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ଭଖୁଫନ୍ଧ 

ଭାଧ୍ୟଭ ପାଉଣ୍ଡେସନ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ଫଗିତ ଏକ ଦଶନ୍ଧଯୁି ଓଡଶିାଯ ଫବିିନ୍ନ ନଗ୍ରସଯ ଜଲି୍ଲାୄଯ ଫସଫାସ 
କଯୁଥିଫା ଅଥକି 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 ପାଈୄଣ୍ଡସନ, 
ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ ଅନୁକୁରୟୄଯ ଓଡଶିାୄଯ ଭାରକାନଗିଯ,ି କାହାଣି୍ଡ ତଥା ୄଖାଦ୍ଧ୍ା ଜଲି୍ଲାଯ ୧୦ଟ ି
ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଂସ୍ଥାଯ ଆଛୁକ ଭହିା େୟଂ ସହାୟିକା ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ୄନଆ ଯଫିା ଚାଷ ଓ 
‘ଶ୍ରୀ’ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଧାନ ଚାଷ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଖାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ତଥା ଅଥକି ଭାନଦଣ୍ଡଯ ଈନ୍ନତ ି
ନଭିୄେ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସଭଫାୟଭାନ ଗଠନ କଯାମାଈଛ ି। 
 
ଏହ ି“c¬ò Pd^, ùgû]^ I iõelY ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû I @«eúY iõelY" 
ସଭବନ୍ଧୀୟ ତାରିଭ ୁ୍ିକା ଭହିା ଯଫିା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ଦୀଘସ୍୍ଥାୟୀ ସଶକି୍ତକଯଣ (MKSP) ନଭିୄେ 
ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ । ଏହା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫକିା ଭିଶନ (NRLM), ଓଡଶିା ଜୀଫକିା ଭିଶନ (OLM), ବାଯତ 
ସଯକାଯ ଏଫଂ ଓଡଶିା ସଯକାଯ ଓ ଭାଧ୍ୟଭ ପାଈୄଣ୍ଡସନଯ ଦୀଘ୍ ଭିଅଦୀ ପ୍ରତଶିତୃଯି ଂଶ ଫିୄ ଶଷ 
ୄଟ । ଏହ ିତାରିଭ ୁ୍ିକାଟ ିଭହିା ଯଫିା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଭାନଙ୍କ c¬ò Pd^, ùgû]^ I iõelY 
ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû I @«eúY iõelY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫିୄ ଶଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ି
କଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 
 
ଅଶାକଯୁ, ଏହ ିୁ୍ିକାଟ ିଭହିା ଯଫିା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଭାନଙୁ୍କ ନଜି ଚାଷକାଭୄଯ ଅଫଶୟକ ୄହଈଥିଫା 
c¬ò Pd^, ùgû]^ I iõelY ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû I @«eúY iõelY ସଭବନ୍ଧୀୟ 
ଈମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ୄମାଗାଆଫା ାଆ ଁ ସାହାମୟ କଯଫିା ସୄେ ସୄେ ଗଣିତ ଯଫିା/ଧାନ 
ଚାଷୀଙ୍କଯ ଭେ ନଭିୄେ ତୟେ ସହାୟକ ୄହଫ । 
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ତାରିଭ ଣ୍ଡଭାଡୁୁରଯ ଉକ୍ରଭଣିକା: ଏହ ି"c¬ò Pd^, ùgû]^ I iõelY ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû 

I @«eúY iõelY" ତାରିଭ ୁ୍ିକାଟିୄ ଯ ଯହଥିିଫା ଫଷିୟ ଗୁଡକି ୄହଈଛ,ି ପସର କାଟଫିା କ’ଣ? ଏହାଯ 
ଅଫଶୟକତା ଏଫଂ ଗୁଯୁତ୍ଵ (ଯିଫା’ଯ ଘୄଯାଆ ଅଫଶୟକତା, ଫଜାଯ, ଅଫଶୟକତା ଓ ଚାହଦିା ତତ୍ତ୍ଵ, ଚାହଦିା-ୄମାଗାଣ 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ପଯକ ଏଫଂ ଓଡଶିା ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଋତୁ ନୁମାୟୀ ପସର ଓ ପସର ଭିଫିା), ସାଧାଯଣ ଚାଷ ଫନାଭ 
ୄଜୈଫକି ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ, କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ ତଅିଯି, ହାଣି୍ଡ ଖତ ଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ ତଅିଯି ଓ ୄଜୈଫକି ଯିଫା 
ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ ଆତୟାଦ ି। ଏତଦଫୟତୀତ, ଭହିା ଚାଷୀଭାୄନ ୄଜୈଫକି ଖତ ଓ କୀଟନାଶକ ଆତୟାଦ ିତଅିଯି କଯିଫା ଶଖିିୄଫ । 
ଏହାଦ୍ଵାଯା ଭହିା ଚାଷୀଭାୄନ c¬ò Pd^, ùgû]^ I iõelY ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû I @«eúY 

iõelY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିାଯିୄଫ ।  
 

ତାରିଭ ଅଧିଣ୍ଡଫଶନ ାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି ଏହ ି ୁ୍ିକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ c¬ò Pd^, ùgû]^ I iõelY ଏଫଂ _eòaû 
aMúðKeY, aûQòaû I @«eúY iõelY ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ୄଭାଡୁୟରକୁ ତାରିଭଦାତାଭାୄନ 
ସହଜୄଯ ଯିଚାନା କଯିାଯିୄଫ । ତାରିଭଦାତାଙ୍କ ଅଫଶୟକତାକୁ ୄଭଣ୍ଟାଆଫା ାଆଁ  ୄସାାନ ୄଯ ୄସାାନ 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସସଫୁକୁ ଏକ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ କ୍ରଭୄଯ ସଜାଆ ଯଖାମାଆଛ ି। ଏକ ଫଷିୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା କ୍ରଭକୁ ନୁକଯଣ 
କଯିଫାକୁ ନୁୄଭାଦନ କଯାମାଆଛ ି। ତାରିଭଦାତାଙ୍କ ନଭିୄେ ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ ୄରଖାକୁ ଢଫିା ଅଫଶୟକ  ୄଟ । ତାରିଭ ୂଫ୍ଯୁ 
ଶକି୍ଷା ଈକଯଣ ସଫୁ ୄମାଗାଡ କଯି ଯଖିଫା ଦଯକାଯ । ତାରିଭ ୁ୍ିକାଟକୁି ନୁସଯଣ କଯଫିା ସଭୟୄଯ, ଥୄଯ ତୁୄଭ 
ଧିୄଫଶନ ଫା ଫଷିୟଫ୍ୁଯ ୄଭୌକି ଈାଦାନଗୁଡକି ଫୁଝସିାଯିଫା ୄଯ, ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ନୁସାୄଯ ତୁଭ 
ନୁବୂତଯୁି ଧିକ ତଥୟ ୄମାଡିାଯ ।  
 

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

- ତାରିଭ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠୄଯ ହଞୁ୍ଚ ହଞୁ୍ଚ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ କଥାହୁ । ଏହା ତୁଭ ାଆଁ ସହଜ ଯିୄଫଶ ସଷିୃ୍ଟ କଯିଫ। 
- ଧିୄଫଶନ ସଭୟୄଯ ଶକି୍ତସପର୍୍ଣ୍ ଓ ଈତ୍ସାହୀ ଯୁହ । ତୁଭଯ ଶକି୍ତ, ଦଯ ଶକି୍ତ ଓ ଈତ୍ସାହ ୍ଯକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯିଫ  
- ସଫ୍ଦା ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, ଧିୄଫଶନ ଠକି ସଭୟୄଯ ଅଯମ୍ଭୄହାଆ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସଭୟ ସୀଭାୄଯ ୄଶଷୄହଈଛ ି।  
- ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଅୄରାଚନାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ୄଖାରାଭୁଖୀ ପ୍ରଶନ କଯି ଈସଛାହତି କଯେୁ ।  ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, 

