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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 ପାଉୄଣ୍ଡସନ, 
ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ ଅନୁକୁରୟୄଯ ଓଡଶିାୄଯ ଭାରକାନଗିଯ,ି କାହାଣି୍ଡ ତଥା ୄ ାଦ୍ଧ୍ା ଜଲି୍ଲାଯ ୧୦ଟ ି
ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଂସ୍ଥାଯ ଆଛୁକ ଭହିା େୟଂ ସହାୟିକାୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ୄନଆ ଯଫିା ଚାଷ ଓ ‘ଶ୍ରୀ’ 
ପ୍ରଣାୀୄଯ ଧାନ ଚାଷ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄସଭାନଙ୍କଯ  ାଦୟ ନଯିାତ୍ତା ତଥା ଅଥକି ଭାନଦଣ୍ଡଯ ଉନ୍ନତ ି
ନଭିୄେ ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ ସଭଫାୟଭାନ ଗଠନ କଯାମାଉଛ ି। 
 
ଏହ ି “ମୃତି୍ତକା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ମୃତି୍ତକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରଚିାଲନା" ସଭବନ୍ଧୀୟ ତାରିଭ ୁସି୍ତକା ଭହିା ଯଫିା 
ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଙ୍କ ଦୀର୍ସ୍୍ଥାୟୀ ସଶକି୍ତକଯଣ (MKSP) ନଭିୄେ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ । ଏହା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫକିା 
ଭିଶନ (NRLM), ଓଡଶିା ଜୀଫକିା ଭଶିନ (OLM), ବାଯତ ସଯକାଯ ଏଫଂ ଓଡଶିା ସଯକାଯ ଓ 
ଭାଧ୍ୟଭ ପାଉୄଣ୍ଡସନଯ ଦୀର୍୍ ଭଅିଦୀ ପ୍ରତଶିତୃଯି ଂଶ ଫିୄ ଶଷ ୄଟ । ଏହ ି ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟ ି
ିଅଯିଙ୍କ (PRP) ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ଓ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫିୄ ଶଷ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ 
ଫୃଦ୍ଧ ିକଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 
 
ଅଶାକଯୁ, ଏହ ିୁସି୍ତକାଟ ିିଅଯି(PRP)ଭାନଙୁ୍କ ନଜି ଞ୍ଚଯ ସଅିଯି ଓ ଭହିା ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ର 
ଉୄଯ ଉମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୄକୌଶ ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ ସାହାମୟ କଯଫିା ସୄେ ସୄେ ଗଣିତ ଯଫିା/ଧାନ 
ଚାଷୀଙ୍କଯ ଭେ ନଭିୄେ ତୟେ ସହାୟକ ୄହଫ । 
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ତାିମ ୄମାଡୁ୍ୟର ଉପକ୍ରମଣିକା: 
ଏହ ି"ମୃତି୍ତକା ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ମୃତି୍ତକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଲନା" ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟିୄ ଯ ୫ ୄଗାଟ ିଫଷିୟ ଯହଛି ିୄମଉଁଥିୄଯ ଭତୃ୍ତକିା 
ଯୀକ୍ଷଣ ଓ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ସହ ଜୀଫେ ଭତୃ୍ତିକା କିଯି ଉଦି୍ଭଦ ଫୃଦ୍ଧଯି 
ଏକ ଭାଧ୍ୟଭ ତାହା ଫୁଝ ିୄହଫ । ଏତଦଫୟତୀତ,  ିଅଯି(PRP)ଙ୍କ ାଆଁ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣଗାଯୄଯ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ 
ବୟାସ (Practical) କଯିଫା ନଭିୄେ ଧା ଦନିଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଛ ି । ଏହାଦ୍ଵାଯା ିଅଯି(PRP)ଭାୄନ ଭତୃ୍ତକିା 
ଯୀକ୍ଷଣ ଓ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିଫା ସହ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ୄକୌଶ ଶଖିିାଯିୄଫ ।  
 

ତାିମ ଅଧିୄବଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି 
ଏହ ିୁସି୍ତକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ଓ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା 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 ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ୄର ାକୁ ଢଫିା ଅଫଶୟକ  
ୄଟ । ତାରିଭ ୂଫ୍ଯୁ ଶକି୍ଷା ଉକଯଣ ସଫୁ ୄମାଗାଡ କଯି ଯଖିଫା ଦଯକାଯ । ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟକୁି ନୁସଯଣ କଯଫିା 
ସଭୟୄଯ, ଥୄଯ ତୁୄଭ ଧିୄଫଶନ ଫା ଫଷିୟଫସୁ୍ତଯ ୄଭୌକି ଉାଦାନଗୁଡକି ଫୁଝସିାଯିଫା ୄଯ, ତୁଭଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ 
ଅଫଶୟକତା ନୁସାୄଯ ତୁୄଭ ତୁଭ ନୁବୂତଯୁି ଧିକ ତଥୟ ୄମାଡିାଯ ।  
  

