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icaûd ù^Zûu ^òcù« Zûfòc 

icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd  
(Training to Coop. Leaders on Marketing of Vegetable through Coop.) 

 

 

Project: 
Empowering Women Vegetable Growers in Kalahandi, Malkangiri & Khordha Districts of Odisha 

Marketing  of organic vegetables by Mahila kishans under  
organic banner in weekly market 

 

_âÉêZò I Kû~ðýKûeú iõiÚû: 
cû¤c `ûCùŠi^þ, bêaù^gße, IWÿògû 

 

ijûdZû: 
RûZúd MâûcúY RúaòKû còg^ (NRLM) I IWÿògû RúaòKû còg^ (OLM) 

bûeZ ieKûe I IWÿògû ieKûe 

            Madhyam-MKSP Module - 22 
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ମଖୁବନ୍ଧ 

ମାଧ୍ୟମ ଫାଉୄେସନ, 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 ୄ ାଦ୍ଧ୍ା 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 ଈନ୍ନତ ି
ନଭିୄେ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସଭଫାୟଭାନ ଗଠନ କଯାମାଈଛ ି। 
 
ଏହ ି“icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd" ସଭବନ୍ଧୀୟ ତାରିଭ ୁସି୍ତକା ଭହିା ଯଫିା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ 
ଦୀର୍୍ସ୍ଥାୟୀ ସଶକି୍ତକଯଣ (MKSP) ନଭିୄେ ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ । ଏହା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫକିା ଭଶିନ 
(NRLM), ଓଡଶିା ଜୀଫକିା ଭିଶନ (OLM), ବାଯତ ସଯକାଯ ଏଫଂ ଓଡଶିା ସଯକାଯ ଓ ଭାଧ୍ୟଭ 
ପାଈୄଣ୍ଡସନଯ ଦୀର୍ ୍ ଭଅିଦୀ ପ୍ରତଶିତୃଯି ଂଶ ଫିୄ ଶଷ ୄଟ । ଏହ ି ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟ ି ିଅଯିଙ୍କ 
(PRP) icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫିୄ ଶଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ି କଯଫିାୄଯ 
ସାହାମୟ କଯଫି । 
 
ଅଶାକଯୁ, ଏହ ିୁସି୍ତକାଟ ିିଅଯି(PRP)ଭାନଙୁ୍କ ନଜି ଞ୍ଚଯ ସଅିଯି ଓ ଭହିା ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ୄେତ୍ର 
ଈୄଯ icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd ସଭବନ୍ଧୀୟ ଈମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ 
ସାହାମୟ କଯଫିା ସୄେ ସୄେ ଗଣିତ ଯଫିା / ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଯ ଭେ ନଭିୄେ ତୟେ ସହାୟକ 
ୄହଫ । 
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ତାିମ ୄମାଡୁୁର ଉପକ୍ରମଣିକା: ଏହ ି"icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd" ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟିୄ ଯ ଯହଥିିଫା 
ଫଷିୟ ଗୁଡକି ୄହଈଛ,ି ପସର କାଟଫିା କ’ଣ? ଏହାଯ ଅଫଶୟକତା ଏଫଂ ଗୁଯୁତ୍ଵ (ଯିଫା’ଯ ର୍ୄଯାଆ ଅଫଶୟକତା, 
ଫଜାଯ, ଅଫଶୟକତା ଓ ଚାହଦିା ତତ୍ତ୍ଵ, ଚାହଦିା-ୄମାଗାଣ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ପଯକ ଏଫଂ ଓଡଶିା ଯିୄପ୍ରେୀୄଯ ଋତୁ ନୁମାୟୀ 
ପସର ଓ ପସର ଭିଫିା), ସାଧାଯଣ ଚାଷ ଫନାଭ ୄଜୈଫକି ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ, କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ ତଅିଯି, ହାଣି୍ଡ 
 ତ ଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ ତଅିଯି, ୄଜୈଫକି ଯିଫା ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ନୁଷ୍ଠାନ ୱ୍ବାଯୀ ଫାଷିକ ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଆତୟାଦ ି । 
ଏତଦଫୟତୀତ,  ିଅଯିଭାୄନ ୄଜୈଫକି  ତ ଓ କୀଟନାଶକ ଆତୟାଦ ି ତଅିଯି କଯିଫା ଶଖିିୄଫ । ଏହାଦ୍ଵାଯା 
ିଅଯିଭାୄନ icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd  ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିାଯିୄଫ ।  
 

ତାିମ ଧିୄବଶନ ପାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି ଏହ ି ୁସି୍ତକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd ସଭବନ୍ଧୀୟ 
ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ୄଭାଡୁୟରକୁ ତାରିଭଦାତାଭାୄନ ସହଜୄଯ ଯିଚାନା କଯିାଯିୄଫ । ତାରିଭଦାତାଙ୍କ 
ଅଫଶୟକତାକୁ ୄଭଣ୍ଟାଆଫା ାଆଁ  ୄସାାନ ୄଯ ୄସାାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସସଫୁକୁ ଏକ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ କ୍ରଭୄଯ ସଜାଆ 
ଯ ାମାଆଛ ି। ଏକ ଫଷିୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା କ୍ରଭକୁ ନୁକଯଣ କଯିଫାକୁ ନୁୄଭାଦନ କଯାମାଆଛ ି। ତାରିଭଦାତାଙ୍କ 
ନଭିୄେ ଈଦ୍ଦଷି୍ଟ ୄର ାକୁ ଢଫିା ଅଫଶୟକ  ୄଟ । ତାରିଭ ୂଫ୍ଯୁ ଶେିା ଈକଯଣ ସଫୁ ୄମାଗାଡ କଯି ଯଖିଫା 
ଦଯକାଯ । ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟକୁି ନୁସଯଣ କଯିଫା ସଭୟୄଯ, ଥୄଯ ତୁୄଭ ଧିୄଫଶନ ଫା ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ୄଭୌକି 
ଈାଦାନଗୁଡକି ଫୁଝସିାଯିଫା ୄଯ, ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ନୁସାୄଯ ତୁଭ ନୁବୂତଯୁି ଧିକ ତଥୟ ୄମାଡିାଯ ।  
 