ତୁଭ ତୁନାୄଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ ଧିକ କହୁଛେ ି।  
 

ଅଧିଣ୍ଡଫଶନ ଯିସଭାପି୍ତ: ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ 'ଘଯ କାଭ' ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯେୁ  ଓ ତୁଭ ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ 
ଧନୟଫାଦ ୄଦଫ । ତୁୄଭ ଭଧ୍ୟ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କଠାଯୁ ତାଙୁ୍କ ଧିୄଫଶନଟ ିକିଯି ରାଗିରା ତାଙ୍କ ଭତାଭତ ସଂଗ୍ରହ କଯିାଯ ।  
 

ଣ୍ଡଭାଡୁୁରଯ ଭୂରୁାୟନ ଓ ଭୂରୁାଙ୍କନ: ନଭିନ ରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚାଯିାଯ :   
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧ ିଘଟଛି ିକ ି? 
 ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ କିଯି ରାଗିରା? 
 ଯପଯାଗତ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ଦ୍ଧତ ିଓ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ଫିୄ ଶାଧନ ୄକୌଶ 

ପ୍ରଦଶ୍ନ କିଯି ରାଗିରା?  
 ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଯିଫା ଶୀତୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟାଯ ପ୍ରଦଶ୍ନଯୁ କ’ଣ ସଫୁ ଶଖିିୄର ?   
 ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ଚାଷକାଭୄଯ ଓ ଯିଫା ସଂଯକ୍ଷଣୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 
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୧. ସାଭାଜକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା:  
ଭନୁୟଷୟ ଚାଷ କଯଫିା ଦନି ଠାଯୁ ନଜି ଚାଷ ାଆଁ  ନଜି ସନ୍ଦଯ ଫହିନ ଫା ଭଞି୍ଜ ନଜି ଚାଷଯୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ  
କଯ ିଅସୁଛ ି।  ଚାଷୀଭାୄନ ୄଜୈଫକି ଚାଷ ଫୟତୀତ ନୟ କଛି ିଚାଷ ପ୍ରଣାୀ ଜାଣ ିନଥିୄର  ।  ସଭୟ  
କ୍ରୄଭ ଫିୄ ଶଷ କଯ ିବାଯତୄଯ ସଫୁଜ ଫିଲଫ ୄଯ ଓ ଫଜାଯ ଦ୍ଵାଯା  ପ୍ରବାଫତି ୄହାଆ ଓ ଧିକ ଭ  
ଅଶାୄଯ ଧିକ ଭ କ୍ଷଭ ଫୀଜ ଫା ଫହିନ ଓ ଜ.ିଏଭ.ଓ. ଯ ିୄକତକ ନୂତନ ଜନିଷି ଫୟଫହାଯ  କଯଫିା  
ଅଯମ୍ଭ କଯଛିେ ି। ନୂତନ ପ୍ରକାଯ ଫୀଜ ସହତି ଯସାୟନକି ସାଯ ଓ  କୀଟନାଶକ ପ୍ରୄୟାଗ ଭଧ୍ୟ ଆତୟାଦ ି 
ଫହୁତ ଫଢମିାଆଛ ିI ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ୄହଈଥିଫା ପସର ଚାଷଯ ଭଞି୍ଜ  ଫା ଫହିନ ସଂଗ୍ରହ କଯ ିଅସୋ  
ଫଷ୍ୄଯ  ଫୟଫହାଯ  କଯଫିା  ୄହଈଛ ି ସୄଫ୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ  ।  ୄତଣୁ,  ଚାଷଯ  ୄଜୈଫକି  ଦ୍ଧତିୄ ଯ  ଯଚିାନା  
ସଭବନ୍ଧୀୟ  ୄଭୌକି  ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ  ଫୁଝଫିା  ସହ  c¬ò  Pd^ ଓ ସଂଗ୍ରହ,  ùgû]^  I  iõelY  
ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû I @«eúY iõelY ଆତୟାଦ ିଶକି୍ଷା କଯଫିା ନହିାତ ିଅଫଶୟକ I 
     

୨. ତାରିଭଦାତା: ତାରିଭପ୍ରାପ୍ତ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯାଭଶ୍ଦାତା (CRP)ଭାୄନ      

୩. ତାରିଭାଥଥୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକଥଣ୍ଡଯ: ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଗଁାଯ ଚାଷୀ ଫିୄ ଶଷକଯ ିଭହିା ଚାଷୀ    

୪. ଉଣ୍ଡୟୁଶ: 

 

୧. c¬ò Pd^ ଓ ସଂଗ୍ରହ, ùgû]^ I iõelY ଏଫଂ _eòaû aMúðKeY, aûQòaû I  

     @«eúY iõelY ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିାଯିୄ ଫ  ।  
୨. ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ୄକୌଶ ବୟାସ କଯିୄଫ । 
୩. ଯପଯାଗତ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ଦ୍ଧତ ିଓ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ   
    ଫିୄ ଶାଧନ ୄକୌଶ ବୟାସ କଯିୄଫ ।   
୪. ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଯିଫା ଶୀତୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ସଫୁ ଶଖିିୄଫ ।    

୫. ଅଫଧି: 

 
ଦୁଆ ଦନି (ପ୍ରଥଭ ଦନି ତାରିଭ ଓ ଦ୍ଵତିୀୟ ଦନି ବୟାସ /ପ୍ରଦଶ୍ନ   

୬. ଆଫଶୁକ ତାରିଭ 
ଉକଯଣ: 

 

ଯିଫା ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ ଓ କଛି ିାଚରିା ପ (ଭଞି୍ଜ ସଂଗ୍ରହ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତତା ପ୍ରଦଶ୍ନ ାଆଁ) 
ଫହିନ ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ ାଆଁ, କଛି ିଗାଇ ଭୂତ ଫୀଜ ଈଚାଯ 
ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶନ୍ ାଆଁ, ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯଯ ନ ିଯିଫା ଫଗ୍ୀକଯଣ ଓ ଫାଛଫିା ପ୍ରଦଶ୍ନ ାଆଁ 
ଓ ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଯିଫା ଶୀତୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ପ୍ରଦଶ୍ନ ାଆଁ 
ଅଫଶୟକ ସାଭଗ୍ରୀ - ଆଟା, ଫାରି, ଫାଈଁଶ ତାଟ,ି ସୁତୁରି ଖା ଆତୟାଦ,ି କାଟା, ଚକ ଖଡ,ି 
ଏ-୪ ଅକାଯଯ ଧା କାଗଜ ଓ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ଯେୀନ ୄେଚ କରଭ ଓ ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ   
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୭. କାମଥୁକା:            ଦଫିସ -୧    

କାମଥୁକା ସଭୟ ଦ୍ଧତ ି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୯.୩୦ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଖାତା  

ୋଗତଭ, ଯଚିୟ, ତାରିଭ ଅବିଭୁଖୟ ଅୄରାଚନା ୧୦.୦୦ ୄଭୌଖିକ ୄମାଗାୄମାଗ, ରିଖିତ ଚାଟ୍  

କୃଷିୄ ଯ ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ, ଏହାଯ ସଂଜ୍ଞା ଓ ତାତି୍ତ୍ଵକ ସ୍ପଷ୍ଟତା  ୧୦.୧୫   ବାଷଣ, ୂଫ୍ ରିଖିତ ଚାଟ୍  

ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ, ଶସୟ ଠାଯୁ କିଯ ିରଗା ଫା ବିନ୍ନ  ୧୦.୪୫    ଦୃଶୟଶ୍ରାଫ ଓ ବାଷଣ, ଅୄରାଚନା  

ଭଞି୍ଜଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଓ ଭଞି୍ଜ ଚୟନ କଯଫିା କିଯ ି ୧୧ .୦୦   ବାଷଣ ଓ ଅୄରାଚନା  

ଚା’ାନ ଫଯିତ ି ୧୧.୧୫  – ୧୧.୩୦     

ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କଯଫିା ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶନ୍  ୧୧.୩୦   ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ 

ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଫହିନଯ ଫିୄ ଶାଧନ ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶନ୍  ୧୨.୦୦  ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ 

ଯପଯାଗତ ଫହିନ ସଂଯକ୍ଷଣଯ ଫବିିନ୍ନ ଦ୍ଧତ ିପ୍ରଦଶନ୍ ୧୨.୩୦     ଦ୍ଧତ ିପ୍ରଦଶ୍ନ 

ଫୀଜ ଫା ଫହିନ ବଣ୍ଡାଯ (Seed Bank) ଫକିାଶୄଯ  
ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ଦ ଥଫା ସଭଫାୟଯ ବୂଭିକା  

