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ଓଡ଼ିଶା

ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ ଯ ାଜନା ଜୀବ଼ିକା ଯ ାଜନା ଅନୟାନୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗ଼ିକ ଯ ାଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯକାଭ଼ିଡ୍
ଯ ାଷଣା/ଯ ାଜନାଗୁଡ଼ିକ

ବ଼ିଭାଗ: ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର 
ବ଼ିଭାଗ
ଯ ାଜନା  ଅନୁଷ୍ଠାନ଼ିକ ତାଲ଼ିମ - 
ରାଜୟ ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ତାଲ଼ିମ
ହ଼ିତାଧିକାରୀ: ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗର (ଶ଼ିକ୍ଷାଗତ 
ଯ ାଗୟତା: ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ଏବଂ ବୟସ: 

ବଷଷ)

ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ପଥର ଯଖ୍ାଦନ କାଠ 

ଯଖ୍ାଦନ ପଟ୍ଟଚ଼ିତ୍ର ଖ୍ଜୁରୀ 
ପତ୍ର ଯଖ୍ାଦନ
ଯେରାଯକାୋ ଏବଂ 
ଅଧିଯରାପଣ ପାଇଁ 
ବଷଷର ତାଲ଼ିମ କା ଷୟକ୍ରମ

 ପାଠୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଯମୌଳ଼ିକ
ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ସ୍ତର 
ଅନ୍ତଭଷୁ କ୍ତ କଯର

  େଙ୍କା ମାସ଼ିକ ଭତ୍ତା
 ଜ଼ିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ 

ତାଲ଼ିମ
ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ଅନୁଷ୍ଠାନ଼ିକ ତାଲ଼ିମ 
- ଜ଼ିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ତାଲ଼ିମ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗର (ଶ଼ିକ୍ଷାଗତ ଯ ାଗୟତା: 
ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ଏବଂ ବୟସ: 
ବଷଷ)

ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 େ଼ି ଜ଼ିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ 

ବ଼ିଭାଗ ଏସେ଼ି ଏବଂ ଏସସ଼ି
ବ଼ିକାଶ ସଂଖ୍ୟାଲ  ୁଏବଂ ପଛୁଆ 
ବଗଷ କଲୟାଣ ବ଼ିଭାଗ

ଯ ାଜନା  ସଂଖ୍ୟାଲ ମୁାନଙ୍କର 
ଆଥକି ବ଼ିକାଶ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ  ବ଼ିପ଼ିଏଲ୍ ସଂଖ୍ୟାଲ  ୁ
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ସ୍ୱୟଂ ନ଼ି ୁକ୍ତ଼ି ଉଯଦୟାଗ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା 

ପାଇଁ ସୁଧ ହାରଯର ଋଣ
 ହ଼ିତାଧିକାରୀମାଯନ 

କା ଷୟକଳାପର 5 ପ୍ରତ଼ିଶତ 
ଏକକ ମଲୂୟଯର ଯ ାଗଦାନ 
କରନ୍ତ଼ି ରାଜୟ ସରକାର 10
ପ୍ରତ଼ିଶତ ଯ ାଗଦାନ କରନ୍ତ଼ି 
ଏବଂ ଋଣ ସହାୟତା ର 85
ପ୍ରତ଼ିଶତ ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲ  ୁ
ବ଼ିକାଶ ଅଥଷ ନ଼ିଗମ ଦ୍ୱାରା 
ଯେରସ୍ତ କରା ାଇଥାଏ ଏହ଼ି 
କା ଷୟାନୱୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା 
ଅନୁସଚୂ଼ିତ ଜାତ଼ି ଏବଂ 
ଅନୁସଚୂ଼ିତ ଜନଜାତ଼ି ବ଼ିକାଶ 
ଅଥଷ ସମବାୟ ନ଼ିଗମକୁ 
ଚୟାଯନଲ଼ିଂ ଏଯଜନ଼ିି ଭାବଯର 
ନ଼ି ୁକ୍ତ କରା ାଇଛ଼ି

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ଓଡ଼ିଶା ବ଼ିଯଶଷ 
ଭାବଯର ଦୁବଷଳ ଆଦ଼ିବାସୀ ଯଗାଷ୍ଠୀ 
ସଶକ୍ତ଼ିକରଣ ଏବଂ ଜୀବ଼ିକା ଉନ୍ନତ଼ି 