ୄଯୄତୄବୄଲ ତାିମ ଚାିଥିବ: ତାରିଭଦାତା ବାୄଫ, ତାରିଭ ଦନିଟ ି ସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍୍ଣ୍ ଦଫିସ ୄ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। 
- ଧିୄଫଶନ ସଭୟୄଯ ଶକି୍ତସପର୍୍ଣ୍ ଓ ଈତ୍ସାହୀ ଯୁହ । ତୁଭଯ ଶକି୍ତ, ଦଯ ଶକି୍ତ ଓ ଈତ୍ସାହ ସ୍ତଯକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯିଫ  
- ସଫ୍ଦା ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, ଧିୄଫଶନ ଠକି ସଭୟୄଯ ଅଯମ୍ଭୄହାଆ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସଭୟ ସୀଭାୄଯ ୄଶଷୄହଈଛ ି।  
- ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଅୄରାଚନାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ୄ ାରାଭୁ ୀ ପ୍ରଶନ କଯି ଈସଛାହତି କଯେୁ ।  ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, 

ତୁଭ ତୁନାୄଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ ଧିକ କହୁଛେ ି।  
 

ଧିୄବଶନ ପରିସମାପି୍ତ: ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ 'ଘର କାମ' ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯେୁ  ଓ ତୁଭ ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ 
ଧନୟଫାଦ ୄଦଫ । ତୁୄଭ ଭଧ୍ୟ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କଠାଯୁ ତାଙୁ୍କ ଧିୄଫଶନଟ ିକିଯି ରାଗିରା ତାଙ୍କ ଭତାଭତ ସଂଗ୍ରହ କଯିାଯ ।  
 

ୄମାଡୁୁର ମୂୁାୟନ ଓ ମୂୁାଙ୍କନ: ନଭିନ ରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚାଯିାଯ :   
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧ ିର୍ଟଛି ିକ ି? 
 ଭଞି୍ଜ ଫା ଫହିନ ଚୟନ ଓ ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ୄକୌଶ ପ୍ରଦଶ୍ନ କିଯି ରାଗିରା? 
 ଯପଯାଗତ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ସଂଯେଣ ଦ୍ଧତ ିଓ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଫୀଜ ଫା ଫହିନଯ ଫିୄ ଶାଧନ ୄକୌଶ 

ପ୍ରଦଶ୍ନ କିଯି ରାଗିରା?  
 ଶୂନୟ ଶକି୍ତ ଚାତି ଶୀତ ବଣ୍ଡାଯୄଯ ଯିଫା’ଯ ଶୀତୀକଯଣ  ପ୍ରକି୍ରୟାଯ ପ୍ରଦଶ୍ନଯୁ କ’ଣ ସଫୁ ଶଖିିୄର ?   
 ୄସଭାୄନ ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 

 
 



 

Page 4 of 12 

 

୧. ସାମାଜକି 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 େଭ 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 ି  ସୄଫା୍ତୃ୍କଷ୍ଟ  ।   ୄତଣୁ,  icaûd  cû]ýcùe  _eòaû aòKâd    
ସଭବନ୍ଧୀୟ  ୄଭୌକି  ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୁଝଫିାଯ ଅଫଶୟକତା ଯହଛି ିI 
     

୨. ତାିମଦାତା: ତାରିଭପ୍ରାପ୍ତ ିଅଯିଭାୄନ  

୩. ତାିମାଥଥୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକଥୄର: 

ସଭଫାୟ ୄନତାଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ଗାଁଯ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଗଠତି 
ସଭଫାୟଯ କାମ୍ୟକତ୍ତ୍ାଭାୄନ   
 

୪. ଉୄୟୁଶ: 

 

୧. ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ icaûd cû]ýcùe _eòaû aòKâd କଯଫିା ଜ୍ଞାନ ଓ  
    ୄକୌଶ ଅହଯଣ କଯିୄ ଫ ।   
୨. ଭରୂୟ ଫୃଦ୍ଧ ିଶଙୃ୍ଖ (ଫକିି୍ରୟ) କଯଫିା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ସଫୁ ଶଖିିୄଫ । 
୩. _ନ_ିeòaû aòKâd କଯଫିା ନଭିୄେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫଜାଯ ସହ ସଂୄମାଗୀକଯଣ  
    ଫଷିୟ ଶଖିିୄଫ ।    

୫. ବଧି: 

 
ଦୁଆ ଦନି  

୬. ଅବଶୁକ ତାିମ 
ଉପକରଣ: 

 

ପ୍ରଦଶ୍ନ ାଆଁ ଅଫଶୟକ ସାଭଗ୍ରୀ, କାଟା, ଚକ  ଡ,ି ଏ-୪ ଅକାଯଯ ଧା 
କାଗଜ ଓ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ଯେୀନ ୄେଚ କରଭ ଓ ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ   
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୭. କାଯଥୁକଲାପ:            ଦବିସ -୧    

କାଯଥୁକଲାପ ସମୟ ପଦ୍ଧତ ି
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୯ .୩୦ ଞ୍ଜୀକଯଣ  ାତାୄଯ ୄରଖିୄଫ 
 ୋଗତଭ, ଯଚିୟ, ଅବିଭ ୁୟ ଅୄରାଚନା ୧୦.୦୦ ୄଭୌଖିକ ୄମାଗାୄମାଗ 
 ଯଫିା ଫକି୍ରୟ କଯିଫାୄଯ ୄଛାଟ ଚାଷୀଭାନଙ୍କଯ 

ସଭସୟାସଭହୂ 
୧୦.୩୦  ୄଭୌଖିକ ଓ ରିଖିତ 

ଚା’ପାନ ବରିତ ି ୧୧.୧୫ – ୧୧.୩୦ 
 ଭରୂୟ ଫୃଦ୍ଧ ିଶଙୃ୍ଖ (ଫକି୍ରିୟ)ୄଯ ଜଡତି ଥିଫା ଦାଫଦିାଯ ଓ 

ନାୟସଭହୂ ୄହୄର 
୧୧.୩୦    ଦୃଶୟଶ୍ରାଫ ଓ ବାଷଣ 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୄଭାଜନ ୧୩.୦୦ – ୧୪.୦୦  
 ସାଭହୁକି ଫକି୍ରୟ ଓ କ୍ରଭଶଃ ସାଭହୁକି ଈୄଦୟାଗକୁ ଈନ୍ନୀତ 

ୄହଫା 
୧୪.୦୦    ବାଷଣ,  ଅୄରାଚନା 

• ଗ୍ରାଭୟ ସ୍ତଯୀୟ ସଭହୂଠୁ ଅଯମ୍ଭକଯ ିଅଞ୍ଚକି ସ୍ତଯ ସଂଗଠନ 
ଗଠନ କଯିଫା 

୧୫.୦୦  ବାଷଣ,  ଚତି୍ର, ଅୄରାଚନା 

• ଚାଷୀଙୁ୍କ ଫଜାଯ ସହ ପ୍ରତୟେ ସଂୄମାଗୀକଯଣଯ 
ଅଫଶୟକତା 

୧୫.୪୫  
ବାଷଣ,  ଅୄରାଚନା 

• ପ୍ରତୟେ ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଚାଷୀକୁ ଭିୁଥିଫା ଣ-ଅଥକି 
ରାବସଭହୂ 