୧୩.୦୦   ବାଷଣ ଓ ଅୄରାଚନା  

ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ଣ୍ଡବାଜନ ୧୩.୩୦ – ୧୪.୧୫ 

ଯଫିା ୄଛାଟଯୁ ଫଡ କ୍ରୄଭ ଫାଛଫିା, ସଜାଆଫା ଓ ସପାକଯ ି
ୄଧାଆଫାଯ ଗୁଯୁତ୍ଵ     

୧୪ .୧୫      
 

ବାଷଣ ଓ ଚତି୍ର ଈସ୍ଥାନ 

ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯଯ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଦ୍ଧତ ି ୧୪.୪୫   ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚତି୍ର ଈସ୍ଥାନ 

ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଯଫିା 
ଶୀତୀକଯଣଯ ପ୍ରଦଶ୍ନ   

୧୫.୧୫   ଶୀତୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ପ୍ରଦଶ୍ନ 

ଦନିଯ ଶକି୍ଷାଯ ସାଯାଂଶ ୧୫.୪୫  ବାଷଣ ଓ ଅୄରାଚନା  

ସଭୀକ୍ଷା ଓ ଫଦିାୟୀ ଈତ୍ସଫ  ୧୬.୦୦   ୄଭୌଖିକ ଓ ରିଖିତ ସଭୀକ୍ଷା  

ଦଫିସ -୨: 
କାମଥୁକା ସଭୟ ଦ୍ଧତ ି

ଦନିକିଅି ତାରିଭଯୁ ଶଖିିଥିଫା ଫଷିୟଫ୍ୁ ମଥା; ଫହିନ 
ସଂଯକ୍ଷଣ, ଯଫିା’ଯ ମତ୍ନ, ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି 
ଶୀତୀକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଆତୟାଦ ିଈୄଯ ୄକୌଶ ଓ 
ଦ୍ଧତସିଫୁ ଗଁାୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯ ି(Practical) ୄଦଖିୄଫ     

ୁଯା 
ଦନି  

ୄକୌଶ ଓ ଦ୍ଧତ ିପ୍ରକି୍ରୟାସଫୁ 
ପ୍ରୄୟାଗ କଯ ିୄଦଖିୄଫ  
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ଅଧିଣ୍ଡଫଶନ 
ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 

ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 

ଅବିଭୁଖୟ 
ଅୄରାଚନା 

ତାରିଭଦାତା ଅଗଯୁ କାଡ୍ ୄଫାଡ୍ୄଯ ୄରଖଥିଫା ତାରିଭଯ ଅବିଭଖୁୟକୁ (ଈଯ ରିଖିତ  
ଈୄଦ୍ଦଶୟକୁ ୄଦଖେୁ) ଅୄରାଚନା କଯି ଅଫଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକଯଣ ୄଦୄଫ ।      

କୃଷିୄ ଯ ଭଞି୍ଜ ଫା 
ଫହିନ, ଏହାଯ 
ସଂଜ୍ଞା ଓ ତାତି୍ତ୍ଵକ 
ସ୍ପଷ୍ଟତା 

ଚାଷୄଯ ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନଯ ଭହତ୍ତ୍ଵ ଫହୁତ ଧିକ । ଚାଷୀ ନଜି ଚାଷ ାଆଁ  ନଜି ସନ୍ଦଯ   
ଫହିନ ଫା ଭଞି୍ଜ ସନ୍ଦ କଯଥିାେ ିଏଫଂ ତାଙ୍କ ନୁବୂତ ିନୁମାୟୀ ଚାଷୀଭାୄନ ଫିୄ ଶଷ କଯି  
ୄଜୈଫକି ଚାଷ ାଆଁ ବର ଫା ସଂକ୍ରଭିତ ଫୀଜ ଫୟଫହାଯ କଯଥିାେ ି। ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ  
ୄହଈଥିଫା ପସରଯ ଭଞି୍ଜ  ଫା ଫହିନ ସଂଗ୍ରହ କଯ ିଅସୋ ଫଷ୍ୄଯ ଫୟଫହାଯ  କଯିଫା   
ୄହଈଛ ି ସୄଫ୍ାତୃ୍କଷ୍ଟ । ୄତଣୁ, ଚାଷଯ  ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ  ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ  ୄଭୌକି  
ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୁଝଫିା  ସହ  c¬ò Pd^ ଓ ସଂଗ୍ରହ, ùgû]^ I iõelY ଆତୟାଦ ି 
ଶକି୍ଷା କଯିଫା ନହିାତ ିଅଫଶୟକ I 

ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ, 
ଶସୟ ଠାଯୁ କିଯ ି
ରଗା ଫା ବିନ୍ନ  

ପ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ସଭ୍ ଦାନା ଭଞି୍ଜ ୄଟ । ସଫୁ ଭଞି୍ଜ ଫହିନ ୄହାଆାଯଫି ନାହିଁ ।  ଫହିନ 
ବିତୄଯ ବୃଣ, ଖାଦୟ ଓ ଅଫଯଣ ଏହ ିତିୄ ନାଟ ିଜନିଷି ଯହଫିା ନହିାତ ିଅଫଶୟକ ଏଫଂ 
ଫହିନଯ ଏସଫୁ ନଥିୄର ତାହା ଫହିନ ଈୄମାଗୀ ନୁୄହଁ ।    

ଭଞି୍ଜଯ ଗୁଣଫତ୍ତା  କଥାୄଯ ଛ,ି “ଭଞି୍ଜ ଗୁଣ୍ଡଣ ଗଛ ଓ ଗଛକୁ ଣ୍ଡନଇ ପ” । ବର ଭଞି୍ଜ କାହାକୁ କୁହାମିଫ: 
 ଫହିନ  ନିୄ ଯାଗ, ନିୄ ଯାା, ନଦିା, ହୃଷ୍ଟଷୃ୍ଟ, ଓ ଓଜନଅି ୄହାଆଥିଫ, 
 ଈନ୍ନତ କସିଭଯ ଓ ଧିକ ଈତ୍ପାଦନ କ୍ଷଭ ୄହାଆଥିଫ; 
 ଯଷି୍କାଯ ଫା ଫଶୁିଦ୍ଧ ଥିଫ, କାଠକୁିଟା ଫାରି ଆତୟାଦ ିଭିଶନିଥିଫ, ଘାସ ଫାୁୋ ଓ ନୟ 

ଭଞି୍ଜ ନଥିଫ; 
 ୄାକା, ୄଯାଗ ୄହାଆନଥିଫ ଓ ଫହିନଯ ୄାକ ୄଯାଗ ପ୍ରତିୄ ଯାଧକ ଶକି୍ତ ଥିୄର ଅହୁଯ ି

ବର; 
 ଈକ୍ତ ଫହିନଯୁ ବର ଭ ୄହଈଥିଫାଯୁ ବର ଜାତଅି ଗଛଯୁ ଯିକ୍ଵ ଫସ୍ଥାୄଯ ଫହିନ 

ସଂଗହୃତି ୄହଫା ଅଫଶୟକ; 
 ଫହିନୄଯ ଭଞି୍ଜ ସଞ୍ଜୀଫତା (viability) ଧିକ ଫା ଠକି ଥିଫ ଓ ବର ଗଜା ପ୍ରାୟ 

୯0% ଗଜା ଶକି୍ତ ଥିଫ । 
  ହାଆବ୍ରଡି ଫହିନଯୁ ୄହାଆଥିଫା ଗଛଯ ଭଞି୍ଜଯୁ ଙୁ୍କୄଯାଦ୍ଗଭ ୄହାଆ ୁଣି ଥୄଯ ଗଛ 

ୄହାଆାଯିଫ ନାହିଁ । ହାଆବ୍ରଡି ଫହିନ କଣିିଫା ାଆଁ ପ୍ରୄତୟକ ଫଷ୍ କପାନୀ ଈୄଯ 
ନବି୍ଯ କଯିଫାକୁ ଡଥିାଏ ମାହା ଧିକ ଦାଭ ୄହଫା ସହ ଅଣଙ୍କ ଜଫାମୁ ାଆଁ 
ଈମୁକ୍ତ ୄହାଆନଥାଏ । 

