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ଭଖୁଫନ୍ଧ 

ଭାଧ୍ୟଭ ପାଉୄେସନ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ଫଗିତ ଏକ ଦଶନ୍ଧଯୁି ଓଡଶିାଯ ଫବିିନ୍ନ ନଗ୍ରସଯ ଜଲି୍ଲାୄଯ ଫସଫାସ 
କଯୁଥିଫା କ ବାୄଫ ନୁନ୍ନତ ଅଦଫିାସୀ ଓ ନୁସୂଚୀତ ଜନଜାତ ି ଭାନଙ୍କ ଅଥକି ତଥା ସାଭାଜକି 
ଭାନଦଣ୍ଡଯ  ବିଫୃଦ୍ଧ ି ାଆଁ କାମ୍ୟ କଯ ି ଅସୁଛ ି । ସମ୍ପ୍ରତ ି ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କଯ ଭହିା କଷିାନ 
ସଶକି୍ତକଯଣ (MKSP) ଯିୄ ମାଜନାୄଯ ୨୦୧୩ ଭସହିା ଜୁରାଆ ଭାସ ଠାଯୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫକିା 
ଭିଶନ (NRLM), ଓଡଶିା ଜୀଫକିା ଭିଶନ (OLM) ସହାୟତା ତଥା ଭାଧ୍ୟଭ ପାଉୄଣ୍ଡସନ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ 
ଅନୁକୁରୟୄଯ ଓଡଶିାୄଯ ଭାରକାନଗିଯ,ି କାହାଣି୍ଡ ତଥା ୄ ାଦ୍ଧା୍ ଜଲି୍ଲାଯ ୧୦ଟ ି ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଂସ୍ଥାଯ 
ଆଛୁକ ଭହିା େୟଂ ସହାୟିକା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ୄନଆ ଯଫିା ଚାଷ ଓ ‘ଶ୍ରୀ’ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଧାନ 
ଚାଷ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ  ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ତଥା ଅଥକି ଭାନଦଣ୍ଡଯ ଉନ୍ନତ ିନଭିୄେ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀ (PG) ଓ ସଭଫାୟଭାନ ଗଠନ କଯାମାଉଛ ି। 
 

ଏହ ି “C_ôû\^Kûeú ùMûÂú MV^ I iê\éXúKeY" ସଭବନ୍ଧୀୟ ତାରିଭ ୁସି୍ତକା ଭହିା େୟଂ 
ସହାୟିକା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଦସୟ ଓ _eòaû C_ôû\^Kûeúଙ୍କ ଦୀର୍୍ସ୍ଥାୟୀ ସଶକି୍ତକଯଣ (MKSP) ନଭିୄେ 
ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ । ଏହା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫକିା ଭଶିନ (NRLM), ଓଡଶିା ଜୀଫକିା ଭିଶନ (OLM), ବାଯତ 
ସଯକାଯ ଏଫଂ ଓଡଶିା ସଯକାଯ ଓ ଭାଧ୍ୟଭ ପାଉୄଣ୍ଡସନଯ ଦୀର୍୍ ଭିଅଦୀ ପ୍ରତଶିତୃଯି ଂଶ ଫିୄ ଶଷ 
ୄଟ । ଏହ ିତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟ ିùMûÂú _eûcgð\ûZûଙ୍କ C_ôû\^Kûeú ùMûÂú MV^ I iê\éXúKeY 
ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫିୄ ଶଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 

 

iùaðû_eò C_ôû\^Kûeú ùMûÂú bkò GK ibý ùK÷¦âòK @ ê̂Âû^e MV^ I iê\éXúKeY @Zý« 

MêeêZß_ì‰ð û iû]ûeYZü C_ôû\^Kûeú ùMûÂúe MV^ I _eòPûk^ûùe iûcòf ùjûA[ôaû 

KcðKତ୍ତðûcûù^ @]ôKûõg ùlZâùe ଏହାଯ _eòPûk^û I iê\éXúKeY ò̂cù« @ûagýKúd mû^ 

I ùKøgk i´§ùe @aMZ ^[û«ò û ùi[ô ò̂cù« ùicû^uê ò̂dcòZ _eòPûk^û Keòaûùe 

@ù^K @iêaò]ûe i¹êLú^ ùjaûKê _Wÿò[ûG û Gjò ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀùe C_ôû\^Kûeú ùMûÂú 

_eòPûk^û I iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୀୟ Z[ý, mû^ I ùKøgk @Zý« MêeêZß_ì‰ð û 

 

ଅଶାକଯୁ, ଏହ ି ୁସି୍ତକାଟ ି ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯାଭଶ୍ଦାତାଭାନଙୁ୍କ _eòaû C_ôû\^Kûeú ùMûÂúe ସବୟା ଓ 
କାମ୍ୟକତ୍ତ୍ାଭାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କଯ C_ôû\^Kûeú ùMûÂú _eòPûk^û ଓ iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଉମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ 
ଓ ୄକୌଶ ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ ସାହାମୟ କଯଫିା ସୄେସୄେ ଗଣିତ ସବୟଭାନଙ୍କଯ ଭେ ନଭିୄେ 
ତୟେ ସହାୟକ ୄହଫ । 
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ତାରିଭ ୄଭାଡୁୁରଯ ଉକ୍ରଭଣିକା: 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯାଭଶ୍ଦାତା ୄମଉଭଁାୄନ ଭ ୁୟତଃ _eòaû C_ôû\^Kûeú ùMûÂúe ସବୟା ଓ କାମ୍ୟକତ୍ତା୍ଭାନଙୁ୍କ ତାଙ୍କଯ 
C_ôû\^Kûeú ùMûÂú ଗଠନ, _eòPûk^û ଓ iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଉମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ୄମାଗାଆଥାେ ି । ୄଗାଷ୍ଠୀ 
ଯାଭଶ୍ଦାତାଭାନଙୁ୍କ, ଏହ ି ତାରିଭ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କଯ ସୁଗଭୀକଯଣ ବୂଭକିା ଓ କାମ୍ୟସଭହୂକୁ ସୂଚାଯୁ ଯୂୄ ତୁରାଆଫାୄଯ ସାହାମୟ 
କଯଫି । ଏହ ି "C_ôû\^Kûeú ùMûÂú MV^ I iê\éXúKeY" ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟିୄ ଯ ଯହଥିିଫା ଫଷିୟଗୁଡକି ୄହଉଛ,ି 
C_ôû\^Kûeú ùMûÂú ଗଠନ ଓ iê\éXúKeY, ଏହାଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟ ଓ କାମ୍ୟସଭହୂ, ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍ରହଣ ଓ ୄନତୃତ୍ଵ, ଫୟାଙ୍କ ସଂୄମାଗୀକଯଣ, 
ାଣ୍ଠ ିଯଚିାନା ଓ ଫଫିଯଣୀ ଫୟଫସ୍ଥା ଆତୟାଦ ି । ଏହା ଦ୍ଵାଯା ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯାଭଶ୍ଦାତାଭାୄନ C_ôû\^Kûeú ùMûÂú MV^ I 

iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯ ିାଯିୄ ଫ ।  
 

ତାରିଭ ଅଧିୄଫଶନ ାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି 
ଏହ ି ସିୁ୍ତକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ C_ôû\^Kûeú ùMûÂú MV^ I iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ 
ୄଭାଡୁୟରକୁ ତାରିଭଦାତାଭାୄନ ସହଜୄଯ ଯିଚାନା କଯିାଯିୄଫ । ତାରିଭଦାତାଙ୍କ ଅଫଶୟକତାକୁ ୄଭଣ୍ଟାଆଫା ାଆ ଁ 
ୄସାାନ ୄଯ ୄସାାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସସଫୁକୁ ଏକ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ କ୍ରଭୄଯ ସଜାଆ ଯ ାମାଆଛ ି ।  ଏକ ଫଷିୟ ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଦଅିମାଆଥିଫା କ୍ରଭକୁ ନୁକଯଣ କଯିଫାକୁ ନୁୄଭାଦନ କଯାମାଆଛ ି। ତାରିଭଦାତାଙ୍କ ନଭିୄେ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ୄର ାକୁ ଢଫିା 
ଅଫଶୟକ ୄଟ । ତାରିଭ ୂଫ୍ଯୁ ଶକି୍ଷା ଉକଯଣ ସଫୁ ୄମାଗାଡ କଯି ଯଖିଫା ଦଯକାଯ ।  ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟକୁି 
ନୁସଯଣ କଯିଫା ସଭୟୄଯ, ଥୄଯ ତୁୄଭ ଧିୄଫଶନ ଫା ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ୄଭୌକି ଉାଦାନଗୁଡକି ଫୁଝସିାଯଫିା ୄଯ, 
ତୁଭଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ନୁସାୄଯ ତୁୄଭ ତୁଭ ନୁବୂତଯୁି ଧିକ ତଥୟ ୄମାଡିାଯ ।  
  

ୄମୄତୄଫୄ ତାରିଭ ଚାରିଥିଫ: 
ତାରିଭଦାତା ବାୄଫ, ତାରିଭ ଦନିଟ ିସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍୍ଣ୍ ୄଟ କାଯଣ ଏଆଥି ାଆଁ ତୁୄଭ ଏୄତସଫୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିକଯୁଥିର । 
ତୁଭ ାଆଁ ୄକୄତକ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍୍ଣ୍ କଥା ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଛ:ି 

- ତାରିଭ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠୄଯ ହଞୁ୍ଚ ହଞୁ୍ଚ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ କଥାହୁ । ଏହା ତୁଭ ାଆଁ ସହଜ ଯିୄଫଶ ସଷିୃ୍ଟ କଯିଫ। 
- ତାରିଭ ସଭୟୄଯ ଶକି୍ତସମ୍ପର୍୍ଣ୍ ଓ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁହ, ତୁଭଯ ଶକି୍ତ, ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଶକି୍ତ ଓ ଉତ୍ସାହ ସ୍ତଯକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯିଫ ।  
- ସଫ୍ଦା ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, ଧିୄଫଶନ ଠକି ସଭୟୄଯ ଅଯମ୍ଭୄହାଆ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସଭୟ ସୀଭାୄଯ ୄଶଷୄହଉଛ ି।  
- ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଅୄରାଚନାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ୄ ାରାଭୁ ୀ ପ୍ରଶନ କଯି ଉସଛାହତି କଯେୁ ।  ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, 