୧୬.୩୦  ବାଷଣ,  ିିଟ ିଈସ୍ଥାନ,  
ଅୄରାଚନା 

                            ଦବିସ -୨: 
କାଯଥୁକଲାପ ସମୟ ପଦ୍ଧତ ି

 ପ୍ରଥଭ ଦନିଯ ଫଫିଯଣୀ ଠନ ୧୦.୦୦ ଠନ 
 ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିୟ କ’ଣ ଓ ଏହାଯ ଅଫଶୟକତା 
 ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରୟଯ ରେୟ ଓ ଈୄଦୟଶସଭହୂ  

୧୦.୩୦      
ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚତି୍ର ଈସ୍ଥାନ 

 ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରୟଯ ରାବସଭହୂ ୧୨.୩୦  ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚତି୍ର ଈସ୍ଥାନ 
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୄଭାଜନ ୧୩.୦୦ – ୧୪.୦୦  
 ଯଫିା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଯଫିା ସଂଗ୍ରହ ଦ୍ଧତ ି ୧୪.୦୦  ବାଷଣ ଓ ଅୄରାଚନା 
 ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରୟ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତଷି୍ଠା କଯଫିା ଛୄଯ 

କାଯଣସଭହୂ 
୧୫.୦୦. 

ତତ୍ତ୍ଵ, ଦୃଶୟଶ୍ରାଫ ଓ ଚତି୍ର ଈସ୍ଥାନ 

 ଦୁଆ ଦନି ଶେିାଯ ସାଯାଂଶ ଓ ପ୍ରୄଶନାତ୍ତଯ   
 ତାରିଭଯ ସଭୀୋ ଓ ଫଦିାୟୀ ଈତ୍ସଫ  

୧୬.୦୦ ବାଷଣ,  ଅୄରାଚନା, ସଭୀୋ 
ପଭ୍ ୂଯଣ,    
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ଧିୄବଶନ 
ବଷିୟବସୁ୍ତ 

ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ ବଷିୟବସୁ୍ତ 

ଅଭିମୁଖୁ 
ଅୄାଚନା 

• ତାରିଭଦାତା ଅଗଯୁ କାଡ୍ ୄଫାଡ୍ୄଯ ୄର ଥିଫା ତାରିଭଯ ଅବିଭ ୁୟକୁ (ଈଯ ରିଖିତ 
ଈୄଦ୍ଦଶୟକୁ ୄଦ େୁ) ଅୄରାଚନା କଯି ଅଫଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକଯଣ ୄଦୄଫ ।      

ପରିବା ବକି୍ରୟ  
କରିବାୄର ୄ ାଟ 
ଚାଷୀମାନଙ୍କର 
ସମସୁାସମୂହ 

• ଅଥକି ଓ ସାଭାଜକି ବାୄଫ ଛୁଅ ୄହତୁ ଫଡ ଓ ଧନୀ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ତୁନାୄଯ େୁଦ୍ର 
ଚାଷୀଭାୄନ ଦ୍ରଫୟଯ ଭାନ ଫୃଦ୍ଧ ିଶଙୃ୍ଖୄଯ ମଥାଥ୍ ସ୍ଥାନ ଦା ର କଯଫିାକୁ ସଭଥ୍ ନଥାେ।ି  

• େଳ୍ପ ଈତ୍ପାଦନ ୄହତୁ େୁଦ୍ର ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ୄକୄଫୄହୄର ଫଜାଯ ଭରୂୟ ଭିୄନାହିଁ  ।  
• ଜଯୁଯୀ ନଗଦ ଅଫଶୟକତା ଚାୄଯ କଭ ଭରୂୟୄଯ ଦ୍ରଫୟ ଫକି୍ରି କଯଫିା । 
• ଫଜାଯ ଭତୁାଫକ ଭାନଯ ଦ୍ରଫୟ ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ ୄକୌଶଯ ବାଫ । 
• ଦ୍ରଫୟଯ ଦ୍ଵତିୀୟ ସ୍ତଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ ଓ ଭାନ ଫୃଦ୍ଧି ନଭିୄେ ଜ୍ଞାନଯ ବାଫ । 
• ଫଜାଯ ସଭବନ୍ଧୄଯ ସୄଚତନତାଯ ବାଫ ଓ ଗଁା ସ୍ତଯୄଯ ସୀଭିତ ଫୟଫସାୟୀଙ୍କ ସହ 

ଅୄରାଚନା ।  
• ଭରୂୟ ହ୍ରାସଫୃଦ୍ଧି ସହ  ା  ୁଅଆଫାୄଯ ବାଫ । 
• ପ୍ରାଥଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ ାଆଁ ଢାଞ୍ଚା ମଥା; ଶୁ ାଆଫା, ସପା କଯଫିା, ୟାୄକଜେି, ଓଜନ 

ୄଭସନି ଆତୟାଦଯି ବାଫ ।    
• ଦୁଫ୍ ବଣ୍ଡାଯ ଓ ଯିଫହନ ଫୟଫସ୍ଥା ସଭହୂ । 
• ଦ୍ରଫୟଯ ଭାନ ଫୃଦ୍ଧ ିନଭିୄେ ଈମୁକ୍ତ ୄଫୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶଯ ବାଫ ।            

ମାନ ବୃଦ୍ଧ ିଶୃଙ୍ଖଲ 
(ବକି୍ରୟ) ୄର 
ଜଡତି ଥିବା 
ଦାବଦିାର ଓ 
ନାୟକସମୂହ 
ୄହୄ 

 

 ଚାଷୀଭାୄନ, ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ସଂଗଠନ ଓ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଭହାସଂର୍ସଭହୂ, 
 ଫବିିନ୍ନ ସ୍ତଯୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣକାଯୀ ଓ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସେଠନସଭହୂ; 
 ଫୟଫସାୟୀ, ଯପ୍ତାନକିାଯୀ ଓ ୄସଭାନଙ୍କଯ ସେଠନସଭହୂ; 
 ଯଫିହନକାଯୀ ଓ ଭଧ୍ୟସି୍ଥ; 
 ର୍ୄଯାଆ ଈୄଦଷ୍ଟା, ଫୟଫସାୟକୁ ସାହାମୟ ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଓ ହସିାଫ ଯେକ; 
 ଫଣିକ ସଂର୍, ନିୄ ଫଶ ଓ ଯପ୍ତାନୀ ୄପ୍ରାସଛାହନ ସଂସ୍ଥା ଓ ଭାନ ଫୃଦ୍ଧ ିଶଙୃ୍ଖ ଫକିାଶକୁ 