 

ଣ୍ଡଦଶୀ ଫହିନ ନଭିନରିଖିତ କାଯଣଯୁ ଆଫଶୁକତା ଯହଛି:ି 
 ଭଞି୍ଜଯୁ ଗଜା ୄହଫ ନଶିି୍ଚତ ଥାଏ ଓ ଏହା ଅଣଙ୍କ ନଜି ଞ୍ଚଯ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା 
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ଯୀକି୍ଷତ ଓ ପ୍ରଦଶତି ୄହାଆସାଯଛି ି।  
 ଏହା ଅଣଙ୍କ ନଜି ଜଫାମୁ ଓ ଯିୄଫଶ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ୄଟ ।  
 କପାନୀ ଈୄଯ ନବି୍ଯତା କଭିମିଫ ୄମୄହତୁ ଏହ ିଫହିନ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ 

ସହଜୄଯ ଦଫଦ ୄହାଆାଯଫି ।          
ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ 
ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ 
କଯଫିା ୄକୌଶ 
ପ୍ରଦଶ୍ନ  

ବର ଫହିନଯୁ ଧିକ ଭ ଭିଥିାଏ । ଅଜକିାରି ଫଜାଯୄଯ ଫବିିନ୍ନ କସିଭଯ ଫବିିନ୍ନ 
ଗୁଣଥିଫା ଫହିନ ଭିୁଛ ି ମଥା; 
 ୄଦଶୀ ଫହିନ, ଈନ୍ନତ ଫହିନ, ଶଙ୍କଯ ଫା ହାଆବ୍ରଡି ଫହିନ, 
 ଏହାଛଡା ଫଷ୍ଯ ଫବିିନ୍ନ ଋତୁ ାଆଁ ଫବିିନ୍ନ କସିଭଯ ଫହିନ ଭିୁଛ ି। ୄକୄତକ ଫହିନ 

ଫଷ୍ାଦିୄ ନ ବର ପୄ, ୄକୄତକ ଶୀତ ଫା ଥଣ୍ଡା ଦିୄ ନ ବର ପେ,ି ୄସହିଯ ି
ୄକୄତକ ଫହିନ ଖଯାଦିୄ ନ ବର ହୁଏ ମାହା କଭ ାଣି ଅଫଶୟକ କୄଯ ଓ ଖଯା 
ସହିାୄଯ । ୄକୄତକ ଫହିନ କସିଭ ଛ ିମାହାକ ିଫଷ୍ ତଭାଭ ସଫୁ ସଭୟୄଯ ଚାଷ 
କଯାମାଆାୄଯ । ଏହ ିକସିଭ ଋତୁ ଫାୄଯ ନାହିଁ  ।  

 ଏହା ଫୟତୀତ ପ୍ରୄତୟକ ନିଯଫିା ପସରଯ ସ ଭ କସିଭ, ଭଧ୍ୟଭ ଭ କସିଭ 
ଓ ଫିଭବ ଭ କସିଭ ଭିୁଛ ି। ୄକୄତକ କସିଭ ଛ ିମାହା ଦନିୄଯ ଚାଷ କୄର ଭଧ୍ୟ 
ବର ପୄ ଓ ୄସଥିଯୁ ଧିକ ରାବ ଭିୄ । 

 ଈଯରିଖିତ ଫହିନ କସିଭଯୁ, ନଜି ଞ୍ଚଯ ଭାଟ,ି ାଣି ଓ ଫନ ନୁମାୟୀ ଚୟନ 
କଯିୄ ଫ । ଫହିନ ସଂଗ୍ରହ କରାୄଯ ୄଗାଟଏି ୄଛାଟ ଭାଟ ିଗାଭରାୄଯ ଗୁଣ୍ଡ ଭାଟ ିୄନଆ 
ୄସଥିୄଯ ୧୦ - ୨୦ ଟ ିଭଞି୍ଜ ୨ ୄସଭି ଗବୀଯୄଯ ୄାତଦିିେୁ ଓ ାଣି ଛଞି୍ଚ ିଦିେୁ । 
ଭଞି୍ଜ ବର ଥିୄର ୫ - ୭ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଗଛ ଈଠଥିାଏ । ୄସଥିଯୁ ଅଣ ଫହିନଯ 
ଗଜାୄହଫା ଶକି୍ତ ଜାଣି ାଯିୄ ଫ ।   

ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ 
ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ 
ଫିୄ ଶାଧନ 
ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ  

ajêahð @ûùM @ûce Pûhúcûù^ MûCñfò _¡Zòùe ù\gú MûBcìZ, MûB ùMûae I Rcòe 

jêWÿû _ûL cûUò\ßûeû aòj^ aòùgû]^ Keò aò̂ û Lyð I _eògâcùe C_KéZ ùjC[ôùf ö 

Gjû[ôfû GK _êeûZ^ I ùa÷mû^òK _¡Zò ö 

ù~ùZùaùk @û_Ycûù^ ùKøYiò aòh~êq _\û[ð \ßûeû aòj^ aòùgû]^ Ke«ò ùijò 

icdùe aòj^ fMûAaû _ùe cûUòùe [ôaû icÉ C_Kûeú RúaûYê c¬ò iõÆgðùe  @ûiò 

^Á ùjûA~û@û«ò ö ù~ùZùaùk c¬ò MRû ùjûA MQ jêG Gjò aòhûq _\û[ð aòùgû]K 

ùPe \ßûeû ùgûhòùjûA MQe icÉ @wùe I `kùe i•òZ ùjûA aûdêcŠk Z[û Lû\ý 

_\û[ðKê aòh~êq Kùe ö @ûùc ù~ùZùaùk Gjò Lû\ý aýajûe Keê ùiùZùak icÉ 

_âKûe ùeûM Z[û- Uò.aò, c]êùcj, Kýû^ie, jé\ùeûM @ûcKê Mâûi Kùe, @ÊûiÚýKe 

aûdê cŠk iéÁò jêG I Pûhú Lyðû« jêG ö Gùa c¤ icd @Qò GjûKê \ìe Keòaû _ûAñ 

ùR÷aòK _¡Zò GKcûZâ C_ûd ö 

 

ùR÷aòK _¡Zòùe aòj^ aòùgû]^ Kò_eò Keòaû?  ^òcÜùe ùKùZK _¡Zò \ò@ûMfû : 

aúRûcéZ _ûAñ \eKûeú C_KeY: _ûYò 20 fòUe, ù\gúMûB ùMûae 5 ùK.Rò, ù\gú 
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MûB cìZ 5 fòUe, Caðe cûUò @û¬êkûG  I Pì^ 50Mâûc 

 

aòRûcéZ Zò@ûeò _¡Zò: 