ତୁଭ ତୁନାୄଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ ଧିକ କହୁଛେ ି।  
 

ଅଧିୄଫଶନ ଯିସଭାପି୍ତ: 
 ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ 'ଘଯ କାଭ' ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯେୁ ।  
 ତୁଭ ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଧନୟଫାଦ ୄଦଫ । ତୁୄଭ ଭଧ୍ୟ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କଠାଯୁ ତାଙୁ୍କ ଧିୄଫଶନଟ ିକିଯି ରାଗିରା ତାଙ୍କଯ 

ଭତାଭତ ସଂଗ୍ରହ କଯିାଯ ।  
 

ୄଭାଡୁୁରଯ ଭୂରୁାୟନ ଓ ଭୂରୁାଙ୍କନ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ/ଫୃଦ୍ଧ ିର୍ଟଛି ିକ ି? 
 C_ôû\^Kûeú ùMûÂú ଗଠନ ଓ iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୄଯ କ’ ଣ ସଫୁ ଶଖିିୄର?  
 ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶକୁ C_ôû\^Kûeú ùMûÂú ଗଠନ ଓ iê\éX Kଯିଫûୄଯ କିଯି ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 
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୧. ସାଭାଜକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା:  
 

ସାଧାଯଣତଃ ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ତଯଯ ଏକ ସବୟ ୄକୈନ୍ଦ୍ରକି C_ôû\^Kûeú ùMûÂú ଗଠନ ଓ _eòPûk^û କଯଫିା 
ସହଜ ନୁୄଭୟ ୄହଉଥିୄର ଭଧ୍ୟ ଏହା ଏୄତଟା ସହଜ ନୁୄହଁ । ଏଥିାଆଁ କଛି ି ଜ୍ଞାନ ୄକୌଶଯ 
ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ି । ଅୄଭ ଜାଣଫିାୄଯ ସାଧାଯଣତଃ ଏହିଯ ିନୁଷ୍ଠାନଯ _eòPûk^û ସାଧାଯଣତଃ 
ନୁଷ୍ଠାନଯ କାମ୍ୟକତ୍ତ୍ାଭାୄନ କଯଥିାେ ି। ପ୍ରାୟତଃ, କଛି ିୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଂସ୍ଥାଯ କାମ୍ୟକତ୍ତ୍ା ଓ ଅଜକିାରି 
ସଯକାଯଙ୍କ ଫବିିନ୍ନ କାମ୍ୟକ୍ରଭଯ କଭଚ୍ାଯୀ ଭଧ୍ୟ ଏହିଯ ି ନୁଷ୍ଠାନଯ _eòPûk^ûୄଯ ସାହାମୟ    
କଯଥିାେ ି । ଫିୄ ଶଷ କଯ ି ନୁଷ୍ଠାନଯ ସବୟ ଓ ସବୟାଭାନଙ୍କ ା ୄଯ ନୁଷ୍ଠାନ କଭ୍କତ୍ତ୍ାଭାୄନ 
ଉତ୍ତଯଦାୟୀ ଟେ ି। ଠକି୍  ଠାକ୍ ନୁଷ୍ଠାନଯ _eòPûk^û କଯାଗୄର ନୁଷ୍ଠାନ iê\éX ୄହଫାୄଯ ସାହାମୟ 
କଯଥିାଏ ।  ୄତଣୁ, ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯାଭଶ୍ଦାତାଭାୄନ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଗଠନ ଓ iê\éXúKeY 
ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୁଝଫିା ନହିାତ ିଅଫଶୟକ I 
     

୨. ତାରିଭଦାତା: ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ଓ ନୟ ସଂସ୍ଥାଯୁ ସଭବ ଫୟକି୍ତ   

୩. ତାରିଭାଥଥୀଙ୍କ  
    ସମ୍ପକଥୄଯ: ùMûÂú _eûcgð\ûZûଭାୄନ  

୪. ଉୄୟୁଶ: 

 
୧. C_ôû\^Kûeú ùMûÂúe ଗଠନ ଓ iê\éXúKeY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ  

    ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିାଯିୄ ଫ ।  

୫. ଅଫଧି: 

 
    ଦୁଆ ଦନି  

୬. ଆଫଶୁକ ତାରିଭ 
ଉକଯଣ: 

 

କାଟା, ଚକ  ଡ,ି ଏ-୪ ଅକାଯଯ ଧା କାଗଜ ଏଫଂ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ 
ୄନିରି, କଟଯ, ଯଫଯ, ଯେୀନ ୄେଚ କରଭ ଓ ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ   
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୭. କାମଥୁକା:            ଦଫିସ -୧     

କାମଥୁକା ସଭୟ ଦ୍ଧତ ି
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୮.୩୦ ଞ୍ଜୀକଯଣ  ାତାୄଯ ୄରଖିଫା  
 ୋଗତଭ ଓ ଯିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଓ ତାରିଭ ଅବିଭୁ ୟ ଅୄରାଚନା 
 ତାରିଭାଥ୍ୀ ଶଖିିଫାକୁ ଚାହୁଁଥିଫା ଫଷିୟଫସୁ୍ତ,ଓ ତାରିଭ ଅବିଭୁ ୟ  

୯.୦୦ 
ୄଭୌଖିକ ୄମାଗାୄମାଗ 

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭବନ୍ଧୄଯ ସାଧାଯଣ ଅୄରାଚନା ୯.୩୦ ୄଭୌଖିକ/ରିଖିତ, ନୁବୂତ ିଅୄରାଚନା  

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ୄକୌଶ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟା, ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ 
ସଭୟୄଯ ଥିଫା ଅହବାନସଫୁ, ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫକିାଶଯ ପ୍ରଗତ ିସ୍ତଯ 

୧୦.୩୦ 
ଭସି୍ତଷ୍କଝଡ, ଦୃଶୟଶ୍ରାଫ ଓ ବାଷଣ 

ଚା’ ାନ ଫଯିତ ି ୧୧. ୩୦ – ୧୧.୪୫ 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ୄଫୈଶିଷ୍ଟ ଓ କାମଥୁସଭୂହ:  
 ସବୟାଦ ଓ ସବା  
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫୟଫହାଯ ଓ ଡାଆନାଭିକ୍ସ (dynamics) 

୧୧.୪୫     
ସହବାଗୀ ଅୄରାଚନା, ୄଛାଟ ଦ 
କାମ୍ୟ, ଉଦାହଯଣ ପ୍ରଦାନ  

 ଫାଆ-ର ଫା ନୟିଭାଫୀ ୧୨.୪୫  ଅୄରାଚନା, ନଭୁନା ଫାଆ-ର   
ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ୄବାଜନ ୧.୩୦ – ୧୪.୧୫ 
 ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍ରହଣ ଓ ୄନତୃତ୍ଵ  ୧୪.୧୫ ବାଷଣ  
 ଫୟାଙ୍କ ସଂୄମାଗୀକଯଣ ଓ ନୟାନୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ସଂୄମାଗୀକଯଣ ୧୫.୦୦ ବାଷଣ  
 ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଣ୍ଠି ଯିଚାନା:ଉତ୍ପାଦନକାଯୀୄଗାଷ୍ଠୀ ାଣ୍ଠଯି ଂଶସଭୂହ  ୧୫.୩୦  ଚତି୍ର, ରିଖିତ ଚାଟ୍   

ଦଫିସ -୨: 
କାମଥୁକା ସଭୟ ଦ୍ଧତ ି

୧ଭ ଦନିଯ ଫଫିଯଣୀ ଠନ ଓ ୨ୟ ଦନିଯ ଫଫିଯଣୀକାଯ ଚୟନ  ୧୦.୦୦ ଫଫିଯଣୀ ଠନ ଓ 
ଅୄରାଚନା  

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ନଥିତ୍ର ରି ନ ଫୟଫସ୍ଥା/ ନଥିକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ୧୦.୩୦     ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ହସିାଫ ପଭ୍ାଟସଭୂହ  
ଚା’ାନ ଫଯିତ ି ୧୧.୩୦ – ୧୧.୪୫  
 ଅଥକି ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ୧୧.୪୫ ତତ୍ତ୍ଵ  ଓ ଅୄରାଚନା  
 ତାରିଭ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି  ୧୨.୧୫ ତତ୍ତ୍ଵ  ଓ ଅୄରାଚନା 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଡଟି ଓ ଏହାଯ ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ ୧୨.୪୫ ତତ୍ତ୍ଵ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ ପଭ୍ୁରା/ ଅୄରାଚନା  
ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ୄବାଜନ ୧୩.୩୦ – ୧୪.୧୫ 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପତ୍ତଯି ଯିଚାନା ୄକୌଶ ୧୪.୧୫  ତତ୍ତ୍ଵ, ଦୃଶୟଶ୍ରାଫ/ଚତି୍ର ଉସ୍ଥାନ 

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାକାଠ ିଓ ୄଶ୍ରଣୀବୁକି୍ତକଯଣ: ୧୫.୪୫ ୄଗ୍ରୄେସନ ଟୂର ଓ ଭାକାଠ ି
ଅୄରାଚନା  

 ସାଯାଂଶ, ଭତାଭତ, ସଭୀକ୍ଷା; ତାରିଭ ସଭାପି୍ତ ଓ ଫଦିାୟୀ ଉତ୍ସଫ  ୧୬.୩୦  ୄଭୌଖିକ ଓ ରିଖିତ ସଭୀକ୍ଷା 



 

Page 6 of 20 

 

ଫଷିୟଫସୁ୍ତ ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭବନ୍ଧୄଯ 
ସାଧାଯଣ 
ଅୄରାଚନା 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସାଧାଯଣତଃ କୁ୍ଷଦ୍ର ଚାଷୀ ଫା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙୁ୍କ ୄନଆ ଗଠତି 
ୄହାଆଥାଏ । ଏହା ଏକ ଞ୍ଜୀକୃତ ନୁଷ୍ଠାନ ୄହାଆାୄଯ । ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଭାୄନ 
ଏହାଯ ସବୟା ୄହାଆଥାେ ି। ଏହାଯ ଫୟଫସାୟ କାମ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ଭୂ ଉତ୍ପାଦକୁ 
ୄନଆ ଯଚିାତି ୄହାଆଥାଏ ।  ଏହା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙୁ୍କ ସୁଫଧିା ଓ ରାବ ାଆଁ କାମ୍ୟ 
କଯଥିାଏ । ରାବଯ କଛି ିଂଶ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଣ୍ଟନ ୄହାଆଥାଏ ଓ ଫକା 
ଥ୍ ଗଷ୍ଠୀ ାଣ୍ଠକୁି ମାଆଥାଏ । ଏହା ଳ୍ପ କଛି ିସବୟାଙୁ୍କ ୄନଆ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆାୄଯ 
ଭାତ୍ର ସଭୟ କ୍ରୄଭ (ପ୍ରାୟ ୩ ଫଷ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ)ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ ସ୍ତଯୄଯ ହଞ୍ଚଫିା ାଆ ଁସବୟା 
ସଂ ୟା ଫଢାଆଫା ଜଯୁଯୀ ୄଟ । ଏହିଯ ିଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାନଙୁ୍କ ସଯକାଯୀ 
ଓ ୄଫସଯକାଯୀ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ଭଧ୍ୟ ଭିୁଛ ି।  