ୄପ୍ରାସଛାହନ ୄଦଈଥିଫା ସଂସ୍ଥା;  
 ନୟିନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥା: ଭାନ ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ ସଂସ୍ଥା,  ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ସଂସ୍ଥା ଓ ଓଜନ ଭା ସଂସ୍ଥା; 
 ର୍ୄଯାଆ ସତୟ ସବୀକୃତ ିଓ ଗୁଣଫତ୍ତା ନମିନ୍ତ୍ରକ ସଂସ୍ଥା ସଭହୂ; 
 ତାରିଭ ଓ ଶେିା ନୁଷ୍ଠାନ ସଭୂହ  

ସାମୁହକି ବକି୍ରୟ ଓ 
କ୍ରମଶଃ ସାମୁହକି 
ଉୄଦୁାଗକୁ 
ଉନ୍ନୀତ ୄହବା 

• କୃଷକସଭହୂଙୁ୍କ ସାଭୁହକି ଫକି୍ରୟ କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଫା ୄହଈଛ ିପ୍ରଥଭ ାହାଚ ।  
• ସବୟ ଭାନଙ୍କ େଯୁ କିଯ ିବାୄଫ ଦ୍ରଫୟ ସଂଗ୍ରହ କଯିୄଫ? 
• ଦ୍ରଫୟ ସଫୁକୁ ଫଛାଫଛ,ି ଫଗ୍ୀକଯଣ ଓ ସପା କିଯ ିକଯଫିା ? 
• ଦ୍ରଫୟକୁ କିଯ ିୟାୄକଟ କଯି ଈଚ୍ଚ ଫଜାଯକୁ କିଯ ିଯଫିହନ କଯିଫା ଆତୟାଦ ି

ଚାଷିଭାନଙୁ୍କ ଫୟଫସାୟଯ ୄଭୌକି କାମ୍ୟଧାଯାସଫୁ ଫୁଝଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଥିାଏ ।  
• ଫଜାଯ  ଫଯ ଫା ତଥୟ ାଆଫା ଓ ସମ୍ଭାଫୟ ଫୟଫସାୟୀଭାନଙ୍କ ସହ ଅୄରାଚନା 
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ୄକୌଶ ଶଖିିଫା । 
• ଅଞ୍ଚକି ସ୍ତଯଯ ସଂଗଠନକୁ ଈତ୍ତୀର୍୍ଣ୍ ୄହୄର ଫହୁତ ଗୁଡଏି ଗଁାକୁ ସାଭହୁକି ଫକି୍ରିଫଟା 

ାଆଁ ଏହାଯ ଯସିଯବୁକ୍ତ କଯଥିାଏ ଓ ଫହୁତ ଗୁଡଏି କାମ୍ୟକ୍ରଭ ହାତକୁ ୄନଆଥାେ ି। 
• ଏହା ଚାଷିଭାନଙୁ୍କ ସାଭହୁକି ବାୄଫ ୁଞି୍ଜ ଏକାଠ ିକଯିଫା, ରାବ ଓ େତ ିଫହନ କଯଫିା 

ଆତୟାଦ ିନଶିି୍ଚତ କଯାଆଥାଏ । 

ଗ୍ରାମୁ ସ୍ତରୀୟ 
ସମୂହଠୁ 
ଅରମ୍ଭକର ି
ଅଞ୍ଚଲକି ସ୍ତର 
ସଂଗଠନ ଗଠନ 
କରିବା 

• ଦ୍ରଫୟଯ ଭାନ ଫୃଦ୍ଧ ିଜନତି କାମ୍ୟକ୍ରଭଯ ସପତା ାଆଁ ଗଁା ଓ ଅଞ୍ଚକି ସ୍ତଯୄଯ ଈମୁକ୍ତ 
ନୁଷ୍ଠାନ ତଅିଯ ିକଯିଫା  ନହିାତ ିଅଫଶୟକ ୄଟ ।  

• ଅଯମ୍ଭ ଫନୁି୍ଦ ସଫ୍ଦା ଗଁା ସ୍ତଯୄଯ ସଭହୂ ଗଠନଯୁ ୄହଫାକଥା  
• ସଭହୂ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ବାୄଫ ଦ୍ରଫୟଯ ସାଭହୁକି ଫକି୍ରୟ କଯିଫାୄଯ ଜଡତି ୄହଫାକଥା ।  
• ଯଫତ୍୍ତୀ ସଭୟୄଯ, ଏହ ିସଭୂହଗୁଡକି ଅଞ୍ଚକି ସ୍ତଯୄଯ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ 

କଯାଆଫା ଈଚତି ।  
• ଅଞ୍ଚକି ସ୍ତଯଯ ସଂଗଠନ ଏକ ସଭଫାୟ ହସିାଫୄଯ ଅଯମ୍ଭ କଯ ିାଯେ ିଓ 

ୄମୄତୄଫୄ ାଣ୍ଠି ଯଚିାନା, ୄନତୃତ୍ଵ ଫକିାଶ ଓ ଈମୁକ୍ତ ଫୟଫସ୍ଥାସଫୁ ସଷିୃ୍ଟ ୄହାଆ 
ମାଆଥିଫ, କ୍ରଭଶଃ  କୃଷକ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ କପାନୀକୁ ଈନ୍ନୀତ ୄହାଆାଯିୄ ଫ । 

ଚାଷୀଙୁ୍କ ବଜାର 
ସହ 
ସଂୄଯାଗୀକରଣର 
ଅବଶୁକତା 

 
 

 ପ୍ରତୟେ ଓ ଚଯିାଚଯତି କୃଷି ଫଜାଯୄଯ ଥିଫା ସୁଫଧିାସଭୂହ  
 କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟ  ପାଭ୍ଯୁ  ୁଚୁଯା ଫଜାଯକୁ ଚଯିାଚଯତି ୄମାଗାଣ ଯାସ୍ତାୄଯ ଫହୁତ ଗୁଡଏି 

ସୁଫଧିାଯ ସମ୍ମ ୁୀନ ୄହାଆଥାଏ ଓ ଚାଷୀଭାୄନ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ଓ କଭିସନ ଦରାରଭାନଙ୍କଯ 
ଦୟାଯ ାତ୍ର ୄହାଆଥାେ ି।  

 ଏହ ିସଫୁ ଫଜାଯୄଯ ଚାଷୀ ଓ  ାଈଟଭିାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ଫବିିନ୍ନ ସ୍ତଯୄଯ ଭଧ୍ୟସ୍ଥ ସଫୁ  
ଥାଅେ ିଓ ଓଜନ, ଥୁଅଯ ା ଓ ଇଠ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଗଡଫଡ କଯଥିାେ ି। 

