Madhyam-MKSP Module - 1

bìcòjú^ KéhKcû^u _ûAñ

ic^ßòZ ùQkò _ûk^ Zûfòc
(Integrated Training to Landless Farmers on Backyard Goatery)

Project:
Empowering Women Farmers in Kalahandi, Malkangiri and Khordha Districts of Odisha

_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
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ମଖ
ୁ ବନ୍ଧ
ମାଧ୍ୟମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ଫିଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିଯୁ ଓଡିଶାଯ ଫିବିନ୍ନ ନଗ୍ରସଯ ଜିଲ୍ଲାୄଯ ଫସଫାସ
କଯୁଥିଫା ଅଥିକ ବାୄଫ ନୁ ନ୍ନତ ଅଦିଫାସୀ ଓ ନୁ ସୂଚୀତ ଜନଜାତି ଭାନଙ୍କ ଅଥିକ ତଥା ସାଭାଜିକ
ଭାନଦଣ୍ଡଯ

ବିଫୃଦ୍ଧି ାଆଁ କାମ୍ୟ କଯି ଅସୁଛି । ସମ୍ପ୍ରତି ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କଯ ଭହିା କିଷାନ

ସଶକ୍ତିକଯଣ (MKSP) ଯିୄମାଜନାୄଯ ୨୦୧୩ ଭସିହା ଜୁ ରାଆ ଭାସ ଠାଯୁ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ
ଜୀଫିକା ଭିଶନ (NRLM), ଓଡିଶା ଜୀଫିକା ଭିଶନ (OLM) ସହାୟତା ତଥା ଭାଧ୍ୟଭ ପାଈୄଣ୍ଡସନ,
ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ ଅନୁ କୁରୟୄଯ ଓଡିଶାୄଯ ଭାରକାନଗିଯ,ି କାହାଣ୍ଡି ତଥା ୄ ାଦ୍ଧ୍ା ଜିଲ୍ଲାଯ ୧୦ଟି
ୄେଚ୍ଛାୄସଫୀ ସଂସ୍ଥାଯ ଆଛୁ କ ଭହିା େୟଂ ସହାୟିକାୄଗାଷ୍ଠୀଯ ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ୄନଆ ଯିଫା ଚାଷ ଓ ‘ଶ୍ରୀ’
ପ୍ରଣାୀୄଯ ଧାନ ଚାଷ ଓ ଶୁକ୍ଷୀ ମଥା; ଗାଇ, କୁ କୁଡା, ୄଛି ଆତୟାଦି ାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ୄସଭାନଙ୍କଯ

ାଦୟ ନିଯାତ୍ତା ତଥା ଅଥିକ ଭାନଦଣ୍ଡଯ ଈନ୍ନତି ନିଭୄେ ଈତ୍ପାଦନକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଓ

ସଭଫାୟଭାନ ଗଠନ କଯାମାଈଛି ।
ଏହି “ଣ୍ଡେଲି ପାଲନ” ସଭବନ୍ଧୀୟ ତାରିଭ ୁସ୍ତିକା ଭହିା ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ଦୀର୍୍ସ୍ଥାୟୀ ସଶକ୍ତିକଯଣ (MKSP)
ନିଭୄେ ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଭୀଣ ଜୀଫିକା ଭିଶନ (NRLM), ଓଡିଶା ଜୀଫିକା ଭିଶନ (OLM),
ବାଯତ ସଯକାଯ ଏଫଂ ଓଡିଶା ସଯକାଯ ଓ ଭାଧ୍ୟଭ ପାଈୄଣ୍ଡସନଯ ଦୀର୍୍ ଭିଅଦୀ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ଯ
ି ଂଶ

ଫିୄଶଷ ୄଟ । ଏହି ତାରିଭ ୁସ୍ତିକାଟି ବୂଭିହୀନ କୃ ଷକଭାନଙ୍କୁ “ଣ୍ଡେଲି ପାଲନ” ସଭବନ୍ଧୀୟ ଫିୄଶଷ ଜ୍ଞାନ
ଓ ୄକୌଶ ଫୃ ଦ୍ଧି କଯିଫାୄଯ ସାହାମୟ କଯିଫ।