 
 
 
 
 
 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ 
ୄକୌଶ ଓ 
ପ୍ରକି୍ରୟା,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ୄକୌଶ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟା:  

 ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ଗଯଫି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ସହ ୄଗାଟଏି ଫା ଦୁଆଟ ିଣ-ଅନୁଷ୍ଠାନକି ସବା 
ଅୄୟାଜତି କଯେୁ,     

 ୄଯ ୄଯ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନକି ସବା ଡକାଆ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ରକ୍ଷୟ ଓ 
ଅବିଭ ୁୟସଫୁ ଅୄରାଚନା କଯେୁ ଓ ଅୄରାଚନା ୄଯ ସଭସ୍ତଙୁ୍କ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଯଫିାକୁ ଅଭନ୍ତ୍ରଣ କଯେୁ;  

 କଛି ିସପ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଙ୍କ ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯେୁ ଓ ଏକ ସପ ଫା 
ଅଦଶ୍ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ୄନଆ ୄସଭାନଙୁ୍କ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫଷିୟୄଯ 
ଅହୁଯ ିଧିକ ଜାଣଫିାକୁ ସୁୄମାଗ ସଷିୃ୍ଟ କଯେୁ; 

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଏକ ସଭାନ ଚେିାଧାଯାଯ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ଓ ସଭାନ ଉୄଦ୍ଦୟଶକୁ 
ୄନଆ ଗଠତି ୄହାଆଥିଫା କଥା ଅୄରାଚନା କଯ ିଫୁଝାେୁ;  

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ୄହାଆଗରାୄଯ, ଏହାଯ କାମ୍ୟକତ୍ତ୍ାଙ୍କ ଚୟନ କଯାେୁ; 
 ଏକ ସାଧାଯଣ ାଣ୍ଠଯି ଅଫଶୟକତା କଥା ଅୄରାଚନା କଯେୁ; 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ନାଭ କାଯଣ କଯାେୁ ।       

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ସଭୟୄଯ ଆହଵାନସଫୁ: 

ୄଗାଟଅି ଗଁାୄଯ ଫବିିନ୍ନ ୄରାକଭାନଙୁ୍କ ଏକାଠ ିକଯ ିୄଗାଟଅି ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄକୈନ୍ଦ୍ରକି ନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ 
କଯଫିା ସଭୟୄଯ ଫହୁତ ପ୍ରକାଯ ଅହବାନସଫୁଯ ସମ୍ମ ୁୀନ ୄହଫାକୁ ଡଥିାଏ ମଥା; 
ୄମାଗାୄମାଗ ଓ ୄନତୃତ୍ଵ ଆତୟାଦ ି। ଚଚଞ୍ଚ ଓ ଜଟି ପ୍ରକୃତଯି ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ସମ୍ଭାଫିା ାଆଁ ଏକ ଦୃଢଭନା ଓ ନଷି୍ପତ୍ତ ିୄନଆ ାଯୁଥିଫା ୄନତାଯ ଅଫଶୟକତା 
ଯହଛି ି। ଏହ ିଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ କ’ଣ ସଫୁ ଅହବାନ ୄଦ ାୄଦଆାୄଯ ମଥା;  
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ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ 
ସଭୟୄଯ ଥିଫା 
ଅହବାନସଫୁ, 
 
 
 
 
 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫକିାଶଯ 
ପ୍ରଗତ ିସ୍ତଯ 

 ୧. ଅଗ୍ରହ ଓ ୄକୌଶଯ ବାଫ, 
 ୨. ଦୁଫ୍ ୄମାଗାୄମାଗ; 
 ୩. ଦୁଫ୍ ୄନତୃତ୍ଵ ଓ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍ରହଣ; 
 ୪. ବୂଭକିା ଓ କାମ୍ୟସଭହୂୄଯ ଦ୍ଵନ୍ଦ ୄଦ ାମିଫା ଫା ଫୁଝାଭଣା; 
 ୫. ଝଗଡା  ।             
 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫକିାଶଯ ସ୍ତଯ: 

ଭ ୁୟତଃ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଟଏି ଚାୄଯାଟ ିସ୍ତଯୄଦଆ ଗତ ିକଯଥିାଏ ମଥା;    

୧. ଗଠନ ସ୍ତଯ: ୄମଉଁଠ ିସବୟାଭାୄନ ସବୟାଦ ଗ୍ରହଣ କଯଥିାେ ିଓ ୧ – ୨ଟ ିପ୍ରାଯମି୍ଭକ ସବା  
                   କଯଥିାେ,ି 
୨. ଝଗଡା ଫା ଝଗଡା ସ୍ତଯ: ୄମୄତୄଫୄ ସବୟାଭାୄନ ଅୄରାଚନା ଅଯମ୍ଭ କଯେ ିଓ ଫବିିନ୍ନ    
                                ସଭସୟା ଉୄଯ ପ୍ରତକିି୍ରୟା ଯ େ ିଫା ଦ୍ଵନ୍ଦ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ;   
୩. ନୟିଭ ସୃଷ୍ଟି କଯଫିା: ୄମୄତୄଫୄ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାୄନ ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ଓ ନଜିକୁ ଯଚିାତି କଯଫିା  
             ାଆଁ ନୟିଭକାନୁନ ତଅିଯ ିକଯେ ିଓ ଫବିିନ୍ନ ଫଷିୟୄଯ ସବୟାଭାନଙୁ୍କ ତାରିଭ ଦିେ;ି 
୪. କାମଥୁ ସମ୍ପାଦନ କଯଫିା: ୄମୄତୄଫୄ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭସ୍ତ ସବୟାଙୁ୍କ ଜଡତି କଯ ିଫବିିନ୍ନ କାମ୍ୟ 
ସମ୍ପାଦନ କୄଯ ମଥା; ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଉନ୍ନୟନ କାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ଯୂାୟନ; ଫବିିନ୍ନ ଦ୍ରଫୟଯ ୄଦଣ-
ୄନଣଯ ଯଚିାନା, ଭାନ ଫୃଦ୍ଧ,ି ୄୄକଜେି, ଫଛାଫଛ,ି ଫଗ୍ୀକଯଣ, ଯଫିହନ ଓ ଫକି୍ରୟ 
ଆତୟାଦ ି।   
 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ୄଫୈଶଷି୍ଟ ଓ 
 
 
 
କାମ୍ୟସଭୂହ,  
 
 
 
 
 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟ ଓ କାମଥୁସଭୂହ:  

କ) ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ୄଫୈଶଷି୍ଟ ସଭୂହ: 
 ସବୟା ସଂ ୟା : ୧୮ ଫଷ୍ଯୁ ଧିକ ଫୟେଯ ୧୨ ଯୁ ୧୫ ଜଣ । ଏହା େୟଂ 

ସହାୟିକା ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ନୁବୂତ ିଉୄଯ ଜ୍ୟୄଫଶତି ୄଟ । 
 ୄମଉଁଭାୄନ େୟଂ ସହାୟିକା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସବୟା ଓ ଭହିା କଶିାନ ସଶକି୍ତକଯଣ ଯିୄ ମାଜନା 

େଗ୍ତ ଭହିା ଚାଷୀ ୄହାଆଥିୄଫ     
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ୄଫୄ ଗଁାଯ ନୟ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄକୈନ୍ଦ୍ରକି ନୁଷ୍ଠାନ ସଫୁକୁ ଅଖି 

ଅଗୄଯ ଯଖିଫା ଉଚତି ।   
 

 ) ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଭୂ କାମଥୁସଭୂହ:  
 ଯଫିା ସଂଗ୍ରହ ଓ ଫକି୍ରୟ  
 ସବୟାଭାନଙୁ୍କ ଫଜାଯ ବିତ୍ତକି ଧୁନାତନ ତଥୟ ୄମାଗାଆଫା ମଥା; ନିଯଫିା ଦଯ, ନୂତନ 

ୄଫୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ତା’ଯ ଭରୂୟ,   
 ଦ୍ରଫୟଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ 
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ସବୟାଦ ଓ 
ସବା  
 
 
 
 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ଫୟଫହାଯ ଓ 
ଡାଆନାଭିକ୍ସ 
(dynamics) 

 କୃଷ ିାଆଁ ଅଫଶୟକ ଜନିଷିତ୍ର ାଆଁ ସଂୄମାଗୀକଯଣ ମଥା, ସାଯ,  ତ, ଜୄସଚନ, 
କୃଷ ିମନ୍ତ୍ରାତ,ି କୀଟନାଶକ, ଜଛାୟା  ପ୍ରକଳ୍ପ, ତାରିଭ, ଫହିନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ ଓ ଫହିନ 
ଫୟାଙ୍କ, ୄଫୈଷୟିକ ସାହାମୟ-ଭାଟ ିଯୀକ୍ଷଣ, ାଣ୍ଠ ିୄମାଗାଡ, ସଯକାଯୀ କାମ୍ୟକ୍ରଭ ସହ 
ୄମାଡିୄ ହଫା 

 ଫଜାଯ ଚାହଦିା ଓ ଯଫିାଯ ଭାନଙ୍କଯ  ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ଫଶୟକତାକୁ ୄଭଣ୍ଟାଆ 
ାଯରିାବ ିଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କଯଫିା ାଆଁ ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି 