ୄଯୄତୄବୄଲ ତାିମ ଚାିଥିବ: 
ତାରିଭଦାତା ବାୄଫ, ତାରିଭ ଦନିଟ ିସଫୁଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍୍ଣ୍ ଦଫିସ ୄଟ କାଯଣ ଏଆଥି ାଆଁ ତୁୄଭ ଏୄତସଫୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ି
କଯୁଥିର । ତୁଭ ାଆଁ ୄକୄତକ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍୍ଣ୍ କଥା ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଛ:ି 

- ତାରିଭ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠୄଯ ହଞୁ୍ଚ ହଞୁ୍ଚ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୁ । ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ସହଜ ଯିୄଫଶ ସଷିୃ୍ଟ କଯିଫ। 
- ଧିୄଫଶନ ଯିଚାନା କଯିଫା ସଭୟୄଯ ଶକି୍ତସମ୍ପର୍୍ଣ୍ ଓ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁହ । ତୁମର ଶକି୍ତ, ଦଯ ଶକି୍ତ ଓ ଉତ୍ସାହ 

ସ୍ତଯକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯଫି ।  
- ସଫ୍ଦା ନଶିି୍ଚତ କଯେୁ ୄମ, ଧିୄଫଶନ ଠକି ସଭୟୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ନଦି୍ଧ୍ାଯିତ ସୀଭାୄଯ ୄଶଷ ୄହଉଛ ି।  
- ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଅୄରାଚନାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ୄ ାରାଭୁ ୀ ପ୍ରଶନ କଯି ଉସଛାହତି କଯେୁ ।  ନଶିି୍ଚତ କଯ ୄମ, 

ତୁଭ ତୁନାୄଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ ଧିକ କହୁଛେ ି
 

ଅଧିୄବଶନ ପରିସମାପି୍ତ: 
 ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ 'ଘର କାମ' ଫଷିୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯେୁ ।  
 ତୁଭ ତାରିଭାଥ୍ୀଙୁ୍କ ଧନୟଫାଦ ୄଦଫ । ତୁୄଭ ଭଧ୍ୟ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କଠାଯୁ ତାଙୁ୍କ ଧିୄଫଶନଟ ିକିଯି ରାଗିରା ତାଙ୍କଯ 

ଭତାଭତ ସଂଗ୍ରହ କଯିାଯ ।  
 

ୄମାଡୁ୍ୟର ମୂୟାୟନ ଓ ମୂୟାଙ୍କନ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧ ିର୍ଟଛି ିକ ି? 
 ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣଗାଯୄଯ କଯିଥିଫା ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ବୟାସ କିଯି ରାଗିରା? 
 ୄସଭାୄନ ଏହ ିତାରିଭଯୁ ଅଉ କ'ଣସଫୁ ଶଖିିୄର? 
 ୄସଭାୄନ ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 
 ଯଫତ୍୍ତୀ ସଭୟୄଯ ୄକଉଁସଫୁ ତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ସନ୍ଦ କଯିୄଫ? 



 

Page 3 of 9 
 

୧. ସାମାଜକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା:  
 
ସାଧାଯଣତଃ ଚାଷୀଭାୄନ ଚଯିାଚଯତି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଚାଷ କଯଥିାେ ି ଏଫଂ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷI କଯନିଥାେ ି I  
ଭାଟ ିୄମାଗୁଁ ପସର ଉୄଯ ପ୍ରବାଫ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିନଥାେ,ି ନହିାତ ିକଛି ିସୁଫଧିା ୄହୄର ଥଫା 
ୄକୌଣସ ି କୃଷଫିତି୍ ଯାଭଶ ୍ୄଦୄର ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷI କଯଥିାେ ି I ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ 
ଜ୍ଞାନ ତ ି ଯକ୍ଷIଣତ୍ମକ ୄଟ ଏଫଂ ଅଜକିାରି ଫଜାଯ ଦ୍ଵାଯା ନୟିନ୍ତ୍ରତି ୄଟ ମଥା; ଯାସାମନକି ସାଯ 
ପ୍ରୄୟାଗ ଆତୟାଦ ିI ୄତଣୁ, ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ଓ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ 
ୄକୌଶ ସହ ଜୀଫେ ଭତୃ୍ତକିା କିଯ ି ଉଦି୍ଭଦ ଫୃଦ୍ଧଯି ଏକ ଭାଧ୍ୟଭ ତାହା ଫୁଝଫିା ନହିାତ ି ଜଯୁଯୀ 
ୄହାଆଡଛି ିI 
     