ଅଶାକଯୁ, ଏହି ୁସ୍ତିକାଟି ବୂଭିହୀନ କୃ ଷକଭାନଙ୍କୁ ୄକ୍ଷତ୍ର ଈୄଯ ଈମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୄକୌଶ ୄମାଗାଆଫା
ାଆଁ ସାହାମୟ କଯିଫା ସୄେ ସୄେ ଗଣିତ ଶୁକ୍ଷୀ ାନ କଯୁଥିଫା ଯିଫାଯଭାନଙ୍କଯ ଭେର
ନିଭୄେ ତୟେ ସହାୟକ ୄହଫ ।
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ତାି ମ ଣ୍ଡମାଡ୍ୁୁର ଉପକ୍ରମଣିକା:
ଏହି “ଣ୍ଡେଲି ପାଲନ” ତାରିଭ ୁସ୍ତିକାଟିୄଯ ୭ ୄଗାଟି ଫିଷୟ ଯହିଛ ି ମଥା; ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରକାଯ ଚୟନ ନିଭୄେ
ଭାକାଠି, ୄଛି ାନୄଯ ାଦୟ / ଚାଯା ଯିଚାନା, ଚାଯା ଚାଷଯ ଅଫଶୟକତା, ୄଛି ାନୄଯ ପ୍ରଜନନ, ପ୍ରସଫ ଓ
ପ୍ରତିାନ ଯିଚାନା, ୄଛି ାନୄଯ ଟୀକାକଯଣ ଓ ଏହାଯ ଗୁଯୁତ୍ଵ ଓ ୋସ୍ଥୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ୄଛି ାନୄଯ ଭୃତୁୟହାଯ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଫୀଭାକଯଣଯ ଅଫଶୟକତା ଓ ୄଛି ାନୄଯ ଯିୄଫଶ ଯିଚାନା ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ
ସହ ୄଛି ାନ କିଯି ଏକ ରାବଦାମକ ୄଟ ତାହା ଫୁ ଝି ୄହଫ । ଏତଦଫୟତୀତ, ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ୄଛିଭାନଙ୍କଯ
ଟିକାକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ପ୍ରଦଶ୍ନ (Practical) କଯିଫା ନିଭୄେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନୄଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମାଆଛି । ଏହାଦ୍ଵାଯା ବୂଭିହୀନ
ଚାଷୀଭାୄନ ‚ୄଛି ାନ” ସଭବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଫୃ ଦ୍ଧି କଯିଫା ସହ ଚାଯା ଚାଷ ୄକୌଶ ଶିଖିାଯିୄଫ ।

ତାି ମ ଅଧିଣ୍ଡବଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ:ି
ଏହି ୁସ୍ତିକାୄଯ ସ୍ଥାନୀତ “ଣ୍ଡେଲି ପାଲନ” ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ୄଭାଡୁୟରକୁ ତାରି ଭଦାତାଭାୄନ ସହଜୄଯ

ଯିଚାନା କଯିାଯିୄଫ । ତାରିଭଦାତାଙ୍କ ଫଶୟକତାକୁ ୄଭଣ୍ଟାଆଫା ାଆଁ ୄସାାନ ୄଯ ୄସାାନ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ
ୄସସଫୁ କୁ ଏକ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି କ୍ରଭୄଯ ସଜାଆ ଯ ାମାଆଛି ।

ୄଗାଟିଏ ଫିଷୟ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା କ୍ରଭକୁ ନୁ କଯଣ

କଯିଫାକୁ ନୁ ୄଭାଦନ କଯାମାଆଛି । ତାରିଭଦାତାଙ୍କ ନିଭୄେ ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୄର ାକୁ ଢିଫା ଅଫଶୟକ ୄଟ । ତାରି ଭ ୂଫ୍ଯୁ
ଶିକ୍ଷା ଈକଯଣ ସଫୁ ୄମାଗାଡ କଯି ଯଖିଫା ଦଯକାଯ । ତାରି ଭ ୁସ୍ତିକାଟିକୁ ନୁ ସଯଣ କଯିଫା ସଭୟୄଯ, ଥୄଯ ତୁ ୄଭ
ଧିୄଫଶନ ଫା ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ଯ ୄଭୌିକ ଈାଦାନଗୁଡକ
ି ଫୁ ଝସ
ି ାଯିଫା ୄଯ, ତୁ ଭଯ ତାରି ଭାଥ୍ୀଙ୍କ ଅଫଶୟକତା ନୁ ସାୄଯ
ତୁ ୄଭ ତୁ ଭ ନୁ ବୂତିଯୁ ଧିକ ତଥୟ ୄମାଡିାଯ ।