 ସଫ୍ସାଧାଯଣ ଫୟଫହାଯ କରାବ ିବିତ୍ତବୂିଭି ମଥା; କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତ,ି ୄା ଯୀ, ଗବୀଯ 
ନକୂ, ଟ୍ରାକଟଯ, ବଣ୍ଡାଯ ଫା ୄଗାଦାଭ ଗୃହ, ଶୁ ାଆଫା ାଆଁ ଚଟାଣ, ପ୍ରାଥଭକି ସ୍ତଯଯ 
ପ୍ରକି୍ରୟାକଯଣ ଫୟଫସ୍ଥା ଆତୟାଦ ିଓ ମନ୍ତ୍ରାତ ିମାହା ଜୄଣ ଚାଷୀଙ୍କ କଯିାଯିୄ ଫ ନାହିଁ ଭାତ୍ର 
୧୨ ଯୁ ୧୫ ଜଣ ଭହିା ଚାଷୀ ଭିତିବାୄଫ କଯିାଯିୄ ଫ ଫା କଣିିାଯିୄ ଫ ।              

 ଅଞ୍ଚକି ସ୍ତଯୄଯ ସଯକାଯଙ୍କ ସହ ୄମାଡ ିୄହାଆ ସଯକାଯୀ କାମ୍ୟକ୍ରଭଯୁ ରାବ ଉଠାଆଫା 
ମଥା; କୃଷ ିଓ ତତ୍ ସଭବନ୍ଧତି ଉନ୍ନୟନ ଭୂକ କାମ୍ୟକ୍ରଭ ଫା ାଣ୍ଠ ିଆତୟାଦ ି।    

 

ସବୁଦ ଓ ସବା, ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫୁଫହାଯ ଓ ଡାଇନାଭିକ୍ସ (dynamics):  

ସବୁଦ: ୄଗାଟଏି ଯଫିାଯଯୁ ଜୄଣ ୄକଫ ସବୟା ୄହାଆାଯିୄ ଫ । ୄସ ନୟ ୄକୌଣସ ି

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସବୟା ୄହାଆାଯିୄ ଫ ନାହଂି । ମଦ ିମୁଗମ/ୄମୌଥ ଯଫିାଯ ଥାଏ 
ତା’ୄହୄର, ୄଗାଟଏି ‘ଚୁରି’ ପ୍ରତ ିଜୄଣ ସବୟା ୄହାଆାଯିୄ ଫ ।  
 

ସବା: ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଗଁା ସ୍ତଯୄଯ ସବାକଯ ିଯାଭଶ୍ ନଅିମିଫା ଉଚତି ମଦ୍ଵାଯା, ୄଗାଷ୍ଠୀ 
କ’ଣ କଯୁଛ ିସଂୂର୍ଣ୍୍ ଗଁା ଜାଣିାଯଫି । ଏହା ନକୄର ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଁାଯୁ ଦୂୄଯଆ 
ମାଆାୄଯ । େତଃୄକ୍ଷ, ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସ୍ତଯୄଯ ଭାସୄଯ ୄଗାଟଏି ସବା ଥ୍ାତ୍ 
ଫାଷକି ୧୨ଥଯ ସବା କଯଫିା ଉଚତି । ାଯଦଶ୍ୀତା ଓ ନଥିକଯଣ ାଆଁ ଉଦାହଯଣ ସହ ୄଜାଯ 
ୄଦଫାକୁ ୄହଫ । ପ୍ରଶନ ଚାଯଫିାକୁ ଉତ୍ସାହତି କଯଫିା ସହ ସମ୍ପୂଣ୍ ଉତ୍ତଯ ଯଖିଫା ଉଚତି ।  
 

ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫୁଫହାଯ ଓ ଡାଇନାଭିକ୍ସ (dynamics): 
 

ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫୟଫହାଯ ଓ ଡାଆନାଭିକ୍ସ ଥ୍ ୄଗାଟଏି ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ଥିଫା ସବୟାଭାନଙ୍କଯ ୄମଉଁଭାୄନ 
ସାଧାଯଣ ଭଣଷି ଟେ,ି ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟଫହାଯସଭହୂଯୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫବିିନ୍ନ କି୍ରୟା, ପ୍ରତକିି୍ରୟା ଓ 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ ଏହାଯ ସବୟଭାନଙ୍କ ଉୄଯ ଏହାଯ ପ୍ରବାଫ ଓ କୁପ୍ରବାଫଯ ସଭାହାଯ ।    
 

ୄଗାଟଏି ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ସବୁାଭାୄନ ଫବିିନ୍ନ ବୂଭକିା କଯଥିାନ୍ତ ିମାହା ନଭିନଭୄତ ଫବିାଜତି 
କଯାମାଇାୄଯ:  

• ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ / ତଅିଯ ିବୂଭିକା     
• ୄଗାଷ୍ଠୀଯ କାମ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସଭବନ୍ଧୀୟ ବୂଭକିା     
• ଫୟକି୍ତ ୋଥ୍ ଫା ସବୟା ୄକୈନ୍ଦ୍ରକି ବୂଭିକା     

 

ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫୁଫହାଯ ଓ ଡାଇନାଭିକ୍ସ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରଣାୀ ୄଦଇ ଗତ ିକଯିଥାଏ ମଥା;  
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୧. ଗଠନ ସ୍ତଯ: ୄମଉଁଠ ିସବୟାଭାୄନ ସବୟାଦ ଗ୍ରହଣ କଯଥିାେ ିଓ ୧ - ୨ଟ ିପ୍ରାଯମି୍ଭକ  
     ସବା କଯଥିାେ,ି 
୨. ଝଗଡା ଫା ଝଗଡା ସ୍ତଯ: ୄମୄତୄଫୄ ସବୟାଭାୄନ ଅୄରାଚନା ଅଯମ୍ଭ କଯେ ିଓ   
    ଫବିିନ୍ନ ସଭସୟା ଉୄଯ ପ୍ରତକିି୍ରୟା ଯ େ ିଫା ଦ୍ଵନ୍ଦ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ;   
୩. ନୟିଭ ସୃଷି୍ଟ କଯଫିା: ୄମୄତୄଫୄ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାୄନ ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ଓ ନଜିକୁ  
     ଯଚିାତି କଯଫିା ାଆଁ ନୟିଭକାନୁନ ତଅିଯ ିକଯେ ିଓ ଫବିିନ୍ନ ଫଷିୟୄଯ   
     ସବୟାଭାନଙୁ୍କ ତାରିଭ ଦିେ;ି 
୪. କାମଥୁ ସମ୍ପାଦନ କଯିଫା: ୄମୄତୄଫୄ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସଭସ୍ତ ସବୟାଙୁ୍କ ଜଡତି କଯ ିଫବିିନ୍ନ   
     କାମ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କୄଯ ମଥା; ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଉନ୍ନୟନ କାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ଯୂାୟନ; ଫବିିନ୍ନ   
     ଦ୍ରଫୟଯ ୄଦଣୄନଣଯ ଯଚିାନା, ଭାନ ଫୃଦ୍ଧି, ୄୄକଜେି, ଫଛାଫଛ,ି ଫଗ୍ୀକଯଣ,  
     ଯଫିହନ ଓ ଫକି୍ରୟ ଆତୟାଦ ି। 

ଫାଆ-ର ଫା 
ନୟିଭାଫୀ 

ସାଧାଯଣତଃ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସବୟାଭାନଙ୍କ ଫଶୟକତାକୁ ଦୃଷି୍ଟୄଯ ଯଖି ଓ 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ବଫଷିୟତୄଯ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ସଭଫାୟୄଯ ଯଣିତ 
କଯଫିା ରକ୍ଷୟୄଯ  ଏକ ଦୁଯଦୃଷି୍ଟ ସମ୍ପନ୍ନ ଫାଆ-ର ଫା ନୟିଭାଫୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯା 
ମାଆାୄଯ । ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସୁଫଧିା ାଆଁ  ଗଁାଯ ୄମୄକୌଣସ ିେୟଂ ସହାୟିକା 
ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଏକ ଫାଆ-ର ଫା ନୟିଭାଫୀକୁ  ୄଦଖିାଯିୄ ଫ ।        

 
 
ନଷି୍ପତ୍ତ ିଗ୍ରହଣ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ନଷି୍ପତି୍ତ ଗ୍ରହଣ ଓ ୄନତୃତ୍ଵ:  

ୄଗାଟଏି ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ସଭସୟା ଓ ଦ୍ଵନ୍ଦ/ଝଗଡା ସାଧାଯଣ କଥା ୄଟ ।  ସଭସୟା ଓ ଦ୍ଵନ୍ଦ/ଝଗଡା 
ସଫୁକୁ ୄ ାରାୄ ାରି ଅୄରାଚନା କଯ ିଏହାଯ ସଭାଧାନ କଯଫିା ସମ୍ଭଫ । ସଭାଧିତ ସଭସୟା 
ଓ ଦ୍ଵନ୍ଦ/ଝଗଡା ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଆଁ କ୍ଷତକିାଯକ ।  ସଭସୟା ଓ ଦ୍ଵନ୍ଦ/ଝଗଡାଯ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ତଯ ଥାଏ ମଥା;  

 ସ୍ତଯ -୧– ଭତ ବିନ୍ନତା  

 ସ୍ତଯ -୨ – ତନାଫ ଫା ୄଟନସନ  

 ସ୍ତଯ -୩ – ଝଗଡା  

 ସ୍ତଯ -୪ – ଶତୁତା  

ସଭସୁା ସଭାଧାନଯ ୄକୄତକ ୄସାାନ: ତାରିଭଦାତା ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ନୁବୂତଯୁି 
ସଭସୟା ସଭାଧାନ କିଯ ିୄହାଆାୄଯ ଚାଯିୄ ଫ ଓ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭେଫୟକୁ ୄନଆ ନଭିନ ଭୄତ 
ସାଯାଂଶ କଯିୄ ଫ:     

- ସଭସୟାଯ ଚହି୍ନଟକିଯଣ ଓ ଏହାଯ ଉମୁକ୍ତ ଫୟା ୟା, 
- ୄଗାଷ୍ଠୀ ସବାୄଯ ସବୟାଙ୍କ ସହ ୄ ାରା ଅୄରାଚନା; 
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ୄନତୃତ୍ଵ  

- ଏହ ିସଭସୟା ସହ ୄକଉଁ ସବୟାଭାୄନ ଜଡତି; 
- ସମ୍ଭାଫୟ ସଭାଧାନସଫୁ କ’ଣ ୄହାଆାୄଯ ଓ ପ୍ରୄତୟକ ସଭାଧାନଯ ସଭୀକ୍ଷା କଯ ି