ùMûUòG Pòeû K_Wÿû \ßûeû ùMûaeKê aû§ò 20 fòUe _ûYòKê ùMûUòG aûfÖòùe eLô SêfûA 

\ò@«ê ö ù~_eò ùMûae _êUêkûUò cûUò ijòZ fûMò ejòa ö eûZâ Zcûc (12N•û) eL«ê 

ö iKûkê GjûKê Pò_êWÿò aûjûe Ke«ê ö GK fòUe _ûYòùe Pì^Kê ùMûkûA eûZòùe eL«ê ö 

Gjû_ùe ùMûae _ûYò, Pì̂ _ûYò I cûUò cògû«ê ö Gjû_ùe 5 fòUe MûB cìZ ]ôùe ]ôùe 

ùMûkû«ê I Pì^_ûYò ùgûhùe cògû«ê ö aúRûcéZ Zò@ûeò ùjûAMfû ö 

aòj^Kê _â[ùc _ûYòùe _KûA icÉ `µû, ù_ûKû aòj^ aòùgû]^ KeòaûKê QûWÿêQ«ò 

ùZùa aòRûcéZùe aòj^MêWÿòKê KòQò icd _KûA aûjûe Ke«ê ö _ûYò ò̂MòWÿò Mùf fMû«ê 

ö ]û^, UcûùUû, aûAMY, _ò@ûR, `êfPûeû, ùKûaò, fuû AZýû\ò Pûeû fMûAaû _ìaðeê 

PûeûMêWÿòKê aòRûcéZùe aêWÿûA 10 cò^òUþ _ùe aûjûe Keò\ò@«ê ö 

ùKøYiò Wûfò RûZúd aòj^ Z[û cêL, aòeò, ùKûk[, jeWÿ, aò^þ, Pò̂ ûaû\ûcKê aòùgû]^ 

Keòaû _ûAñ aòj^MêWÿòKê aòRûcéZùe aêWÿû«ê I 1-2 cò^òUþ eLô aûjûe Keò _ûYò ^òMòWÿò 

Mùf aêY«ê ö jûZùe ]eò aòj^Kê Nhòùa ^ûjó ö Nhòùf ùPû_ûQûWÿò aòj^ ^Á 

ùjûA~òa ö 

ଯପଯାଗତ ଫୀଜ 
ଫା ଫହିନଯ 
ସଂଯକ୍ଷଣ 
 

ନଜି ଫହିନ ନିୄ ଜ ଯଖେୁ କାଯଣ “ହାଟୁଆ ହୁଡଣି୍ଡର ହାଟାଏି, ଚାଷୀ ହୁଡଣି୍ଡର ଫଯଣ୍ଡଷ” । 
ଫହିନ ଭଣିଷ ାଆଁ ପ୍ରକୃତଯି ଫଯଦାନ ଓ ଏହା ୄହଈଛ ିବଫଷିୟତ ପସରଯ ଭୂିଣ୍ଡ । ଏହା 
ଈୄଯ ଚାଷୀଭାୄନ ଫଶି୍ଵାସ ଯଖି ନଜିଯ ଚାଷକାଭ କଯଥିାଅେ ି। ୂଫ୍ କାୄଯ ଫହିନ ଫକି୍ରି 
ଫୟଫସ୍ଥା ନଥିରା । ଚାଷୀଭାୄନ ଯସ୍ପଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫହିନ ଦଫଦ କଯୁଥିୄର । ଏହ ିପ୍ରଥା 
ଏୄଫ ଭଧ୍ୟ ଅଦଫିାସୀଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରଚତି ଛ ି।   
ଯମ୍ପଯାଗତ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ସଂଯକ୍ଷଣ: ୂଫ୍ କାୄଯ ଫୀଜ ଫା ଫହିନକୁ ପ୍ରଯୁତଯୁି 
ଭିୁଥିଫା ୄଜୈଫକି ଜନିଷି ସଫୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଫହିନ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯୁଥିୄର ମଥା; ଫହିନୄଯ 
ହଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ାଈଁଶ, ଶୁଖିରା ନଭିବ ତ୍ର, ଅତ ଫା ସୀତାପ ତ୍ର, ଗଫ ଫା ଜଡା ତ୍ର 
ଆତୟାଦ ିଭିଶାଆ ଯଖିୄର ତାହା ବର ଯୄହ ।  ଚୟନ କଯଥିିଫା ଫହିନକୁ ବର ବାଫୄଯ ତା’ଯ 
ଜୀୟ ଂଶ କାଭାଆୄଦୄର ତା’ହା ଫହୁତ ଦନି ଯହଥିାଏ ।  ଯାସାମନକି ଔଷଧ ଫୟଫହାଯ 
କଯଫିା ଈଚତି ନାହିଁ ।                      

ଫୀଜ ଫା ଫହିନ 
ବଣ୍ଡାଯ (Seed 
bank) 
ଫକିାଶୄଯ  
ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ୄଗାଷି୍ଟଯ ବୂଭକିା  

ଗଁାଣ୍ଡଯ ଫହିନ ବୋଯ ଫକିାଶଣ୍ଡଯ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ଣ୍ଡଗାଷି୍ଟଯ ବୂଭିକା: 
ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଭାନଙୁ୍କ ଫହିନ ବଣ୍ଡାଯଯ ଈକାଯତିା ସପକ୍ୄଯ ଫୁଝାଆ ସଫୁ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ନଜି ଫହିନକୁ ୄଗାଟଏି ଜାଗାୄଯ ଯଖିୄଫ । ନଜି ନଜିଯ ଅଫଶୟକତା ନୁମାୟୀ ୄସହ ିଫହିନ 
ବଣ୍ଡାଯଯୁ ଫହିନ ୄନଆ ଚାଷକାଭୄଯ ରଗାଆୄଫ । ଫହିନ ବଣ୍ଡାଯ ସଷିୃ୍ଟ କଯିଫା 
ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷି୍ଟଯ ଏକ ପ୍ରଭଖୁ ରକ୍ଷୟ ୄହଫା ଈଚତି । ୂଫ୍ କାକୁ ଚାହିଁ ଫହିନ ବଣ୍ଡାଯ 
ସଷିୃ୍ଟକୄର ଫହିନ ାଆଁ ଫଜାଯ ଈୄଯ ନବି୍ଯତା କଭିମିଫା ଓ ସୁସ୍ଥ ଫହିନ ଭଧ୍ୟ ଭିିାଯଫି । 
ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷି୍ଟ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ଫହିନ ନଥିୄର ନୟ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷି୍ଟଯ ଫହିନ ବଣ୍ଡାଯଯୁ 
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ୄସହ ିଫହିନ ଈରବ୍ଧ କଯିଫାୄଯ ସହାୟକ ୄହାଆାଯିଫ ।   

ଯଫିା ୄଛାଟଯୁ 
ଫଡ କ୍ରୄଭ 
ଫାଛଫିା, ସଜାଆଫା 
ଓ ସପାକଯ ି
ୄଧାଆଫାଯ ଗୁଯୁତ୍ଵ 

aQûaQò I ùgâYúKeY 

_eòaû Pûhúcûù^ iû]ûeYZü aýaiûd bòତ୍ତòK _eòaû C_ôû\^ Keò[û«ò Gaõ ùiMêWÿòKê 

aRûe aû jûUKê ù^A aòKâò Keò[û«ò ö LûCUòcûù^ cìfý ù\A Zûue _i¦ cêZûaK 

_eòaû KòYò [û@û«ò ö GYê @û_Y C_ôû\^ Keê[ôaû _eòaû _ûAñ LûCUò ùjCQò ùgh 

flý ö ù~ùjZê LûCUòcûù^ LûCUòe _i¦ ù~ûMý, aòKâò ù~ûMý _eòaû jûU I aRûeKê 

_VûAaû @ûagýK ö ùZYê LûCUòcû^ue _i¦ aòhdùe RûYòaû @ûce \eKûe ö 

LûCUòcû^ue _i¦ ùjfû : 

1. @ûLôKê bf ù\Lû~ûC[ôaû iùZR [ôaû _eòaû ö 

2. _eòaûe Kòic @^ê~ûdú ew I @ûKûe ùjûA[ôa ö 

3. ajêZ aWÿ aû ajêZ ùQûU _eòaû ùjûA^[ôa ö 

4. _âPkòZ aRûe \eùe @]ôK _i¦ ù~ûMý _eòaû LûCUò aûQòùa ö 

5. LûCUòcûù^ ଯସାୟନକି iûe ଓ କୀଟନାଶକ ଫା aòh\ò@û _eòaû @ù_lû ùR÷aòK 

C_ûdùe C_ôû\òZ _eòaû KòYòaûKê _i¦ Ke«ò ö GYê LûCUò RûYòaû \eKûe 

@û_Yu _eòaû iµéର୍ଣ୍୍ ùR÷aòK C_ûdùe C_ôû\^ Keû~ûAQò ö 

6. ùMûUòG Kòice _eòaûKê ùgâYúKeY Keò ùijò @ ê̂iûùe \e ]û~ðý Keò[ôùf aòbò̂ Ü 

aMðe LûCUòue @ûMâj ùjûA[ûG ö  

LûCUòcûù^ Lêiò ejòùf baòhýZ _ûAñ @û_Yu C_ôû\òZ _eòaûe Pûjò\û ajêZ aXò~òa I 

cìfý c¤ @]ôK còkòa ö GYê iaêùaùk ^òRKê LûCUò aòPûe Keò aRûeKê _eòaû _VûAaû 

CPòZþ ùja ö 

aQûaQò I ùgâYúKeY : 