 ାଇକାଯୀ ଫଜାଯୄଯ ଧିକତଯ େୁଦ୍ର ଚାଷୀଭାୄନ ବର ଭୂରୟ ାଆଁ ପପ୍ରଦ ଭରୂଚାର 
କଯଫିାୄଯ ସଭଥ୍ ଟେ ି ।  

  ାଈଟଭିାୄନ ୄଦଈଥିଫା ଭରୂୟ ତୁନାୄଯ ଚାଷୀଭାୄନ ତାଙ୍କ ଦ୍ରଫୟ ାଆଁ ଫହୁତ କଭ 
ଭରୂୟ ାଆଥାେ ି। 

 ାଇକାଯୀ ଫଜାଯୄଯ ାଯଗତା ୄମାଗୁଁ ଫହୁତ ଭଧ୍ୟସି୍ଥ ଅସମିାଅେ,ି ଫହୁ ହାତ ୄଦଆ 
ମାଏ, ଓ ଦ୍ରଫୟଯ ଗୁଣଫତ୍ତା କଭିମାଏ ଓ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ଫକି୍ରି ଦଯ ଓ  ାଈଟଭିାନଙ୍କଯ 
କଣିା ଭରୂୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଯତଭୟ ଫହୁତ ଫଢମିାଏ ।  

ଚାଷୀଙୁ୍କ ବଜାର 
ସହ ପ୍ରତୁକ୍ଷ 
ସଂୄଯାଗୀକରଣର 
ଅବଶୁକତା 

 ଫୟଫସାୟୀ ଓ ଭଧ୍ୟସି୍ଥଙ୍କ ୄଶାଷଣଯୁ ଚାଷିଭାନଙୁ୍କ ସୁଯୋ କଯିଫା ୄହଈଛ ିଭୁ ୟ ରେ ।   
 ଦ୍ରଫୟଯ ଈତ୍ତଭ ଭରୂୟ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିା ାଆଁ ।  
 ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ଓ  ାଈଟଙି୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟେ ୄମାଗାୄମାଗକୁ ସୁଗଭୀକଯଣ କଯଫିା ।  
 ଫକି୍ରି ୄହାଆଥିଫା ଦ୍ରଫୟଯ ଠକି ସଭୟୄଯ ଇଠ କଯଫିା ାଆଁ । 
  ାଈଟଙି୍କ ଟଙ୍କାଯୁ ଚାଷୀଙ୍କ ରାବ ଂଶ ଧିକ କଯିଫା ାଆଁ । 
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ପ୍ରତକ୍ଷୁ ବଜାର 
ସମବନ୍ଧତି 
ାଭସମୂହ 

 ଫକି୍ରିଫଟାଯ ଭାଧ୍ୟଭ କଭ ୄହାଆଥାଏ ।  
 ଏହା ଫକି୍ରିାଆଁ, ଯିଫହନ  ଚ୍ଚ୍ କଭ କଯଥିାଏ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଂଶ ଧିକ ୄହାଆଥାଏ ।  
 ଭଧ୍ୟସି୍ଥ ହଟାଆଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯଥିାଏ ଓ ଫତିଯଣଜନତି ଦେତା ଫୃଦ୍ଧ ିକଯଥିାଏ ।  
 ଏହା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ଓ  ାଈଟଭିାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରତୟେ ୄମାଗାୄମାଗକୁ ୄପ୍ରାସଛାହତି 

କଯଥିାଏ ।   
 ପ୍ରତୟେ ସଂୄମାଗୀକଯଣ  ଭ ଯଫତ୍ତ୍ୀ େତ ିକଭ ୄହାଆ ାୄଯ । 
 ଏହା ଚାଷୀକୁ ତାହାଯ ଦ୍ରଫୟକୁ  ଚୁୁଯା ଫକି୍ରି କଯଫିାକୁ ୄପ୍ରାସଛାହତି କଯଥିାଏ, ମ।‘ ପୄଯ 

ଫଜାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ ବାଗୀଦାଯୀ ଫୃଦ୍ଧି ାଆଥାଏ ଓ ବଫଷିୟତଯ ଫଜାଯ 
ଚାହଦିା ଜାଣିଫାକୁ ାଏ ଓ ତଦନୁମାୟୀ ୄମାଜନା କଯିାୄଯ ।  

 କଛି ିଭୄଡର ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ଦାଥ୍ ଓ ତା’ଯ ଫକି୍ରୀ ସଭବନ୍ଧୀୟ ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କଯେ ିମା’ 
ପୄଯ ଚାଷୀଭାୄନ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଦ୍ରଫୟଯ ୄକୄତ ଚାହଦିା ଯହଛି ିଜାଣି ାଯେ ି।  

 ଏହା  ାଈଟଭିାନଙୁ୍କ, ଈତ୍ତଭ ଗୁଣସଂନ୍ନ ଦ୍ରଫୟ ସୁରବ ଭରୂୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ସେୁଷ୍ଟ 
କଯଥିାଏ । 

ପ୍ରତକ୍ଷୁ ବଜାର 
ସମବନ୍ଧତି 
ାଭସମୂହ 
 

 ପ୍ରତୟେ ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ, ଚାଷୀ ପ୍ରତୟେ ବାୄଫ  ାଈଟଭିାନଙ୍କ ସହ ୄମାଗାୄମାଗୄଯ 
ଅସଥିାେ ିଓ  ାଈଟଭିାନଙ୍କଯ ଅଫଶୟକତାକୁ ଜାଣିଥାେ ି।  

 ୄକୄତକ ପ୍ରତୟେ ଫଜାଯ ଜନତି ଦୄେ ମଥା; ଚାଷୀଙୁ୍କ ପସର ଚାଷ ଫଷିୟୄଯ 
ୄଫୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ୄକୌଶ ୄଦଫା, ଫବିିନ୍ନ ସୁଫଧିା ସୁୄମାଗ ଓ ୄସଫା, ଆତୟାଦ ି।  ଏହା 
ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ଚାଷୀଭାୄନ ଅଧୁନକି ଚାଷ ଦ୍ଧତ ିସଭବନ୍ଧୄଯ ସୄଚତନ ୄହାଆଥାେ ିମାହା 
ଧିକ ଭ ନଶିି୍ଚତ କଯଥିାଏ । 

