଣ କରୁଛନ୍ତ ି।  

ରୁ୍ଯବକ୍ଷଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଁ କ୍ଷର୍ଯାଜନା 

UDAQ 1367. ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର : ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- ରାଜ୍ୟବର 
ରୁ୍ଯବ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରଗିରୀ ବେତ୍ରବର ଅଗ୍ରଣୀ ବହବା ପାଇଁ ସରକାର ବକୌଣସି ନୂଆ ବର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତେ 
କରୁଛନ୍ତ ିକ,ି ଏ ଦଗିବର ଗବବଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ପରୀୋ ଇେୟାଦ ିପାଇଁ ବଦଶର ବକଉଁ ବଜି୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ/ ପ୍ରେଷି୍ଠାନ 
ସହେି ସହବନ୍ଧେିା କରିଛନ୍ତ?ି  

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

 
 ରାଜ୍ୟବର ରୁ୍ଯବ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବେତ୍ରବର ଅଗ୍ରଣୀ ବହବା ପାଇଁ ନମିନଲିଖିେ ନୂଆ ବର୍ଯାଜ୍ନା 
ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଛ ି 



 ରାଜ୍ୟର ରୁ୍ଯବ ବଗାଷ୍ଠୀ େର୍ଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ବଜ୍ୈବପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଜି୍ଞାନ ବେତ୍ରବର ଅଗ୍ରଣୀ ବହବା ପାଇଁ, 
ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ େରଫରୁ ବଜ୍ୈବପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ (Bio-technology) ବଜି୍ଞାନର ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର 
ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ର୍ଯର୍ଥା - IMMERSION FELLOWSHIP, BIOTECH FINISHING 
SCHOOLS (BFS), CENTRE FOR EXCELLENCE IN BIOTECHNOLOGY 
(CoEB), BIOTECHNOLOGY IGNITION GRANT (BInG), 
BIOTECHNOLOGY INCUBATION CENTRE ପ୍ରଭୁେ ି ର ଦଗି ନବିଦ୍ଶାବଳୀ 
(GUIDELINES) ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଇଅଛIି ବତ୍୍ତମାନ ଏହାର ଆବଶୟକୀୟ ଅନୁବମାଦନ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ିI 

 ଉପବରାକ୍ତ ନବିଦ୍ଶାବଳୀ ଅନୁବମାଦେି ବହବା ପବର, ବଜ୍ୈବପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଜି୍ଞାନବର ଅଧିକ ଗବବଷଣା, 
ଅଧ୍ୟୟନ, ପରୀୋ ଇେୟାଦ ି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର େର୍ଥା ବଦଶର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜି୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ/ପ୍ରେଷି୍ଠାନ ସହେି ସହବନ୍ଧେିା 
)Memorandum of Agreement) (MoA (କରାରି୍ଯବI 

 ରାଜ୍ୟର ବର୍ଯାଗୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ବଜ୍ୈବପ୍ରରୁ୍ଯକି୍ତ ବଜି୍ଞାନ )Bio-technology (ବେତ୍ରବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ 
ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସଷିୃ୍ଟ କରବିା ପାଇଁ ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ବଭିାଗ େରଫରୁ ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସହବର୍ଯାଗବର କୁଶଳୀ 
ବକିାଶ ୋଲିମ (SKILL DEVELOPMENT TRAINING) ପ୍ରଦାନ କରିବା ନମିବନ୍ତ, ରାଜ୍ୟର ୫ ଟ ି
ଅଗ୍ରଣୀ ବଜି୍ଞାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସହେି ସହବନ୍ଧେିା )MoA (କରାର୍ଯାଇଅଛ ିI  
 ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା Institute of Life Science, Bhubaneswarବର Bio-
technology Incubator ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ Memorandum of  Agreement ସ୍ୱାେର ବହାଇଛ ି। 
 ଏେଦ୍ ବୟେେି ରାଜ୍ୟବର ରୁ୍ଯବ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବେତ୍ରବର ଅଗ୍ରଣୀ ବହବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ 
ବଜି୍ଞାନ ଓ ବବୈଷୟିକ ପରିଷଦ ନମିନଲିଖିେ ବର୍ଯାଜ୍ନା ଗୁଡକି କରିଛନ୍ତ ି।    

 ୩୫ ବଷରୁ୍ କମ ବୟସ ରୁ୍ଯବ ବବୈଜ୍ଞାନକି ମାନଙୁ୍କ ବସମାନଙ୍କର ଗବବଷଣା ଜ୍ନେି କୃେତି୍ଵ ପାଇ ଁ ବଭୌେକି 
ବଜି୍ଞାନ, ଜ୍ୀବ ବଜି୍ଞାନ, ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଓ ବବୈଷୟିକ ବଦିୟାବର ରୁ୍ଯବ ବବୈଜ୍ଞାନକି ପୁରସ୍କାରବର ପୁରଷ୍କେୃ କରାର୍ଯାଉଛ ି
। 

 ବମୌଳକି ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ବଜି୍ଞାନ ଏବଂ ବଜ୍ୈବ ବଜି୍ଞାନବର ପ୍ରେ ି ବଷ୍ 232 ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ସ୍ନାେବକାତ୍ତର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତ ିପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି।   

 ବମୌଳକି ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକ ବଜି୍ଞାନ ଏବଂ ବଜ୍ୈବବଜି୍ଞାନବର ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
ଉତ୍ସାହେି କରିବା ଲେୟବର, Ph.D କରିବା ନମିବନ୍ତ ପ୍ରେ ି ବଷ୍ 20 ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙୁ୍କ 
BijuPatnaik Research Fellowship (BPRF) ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି।  

 ଜ୍ାେୀୟ ଓ ଆନ୍ତଜ୍୍ାେକି ସମି୍ମଳନୀ /ଆବଲାଚନାଚକ୍ର /କମ୍ଶାଳା ଇେୟାଦବିରବମୌଖିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା 
ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବବୈଜ୍ଞାନକି /ଗବବଷକ ମାନଙୁ୍କ ଆଂଶକି ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି 

 ସମି୍ମଳନୀ, ଆବଲାଚନା ଚକ୍ର ଓ କମ୍ଶାଳା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବଜି୍ଞାନ ଭିତ୍ତକି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନକୁ ଆର୍ଥକି 
ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି  



 ବମୌଳକି ଓ ପ୍ରବୟାଗାତ୍ମକବଜି୍ଞାନ ଏବଂ ବଜ୍ୈବ ବଜି୍ଞାନବର ଗବବଷଣା ଓ ବକିାଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବଜି୍ଞାନ 
ଭିତ୍ତକି ଅନୁଷ୍ଠାନ/ଗବବଷଣା ପ୍ରେଷି୍ଠାନ/ବଶି୍ଵବଦିୟାଳର ବବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ଗବବଷକ ମାନଙୁ୍କ ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ 
କରିବାର ବୟବସ୍ଥା ଅଛ।ି  

 ହାଇ ସ୍କଲୁ, +୨, ମହାବଦିୟାଳୟ ଏବଂ ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟର ଶେିକ ମାନକଙ୍କର ଗଣିେ ଓ ବଜି୍ଞାନବର ଦେୋ 
ବକିାଶ ପାଇଁ Indian Institute of Science, Bangalore ସହେି Memorandum of 
Understanding ସ୍ୱାେର କରାର୍ଯାଇଛ ି। 

 ସ୍କଲୁ ଏବଂ ମହାବଦିୟାଳୟ  ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙୁ୍କ ବଜି୍ଞାନ ଓ ଗଣିେ ଶେିା ପ୍ରେ ିଆଗ୍ରହ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ଏବଂ 
ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ଧବଶି୍ଵାସ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁ ରାଜ୍ୟବର ଜ୍ଲି୍ଲା ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 
ପଲାବନଟାରିଅମ ସ୍ଥାପନ କରିବାପାଇଁ ବର୍ଯାଜ୍ନା ବହାଇଛ ି । ପ୍ରର୍ଥମ ଦଫାବର ୧୦ ଟ ିଜ୍ଲି୍ଲା ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ ୬ ଟ ିପଲାବନଟାରିଅମ ନମି୍ାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାରି୍ଯବାର ନଷି୍ପ୍ତ୍ତ ି ବହାଇଛ ି । ବସହ ିପରି ଦ୍ଵେିୀୟ 
ଦଫାବର ଆଉ ୧୦ ବଗାଟ ିଜ୍ଲି୍ଲା ବଜି୍ଞାନ ବକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସରକାରୀ ମଞ୍ଜରୁୀ ମିଳଛି ି। 

 ର୍ଯାନ୍ତ୍ରକି ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ର୍ଯର୍ଥା Diploma ଏବଂ Degree ବଷିୟବର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 
local issue/problem ଉପବର “Student Project” କରିବା ପାଇଁ ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ 
ସାହାୟୋବର (Department of Science & Technology) ବଗାଟଏି ବର୍ଯାଜ୍ନା ପ୍ରସୁ୍ତେ 
ବହାଇଛ ିର୍ଯାହାକ ିଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ଥକି ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପବର କାର୍ଯ୍ୟ।ନବୟନ କରାରି୍ଯବ ।   

 ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର ଭାରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାୟୋବର (Department of Science & 
Technology) ବଗାଟଏି Patent Information Cell କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବହାଇଆସୁଅଛ ି ।   
Patent Information Cell ସହାୟୋବର ୯ ବଗାଟ ି Patent Information Cell ବଭିିନ୍ନ 
ବଶି୍ଵବଦିୟାଳୟବର ବଖ୍ାଲା ର୍ଯାଇଛ,ି ୩୭ ବଗାଟ ି patent file କାରାର୍ଯାଇଛ,ି Geographical 
Indication (GI) filing – 4, Trademark filing – 3, Copyright filing – 3 and 
Industrial Design filing – 2. 

 Publication of a compendium on Geographical Indications of 
Odisha.  

କମ୍ ବୟସ୍କ ହତିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଚୟନ 
UDAQ No.1368 .ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର  : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କ ି:- ବସ୍ତା ବଲକ ଅନ୍ତଗ୍େ ନାବରା (Nabara) ଓ ପାଉଁଶକୁଲି (Pawnsakuli) ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟେବର 
ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ବର୍ଯାଗୟ ଅେବିୟସ୍କ ହେିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ବାଦ ଦଆିର୍ଯାଇଥିବା ଓ କମ୍ ବୟସ୍କ ହେିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଚୟନ 
କରାର୍ଯାଇଥିବା  ଟଣା ସେୟ କ,ି ନାବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଭିବର୍ଯାଗ ବାବଲଶ୍ଵର ଉପଜ୍ଲି୍ଲାପାଳଙୁ୍କ 
ଅବଗେ କରାର୍ଯାଇଥିବାବବବଳ ବଲକସି୍ଥେ ସମ୍ପକୃ୍ତ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ଏୋଦୃଶ ଆପତ୍ତଜି୍ନକ କାର୍ଯ୍ୟ େଦନ୍ତ ପାଇଁ ସରକାର 
କଣ ନବିଦ୍ଶ ବନବବ, ଏହ ି ସମ୍ପକୃ୍ତ କମ୍ଚାରୀଙ୍କଠାବର ବର୍ଯାଗୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଫମ୍ ର୍ଥାଇ କରି ବସ ବୟକି୍ତ 
Official କମିବା online ବର ଉପଜ୍ଲି୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇନଥିବା  ଟଣା େଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ନଆିରି୍ଯବ କ ି
? 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ବାବଲଶ୍ଵର ଜ୍ଲି୍ଲା ବସ୍ତା ବଲକ ଅନ୍ତଗ୍େ ନାବରା (Nabara) ଓ ପାଉଁଶକୁଳୀ (Pawnsakuli) ପଞ୍ଚାୟେବର ଅେ ି
ବୟସ୍କ ବର୍ଯାଗୟ ହେିାଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ବାଦ୍ ବଦଇ କମ୍ ବୟସ୍କ ହେିାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଚୟନ କରାର୍ଯାଇ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ 
କରାରି୍ଯବା  ଟଣା ସେୟ ନୁବହଁ । ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟେଦ୍ଵୟରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ genuine ଭତ୍ତା ଦରଖ୍ାସ୍ତ ଗୁଡକୁି ଅେ ି
ବୟସ୍କ ବର୍ଯାଗୟ ଭିତ୍ତବିର ଏକ category-wise priority list କରାର୍ଯାଇ ଉକ୍ତ listରୁ କ୍ରମ ଅନୁସାବର 
vacancy ଅନୁର୍ଯାୟୀ ଉପଜ୍ଲି୍ଲାପାଳ, ବାବଲଶ୍ଵର ଙ୍କ ନକିଟକୁ ଅନୁବମାଦନ ନମିବନ୍ତ ବପ୍ରରଣ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । 
ଭତ୍ତା ବପ୍ରରଣବର ବକୌଣସି ଅନୟିମିେୋ ବହବା ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷି୍ଟବଗାଚର ବହାଇନାହିଁ । ଏଣୁ ସରକାରୀ 
କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ବରୁିଦ୍ଧବର ବହାଇଥିବା ଉକ୍ତ ଅଭିବର୍ଯାଗ ବକୌଣସି େଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସୁନାହିଁ । 

ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନର ହସିାବ 

UDAQ No.1369 .ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର  : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ 
କରି କହବିବ କି :- ଚଳେି ବଷ୍ ରାଜ୍ୟବର ବମାଟ ବକବେ ବଲାକଙୁ୍କ ବାଦ୍ଧ୍କୟ, ବଧିବା ଓ ବକିଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନୂଆ କରି 
ଦଆିଗଲା କମିବା ଦଆିରି୍ଯବ ୋର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ହସିାବ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କ,ି ଏଥିବର ପ୍ରବେୟକ ଜ୍ଲି୍ଲାର 
ଲେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବହାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ବକବେ, ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନର ଶେ ପ୍ରେଶିେ ହାସଲ ନମିବନ୍ତ ସରକାର ଜ୍ଲି୍ଲାମାନଙୁ୍କ କଣ 
ନବିଦ୍ଶ ବଦଇଛନ୍ତ ି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ରାଜ୍ୟବର ଚଳେି ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ଜ୍ାେୀୟ ସାମାଜ୍କି ସହାୟୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ମଧୁବାବୁ ବପନସନ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 
ବଭିିନ୍ନ ବଗ୍ବର ନୂେନ କରି ବପନସନ ପାଇଥିବା ହେିାଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ଏଥିସହ ପରିଶଷି୍ଟ  ‘କ’ 
ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏଥିପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ବକୌଣସି  ଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାର୍ଯାଇନର୍ଥାଏ, ଜ୍ଲି୍ଲାବର ସଷୃ୍ଟ ଶୂନୟସ୍ଥାନ 
ଅନୁର୍ଯାୟୀ ନୂେନ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜରୁ କରର୍ଯାଏ Iଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନର ଶେ ପ୍ରେଶିେ ହାସଲ ନମିବନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଅବପୋରେ 
ସମସ୍ତ ବର୍ଯାଗୟ ଆବବଦନକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାଡ୍ ର୍ଯାଞ୍ଚ େର୍ଥା ବସଗୁଡକୁି NSAP Portal ବର ଲିଙ୍କ କରାର୍ଯାଇ 
ବସମାନଙୁ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରବମ ଭତ୍ତା ବଦବାପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାମାନଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଶ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି।  

ମହଳିା SHG ଙ୍କ ସଂ ୟା  

DUAQ-୧୩୭୦ .ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ଵନିୀ କୁମାର ପାତ୍ର  :ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି - ରାଜ୍ୟବର ଅଦୟାବଧି ମହଳିା SHG ସଂଖ୍ୟାବକବେ ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକବୋଟ ିଏସଏଚଜ୍ ିଆର୍ଥକି ସ୍ୱଚ୍ଛଳୋ 
ଅଗ୍ରଭାବବର ଅଛନ୍ତ ିେହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାର୍ଯାଇଛକି ିସବୁ SHG ଏଥିବର ସ୍ୱଚ୍ଛଳୋ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର ବବିଶଷ 
ବର୍ଯାଜ୍ନା କଣ ?  



         ଉତ୍ତର 

         ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 
     ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ  
 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ଜ୍ରିଆବର ରାଜ୍ୟବର ୬,୦୨,୦୧୩ (ଛଅ ଲେ ଦୁଇ ହଜ୍ାର ବେର) ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ 
ବଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି । ସଙ୍ଗଠେି ମହଳିାମାନଙ୍କ ଆର୍ଥକି ପ୍ରଗେ ି ନମିବନ୍ତ ଏବଂ ବସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାବଲମି୍ବ 
କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ  ବଭିିନ୍ନ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାନଙୁ୍କ ବୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର  “ ମିଶନ ଶକି୍ତ ଋଣ” ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ୩ ଲେ 
ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପବର ନୟିମିେ ଋଣ କସିି୍ତ ପରିବଶାଧ କରୁଥିବଲ ଏହ ି ସମସ୍ତ ସୁଧରାଶ ି ସରକାର ବହନ 
କରୁଛନ୍ତ,ି ଫଳବର ଏହ ିଋଣ ୦% ସୁଧବର ଉପଲବ୍ଧ ବହାଇପାରୁଛ।ି  
 ଚଳେି  ଆର୍ଥକି ବଷ୍ (୨୦୨୦ – ୨୧) ବର ଅଦୟାବଧି ୨,୦୨,୧୪୬ (ଦୁଇ  ଲେ ଦୁଇ ହଜ୍ାର ଏକ ଶହ 
ଛୟାଳଶି)ି ବଗାଟ ି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀଙୁ୍କ ଟ. ୩୪୧୧,୦୭,୮୬,୦୦୦/- (େନି ି ହଜ୍ାର ଚାରି ଶହ ଏଗାର 
ବକାଟ ିସାେ ଲେ ଛୟାଅଶୀ  ହଜ୍ାର) ବୟାଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 
 ମହଳିା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ସଦସୟା ମାନଙ୍କ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ନମିବନ୍ତ ବଭିିନ୍ନ ଅର୍ଥ୍ବନୈେକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶେିଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀମାବନ ବଭିିନ୍ନ ବଭିାଗବର ଦ୍ରବୟ ଓ ବସବା 
ବର୍ଯାଗାଇ ବଦଇ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ଅନୁବମାଦେି ମୂଲୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତ।ି  ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ବଗାଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମବର 
ମହଳିା ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥକି ସଶକି୍ତକରଣ କରିବା ମିଶନ ଶକି୍ତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ।   

ଦୁବ୍ଳତା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ           
1371 .ଶ୍ରୀ କ୍ଷସାମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 
ରାଜ୍ୟବର ବଗାଟଏି ବହବଲ ସରକାରୀ ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କବଲଜ୍ National Institute ranking frame 
work (NIRF) ବର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପଛବର ଶେିା, ଗବବଷଣା, ଭିତ୍ତଭୂିମି କମିବା ଅନୟ ବକୌଣସି ଦୁବ୍ଳୋ ଦାୟୀ 
ସରକାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତ ିକ,ି ର୍ଯଦ ିହଁ, ବେବବ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ ଦୁବ୍ଳୋ ସୁଧାରିବା ଦଗିବର ସରକାରଙ୍କ ପଦବେପ କଣ 
?    

UDAQ No. 1371             .ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା 
ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 

ଉତ୍ତର 
 ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ କବଲଜ୍ ଗୁଡକି NIRF ବର ସ୍ଥାନ ପାଇବା ନମିବନ୍ତ ଓ ଏହ ିଅନୁଷ୍ଠାନ 
ଗୁଡକିର ଭିତ୍ତଭୂିମିର ସବ୍ାଙ୍ଗୀନ ବକିାଶ କରାରି୍ଯବା ପାଇଁ େର୍ଥା ଉଭୟ ଶେିା ଓ ଗବବଷଣା ବେତ୍ରବର ଉତ୍କଷ୍ ହାସଲ 
ନମିବନ୍ତ ପଦବେପମାନ ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି । ଉଭୟ  ବବୈଷୟିକ ବଶିବବଦିୟାଳୟବର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିେ କବଲଜ୍ବର 
Ph.D Regulations ବର ପରିବତ୍୍ତନ କରାର୍ଯାଇ ଉଚ୍ଚମାନର ଗବବଷଣା ନମିିତ୍ତ ବେତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତେ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  



 Tech. Mahindra ପର ି ବଦଶର ପ୍ରମୁଖ୍ ଶଳି୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ICT, Mumbai ପରି ଅଗ୍ରଣୀ                  
ଶେିାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ISRO, Dassault Systems ଆଦ ି ବଶି୍ଵସ୍ତ ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହବର୍ଯାଗବର Centre of 
Excellence ପ୍ରେଷି୍ଠା କରି ଏହ ି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡକୁି ବଶୈେିକ ଉତ୍କଷ୍ୋର ଶୀଷ୍କୁ ବନବାପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦୟମ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।   
 ଏେଦ୍ ବୟେେି, Technical Education Quality Improvement Programme 
(TEQIP-III) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର workshop, seminar, faculty development 
programme, institutional conference ଇେୟାଦ ି ବଭିିନ୍ନ କବଲଜ୍ବର ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଉଛ ି।  
   

ଅକ୍ଷନ୍ତବବାସୀ ମାନଙୁ୍କ ତାଲିମ 

1372 .ଶ୍ରୀ ବସୌମୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ  ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 
ଅଧିକାଂଶ ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ବକନ୍ଦ୍ରବର  ଅବନ୍ତବାସୀମାନଙୁ୍କ ଭବଷିୟେ ଜ୍ୀବନ ର୍ଯାପନ ସମ୍ପକ୍ୀେ ଶେି।  କମିବା ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉନଥିବାରୁ 18 ବଷ୍ ବହବା ମାବତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଦିା ବହଉଥିବା କବିଶାର - କବିଶାରୀଙ୍କ ଭବଷିୟେ ଦଗିହରା  
କମିବା ବପିନ୍ନ ବହଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶଶୁି ଅଧିକାର ସୁରେ।  କମିଶନର ଅଧ୍ୟେ ବହୁ ପୂବ୍ରୁ ରିବପାଟ୍ ବଦଇଥିବଲ ଏଭଳ ି
ଗୁରୁେର ସମସୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଲେୟ ଭିତ୍ତକି ବର୍ଯାଜ୍ନା କଣ ସବବିଶଷ େର୍ଥୟ ବଦବବ କ ି?  

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ  
 ରାଜ୍ୟବର ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନବର ରହୁଥିବା ଅବନ୍ତବାସୀମାନଙୁ୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନକି ଶେିା ସହେି ଭବଷିୟେ ଜ୍ୀବନ 
ର୍ଯାପନ ପାଇଁ ପରାମଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବୟସବର ବସମାନଙୁ୍କ ବକୌଶଳ ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 
ସାମିଲ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। ଏହ ିଶିଶୁମାନଙ୍କର ବକୌଶଳଗେ ଏବଂ ନରୁି୍ଯକି୍ତଭିେକି ଶେିା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଣୀେ 
ବଜୁି୍ ଶଶୁି ସରୋ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଛ ି । ଶଶୁି ର୍ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର 
ଅବନ୍ତବାସୀମାବନ ୧୬ ବଷ୍ ବୟସବର ଉପନୀେ ବହବାପବର ବସମାନଙ୍କର ବୟକି୍ତଗେ ର୍ଯତ୍ନ ବବିରଣୀବର 
ନରୁି୍ଯକି୍ତଭିେକି ଶେିାକୁ ସାମିଲ କରାର୍ଯାଉଛ ି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପଞି୍ଜକରଣ ଓ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ 
ସରକାର ନକିଟବର ଶଶୁି ସୁରୋ ବସବା ସମୁହ ଅଧୀନ ଶଶୁିମାନଙ୍କର ପରିବତ୍ତ ି ର୍ଯତ୍ନ   ) After Care ) 
ମାଗ୍ଦଶକିା ଜ୍ାରି କରିଛନ୍ତ ି। 

 କମିଥିବା ରପ୍ତାନୀର ପରିମାଣ 
U.D ୧୩୭୩ . ଶ୍ରୀ ବସୌମୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି 
:- କବରାନା ସଂକ୍ରମଣ ଜ୍ନେି ଅଚଳାବସ୍ଥା ବର୍ଯାଗଁୁ ରାଜ୍ୟର ବୟନ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ବକବେ 
ପ୍ରେଶିେ କମିଛ ିଓ ପୂବ୍ ଦୁଇ ବଷ୍ବର ବକବେ ମୂଲୟର ଏସବୁ ସ।ମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ବହାଇଥିଲା ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତକଳା 



ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ବଜ୍ାର ଚାହଦିା ଓ ରପ୍ତାନ ି ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୀ ୍ମିଆଦ ିବର୍ଯାଜ୍ନା କଣ ସବବିଶଷ 
େର୍ଥୟ ବଦବବ କ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
       ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନସ୍ଥ Directorate of Export, Promotion & Marketing, 
Odisha ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ୨୦୧୯-୨୦ ଓ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ 
୩୦୮.୩୯ ଲେ ଓ ୪୨୫.୫୮ ଲେ ଟଙ୍କାର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ କରାର୍ଯାଇଛ ି । ବେଣୁ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ରପ୍ତାନୀ 
କମିବା ପରିବବତ୍ତ୍ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଛ ି।  
        ହସ୍ତଶଳି୍ପ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ବଜ୍ାର ଚାହଦିା ଓ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧ ିକରାରି୍ଯବା ନମିବନ୍ତ ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙୁ୍କ 
ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ, ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାବର ହସ୍ତଶଳି୍ପ ବମଳାର ଆବୟାଜ୍ନ ଏବଂ ଫିଲପ୍ କାଟ୍, ଆଜ୍ଓି ପରି 
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ସହେି ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାେର ପ୍ରଭୃେ ିବର୍ଯାଜ୍ନାମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳେି ବହଉଅଛ ି।  
        ବସହପିରି କବରାନା ସଙ୍କରମଣ ଜ୍ନେି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସବେ ରାଜ୍ୟର ବୟନ ଓ ହସ୍ତେନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ରପ୍ତାନ ି
ବେତ୍ରବର ବୃଦ୍ଧ ି ଟଛି ିଏବଂ ଏହାର ବଷ୍ୱାରୀ ରପ୍ତାନରି ପରିମାଣ ଓ ରପ୍ତାନୀ ବୃଦ୍ଧରି ପ୍ରେଶିେର ବବିରଣୀ ନମିନବର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  
।                                                                                                                          
)ମୂଲୟ ଲେବର) 

କ୍ର.ସଂ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ରପ୍ତାନ ିପରିମାଣ ରପ୍ତାନ ିବୃଦ୍ଧରି 
ପ୍ରତଶିତ ୨୦୧୮-୧୯ ୨୦୧୯-୨୦ ୨୦୨୦-୨୧ 

 (ଡକି୍ଷସମବର ୨୦୨୦) 

୧ ହସ୍ତେନ୍ତ  ୧୧୪.୯୪ ୧୧୫.୪୨ ୧୪୫.୯୪ ୨୬.୪୪ %  

୨ ବୟନ  ୭୪୧୪.00 ୧୩୧୬୪.୦୦ ୧୩୩୮୨.୭୩ ୧.୬୬ % 

 କ୍ଷମାଟ ୭୫୨୮.୯୪ ୧୩୨୭୯.୪୨ ୧୩୫୨୮.୬୭ ୧.୮୮ %  

ଅ॰ପ॰ୃବଦ॰      
 

//୨// 
 

          ହସ୍ତେନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ବଜ୍ାର ଚାହଦିା ଓ ରପ୍ତାନ ିବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଦୀ ୍ ମିଆଦ ିବର୍ଯାଜ୍ନା 
ଗୁଡକି ନମିନବର ଦଆିଗଲା । 
୧.     ହସ୍ତେନ୍ତ ଊନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା  
        କ)     େନ୍ତଶାଳା ନମି୍ାଣ । 



        ଖ୍)     ଉନ୍ନେ େନ୍ତ ଓ େନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ଯାଗାଣ । 
        ଗ)     ବୁଣାକାର୍ଯ୍ୟ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
         )     ରଙ୍ଗ କରିବା ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ । 
        ଙ)    ହସ୍ତେନ୍ତ ଗେ୍ର ଢବଳଇକରଣ । 
        ଚ)     ପ୍ରଗେଶିୀଳ ହସ୍ତେନ୍ତ ପୁଞ୍ଜକୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିଭ୍ରମଣ । 
୨.     ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟୋ ବର୍ଯାଜ୍ନା (BBSY) । 
୩.     ହସ୍ତେନ୍ତ ଲୁଗା ବକିି୍ର ଉପବର ୧୦% ରିହାେ ି। 
୪.     ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧବର ଋଣ ବର୍ଯାଗାଣ । 
୫.     ଜ୍ାେୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ଉନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନା । 
        କ)     ବଲକ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତେନ୍ତ ପୁଞ୍ଜ ଉନ୍ନୟନ । 
        ଖ୍)     ବଜ୍ାର ବପିଣୀ ସହାୟୋ । 
        ଗ)     ବକି୍ରୟ ବମଳା । 
୬.     ସୂୋ ବର୍ଯାଗାଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା । 
୭.     ହସ୍ତେନ୍ତ ମାକ୍ । 

ଉବଦୟାଗ ଓ ନଗିମର ସଂଖ୍ୟା 
UD.A.Q.1374. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବଭାଇ :- ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି:- ରାଜ୍ୟ 
ସରକାରଙ୍କ ନକିଟବର ଅଧୁନା ବକବୋଟ ିଉବଦୟାଗ, ନଗିମ ଅଛ ିଓ ବସଥିରୁ ବକଉଁ ଉବଦୟାଗ ଓ ନଗିମ ଲାଭବର 
ଚାଲିଛ ିଲାଭବର ଚାଲୁଥିବା ନଗିମ ଗୁଡକିର ପୁଞି୍ଜ ଖ୍ଟାଇବାକୁ ଏହାର ଅଂଶଧନ ବକିି୍ର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର କଛି ି
ବର୍ଯାଜ୍ନା ଅଛ ିକ,ି ର୍ଯଦ ିହଁ ବେବବ ବକଉଁ ବକଉଁ ଉବଦୟାଗବର ଅଂଶଧନ ବକବେ ପରିମାଣବର ବକିବିବ ବସହଭିଳ ି
େେବିର ଚାଲୁଥିବା ନଗିମ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସୁ୍ତେ ବହବବ କ ି ନବଚେ ବନ୍ଦ 
କରିବାପାଇଁ ପଦବେପ ବନବବ କ?ି 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅବଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା      ୋ 27/02/2021 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ସରକାରୀ ଉବଦୟାଗ। 

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନକିଟବର ଅଧୁନା 36 ବଗାଟ ି ଉବଦୟାଗ, ନଗିମ ଅଛ ି। 

ଲାଭ ଓ େେବିର ଚାଲୁଥିବା ଉବଦୟାଗଗୁଡକିର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’  ବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। 

 ଲାଭବର ଚାଲୁଥିବା ନଗିମ ଗୁଡକିର ପୁଞି୍ଜ ଖ୍ଟାଇବାକୁ ଏହାର ଅଂଶଧନ ବକିି୍ର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କର 
କଛି ିବର୍ଯାଜ୍ନା ନାହିଁ । 

 େେବିର ଚାଲୁଥିବା ନଗିମ ଉବଦୟାଗ ଗୁଡକିର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖ୍ବର ବତ୍୍ତମାନ 
ବକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। 



                                                                                                                 ପରିଶଷି୍ଟ - ‘’କ’’ 
ମାନୟବର ବଧିାୟକ ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର କ୍ଷଭାଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଗତ ବଧିାନସଭା ଅଣତାରକା ପ୍ରଶନ ସଂ ୟା 
୯୩୧(୧୩୭୪) "ଉକ୍ଷଦୟାଗ ଓ ନଗିମର ସଂ ୟା" ସମବବକ୍ଷର I 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ସରକାରୀ ଉକ୍ଷଦୟାଗର   ନାମ ଲାଭ / େତକି୍ଷର ଚାଲୁଅଛ?ି 

୧ ଓଡଶିା କୃଷି ଶଳି୍ପ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୨ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବହିନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ କାଜୁ୍ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୪ ଓଡଶିା କୃଷି ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣନଗିମଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୫ ଓଡଶିା ଇଡବକାଲସଫିଓୟାର୍ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୬ ଓଡଶିା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୭ ଓଡଶିା ଖ୍ଣି ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୮ ଓଡଶିା ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୯ ଓଡଶିା ବସେୁ ଓ ନମି୍ାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି
୧0 ଓଡଶିା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୧୧ ଓଡଶିା ଜ୍ଳ ବଦୁିୟତ୍ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୧୨ ଓଡଶିା ଶକି୍ତ ସଂଚାରଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୧୩ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞି୍ଜଲଗାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୧୪ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ବପାଲିସ ଗହୃ ନଣି୍ାଣ ଓ କଲୟାଣ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୧୫ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୧୬ ଓଡଶିା େୁଦ୍ର ଶଳି୍ପନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୧୭ ଓଡଶିା ଚଳଚତି୍ର ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୧୮ କଳଙି୍ଗ ଷୁ୍ଟଡଓିଜ୍ିଲମିବଟଡ୍  ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି  

୧୯ ଓଡଶିା ଉଠାଜ୍ଳବସଚନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୨୦ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପାନୀୟ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୨୧ ଓଡଶିା ମତ୍ସୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍, ଭୁବବନଶ୍ଵର ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୨୨ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ସଡକ ପରିବହନ ନଗିମ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୨୩ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ପଣୟାଗାର ନଗିମ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୨୪ ଓଡଶିା ଶଳି୍ପ ଭିତ୍ତଭୂିମିଉନ୍ନୟନ ନଗିମ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି

୨୫ ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନଗିମ ଲିମିବଟଡ୍ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି



୨୬ ବଜ୍ଡବକାଲ ଲାଭବର ଚାଲୁଅଛ ି
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜଲି୍ଲାକ୍ଷର ଥିବା ଭିନ୍ନେମଙ୍କ ସଂ ୟା  

UDAQ 1376. ଶ୍ରୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବଭାଇ : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି 
କହବିବ କ ି:- ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ସମୁଦାୟ ବକବେ ଭିନ୍ନେମ ବୟକି୍ତ ଚହି୍ନଟ ବହାଇଛନ୍ତ ିଓ ବସମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ପାଇଁ 
ଜ୍ଲି୍ଲାବର କଣ କଣ ବବିଶଷ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଦୃଷି୍ଟହୀନ ଭିନ୍ନେମ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ 
ଭିନ୍ନେମ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ଓ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବକଉଁ ବକଉଁ ସ୍ଥାନବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ସ୍କଲୁ ଅଛ,ି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଦବିୟାଙ୍ଗ 
ଶଶୁିମାନଙୁ୍କ ଶେିାର ଓ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ବସବାର ସୁବର୍ଯାଗ ବଦବା ପାଇଁ କଣ ବୟବସ୍ଥା ବହାଇଛ,ି ଭିନ୍ନେମ ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ 
ସଶକି୍ତ କାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର କ ିକ ିବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 
ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ସମୁଦାୟ 33136 ଜ୍ଣ ଭିନ୍ନେମ ବୟକି୍ତ ଚହି୍ନଟ ବହାଇଛନ୍ତ ି | ବସମାନଙ୍କ କଲୟାଣ ପାଇଁ 
ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଭିନ୍ନେମ ଭତ୍ତା, PwD SHG ଗଠନ କରାର୍ଯାଇ 50,000 ଟଂକା ସହାୟୋ ରାଶ,ି BANISHREE 
ବୃତ୍ତ,ି ଜ୍ାେୀୟ prematric and post matric ବୃତ୍ତ,ି ବବିାହ ବପ୍ରାତ୍ସାହନ, DRI ଋଣ, ଦୃଷି୍ଟହୀନ ମାନଙ୍କ 
ନମିବନ୍ତ ଲାପଟପ, ବସ ପାସ, ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ି ପ୍ରଶେିଣ, ସହାୟକ ଉପକରଣ ଓ କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗପ୍ରେୟଙ୍ଗ ବର୍ଯାଗାଇ 
ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି| ଜ୍ଲି୍ଲାବର ଦୃଷି୍ଟହୀନ ଭିନ୍ନେମ, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଭିନ୍ନେମ ସଂଖ୍ୟା ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ 1730 ଓ 4634 | 
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦପାଲି, ଲାଠକିୋ, ରାଜ୍ଗାଙ୍ଗପୁର,ରାଉରବକଲା, ବେବଲନ୍ଦହିୀ ଠାବର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ସ୍କଲୁ ଅଛ ି | 
ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ଦବିୟାଙ୍ଗ ଶଶୁିମାନଙ୍କ ନମିବନ୍ତ Therapeutic Centre ଓ ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ବଦିୟାଳୟ ସ୍ଥାପିେ 
ବହାଇଛ ି | ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ କୃତ୍ରମି ଅଙ୍ଗପ୍ରେୟଙ୍ଗ ବର୍ଯାଗାଇବା ନମିବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ advance 
rehabilitation centre ସୁନ୍ଦରଗଡ ମୁଖ୍ୟ ଚକିତି୍ସାଳୟ ପରିସରବର ପ୍ରେଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଇଛ ି | ମାନସିକ 
ଅନଗ୍ରସର ମହଳିା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥା ଗହୃ ପ୍ରେଷି୍ଠା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି| 

କାରୀଗରମାନଙୁ୍କ କ୍ଷପନସନ୍ ବୟବରା  

ୟୁ.ଡ.ି୧୩୭୭. ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟବର 
ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଟବିର ବଭିିନ୍ନ ମତ୍ୂ୍ତୀ ଶଳି୍ପୀ, ସୁନା ରୂପା କାରିଗର, କଂସା ପିତ୍ତଳ କାରିଗର, ଚାନୁ୍ଦଆ କାରିଗର, ବବେ 
କାରିଗର, କାଚ କାରିଗର, କାଠ କାରିଗର, ଲୁହା ଶିଳ୍ପୀ ଭଳ ିଅବନକ ପ୍ରକାର କାରିଗର ହସ୍ତଶଳି୍ପୀମାନଙୁ୍କ କଞ୍ଚାମାଲ 
ବର୍ଯାଗାଇବା ବସମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସୁ୍ତେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡକିର ବଜ୍ାର ବୟବସ୍ଥା କରବିା, ବସମାନଙୁ୍କ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା, 
ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦ୍ଧ୍କୟ ସମୟବର ବପନସନ ବୟବସ୍ଥା କରିବା ଭଳ ି ବର୍ଯାଜ୍ନାମାନ କରି ବସମାନଙ୍କ ଭବଷିୟେ 
ଆଶା ଉଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦବେପ ବନବବ କ ି? 