aQûaQò I ùgâYúKeY aýaiûde GK cêLý aòhd ö @û_Y _eòaû MQeê ùZûkòaû ùaùk 

aû iõMâj Kfûùaùk ~ûjû C_~êq @û_Yu @ûLôKê ù\Lû~ûG, aû @^êba Ke«ò ùi iaê 

iõMâj Keò[û@û«ò ö ùicû^u c¤ùe `Uû, KUû, auû, KêRû _âbêZò ^ aûQò bf _eòaû 

ijòZ cògûA iõMâj Ke«ò ö ~\ò ùijò_eò bûaùe aRûeKê iò]ûikL _Vû~ûG, 

aRûeùe Gjû LûCUòue _i¦ ù~ûMý ^ùjûA _ûùe ö cìfý c¤ VòKþ còkòa ^ûjòñ ö 

@ù^K icdùe ùKùZK _eòaûùe cûUò fûMò ejò[ûG ö ~[û cìkû, MûRe, iûeê, 

cûUò@ûkê, K¦cìk _âbêZò cûUòZùk `kê[ôaû `if ö aRûeKê _VûAfû _ìaðeê GjûKê 

bfbûùa i`û Keò Kò́ û ù]ûA, ù_ûQò aRûeKê _VûAaû \eKûe ù~_eò Gjû @]ôK 

@ûKhðK ùja ö 

ùijò_eò ù~Cñ `k RûZúd _eòaû ~[û aûAMY, UcûùUû, fuû, ùbŠò, RjÜò, ù_ûUk 
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AZýû\òKê Nùe aiò _â[ùc bf I Leû_Kê @fMû Ke«ê ö Leû_ @[ð ~ûjû aòKâò ù~ûMý 

^êùjñ ö ùi_eò _eòaûKê @fMû KeòaûKê aQûaQò Kj«ò Gaõ Gjû @û_Yu _eòaûKê @]ôK 

@ûKhðK Kùe ö ù~Cñ _eòaûMêWÿòK aòKâò ù~ûMý ^êùjñ ZûKê ^òR Nùe aýajûe Keò_ûe«ò 

Kò́ û KùµûÁ MûZùe _KûA \ò@«ê ö ù~Cñ aòKâòù~ûMý _eòaû ejòfû ZûKê @]ôK 

aòKâòù~ûMý I @ûKhðYúd Keòaû _ûAñ ùQûU aWÿKê @fMû Keò\ò@«ê ö Gjû\ßûeû @û_Y 

@fMû @fMû cìfýùe aòKâò Keò _ûeòùa ö Gjû \ßûeû fûb c¤ @]ôK ùja ö 

GYê cù^ eLôùa - 

1. _eòaû iõMâj Kfû_ùe ZûKê bfbûaùe i`û Keòùa ö 

2. _eòaûKê @ûKhðK KeòaûKê _ûYòùe ù]ûA ù_ûQòùf _eòaû @ûLôKê bf \òùg I gúNâ 

aòKâòjêG ö 

3. ùgâYúKeY aû aMðúKeY Keòaû ùMûUòG C_ûù\d C_ûd ö Gjû\ßûeû cìfý c¤ 

@]ôK còkò[ûG I aòbò̂ Ü aMðe LûCUòu Pûjò\û ùcଣ୍ଟû ~ûA_ûùe ö  

ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି 
ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯଯ 
ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଦ୍ଧତ ି 

ଗ୍ରୀଷମ ଭଣ୍ଡୀୟ ୄଦଶୄଯ ତଟକା ନିଯଫିା ସାଆତକିଯ ିଯଖିଫା ଏକ ଗୁଯୁତଯ  ସଭସୟା । 
ଧିକାଂଶ ପ ଓ ନିଯିଫାୄଯ ଧିକ ଯଭିାଣୄଯ ଜୀୟଂଶ (ହାଯାହାଯ ି ଶତକଡା 
୮୫%ଯୁ ଧିକ) ଯହଥିାଏ । ୄତଣୁ ୄସଗୁଡକି ତଶିୀଘ୍ର ଖଯା ୄହାଆମାଏ ।  ତଟକା 
ନିଯିଫା ଜୀଫେ ୄହାଆଥିଫାଯୁ ସାଧାଯଣତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ଶ୍ଵାସ ଓ ନୟାନୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାରୁ 
ଯହଥିାଏ । ଏଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ କଛି ିପ ଓ ଯିଫା ଭ ୄଯ ାଚ ିମାଆଥାଏ । ଏହ ିସଫୁ 
ପ ଓ ନିଯିଫା ତଟକା ଫସ୍ଥାୄଯ ସାଆତ ି ଯଖିଫାକୁ ୄହୄର ଏସଫୁକୁ କଭ ତା 
ଭାତ୍ରାୄଯ ଯଖିଫାକୁ ହୁଏ । ଏଥିାଆଁ ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯଯ ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ି । ଶୀତ 
ବଣ୍ଡାଯଗୁଡକି ଫହୁତ ଖର୍ଚ୍୍ ସାୄକ୍ଷ । ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯ ନଭି୍ାଣ ାଆଁ ଅଫଶୟକ ୄହଈଥିଫା ଧନ 
ଖର୍ଚ୍୍ କଯିଫା ଏକ ସାଧାଯଣ ଚାଷୀ କ୍ଷୄଯ  ସମ୍ଭଫଯ ହୁଏ ନାହିଁ ।  

ଏସଫୁ ଅଫଶୟକତାକୁ ଫଚିାଯକୁ ୄନଆ କଭ ଖର୍ଚ୍୍ୄଯ ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯ ନଭି୍ାଣ କଯିଫା ଦ୍ଧତ ି
ଫାହାଯ କଯାମାଆଛ ି । ଏଥିୄଯ ାଣି ଫାଷ୍ପୀବୂତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାଯା ଶୀତୀକଯଣଯ ସୂତ୍ରୄଯ 
କାମ୍ୟକୄଯ । ଏଥିାଆଁ ୄକୌଣସ ିମନ୍ତ୍ରାତ ିଫା ୄଫୈଦୁୟତକି ଶକି୍ତ ଫୟଫହୃତ ୄହଈ ନଥିଫାଯୁ 
ଏହାକୁ ଶକି୍ତ ଯହତି ଶୀତ ୄକାଠଯୀ ୄଫାରି କୁହାମାଏ । ଏହ ି ୄକାଠଯୀୄଯ ପ ଓ 
ନିଯିଫାକୁ କଛି ିଦନି ମ୍ୟେ ସୄତଜ ଫସ୍ଥାୄଯ ସାଆତ ିକଯ ିଯଖା ମାଆ ାଯଫି ।  କୁ୍ଷଦ୍ର 
ଚାଷୀଭାୄନ ନଜି ଜଭି ଅଖାଖୄଯ ଫା ଘଯ ାଖୄଯ ଏହ ିୄକାଠଯୀ ନଭି୍ାଣ କଯ ିଭ 
କଯଥିିଫା ନିଯଫିାକୁ କଛି ି ଦନି ମ୍ୟେ ସୄତଜ ଫସ୍ଥାୄଯ ସାଆତ ିକଯ ିଯଖିାଯିୄଫ । 
ଏହାଦ୍ଵାଯା ଚାଷୀଭାୄନ ଦରାର ଭାନଙ୍କଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଥତାଯୁ ନଜିକୁ ଦୂଯୄଯ ଯଖି କଛି ି ଧିକ 
ଆସା ୄଯାଜଗାଯ କଯିାଯିୄଫ । ଫହୁ କଷ୍ଟୄଯ ଭ କଯଥିିଫା ପସରଯ ବାଫୀ ଫକି୍ରି 
ାଆଁ ଫାଧ୍ୟ ୄହୄଫ ନାହିଁ ।  



 

Page 11 of 15 

 

 
 

ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି 
ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ 
ଯଫିା 
ଶୀତୀକଯଣ  
ପ୍ରକି୍ରୟାଯ ପ୍ରଦଶ୍ନ   

ଶୀତ ଣ୍ଡକାଠଯୀ ନଭିଥାଣ ାଇଁ ଆଫଶୁକ ଣ୍ଡହଉଥିଫା ସଯଞ୍ଜାଭ: 