ବ଼ିଭାଗ  ଭାଷା ସାହ଼ିତୟ ଏବଂ 
ସଂସ୍କତୃ଼ି ବ଼ିଭାଗ

ଯ ାଜନା  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 
କଳାକାର ସହାୟତା ଯ ାଜନା
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ  ପୁରୁଷ କଳାକାର 
( ବଷଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଷ) ଏବଂ 
ମହ଼ିଳା କଳାକାର ( ବଷଷ ଏବଂ 
ତଦୁର୍ଦ୍ଷ)
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ମାସ଼ିକ େଙ୍କା ଭତ୍ତା

କ଼ିମୱା ସମୟ ସମୟଯର 
ସରକାର ସ୍ଥ଼ିର କର଼ିପାରନ୍ତ଼ି

ଉତ୍ସ

ଯ ାଗାଯ ାଗ  ବ଼ିଜୟ କୁମାର 
ନାୟକ ନ଼ିଯଦଷଶକ ତଥା ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ 
ସଚ଼ିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହ଼ିତୟ 
ଏବଂ ସଂସ୍କତୃ଼ି

ଯସଯକଟ୍ରାରୀ

ନ଼ିଯଦଷଶକ
କା ଷୟାଳୟ

ଯମାବାଇଲ୍

ଯ ାଷଣାନାମା  ରକୁ 
ଯେର଼ିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ 
ପାଇଁ ଚାକ଼ିର଼ି ସୃଷ୍ଟ଼ି 
କର଼ିବାକୁ ଯକାେ଼ି 
େଙ୍କା ପୟାଯକଜ୍
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ଼ିକା 

ହସ୍ତଯକ୍ଷପ ଯ ାଜନା 
ଜୁନ୍ ମାସଯର ଆରମ୍ଭ 
ଯହାଇଥିଲା ଏବଂ 
ମାଚ୍ଚଷ ପ ଷୟନ୍ତ 
କା ଷୟକାରୀ 
ଯହାଇଥିଲା

 କୃଷ଼ି ମତ୍ସୟଚାଷ
ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବ଼ିକାଶ
ଏମଜ଼ିଏମଆରଇଜ଼ି
ଏସ ଜଙ୍ଗଲ
ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ 
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ ପର଼ି 
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ନ଼ି ୁକ୍ତ଼ି 
ସୃଷ୍ଟ଼ି

 ଦୁଇେ଼ି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ର଼ିଆଲ୍ 
ପାକଷଯର - 
ଧାମରାଯର ଏକ 
ଯେକ୍ସୋଇଲ୍ ପାକଷ 
ଏବଂ ଯେଙ୍କାନାଳର 
ଏକ ଯମଡ଼ିକାଲ୍ 
ପାକଷଯର 

ଯକାେ଼ି େଙ୍କା 
ବ଼ିନ଼ିଯ ାଗ କର଼ିବାକୁ 
ମଧ୍ୟ ସରକାର ନ଼ିଷ୍ପତ୍ତ଼ି 
ଯନଇଛନ୍ତ଼ି

https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
http://www.stscodisha.gov.in/pdf/AnnualPlan.pdf
http://www.stscodisha.gov.in/pdf/AnnualPlan.pdf
http://odishaculture.in/wp-content/uploads/2019/12/Mukhyamantri_Kalakar_Sahayata_Yojana_2018.pdf
http://odishaculture.in/wp-content/uploads/2019/12/Mukhyamantri_Kalakar_Sahayata_Yojana_2018.pdf
http://odishaculture.in/wp-content/uploads/2019/12/Mukhyamantri_Kalakar_Sahayata_Yojana_2018.pdf
http://odishaculture.in/wp-content/uploads/2019/12/Mukhyamantri_Kalakar_Sahayata_Yojana_2018.pdf
http://odishaculture.in/wp-content/uploads/2019/12/Mukhyamantri_Kalakar_Sahayata_Yojana_2018.pdf
http://odishaculture.in/contact-numbers/
http://odishaculture.in/contact-numbers/
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ତାଲ଼ିମ ଯକନ୍ଦ୍ରଯର ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ 
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପଯର ବଷଷସାରା 
ତାଲ଼ିମ

 1000 େଙ୍କା ମାସ଼ିକ ଭତ୍ତା
ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ଗୁରୁ ଶ଼ିଷୟ 
ପରମ୍ପରା ତାଲ଼ିମ୍ 
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗର (ଶ଼ିକ୍ଷାଗତ ଯ ାଗୟତା: 
ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ଏବଂ ବୟସ: 
ବଷଷ)

ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ଅନୁଯମାଦ଼ିତ େ଼ି 

ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 
ଗୁରୁମାନଙ୍କ କା ଷୟ 
ପର଼ିସରଯର ମାସରୁ 
ବଷଷ ପ ଷୟନ୍ତ ଯମୌଳ଼ିକ 
ପାଠୟକ୍ରମ

 ଗୁରୁଙୁ୍କ ପାର଼ିଶ୍ରମ଼ିକ 
ଭାବଯର  ଣ୍ଟା ପ୍ରତ଼ି
େଙ୍କା ହ଼ିସାବଯର ପ୍ରତ଼ି 
ମାସଯର  
େଙ୍କାଯର ସୀମ଼ିତ

 ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷାଥଷୀଙୁ୍କ ମାସ଼ିକ 
1000 େଙ୍କା ମାସ଼ିକ ଭତ୍ତା

ଉତ୍ସ

କା ଷୟକ୍ରମ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ବ଼ିଯଶଷକର଼ି 
ଅସୁରକ୍ଷ଼ିତ ଆଦ଼ିବାସୀ ଯଗାଷ୍ଠୀ
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
ବ଼ିଯଶଷ ଭାବଯର ଅସୁରକ୍ଷ଼ିତ 
ଆଦ଼ିବାସୀ ଯଗାଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ 
ଦ଼ିଗଯର ବ଼ିକାଶ
ଉତ୍ସ

ଯ ାଗାଯ ାଗ ସଚ଼ିନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 
 ାଦବ୍ ନ଼ିଯଦଷଶକ ଏସେ଼ି

କା ଷୟାଳୟ
ରାଜା ପର଼ିଜା ଓଏଏସ୍ ଏସଏଜ଼ି
ନ଼ିଯଦଷଶକ ଅନୁସୂଚ଼ିତ ଜାତ଼ି କଲୟାଣ

କା ଷୟାଳୟ

ଉତ୍ସ

ଯ ାଗାଯ ାଗ
ଯ ାଗାଯ ାଗ ବ଼ିବରଣୀ 
ଉଯଲ୍ଲଖ୍ କରା ାଇ ନାହିଁ 

https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
http://www.stscodisha.gov.in/pdf/AnnualPlan.pdf
http://www.stscodisha.gov.in/pdf/AnnualPlan.pdf
http://www.stscodisha.gov.in/WebDirectory.asp?GL=abt&PL=2
http://www.stscodisha.gov.in/WebDirectory.asp?GL=abt&PL=2
http://www.stscodisha.gov.in/WebDirectory.asp?GL=abt&PL=2
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2020/may/29/odisha-announces-rs-17000-crore-package-to-create-jobs-for-migrants-who-returned-home-2149627.html
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ଯ ାଜନା ଏମସ଼ିଏମ ତାଲ଼ିମ 
କା ଷୟକ୍ରମ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗର (ଶ଼ିକ୍ଷାଗତ ଯ ାଗୟତା: 
ପଞ୍ଚମ ପାସ୍ ଏବଂ ବୟସ: 
ବଷଷ)

ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ଆତ୍ମନ଼ି ୁକ୍ତ଼ି ପାଇଁ ପନୁବଷାସ 

ସହାୟତା ପଯର ସଂଗଠ଼ିତ 
ତାଲ଼ିମ

 ଅନୁଯମାଦ଼ିତ େ଼ି 
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ମାସରୁ 
ବଷଷର ଲମୱା ଯମୌଳ଼ିକ 

ପାଠୟକ୍ରମ
 ଗୁରୁଙୁ୍କ ପାର଼ିଶ୍ରମ଼ିକ 

ଭାବଯର  ଣ୍ଟା ପ୍ରତ଼ି
େଙ୍କା ହ଼ିସାବଯର ପ୍ରତ଼ି 
ମାସଯର  
େଙ୍କାଯର ସୀମ଼ିତ

 ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷାଥଷୀଙୁ୍କ ମାସ଼ିକ 
1000 େଙ୍କା ମାସ଼ିକ ଭତ୍ତା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ଶ଼ିଳ୍ପ ଗ୍ରାମ କା ଷୟକ୍ର
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ 
କାର଼ିଗର ( ବଷଷ) ଏବଂ 
ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଯଗାଷ୍ଠୀ 
(ସବଷନ଼ିମନ 
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବ଼ିକା ସହାୟତା 