 



 ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ  

ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 

        ପର୍ଥର ବଖ୍ାବଦଇ, ଚାନୁ୍ଦଆ କାମ, କଂସା ପିତ୍ତଳ କାରିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ Raw Material Bank ର ବୟବସ୍ଥା 
କରାର୍ଯାଇଅଛ ିଓ ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ମାଟ ିମୂତ୍ତ ିଶଳି୍ପୀ, ସୁନା ରୂପା କାରିଗର, ବବେ କାରିଗର, କାଚ କାରିଗର, କାଠ 
କାରିଗର, ଲୁହା ଶଳି୍ପୀ ସବମେ ସମସ୍ତ ହସ୍ତଶଳି୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କପାଇଁ ବଜ୍ାର ସୁବଧିା ନମିବନ୍ତ ପ୍ରଦଶ୍ନୀ ଆବୟାଜ୍ନ 
ଏବଂ ଫିଲପ୍ କାଟ,୍ ଆଜ୍ଓି ପରି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମବର ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବକି୍ରୀ ପାଇଁ ଚୁକି୍ତନାମା ସ୍ୱାେର ପ୍ରଭୃେ ିକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନଆିର୍ଯାଇଛ ି । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ବସମାନଙ୍କର ବାଦ୍ଧ୍କୟ ସମୟବର ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ 
ବର୍ଯାଗାଇବା ଭଳ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ସରକାରଙ୍କର ବଚିାରାଧୀନ ଅଛ ି।  

ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିକ୍ଷକନ୍ଦ୍ର କ୍ଷ ାଲିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ   

ୟୁ.ଡ ି .1379 .ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗଦ କହଁର : ମହଳିା  ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି – 
ଫୁଲବାଣୀ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ସମୁଦାୟ ବକବୋଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ଅଛ,ି ବଲାକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆଉ ବକବୋଟ ି
ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ର ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଯାଜ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ବତ୍୍ତମାନ ସମୁଦାୟ ବକବେ ପିଲା ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି
ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ  ର୍ଯାଇଛନ୍ତ,ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କବର ବାଷିକ ବକବେ ଛେୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ରନ୍ଧା ଖ୍ାଦୟ, 
ବେସ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ଓ ବଖ୍ଳଣା, ବହପିତ୍ର ବାବଦକୁ ବାଷିକ ବକବେ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଉଛ ି କହବିା ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ବକବୋଟ ି
ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରର ନଜି୍ସ୍ୱ ଗହୃ ନାହିଁ ଭଡା ବର ଚାଲିଛ ିକହବିବ କ ି ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
 ଫୁଲବାଣୀ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ସମୁଦାୟ 672 ଟ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ଅଛ ି। ବଲାକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆଉ 
204 ଟ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି/ ମିନ ିଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙୁ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିର୍ଯାଇଥିଲା ଓ ବକନ୍ଦ୍ର 
ସରକାରଙ୍କ ଉପବଦଶ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବସଗୁଡକିର ପୁନିଃ େଜ୍୍ମା କରିବା ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାପାଳମାନଙୁ୍କ ନବିଦ୍ଶ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି
। ବତ୍ତ୍ମାନ SOPAN Block  ମାନଙ୍କବର ଆଉ 100 ଟ ି ନୂେନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ର ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାକୁ 
ମଞ୍ଜରୁ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ,ି େନମଧ୍ୟରୁ  ଫୁଲବାଣୀ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର 39 ଟ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ର ବଖ୍ାଲିବା ପାଇଁ 
ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରବର ବର୍ଯାଜ୍ନା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ବତ୍୍ତମାନ ଏହ ିନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ସମୁଦାୟ 12041 ପିଲା ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି
ବକନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଠ ପଢବିା ପାଇଁ  ଆସୁଛନ୍ତ,ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କବର ବାଷିକ ଛେୁଆ, ଅଣ୍ଡା, ରନ୍ଧା ଖ୍ାଦୟ ବାବଦକୁ 
ଟ. 6,78,28,850/-, ବେସ ବାବଦକୁ ଟ. 24,08,  200 /-, ବଖ୍ଳଣା ବାବଦକୁ ଟ. 16,80,000/- ଓ ବହପିତ୍ର 



ବାବଦକୁ ଟ. 4,03,200/-  ବାଷିକ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଉଛ ି । 180 ଟ ି ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି ବକନ୍ଦ୍ରର ନଜି୍ସ୍ୱ ଗହୃ ନାହିଁ, ଏହ ି
ବକନ୍ଦ୍ରମଧ୍ୟରୁ  16 ଟ ିଭଡା ବର,  47 ଟ ିବଦିୟାଳୟବର ଏବଂ 117 ଟ ିବଗାଷ୍ଠୀ ବକନ୍ଦ୍ରବର ଚାଲୁଅଛ ି।   

ବୁଣାକାରଙୁ୍କ ଅତୟାଧୁନକି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିକ୍ଷର୍ଯାଗାଣ 
ୟୁ.ଡ.ି ୧୩୮୦ .ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- 
ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୋ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ସରକାର ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ଆଧୁନକି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାେ ି
(ବବିଶଷ କରି େନ୍ତ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂବ୍ରୁ ବୟବହୃେ) ଅେୟାଧୁନକି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାେ ିବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ପାଇଁ ବକଉଁ ବଷ୍ ନଷି୍ପ୍େ ି
ନଆିର୍ଯାଇଥିଲା, ଏର୍ଯାବତ୍ ଏ ଦଗିବର କ ି ଅଗ୍ରଗେ ି ବହାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ଜ୍ଣ ବୁଣାକାରଙୁ୍କ ଏହ ି
ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାେ ି ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ି କହବିା ସହେି ଚଳେି ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର ଏହା ଉପବର ସରକାର କ ି ପଦବେପ 
ବନବବ କହବିବ କ ି? ୋ’ର ବଲକୱାରୀ ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କି, ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାେ ିବୟବହାର ବର୍ଯାଗୁ ପୂବ୍ େୁଳନାବର 
ବକବେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିକରାର୍ଯାଇପାରିଛ ି

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
        ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦକୋ, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ସରକାର ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ଆଧୁନକି 
ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାେ ି(ବବିଶଷ କରି େନ୍ତ) ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ପାଇଁ ୨୦୦୬-୦୭ ଆର୍ଥକି  ବଷ୍ରୁ  ରାଜ୍ୟ ସରକାଙ୍କର ହସ୍ତେନ୍ତ 
ଉନ୍ନୟନ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ନଷି୍ପ୍ତ୍ତି ନଆିର୍ଯାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର ୧୩୬ ବଗାଟ ି
େନ୍ତ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇଛ ିର୍ଯାହାର ବଲକୱାରୀ  ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ।  

କ୍ର. 
ସଂ 

ବଲକର ନାମ ବଷ୍୍ୱାରୀ ତନ୍ତ କ୍ଷର୍ଯାଗାଣ ପରିମାଣ କ୍ଷମାଟ 

୧୫-୧୬ ୧୬-୧୭ ୧୭-୧୮ ୧୮-୧୯ ୧୯-୨୦  ଚଳିତ ଆର୍ଥକି ବଷ୍୍ ୨୦-
୨୧ କ୍ଷର ସରକାର 
କ୍ଷର୍ଯାଗାଇ କ୍ଷଦବାକୁ ଥିବା 
ତନ୍ତ ସଂ ୟା 

 

୧ ବାଙି୍ଗରିବପାଷି ୧୦ - ୦୨ - ୧୬ ୧୫ ୪୩ 

୨ କପି୍ତପଦା ୦୫ ୦୫ ୦୮ - ୧୦ ୦୬ ୩୪ 

୩ ଖ୍ଣୁ୍ଟା ୦୨ - ୦୨ - ୦୬ - ୧୦ 

୪ କୁଳଅିଣା ୦୩ - - - - - ୦୩ 

୫ ର୍ଯଶପିୁର ୦୫ ୦୨ ୦୪ - ୦୩ ୦୮ ୨୨ 

୬ ବମାବରାଡା  ୦୨ - - ୧୦ - ୧୨ 

୭ ସରସକଣା  ୦୩ - - - - ୦୩ 

୮ ବଗାପବନୁ୍ଧନଗର  ୦୬ ୦୬ - - ୧୨ ୨୪ 



୯ ବଡସାହ ି  ୦୮ - - - - ୦୮ 

୧୦ ଉଦଳା   ୦୮ - ୧୦ ୦୬ ୨୪ 

୧୧ ଶୂଳଆିପଦା    - - ୦୩ ୦୩ 

୧୨ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା    - - ୧୨ ୧୨ 

 ବମାଟ ୨୫ ୨୬ ୩୦ - ୫୫ ୬୨ ୧୯୮ 

  
         
        େନ୍ତ ବୟବହାର ବର୍ଯାଗୁ ପୂବ୍ ବଷ୍ େୁଳନାବର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧ ିବହଉଥିବାର ବବିରଣୀ ନମିନବର ପ୍ରଦାନ 
କରାଗଲା ।  
         

ବଷ୍ ୍ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ 

୨୦୧୫-୧୬ ବଗ୍ ମିଟର ଲେବର  ମୂଲୟ ଲେ ଟଙ୍କାବର  

୨୦୧୬-୧୭ ୧.୭୦୭ ୧୨୩.୫୧ 

୨୦୧୭-୧୮ ୧.୫୪୮ ୧୨୦.୨୭ 

୨୦୧୮-୧୯ ୨.୫୦୩ ୧୫୦.୭୩ 

୨୦୧୯-୨୦ ୧.୧୧୬ ୧୬୩.୦୭ 

 ୧.୩୨୩ ୧୭୩.୫୪ 

 
  ଚଳେି ଆର୍ଥକି ବଷ୍ ୨୦୨୦-୨୧ ବର ସରକାର ଆଉ ୬୨ ବଗାଟ ିେନ୍ତ ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ପାଇଁ 

ପଦବେପ ବନଇଛନ୍ତ ିର୍ଯାହା ଉପର ସାରଣୀବର ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ ।  
ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ  