୧. ଆଟା- ୪୦ଟ,ି ୨. ଫାରି- ୧୦ ଫ୍ା, ୩. ଫାଈଁଶ ତାଟ ି(ଈୄଯ ୄଘାଡାଆଫା ାଆଁ), ୪. 
ାଣି ଟାଙି୍କ ାଆ ଓ ଡ୍ରିଯ, ୫. ଫାଈଁଶ ତାଟ ିଈୄଯ ୄଘାଡାଆଫା ାଆଁ ସୁତୁରି ଖା । 

ଶୀତ ଣ୍ଡକାଠଯୀ ତଆିଯି କଯିଫା ପ୍ରଣାୀ: 

୧. ାଣି ସୁଫଧିା ଥିଫା ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଫାଛେୁ ।  
୨. ୧୬୫ ୄସ.ଭି. x ୧୧୫ ୄସ.ଭି. ଫଶିଷି୍ଟ ଆଟା ଫୟଫହାଯ କଯିୄ ଫ ।  
୩. ଚଟାଣଯ ଫାହାଯ ଧାଯ ଈୄଯ ବିତଯ ୫ ଆଞ୍ଚ ଫହଯ ୨୍ଯୄଯ କାନ୍ଥ ଈଠାେୁ ।   
    କାନ୍ଥଯ ଈର୍ଚ୍ତା ୩ ପୁଟ ଯହଫି ଓ ୨କାନ୍ଥ ଭଝିୄ ଯ ୩-୪ଆଞ୍ଚ ଚଈଡାଯ ଖାରିସ୍ଥାନ ଯହଫି ।  
୪. ୄକାଠଯୀ କାନ୍ଥକୁ ାଣି ୄଦଆ ଓଦା କଯେୁ । 
୫. ନଦୀଯୁ ଅଣିଥିଫା ସଯୁ ସପା ଫାରି ଦ୍ଵାଯା ୄକାଠଯୀଯ ଦୁଆ କାନ୍ଥ ଭଝିୄ ଯ ଥିଫା ଖାରି   
    ସ୍ଥାନକୁ ବତ୍ତ ିକଯେୁ ।  
୬. ୄକାଠଯୀକୁ ୄଘାଡାଆ ଯଖିଫା ାଆଁ ଏକ ୄଘାଡଣୀ(୧୮୦ୄସଭିx୧୩୦ୄସଭି) ଏକ   
    ଫାଈଁଶ ତାଟ ିଈୄଯ ତଅିଯ ିକଯେୁ । ଏଥିାଆଁ ନାଦ ଓ ସୁତୁରି ଖା ଫୟଫହାଯ କଯେୁ । 
୭. ଘଯ ଫାହାୄଯ ଯହଫିା ୄକାଠଯୀ ାଆଁ ତା ଈୄଯ ଚା ତଅିଯ ିକଯ ିଏକ ୄଛାଟ ଘଯ  
    କଯେୁ । ମାହା ପୄଯ କ ିୄକାଠଯୀ ଈୄଯ ସୂୟ୍ କଯିଣ, ଫଷ୍ା ସଧିାସଖ ଡ ି 
    ାଯଫି ନାହିଁ ।        
 

ସଂଯକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:  
୧. ୄକାଠଯୀଟଯି ଫାରି, ଆଟା ଓ ଈଯ ୄଘାଡଣୀ ଆତୟାଦ ିଓଦା ଯଖେୁ ।    
୨. ଦନିକୁ ଦୁଆଥଯ (ସକାୄ ଓ ସନ୍ଧୟାୄଯ) ାଣି ଦିେୁ  ୄମଯକି ିୄକାଠଯୀ ଭଧ୍ୟୄଯ  
    ଅଫଶୟକୀୟ ତାଭାତ୍ରା ଓ ଅୄକି୍ଷକ ଅଦ୍ରତା ଯହିାଯିଫ । ଏଥିାଆଁ ଏକ ୄଛାଟ ାଣି  
    ଟାଙି୍କ ଫା ଫାରଟ ିୄକାଠଯୀ ଠାଯୁ କଛି ିଈର୍ଚ୍ୄଯ ଯଖି ୄସଥିୄଯ ଏକ ଫୁନ୍ଦା ଜ ସଷି୍ଟଭ      
    ଖଞି୍ଜ ଦିେୁ । ମଦ୍ଵାଯା ଫାରି ସଫ୍ଦା ଓଦା ୄହାଆ ଯହଫି । ଜଣାମାଆଛ ିବିତଯଯ ଈତ୍ତା  
    ଫାହାଯ ଈତ୍ତା ଠାଯୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ୄସରସିୟସ କଭ ଯହଫି ।       
୩. ୄଛାଟ ୄଛାଟ କଣା ୄହାଆଥିଫା ଲାଷି୍ଟକ ୄେ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ ଓ ନିଯଫିା ଯଖି ୄକାଠଯୀ   
    ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖେୁ । ଫାଈଁଶ, କାଠ ଫା ପାଆଫଯ ୄଫାଡ୍ ଫାକ୍ସ ଭଧ୍ୟୄଯ ଯଖେୁ ନାହିଁ ।   
    ଏଗୁଡ଼କୁି ାଣି ସଂସ୍ପଶ୍ୄଯ ଅସ ିଖଯା ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛ ି।  
୪. ଏହ ିୄେଗୁଡକୁି ଏକ ତା ରିଥିନ ଚାଦଯୄଯ ୄଘାୄଡଆ ଦିେୁ ।  
୫. ଏହ ିଶୀତ ୄକାଠଯୀ ପ୍ରତ ିତନି ିଫଷ୍ୄଯ ଠାୄଯ ନୂଅଁ ବାଫୄଯ ନଭିିତ ୄହଫ ଦଯକାଯ  
    ଡିାୄଯ । ଆଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ୄଛାଟ କଣା ଗୁଡକି ଧୀୄଯ ଧୀୄଯ ଫନ୍ଦ ୄହାଆମିଫ  
    ୄମାଗୁଁ ୄକାଠଯୀଯ କାମ୍ୟ କ୍ଷଭତା କଭିମାଏ । ୄତଣୁ, ୁଯୁଣା ଆଟାକୁ ନୟ କାଭୄଯ  
    ଫୟଫହାଯ କଯ ିନୂଅଁ ଆତୄଯ ୄକାଠଯୀ ତଅିଯ ିୄହଫ ୄଶ୍ରୟେଯ ।  
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ସାଫଧାନତା: 
୧. ଶୀତ ୄକାଠଯୀଟ ିଏଭିତ ିସ୍ଥାନୄଯ ନଭି୍ାଣକଯେୁ ୄମଈଁଠାୄଯ ଫନ ଚାଚ କଯୁଥିଫ 
୨. ାଣି ନ ଜଭିଫା ାଆଁ ଏହାକୁ ୄକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଈର୍ଚ୍ ସ୍ଥାନୄଯ କଯାମିଫ ଈଚତି ।  
୩. ଧିକ କଣାମୁକ୍ତ ସପା ଓ ବେ ଆଟା ଏହାଯ ନଭି୍ାଣ ାଆଁ ଫୟଫହୃତ ୄହଫ ଅଫଶୟକ ।  
୪. ଏଥିାଆଁ ଫୟଫହୃତ ଫାରି ସପା ଏଫନ ୄଜୈଫକି ୄଜୈଫକି ଫ୍ୁ ଯହତି ୄହଫ ଈଚତି ।  
୫. ଆଟା ଓ ଫାରିକୁ ସଫ୍ଦା ଓଦା ଯଖିଫା ଈଚତି ।  
୬. ପ୍ରତୟକ୍ଷ ସୂମ୍ୟତା ଓ ଫଷ୍ାଯୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଆଁ, ଏହା ଈୄଯ ୄଗାଟଏି ୄଛାଟ ଘଯ  
    ନଭିିତ ୄହଫ ଅଫଶୟକ ।     
୭. ପ ନିଯିଫା ଯଖିଫା ାଆଁ ଲାଷି୍ଟକ ୄେ ଫୟଫହାଯ କଯଫିା ଈଚତି । ଫାଈଁଶ, କାଠ ଫା  
    ଖାୄଯ ଯଖିୄର ଜନିଷି ଖଯା ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଯହଛି,ି କାଯଣ ୄକାଠଯୀ ବିତୄଯ  
    ଫାୟୁୄଯ ଜୀୟ ଂଶ ଧିକ ଯହଥିାଏ ।  
୮. ସାଆତକିଯି ଯଖିଥିଫା ଜନିଷିୄଯ ାଣି ଫୁନ୍ଦା ରାଗିଫା ଈଚତି ନୁୄହଁ ।  
୯. ୄକାଠଯୀକୁ ସଫ୍ଦା ସପା ଯଖେୁ । ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଏହାକୁ ନୁୄଭାଦତି ୄଗାଫଯ ଘସ ି 
    ଧୂଅଁ ୄଦଫା ଦଯକାଯ । ଭୄନଯଖେୁ, ଧୂଅଁ ୄଦଫା ୂଫ୍ଯୁ ସାଆତା ଜନିଷି ଫାହାଯକୁ  
    କାଢ ିଦିେୁ ।  
 