ଣ୍ଡଯଣ୍ଡତଣ୍ଡବଣ୍ଡଲ ତାି ମ ଚାି ଥିବ:
ତାରିଭଦାତା ବାୄଫ, ତାରିଭ ଦିନଟି ସଫୁ ଠାଯୁ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍୍ ଦିଫସ ୄଟ କାଯଣ ଏଆଥି ାଆଁ ତୁ ୄଭ ଏୄତସଫୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
କଯୁଥିର । ତୁ ଭ ାଆଁ ୄକୄତକ ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍୍ କଥା ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଛି:
-

ତାରିଭ ପ୍ରୄକାଷ୍ଠୄଯ ହଞ୍ଚୁ ହଞ୍ଚୁ ତାରି ଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୁ  । ଏହା ତୁ ଭ ାଆଁ ସହଜ ଯିୄଫଶ ସୃଷ୍ଟି କଯିଫ।

-

ତାରିଭ ଯିଚାନା ସଭୟୄଯ ଶକ୍ତିସମ୍ପର୍ଣ୍୍ ଓ ଈତ୍ସାହୀଯୁହ ମାହା ଦଯ ଶକ୍ତି ଓ ଈତ୍ସାହ ସ୍ତଯକୁ ପ୍ରବାଫିତ କଯିଫ ।

-

ସଫ୍ଦା ନିଶ୍ଚିତ କଯେୁ ୄମ, ଧିୄଫଶନ ଠିକ ସଭୟୄଯ ଅଯମ୍ଭ ୄହାଆ ନିଦ୍ଧ୍ାଯିତ ସୀଭାୄଯ ୄଶଷ ୄହଈଛି ।

-

ତାରି ଭାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଅୄରାଚନାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫାକୁ ୄ ାରାଭୁ ୀ ପ୍ରଶନ କଯି ଈସଛାହିତ କଯେୁ । ନିଶ୍ଚିତ କଯୄମ,
ତୁ ଭ ତୁ ନାୄଯ ତାରିଭାଥ୍ୀଭାୄନ ଧିକ କହୁ ଛେି ।

ଅଧିଣ୍ଡବଶନ ପରିସମାପ୍ତି:


ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ ସହ 'ଘର କାମ' ଫିଷୟୄଯ ଅୄରାଚନା କଯେୁ ।



ତୁ ଭ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କୁ ଧନୟଫାଦ ୄଦଫ । ତୁ ୄଭ ଭଧ୍ୟ ତାରି ଭାଥ୍ୀଙ୍କଠାଯୁ ତାଙ୍କୁ ଧିୄଫଶନଟି କିଯି ରାଗିରା ତାଙ୍କଯ
ଭତାଭତ ସଂଗ୍ରହ କଯିାଯ ।

ଣ୍ଡମାଡ୍ୁୁର ମୂୁାୟନ ଓ ମୂୁାଙ୍କନ:


ଏହି ତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କିଛ ି ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃ ଦ୍ଧି ର୍ଟିଛ ି କି ?



ୄଛିଯ ୄଯାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫାାଆଁ ନିମଭିତ ଟୀକାକଯଣ ଓ ଫୀଭାଯ ଅଫଶୟକତା ଫୁ ଝ
ି ାଯିୄର କି?



ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ଫୀଭା ଫିଷୟୄଯ କଣ ସଫୁ ଶିଖିର ?