ଯ ାଗାଇବା ପାଇଁ 
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ଏସଏଚଜ଼ି ଗଠନ ସହ଼ିତ 
ମଯନାନୀତ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କଲଷ୍ଟରଯର ଆବଶୟକତା 
ଭ଼ିତ୍ତ଼ିକ ହସ୍ତଯକ୍ଷପ

 ଉପକରଣ ଏବଂ  ନ୍ତ୍ରପାତ଼ି 
ବଣ୍ଟନ ସହ଼ିତ ଦକ୍ଷତା 
ନବୀକରଣ ତାଲ଼ିମ

 ବୟାଙ୍କ ଲ଼ିଙ୍୍କ କର଼ିବା ପାଇଁ 
ଏସଏଚଜ଼ି କୁ 
ଦ଼ିଆ ାଇଥିବା କାର଼ିଗରଙ୍କ 
ପାଇଁ େଙ୍କା ହାରଯର 
ମାଜନି େଙ୍କା ସହାୟତା

 ଡ଼ିଜାଇନ୍ ବ଼ିକାଶ ଏବଂ 
ବଜାର ସହାୟତା ଉପଯର 
ତାଲ଼ିମ

 ଗୁରୁଙୁ୍କ ପାର଼ିଶ୍ରମ଼ିକ 
ଭାବଯର  ଣ୍ଟା ପ୍ରତ଼ି
େଙ୍କା ହ଼ିସାବଯର ପ୍ରତ଼ି 
ମାସଯର  
େଙ୍କାଯର ସୀମ଼ିତ

 ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷାଥଷୀଙୁ୍କ ମାସ଼ିକ 
1000 େଙ୍କା ମାସ଼ିକ ଭତ୍ତା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ମାଯକଷେ଼ିଂ 
ସହାୟତା ଏବଂ ପ୍ରଚାର
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗର ସମବାୟ ସମ଼ିତ଼ି, 
ଏସଏଚଜ଼ି ଗୁଡ଼ିକ
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ରାଜୟ ଭ଼ିତଯର ଏବଂ 
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ବାହାଯର ପ୍ରଦଶଷନୀଯର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 
ମାଯକଷେ଼ିଂ ସହାୟତା

 ଯକ୍ରତା-ବ଼ିଯକ୍ରତା ଏବଂ 
ଅନୟାନୟ ଏଯଜନ଼ିି ଦ୍ୱାରା 
ଆଯୟାଜ଼ିତ ଯମଳାଯର 
ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ 
ମାଯକଷେ଼ିଂ ସହାୟତା

 ଉତ୍କଳ ଶାଖ୍ା ମାଧ୍ୟମଯର 
ଏବଂ ଆନ୍ତଜଷାତୀୟ 
ଯମଳାଯର ଅଂଶଗ୍ରହଣ 
ପାଇଁ ମାଯକଷେ଼ିଂ ସହାୟତା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ଶ଼ିଳ୍ପୀ ଉନ୍ନତ଼ି 
ଯ ାଜନା
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ
ପାରମ୍ପାର଼ିକ/ତାଲ଼ିମପ୍ରାପ୍ତ 
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗର (
ବଷଷ)
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗରମାନଙ୍କ ପାଇଁ 
ଯସମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନ଼ିଟ୍ 
ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବୟାଙ୍କ ୋଇନାନି 
ପାଇବା ପାଇଁ ମାଜନି ଅଥଷ 
ପ୍ରଦାନ
ଉତ୍ସ
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ଯ ାଜନା ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
ଶ଼ିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନ଼ିକୀକରଣ 
ଏବଂ ଯବୈଷୟ଼ିକ ଉନ୍ନୟନ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ
ପାରମ୍ପାର଼ିକ/ତାଲ଼ିମପ୍ରାପ୍ତ 
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗର (
ବଷଷ ଶ଼ିକ୍ଷାଗତ ଯ ାଗୟତା: 
ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍)
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ହସ୍ତତନ୍ତ ଉଯଦୟାଗଗୁଡ଼ିକର 

ଆଧୁନ଼ିକୀକରଣ ପାଇଁ 
ବୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ 
ଲକ୍ଷ େଙ୍କା ସ଼ିଲ଼ିଂ 