ସ୍ଵତ୍ତ୍ର  ସୁଫଧିା: 
୧. ଏହାଯ ନଭି୍ାଣ ାଆଁ ଏକ କୂଶୀ କାଯୀଗଯଯ ଅଫଶୟକତା ନାହିଁ । ଏକ ସାଧାଯଣ  
    ୄରାକ ଏହାଯ ନଭି୍ାଣ କଯିାଯଫି ।    
୨. ଏଠ ିାଆଁ ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ୄଫୈଦୁତକି ଫା ମାନ୍ତ୍ରକି ଶକି୍ତଯ ଅଫଶୟକତା ନାହିଁ ।  
୩. ଏହାଦ୍ଵାଯା କୁ୍ଷଦ୍ର ଚାଷୀଭାୄନ ତାଙ୍କ ପସର କଛି ିଦନି ାଆଁ ସୄତଜ ଫସ୍ଥାୄଯ ସାଆତ ି 
    ଯଖିାଯିୄଫ । ୄତଣୁ, ବାଫୀ ଫକି୍ରୀକୁ  ୄଯାକାମାଆ ାଯଫି ।  
୪. ଘଯ ଭାନଙ୍କୄଯ ସାଆତ ିଯଖିଫା ାଆଁ ଏହା ଏକ ସୁଫଧିାଜନକ ଈାୟ ।  
୫. ନଷ୍ଟ ୄହଈଥିଫା ନିଯଫିାକୁ ଯକ୍ଷା କଯାମାଆାଯଫିା ୄମାଗୁଁ ଚାଷୀକୁ ତା’ଯ ପସର  
    ଫନିଭିୟୄଯ ୄକ୍ଷାକୃତ ଧିକ ଭରୂୟ ଭିଥିାଏ ।  
୬. ଦହ,ି କ୍ଷୀଯ ଓ ଯନ୍ଧା ୄହାଆଥିଫା ଖାଦୟ ଦାଥ୍କୁ ଧିକ ସଭୟ ସାଆତଫିା ାଆଁ ଏହା  
    ଏକ ସୁଯକି୍ଷତ ଈାୟ ।  
୭. ଏହ ିୄକାଠଯୀଟ ିଛତୁ ଚାଷ, ୄଯଶଭୀ ୄାକ ଚାଷ ଏଫଂ ୄଜୈଫକି ସାଯ ସଂଯକ୍ଷଣଯ  
    ଫୟଫହାଯ ନଭିୄେ ଈକୃଷ୍ଟ ୄଟ ।  
ଶକି୍ତଯହତି ଶୀତ ବୋଯଣ୍ଡଯ ସାଇତଫିା ାଇଁ ପ/ନିଯିଫା ସଂଯକ୍ଷଣ ଓ ସଭୟ ସୀଭା:                                         

 ପସର ସଂଯକ୍ଷଣ ସଭୟ ଫାହୟ ଜଫାମୁୄଯ(ଦନି) ଶୀତ ୄକାଠଯୀୄଯ(ଦନି) 
ଶାଗଜାତୀୟ 
ଯଫିା 

ଗ୍ରୀଷମ ୧ ୩ 
ଶୀତ ୩ ୮ – ୧୦ 



 

Page 13 of 15 

 

ନୟାନୟ 
ଯଫିା 

ଗ୍ରୀଷମ ୧ -୨ ୫ – ୬ 
ଶୀତ ୪ - ୫ ୧୦ – ୧୨ 

ଅୁ ଫସେ ୪୦ ୬୭ 
ଅଭବ ଗ୍ରୀଷମ ୪ ୮ 
କଭା ଶୀତ ୮ - ୧୦ ୩୦ 

ଶକି୍ଷାଯ ସାଯାଂଶ 
ଓ ସଭୀକ୍ଷା 
ଧିୄଫଶନ 

ତାରିଭଦାତା ଦୁଆ ଦନି ଶକି୍ଷାଯ ସାଯାଂଶ କଯ ି ଫୁଝାଆୄଫ ଓ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଶନସଫୁଯ 
ଈତ୍ତଯ ୄଦୄଫ ।  
ତାରିଭଦାତା ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚଯିୄ ଫ: 
 ଏହ ି ତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କଛି ି

ଯଫିତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧି ଘଟଛି ିକ ି? 
 ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କଯଫିା ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ କିଯ ିରାଗିରା? 
 ଯପଯାଗତ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ସଂଯକ୍ଷଣ ଦ୍ଧତ ି ଓ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଫୀଜ ଫା 

ଫହିନଯ ଫିୄ ଶାଧନ ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ କିଯ ିରାଗିରା?  
 ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଯିଫା ଶୀତୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ପ୍ରଦଶ୍ନଯୁ କ’ଣ 

ସଫୁ ଶଖିିୄର ?   
 ୄସଭାୄନ ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ଚାଷକାଭୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ 

କଯିୄ ଫ? 

୮. ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ାଇଁ କାଭ:          
 
ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙୁ୍କ କୁହାମିଫ ୄମ,  
 

 ତାଙ୍କ କଭସ୍୍ଥୀୄଯ େତଃ ୩ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ପସର ୄମାଜନା ଓ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିା 
ଚାଷ ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯିୄ ଫ ଓ େତଃ ୄସଭାନଙ୍କ ସହ ପସର ୄମାଜନା କଯ ିୄଜୈଫକି 
ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିା ଚାଷ କଯଫିା ାଆଁ  ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି କଯିୄ ଫ ଓ ଏହାକୁ ଏକ ଅଦଶ୍ ୄଜୈଫକି 
ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିା ଚାଷ ୄକ୍ଷତ୍ର ବାୄଫ ଗଢ ିୄତାିୄ ଫ ମାହା ବଫଷିୟତୄଯ ନୟ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ 
ାଆ ଁ ଶକି୍ଷା ୄକ୍ଷତ୍ର ୄହାଆ ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିା ଚାଷ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ 
ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 
 

 ତାଙ୍କ କଭସ୍୍ଥୀୄଯ େତଃ ୩ ଜଣ ଭହିା ଯଫିା ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କଥାଫାତ୍ତ୍ା କଯ ିତାଙୁ୍କ, ତାରିଭଯୁ 
ଶଖିିଥିଫା, ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଫା ଶକି୍ତଯହତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯ ନଭି୍ାଣ କଯ ିୄସଥିୄଯ ୄସଭାୄନ ଈତ୍ପାଦନ 
କଯୁଥିଫା ନିଯଫିା ସଫୁକୁ ସାଆତ ିଯଖିଫାକୁ ୄପ୍ରଯତି କଯିୄ ଫ ଓ ଏଯ ିଦୁଆଯୁ ତନି ିଭାସ 
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କରାୄଯ ଏହାଯ ସଭୀକ୍ଷା କଯିୄ ଫ ଓ ତାଙ୍କଯ ବିଜ୍ଞତାକୁ ଞ୍ଚଯ ନୟ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ସହତି 
ଫାଣ୍ଟିୄ ଫ ।      
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Few Photographs of the Training & Project Activities under the Project: 
Empowering Women Vegetable Growers in Kalahandi, Malkangiri & Khordha Districts of Odisha 
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