 ନଜି ଫୟଫସାୟଯ ନିୄ ଜ ଭାରିକ ୄହଫା ନଭିୄେ କଛି ିଚାଷୀଙୁ୍କ ପ୍ରତେୟ ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥା 
ଅକୃଷ୍ଟ କଯଥିାଏ ୄମଈଁଠ ି ୄସଭାୄନ ନିୄ ଜ ଭାରିକ ଓ ନଜି ହସିାଫୄଯ ଫୟଫସାୟ 
କଯଥିାେ ି ।  ଏହ ି ନଭନୀୟତା ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ  ାଈଟଭିାନଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ନୁମାୟୀ 
ୄକଈଁ ଦ୍ରଫୟ ଯଖିଫା ଓ ଫୟକି୍ତଗତ ଫକି୍ରି ୄକୌଶ ଓ ଫକି୍ରିଫଟା ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯଫିାୄଯ 
ସାହାମୟ କଯଥିାଏ ।    

 ପସରଯ ଭ ଯଫତ୍୍ତୀ େତ ିକଭାଆଥାଏ । 
 ଏହ ିଫୟଫସ୍ଥାୄଯ, ଚାଷୀଭାୄନ ଯଫିାତ୍ର ଯଖିଫା ାଆଁ ଫାକ୍ସ, ଓଜନ ୄଭସନି, ତାଙ୍କଯ 

ଯଫିାତ୍ର ଯଖିଫା ାଆଁ ବଣ୍ଡାଯ ଗୃହ ସୁଫଧିା ଆତୟାଦ ି ଫୟଫହାଯ କଯଥିାେ ି ମଦ୍ଵାଯା 
ଭ ଯଫତ୍୍ତୀ େତ ିଓ ଭରୂୟ କଭ ୄହାଆଥାଏ । 

 ୄଭାଟାୄଭାଟବିାୄଫ, ଈନ୍ନତ ୄଫୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ାଆଫା ୄମାଗୁଁ ୄସଭାନଙ୍କଯ 
ଦେତା ଫୃଦ୍ଧ ିାଆଥାଏ ।                  

ପ୍ରତୁକ୍ଷ ବଜାର 
ବୁବସ୍ଥାୄର 

 ଚଯିାଚଯତି ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ତୁନାୄଯ ଚାଷୀଭାୄନ  ାଈଟ ିୄଦଈଥିଫା ଭରୂୟ ଫା ଟଙ୍କାଯ 
ଧିକ ବାଗ ାଆଥାେ ି।  

 ୄକୄତକ ଦୄେ ମାହାଦ୍ଵାଯା ଚାଷୀଭାୄନ କୃଷିୄଯ ରାଗୁଥିଫା ଦ୍ରଫୟ ମଥା; ଫହିନ, 
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ଚାଷୀକୁ ମଲୁିଥିବା 
ଣ-ଅଥକି 
ାଭସମୂହ 

ସାଯ ଓ କୀଟନାଶକ ଆତୟାଦ ିସୁରବ ଦଯୄଯ ାଆଥାେ ି। 
 ଚଯିାଚଯତି ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଚାଷୀଭାୄନ ଦ୍ରଫୟ ଫକି୍ରି କଯଫିା ାଆଁ କଯୁଥିଫା  ଚ୍ଚ୍ 

ତୁନାୄଯ ଚାଷୀଭାୄନ ଫଜାଯ ସହତି ପ୍ରତେୟ ୄମାଡ ିୄହଫା  ୄମାଗୁଁ ଏହ ି ଚ୍ଚ୍ କଭା 
ମାଆାୄଯ ।  

 ୄଦଣୄନଣ  ଚ୍ଚ୍ କଭ ୄହାଆଥାଏ ।  
 ଚୁକି୍ତ ବିତ୍ତକି ଚାଷ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ, ଭରୂୟ ଜନତି ଫିଦ ଦ୍ରଫୟ ୄନଫା ାଆଁ ଚୁକି୍ତ କଯଥିିଫା 

ସଂସ୍ଥା ଓ ଚାଷୀ ଭଧ୍ୟୄଯ ବାଗ ୄହାଆଥାଏ ।      

ସମବାୟ 
ମାଧ୍ୟମୄର ବକି୍ରୟ 
କ’ଣ ଓ ଏହାର  
ଅବଶୁକତା 
 

• ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟା ଏକ ଫୟଫସ୍ଥା ୄମଈଁଥିୄଯ ଦୄ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ, ତାଙ୍କଯ 
ଦ୍ରଫୟଯ ଭିତି ବାୄଫ ଫକି୍ରିଫଟା କଯଫିା ାଆଁ, ଏକାଠ ିୄହାଆ ନଜିକୁ ଯାଜୟ ସଭଫାୟ 
ଅଆନ େଗ୍ତ ଞ୍ଜୀକୃତ କଯାେ ି।  

• ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟାଜନତି କାମ୍ୟସଫୁୄଯ ସବୟଭାୄନ କଭ କଯଥିାେ ିମଥା; 
ଦ୍ରଫୟଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯଣ, ଫଗ୍ୀକଯଣ, ାକେି କଯିଫା, ଭହଜୁଦ ଯଖିଫା, ଯଫିହନ ଓ 
ଥ୍ରଗାଣ । ଯଜିବ୍ ଫୟାଙ୍କ  ନୁମାୟୀ, ୄଗାଟଏି ଭାୄକ୍ଟଂିଗ ସଭଫାୟ ସଭିତ ି
ଚାଷୀଭାନଙ୍କଯ ଏକ ସଂର୍ ଭୁ ୟତଃ ଏହାଯ ସବୟଭାନଙୁ୍କ, ଫୟକି୍ତଗତ ବାୄଫ ଫକି୍ରି କଯିଫା 
ତୁନାୄଯ ଧିକ ରାବୄଯ ତାଙ୍କଯ ଦ୍ରଫୟଯ ଫକି୍ରିଫଟା କଯାଆଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଫା 
ାଆଁ ଗଠତି ୄହାଆଥାଏ ।  

• ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟାକୁ ଦ୍ରଫୟସଫୁଯ ଫକି୍ରି କଯାଆଫାଯ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାହା 
ଈତ୍ପାଦନ କାଯୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କଯ ଦ୍ରଫୟକୁ ବର ଦଯୄଯ ଫକି୍ରି କଯିଫାକୁ ସେଭ କଯାଆଥାଏ ଓ 
ଈତ୍ତଭ ଫଜାଯ ୄସଫା ୄମାଗାଆୄଦଫା ରେୟୄଯ ଓ ପ୍ରକାଯେୄଯ ସବୟଭାନଙ୍କଯ ଈନ୍ନତ 
ଜୀଫନମାନୄଯ ଫୃଦ୍ଧି  ନଭିୄେ । 

• କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟା ୄକଫ ଧିକ କାମ୍ୟଦେତା ଜ୍ନ 
ାଆଁ ନୁୄହଁ ଭାତ୍ର ଏହା ଭରୂଚାର େଭତା ଫଢାଆ ଈତ୍ପଦାନକାଯୀଭାନଙ୍କଯ ଅଥକି 
ଫସ୍ଥାୄଯ ସୁଧାଯ ଭଧ୍ୟ ଅଣିଫା ଅଫଶୟକ ।  

• ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟା ଚାଷିଭାନଙୁ୍କ ଈତ୍ପାଦନ ସଭବନ୍ଧୄଯ ଶେିା ୄଦଫ, ଦ୍ରଫୟଯ 
ଫଜାଯୄଯ ଫକି୍ରିଫଟା କଯଫିା ନଭିୄେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିଫ, ଦେତାଯ ସହ ଫଗ୍ୀକଯଣ ାଆଁ 
ମୄଥଷ୍ଟ ଯଭିାଣଯ ଦ୍ରଫୟ ୄମାଗାଆଫ ଏଫଂ ଯପ୍ତାନୀ ଫଜାଯ ଓ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଙୁ୍କ ଧିକ 
 ାଈଟଭିାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତେ ସପକ୍ୄଯ ଅଣିଫ । 

ସମବାୟ 
ମାଧ୍ୟମୄର 
ବକି୍ରୟର କ୍ଷୁ ଓ 
ଉୄଦୁଶସମୂହ 

• ଫକି୍ରିଫଟା ସଭଫାୟ ସଭିତଯି ଭ ୁୟ ରେୟ ୄହଈଛ ିସଂୂର୍୍ଣ୍ ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥାଯ ମୁକି୍ତ ସେତ 
କଯାଆଫା ମାହା ପୄଯ ଏହା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ରାବପ୍ରଦ ୄହାଆାୄଯ ।      

• ଚାଷୀଭାନଙ୍କଯ ଭରୂଚାର େଭତା ଫୃଦ୍ଧି କଯଥିାଏ ।  

• ସବୟଭାନଙ୍କଯ ଦ୍ରଫୟଯ ବର ଭରୂୟ ନଶିି୍ଚତ କଯଥିାଏ ।  

• ଈଯ ଠାଈଯଅି ଭଧ୍ୟସି୍ଥଙୁ୍କ ଦୂୄଯଆ ୄଦଆଥାଏ । 
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• ସବୟଭାନଙୁ୍କ ଅଫଶୟକ ୁଞି୍ଜ ୄମାଗାଆଥାଏ । 
• ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ଈନ୍ନତ ଭାନଯ ଦ୍ରଫୟ ଈତ୍ପାଦନ କଯଫିା ାଆଁ ପ୍ରଫତ୍୍ତାଆ ଥାଏ ।  

• ଦ୍ରଫୟ ଭରୂୟୄଯ ସି୍ଥଯତା ଅଣିଥାଏ ।   
• ନୟାୟସେତ ଫୟଫସାୟ ବୟାସ ଫକିାଶ କଯଥିାଏ ।   
• ଫଗ୍ୀକଯଣ ଓ ଯଫିହନ ସୁଫଧିା ୄମାଗାଆଥାଏ । 
• ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ରଫୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସହାୟକ ଭରୂୟ ନୀତ ିକାମ୍ୟକାଯୀ କଯଫିା ନଭିୄେ 

ଏୄଜଣ୍ଟବାୄଫ କାମ୍ୟ କଯଫିା ।    
• ସବୟଭାନଙୁ୍କ େୟଂ ସହାୟତା, ସଞ୍ଚୟ ଓ ଈନ୍ନତ କୃଷି ାଆଁ ଈତ୍ସାହତି କଯ ିଏହାଯ 

ସବୟଭାନଙ୍କଯ ଅଥକି ସବାଥ୍କୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହନ ୄଦଆଥାଏ ।          
• କୃଷି ାଆଁ ଅଫଶୟକ ମଥା; ଫହିନ, ମନ୍ତ୍ରାତ ିଆତୟାଦ ିାଆଁ ଏକ ଫତିଯଣ ୄକନ୍ଦ୍ର ବାୄଫ 

କାମ୍ୟ କଯଥିାଏ ।  

• ଋଣ ସହତି ଦ୍ରଫୟ ଫକି୍ରିଫଟାକୁ ୄମାଡ ିସଭଫାୟ ଋଣ କାମ୍କ୍ରଭକୁ ଫଢାଆଫାୄଯ ସାହାମୟ 
କଯଥିାଏ ।     

ସମବାୟ 
ମାଧ୍ୟମୄର 
ବକି୍ରୟର 
ାଭସମୂହ 

୧. ଦ୍ରଫୟଯ ଈମୁକ୍ତ ଭରୂୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା  
୨. ନଶିି୍ଚତ ଗୁଣଫତ୍ତା ଫଜାୟ ଯଖିଫା  
୩. କାମ୍ୟକାଯୀ ଭୂଧନଯ ସୁଫଧିା  
୪. ାଶ୍ଵ୍ ଫକି୍ରିଫଟା ସୁଫଧିା 
୫. ରାବାଂଶ ଫଣ୍ଟନ  
୬. ସବୟ ଓ ଣ-ସବୟଙୁ୍କ ୄସଫା ୄମାଗାଆଫା  
୭. କାମ୍ୟବାଯ ଓ ଦାୟିତ୍ଵ  ୍ଣ ଫା ଫଣ୍ଟନ ଓ ତଦାଯ  କଯଫିା   

ପରିବା 
ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ପରିବା 
ସଂଗ୍ରହ ପଦ୍ଧତ ି
 