ସହ଼ିତ ପ୍ରତ଼ିଶତ 
ପ ଷୟନ୍ତ ମାଜନି େଙ୍କା 
ସହାୟତା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା କା ଷୟଯକ୍ଷତ୍ର ବା
 ର ନ଼ିମଷାଣ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ବ଼ିପ଼ିଏଲ୍ ଏବଂ 
ଅଣ-ବ଼ିପ଼ିଏଲ୍ ହସ୍ତତନ୍ତ 
କାର଼ିଗରମାଯନ ଅତ଼ି କମଯର 
ଗତ ପାଞ୍ଚ ବଷଷ ଧର଼ି ହସ୍ତତନ୍ତ 
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର କା ଷୟ କରୁଛନ୍ତ଼ି ଏବଂ 
ହସ୍ତତନ୍ତ କା ଷୟରୁ ବାଷକି 
ଆୟର ଅତ଼ିକମଯର 
ପ୍ରତ଼ିଶତ ଯରାଜଗାର କରୁଛନ୍ତ଼ି 
ଏବଂ ଅନୟ ଯକୌଣସ଼ି ଗୃହ 
ଯ ାଜନାଯର ସାହା ୟ 
କର଼ିନାହଁାନ୍ତ଼ି
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ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 କା ଷୟ-ଯକ୍ଷତ୍ର ସହ଼ିତ 

ଆବାସ ଗହୃ ନ଼ିମଷାଣ ପାଇଁ 
ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗରମାନଙୁ୍କ 
ଆଥକି ସହାୟତା

 ବଗଷେୁେ ମାପ 
କରୁଥିବା ପ୍ରଯତୟକ 
ୟୁନ଼ିେର ମୂଲୟ  
େଙ୍କା ଯହବ 
ପାହାଡ଼ିଆ/କଠ଼ିନ 
ଅଞ୍ଚଳଯର  େଙ୍କାର 
ଅତ଼ିର଼ିକ୍ତ ମୂଲୟ ବ଼ିଯବଚନା 
କରା ାଏ

 ଯକୌଣସ଼ି ହ ଼ିତାଧୀକାରୀ
ଅନୁଜାନ ଦ଼ିଆ ାଏ ନାହିଁ

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା କାର଼ିଗରଙ୍କ 
 ରଗୁଡ଼ିକଯର ଯସୌର ଲଣ୍ଠନ 
ବଣ୍ଟନ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ରୁ ବଷଷ 
ବୟସ ମଧ୍ୟଯର ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗରମାନଙ୍କ ଅଭୟାସ
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ଯଗାେ଼ିଏ ହସ୍ତତନ୍ତ  ର 

ପାଇଁ ଯଗାେ଼ିଏ ଯସୌର 
ଲଣ୍ଠନ

ଉତ୍ସ
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ଯ ାଜନା ସାଧାରଣ ମଣ଼ିଷ 
ବୀମା ଯ ାଜନା
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ 
କାର଼ିଗର ଅଭୟାସ ( ରୁ 
ବଷଷ)
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗର 

ପର଼ିବାରକୁ ବୀମା 
କଭଯରଜ୍ କାର଼ିଗରଙ୍କ 
ଅଂଶ 

 ପ୍ର଼ିମ଼ିୟମ ରାଜୟ ସରକାର 
ବହନ କର଼ିଯବ

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
ପୁରସ୍କାର
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପଯର 
ଉଯଲ୍ଲଖ୍ନୀୟ ଅବଦାନ ସହ଼ିତ 
ଅଭ଼ିଜ୍ଞ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ କାର଼ିଗର
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
ଲାଇଫ୍ ୋଇମ୍ ଆଚ଼ିଭଯମଣ୍ଟ 
ଆୱାଡଷ ଏବଂ ରାଜୟ ହସ୍ତତନ୍ତ 
ସମ୍ମାନ ଭଳ଼ି ପରୁସ୍କାର 
ମାଧ୍ୟମଯର ବାଷକି ଉତ୍ସବ
ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ପ୍ରାଥମ଼ିକ 
ହସ୍ତତନ୍ତ ସମବାୟ ସମ଼ିତ଼ିକୁ 
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ଶକ୍ତ଼ିଶାଳୀ କର଼ିବା
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ 
ସମବାୟ ସମ଼ିତ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସବଷନ଼ିମନ 
ବଷଷ ପାଇଁ ବୟବସାୟ ଜାର଼ି 