ସଫୁଠାଯୁ ଧିକ ପପ୍ରଦ ସଭାଧାନଟକୁି ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆ ାୄଯ; 
- ସଭୟାେୄଯ, ଏହ ିସଭାଧାନଯ ୁନଫଚିାଯ କଯାମାଆାୄଯ ଓ ମଦ ିସୄୋଷଜନକ 

ବାୄଫ ସଭାଧାନ ୄହାଆ ନଥିଫ, ୄତୄଫ ଅଉ କ’ଣ କଯାମାଆାୄଯ ଅୄରାଚନା କଯ ି
ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଅିମାଆାୄଯ ।     

ସଭସୟା ପପ୍ରଦବାୄଫ ସଭାଧାନ କଯାମାଆାୄଯ ଓ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଠକି୍ ଚାରିାୄଯ ମଦ ିୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ୄନତୃତ୍ଵ ଦୃଢ ଛ ି। ଏହାୄଯ ତାରିଭଦାତା ୄନତୃତ୍ଵ ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯିାଯେ ିମଥା; 
ୄନତାଙ୍କଯ ଅଫଶୟକ ଗୁଣ ଓ କାମ୍ୟକଯଫିା ୄଶୈୀ ।    
 

ୄଗାଟଏି ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ଜୄଣ ୄନତାଙ୍କ ଆଫଶୁକତା:  

 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଭସ୍ତ କାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ସଂୄମାଜନା କଯଫିା, 
 ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ଅବୟେଯୀଣ ଓ ାଯସ୍ପଯକି ସମ୍ପକ୍କୁ ପ୍ରତିାନ କଯଫିା ାଆଁ; 
 ସଭସ୍ତ ସବୟାଭାନଙ୍କଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ କାମ୍ୟୄଯ ସହବାଗୀତାକୁ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ାଆଁ; 
 ଫାହୟ ନୁଷ୍ଠାନଭାନଙ୍କ ସହ ସଂୄମାଗ ସ୍ଥାନ କଯଫିା ାଆଁ ଦୄକ୍ଷ ୄନଫା; 
 ଫବିିନ୍ନ ୄପାଯଭ ଓ ସବାୄଯ ନଜି ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ଵ କଯଫିା ାଆଁ; 
 ୄଗାଷ୍ଠୀ ଭଧ୍ୟୄଯ କ’ଣସଫୁ ୄହଉଛ ିତାହା ନଯିୀକ୍ଷଣ କଯଫିା ାଆଁ; 
 ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଭ ୁୟ ଫଶୟକତାସଫୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟବାୄଫ ଚହି୍ନଟ କଯଫିା ାଆଁ;         
 ୄରାକଙ୍କଯ ବାଫନାକୁ ଗୁଯୁତଯ ସହ ଫଚିାଯକୁ ୄନଫା ାଆଁ;   
 ୄନତା ହସିାଫୄଯ ତାଙ୍କ ନଜିଯ ଫୟଫହାଯ ଉୄଯ ନୟଭାନଙ୍କଯ ଭତାଭତକୁ ଶୁଣ ିତାଙ୍କ 

ଫୟଫହାଯୄଯ ଯଫିତ୍ତ୍ନ ଅଣିଫାାଆଁ ମାହାପୄଯ ନୟଭାୄନ ସକାଯାତ୍ମକ ଭତୄଦୄଫ; 
 ସଫୁ ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ୄଗାଷ୍ଠୀ ନଜିଯ ବାଫ ିକାମ୍ୟକାଯୀ କଯଫିା ଉୄଦ୍ଦୟଶୄଯ    
 

ୄନତୃତ୍ଵଯ ସାୄତାଟ ିନୀତ ିଫା ୄଫୈଶଷି୍ଟ: ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ପପ୍ରଦ ଯିଚାନା 
ନଭିୄେ, ଜୄଣ ଅଦଶ୍ ୄନତାଙ୍କ ା ୄଯ ନଭିନରିଖିତ ୄଫୈଶଷି୍ଟ, ଗୁଣ ଓ ୄକୌଶ ଥିଫା ଅଫଶୟକ: 
 ନବ୍ିୀକ, ଉତ୍ସଗ୍ ଭୄନାବାଫ, ସୄଚାଟତା, ନଯିୄକ୍ଷ, ସହବାଗୀ ଓ ଦୁଯଦୃଷ୍ଠୀ ସମ୍ପର୍ଣ୍୍ 

ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୟକ । 
 ୄସ ସଫ୍ଦା ନଜି ୋଥ୍କୁ ଛୄଯଯଖି, ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫୃହତ୍ତଯ ୋଥ୍କୁ ଅଗୄଯ ଯଖିଫା ଉଚତି ।  
 ୄନତା ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ଉମୁକ୍ତ ଭାଗ୍ଦଶ୍ନ ୄଦଫାାଆଁ ଦକ୍ଷ ୄମାଗାୄମାଗକାଯୀ ୄହଫା ଉଚତି । 
 ୄନତା ଦୁଯଦୃଷ୍ଠୀସମ୍ପନ୍ନ ଓ ରକ୍ଷାବିଭ ୁୀ ୄହଫ ଉଚତି ।      
 ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ପପ୍ରଦ କାମ୍ୟକ୍ରଭ କଯଫିା ାଆଁ ଜୄଣ ୄନତାଙ୍କ ା ୄଯ 

ଅଫଶୟକୀୟ ୄଧୈମ୍ୟ ଯହଥିିଫା ଉଚତି । 
 ଜୄଣ ୄନତାଙ୍କ ା ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ସଜୃନଶୀତା ଯହଥିିଫା ଅଫଶୟକ ।  
 ସକାଯାତ୍ମକ ସହୄମାଗ ାଆ ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ୄନତୃତ୍ଵ ୄଦଫା ାଆଁ ଜୄଣ ୄନତାଙ୍କ ା ୄଯ 

ସକାଯାତ୍ମକ ଚେିାଧାଯା ଥିଫା ଅଫଶୟକ ।  
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 ଜୄଣ ୄନତା ତାଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସବୟାଭାନଙ୍କଯ ଧିକ ମତ୍ନ ୄନଫା ଅଫଶୟକ । ସଫୁଧିା ଫା 
ସଭୟୄଯ ସବୟାଭାନଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷା ୄଦଫା ଜୄଣ ୄନତାଙ୍କ କତ୍ତ୍ଫୟ ୄଟ ।  

 ୄମୄକୌଣସ ିଫିଯୀତ ଫା ସୁଫଧିା ଯସି୍ଥିତିୄ ଯ ଜୄଣୄନତା ମୄଥଷ୍ଟ ସାହସୀୄହଫା ଉଚତି     

ଫୟାଙ୍କ 
ସଂୄମାଗୀକଯଣ 
ଓ ନୟାନୟ 
ସଂସ୍ଥା ସହ 
ସଂୄମାଗୀକଯଣ 

ଫୁାଙ୍କ ଓ ଅନୁାନୁ ସଂସ୍ଥା ସହ ସଂୄମାଗୀକଯଣ:  
ଯଫିା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫୟାଙ୍କ ଓ ନୟାନୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ସଂୄମାଗୀକଯଣଯ      
ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ିମଥା; 
 ଯଫିା କ୍ରୟ ଫକି୍ରୟ ନଭିୄେ ଅଫଶୟକ ୁଞି୍ଜ ାଆଁ ମଥା, ଚାଷୀଙୁ୍କ ଗ୍ରୀଭ ପ୍ରଦାନ ନଭିୄେ, 

ଯଫିା ସଂଗ୍ରହ ାଆଁ ିକ-ପ୍ ବୟାନ କ୍ରୟ ନଭିୄେ ଓ ୄଦଣୄନଣ ାଆଁ ୁଞି୍ଜ ଆତୟାଦ ି।  
 ଫୟଫସାୟକୁ ଫଢାଆଫା ନଭିୄେ ମଥା; ଫଜାଯୄଯ ଯଫିା ଫକି୍ରୟ ୄକନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତଷି୍ଠା ଓ ଏହାଯ 

ଯଚିାନା ଓ ଛୁଅ ଓ ଅଗୁଅ ସୄଞ୍ଜାଗ କଯଣ ନଭିୄେ ଫିୄ ଶଷକଯ ିନିଯଫିାଯ 
ଫକି୍ରୟ କଯାଆ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଉମୁକ୍ତ ଭରୂୟ ଦଅିଆଫା; 

 ଚାଷଭିାନଙୁ୍କ କୃଷଜିନତି ଜନିଷି ସରୁବ ଭରୂୟୄଯ ୄମାଗାଆଫା ନଭିୄେ ମଥା; ଫହିନ, ସାଯ, 
କୀଟନାଶକ, କୃଷ ିମନ୍ତ୍ରାତ ିଆତୟାଦ;ି       

 ମଦ ିଅଫଶୟକ ୁଞି୍ଜ ଥାଏ ତା’ ୄହୄର ଯଫିା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫୟାଙ୍କୄଯ ଏକ 
ୄକଶ-ୄକ୍ରଡଟି ଯୁଣ ଅଣିାୄଯ ।  

ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଣ୍ଠ ି
ଯଚିାନା:  
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଣ୍ଠଯି 
ଂଶସଭୂହ  

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଣ୍ଠଯି ଅଂଶସଭୂହ:  
ନଭିନୄଯ ଏକ ଯଫିା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ସଭଫାୟଯ ାଣ୍ଠ ି ଫା ସଭବଯ ୄରାତ ମଥା; ଅସଫିା 
ସଭବ ଓ ମିଫା ସଭବସଫୁଯ ଏକ ଚଠିା ଦଅିଗରା: 
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 _eòPûk^û Lyð 

 aûjýEY EY 

ù`eÉ 

 EY C_ùe iê] 

 Pûh C_KeY Kâd 

 Pûh C_KeY 

ceûcZò 

 @^ýû^ý  ଚ୍  

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ନଥିତ୍ର ରି ନ 
ଫୟଫସ୍ଥା ଓ 

ନଥିତ୍ର ଯଖିଫାଯ ଗୁଯତ୍ଵ ଓ ୄଭୌକି ହସିାଫ ଖାତାଫହ:ି   
 ନଥିତ୍ର ଯଖିଫା ଫା ହସିାଫ ଯଖିଫା ଥ୍ ତୁୄଭ ତୁଭ ଫୟଫସାୟକୁ ଅସଥୁିଫା ଓ ଫୟଫସାୟଯୁ 