୨. ତାିମଦାତା: ଫଯଷି୍ଠ କୃଷିଫତି୍ ଓ ୄଯାଗୄାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଫିୄ ଶଷଜ୍ଞ    

୩. ତାିମାଥଥୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକଥୄର:  

 

ିଅଯିଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ନଜି ଞ୍ଚୄଯ ସଅିଯି ଓ ଭହିା ତଥା ନୟ 
ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ର ଉୄଯ ଚାଷ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଉମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ୄକୌଶ 
ୄମାଗାଆଥାେ ିI  

୪. ଉୄୟୟଶ:      

 

୧. ିଅଯିଭାନଙ୍କ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ଓ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ  
    ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ସହ ଜୀଫେ ଭତୃ୍ତକିା କିଯ ିଉଦି୍ଭଦ ଫୃଦ୍ଧଯି ଏକ 
     ଭାଧ୍ୟଭ ତାହା ଫୁଝିୄ ଫ I 
 

୨. ବଫଷିୟତୄଯ ଗଁାୄଯ ଭନି ିଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭତୃ୍ତକିା     
     ଯୀକ୍ଷI କଯିାଯିୄ ଫ I 

୫. ଅବଧି:   

 
 ଦୁଆ ଦନି 

୬. ଆବଶୟକ ତାିମ 
ଉପକରଣ: 

 
 

ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍, କାଟା, ଚକ  ଡ,ି ଏ-୪ ଅକାଯଯ ଧାକାଗଜ ଏଫଂ 
ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ଯେୀନ ୄେଚ କରଭ  ଓ ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ  
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୭. କାଯଥୟକଲାପ:            ଦବିସ -୧    
କାଯଥୟକଲାପ ସମୟ ପଦ୍ଧତ ି

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୮.୩୦ ଞ୍ଜୀକଯଣ  ାତାୄଯ ୄରଖିୄଫ  
ୋଗତଭ, ଯଚିୟ ପ୍ରଦାନ, ଅବିଭୁ ୟ ଅୄରାଚନା ୯.୦୦ ୄଭୌଖିକ ଓ ରିଖିତ ୄମାଗାୄମାଗ 
ଦୀର୍୍ସ୍ଥାୟୀ ଜୀଫକିା ନଭିୄେ ପସର ଉତ୍ପାଦନୄଯ ଭତୃ୍ତକିା 
ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅଫଶୟକତା 

୯.୩୦ 
ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ ଓ ବାଷଣ 

ଚା’ପାନ ବରିତ ି ୧୧.୦୦ – ୧୧.୧୫  
ଭତୃ୍ତକିା ନଭନୃା ସଂଗ୍ରହ ୄକୌଶସଭହୃ, ି.ଏଚ. ଓ 
ଏନ.ି.ୄକ. ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ କଯଫିା ନଭିୄେ ଚାଷୀ ସ୍ତଯୄଯ 
ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ଯ ଫୟଫହାଯ । 

୧୧.୧୫ 
 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୄଭାଜନ ୧୩.୦୦ – ୧୩.୪୫ 
ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣଗାଯୄଯ ବୟାସ (Practical) ୧୩.୪୫  ବୟାସ 

ଦବିସ -୨: 
କାଯଥୟକଲାପ ସମୟ ପଦ୍ଧତ ି

ପ୍ରଥଭ ଦନିଯ ଫଫିଯଣୀ ଠନ ୧୦.୦୦ ଠନ 
ଭତୃ୍ତକିା, ଭତୃ୍ତକିାଯ ଉାଦାନସଭହୃ, ଫବିିନ୍ନ ୄଶ୍ରଣୀବୂକି୍ତକଯଣ ଓ 
ଅଭ ଯିୄ ପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍୍ଣ୍ ଉାଦାନସଭହୃ ।  

୧୦.୩୦ 
ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚତି୍ର ଉସ୍ଥାନ 

ଚା’ପାନ ବରିତ ି ୧୧.୪୫ – ୧୨.୦୦   
ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ- ଭତୃ୍ତକିା ଉଦି୍ଭଦ ଫୃଦ୍ଧ ିଓ ୁଷି୍ଟସାଧନ ଯ ଏକ 
ଜୀଫେ ଭାଧ୍ୟଭ । ୧୨.୦୦ 

ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ଚତି୍ର ଉସ୍ଥାନ 

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୄଭାଜନ ୧୩.୦୦ – ୧୩.୪୫ 
ଭତୃ୍ତକିା ଣୁ ଜୀଫଫଜି୍ଞାନ ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଫୁଝାଭଣା 

୧୩.୪୫ 
ତତ୍ତ୍ଵ, ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ ଓ ଚତି୍ର 
ଉସ୍ଥାନ 

ସଭୀକ୍ଷା ଓ ଫଦିାୟୀ ଉତ୍ସଫ  ୧୬.୦୦  
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ଅଧିୄବଶନ ବଷିୟବସୁ୍ତ  ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ ବଷିୟବସୁ୍ତ 

ଅବିଭ ୁୟ ଅୄରାଚନା 
ତାରିଭଦାତା ଅଗଯୁ କାଡ୍ ୄଫାଡ୍ୄଯ ୄର ଥିଫା ତାରିଭଯ ଅବିଭୁ ୟକୁ ଅୄରାଚନା 
କଯିୄଫ ଓ ଅଫଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକଯଣ ୄଦୄଫ     

ଦୀର୍୍ସ୍ଥାୟୀ ଜୀଫକିା 
ନଭିୄେ ପସର 

ଉତ୍ପାଦନୄଯ ଭତୃ୍ତକିା 
ଯୀକ୍ଷଣଯ ଅଫଶୟକତା 

ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷା କଯିଫା ଦ୍ଵାଯା ଭାଟିୄ ଯ ପସରକୁ ଉରବ୍ଧ ଫସ୍ଥାୄଯ ଥିଫା ଫବିିନ୍ନ 
 ାଦୟସାଯଯ ଭାତ୍ରା ନଯୂିଣ କଯାମାଏ ।  ଏହା ଉୄଯ ଅଧାଯିତ କଯି ପସରାଆ ଁ
ନୁୄଭାଦତି ସାଯଯ ଭାତ୍ରା ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ କଯାମାଏ ।  ଏହା ଛଡା ଭାଟିୄ ଯ କ୍ଷାଯୀୟତା, ଭଳତା 
ଓ କ୍ଷତକିାଯୀ ରଫଣଯ ଭାତ୍ରା ନର୍ି୍ଣ୍ୟ କଯିହୁଏ ଏଫଂ ତତଜନତି ଭତୃ୍ତକିା ସଭସୟାଯ  ଫହିତି 
ସଭାଧାନ ାଆଁ ଉଚତି ଭତୃ୍ତକିା ସୁଧାଯକ ପ୍ରୄୟାଗ କଯାମାଆାୄଯ ।  ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷା 
କଯି ନୁୄଭାଦତି ସାଯ ପ୍ରୄୟାଗ ପୄଯ ପସର ଭୄଯ ଅଶାନୁଯୂକ ଫୃଦ୍ଧ ି ସମ୍ଭଫ 
ୄହାଆାଯିଛ ି।  

ଭତୃ୍ତକିା ନଭନୂା ସଂଗ୍ରହ 
ୄକୌଶସଭହୂ ଓ ି.ଏଚ. 
ଓ ଏନ.ି.ୄକ. ନଦି୍ଧ୍ାଯଣ 
କଯଫିା ନଭିୄେ ଚାଷୀ 
ସ୍ତଯୄଯ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ 
କଟି୍ ଯ ଫୟଫହାଯ । 

ନମୂନା ମାଟ ିସଂଗ୍ରହ: ଚାଷୀ ୄକ୍ଷତୄଯ  ସଂଗହୃୀତ ନଭୁନା ଭାଟ ିସଭୁଦାୟ ୄକ୍ଷତଯ ଭାଟଯି 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କଯିାଯୁଥିଫା ଅଫଶୟକ । ଏଥିାଆଁ ନଭିନରିଖିତ ଫଷିୟୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା 
ଦଯକାଯ: ପ୍ରତ ିଏକ ଏକଯ ଜଭିଯୁ  

- ସଫ୍ନଭିନ ୧୫ ଯୁ ୨୦ ଟ ିନଭୁନା ଭାଟ ିନିେୁ ।  
- ସଭତୁ ଜଭିଯୁ ହିଁ  ଭାଟ ିସଂଗ୍ରହ କଯେୁ  ।  
- ୄକଫ ଚାଷ ଭାଟ ି(ଉଯ ୬ ଆଞ୍ଚ) ସ୍ତଯଯୁ ଭାଟ ିନିେୁ ।  
- ନଭୁନା ଭାଟଯୁି ବରକଯି ସପା କଯି ସପା ରିଥିନୄଯ ଯ େୁ ।  

