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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 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 ି“`if ù~ûR^û I ùR÷aòK _¡Zòùe _eòaû Pûh" 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 ଭିଅଦୀ ପ୍ରତଶିତୃଯି ଂଶ ଫିୄ ଶଷ ୄଟ । ଏହ ି ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟ ି
ିଅଯିଙ୍କ (PRP) `if ù~ûR^û I ùR÷aòK _¡Zòùe _eòaû Pûh ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫିୄ ଶଷ ଜ୍ଞାନ ଓ 
ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି । 
 
ଅଶାକଯୁ, ଏହ ିୁସି୍ତକାଟ ିିଅଯି(PRP)ଭାନଙୁ୍କ ନଜି ଞ୍ଚଯ ସଅିଯି ଓ ଭହିା ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ୄେତ୍ର 
ଉୄଯ `if ù~ûR^û I ùR÷aòK _¡Zòùe _eòaû Pûh ସଭବନ୍ଧୀୟ ଉମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ 
ୄମାଗାଆଫା ାଆଁ ସାହାମୟ କଯଫିା ସୄେ ସୄେ ଗଣିତ ଯଫିା/ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କଯ ଭେ ନଭିୄେ 
ତୟେ ସହାୟକ ୄହଫ । 
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ତାରିଭ ଣ୍ଡଭାଡୁୁରଯ ଉକ୍ରଭଣିକା: 
ଏହ ି"`if ù~ûR^û I ùR ÷aòK _¡Zòùe _eòaû Pûh" ତାରିଭ ୁସି୍ତକାଟିୄ ଯ ଯହଥିିଫା ଫଷିୟ ଗୁଡକି ୄହଉଛ,ି 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 ତଅିଯ,ି 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 `if ù~ûR^û I ùR ÷aòK 

_¡Zòùe _eòaû Pûh ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିାଯିୄଫ ।  
 

ତାରିଭ ଅଧିଣ୍ଡଫଶନ ାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ:ି 
ଏହ ି ୁସି୍ତକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ `if ù~ûR^û I ùR÷aòK _¡Zòùe _eòaû Pûh 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 ଶେିା 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 ।  
  

ଣ୍ଡମଣ୍ଡତଣ୍ଡଫଣ୍ଡ ତାରିଭ ଚାରିଥିଫ: 
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 ଉତ୍ସାହୀ ଯୁହ । ତୁଭଯ ଶକି୍ତ, ଦଯ 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 ି।  
 

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

ଭତାଭତ ସଂଗ୍ରହ କଯିାଯ ।  
 

ଣ୍ଡଭାଡୁୁରଯ ଭୂରୁାୟନ ଓ ଭୂରୁାଙ୍କନ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧ ିର୍ଟଛି ିକ ି? 
 ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ, ହାଣି୍ଡ  ତ ତଅିଯି ଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ ଆତୟାଦ ିକଯିଫା ବୟାସ କିଯି ରାଗିରା? 
 ୄସଭାୄନ ଏହ ିତାରିଭଯୁ ଅଉ କ'ଣସଫୁ ଶଖିିୄର? 
 ୄସଭାୄନ ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 
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୧. ସାଭାଜକି ପ୍ରାସଙି୍ଗକତା:  
 
ଅଭ ବାଯତୄଯ ୄଜୈଫକି ଚାଷ ତ ି ୁଯାତନ ୄଟ । କଥାୄଯ ଛ ି ‚ଚାଷ ତଯ ତଯ ଫଣଜି ଭଠ” । 
ସାଧାଯଣତଃ ଚାଷୀଭାୄନ ଚଯିାଚଯତି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ୄମଉଁ ଋତୁୄଯ, ତାଙ୍କ ଜଭିଯ ପ୍ରକାଯ ନୁମାୟୀ, ୄସହ ି
ଚାଷ କଯଥିାେ ି ।  ଋତୁ ଅନୁମାୟୀ ାଣିାଗକୁ ୄଦଖି ଭଞି୍ଜ/ଫହିନ ଫୁଣ ି ଥାେ ି ଫା ୂଫ ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ ତ ି
ୄଯାଣ କଯଥିାେ ି ।  ଅଜକିାରି ଫଜାଯ ଦ୍ଵାଯା ପ୍ରବାଫତି ୄହାଆ ଓ ଧିକ ଭ ଅଶାୄଯ ଯସାୟନକି 
ସାଯ ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୄୟାଗ ଆତୟାଦ ି ଫହୁତ ଫଢମିାଆଛ ି ଏଫଂ ଏହାଯ କୁଯଣିାଭ ତ ି ବୟାନକ 
ୄଯାଗଫୟାଧି ଯୂୄଯ ୄଦଖିଫାକୁ ଭିୁଛ ି । ଫିୄ ଶଷ କଯ ି ଗଯଫି ୄରାକଭାୄନ ତୟଧିକ ୄଯାଗାକ୍ରାେ 
ୄହାଆ  ର୍୍ଚ୍ାଧିକ ଡାକ୍ତଯୀ ଚକିସିଛା କଯାଆାଯେ ିନାହିଁ ଓ ମଦ ିକୄର ତା’ୄହୄର ଋଣ ବାଯ ଫଢମିାଏ । 
ୄଜୈଫକି ଚାଷ ଭତୃ୍ତକିା ୋସ୍ଥୟ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ାଆଁ  ସୄଫା୍ତୃ୍କଷ୍ଟ ୄଟ ।  ୄତଣୁ, ଚାଷଯ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ 
ଯଚିାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌକି ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୁଝଫିା ସହ କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ ଓ ହାଣି୍ଡ 
 ତ ତଅିଯ ିଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ କଯଫିା ଆତୟାଦ ିଶେିା କଯଫିା ନହିାତ ିଅଫଶୟକ I 
     