ମାଉଥିଫା ସଭସ୍ତ ଟଙ୍କାଆସାଯ ଟକିନିଖିି ଫଫିଯଣୀ ୄରଖିକଯ ିଯଖିଫା ।     
 ନଥିତ୍ର ଫା ହସିାଫ ଯଖିଫା ଜଯୁଯୀ ୄଟ କାଯଣ ତୁୄଭ ସଫୁ ଟଙ୍କାଆସାଯ  ୄଦଣୄନଣ 

ଫଷିୟ ଭୄନ ଯଖି ାଯଫି ନାହ ିଁ  ୄମୄହତୁ ବୁରି ଜୀଫଟା ୄହରା ଭନୁଷୟଗତ ପ୍ରକୃତ ି।     
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ନଥିକଯଣ 
ପ୍ରକି୍ରୟା 

କ’ଣ ହୁଏ ୄମୄତୄଫୄ ଠକି ବାୄଫ ନଥିତ୍ର ଯଖାମାଇ ନଥାଏ:  
 ଫୟଫସାୟକୁ ଓ ଫୟଫସାୟଯୁ ଟଙ୍କା ଅସଫିାମିଫାଯ ମୄଥଷ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ବାଫଯୁ, ଏହା 

ସବୟଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫଶି୍ଵାସ ସଷୃ୍ଟି କଯିାୄଯ ।     
 କ୍ଷତ ିୄହଫାଯ ସମ୍ଭଫନା ଥାଏ ।  
 ଏହା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫୟଫସାୟକୁ ଧ୍ଵଂସ ଅଡକୁ ୄନଆାୄଯ ।  

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ନୟିଭିତ ନଥିତ୍ର ଫା ହସିାଫ ଯଖିଫାଯ ରାବସଭୂହ: 
 ପ୍ରୄତୟକ ସବୟ ହସିାଫ  ାତାୄଯ କ’ଣ ସଫୁ ଛ ିଫୁଝିାଯଫିା ଉଚତି । 
 ନଥିତ୍ର ଯଖିଫା ଓ ହସିାଫ ୄହଉଛ ି ଏକ ଭ ୁୟ ସ୍ତ୍ର ମାହା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 

ସବୟଭାନଙୁ୍କ ସଭବଯ ସଦୁୄମାଗ ାଆଁ ୄମାଜନା ଓ ଫୟଫସାୟଯ ତଦାଯ  ାଆଁ 
ସାହାମୟ କଯଥିାଏ । 

 ୄସଭାୄନ ଜାଣଫିା ଉଚତି ୄମ ଫୟଫସାୟୄଯ କ’ଣ ସଫୁ ନିୄ ଫଶ ୄହଉଛ ି ଓ ୄସଭାୄନ 
ୄସଥିଯୁ କ’ଣ ସଫୁ ାଉଛେ ି।        

 ତୁୄଭ ଜାଣିାଯଫି ୄମ ତୁୄଭ ୄକୄତଟଙ୍କା ାଆଛ, ୄକୄତ ଟଙ୍କା ଓ କିଯ ି ଚ୍ କଯଛି ।  
 ଟଙ୍କା ଫୟୟଯ ପ୍ରତିୄ ଯାଧ କଯିୄ ହଫ ଓ ଫଶି୍ଵାସ ଦୂୄଯଆ ୄଦଫ ।    
 ଫୟଫସାୟ ରାବୄଯ ଫା କ୍ଷତିୄ ଯ ଚାରୁଛ ିଜାଣ ିୄହଫ ।  
 ଏହା ବଫଷିୟତ ଫୟଫସାୟ ାଆଁ ୄମାଜନା କଯଫିା ନଭିୄେ ୄଭୌକି ତଥୟ ୄମାଗାଆଥାଏ । 

ମାହା ପୄଯ ମଦ ିସମ୍ଭଫ ଯଫିତ୍ତ୍ନଶୀ ଭରୂୟ କଭ କଯାମାଆ ାୄଯ ଓ ଉତ୍ପାଦକୁ ସାଧ୍ୟ 
ଦାଭୄଯ ଫକିି୍ର କଯାମାଆ ାୄଯ । 

 ସଚୄତନତା ସଷୃ୍ଟି, ାଯଦଶତିା ଓ ମୁଗମ ନଷି୍ପତ୍ତ ି ୄନଫା ାଆଁ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ନୟିଭତି ସବାଭାନଙ୍କୄଯ ହସିାଫ ଜନତି ତଥୟ ଉସ୍ଥାନ କଯଫିା ଅଫଶୟକ । 

 ଏହସିଫୁ ଫଷିୟ ତୁଭକୁ ତୁଭଯ ଫୟଫସାୟୄଯ ଉନ୍ନତ ିକଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 

ତାରିଭ ଫଫିଯଣୀ 

Zûfòce aòaeYú: 

Zûfòce aòaeYúUò baòhýZ ^òcù« GK aýajûe ù~ûMý ^[ô ùjûA[ôaûeê GjûKê 

~ZÜe ijòZ ùfLôaû ijòZ iûAZò eLôaû @ûagýK û cêLýZü Gjû Zûfòc iõù~ûRK 

Z[û iõPûkKu ^òcù« _ea•ðú Zûfòc @ûùdûR^ Keòaû ùlZâùe aòhd Pd^ùe 

ijù~ûM Keòaû icdùe Zûfòcû[ðúcû^u ^òcù« Zûfòce @ûùfûPý aòhd cù^ 

_KûAaûùe iûjû~ý Keò[ûG û bò^Ü @[ðùe aòaeYú ùfLôaûe _âKòâdûKê _âKòâdû 

^[ôKeY Kêjû~ûA[ûG û aòaeYú ùfLôaû _ìaðeê aòaeYú _âÉêZKûeú ^òcÜfòLôZ 4Uò 

_âgÜ aòhdùe RûYòaû \eKûe û 

 KòGiaê ùcûe Gjò aòaeYú _Xÿòùa? 

 Gjò aòaeYúe CùŸgý KY? 

 ~òG Gjò aòaeYú _Xÿòa Zûu ^òcòତ୍ତ ùKCñ ^òŸòðÁ aòhdMêWÿòK RûYòaû \eKûe  
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 ^òŸòðÁ aòhdaÉêKê cêñ ùKùZ C^ÜZ cû^ùe C_iÚû_^ Keòòaò? 

VòKþ ùijòbkò GK C^ÜZcû^e ]ûeûaûjòK aòaeYúUòG _âÉêZ KeòaûKê ùjùf 

aòaeYúUòKê 6Uò w Gaõ ùMûUòG H ùe aòbqò Keòaû @ûagýK û 
Why (KûjóKò)  KûjóKò Gjû @ûùdûRòZ ùjûA[ôfû ? KûeY  

What (KY) Zûfòcùe ùKCñ aòhdMêWÿòK @ûùfûP^û ùjfû? NUYûakú 

Whom 
(ùKCñcû^u) 

ùKCñcûù^ Zûfòcùe iûcòf ùjûA[ôùf? Zûfòcû[ðúu iµKðùe 

Who 
(ùKCñcûù^) ùKCñcûù^ Zûfòc iõPûk^û Keò[ôùf? iõPûkKu iµKðùe 

When 

(ùKùZùaùk) 
ZûfòcUò ùKùZ \ò^ I ùKCñ ZûeòLùe @ûùdûRòZ ùjûA[ôfû?  

Where 

(ùKCñVûùe) 
iÚû^: ùKCñVûùe ZûfòcUò @ûùdûRòZ ùjûA[ôfû? 

How (Kò_eò) 

ZûfòcUò Kò_eò ùjfû? Kûjû_ùe KY @ûùfûPòZ ùjfû? Zûfòc 

Kâcû^ßdZû, ଦ୍ଧତ ିGaõ _âKòâdûe iûeûõg 

C_efòLôZ _âgÜûakú aýZòùeK aòaeYúUòG ùfLôaû icdùe ^òcÜfòLôZ aòhdMêWÿòK 

C_ùe ¤û^ ù\aû @ûagýK û 

C_KâcYòKû Gjò Kâcùe Zûfòce aòhdaÉê, Zûfòcû[ðú, @ûùdûR^Kûeú, 

Zûfòce \òai Gaõ iõPûkKu aòhdùe ùfLû~ûA[ûG û 
_âKòâdûe a‰ð^û: _âKòâdûe a‰ð^û Keòaû icdùe _âZòUò aòhdaÉêKê ùKùZûUò 

bûMùe aòbq Keû ~ûA[ûG ~[û; 

aòhd Zûfòcùe ùKCñ aòhdaÉêMêWÿòK @ûùfûP^û ùjfû? NUYûakú 
ଦ୍ଧତ ି ùKCñ ଦ୍ଧତ/ିcû¤c Gaõ _âKòâdûùe aòhdaÉêMêWÿòK iõPûk^ 

KeûMfû   

C_KeY iaê @]ôùag^Kê iõPûk^ Keòaû ^òcù« ù~Cñ ଦ୍ଧତ/ିcû¤c 

_âùdûM KeûMfû ùi[ô^òcù« ùKCñ ùKCñ C_KeY aýajéZ 

ùjûA[ôfû û 

_âKòâdû aòhde fliÚkùe _jõPòaû ^òcù« iõPûkK ùKCñ _âKòâdû 

aýajûe Keò[ôùf û 

`kû`k iµì‰ð Zûfòc _âKòdûeê K’Y `kû`k aûjûeòfû  
C_iõjûe iµì‰ð ZûfòcUò Kò_eò [ôfû I Zûfòcû[ðúcû^ue cZûcZ K’Y [ôfû 

ùfLû~òaû ijòZ ejòaû, LûAaû bkò @û^êiwòK aýaiÚû C_ùe 



 

Page 14 of 20 

 

Uò®Yú ù\A aòaeYúUòKê _ì‰ðûw Keû~ûA[ûG û 

Zûfòc LûZû: 

Kâ.

^õ. 