 
ସତକଥତା – ନଭିନରିଖିତ ସ୍ଥାନଭାନଙ୍କଯୁ ନଭୁନା ଭାଟ ିସଂଗ୍ରହ କଯେୁ ନ।ହିଁ  :     

o ତୟଧିକ ଓଦା ଜଭି  
o ହଡି କଡଯ  ଭାଟ ି 
o ଗଛ ତଯ ଭାଟ ି 
o  ତ ଗଦା ୄହାଆଥିଫା ଭାଟ ି 
o ସାଯ ପ୍ରୄୟାଗ ୄଯ  

ନମୁନା ମାଟ ିସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟ :  ଭାଟିୄ ଯ ପସର ନଥିଫା ସଭୟୄଯ ଓ ଭାଟ ିଶୁଷ୍କଥିଫା 
ଫସ୍ଥାୄଯ ନଭୁନା  ଭାଟ ିସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ଦଯକାଯ । ସାଧାଯଣତଃ ଗ୍ରୀଷମଋତୁ ଫା ପ୍ରାଯମି୍ଭକ     
ଶୀତଋତୁୄଯ ନଭୁନା ଭାଟ ିସଂଗ୍ରହ କଯାମାଆଥାଏ । 
 
ନମୁନା ମାଟ ିସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରଣାଲୀ: 
 ଭାଟଯି ଉଯ ୬ ଆଞ୍ଚ (୧୫  ୄସଭି) ସ୍ତଯୄଯ ହିଁ ସଭସ୍ତ ପସରଯ ୄଚଯ ଫଢଥିାଏ 

ଏଫଂ ସାଯ ପ୍ରୄୟାଗ ଭଧ୍ୟ ଏହ ିସ୍ତଯୄଯ ୄହାଆଥାଏ । ୄତଣୁ ଭାଟ ିଉଯ ୬ ଆଞ୍ଚ 
ସ୍ତଯଯୁ ନଭିନଭୄତ ନଭୁନା ଭାଟ ିସଂଗ୍ରହ କଯେୁ ।  

 ପ୍ରଥୄଭ ଜଭିଯ ଭାଟ ିସଂଗହୃୀତ ୄହଫାକୁ ଥିଫା ସ୍ଥାନଗୁଡକୁି ଚହି୍ନତି କଯି, ୄସଥିଯୁ ର୍ାସ 
ଓ ପସର ଫୄଶଷକୁ ଫାଛ ିଯଷି୍କାଯ କଯିଦିେୁ ।   

 ୄଗାଟଏି ପାଉଡା ସାହା  ଜଜ ି ସାହାମୟୄଯ ଫିଯୀତ ଦଗିୄଯ ତୀଜ୍କ ଫା ୄତଯଛା 
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ବାଫୄଯ ଦୁଆ ୄଚାଟ କାଆ ୄଗାଟଏି V ଅକାଯଯ ୬ ଆଞ୍ଚ ଗବୀଯଯ ଗାତ କଯେୁ ।  
 ୄସହ ିଗାତଯ ୄଗାଟଏି କଡଯୁ ୨ - ୩ ୄସଭି ୄଭାଟ ଭାଟସି୍ତଯ  ଯୁୁି ସାହାମୟୄଯ 

ସଂଗ୍ରହକଯି ନଭୁନା ଭାଟ ିରିଥିନୄଯ ଯ େୁ ।  ଏକ ଏକଯ ଜଭି ିଛା ସଫ୍ନଭିନ ୧୫ -
୨୦ ନଭୁନା ଭାଟ ିସଂଗ୍ରହ କଯେୁ । 

 ୧୫ - ୨୦ଟ ିନଭୁନା ଭାଟକୁି ଏକାଠ ିଭିଶାଆ ଦିେୁ ଏଫଂ ଏଥିଯୁ ନାଫନା ର୍ାସ 
ଫାଛଦିିେୁ ।       

 ଏହ ିଭାଟକୁି ୪ ବାଗୄଯ ଫବିକ୍ତ କଯି ୨ଟ ିଫିଯୀତ ବାଗକୁ ସଂଗ୍ରହ କଯି ନୟ ଦୁଆ 
ବାଗକୁ ପିେି ଦିେୁ ।  

 ଏହ ିଫବିକି୍ତକଯଣ ପ୍ରକି୍ରୟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄଶଷ ୫୦୦ ଗ୍ରାଭ ଉମୁକ୍ତ ନଭୁନା ଭାଟକୁି 
ଗୁଣ୍ଡ କଯି ଏଫଂ ଯିଷ୍କାଯ କଯି ସପା ରିଥିନ ଜଯି ଫା ଭାଟ ିଯୀକ୍ଷା କନା ଫୟାଗୄଯ 
ଯଖି ୄସଥିୄଯ ୄଗାଟଏି ଟୟାଗ ରଗାେୁ ।  