୨. ତାରିଭଦାତା: ଫଯଷି୍ଠ କୃଷିଫତି ଓ ୄଯାଗୄାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଫିୄ ଶଷଜ୍ଞ    

୩. ତାରିଭାଥଥୀଙ୍କ 
ସମ୍ପକଥଣ୍ଡଯ: ିଅଯି ଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ସଅିଯି ଓ ଗଁାଯ ଚାଷୀ ଫିୄ ଶଷକଯ ିଭହିା 

ଚାଷିଭାନଙୁ୍କ ୄଜୈଫକି ଚାଷ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ୄଦଆଥାେ ି ।  

୪. ଉଣ୍ଡୟୁଶ: 

 

୧. `if ù~ûR^û I ùR÷aòK _¡Zòùe _eòaû Pûh ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ  
    ଫୃଦ୍ଧ ିକଯିାଯିୄଫ ଓ ଫବିିନ୍ନ ୄଜୈଫକି ସାଯ,  ତ, କୀଟନାଶକଯ ଉାୄଦୟତା  
    ସପକ୍ୄ ଯ ଜାଣିୄ ଫ ।   
୨. କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ ହାଣି୍ଡ  ତ ତଅିଯ ିଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ   
    କଯଫିା ବୟାସ କଯିୄ ଫ? 

୫. ଅଫଧି: 

 
ଦୁଆ ଦନି  

୬. ଆଫଶୁକ ତାରିଭ 
ଉକଯଣ: 

 

କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ ହାଣି୍ଡ  ତ ତଅିଯ ିଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ ାଆ ଁ
ଅଫଶୟକ ସାଭଗ୍ରୀ, କାଟା, ଚକ  ଡ,ି ଏ-୪ ଅକାଯଯ ଧା କାଗଜ ଏଫଂ 
ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ାଆଁ ଯେୀନ ୄେଚ କରଭ ଓ ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ   
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୭. କାମଥୁକା:            ଦଫିସ -୧    

କାମଥୁକା ସଭୟ ଦ୍ଧତ ିଓ ଉକଯଣ  
ଞ୍ଜୀକଯଣ 

୧୦.୦୦ 
ଞ୍ଜୀକଯଣ  ାତା, କରଭ ଓ ୄେନଂି 
ଫସ୍ତାନୀ   

ୋଗତଭ, ଯଚିୟ, ତାରିଭ ଅବିଭୁ ୟ 
ଅୄରାଚନା, ଫଫିଯଣୀକାଯ ଚୟନ  

୧୦.୧୫ 
ଦୀ, ୄଭୌଖିକ ୄମାଗାୄମାଗ, ଚାଟ୍ୄଯ 
ରିଖିତ ତାରିଭ ଅବିଭୁ ୟ 

ତାରିଭାଥ୍ୀ ଶଖିିଫାକୁ ଚାହୁଁଥିଫା ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 
ଉୄଯ ଅୄରାଚନା 

୧୦.୪୫ ୄଭୌଖିକ ଓ ରିଖିତ 

ଚା’ାନ ଫଯିତ ି ୧୧.୧୫ – ୧୧.୩୦ 
ପସର କାଟଫିା କ’ଣ? ଏହାଯ 
ଅଫଶୟକତାଏଫଂ ଗୁଯୁତ୍ଵ (ଯଫିା’ଯ ର୍ୄଯାଆ 
ଅଫଶୟକତା, ଫଜାଯ, ଅଫଶୟକତା - ଚାହଦିା 
ତତ୍ତ୍ଵ, ଅଫଶୟକତା- ଚାହଦିା ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା 
ପଯକ ଏଫଂ ଓଡଶିା ଯିୄ ପ୍ରେୀୄଯ ଋତୁ 
ନୁମାୟୀ ପସର ଓ ପସର ଭିଫିା)        

୧୧.୩୦ 

ଅୄରାଚନା, ଦୄଯ ଭସି୍ତେ ଝଡ଼, ିିଟ ି
ଉସ୍ଥାନା, ସପ କାହାଣୀ, 

ଚାଟ୍ କାଗଜ / ଧା ୄଫାଡ,୍ ଭାକ୍ଯ ଓ  
ୄେଚ କରଭ, ଏରସଡ଼ି ିୄପ୍ରାୄଜକଟଯ 

- ସାଧାଯଣ ଚାଷ ଫନାଭ ୄଜୈଫକି ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵକୁ     
   ଫୁଝଫିା 
- କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର, ଓ ଜୀଫାଭତୃ ତଅିଯ ି 
   ପ୍ରଦଶ୍ନ  
- ହାଣି୍ଡ  ତ ଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ ତଅିଯ ି 
  ପ୍ରଦଶ୍ନ  