@a]ô Zûfòce 

^ûc 

Zûfòcû[ðú

u  iõLýû 

iÚû^ @ûùfûPòZ 

aòhdaÉê 

Zûfòc iõPûkKu 

^ûc 

       

 
 
ଅଥକି ଫଫିଯଣୀ 
ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@û\û^ Gaõ _â\û^ aòaeYú (ଭାସକି ଆଥକି ଫଫିଯଣୀ):    
@û\û^ I _â\û^e jòiûa _ûY×òe KûeaûeKê _âZò`kòZ Keò[ûG û Gjû KòQò ^êùjñ 

ùKak ùKùZûUò ଭୁ ୟ ଶିୄ ଯାନାଭା (ùjWÿ)ùe Kûeaûeùe iûeûõg @ùU ~ûjûKò _ûY×ò 

MâjY Gaõ Zûe aò^òù~ûMKê RûYòaûùe iûjû~ý Keò[ûG û Gjû VòKþ Kýûi ajòbkò 

cûZâ G[ôùe @û\û^ Gaõ Zûe aò^òù~ûMKê ଭୁ ୟ ଶିୄ ଯାନାଭା ùjaûe aòbûMúKeY 

ùjûA[ûG û G[ôùe iaê @û\û^ MêWÿòK ùWÿaòUþ Gaõ iaê _â\û^MêWÿòKê ùKâWÿòUþ _ûgßðùe 

ùfLû~ûA[ûG û ùMûUòG @û\û^ I _â\û^ jòiûa aûÉaùe ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ùMûÂú 
(PG)Kê aûÉaùe ùKCñ iìZâeê _ûY×òe @ûMc^ ùjCQò Gaõ ajòðMc^ ùjûAQò 

RYû_Wÿò[ûG cûZâ G ùlZâùe Gଣ୍ଟòâMêWÿòK ~[û; cìfý jûâi I akKû ù\d _âbéZò 

RYû_Wÿò[ûG û 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ùMûÂú(PG) @û\û^ I _â\û^ aòaeYú 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ùMûÂú (PG) e ^ûc: 

(ZûeòL   Vûeê   _~ðý«) 
କ୍ର.ନ. aòaeYú _eòcûY କ୍ର.ନ. aòaeYú _eòcûY 

 _ìað akKû    @`òi Ne bWÿû  
 jûZ Rcû   @ûiaûa _Zâ KòYû  
 aýûu Rcû    aò\ýêZþ/ù`û^þ/A.ù^U 

ù\d 

 

 @^ýû^ý _âû ò̄ (~\ò 

[ûG) 

  cê\âY I @ ò̀iþ iûcMâú  

 aýûu iê] 

(iû]ûeY @ûKûCଣ୍ଟ) 

  Zûfòc I _eò\gð̂   

 ùiaû ù\d   KcðPûeú _ûeògâcòK  
 C_ôû\ ଫା ଦ୍ରଫୟ 

aòKâd 

  @Zò[ô @bý[ð^û  

 aýûueê EY (EY 

@ûKûCଣ୍ଟ) 

  ùa÷VK Lyð  
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 @^ýû^ý   MÉLyð I 

ù~ûMûù~ûM 

 

    ùiaû ù\d  
    aýûu ù\d(EY 

@ûKûCଣ୍ଟ) 

 

    @^ýû^ý 

ù\d(~\òKòQò[ûG) 

 

    @Mâúc _â\û^ 

(CùŸgý) 

 

    icû_^ akKû  
    aýûu Rcû  
    jûZ Rcû  
 ùcûU   ùcûU  

ibû_Zò \ÉLZ I ùcûje   iµû\K \ÉLZ I ùcûje 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ  
ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଡଟି 
ଓ ଏହାଯ 
ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ 

icúlû (@WÿòUþ) 

ùMûUòG ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe _¡ZòMZ bûaùe @aùfûK^Kê icúlû Kêjû~ûG û 

G[ôùe ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe Kû~ðý]ûeûKê iûcûRòK icúlû cû¤cùe icúlû Keû 
~ûC[ôaû icdùe @û[òðK Kû~ðýKâc ଜୄଣ aûjý/ୋଧୀନ icúlKu cû¤cùe icúlû 

Keû~ûA[ûG û @û[òðK icúlûKê c¤ \êA _âKûe Keû~ûA[ûG ù~Cñ[ôùe @ûbý«eúY 

icúlû cû¤cùe ^òRÊ icúlKu cû¤cùe @û[òðK iÚòZò I ù\ûh \êaðkZûe icúlû 

Keû~ûA iê]ûe @Yû~ûA[ûG û cûZâ ùMûUòG @û[òðK ahð ùghùe aûjý/ୋଧୀନ 
icúlKuê ^ò~êqò _â\û^Keò aò]ô i¹Z icúlû Keû~ûA[ûG û Gjò _âKòâdûùe 

ijù~ûMú ^[ô_ZâKê ùa÷]Zû Z^Lô _âcûY_Zâ _â\û^ Keû~ûA[ûG û Gjû cû¤cùe 

ù~ ùKak Z^Lô jêG Zûjû ^êùjñ Gjû @^êÂû^e @^êÂû^e aûÉa iÚòZò iµKðùe 

_eòPûk^û _eòh\Kê @aMZ Keû~ûA[ûG û ~ûjû`kùe Kò _eòPûk^û _eòh\ 

iVòKþ @û[òðK _eòPkû^û _ûAñ ^ò¿ତ୍ତò ù^A[û«ò û 

icúlû ùMûUòG @^êÂû^e ÊzZûKê _âZò_û\òZ Keò[ûG û icúlû _âcûY_ZâUò 

@^êÂû^e @û[òðK iÚòZòKê _âZò_û\òZ Keòaû ijòZ @^êÂû^ùe ~\ò KòQò @^òdcòZZû, 

\ê^ðúZò, \êaðkZû [ôùf ùiMêWÿòK iêPûA ù\A[ûG û icúlû aòaeYú @ûbý«eúY 

_eòPûk^û ^òcù« ijù~ûM Keòaû ijòZ @^êÂûþ^ ijòZ iµKðòZ @^êÂû^MêWÿòKe 

@^êÂû^ _âZò aògßûi iéÁò Keò[ûG û Gjû c¤ GK @ûA^MZ ^[ô jòiûaùe aýajéZ 
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ùjûA[ûG û  
icúlû _ìaðeê iµû\Kue bìcòKû 

icúlû _ìaðeê iµû\K icúlû ^òcù« @ûagýK ^[ô_Zâ _âÉêZ Keò eLôaû ijòZ 

^òcÜfòLôZ Z[ýMêWÿòKê icúlKuê _â\û^ Keòaû @ûagýK û 

(K)  jòiûa ^òcù« @ûagýK ^[ô_Zâ _âÉêZ Keò eLôaû @ûagýK I ùiMêWÿòK  

        ù~_eò _ì‰ðûw ùjûA ejò[ûG \éÁò ù\aû @ûagýK  

(L) bûCPe Gaõ @^ýû^ý ijù~ûMú ^[ô_Zâ 

(M) UâûGf aûfû^è 

 

@û[òðK aòaeYúMêWÿòK  

(K)  @û\û^ _â\û^  aòaeYú 

(L)  @ûd I aýde aòaeYú 

(M)  icZêf PòVû 

(N)  aýûu eòK^iòùfi^þ aòaeYú 

_âcûY_ZâMêWÿòK 

• @û[òðK ahð ùghùe [ôaû jûZ Rcû 

• iÚûdú Rcû @[aû @^ýû^ý Rcûe _âcûY_Zâ 

• @û[òðK ahð ùghiê¡û aýûuùe [ôaû _eòcûY i´§ùe aýûu _âcûY_Zâ 

• ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe ~\ò KòQò iÚûdú iµତ୍ତò [ûG I ùi[ôùe ~\ò KòQò cìfý jûiâ 

ùjûA[ûG ùZùa Zû’e aòaeYú 

 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ:  
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଅଣ-ଆଥକି ଦୀଘଥସ୍ଥାୟିତ୍ଵ: 

ଅଣ-ଆଥକି ଦୀଘଥ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ: ଣ-ଅଥକି ଦୀର୍୍ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ୄସୄତୄଫୄ ହାସର ୄହାଆଥାଏ 
ୄମୄତୄଫୄ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ନଭିନରିଖିତ ଦାୟିତ୍ଵସଫୁ ଫୁଝଫିାାଆ ଁସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ: 
 ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସବା ନୟିଭିତ କଯିଫା, 
 ନୟିଭିତ ସବୟା ଚାନ୍ଦା/ନୁଦାନ ୄଦଫା; 
 ନୟିଭିତ ଯିଫା ସଂଗ୍ରହ ଓ ଫକି୍ରୟ ଫୟଫସ୍ଥା କଯଫିା; 
 ନିଯିଫା ଫୟଫସାୟଯୁ ରାବ କଯଫିା; 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସୁଯଚିାନା କଯିଫା; 
 ଫାହୟ ସୂତ୍ରଯୁ ସଭବ ୄମାଗାଡ କଯଫିା; 
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 ସଯକାଯୀ କାମ୍ୟକ୍ରଭ ସହ ସାଭିରୄହାଆ ସବୟାଙୁ୍କ ସୁଫଧିା ସୁୄମାଗ ଓ ରାବ ହୁଞ୍ଚାଆଫା  

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଆଥକି ଦୀଘଥସ୍ଥାୟିତ୍ଵ: 

# 
ଫବିିନ୍ନ 

ସ୍ତଯଯ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ 
ୄକଉଁ ସଫୁ ଖର୍ଚ୍ଥ ଫହନ 

କଯିାଯୁଥିଫ 
ସ୍ଥାୟିତ୍ଵଯ ସୂତ୍ର (Sustainability 

Formula) 

୧ 
ପ୍ରଥଭ 

ସ୍ତଯଯ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ 
ତା’ଯ ଅୟଯୁ ସଭସ୍ତ 
ପ୍ରଶାସନକି  ଚ୍ ଫହନ 
କଯ ିାଯୁଥିୄଫ    

    ୄଭାଟ ଅୟ    X୧୦୦= 
ସଫୁ ପ୍ରଶାସନକି  ଚ୍ 

୨ 
ଦ୍ଵତିୀୟ 

ସ୍ତଯଯ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ 
ତା’ଯ ଅୟଯୁ ସଭସ୍ତ 
ପ୍ରଶାସନକି  ଚ୍ ଓ 
ଅଥକି  ଚ୍ ଫହନ କଯି 
ାଯୁଥିୄଫ 

    ୄଭାଟ ଅୟ    X୧୦୦= 
ସଫୁ ପ୍ରଶାସନକି  ଚ୍+ଯୁଣ 
ଉୄଯ ସୁଧ 

୩ 
ତୃତୀୟ 

ସ୍ତଯଯ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ 
ତା’ଯ ଅୟଯୁ ସଭସ୍ତ 
ପ୍ରଶାସନକି  ଚ୍/ଅଥକି 
 ଚ୍ ଏଫଂ ଋଣ କ୍ଷତ ି
ଫହନ କଯ ିାଯୁଥିୄଫ 