 ଏହ ିଟୟାଗୄଯ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଭ, ଠକିଣା, ୂଫ୍ ଓ ଯଫତ୍୍ତୀ ପସରଯ ଫଫିଯଣୀ ୄରଖି 
ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷାଗାଯକୁ ଠାେୁ ।      
 

ପି.ଏଚ. ଓ ଏନ.ପି.ୄକ. ନଦି୍ଧଥାରଣ କରିବା ନମିୄେ ଚାଷୀ ସ୍ତରୄର ମୃତି୍ତକା ପରୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ର 
ବୟବହାର: 
ିଅଯି ଭାୄନ ତାରିଭଯୁ ଶଖିିଫା ନୁମାୟୀ, ପ୍ରଥୄଭ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୂଫ୍ଯୁ  
ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆ ଅସିଥିଫା ଭାଟକୁି ଯୀକ୍ଷା କଯି ଏଥିୄଯ ୄକୄତ ଭତ୍ୱ, େଯତ୍ୱ, ି.ଏଚ. 
ଓ ଏନ.ି.ୄକ. ଛ ିନଦି୍ଧ୍ାଯଣ କଯ ିୄଦ ାଆ ଅୄରାଚନା କଯିୄ ଫ ଓ ଭାଟ ିଯୀକ୍ଷାଯ ଅଫଶୟକତା 
ସଭବନ୍ଧୄଯ ଚାଷଭିାନଙୁ୍କ ଫୁଝାଆୄଫ  ।   

ଭୃତ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣଗାଯୄଯ 
ବୟାସ (Practical) 

ତାରିଭଦାତା ପ୍ରଥୄଭ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୂଫ୍ଯୁ  ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆ ଅସିଥିଫା 
ଭାଟକୁି ଯୀକ୍ଷା କଯି ଏଥିୄଯ ୄକୄତ ଭତ୍ୱ, େଯତ୍ୱ, ି.ଏଚ. ଓ ଏନ.ି.ୄକ. ଛ ି
ନଦି୍ଧା୍ଯଣ କଯ ିୄଦ ାଆ ଅୄରାଚନା କଯିୄ ଫ । ଏହାପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ପର୍ତ୍ୟେକ 

ତାଲିମାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ଫୟଫହାଯ କଯ ିଭାଟକୁି ଯୀକ୍ଷା କଯିଫାକୁ କହିୄ ଫ 
ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଏହା ସିଅଯିଭାନଙୁ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ଞ୍ଚୄଯ ଚାଷିଭାନଙୁ୍କ କିଯି ଫୁଝାଆୄଫ 
ତାହା କହିୄ ଫ ।   

ଭତୃ୍ତକିା, ଭତୃ୍ତକିାଯ 
ଉାଦାନସଭୂହ, ଫବିିନ୍ନ 
ୄଶ୍ରଣୀବୂକି୍ତକଯଣ ଓ ଅଭ 
ଯିୄପ୍ରକ୍ଷୀୄଯ ଗୁଯୁତ୍ୱୂର୍୍ଣ୍ 

ଉାଦାନସଭୂହ 

ମୃତି୍ତକା: bì_éÂe C_eòbûM ù~Cñ[ôùe Cnò\ aùX aû ~ûjû Cnò\ aXòaû _ûAñ 

C_~êq, ZûjûKê céତ୍ତòKû aû cûUò Kêjû~ûGö Gjû LYòR faY I ùR÷aòK aÉê 

]ûeY Keò[ûGö gòkûeê jó céତ୍ତòKûùe C_ôତ୍ତò ùjûA[ûGö bì_éÂùe [ôaû gòkû aû 

_âÉe LŠcû^ ùbøZòK Gaõ eûiûd^òK _eòaତ୍ତð^ ù~ûMêñ Pê‰ðúba^ ùjZê LŠ 

aòLŠòZ ùjûA céତ୍ତòKûùe _eòaତ୍ତð^ jêGö Rkaûdê Gaõ Cତ୍ତû_ ù~ûMêñ gòkûLŠcû^ 

aûe´ûe iõùKûP^ I _âiûeY ùjaû\ßûeû ùi[ôùe `ûU iéÁò jêGö gòCkò, QZê, 

MQ, _Zâ, ùPeeê @cæ leòZ jêGö Gjò @cæ \ßûeû gòkû aû _âÉe LŠcû^ùe 

eûiûd^òK _âKòdû Zßeû^ßòZ jêG, `kùe Gjû bûwòeêRò ùQûU ùQûU @Yêùe 

_eòaତ୍ତð^ jêGö Gjû ùKùZK ùR÷aòK Gaõ @ùR÷aòK _\û[ðùe cògò _eòùagùe 
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céତ୍ତòKûùe _eòYZ jêGö _é[ôaú _éÂùe 1Aଞ୍ଚ  aû 2.5 ùicò cûUò Zò@ûeò _ûAñ 