୧୨.୩୦ 

ଅୄରାଚନା, ଭସି୍ତେ ଝଡ଼ ଓ ୄାଷ୍ଟଯ, 
ଲାଷି୍ଟକ ଡ୍ରଭ, ନଭିବ, ଯ  ଓ କଯଞ୍ଜ ତ୍ର, 

ୄଗାଫଯ, ୄଗାଭୁତ୍ର ଓ ନୟାନୟ 
ଅଫଶୟକୀୟ ଜନିଷି 

ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ଣ୍ଡବାଜନ ୧୩ .୩୦ – ୧୪ .୩୦ 
ଯଫିା ପସର ୄମାଜନାଯ ୄକୌଶ-ଗୁଯୁତ୍ଵ, 
ୄଭୌକା, ଋତୁ ନୁମାୟୀ ପସର, ଯଫିା ପସର 
ୄମାଜନାଯ ଫବିିନ୍ନ ଦଗି, ଫୟକି୍ତଗତ ଯଫିା 
ଚାଷୀ ଓ ଯଫିା ସଭଫାୟ ନଭିୄେ ପସର 
ୄମାଜନାଯ ଯୂୄଯ , ଯସିଯ ଓ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଫିଦସଫୁ    

୧୪.୩୦ 

ିିଟ ିଉସ୍ଥାନା, ସହବାଗୀ ଅୄରାଚନା, 
ରିଖିତ ଚାଟ୍ କାଗଜ, ଠାଅି ୄଟ, 
ୄଫାଡ,୍   ଭାକ୍ଯ କରଭ, ଏରସଡ଼ି ି

ୄପ୍ରାୄଜକଟଯ ଓ େରୀନ, ୄରଟ, ିିଟ ି
ସଡ଼ି,ି ହାତୄର ା 

ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଜଲି୍ଲା ୱ୍ାଯ ିପସର ୄମାଜନା ୧୬.୦୦ ଭସି୍ତେ ଝଡ଼, ଦୀୟ କାଭ–ଜଲି୍ଲା ୱ୍ାଯ ି
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ପ୍ରସୁ୍ତତ ି ପସର ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ/ି ିିଟ ିଭାଧ୍ୟଭୄଯ 
। ୄଫାଡ,୍ ଭାକ୍ଯ କରଭ, ୄରଟ, ଋତୁ 
ନୁମାୟୀ ପସର କୟାୄରଣ୍ଡଯ, ହାତୄର ା 

ଯଫିା ପସର ଯଚିାନା ଉୄଯ ବିଡଓି 
ପ୍ରଦଶ୍ନ  

୧୭.୩୦ 
ଦୃଶୟଶ୍ରାଫୟ ପ୍ରଦଶ୍ନ,ଏରସଡ଼ି ିୄପ୍ରାୄଜକଟଯ 
ଓ େରୀନ, ୄରଟ 

                            ଦଫିସ -୨: 
କାମଥୁକା ସଭୟ ଦ୍ଧତ ି

୧ଭ ଦନିଯ ଫଫିଯଣୀ ଠନ/୨ୟ ଦନିଯ 
ଫଫିଯଣୀକାଯ ଚୟନ 

୧୦.୦୦ ୄଭୌଖିକ ଉସ୍ଥାନା 

ୄଜୈଫକି ଯଫିା ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ ଓ ସପ କାହାଣୀ 

୧୦.୩୦ 

ିିଟ ିଉସ୍ଥାନା ଓ ସହବାଗୀ 
ଅୄରାଚନା ଓ ଦୀୟ କାଭ  
ୄଫାଡ,୍ ଭାକ୍ଯ କରଭ, ଏରସଡ଼ି ି
ୄପ୍ରାୄଜକଟଯ ଓ େରୀନ, ୄରଟ  

ଚା’ାନ ଫଯିତ ି ୧୧.୩୦ – ୧୧.୪୫  
ଯଫିା ଚାଷ ଉୄଯ ଦୀୟ କାଭଯ 
ଉସ୍ଥାନା ୧୧.୪୫ 

ିିଟ ିଉସ୍ଥାନା, ଅୄରାଚନା, ୄଫାଡ,୍ 
ଭାକ୍ଯ କରଭ, ଏରସଡ଼ି ିୄପ୍ରାୄଜକଟଯ ଓ 
େରୀନ, ୄରଟ, ଠାଅି ୄଟ  

ଫବିିନ୍ନ ଦ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯଥିିଫା ଯଫିା ପସର 
ୄମାଜନା ଉୄଯ ଅୄରାଚନା ଓ ଫଶିାଯଦୀୟ 
ଭେଫୟ    

୧୨.୩୦ 

ଭସି୍ତେଝଡ଼, ଅୄରାଚନା, ପସର ୄମାଜନା 
ନଥିଯ ଯଫିତ୍ତ୍ନ, ୄଫାଡ,୍  ୄେଚ ଓ ଭାକ୍ଯ 
କରଭ, ୄରଟ ଓ ଏରସଡ଼ି ିୄପ୍ରାୄଜକଟଯ 
ଓ େରୀନ  

ଭଧ୍ୟାହ୍ନ ଣ୍ଡବାଜନ ୧୩.୩୦ – ୧୪.୩୦  
ନୁଷ୍ଠାନ ୱ୍ବାଯୀ ଫାଷକି ୄମାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ ି 

୧୪.୩୦ 

ଭସି୍ତେ ଝଡ଼, ଅୄରାଚନା, ଉସ୍ଥାନା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ,ି ଚାଟ୍ କାଗଜ/ୄଫାଡ,୍ ୄେଚ ଓ 
ଭାକ୍ଯ କରଭ, ୄରଟ ଓ ଏରସଡ଼ି ି
ୄପ୍ରାୄଜକଟଯ ଓ େରୀନ 