ଗଁାୄଯ ସଫୁ ଯିଫା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ଚାଷୀ ତାଙ୍କଯ ଯିଫା ହଞ୍ଚାଆ ାଯୁଥିଫା ବ ିଏକ ସ୍ଥାନ 
ଚହି୍ନଟ କଯଫିା ଅଫଶୟକ ମାହା ପରିବା ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଲ ବାୄଫ ଯଚିତି ୄହଫ ୄମଯିକ ି
ଓଭୄପଡ ଚାଷୀଭାୄନ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥ କହଥିାେ ି । ଏଯ ି ପ୍ରୄତୟକ ଗଁାୄଯ ୄଗାଟଏି 
ୄର ାଏଁ ପରିବା ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଲ ଚହି୍ନଟ କଯି ଯିଫା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ସଭଫାୟ ଏକ ଯିଫା ଯୁଟ 
ସଷିୃ୍ଟ କଯ ିଯିଫା ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ଜଣାଆ ୄଦଫା ଈଚତି । ଚାଷୀଭାୄନ ଫୟକି୍ତଗତବାୄଫ ଯଫିା 
ଫଜାଯକୁ ଫା ସଭଫାୟ ା କୁ ଅଣିଫା ଯିଫୄତ୍୍ତ, ପରିବା ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଲକୁ ଅଣି ତାଙ୍କ ନଜି 
ସଭଫାୟକୁ ଫକି୍ରି କଯିାଯିୄ ଫ । ଏତଦଫୟତୀତ, ଯିଫା ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ସଭଫାୟ ୄଦୈନକି 
ଯଫିା ସଂଗ୍ରହ ନଭିୄେ ନଜିେ (ମଦ ି ସଭବ ଛ)ି ଫା ବଡା ସୂତ୍ରୄଯ ୄଗାଟଏି ିକ- 
ଗାଡକୁି ନିୄ ୟାଜତି କଯିାଯିୄ ଫ । ୄକଈଁ ସଭୟୄଯ ୄକଈଁ ଗଁାୄଯ ଏହ ିଯିଫା ସଂଗ୍ରହ ଗାଡ ି
ହଞ୍ଚଫି ତା’ଯ ଏକ ଚାଟ୍ ତଅିଯ ିକଯ ିସଫୁ ଯିଫା ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ଜଣାଆଫା ସୄେ ସୄେ 
ପରିବା ସଂଗ୍ରହ ସ୍ଥଲୄର ରଗାଆ ୄଦଆାଯେ ି । ୄମଈଁ ଫୟକି୍ତ ଯଫିା ସଂଗ୍ରହ ନଭିୄେ 
ନିୄ ମାଜତି ୄହୄଫ ତାଙୁ୍କ କଭିଶନ ୄଦଫା ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଫା ଈଚତି ୄହଫ । ଯିଫା ସଂଗ୍ରାହକ 
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୮. ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ପାଆଁ କାମ:          
 

ଶେିାଥ୍ୀଭାନଙୁ୍କ କୁହାମିଫ ୄମ, ତାଙ୍କ ସଭଫାୟୄଯ ଥିଫା ସବୟଭାନଙ୍କଠାଯୁ ଯଫିା କ୍ରୟ କଯି 
ତା’ଯ ଫକି୍ରୟ  କଯଫିା ାଆଁ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତ କଯିୄ ଫ ଓ ଫକି୍ରୟଯ ହସିାଫ ଯଖି ଏକ ଭାସ ୄଯ 
ଏହାଯ ସଭୀୋ କଯିୄ ଫ । ସଭଫାୟ ମଦ ିଫକି୍ରୟ କଯଫିା ାଆଁ ଫୄନ୍ଦାଫସ୍ତ କଯିୄ ଫ ତା’ହୄର 
ଚାଷୀ ସବୟଭାୄନ ଯଫିା ଚାଷ କଯିଫାକୁ ୄପ୍ରାତ୍ସାହତି ୄହୄଫ ଓ ଏହା ଯଫିା ଚାଷୀଭାନଙ୍କଯ 
ଯଫିା ଫକି୍ରୟ ସଭବଦ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧି କଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି ।  
 
 

ଠକି ଓଜନ କଯ ିନ ିଯିଫା ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ସହ, ଯଫିା ଓଜନ ଓ ଦଯକୁ ଦୁଆଟ ିଚଠିାୄଯ 
ୄରଖିୄଫ ଓ ୄସଥିଯୁ ଚାଷୀଙୁ୍କ ୄଗାଟଏ ଚଠିା ୄଦୄଫ ଓ ନୟଟ ିପରିବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ  
ସମବାୟୄର ଦା ର କଯିୄ ଫ । 

ସମବାୟ 
ମାଧ୍ୟମୄର ବକି୍ରୟ 
ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତଷି୍ଠା 
କରିବା ପ ୄର 
କାରଣସମୂହ 

 ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥାୄଯ ଥିଫା କଭ୍ସଫୁକୁ ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟା ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଫତ୍୍ତନ 
ଦ୍ଵାଯା ଧିକ ଭାତ୍ରାୄଯ ଦୂଯ କଯାମାଆାୄଯ ।  

• ସଭଫାୟ ଋଣ ଫଡ ଭାତ୍ରାୄଯ ଫସି୍ତାଯ କଯିଫାାଆଁ ସଭଫାୟ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫକି୍ରିଫଟା 
ତେୟ ଅଫଶୟକ ୄଟ । ସଭଫାୟ ସୂତ୍ରଯୁ ଋଣ ସହାୟତା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କୃଷକଭାନଙୁ୍କ 
ତାଙ୍କ ଦ୍ରଫୟଯ ଧିକ ରାବ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ନଶିି୍ଚତ କଯିଫା ସଭଫାୟ ଠାଯୁ ଅଶା କଯା 
ମାଆଥାଏ ।  

• ସଭଫାୟ ବିତ୍ତିୄଯ ଫଜାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ସଭନିବତ ୄହାଆାଯିୄ ର ଦ୍ରଫୟ ଏକତ୍ରକିଯଣ, 
ଫଗ୍ୀକଯଣ, ଗଚ୍ଛତି ଓ ଯଫିହନ, ଫୀଭାକାଯଣ ଓ ଥ୍ରଗାଣ ଯ ିକାମ୍ୟ ସଫୁକୁ 
କଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ ୄହାଆଥାଏ ।  

ସାରାଂଶ ଓ 
ସମୀକ୍ଷା 
ଧିୄବଶନ 

ତାରିଭଦାତା ଦୁଆ ଦନି ଶେିାଯ ସାଯାଂଶ କଯିୄ ଫ ଓ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ପ୍ରଶନଥିୄର ତା’ଯ ଈତ୍ତଯ 
ଯଖିୄଫ ।   
ତାରିଭଦାତା ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚଯିୄ ଫ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କଛି ି

ଯଫିତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧି ର୍ଟଛି ିକ ି? 
 ସଭଫାୟ ଜଯଅିୄଯ ଯିଫା ଫକି୍ରୟ ସଭବଦ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧି ୄହରାକ?ି  
 ପ୍ରଦଶ୍ନଯୁ କ’ଣ ସଫୁ ଶଖିିୄର ?  
 ୄସଭାୄନ ଏହ ିତାରିଭଯୁ ଅଈ କ'ଣସଫୁ ଶଖିିୄର? 
 ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ସଭଫାୟୄଯ କିଯବିାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 
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Chart on Vegetable Crop Cycle Developed & Produced for 
Empowering Women Vegetable Growers 
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