ୟୁ.ଡ.ି୧୩୮୧. ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି : ବୟନଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- (କ) 
ଓଡଶିାବର ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବୋଟ ିହସ୍ତେନ୍ତ ସମବାୟ ସମିେ ିକାର୍ଯ୍ୟକରୁଛ ି ; ଏଥିବର ବକବେ ବୁଣାକାର ନରୁି୍ଯକି୍ତ 
ଅଛନ୍ତ ିୋ’ର ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରୀ ୋଲିକା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବବ କି; ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବକଉଁ ଠାବର ବକଉଁ ୋରିଖ୍ବର ଏହ ି
ସମିେ ିଗଠେି ବହାଇଛ;ି ଗେ ୫ ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ଏହ ିସମିେ ିଗୁଡକିର ଆୟ ବୟୟର ଏକ େୁଳନାତ୍ମକ ଚତି୍ର ଉପସ୍ଥାପନ 
କରିବା ସହେି ଏହ ି ସମିେ ି ଗୁଡକୁି ସରକାର ବକବେ ଅର୍ଥ୍ ମଞ୍ଜରୁ କରିଛନ୍ତ ି ୋହା ଉବଲ୍ଲଖ୍ କରିବବ କ,ି (ଖ୍) 
ମୟୂରଭଞ୍ଜବର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ସରକାର କ ି କ ି ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରଛିନ୍ତ ି ଓ କରବିାକୁ 
ର୍ଯାଉଛନ୍ତ ିୋହା ପ୍ରକାଶ କରିବବ କ?ି 

 
 
 



ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶଳି୍ପ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ 

ଉତ୍ତର 
ଓଡଶିାବର ୨୬ ବଗାଟ ିଜ୍ଲି୍ଲାବର ୫୭୯ ବଗାଟ ିହସ୍ତେନ୍ତ ସମବାୟ ସମିେ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି । ଏହ ିସମିେ ି

ମାଧ୍ୟମବର ୧୧୦୧୮୯ ଜ୍ଣ ବୁଣାକାର ସ୍ୱବରାଜ୍ଗାରି ବହାଇପାରିଛନ୍ତ।ି ଏହାର ଏକ ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରି ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ 
‘କ’ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ୨୬ବଗାଟ ିହସ୍ତେନ୍ତ ସମବାୟ ସମିେ ିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛ ି। ଏହ ିହସ୍ତେନ୍ତ 
ସମବାୟ ସମିେରି ଗଠନ ୋରିଖ୍, ସ୍ଥାନ େର୍ଥା ଗେ ୫ ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ସମିେ ିଗୁଡକିର ଆୟ ବୟୟର େୁଳନାତ୍ମକ ଚତି୍ର, 
ସମିେ ିଗୁଡକୁି ମଞ୍ଜରୁୀ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ୍ ଇେୟାଦରି ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ ‘ ’ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା ।  
)ଖ୍) ମୟୂରଭଞ୍ଜବର ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନମିନଲିଖିେ ପଦବେପମାନ ଗ୍ରହଣ 

କରିଛନ୍ତ ି।  
 ହସ୍ତେନ୍ତ ବକିାଶ ବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ବୁଣାକାର ମାନଙୁ୍କ େନ୍ତ ଓ େନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିରି୍ଯବା 

ସବଙ୍ଗ ସବଙ୍ଗ ପ୍ରସୁ୍ତେ ିକାର୍ଯ୍ୟ ନମିବନ୍ତ ସମିେବିର ଟାଣି େମ ଗୃହ ନମି୍ାଣ ପୂବ୍କ ବସଥିବର ଟାଣି ପ୍ରସୁ୍ତେରି 
ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ୍ କରବିା ନମିବନ୍ତ ବସମାନଙ୍କ ହସ୍ତେନ୍ତ ଗତ୍୍ତର ଢବଳଇ କରଣ କାରାର୍ଯାଉଛ ି।   
 ବଜୁି୍ଳ ି କାଟ ସମୟବର ଅନାୟାସବର ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ନମିବନ୍ତ ବସମାନଙୁ୍କ ବସୌର ଲଠିରନ ବର୍ଯାଗାଇ 

ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି। 
 ନୂେନ ବୁଣାକାର ସଷିୃ୍ଟ େର୍ଥା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦେୋ ବୃଦ୍ଧ ିନମିବନ୍ତ ଏହ ିବର୍ଯାଜ୍ନା ମାଧ୍ୟମବର ବମୌଳକି ଲୁଗା 

ବୁଣା ୋଲିମ, ଡବ ିଏବଂ  ଜ୍।ଲ୍ଲା ବୟନ  ୋଲିମ, ଜ୍ାକଡ୍ ବୟନ ୋଲିମ, ବାନ୍ଧ େଆିରି ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 ସୂୋ ବୟାଙ୍କ ଜ୍ରିଆବର ରିହାେ ିମୂଲୟବର ସୂୋ ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ନମିବନ୍ତ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ ି।  
 ବସମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦେି ବସ୍ତ୍ରର ବକି୍ରୟ ନମିବନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ େରଫରୁ ବାଷିକ ୧୦୦ ଦନି, ଶେକଡା ୧୦ 

ପ୍ରେଶିେ ରିହାେ ିମୂଲୟବର ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟର ବୟବସ୍ଥା ରହଅିଛ ି।  
 ବସମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବକି୍ରୟ ସୁବଧିା ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାବର ପ୍ରଦଶ୍ନୀମାନ ଆବୟାଜ୍ନ 

କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 ୬୦ ବଷ୍ରୁ ଉଦ୍ଧ୍ ଓ ୮୦ ବଷରୁ୍ ଉଦ୍ଧ୍ ବୁଣାକାର ମାନଙୁ୍କ ର୍ଯର୍ଥାକ୍ରବମ ମାସିକ ୫୦୦ ଓ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର 

ବରିଷ୍ଠ ବୁଣାକାର ସହାୟୋ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  
 ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ଵରାନିବେ କରବିା େର୍ଥା ବସମାନଙୁ୍କ ଅଧିକ ବରାଜ୍ଗାରେମ କରିବା ନମିବନ୍ତ ବସମାନଙୁ୍କ 

ଉଚ ବବଗର ଚରଖ୍ା ଏବଂ ଟସର ସୂୋ କାଟବିା ପାଇଁ ଅେୟାଧୁନକି ପ୍ରଣାଳୀବର ନମିିେ ବୁନୟିାଦ ରିଲିଙ୍ଗ 
ବମସିନ ରିହାେ ିମୂଲୟବର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 ବସମାନଙ୍କ ବାସ ଗହୃର ଶଙି୍କନ୍ୋକୁ ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ସମିେରି ସାଧାରଣ ସୁବଧିା ବକନ୍ଦ୍ର ଗହୃବର େନ୍ତ ପକାଇ 
ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ନମିବନ୍ତ ସୁବଧିା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

 ସ୍ୱାବଲମବୀ ଭାବବ ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯୟ୍ ନମିବନ୍ତ ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ େନ୍ତଶାଳା ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 



 ସରକାରଙ୍କ ବଭିିନ୍ନ ବର୍ଯାଜ୍ନା ସମବନ୍ଧବର ଅବଗେ କରାଇବା ନମିବନ୍ତ ସବଚେନୋ କାର୍ଯ୍କ୍ରମର ଆବୟାଜ୍ନ 
କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 

 ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସମବନ୍ଧବର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆବରାହଣ ନମିବନ୍ତ େର୍ଥା ଦେୋ ବକିାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ େର୍ଥା 
ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପରିଭ୍ରମଣର ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଉଅଛ ି 

 ବୁଣାକାର ମାନଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି ସହାୟୋ ବର୍ଯାଗାଇ ବଦବା ନମିବନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା 
ଜ୍ରିଆବର ବସମାନଙୁ୍କ କମ ସୁଧ ହାରବର ଋଣ ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଉଅଛ ି।   

ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ 
 

କ୍ରମିକ 
ସଂ ୟା 

ଜଲି୍ଲାର ନାମ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ତନୁ୍ତବାୟ ସହକ୍ଷର୍ଯାଗ 
ସମିତ ିସଂ ୟା 

ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଥିବା ସଂ ୟା 

୧ କଟକ  ୧୦୩ ୧୮୮୭୮ 

୨ ର୍ଯାଜ୍ପୁର  ୩୪ ୪୧୦୦ 

୩ ଜ୍ଗେସିଂହପୁର ୧୨ ୧୦୫୫ 

୪ ବକନ୍ଦ୍ରାପଡା   ୧୦ ୧୧୬୦ 

୫ ବାବଲବସାର  ୨୩ ୨୩୨୮ 

୬ ଭଦ୍ରକ  ୬ ୩୯୫ 

୭ ମୟୂରଭଞ୍ଜ  ୨୬ ୧୧୪୨ 

୮ ବକନୁ୍ଦଝର  ୧୯ ୭୧୨ 

୯ ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା  ୩୨ ୩୫୦୦ 

୧୦ ପୁରୀ  ୧୦ ୧୮୧୮ 

୧୧ ନୟାଗଡ  ୩୧ ୨୪୩୫ 

୧୨ ବରଗଡ  ୫୧ ୩୫୯୯୮ 

୧୩ ସମବଲପୁର  ୭ ୮୧୩ 

୧୪ ବଢଙ୍କାନାଳ  ୮ ୨୮୦ 

୧୫ ଅନୁଗୁଳ  ୧୧ ୫୧୦ 

୧୬ ସୁବଣ୍ପରୁ ୬୯ ୧୩୦୧୨ 

୧୭ ବଲାଙି୍ଗର  ୩୪ ୧୦୫୧୩ 

୧୮ ଗଂଜ୍ାମ  ୨୬ ୯୯୫ 

୧୯ ବବୌଦ୍ଧ  ୨୮ ୮୫୦୦ 

୨୦ କନ୍ଧମାଳ  ୧ ୫୦ 



୨୧ କଳାହାଣି୍ଡ  ୧୦ ୧୮୦ 

୨୨ ନୂଆପଡା  ୧୦ ୭୫୭ 

୨୩ ବକାରାପୁଟ  ୨ ୧୮୩ 

୨୪ ନବରଙ୍ଗପୁର  ୩ ୩୯୫ 

୨୫ ସୁନ୍ଦରଗଡ  ୬ ୧୪୦ 

୨୬ ଝାରସୁଗୁଡା  ୭ ୩୪୦ 

              ସମୁଦାୟ ୫୭୯ ୧୧୦୧୮୯ 

 



ପରିଶଷି୍ଟ ‘ ’ 
ଓଡଶିାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ  ଜଲି୍ଲାକ୍ଷର ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ସମବାୟ ସମିତରି ନାମ, ସମିତ ିଗଠନର ତାରି , ବଗିତ ୫ 

ବଷ୍୍ର  ସମିତରି ଆୟବୟୟ  ଓ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଥ୍ର ପରିମାଣ 

କ୍ର॰ସଂ ସମିେରି ନାମ ସମିେ ି
ଗଠନର 
ସ୍ଥାନ 

ସମିେ ି
ଗଠନର 
ୋରିଖ୍ 

ବଗିେ ୫ ବଷ୍ବର ସମିେରି ଆୟବୟୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମଞ୍ଜରୁ ଅର୍ଥ୍ର ପରମିାଣ 

୨୦୧୫-୧୬ ୨୦୧୬-୧୭                ୨୦୧୭-୧୮  ୨୦୧୮-୧୯  ୨୦୧୯-୨୦  

ଆୟ ବୟୟ  ମଞ୍ଜରୁ 
ଅର୍ଥ୍ର 
ପରିମାଣ  

ଆୟ ବୟୟ  ମଞ୍ଜରୁ 
ଅର୍ଥ୍ର 
ପରିମାଣ 

ଆୟ ବୟୟ  ମଞ୍ଜରୁ 
ଅର୍ଥ୍ର 
ପରିମାଣ 

ଆୟ ବୟୟ  ମଞ୍ଜରୁ 
ଅର୍ଥ୍ର 
ପରିମାଣ 

ଆୟ ବୟୟ  ମଞ୍ଜରୁ 
ଅର୍ଥ୍ର 
ପରିମାଣ 

୧ ବଗାପାଳଜ୍ୀଉ  ଟକିାୟେପୁର  ୫.୧.୮୪ ୦.୨୬ ୦.୧୧ ୦.୧୫ ୦.୨୩ ୦.୧୯ - ୦.୨୩ ୦.୧୨ - ୦.୩୭ ୦.୨୧ - ୦.୬୨ ୦.୩୯ - 

୨ ଉଣାପୁରା ଉଣାପୁରା ୯.୨.୭୮  ୦.୨୧ ୦.୦୯ ୦.୦୭ ୦.୩୭ ୦.୨୧ - ୦.୪୬ ୦.୨୪ - ୦.୪୭ ୦.୨୮ - ୦.୪୧ ୦.୩୭ - 

୩ ମା ବଭୈରବୀ  ଆଣୁଆ ୪.୬.୮୨  ୦.୩୨ ୦.୧୯ ୬.୪୧ ୦.୪୫ ୦.୨୫ - ୦.୬୧ ୦.୩୭ - ୦.୬୯ ୦.୪୧ - ୦.୪୮ ୦.୩୨ - 