ନୁଷ୍ଠାନ ୱ୍ବାଯୀ ଫାଷକି ୄମାଜନା ଉସ୍ଥାନା ଓ 
ପ୍ରତପିନ, ଫଶିାଯଦୀୟ ଭେଫୟ, ଯଫିତ୍ତ୍ନ ଓ 
କାମ୍ୟ ୄମାଜନା ସଂୂର୍୍ଣ୍    

୧୫.୩୦ ସହବାଗୀ ଅୄରାଚନା, ଶଭିୁୄ ରସନ 

ତାରିଭ ସଭୀୋ ଓ ତାରିଭ ସଭାନ  ୧୬.୩୦ ରିଖିତ ସଭୀୋ କାଗଜ ଓ ୄଭୌଖିକ ସଭୀୋ  
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ଅଧିଣ୍ଡଫଶନ 
ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 

ସଂୂର୍ଣ୍ଥ ଫଷିୟଫସୁ୍ତ 

ଅବିଭୁ ୟ 
ଅୄରାଚନା 

ତାରିଭଦାତା ଅଗଯୁ କାଡ୍ ୄଫାଡ୍ୄଯ ୄର ଥିଫା ତାରିଭଯ ଅବିଭୁ ୟକୁ 
ଅୄରାଚନା କଯିୄ ଫ ଓ ଅଫଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକଯଣ ୄଦୄଫ ।      

ପସର କାଟଫିା 
କ’ଣ? ଏହାଯ 
ଅଫଶୟକତାଏଫଂ 
ଗୁଯୁତ୍ଵ (ଯଫିା’ଯ 

ର୍ୄଯାଆ 
ଅଫଶୟକତା, 
ଫଜାଯ, 

ଅଫଶୟକତା - 
ଚାହଦିା ତତ୍ତ୍ଵ, 
ଅଫଶୟକତା- 
ଚାହଦିା ଭଧ୍ୟୄଯ 
ଥିଫା ପଯକ ଏଫଂ 

ଓଡଶିା 
ଯିୄ ପ୍ରେୀୄଯ 
ଋତୁ ନୁମାୟୀ 
ପସର ଓ ପସର 

ଭିଫିା) 

ପସର କାଟଫିା କ’ଣ? 
“କଥାୄଯ ଛ ିଫୁଣି ଥିୄର ଦାୟୀ”- ଏହାଯ ଥ୍ ୄହରା ମଦ ିଫହିନ ଫୁଣି ଥିଫା ଫା ଚାଯା 
ୄଯାଣ କଯଥିିଫ ତାୄହୄର ହିଁ  ପସର ଭ ଫା କାଟ ିାଯଫି । ପସର କାଟଫିା ଫା 
ଭ କଯଫିା ଥ୍, ପସର ଭ ଉୄମାଗୀ ଫା  ାଚଫିାୄଯ ୄସସଫୁକୁ ଜଭିଯୁ 
ଏକାଠ ି କଯିଫା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଟ । ଦା’, କଟୁଯ ି ଫା ନୟ ପସର କାଟଫିା ଜନ୍ତ୍ର 
ଫୟଫହାଯ କଯି ପସର ଅଦାୟ କଯିଫା ୄହଉଛ ିପସର କାଟଫିା । ଳ୍ପ ଜନ୍ତ୍ର ଫୟଫହାଯ 
କଯ ିପସର କାଟଫିା ଫା ପସର ଭ କଯଫିା ଫିୄ ଶଷ କଯ ି େୁଦ୍ର ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ  
ତ ିଧିକ ଯଶି୍ରଭଯ କାଭ ୄଟ ।    
   
_^ò_eòaû Pûhe MêeêZß KûjóKò ? 