     ୄଭାଟ ଅୟ  X୧୦୦= 
ସଫୁ ପ୍ରଶାସନକି  ଚ୍+ଯୁଣ 
ଉୄଯ ସୁଧ+ଋଣ କ୍ଷତ ିଯାଶ ି 

ଆଥକି ଅଫୄହା ମାହା ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଦୀଘଥସ୍ଥାୟିତ୍ଵକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯିଥାଏ:  
 ଅଫଶୟକତା ଠାଯୁ ଧିକ  ଚ୍ କଯଫିା, 
 ସବୟା ଂଶ/ଚାନ୍ଦା / ନୁଦାନ ୄଦଫାୄଯ ନୟିଭିତତା; 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ନୟିଭିତ ୄଫୈଠକ /ସବା;  
 ସବୟା ସଂ ୟା କଭିମିଫା; 
 ଯଫିା ଫୟଫସାୟଯୁ ରାବ ନ ୄହଫା ଫା କ୍ଷତ ିୄହଫା ; 
 ଫକା ଥ୍ ଯାଶଯି ଉମୁକ୍ତ ଫନିିୄ ମାଗଯ ବାଫ; 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ନଥିତ୍ର ୄର ାୄଯ ଣ-ାଯଦଶତିା; ଓ  
 ଉମୁକ୍ତ ଫନିିୄ ମାଗ ନୄହାଆ ଫା କଭ୍ଠ ଥ୍ ଯାଶ ିଫୟାଙ୍କୄଯ ଯହଫିା        

 

 

ସମ୍ପତ୍ତ ି 
ଯଚିାନା 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ସମ୍ପତି୍ତ ଯିଚାନା: 
ùMûUòG ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe cûfòKû^ûùe [ôaû icÉ iÚûae @iÚûae iµ•òe 
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ୄକୌଶ _âZò`k^ iµ•ò LûZûùe ùjûA[ûG û Gjò LûZûe iVòKþ _eòPûk^û @WÿòUþ Keòaûùe 

iûjû~ý Keò[ûG û @WÿòUþ eòù_ûUðùe ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe iÚûae @iÚûae iµ•òe 

_âZò`kòZ ùjûA[ûG ~ûjû ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe ilcZûKê \gðûA[ûG û iµ•ò LûZû 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀùe [ôaû iµତ୍ତò elYûùalYû \òMùe _eòPûk^û _eòh\Kê 

ijù~ûM Keò[ûG û 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀKê iµତ୍ତò cêLýZü \êAUò iìZâeê @ûiò[ûG û (K) Kâd/aòKâdeê (L) 

ସବୟା @^ê\û^ ଓ @^ý @^ê\û^ @ûKûeùe û @^ê\û^ @ûKûeùe ~ûjû @ûiò[ûG ùi[ô 

^òcù« @^ê\û^ PòVû _âÉêZ ùjûA[ûG û cûZâ iµତ୍ତò Kâd/ଯିଫା aòKâd ùlZâùe Kâd 
/ aòKâd eiò\þ còkò[ûG/ ଦଅିମାଆଥାଏ ~ûjûKê Kýûi ajòùe iÚû^úZ Keû~ûG û 

 

iµତ୍ତò LûZû ùfLôaû ò̂cù« _\ùl_ 

Kýûi ajòùe ùfLû ieòaû _ùe Cq \âaý aû iµତ୍ତòKê iµତ୍ତò LûZûùe @«êbðq Keû 
~ûA[ûG û iµତ୍ତò LûZû _âZòahð @WÿòUþ icdùe ~ûଞ୍ଚ ùjûA bò^Ü bò^Ü gZKWÿû jûeùe 

@acìfýûd^ Keû~ûA[ûG û  ùKøYiò iµତ୍ତòe Kâd aòKâd ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀe 

Kû~ðýKûeòYú _eòh\e ^ò¿ତ୍ତò Kâùc ùjûA[ûG û 

ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ଗୁଣାତ୍ମକ 
ଭାକାଠ ିଓ 
ୄଶ୍ରଣୀବୁକି୍ତକଯଣ 

ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାକାଠ ିଓ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫଗଥୀକଯଣ (Gradation): 
 

ୄଗାଟଏି ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଫଗ୍ୀକଯଣ ୬ ଯୁ ୯ ଭାସ ୄଯ କଯା ମାଆାୄଯ । ଏହ ି
ସ୍ତଯୄଯ ୄଗାଟଏି ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ଫାହୟ ନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସଂୄମାଗ କଯାମାଆାୄଯ । ଏକ 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄକତଦୁଯ ଫକିଶତି ୄହାଆଛ ିତାହା ଭରୂୟାୟନ କଯଫିା ଫା ଭାିଫା ାଆଁ  
ଉମୁକ୍ତ ାଯଦଶ୍ୀ ଭାନଦଣ୍ଡ  ଫୟଫହାଯ କଯା ମାଆାୄଯ । ପ୍ରୄତୟକ ସ୍ତଯୄଯ ୄଗାଷ୍ଠୀଭାନଙୁ୍କ 
ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଦଅିମାଆାୄଯ ।  ଫକିଶତି ଭାନଦଣ୍ଡ ଅଧାଯୄଯ ୄଗାଷ୍ଠୀସଫୁକୁ କ,  , ଗ, ଓ ର୍ 
ୄଶ୍ରଣୀୄଯ ଫଗ୍ୀକଯଣ କଯାମାଆଥାଏ:   

ଫକିଶତି ୄଗାଷ୍ଠୀ ାଆଁ ଭାନଦେ : 

• ନୟିଭତି ୄଫୈଠକ 
• ବର ଉସ୍ଥାନ (>୮୦%) 
• ନ ିଯଫିା ଓ ନୟାନୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତ ିଆତୟାଦ ିଫକି୍ରୟଯୁ ରାବ (>୨୫%) 
• ଉମୁକ୍ତ ନଥିତ୍ର ରି ନ/ଯଚିାନା ଓ ହସିାଫ ଯକ୍ଷଣ 
• ନୁସି୍ଥତ ିଓ ଫିଭବୄଯ ଅସଫିା ାଆଁ ୄଜାଯଭିାନା 
• କୃଷଯି ଉନ୍ନତ ିତଥା ଯଫିା ଚାଷୄଯ ଜଡତିୄହଫା ସହ ଗଁା ଉନ୍ନତିୄ ଯ ବାଗୄନଫା  
   
ମଦ ିୄଗାଟଏି ୄଗାଷ୍ଠୀ ଉଯରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡସଫୁ ୂଯଣ କଯୁଥାଏ ତା’ୄହୄର ଏହାକୁ “କ 
ୄଗାଷ୍ଠୀ” ଭାନୟତା ଦଅିମାଆାୄଯ ।  ନୟ ୄଗାଷ୍ଠୀ ମଥା;  , ଗ, ଓ ର୍  ୄଗାଷ୍ଠୀସଫୁଯ 
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ପ୍ରଶକି୍ଷଣଯ ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ିମାହା ପୄଯ ୄସଭାୄନ ସଭୟାେୄଯ “କ ୄଗାଷ୍ଠୀ” ଭାନୟତା 
ାଆାଯିୄ ଫ । 

ସାଯାଂଶ, 
ସଭୀକ୍ଷା ଓ 
ତାରିଭ ସଭାପି୍ତ  

ତାରିଭଦାତା ୨ ଦନିଆି ତାରିଭଯ ସହବାଗୀ ଆୄରାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସାଯାଂଶ କଯି 
ପ୍ରୄଶନାତ୍ତଯ ଓ ସହବାଗୀ ଆୄରାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ତାରିଭାଥଥୀଙ୍କ ସଂଶୟ ଦୂଯ କଯିୄଫ ।  
 

ତାରିଭଦାତା ସଭୀକ୍ଷାଜନତି ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚାଯିୄଫ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ/ଫୃଦ୍ଧ ି

ର୍ଟଛି ିକ ି? 
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଗଠନ ଓ _eòPûk^û ସଭବନ୍ଧୄଯ କ’ ଣ ସଫୁ ଶଖିିୄର ?  
 ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ^[ô_Zâ fòL^ ଫୟଫସ୍ଥା ଓ ନଥିକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଫଷିୟୄଯ 

ଫଗତ ୄହୄର କ?ି  
 ଏହ ିଦୁଆ ଦନିଅି ତାରିଭଯୁ ଅଉ କ'ଣସଫୁ ଶଖିିୄର? 
 ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀକୁ ସୁଦୃଢ କଯିଫାୄଯ କିଯି ବାୄଫ 

ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 

୮. ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ାଇଁ କାଭ: 
         

ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙୁ୍କ କୁହାମିଫ ୄମ, ତାଙ୍କ ଞ୍ଚଯ ୄଗାଟଏି ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯୁ େତଃ 
ୄକ୍ଷ ତନି ିଜଣ ତାରିଭପ୍ରାପ୍ତ କାମ୍ୟକତ୍୍ତାଙୁ୍କ ଚୟନ କଯ ିଅସୋ ତନି ିଭାସ ମ୍ୟେ ଶଖିିଥିଫା 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ଗଠନ, ଯଚିାନା ଓ ସୁଦୃଢୀକଯଣ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ 
ୄକୌଶସଫୁକୁ କାମ୍ୟୄଯ ରଗାଆୄଫ ଓ ଏହ ି ସଫୁ ଫଷିୟୄଯ ନୟ ସବୟାଭାନଙ୍କ ସହ 
ଅୄରାଚନା କଯିୄଫ । ଫିୄ ଶଷକଯ ିଶଖିିଥିଫା ନଥିତ୍ର ଯଚିାନା ଓ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତଯି 
ଗୁଯୁତ୍ଵ ଆତୟାଦ ିଫଷିୟୄଯ ସବୟା ଓ କାମ୍ୟକତ୍ତ୍ା ଭାନଙ୍କ ସହ ଅୄରାଚନା କଯିୄ ଫ । 

 

 

 

 

Few Photographs of the Training & Project Activities  
Project: Empowering Women Vegetable Growers in Kalahandi, Malkangiri & Khordha Districts of Odisha 
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mailto:madhyamfoundation@gmail.com