_âûd 800eê 1000 ahð fûùଗ ö 

céତ୍ତ òKûe C_û\û^: LYòR faY - 45%, ùR÷a aÉê - 5%, Rk - 25% ଓ 
aûdê - 25% 

céତ୍ତ òKû ld KY?: bì_éÂe C_eòbûMe cûUò ù]ûA ùjûA ^Á ùjûA~òaûKê 

céତ୍ତòKû ld Kêjû~ûGö  

céତ୍ତ òKû lde aûjûK : Rk, RúaR«ê, aûdê, bì-Pk^, icê\â, ae` @ZWÿû Liòaû 

céତ୍ତ òKû lde _âKûe : 

- ahðû ùUû_û  

- aWÿ^ûk 

-icê\â @aaûjòKû ld  
- Ée ld 

-ù]ûWÿû  

- cûUò @ZWÿû @ald  
- ùQûU ^ûk  

- ^\ú @aaûjòKû ld 

 

 céତ୍ତ òKû lde KûeYicìj ùjfû: 

୧. ùbøùMûkòK iÚòZò 

୨. cûUòe MêY I flY   
୩. bìcò C_ùe iaêRòcûe @bûa 

୪. ùfûKue iûcûRòK I   

    @[ðù^÷ZòK @aiÚû  

୫. @]ôK aéÁò_ûZ  

୬. R^iõLýû I Méj_ûkòZ _gê  

    iõLýû aé¡ò  

୭. a^ýû Gaõ ceêWÿò 

ùR÷aòK C_ûdùe céତ୍ତ òKû iõelY: 

1. ]ûWÿò Pûh 

2. ic_Z^ ]ûWÿòPûh 

3. Rcò @ûzû\^ aû ùNûùWÿA eLôaû 

4. aò^û jkùe aû Kcþ jkùe Pûh 

5. cògâòZ Pûh 

6. @ûzû\òZ Pûh 

7. _~ðýûd `if 

8.ùMûUòG Pûhùe @^ýGK Pûh Keòaû 

9. aél ùeû_Y 

 

ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ- ଭତୃ୍ତକିା 
ଉଦି୍ଭଦ ଫୃଦ୍ଧ ିଓ ୁଷି୍ଟସାଧନଯ 
ଏକ ଜୀଫେ ଭାଧ୍ୟଭ 

କଥାୄଯ ଛ ି“ୄମଭିତ ିଭାଟ ିୄସଭିତ ିପ”  ଫା ଭାଟ ିଗୁୄଣ ପ । “ଅଭ ଗଛ 
ଅଭ ଡାତଯ, ଅଭଯ ିୄକ୍ଷତକୁ ହୁେ ିସାଯ” ।  ୄତଣୁ ଭାଟଯି ୋସ୍ଥୟ ବର ଛ ିତ 
ଚାଷୀଯ ଧାଯୁ ଧିକ ସଭସୟା ସଭାଧାନ ୄହାଆଗରା ୄଫାରି ଜାଣ । ୄଜୈଫକି 
ଦ୍ଧତିୄ ଯ କୁହାମାଏ ଭାଟଯୁି ଉତ୍ପାଦତି ଜନିଷିକୁ ଭାଟକୁି ୄଦୄର ଭାଟ ିଉଫ୍ଯ ଓ 
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ୋସ୍ଥୟଫାନ ୄହାଆଥାଏ । ଏହାଯ ଥ୍ ୄହରା ଅୄଭ ପସର ଭ କରାୄଯ ୄମଉଁ 
ସଫୁ ଜନିଷି ଯହମିାଏ ମଥା; ଡାତ୍ର, ନଡା, ଗଛ ଭୂ ଆତୟାଦକୁି ୄସଠ ିଛାଡ ିୄଦଫା 
ଉଚତି ଓ ଚାଷ ୂଫ୍ଯୁ ଫା ଜଭି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସଭୟୄଯ ୄସଗୁଡକୁି ଜାଆ ୄଦୄର ତାହା 
ସଭୟକ୍ରୄଭ  ତୄଯ ଯଣିତ ୄହାଆଥାଏ ଓ ଭାଟକୁି ଉଫ୍ଯ କଯାଆଥାଏ ଏଫଂ ଭାଟ ି
ଜୀଫେ ୄହାଆଉୄଠ ଓ ଅଣଙ୍କ ପସରକୁ ସୁଜାସୁପା କଯଥିାଏ ।         