IWÿògûe Rcòe Kòic, Rkaûdê _eòaû Pûh _ûAñ CK~êq ùjùf c¤ C_~êq ù_âû›ûj^, 

@û«eòKZû Z[û _âcûYòZ `if ù~ûR^û @bûaeê Zû’e Pûjò\û cêZûaK _eòaû @ck 

Keò_ûeê ^ûjó ö i\ûiað\û @ûc eûRý _eòaû @ûagýKZû _ìeY _ûAñ @^ý eûRý C_ùe 

ò̂bðegúk ùjûA ejò@ûiòQò ö ò̂cÜùe _eòaû Pûh I Zû’e MêeêZß iµKðùe ùKùZK Z[ý 

_â\û^ Keû~ûAQò ö 

 _eòaû C_ôû\^ùe PûA^ûKê QûWÿòù\ùf bûeZ 2d aéjତ୍ତc C_ôû\^Kûeú eûÁâ ö 

 aତ୍ତ ðcû^ bûeZe _eòPû C_ôû\^ lcZû ùjKÖe _âZò 15 U þ̂ @ùU ö 

 cêŠ_òQû 285 Mâûcþ _eòaû ù\÷ ò̂K ù~ûMûAaû _ûAñ aତ୍ତðcû^ bûeZe _eòaû C_ôû\^ 

~ù[Á ê̂ùjñ ö 

 aତ୍ତ ðcû^ cêŠ_òQû _eòaû @ck 195 Mâûcþ @ùU ~ûjû @ûagýKZûVûeê ~ù[Á Kcþ ö 

 @^ý `if Zêk^ûùe _eòaû Pûhe @ck GKe aû ùjKÖe _âZò ~ù[Á @]ôK 

ùjûA_ûeòa ö 

 _eòaû Pûh \ßûeû iû]ûeY ùfûKe WûGUþ aûfû è̂ ùjaû iùw iùw aýqò @]ôK 

C_ûRð^ aXÿûA _ûeòa ö 

 ~\ò VòKþ bûùa ù~ûR^û Keû~ûG, ùMûUòG ùlZùe ajêZ _âKûe _eòaû Pûh 

Keû~ûA_ûeòa ö 

 ajêZ jêWÿû I aò^û jêWÿû Rcò Lûfò _WêQò ~ûjûKê Kò _eòaû C_ôû\^ _ûAñ aýajûe 

Keû~ûA _ûeòa ö 

 aତ୍ତ ðcû^ IWÿògûe @]ôKûõg Xò_ Rcò ]û^ Pûhùe aýajûe ùjCQò ~ûjû _eòaû Pûh 

_ûAñ @]ôK C_ù~ûMú ö 
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 aତ୍ତ ðcû^ _ûjûWÿò@û RòfäûMêWÿòKe Cyû RcòMêWÿòK ]û^ I @kiú Pûhùe aýajéZ ùjCQò ö 

 

_eòaû Pûh KûjóKò Keòaû ? 

 _eòaû Pûh \ßûeû C_ôû\^lc Rcòe i\þ aýajûe ùjûA_ûeòa ö  
 _âùZýK ahð ceêWÿò I a^ýû \ûCeê `if ^Á ùjC[ôaûeê _eòaû Pûh \ßûeû Pûhúe 

@bûaú aòKòâ KòQòUû ùeûKû~ûA _ûeòa ö 

 _eòaû Pûh @ûc eûRýe Pûhú bûAcû^ue cêLý @[ðKeú _ Ú̂û ö 

 EZê Kûkú^ _eòaû Pûh ò̂cù« @ûc eûRýùe ajêZ iêù~ûM ejòQò ö 

 

@^ýû^ý `if @ûc\û^ú Zêk^ûùe _eòaû Pûh\ßûeû ajêZ @[ð ùeûRMûe 

Keû~ûA _ûeòa ~ûjûe GK Zêk^ûZàK aòaeYú ò̂cÜùe _â\û^ KeûMfû - 

 Pò^ûaû\^ûc (GKe _âZò) U. 8000/- 

 WûfòRûZúd (GKe _âZò) U.6000/- 

 cKû (GKe _âZ)ò  U. 8000/- 

 _eòaû (GKe _âZò) U.25000-30000/- 

- ସାଧାଯଣ ଚାଷ 
ଫନାଭ ୄଜୈଫକି 
ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵକୁ 
ଫୁଝଫିା 

- କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, 
ହାଦି୍ର, ଓ ଜୀଫାଭତୃ 
ତଅିଯ ିପ୍ରଦଶ୍ନ 
- ହାଣି୍ଡ  ତ ଓ 
ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ 
ତଅିଯ ିପ୍ରଦଶ୍ନ 

RúaûcéZ:  

RúaûcéZ _âÉêZò _ûAñ C_KeY I Gjûe _âÉêZò _¡Zò; 

1. iòùcଣ୍ଟ KêŠ aû _äûÁòK Wâc 1Uò ö 

2. iR MûB ùMûae 10 ùKRò aû 1 Wfû ö 

3. iR MûB cìZ 10 fòUe aû GK aûfÖò ö 

4. ùai^ @]û ùK.Rò 

5. MêWÿ GK ùK.Rò 

6. CA jêuû cûUò 1 ùK.Rò 

iòùcଣ୍ଟ KêŠ aû _äûÁòKþ Wâcùe ùMûae, cìZ, MêWÿ, ùai^Kê cògûA ù\ùa ö i§ýûùe CA 

jêuû cûUò cògûAùa ö Giaê 24 Nଣ୍ଟû eLôaû _ùe Lû\ý _âÉêZ ùja ö Gjò \âaYKê 

1fòUe aû  ùK.Rò @ûYò 20 fòUe _ûYòùe cògûA Nûi aûQò iûeòaû _ùe aZe @aiÚûùe 

_âùdûM Keòùa ö 

 

jûŠòLZ: 

1 fòUe iR MûB cìZ, 1ùK.Rò iR ùMûae, 50Mâûc MêWÿ (ijòZ) 1 ùK.Rò jòiûaùe 

ò̂´, @eL, Ke¬ _ZâKê ùQPò 8eê 10 \ò^ _~ðý« GK cûVò@ûùe _PûAùa ö _ûYò ù\ùa 

^ûjó ö 10\ò^ _ùe ei iaê ò̂MûWÿò ù\ùa ö Cq cûVò@ûùe _ê^aðûe 1 fòUe cìZ 

ù\ùa Gaõ 8eê 10 \ò^ _ùe ò̂MûWÿò ù\ùa ö Gjò_eò bûaùe jûŠòLZ Pûeò[e _âÉêZ 

Keòù\ùa ö Gjò \âaYeê 1 fòUe @ûYò 20eê 40 fòUe (`if @^ê~ûdú) _ûYòùe 

cògûA `ifùe ୄଦୄଫ ଫା iòଞ୍ଚ^ Keòùa ö 
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aòj^ aòùgû]^ : 

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

_ûL cûUò\ßûeû aòj^ aòùgû]^ Keò aò^û Lyð I _eògâcùe C_KéZ ùjC[ôùf ö Gjû[ôfû 

GK _êeûZ^ I ùa÷mû ò̂K _¡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 iଞ୍ଚ òZ ùjûA aûdêcŠk Z[û Lû\ý _\û[ðKê 

aòh~êq Kùe ö @ûùc ù~ùZùaùk Gjò Lû\ý aýajûe Keê ùiùZùaùk 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 

GK cûZâ C_ûd ö 

 

ùR÷aòK _¡Zòùe aòj^ aòùgû]^ Kò_eò Keòaû? 