୪ ରସୁଣିଆ  ବଇଁଚା  ୨.୪.୫୮ ୦.୪୪ ୦.୧୮ ୦.୩୦ ୦.୯୭ ୦.୨୬ - ୦.୯୬ ୦.୫୪ - ୦.୯୦ ୦.୫୬ - ୦.୮୪ ୦.୫୨ - 

୫ ବଦଉଳ ି କାଠସିରିଶ ି ୧୬.୩.୫୫  ୦.୦୫ - - ୦.୦୬ - - ୦.୦୭ - - ୦.୦୮ - - ୦.୦୯ ୦.୦୩ - 

୬ ଡ଼ହିରିାକୁଳ  ଡ଼ହିରିାକୁଳ  ୧୬.୩.୫୫  ୦.୯୭ - - ୨.୯୮ ୦.୫୬ ୪.୪୦ ୪.୭୩ ୩.୦୩ ୬.୬୦ ୫.୦୯ ୩.୯୭ ୬.୨୦ ୪.୭୮ ୩.୧୧ - 

୭ ଉଦଳା  ସୁନପାଳ  ୧୫.୯.୮୩  ୦.୪୫ ୦.୧୨ - ୦.୧୭ ୦.୨୩ - ୦.୧୯ ୦.୧୩ - ୦.୬୨ ୦.୩୭ - ୦.୨୮ ୦.୧୬ - 

୮ ବା ମରା  ବା ମରା  ୨୪.୧୧.୮୫  ୩.୨୭ ୧.୯୮ ୧.୨୬ ୧.୨୨ ୦.୬୭ ୫.୧୦ ୨.୦୯ ୧.୧୭ - ୦.୮୨ ୦.୫୯ - ୧.୧୧ ୦.୭୬ - 

୯ ଝବିଙ୍କଶ୍ଵର  କପି୍ତପଦା  ୨୩.୧୨.୮୩  ୫.୩୫ ୨.୫୦ ୨.୬୦ ୩.୫୯ ୧.୩୩ ୫.୨୦ ୫.୧୦ ୩.୨୭ ୬.୨୦ ୩.୦୧ ୨.୧୧ - ୮.୨୮ ୪.୬୨ - 

୧୦ ବାବା 
ବବୈଦୟନାର୍ଥ-୧  

ଡୁକୁରା ୨୦.୧.୭୬  ୦.୦୮ ୦.୦୪ ୦.୨୬ ୦.୪୧ ୦.୨୯ ୬.୨୦ ୦.୩୬ ୦.୨୧ - ୦.୪୫ ୦.୨୯ ୬.୨୦ ୦.୬୫ ୦.୩୯ - 

୧୧ ଧାନବ ରା  ଧାନବ ରା  ୮.୨.୭୮  ୧.୨୦ ୦.୫୭ ୬.୯୩ ୦.୯୩ ୦.୪୨ - ୧.୨୭ ୦.୮୮ - ୦.୯୬ ୦.୬୨ - ୦.୮୦ ୦.୬୧ - 

୧୨ କଖ୍ବୁରଶ୍ଵର  କରକଚଆି  ୩୧.୩.୮୨  ୦.୦୩ - - ୦.୮୫ ୦.୪୪ - ୦.୦୭ ୦.୦୪ ୮.୨୦ ୦.୧୩ ୦.୦୪ - ୦.୨୧ ୦.୧୨ - 

୧୩ ଖ୍ଣୁ୍ଟା  ଖ୍ଣୁ୍ଟା  ୨୪.୨.୮୩  ୦.୯୨ ୦.୨୮ ୦.୪୦ ୦.୬୮ ୦.୫୭ - ୦.୫୯ ୦.୪୩ - ୦.୫୯ ୦.୩୭ - ୦.୪୭ ୦.୨୭ - 

୧୪ ଅସି୍ତଆ  ଅସି୍ତଆ  ୧.୩.୫୫  ୦.୦୨ - - ୦.୦୭ ୦.୦୧ - ୦.୦୭ ୦.୦୩ - ୦.୦୮ ୦.୦୫ - ୦.୧୦ ୦.୦୮ - 

୧୫ ପତ୍ରାପଦା ପତ୍ରାପଦା ୨୭.୩.୫୩  ୦.୦୩ - - ୦.୦୬ - - ୦.୧୦ ୦.୦୭ - ୦.୧୧ ୦.୦୭ - ୦.୧୭ ୦.୧୧ - 

୧୬ ବଛଳଆି  ବଛଳଆି  ୨୪.୩.୫୬  ୦.୦୩ - - ୦.୦୪ ୦.୦୧ - ୦.୦୬ ୦.୦୨ - ୦.୦୭ ୦.୦୩ - ୦.୦୮ - - 

୧୭ ଅନ୍ଧାରି  ଅନ୍ଧାରି  ୮.୨.୭୮  ୦.୦୯ ୦.୦୪ ୨.୦୦ ୦.୪୫ ୦.୨୦ - ୦.୪୨ ୦.୨୫ ୪.୬୦ ୦.୪୪ ୦.୨୭ ୬.୨୦ ୦.୪୬ ୦.୨୯ - 

୧୮ ଚନ୍ଦନପୁର  କତ୍ରା 
ଚନ୍ଦନପୁର  

୧୬.୯.୪୯  ୧.୯୪ ୧.୩୫ ୦.୯୨ ୧.୯୨ ୧.୬୮ ୧.୩୦ ୩.୧୦ ୨.୧୧ ୩.୪୦ ୨.୫୭ ୧.୯୬ ୬.୨୦ ୪.୧୬ ୨.୮୯ - 

୧୯ ଡୁମୁରିଆ କତ୍ରା 
ଚନ୍ଦନପୁର  

୧୬.୧.୫୫  ୩.୪୧ ୨.୭୦ ୧୦.୨୮ ୧.୯୭ ୧.୭୬ - ୪.୩୬ ୩.୦୧ ୫.୨୦ ୩.୬୪ ୨.୮୧ - ୪.୫୭ ୩.୦୧ - 



୨୦ ବପାଖ୍ରିଆ  ବପାଖ୍ରିଆ  ୬.୮.୬୩  ୦.୦୪ - - ୦.୧୧ ୦.୦୫ - ୦.୦୫ - - ୦.୦୬ - - ୦.୦୬ - - 

୨୧ ରାବମଶ୍ଵର  ର୍ଯଶପିୁର  ୧୮.୮.୫୭  ୦.୬୩ ୦.୩୧ ୦.୭୨ ୦.୮୫ ୦.୪୭ ୧.୩୦ ୦.୫୭ ୦.୩୫ ୮.୨୦ ୦.୫୭ ୦.୩୭ - ୦.୭୧ ୦.୫୧ - 

୨୨ ଝଗବଡଶ୍ଵର  ମହ୍ଲାରପଦା ୩୦.୧୧.୮୨  ୦.୦୮ ୦.୦୨ - ୦.୧୫ ୦.୦୧ - ୦.୧୩ ୦.୦୭ - ୦.୧୩ ୦.୦୮ - ୦.୧୪ ୦.୦୮ - 

୨୩ ଇଟ ିର ଇଟ ିର  ୧୨.୩.୭୬  ୦.୦୪ - - ୦.୧୦ ୦.୦୧ - ୦.୦୫ - - ୦.୦୬ - - ୦.୦୭ - - 

୨୪ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ  ଜ୍ଡବିପାଦା  ୨୯.୭.୮୩  ୦.୦୭ - - ୦.୦୯ - - ୦.୧୧ - - ୦.୧୩ - - ୦.୧୪ - - 

୨୫ ସିନୁ୍ଦରବଗୌରୀ  ବେରଣ୍ଟୀ ୧୪.୨.୮୩  ୦.୦୬ - - ୦.୦୭ - - ୦.୦୯ - - ୦.୧୦ - - ୦.୧୨ - - 

୨୬ ବଞୁି୍ଝଆ  ବଞୁି୍ଝଆ  ୮.୧୧.୭୬  ୦.୦୬ - ୬.୨୦ ୦.୨୮ ୦.୦୬ - ୦.୩୭ ୦.୨୪ - ୦.୪୩ ୦.୨୬ - ୦.୪୮ ୦.୨୮ - 

 
ମହଳିା କମିଶନକ୍ଷର ବଚିାରାଧିନ ଥିବା ମାମଲା 

UD-1382 .ଶ୍ରୀ ନବ ଚରଣ ମାଝ ି: ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :-  ୨୦୧୮-
୧୯ ରୁ ଚଳେି ବଷ୍ ମଧ୍ୟବର ବକଉଁ ବଷ୍ ବକବୋଟ ି ବରାଇ ହଂିସା,ବର୍ଯୌେୁକ ନରି୍ଯ୍ୟାେନା, ଛାଡପତ୍ର ସମବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, 
ଦୁଷ୍କମ୍ ମାମଲା ଇେୟାଦ ି ରାଜ୍ୟ ମହଳିା କମିଶନରବର ପହଞ୍ଚଛି ି ଓ ବସଥିରୁ ବକବୋଟ ି ମାମଲାର ଫଇସଲା ବହାଇଛ,ି 
ବକବୋଟ ି ମାମଲା ବଚିାରଧୀନ ରହଛି ି ଏବଂ ମହଳିା କମିଶନ ନଜି୍ ଆଡୁ ବକବୋଟ ି ମାମଲା ରୁଜୁ୍ କରିଛନ୍ତ ି ୋ’ର ଏକ 
ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ଓଡଶିା ରାଜ୍ୟ ମହଳିା କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁର୍ଯାୟୀ  ୨୦୧୮-୧୯ ରୁ ଚଳେି ବଷ ୍ମଧ୍ୟବର ୪୬୦୬ 
ବଗାଟ ି  ବରାଇ ହଂିସା,ବର୍ଯୌେୁକ ନରି୍ଯ୍ୟାେନା, ଛାଡପତ୍ର ସମବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା, ଦୁଷ୍କମ୍ ମାମଲା ଇେୟାଦ ି ରାଜ୍ୟ ମହଳିା 
କମିଶନରବର ପହଞ୍ଚଛି ିଓ ବସଥିରୁ ୨୭୧୫ ବଗାଟ ିମାମଲାର ଫଇସଲା ବହାଇଛ,ି୧୮୯୧ ବଗାଟ ିମାମଲା ବଚିାରଧୀନ 
ରହଛି ି ର୍ଯାହାର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ “କ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ମହଳିା କମିଶନ ନଜି୍ ଆଡୁ ୧୦୭ ବଗାଟ ିମାମଲା ରୁଜୁ୍ 
କରିଛନ୍ତ ିର୍ଯାହାର ବବିରଣୀ    ପରିଶଷି୍ଟ “ ” ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । 

ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂ ୟା 
UDAQ 1383. ଶ୍ରୀ ଗବଣଶ ରାମ ସିଂ ଖ୍ଣୁ୍ଟଆି : ସାମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ 
କ ି :- ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକଉଁ ବକଉଁ ଜ୍ାଗାବର ବକବୋଟ ିସରକାରୀ ଓ ବବସରକାରୀ ଜ୍ରାଶ୍ରମ ଅଛ ିଓ ବସ ସବୁର 
ବତ୍ତ୍ମାନ ସି୍ଥେ ିକଣ : ସରକାରୀ ବସବାଶ୍ରମ ମାନଙ୍କବର କି କ ିବୟବସ୍ଥା ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛ ିଓ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ 
ସମସୟା ବଦଖ୍ାବଦବଲ ବସମାନଙ୍କ ବସବା ର୍ଯତ୍ନ ପାଇଁ କ ିକ ିପଦବେପ ସରକାର ବନଇଛନ୍ତ ି ; ଏେଦ ବୟେୀେ  ବରାଇ 
ଜ୍ରାଶ୍ରମ ମାନଙ୍କବର ବବିଶଷ କରି ବପନସନ ବଭାଗୀ ମାନଙୁ୍କ ବବିଶଷ ରହବିା ସୁବଧିା ମିଳୁଥିବା ବବବଳ ଗରିବ 



ଅସହାୟମାନଙ୍କ ରହବିା ପାଇଁ ବସଠାବର ଆର୍ଥକି ସାହାର୍ଯୟ ବର୍ଯାଗାଇବା ସହ ଡାକ୍ତର, ଆମବୁଲାନସ ଓ ଆହାର ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 
ଖ୍ାଦୟ ବଦବବ କ ି? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 
ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

    ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲାବର 2 ବଗାଟ ିଜ୍ରାଶ୍ରମ ବତ୍ତ୍ମାନ ବକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଙ୍କ ଅନୁଦାନବର ବାରିପଦା ଠାବର ପରିଚାଳେି 
ବହଉଅଛ ି | ଏହ ିଜ୍ରାଶ୍ରମ ମାନଙ୍କବର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ବୟବସ୍ଥା 
ର୍ଯର୍ଥା ରହବିା, ଖ୍ାଦୟ, ବପାଷାକ, ଔଷଧ ଓ ମବନାରଞ୍ଜନ ଇେୟାଦରି ବୟବସ୍ଥା ଅଛ ି | ଉକ୍ତ ଜ୍ରାଶ୍ରମ ଗୁଡକିର ଅବନ୍ତବାସୀଙ୍କ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମସୟା ବଦଖ୍ାବଦବଲ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ଚକିତି୍ସା ପ୍ରଶେିିେ Nurse ଦ୍ଵାରା ଚକିତି୍ସା ବର୍ଯାଗାଇ ଦଆିର୍ଯାଇର୍ଥାଏ | ସପ୍ତାହବର 
ର୍ଥବର ଅଭିଜ୍ଞ ଚକିତି୍ସକ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପରୀୋ କରାର୍ଯାଉଛ ି | ଅେମିାତ୍ରାବର ବରାଗାକ୍ରାନ୍ତ ବହବଲ ବାରିପଦାସି୍ଥେ 
PRMMCH (Pandit Raghunath Murmu Medical College and Hospital) ବର ଭତ୍ତ ି
କରାର୍ଯାଉଛ ି|  

ବକବଳ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଵୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବର ଅବନ୍ତବାସୀ ମାନଙୁ୍କ ଖ୍ାଦୟ, ବପାଷାକ ଓ ଔଷଧ ଆଦ ିସୁବଧିା ବର୍ଯାଗାଇବା ବୟବସ୍ଥା 
ଅଛ ି|  

ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ଡଗି୍ରୀ କକ୍ଷଲଜମାନଙ୍କକ୍ଷର ଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଂ ୟା          
୧୩୮୫ .ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ କ୍ଷମାକମି  :ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶିୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- ରାଜ୍ୟବର ୨୦୨୦-
୨୧ ବଷ୍ବର ଜ୍ାନୁୟାରୀ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକବେ ଛାତ୍ର ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ଡଗି୍ରୀ କବଲଜ୍ ମାନଙ୍କବର ନାମ ବଲଖ୍ାଇଛନ୍ତ;ି ବକବେ 
ସିଟ୍ ଖ୍ାଲି ପଡଛି ି? 
UDAQ No. ୧୩୮୫              ଶ୍ରୀକ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ              ତା: ୨୭.୦୨.୨୦୨୧ ଦେତା ବକିାଶ ଓ 

କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା, ଓଡଶିା 
ଉତ୍ତର 

୨୦୨୦-୨୧ ଶେିା ବଷ୍ବର ଜ୍ାନୁୟାରୀ ୩୧ ୋରିଖ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୧,୦୬୦ ଜ୍ଣ ବଦିୟାର୍ଥ୍ୀ ଇଞି୍ଜନୟିରିଂ ଡଗି୍ରୀ କବଲଜ୍ 
ମାନଙ୍କବର ନାମ ବଲଖ୍ାଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ୨୧,୦୦୦ ସିଟ୍ ଖ୍ାଲି ପଡଛି ି। 

ଦେତା ବକିାଶ ତାଲିମ ପାଇଥିବା ବୟକି୍ତ 

 UDAQ.1386-ଶ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ କ୍ଷମାକମି୍: ଦେୋ ବକିାଶ ଓ ବବୈଷୟିକ ଶେିା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ:ି- 2019-20 
ବଷ୍ବର ବକବେ ବୟକି୍ତ ଦେୋ ବକିାଶ େଳମି୍ ପାଇଛନ୍ତ;ି ବସ ମଧ୍ୟରୁ ବକବେ ଚାକରିୀ ପାଇଛନ୍ତ ିଓ ବକବେ ନବିଜ୍ ବୟବସାୟ କରି 

ଆତ୍ମନଭି୍ର ବହାଇଛନ୍ତ?ି 

 



ଶ୍ରୀ କ୍ଷପ୍ରମାନନ୍ଦ ନାୟକ , ମନ୍ତ୍ରୀ  

ଦେତା ବକିାଶ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ ଶେିା , ଓଡଶିା  

ଉତ୍ତର 

ରୁ୍ଯବକରୁ୍ଯବେୀମାନଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2014-15 ଆର୍ଥକି 
ବଷ୍ରୁ Chief Minister’s Employment Generation Programme ନାମବର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତ ି । 2019-20 ବଷ୍ବର 3,27,815 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀଙୁ୍କ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମବର ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇ ନରୁି୍ଯକି୍ତେମ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି ଏଥିବର ସାମିଲ ଥିବା ରାଜ୍ୟର 10 ବଗାଟ ି ବଭିିନ୍ନ  ଉନ୍ନୟନ ବଭିାଗ ର୍ଯର୍ଥା 
Panchayati Raj & DW Department, ST & SC Development Department, Housing 
and Urban Development Department, Agriculture, Handloom & Textiles, 
Commerce & Transport, Fisheries & ARD, W & CD,  Electronics & Information  
Technology Department & Tourism Department  ବସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦଷି୍ଟ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ  ବଗ୍ର 
ପ୍ରାର୍ଥ୍ୀଙୁ୍କ ଉକ୍ତ ୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମବର ସାମିଲ କରି ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଓ ଆତ୍ମନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଚଷ୍ଟା କରିର୍ଥାନ୍ତ।ି   

ରାଜ୍ୟ ଦେୋ ବକିାଶ କତୃ୍ତପେଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳେି ନରୁି୍ଯକି୍ତ ଭିତ୍ତକି ୋଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (Placement 
Linked Training Programme) 2011-12 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି । ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 
ଅଧୀନବର 2019-20 ବଷ୍ବର 9,256 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ୋଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇ େନମଧ୍ୟରୁ 4,000 ଜ୍ଣଙୁ୍କ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି  

2019-20 ବଷ୍ବର 8,276 ଜ୍ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବର ଥିବା ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ଶଳି୍ପ ୋଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ମାନଙ୍କରୁ ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ ପାଇ ଉତ୍ତୀର୍୍ଣ୍ ବହାଇଛନ୍ତ।ି ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 72 ଜ୍ଣ ନବିଜ୍ ବୟବସାୟ କରି ଆତ୍ମନଭି୍ର 
ବହାଇଛନ୍ତ।ି ଏହ ି72 ଜ୍ଣଙୁ୍କ Odisha Skill Development Authority ଙ୍କ  Nano Unicorn ବର୍ଯାଜ୍ନା 
ମାଧ୍ୟମବର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଅଛ।ି 

2019-20 ବର 1428 ଜ୍ଣ ITI ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ 507 ଜ୍ଣ ଡବିପଲାମାଧାରୀ ନରୁି୍ଯକି୍ତ ପାଇଛନ୍ତ।ି ଏହାର 
ସବବିଶଷ ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ- ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରଗଲା।  

ଏେଦ୍ ବୟେୀେ, PR & DW ବଭିାଗ ଅଧିନସ୍ଥ ORMAS ମାଧ୍ୟମବର DDU-GKY ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 2019-
20 ବଷ୍ବର 42,343 ଜ୍ଣ ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀ ଦେୋ ବକିାଶ ୋଲିମ/ ପ୍ରଶେିଣ ପାଇଛନ୍ତ ିଓ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ 30,033 ଜ୍ଣ 
ରୁ୍ଯବକ ରୁ୍ଯବେୀ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାବର ବଭିିନ୍ନ ବବସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାବର ନରୁି୍ଯକି୍ତ ସୁବର୍ଯାଗ ପାଇଛନ୍ତ।ି  

 

 



କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହଳିାଙ୍କ ସଂ ୟା 

1387. ଶ୍ରୀ ନାଉରୀ ନାୟକ : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି :- ରାଜ୍ୟବର 
କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ରହଛି ିବସ ସଂପକ୍ବର ସରକାରଙ୍କ ନକିଟବର ନଦି୍ଧଷି୍ଟ େର୍ଥୟ ଉପଲବ୍ଧ କି; ର୍ଯଦ ିଉପଲବ୍ଧ 
ବେବବ ବକଉଁ ଜ୍ଲିାବର ବକଉଁ ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ବକଉଁ ସହରବର ବକଉଁ ବଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ରହଛି ିଏବଂ 
ବସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିାଙ୍କ ନମିବନ୍ତ ବକବେ ଶର୍ଯୟା ବଶିଷି୍ଟ ବକବେବଗାଟ ି ହବଷ୍ଟଲର 
ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଛ;ି ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରବର ବହୁସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହଳିାଙ୍କ ରହବିା ବୟବସ୍ଥା ନଥିବା 
କାରଣରୁ ବହୁବଧି ଅସୁବଧିାର ସମ୍ମଖୁ୍ୀନ ବହବା ସହ ନରି୍ଯ୍ୟାେନାର ଶକିାର ବହଉଥିବା ପରିବପ୍ରେୀବର ବସମାନଙ୍କ ରହଣୀ 
ନମିବନ୍ତ କ ିକ ିବୟବସ୍ଥା କରଛିନ୍ତ;ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହଳିାଙ୍କ ନମିବନ୍ତ ହବଷ୍ଟଲ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ବକଉଁ 
ବକଉଁ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ କରି ବକବବ ସୁଦ୍ଧା ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ସଂଖ୍ୟକ ମହଳିାଙ୍କ ନମିବନ୍ତ ହବଷ୍ଟଲ ବୟବସ୍ଥା 
କରାରି୍ଯବ ? 

ଉତ୍ତର 
 ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ  

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 

 ରାଜ୍ୟବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହଳିାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବକବେ ରହଛି ିବସ ସଂପକ୍ବର ସବବିଶଷ େର୍ଥୟ ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ 
ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗ ପରସିରଭୁକ୍ତ ନୁବହଁ । ଅଧିକନୁ୍ତ ଶଳି୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରମାନଙ୍କବର ବହୁସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହଳିାଙ୍କ ରହବିା 
ବୟବସ୍ଥା ନମିବନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବଭିିନ୍ନ ସ୍ଥାନବର ନମି୍ାଣ କରାର୍ଯାଇଥିବା  ୧୩ ବଗାଟ ିହବଷ୍ଟଲ ର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ –“ କ” ବର 
ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏହା  ବୟେେି ରାଜ୍ୟସରକାରର ନଜି୍ସ୍ୱ ପାଠିରରୁି କମ୍ଜ୍ବିୀ ମହଳିା ମାନଙ୍କର ରହଣୀ ନମିବନ୍ତ ୮ ବଗାଟ ି
୧୦୦ ଶର୍ଯୟା ବଶିଷି୍ଟ ନୂେନ କମ୍ଜ୍ବିୀ ମହଳିା ହବଷ୍ଟଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ (ରାଉରବକଲା(, ବଢଙ୍କାନାଳ,ଝାରୁସୁଗୁଡା, ସମବଲପୁର, 
ର୍ଯାଜ୍ପୁର, ବଖ୍ାଦ୍ଧ୍ା, ଗଞ୍ଜାମ (େହ୍ମପୁର( ଏବଂ ରାୟଗଡା ଜ୍ଲି୍ଲାବର ନମି୍ାଣଧୀନ ଅଛ ି ଓ ଶୀଘ୍ର ସମୂ୍ପଣ୍ କରିବା ନମିବନ୍ତ 
ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଛ ି। 

ଭିନ୍ନେମଙୁ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ କ୍ଷର୍ଯାଜନାକ୍ଷର ସାହାର୍ଯୟ ପ୍ରଦାନ 

UDAQ-1388. ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ମବଢଇ : ମାଜ୍କି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- 
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲା କପି୍ତପଦା ବଲକବର ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ବକଉଁ ବକଉଁ ସାହାର୍ଯୟ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ିୋ’ର ସବବିଶଷ େର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କି; ଉଦଳା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତଗ୍େ ୩ବଗାଟ ିବଲକ ର୍ଯର୍ଥା –ଉଦଳା, 
କପି୍ତପଦା, ଜ୍.ି ଜ୍.ି ନଗର ଏବଂ ବଗାବଟ  N.A.Cବର ଥିବା ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନେମ ଭାଇଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ 
ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର କ’ଣ ବର୍ଯାଜ୍ନା କରାର୍ଯାଇଛ ିଜ୍ଣାଇବବ କ?ି 