ଭତୃ୍ତକିା ଣୁ ଜୀଫଫଜି୍ଞାନ 
ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଫୁଝାଭଣା 

ଭତୃ୍ତକିା ଉଦି୍ଭଦ ଓ ଣୁ ଜୀଫଭାନଙ୍କ ର୍ଯ । ଭାଟିୄ ଯ ୄନକ ଉଦି୍ଭଦ ଓ ଜୀଫ ଓ 
ଣୂଜୀଫ ଫସଫାସ କଯେ ି। ସଭସ୍ତ ଉଦି୍ଭଦ, ଜୀଫ ଓ ଣୂଜୀଫ ଅଭ ପସର ାଆଁ 
ହତିକାଯକ । ଭାଟିୄ ଯ ଜଅି ଫା ୄକଞ୍ଚଅୁ, ିମୁ୍ପଡ ିଜନ୍ଦା ଆତୟାଦ ିଫହୁତ ପ୍ରକାଯଯ 
ୄାକୄଜାକ ଓ ୄସଭାନଙ୍କଯ ରାବ୍ା ଯହଥିାେ ି। ୄସଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଅଭ  ାରି 
ଅଖିକୁ କଛି ିୄଦ ା ମାଅେ ିଓ ୄନକ ୄଦ ା ମାଅେ ିନାହିଁ ।  ଏଭାୄନ ସଫୁ ଅଭ 
ଉଦି୍ଭଦ ଫା ଗଛକୁ ଥୃିଫୀ ଷୃ୍ଟକୁ ଅଣିଫାୄଯ ସହାୟକ ୄହାଆଥାେ ି। ଏଭାୄନ ସଫୁ 
ପ୍ରାୟତଃ ଉଯ ଭାଟିୄ ଯ ଯହଥିାେ ିକାଯଣ ଏଠ ିଭଳଜାନ ଚପ୍ରଚ ୄହାଆଥାଏ  ଓ 
 ାଦୟସାଯ ଭିଥିାଏ । ଅୄଭ ଯସାୟନକି ସାଯ ଓ କୀଟନାଶକ ଫୟଫହାଯ 
କୄର ଏହ ିଉଦି୍ଭଦ ଓ ଣୁ ଜୀଫଭାୄନ ଭଯମିାଆଥାେ ିଓ ଅୄସ୍ତ ଅୄସ୍ତ ଭାଟଯି 
ଉଫ୍ଯତା କଭି କଭି ମାଏ ।  ୄତଣୁ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଚାଷ କଯଫିା ସହ ୄଜୈଫକି 
 ତ, ସାଯ ଓ କୀଟନାଶକ ଫୟଫହାଯ କଯିଫା ଉଚତି ।     

ସଭୀକ୍ଷା 

ତାରିଭଦାତା ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚାଯିୄଫ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧ ିର୍ଟଛିକି ି? 
 ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣଗାଯୄଯ କଯିଥିଫା ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ ବୟାସ କିଯି ରାଗିରା? 
 ୄସଭାୄନ ଏହ ିତାରିଭଯୁ କ'ଣସଫୁ ଶଖିିୄର? 
 ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ କିଯିବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 
 ଯଫତ୍୍ତୀ ସଭୟୄଯ ୄକଉଁସଫୁ ତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ସନ୍ଦ କଯିୄଫ? 

୮. ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ:          
 

ଶକି୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙୁ୍କ କୁହାମିଫ ୄମ, ତାଙ୍କ କଭସ୍୍ଥୀୄଯ େତଃ ୩ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଗଁାୄଯ ତାଙ୍କଯ ିଜଭିଯୁ ଭାଟ ି
ଅଣି (ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ ଫୟଫହାଯ କଯ)ି ଯୀକ୍ଷା କଯିୄ ଫ ଓ ଏହାଯ ଉଦାନସଭୂହ ଫଷିୟୄଯ 
ୄସହ ି ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ସହ ଅୄରାଚନା କଯିୄ ଫ । ଏହା ଶକି୍ଷାଥ୍ୀ ଭାନଙ୍କଯ ଭତୃ୍ତକିା ଯୀକ୍ଷଣ କଟି୍ 
ଫୟଫହାଯ କଯଫିାୄଯ ଅତ୍ମ ଫଶି୍ଵାସ ଫଢାଆଫା ସହ ଭତୃ୍ତକିା ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ି
କଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 
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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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