ò̂cÜùe ùKùZK _¡Zò \ò@ûMfû : 

aúRûcéZ _ûAñ \eKûeú C_KeY: _ûYò -20 fòUe, ù\gú MûB ùMûae-5 ùK.Rò, 

ù\gúMûB cìZ – 5 fòUe, Caðe cûUò-@û¬êkûG, 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, Pì^_ûYò I cûUò cògû«ê ö Gjû_ùe 5 fòUe MûBcìZ ]ôùe ]ôùe 

ùMûkû«ê I Pì^_ûYò ùghùe 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 ò̂Uþ _ùe aûjûe Keò\ò@«ê ö 

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

Keòaû _ûAñ aòj^MêWÿòKê aòRûcéZùe aêWÿû«ê I 1-2 cò ò̂Uþ eLô aûjûe Keò _ûYò ò̂MòWÿò Mùf 

aêY«ê ö jûZùe ]eò aòj^Kê Nhòùa ^ûjó ö Nhòùf ùPû_ûQûWÿò aòj^ ^Á ùjûA~òa ö 

ଯଫିା ପସର 
ୄମାଜନାଯ 

ୄକୌଶ-ଗୁଯୁତ୍ଵ, 
ୄଭୌକା, ଋତୁ 

ନୁମାୟୀ ପସର, 

 

`if ù~ûR^û 

@ûc eûRýùe aòbò Ü̂ _âKûe Pûhú @Q«ò ö Kûjûe @]òK Rcò Z, Kûjû _ûLùe Kcþ Rcò 

ejòQò ö ùaùk ùaùk ù\Lû~ûG _ûଏନସଏିଚ GKe PûhRcò [ôaû _eòaûe ò̂R RcòKê ò̂R 

_eòaûee Lû\ý Pûjò\û ùc•ûA _ûeò^[û«ò ö ùijò_eò RkùiP^e iêaò]û [ûA c¤ 

ùKùZK Pûhú @]ôK ùeûRMûe KeòaûKê ilc ùjûA_ûe«ò ^ûjó ö Giaê \éÁòeê @ûcKê GK 

aûhòðK `ik ù~ûR^ûK KeòaûKê _Wÿòa ö ù~ZòKò RkùiP^e iêaò]û @Qò ùiZòKò `if 

_ûAñ ù~ûR^û Keû~òaû CPòZþ ö `if ù~ûR^û Keòaû _ìaðeê ò̂cÜfòLôZ \òMcû^u _âZò \éÁò 
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ଯଫିା ପସର 
ୄମାଜନାଯ ଫବିିନ୍ନ 
ଦଗି, ଫୟକି୍ତଗତ 
ଯଫିା ଚାଷୀ ଓ 
ଯଫିା ସଭଫାୟ 
ନଭିୄେ ପସର 
ୄମାଜନାଯ 
ଯୂୄଯ , 
ଯସିଯ ଓ 
ସମ୍ଭାଫୟ 
ଫିଦସଫୁ 

 

ù\aûKê _Wÿòa ö 

- ùcûU Rcò _eòcûY 

- RkùiP^e iêaò]û 

- _eòaûe _ûAñ Lû\ýe @ûagýKZû 

- _eòaûeùe còkê[ôaû gâc gqò 

- Pûhú _ûLùe [ôaû C_KeY I i´k 

- Pûhúe @[ð aò ò̂ù~ûM Keòaû lcZû 

- KéhK _ûAñ @[ð C_ûRð^e flý 

- cûUòe Caðe gqþò aé¡ò _ûAñ _\ùl_ 

 

Pûhú _ûLùe [ôaû Rcòe _eòcûY @^êiûùe `if ù~ûR^û Keòaû CPòZþ ö  @Ì Rcò[ôùf 

G[ôeê Kò_eò @]ôK C_ôû\^ Keòùja ùiK[û Pò«û Keòaû @ûagýK ö  RkùiP^e iêaò]û 

[ôaû iÚû^ùe ahðZcûc _eòaû Pûh Keû~ûA_ûùe ö  Rke i\ê_ù~ûM Keò @]ôK @[ð 

C_ûRð^ ò̂cù« ù~ûR^û Keòaû @ûagýK ö  ùKùZK _eòaûeùe Kûc Keòaû _ûAñ @]ôK 

ùfûK [û@û«ò ö  ùicû^uê ahð Zcûc Kû~ðý ù~ûMûAaûe iêù~ûM [ôaû _eò `if _~ðýûd 

ò̂‰ðd Keòaû CPòZ ö  @ù^K Pûhú @Q«ò ù~Cñcûù^ Kéhò ùlZâùe ~ù[Á @]ôK @[ð 

aò ò̂ù~ûM Keòaû _ûAñ _âÉêZ [û@û«ò ö  ùicûù^ Kéhòeê @]ôK @ûd Keòaûe @ûgû eLô[û«ò ö  
ùicû^u _ûAñ ÊZª bûùa `if LiWÿû _âÉêZ Keòaû CPòZ ö `if ù~ûR^û _âÉêZ 