 

 



ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀରୁ୍ଯକ୍ତ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ମାନୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ 

ସାମାଜକି ସୁରୋ ଓ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ 

ଜ୍ଲି୍ଲାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ େର୍ଥୟ ଅନୁସାବର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜ୍ଲି୍ଲା କପି୍ତପଦା ବଲକବର ବଭିିନ୍ନ ଭିନ୍ନେମ ସଶକି୍ତକରଣ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର 
ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ସୁବଧିାସୁବର୍ଯାଗର ବବିରଣୀ ପରିଶଷି୍ଟ-"କ" ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା | ଉଦଳା ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 
ଅନ୍ତଗ୍େ ୩ବଗାଟ ିବଲକ ର୍ଯର୍ଥା, ଉଦଳା, କପି୍ତପଦା, ଜ୍.ି ବ.ି ନଗର ଏବଂ ଉଦଳା N.A.Cବର ଥିବା ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନେମ ମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥକି ବଷ୍ବର କବରାନା କଟକଣା ବର୍ଯାଗୁ ଶବିରି ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଇପାରିନଥିଲା | ଏହାକୁ 
ଦୃଷି୍ଟବର ରଖି ଭିନ୍ନେମ ମାନଙୁ୍କ ନରିନ୍ତର ବସବା ବର୍ଯାଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବପାଟ୍ାଲ୍ ପ୍ରଚଳନ କରାର୍ଯାଇ 
ବସମାନଙୁ୍କ ଆବଶୟକୀୟ ବସବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରାର୍ଯାଇଅଛ ି | ଏହ ିବପାଟ୍ାଲ୍ ମାଧ୍ୟମବର ବସବା ପାଇବା ପାଇଁ 
ଉଦଳା ବଲକ ରୁ 23 ଜ୍ଣ, କପି୍ତପଦା ବଲକ ରୁ 20 ଜ୍ଣ, ଜ୍.ି ବ.ି ନଗର ବଲକରୁ 13 ଜ୍ଣ ଏବଂ ଉଦଳା ଏନ.ଏ.ସି. ରୁ 1 ଜ୍ଣ 
ଭିନ୍ନେମ ବୟକି୍ତ ଆବବଦନ କରଛିନ୍ତ ି | ବତ୍୍ତମାନ ପରିସି୍ଥେବିର ସୁଧାର ଆସବିା ପବର ପଂଚାୟେ ସ୍ତରବର ଭୀମ ବଭାଇ 
ଭିନ୍ନେମ ଶବିରି ଆବୟାଜ୍ନ କରାର୍ଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ଏହ ି ସବୁ ସୁବଧିାସୁବର୍ଯାଗର ବୟବସ୍ଥା କରାରି୍ଯବା ପାଇଁ ଜ୍ଲି୍ଲାସ୍ତରବର 
ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି| 

ବଳକା ଅର୍ଥ୍ର  ର୍ଚ୍୍  
ରୁ୍ଯଡ:ି 1389॰ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା : ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଓ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:- (କ) ଗେ 
ବବଜ୍ଟବର ଉକ୍ତ ବଭିାଗବର ବକବେ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜରୁୀ ବହାଇଥିଲା; ବକବେ ଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଲା-ବଳକା ଟଙ୍କା ବକଉଁ ବର୍ଯାଜ୍ନାବର ଖ୍ଚ୍ଚ୍ 
ବହବ, ଏବଂ (ଖ୍) ଅଙ୍ଗନବାଡ ିକମ୍ୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧ ିନବହବା କାରଣ କଣ-ବକଉଁ ଜ୍ଲି୍ଲାବର ବକବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର 
ଅଛ-ିଭଡାବର ବକେଟ ିଚାଲୁଛ,ି ଏବଂ (ଗ) ଅଙ୍ଗନବାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର (ଗୃହ) ସଂପୂଣ୍ (ରାଜ୍ୟବର) ବକବବ ବହବ? 

ଉତ୍ତର 
ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନ ିସାହୁ 

ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ 
)କ) ଗେ ବବଜ୍ଟ, ଆର୍ଥକି ବଷ୍ 2019-20 ବର ମହଳିା ଓ ଶଶୁି ବକିାଶ ଏବଂ ମିଶନ ଶକି୍ତ ବଭିାଗବର ବମାଟ 
ଟ.3720.00 ବକାଟ ିଖ୍ଚ୍ଚ୍ ବହଲା ।  ବମାଟ ବଳକା ଟ. 396.21 ବକାଟ ିSurrender କରାଗଲା । 
( ) ବଭିିନ୍ନ ସମୟବର ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିକମ୍ୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧ ିକରାର୍ଯାଇଅଛ ି। ବଗିେ ୧୦ ବଷ୍ର ୋଲିକା ନମିନ 
ବର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା । ଏହ ିପାରିଶ୍ରମିକ ଉଭୟ ବକନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତ ି।  

 
କ୍ରମିକ 
ସଂଖ୍ୟା 

 
 

        ବଷ୍ 

ବଦ୍ଧତି୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ବକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ଓ 
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 
ଅଂଶ ର ଅନୁପାେ 

ଅଙ୍ଗନୱାଡ ିକମ୍ୀ ମିନଅିଙ୍ଗନୱାଡ ିକମ୍ୀ ଅଙ୍ଗନୱାଡସିହାୟିକା 

୧ ୨୦୧୧ ୩୫୦୦  ୧୭୫୦ ୧୭୫୦        ୯୦ :୧୦  

୨ ୨୦୧୩ ୪୦୦୦ ୨୭୫୦ ୨୦୦୦        ୯୦ :୧୦  



୩ ୨୦୧୭ ୬୦୦୦ ୪୧୨୫ ୩୦୦୦        ୬୦  :୪୦  

୪ ୨୦୧୮ ୭୫୦୦ ୫୩୭୫ ୩୭୫୦        ୬୦  :୪୦  

 

 ରାଜ୍ୟବର ୪୬୮୬୬ ଅଙ୍ଗନବାଡ ିବକନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱେନ୍ତ୍ର ନଜି୍ସ୍ୱ ଗହୃ ଅଛ ିଓ ୪୯୪୦ ବକନ୍ଦ୍ର ଭଡାବର ଚାଲୁଛ,ିଏହାର 
ଜ୍ଲି୍ଲାୱାରି ୋଲିକା ପରିଶଷି୍ଟ ‘କ’ ବର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ  
)ଗ) ଅଙ୍ଗନବାଡ ିବକନ୍ଦ୍ର ଗହୃନମି୍ାଣ ର୍ଯର୍ଥାଶୀଘ୍ର ସମୂ୍ପଣ୍ କରିବାକୁ ପଦବେପ ନଆିର୍ଯାଉଅଛ ି। 

ବୟନ ନରିୀେକ ପଦବୀରୁ  ାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ 
 ୟୁ.ଡ.ି୧୩୯୦. ଶ୍ରୀ କ୍ଷମୌଷ୍ଧି ବାଗ୍ : ବୟନଶଳି୍ପ, ହସ୍ତେନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କ ି:-

  ରାଜ୍ୟବର ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ରୁ୍ଯଗମ ନବିଦ୍ଶକ ବୟନଶଳି୍ପ, ଉପ ନବିଦ୍ଶକ ବୟନଶଳି୍ପ, ସହକାରୀ ନବିଦ୍ଶକ ବୟନଶଳି୍ପ, ବୟନ 
ନରିୀେକ ପଦବୀରୁ ବକବେ ପଦବୀ ଖ୍ାଲି ଅଛ ିଓ ୋହା ପୂରଣ ପାଇଁ କ ିପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଇଛ ି? 

ଶ୍ରୀମତୀ ପଦିିନୀ ଦଆିନ 
ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶଳି୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ 

ଉତ୍ତର 
             ରାଜ୍ୟବର ମଞ୍ଜରୁୀ ପ୍ରାପ୍ତ ରୁ୍ଯଗମ ନବିଦ୍ଶକ, ବୟନଶିଳ୍ପ, ଉପ ନବିଦ୍ଶକ, ବୟନଶଳି୍ପ, ସହକାରୀ ନବିଦ୍ଶକ, 
ବୟନଶଳି୍ପ, ବୟନ ନରିୀେକ ପଦବୀବର ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ସଂଖ୍ୟା ନମିନ ସାରଣୀବର ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା। 
                        ପଦବୀର ନାମ                                        ଖ୍ାଲି ପଡଥିିବା ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା 
                   କ. ରୁ୍ଯଗମ ନବିଦ୍ଶକ, ବୟନଶଳି୍ପ                                           ୦୨ 
                   ଖ୍. ଉପ ନବିଦ୍ଶକ, ବୟନଶଳି୍ପ                                           ୦୩ 
                   ଗ. ସହକାରୀ ନବିଦ୍ଶକ, ବୟନଶଳି୍ପ                                     ୦୭ 
                    . ବୟନଶଳି୍ପ ନରିୀେକ                                                   ୫୦ 
 
ଖ୍ାଲିଥିବା ବୟନଶଳି୍ପ ନରିୀେକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନମିବନ୍ତ ପଦବେପ:- 
 କ. 08 ଟ ି ବୟନଶଳି୍ପ ନରିୀେକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନମିବନ୍ତ Odisha Staff Selection Commission, 
ଭୁବବନଶ୍ଵରଙୁ୍କ requisition ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ିଏବଂ OSSC ଉକ୍ତ ପଦବୀ ପରୂଣ ନମିବନ୍ତ ବଜି୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତ ି। 
ଉପବରାକ୍ତ 08 ଟ ିପଦବୀ ପୂରଣ ନମିବନ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଚାଲୁରହଛି ି । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ 28 ଟ ିପଦବୀ ପୂରଣ ନମିବନ୍ତ 
Empowered Committee ର ଅନୁବମାଦନ ନମିବନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଆିର୍ଯାଇଅଛ ି । ଏେଦ୍ ବୟେୀେ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟା 
ମାଧ୍ୟମବର ପୂରଣ ବହବାକୁ ଥିବା 12 ବଗାଟ ିS.T. ପଦବୀ ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୀ ଅଭାବରୁ ପୂରଣ କରାର୍ଯାଇପାରୁନାହିଁ ।  
 ଖ୍. 03 ଟ ିସହକାରୀ ନବିଦ୍ଶକ ବୟନଶଳି୍ପ ପଦବୀ ପୂରଣ ନମିବନ୍ତ OPSC ମାଧ୍ୟମବର ବଜି୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାର୍ଯାଇଅଛ ି
ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକି୍ରୟା ଚାଲୁରହଛି ି। 
 



ଗ. ଉପନବିଦ୍ଶକ, ବୟନଶଳି୍ପ ଏବଂ ରୁ୍ଯଗମ ନବିଦ୍ଶକ ବୟନଶଳି୍ପ ପଦବୀ ପୂରଣ ନମିବନ୍ତ ନୟିମିେ ବୟବଧାନବର 
Departmental Promotion Committee ମାଧ୍ୟମବର ଏହ ି Promotional Post ର vacancy 
ଗୁଡକି ପୂରଣ କରିବା ନମିବନ୍ତ ପଦବେପ ଗ୍ରହଣ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି।  

ମିନ ିପାକ୍ ର ତର୍ଥୟ  

UD-1391 .ଶ୍ରୀମତ ି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି କ୍ଷବୈଦୟ :ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଗ୍ରହ କରି କହବିବ କି :- ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ 
ମଣ୍ଡଳୀବର ବକବେବଗାଟ ିପଞ୍ଚାୟେବର ମିନ ିପାକ୍ କାମ ଚାଲୁଅଛ ିଓ ବକବେବଗାଟ ିପାକ୍ କାମ ସରିଲାଣି ୋହାର ବଲକୱାରୀ 
େର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ କରିବବ କ ି ?  

ଉତ୍ତର  
ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷଶାକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା 
ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଜି୍ଞାନ ଓ କ୍ଷବୈଷ୍ୟିକ 

 ଖ୍ଲି୍ଲବକାଟ ନବି୍ାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବର ବଜି୍ଞାନ ଓ କାରିଗରୀ ବଭିାଗ ଦ୍ଵାରା ବକୌଣସି ମିନ ିପାକ୍ ପ୍ରେଷି୍ଠା କରାରି୍ଯବାର 
ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ । ଅେଏବ ବକୌଣସି ମିନ ିପାକ୍ କାମ ଚାଲୁନାହିଁ ।  
 