ରଖିଛନ୍ତ଼ି
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ସାଧାରଣ କା ଷୟ ଯଶଡ୍

କଞ୍ଚାମାଲ ବୟାଙ୍କ
ଯଶା ରୁମ୍ ଯଖ୍ାଲ଼ିବା 
ଇତୟାଦ଼ି ହସ୍ତଯକ୍ଷପ 
ମାଧ୍ୟମଯର କା ଷୟକ୍ଷମ 
ହସ୍ତତନ୍ତ ସମବାୟ 
ସମ଼ିତ଼ିଗୁଡ଼ିକର ମଜବୁତ 
କର଼ିବା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ହସ୍ତତନ୍ତ 
ଅଧୀନଯର ଡ଼ିଜାଇନ୍ ବ଼ିକାଶ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗର
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ନ଼ିୟମ଼ିତ ଡ଼ିଜାଇନ୍ ବ଼ିକାଶ 

ଯପ୍ରାଗ୍ରାମ / ଉତ୍ପାଦ 
ବ଼ିକାଶ କା ଷୟକ୍ରମ / 
ଏକୀକୃତ
ବଜାର ଚାହ଼ିଦା ଏବଂ 
ରପ୍ତାନ଼ି ଚାହ ଼ିଦା ଅନୁ ାୟୀ 
ଶ଼ିଳ୍ପ ବ଼ିକାଶ କଲଷ୍ଟର ଏବଂ 
ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠ଼ିତ ଡ଼ିଜାଇନମଷାନଙୁ୍କ 
ନ଼ିଯୟାଜ଼ିତ କରୁଥିବା 
ରଣଯନୈତ଼ିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ 
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ଅନୁ ାୟୀ ଡ଼ିଜାଇନ୍ 
ବ଼ିକାଶ

 ବାଯଲଶ୍ୱରଯର 
ଦ୍ୱାରା ଏକ ମାସର 
ଡ଼ିଜାଇନ୍-ଯନତୃତ୍ୱାଧୀନ 
ତାଲ଼ିମ କା ଷୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ 
ପ୍ରବତ୍ତତି

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗରମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଯପାଜର 
ପର଼ିଦଶଷନ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତଶ଼ିଳ୍ପ 
କାର଼ିଗର ( ବଷଷ)
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ବଜାର ଚାହ଼ିଦା / ଉତ୍ପାଦନ 

ପ୍ରକ୍ର଼ିୟା / ଆଧୁନ଼ିକ 
ଉପକରଣ ଏବଂ 
 ନ୍ତ୍ରପାତ଼ିର ବୟବହାର 
ଏବଂ ନୂତନ ଡ଼ିଜାଇନ୍ 
ଗୁଡ଼ିକର ଏକ୍ସଯପାଜର୍ 
ଉପଯର ଏକ୍ସଯପାଜର 
ପର଼ିଦଶଷନ ଯହଉଛ଼ି ପ୍ରଥମ 
ସୂଚନା ହାସଲ କର଼ିବା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ହସ୍ତତନ୍ତ ଯକ୍ଷତ୍ର 
ପାଇଁ ପ୍ର ୁକ୍ତ଼ିଭ଼ିତ୍ତ଼ିକ ଉନ୍ନୟନ 

https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/Handicrafts_Schemes-Comp.(English).pdf
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ପାଣ୍ଠ଼ି ଯ ାଜନା
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ 
ବୁଣାକାର
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ଯଗାେ଼ିଏ ସ୍ଥାନଯର ସମସ୍ତ 

ସୁବ଼ିଧା ସ୍ଥାପନ କର଼ିବାକୁ 
ହ ଼ିତାଧିକାରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ଼ିତ 
କର଼ିବା

 ଉଭୟ  ଯରାଇ ଏବଂ 
ରପ୍ତାନ଼ି ବଜାର ପାଇଁ 
ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏବଂ 
ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଉନ୍ନତ କର଼ିବା 
ପାଇଁ ଯଗାେ଼ିଏ ଛାତ ତଯଳ 
ସମସ୍ତ ସବୁ଼ିଧା ସହ଼ିତ ଏକ 
ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା

 ଉତ୍ପାଦନ ଚକ୍ର ସମୟ ହ୍ରାସ
ଉତ୍ସ

ଯ ାଜନା ହୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ 
ଯକ୍ଷତ୍ରଯର ଆତ୍ମ ନ଼ି ୁକ୍ତ଼ି 
କା ଷୟକ୍ରମ ଅଧୀନଯର ଦକ୍ଷତା 
ଅଦୟତନ ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷଣ
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ 
ବୁଣାକାର
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ୋଇ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଜାକ୍ୱାଡଷ

ଜାଲା/ଡବ଼ି ରଙ୍ଗ
ଯମୌଳ଼ିକ ବୁଣା ତାଲ଼ିମ
ଉଯଦୟାଗୀ 
ବ଼ିକାଶ/ପର଼ିଚାଳନାଗତ 
ତାଲ଼ିମ ଏବଂ ବୁଣାକାର 
ଯସବା ଯକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 

https://handloom.odisha.gov.in/PDF/7_TUFS.pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/7_TUFS.pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/7_TUFS.pdf
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ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶ଼ିକ୍ଷଣ
ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ 
ଏବଂ ତାଲ଼ିମପ୍ରାପ୍ତ ବୟକ୍ତ଼ିଙ୍କ 
ପାଇଁ ବ଼ିଭ଼ିନ୍ନ ଭତ୍ତା ସହ଼ିତ 
ତାଲ଼ିମ କା ଷୟକ୍ରମ

 ନ଼ିଜସ୍ୱ ଉଯଦୟାଗ ପ୍ରତ଼ିଷ୍ଠା 
ପାଇଁ ତାଲ଼ିମ ପଯର 
ବୁଣାକାରମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହ଼ିତ 
କର଼ିବା

ଉତ୍ସ

ଯ ାଗାଯ ାଗ ନାମ ଉଦ଼ିଷ୍ଟ ନାହିଁ
ଯେକ୍ସୋଇଲ୍ ଏବଂ ହୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ 
ନ଼ିଯଦଷଶକ

କା ଷୟଳୟ

ବ଼ିଭାଗ ଏସସ଼ି ଏବଂ ଏସେ଼ି
ବ଼ିକାଶ ସଂଖ୍ୟାଲ  ୁଏବଂ ପଛୁଆ 
ବଗଷ କଲୟାଣ ବ଼ିଭାଗ

ଯ ାଜନା ବାଷକି ରାଜୟ 
ସ୍ତରୀୟ ଆଦ଼ିବାସୀ ପ୍ରଦଶଷନୀ 
ଏବଂ ପରୁସ୍କାର
ହ଼ିତାଧୀକାରୀ ଅନୁସୂଚ଼ିତ 
ଜନଜାତ଼ି
ମୁଖ୍ୟ ବ଼ିବରଣୀ
 ପ୍ରଦଶଷନୀ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର 

ପର଼ି ଆଦ଼ିବାସୀ ବ଼ିକାଶ 
କା ଷୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମଯର 
ଆଦ଼ିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ 
ଉତ୍ସାହ଼ିତ ଏବଂ ଏକ୍ସଯପାଜ୍ 

https://handloom.odisha.gov.in/PDF/6_SUTS.pdf
https://handloom.odisha.gov.in/PDF/6_SUTS.pdf
https://handloom.odisha.gov.in/OfficesLocation.asp?lnk=2&PL=7
https://handloom.odisha.gov.in/OfficesLocation.asp?lnk=2&PL=7
https://handloom.odisha.gov.in/OfficesLocation.asp?lnk=2&PL=7
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ଯଦବା
ଉତ୍ସ

ଯ ାଗାଯ ାଗ
ସଚ଼ିନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର  ାଦବ୍
ନ଼ିଯଦଷଶକ ଏସେ଼ି

କା ଷୟାଳୟ
ରାଜା ପର଼ିଜା
ଓଏଏସ୍ ଏସଏଜ଼ି ନ଼ିଯଦଷଶକ
ଅନୁସଚୂ଼ିତ ଜାତ଼ି କଲୟାଣ

କା ଷୟାଳୟ

 

http://www.stscodisha.gov.in/pdf/AnnualPlan.pdf
http://www.stscodisha.gov.in/pdf/AnnualPlan.pdf
http://www.stscodisha.gov.in/WebDirectory.asp?GL=abt&PL=2
http://www.stscodisha.gov.in/WebDirectory.asp?GL=abt&PL=2
http://www.stscodisha.gov.in/WebDirectory.asp?GL=abt&PL=2