Keòaûùaùk cûUòe ÊûiÚý K[û `if _~ðýûdùe @«Zü ahðKê ùMûUòG QêAñ RûZúd `if 

ejòaû @ûagýK cù^ eLôaû CPòZ ö ù\Lôaû K[û ù~còZò cûUòe Caðe gqò aRûd eùj ö 

QêAñ RûZúd _eòaû `if PûhKùf cûUòe Caðe gqò aé¡ò_ûG । 

ୄଜୈଫକି ଯଫିା 
ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ  

ୄମଭିତ ିବର ଶଶୁିଟଏି ାଆଁ ଭାତୃ ଗବ୍ଯୁ ହିଁ ତା’ଯ ଓ ଭାଅଯ ମତ୍ନ ନଅିମାଆଥାଏ, ଠକି 
ୄସହିଯ ି ବର ପସର ାଆଁ ଓ ଭନୁଷୟ ଉୄମାଗୀ  ାଦୟ ଦାଥ୍ ଉତ୍ପାଦନ କଯିଫା 
ନଭିୄେ ଉମୁକ୍ତ ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଚାଷ କଯଫିା ଅଫଶୟକ ୄଟ । ନଭିନୄଯ ଦଅିମାଆଥିଫା 
ନୁୄଚ୍ଛଦଟକୁି ଢେୁ:   
 

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 iଞ୍ଚ òZ ùjûA aûdêcŠk Z[û Lû\ý _\û[ðKê 

aòh~êq Kùe ö @ûùc ù~ùZùaùk Gjò Lû\ý aýajûe Keê ùiùZùaùk 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 

 

ୄତଣୁ ଏହାହିଁ ୄହଉଛ ିୄଜୈଫକି ଯଫିା ଚାଷ ତତ୍ତ୍ଵ । 
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ଣ୍ଡଜୈଫକି ଯିଫା ଚାଷଯ ଏକ ସପ କାହାଣୀ: ଧନଭତ ିହନ୍ତା  
ଭାରକାନଗିଯ ିଜଲି୍ଲା ତୁଭସୁାଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାଭ ଂଚାୟତ ୄଦାଫାଦା ଗଁାଯ 
୩୦ ଫଷ୍ୀମା ଶ୍ରୀଭତୀ ଧନଭତ ିହୋ । ତା’ଯ ଯଫିାଯ କହିୄ ର, 
ତା’ ୋଭୀ ଶ୍ରୀ ଯାଜୁ ହୋ ଓ ୪ଟ ିିରାଛୁଅ । ତା’ଯ ୋଭୀ ୄଦୈନକି 
ଭଜୁଯ ିକୄଯ ଓ ୄସ ନିୄ ଜ ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଳ୍ପ ଜଭିୄଯ କାଭ କୄଯ 
ୄମଉଁଠୁ ୄସ ାଉଥିଫା ପସରଯୁ ଯଫିାଯ ଚାରିଫା କଷ୍ଟ । ୄସ 
ୄସଥିଯୁ ଳ୍ପ କଛି ିଧାନ ଓ ଭାଣି୍ଡଅ ାଏ । ୄସ ତା’ଯ ଛୁଅଙୁ୍କ ନୟିଭିତ େରୁକୁ ଠାଆ ାୄଯନାହିଁ ।         
ତାଯ ଏହ ିସୁଫଧିା ଦୁଯ କଯିଫାକୁ ଚେିା କଯୁଥିଫା ସଭୟୄଯ ୄସ ଏକ ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଂସ୍ଥା ସପକ୍ୄଯ ଅସଥିିରା 
ୄମଉଁଭାୄନ ତାକୁ ତା’ଯ ଥିଫା ଧା ଏକଯ ଜଭିୄଯ ାଯଫି ଚାଷ କଯିଫାକୁ ଯାଭଶ୍ ୄଦୄର ।  ତାକୁ ୄଜୈଫକି 
ଚାଷ ଓ ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ସହ ୄଜୈଫକି ସାଯ, େତ ଓ କୀଟନାଶକ ତଅିଯ ିଦ୍ଧତ,ି ପସର ୄମାଜନା, 
ଅଥକି ଯଚିାନା, େୟଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଫା ସଭଫାୟୄଯ ସଞ୍ଚୟ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କ ସହ ସଂୄମାଗୀକଯଣ 
ଆତୟାଦ ିଫଷିୟୄଯ ତାକୁ ଶେିା ଓ ତାରିଭ ଭିରିା । ଧିକ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍୍ଣ୍ ୄହରା, ତାଯ ସପ ୄଜୈଫକି ଯଫିା 
ଚାଷୀ ୄଡାଶୀଭାନଙ୍କ ସହ ତା’ଯ କଥାଫାତ୍ତ୍ା ୄହରା । ୄସ ଧିକ ଉତ୍ସାହତି ୄହରା ଓ ୄସ ଗୋ େୟଂ 
ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ ଭିଶରିା ଓ ଭାସକି ୫୦/- ଟଙ୍କା କଯ ିସଞ୍ଚୟ କଯିଫା ଅଯମ୍ଭ  କରା । େୟଂ ସହାୟକ 
ୄଗାଷ୍ଠୀଯୁ ୄସ ଏକ ଋଣ ୄନଆ ତା’ ଜଭିୄଯ ଯିଫା ଚାଷୄଯ ନିୄ ଫଶ କରା । ସଭୟ ତଫିାହତି ୄହଫ ସହ, 
ୄସ ତା’ଯ ଯଫିା ୄେତଯୁ ୄଯାଜଗାଯ କଯିଫା ଅଯମ୍ଭ କରା ଓ ୄସ ଡ଼ଫି ପସରଯ ଗୁଯୁତ୍ଵ କଥା ହୃଦୟେଭ 
କଯିାଯରିା । ତା’ଯ ୋଭୀ ଓ ଛୁଅଭାୄନ ଭଧ୍ୟ ତା’ କାଭୄଯ ସାହାମୟ କାୄର । ର୍ୄଯ ଯିଫା  ାଆଫା ଫୟତୀତ, 
ୄସ ତା’ଯ ଯଫିା ଗଁା ଫଜାଯୄଯ ଫକିଫିା ଅଯମ୍ଭ କରା ୄଯ । ଅୄସ୍ତ ଅୄସ୍ତ ୄଯାଜଗାଯ ଫଢଫିା ସହତି ତା’ଯ 
ଥିଫା କଷ୍ଟ  ଅୄ ଦୂୄଯଆ ଗରା ଓ ୄସ ଟକିଏି ବରୄଯ ଚଫିା ଅଯମ୍ଭ କରା ।  
 

ୄସ ନୟିଭିତ କାମ୍ୟକ୍ରଭସଫୁୄଯ ମଥା; େୟଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ ନୟିଭିତ ସବା, ପସର ୄମାଜନା କଭ୍ଶାା, ଅଥକି 
ସାେଯତା ତାରିଭୄଯ ନୟିଭିତ ବାଗ ୄନଫା ପୄଯ ତା’ଯ ଅତ୍ମ ଫଶିବାସ ଫଢଫିା ଅଯମ୍ଭ କରା ।  େୟଂ ସହାୟକ ୄଗାଷ୍ଠୀଯ 
ଅୄରାଚନା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ, ୄସ ଫତ୍ତ୍ଭାନ ତା’ଯ ଛୁଅଙୁ୍କ ନୟିଭିତ େରୁକୁ ଠାଉଛ ି। ୄସ ଜାଣି ବାଯି  ସୁି ୄହରା 
ୄମ, ୁଷ୍ପକ ସଂସ୍ଥା ଭାଧ୍ୟଭ ପାଉୄଣ୍ଡସନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ତାଙ୍କଯ ଜ କଷ୍ଟ ଦୁଯ କଯଫିା ାଆଁ ତାଙ୍କ ଗଁାୄଯ ଏକ 
ଗବୀଯ ନ କୂ ୄ ାଫି ।  ୄସ ବାଯ ି ସୁଥିିରା କାଯଣ ନକିଟ ବଫଷିୟତୄଯ ୄସ ଓ ତା’ଯ ୋଭୀଙୁ୍କ ଅଉ ଦନି 
ଭଜୁଯଅି ବାୄଫ କାଭ କଯଫିାକୁ ଡଫି ନାହିଁ । ଫଯଂ, ୄସ ଓ ତାଯ ଯଫିାଯ ଏକ ସପ ଯଫିା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀ 
ବାୄଫ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀଫନ ମାନ କଯିାଯିୄ ଫ । ୄସ ଫତ୍ତ୍ଭାନ ଭାଟ ିଭା’ ଯଫିା ଉତ୍ପାଦନକାଯୀଭାନଙ୍କ 
ସଭଫାୟଯ ସଦସୟା ୄଟ । ଧନୁଭତଯି ସଫୁ େନ ସାକାଯ ୄହଉ.  
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ସଭୀୋ ଧିୄଫଶନ 

ତାରିଭଦାତା ନଭିନରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚଯିୄ ଫ: 
 ଏହ ିତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ 

ୄକୌଶୄଯ କଛି ିଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃଦ୍ଧ ିର୍ଟଛି ିକ ି? 
 କୄପାଷ୍ଟ ଗାତ, ହାଦି୍ର ଓ ଜୀଫାଭତୃ ହାଣି୍ଡ  ତ ତଅିଯି ଓ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ 

କଯିଫା ବୟାସ କିଯ ିରାଗିରା? 
 ୄସଭାୄନ ଏହ ିତାରିଭଯୁ ଅଉ କ'ଣସଫୁ ଶଖିିୄର? 
 ୄସଭାୄନ ଶଖିିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ୄଗାଷ୍ଠୀୄଯ କିଯ ି

ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ? 

୮. ଶକି୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ାଇଁ କାଭ:          
ଶେିାଥ୍ୀଭାନଙୁ୍କ କୁହାମିଫ ୄମ, ତାଙ୍କ କଭ୍ସ୍ଥୀୄଯ େ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 ୄେତ୍ର ଗଢ ି ୄତାିୄ ଫ ମାହା ବଫଷିୟତୄଯ ନୟ ଚାଷୀ ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଶେିା ୄେତ୍ର ୄହାଆ 
ୄସଭାନଙ୍କଯ ୄଜୈଫକି ଦ୍ଧତିୄ ଯ ଯଫିା ଚାଷ ସଭବଦ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଫୃଦ୍ଧ ିକଯଫିାୄଯ ସାହାମୟ କଯଫି ।  

ଣ୍ଡଜୈଫଜି ଚାଷଯ ଉାଦାନ ଫା ଅଂଶସଭହୂ 

 

ଣ୍ଡଜୈଫକି ଚାଷ 
ନ 

ଜଆି ଖତ 

ଣ୍ଡଗାଫଯ ଖତ 

ସଫୁଜ ଖତ ପସର ୟଥାଫର୍ତ୍ଥନ 
paryabarttan 

ଣ୍ଡଜୈଫ ଫଫିଧିତା 
ଯଚିାନା   

ଶୁ ାନ  ଣ୍ଡଜୈଫକି ସାଯ 
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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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