ୄସଭାୄନ ଶିଖିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କଯ ୄଛି ାନୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯିୄଫ?
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୧. ସାମାଜିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କତା:
ସାଧାଯଣତଃ ଚାଷୀଭାୄନ ଫିୄଶଷକଯି ବୂଭିହୀନ ଚାଷୀଭାୄନ ଚିଯାଚଯିତ ଦ୍ଧତିୄଯ ୄଛି ାନ କଯିଥାେି ଏଫଂ ୄଛି
ଭାନଙ୍କଯ ଟିକାକଯଣ ଓ ଫୀଭା କଯିନଥାେି ଏଫଂ ପ୍ରାଣୀ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯାଭଶ୍ ୄନଫାୄଯ କୁ ଣ୍ଠାୄଫାଧ କଯିଥାେି । ୄକୌଣସି
କାଯଣଯୁ ୄଛି ଭଯିଗୄର ବାଗୟକୁ ନିନ୍ଦଥ
ି ାେି । ୄତଣୁ, ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ ଦ୍ଧତିୄଯ ୄଛି ାନ, ନିୟଭିତ ଟୀକା କଯଣ, ଫୀଭା
ଓ ୄଯାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆତୟାଦି ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ସହ ଚାଯା ଚାଷ ଫିଷୟୄଯ ଫୁ ଝଫ
ି ା ନିହାତି ଅଫଶୟକ
ୄହାଆଡିଛ ି I
୨. ତାି ମଦାତା:
୩. ତାି ମାଥଥୀଙ୍କ
ସମ୍ପକଥଣ୍ଡର:

୪. ଉଣ୍ଡୟୁଶ:

ତାରିଭପ୍ରାପ୍ତ ୄଗାଷ୍ଠୀ ଯଭଶ୍ଦାତାଭାୄନ (CRP)
ବୂଭିହୀନ ଚାଷୀଭାନଙ୍କ ନିଭୄେ ଏହି ତାରି ଭଟି ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୄଟ, ଫିୄଶଷ କଯି ଭହିା
କୃ ଷକଭାନଙ୍କ ନିଭୄେ ।

ତାି ମ ଣ୍ଡଶଷଣ୍ଡର ବୂଭିହୀନ ଭହିା ଚାଷୀଭାୄନ ଣ୍ଡେଲି ପାଲନ ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌିକ ଜ୍ଞାନ ଓ
ୄକୌଶ ସହ ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ୄଯାଗ ଯିଚାନା ଓ ନିୟଭିତ ଟୀକାକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫିଷୟସଫୁ
ଫୁ ଝୄି ଫ ଓ ଚାଯା ଚାଷ ଓ ଫୀଭାକଯଣ ଫିଷୟୄଯ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ଅହଯଣ କଯିୄଫ ।

୫. ଅବଧି:

ଦୁ ଆ ଦିନ (ପ୍ରଥଭ ଦିନ ତାରିଭ ଓ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଦଶ୍ନ)

୬.ଆବଶୁକ ତାି ମ

କା/ଧା ଟା, ଚକ ଡି, ଭାକ୍ଯ କରଭ,ଏ-୪ ଅକାଯଯ ଧା କାଗଜ ଏଫଂ ତାରିଭାଥ୍ୀଙ୍କ

ଉପକରଣ:

ାଆଁ ଯେୀନ ୄେଚ କରଭ, ୄାଷ୍ଟଯ ଓ ଦୃ ଶୟଶ୍ରାଫୟ
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୭ . କାଯଥୁକଲାପ:

ଦିବସ -୧
କାଯଥୁକଲାପ

ସମୟ

ପଦ୍ଧତି

ଞ୍ଜି କଯଣ

୯.୩୦

ଞ୍ଜି କଯଣ ାତାୄଯ ୄରଖିୄଫ

ୋଗତଭ, ଯିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ତାରି ଭ ଅବିଭୁ ୟ ଅୄରାଚନା

୧୦.୦୦

ଅୄରାଚନା,ଚାଟ୍ରିଖିତ ଅବିଭୁ ୟ



ବୂଭିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଭୄେ ୄଛି ାନଯ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତତା

୧୦.୩୦

ଦୃ ଶୟଶ୍ରାଫୟ, ବାଷଣ



ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରକାଯ ଚୟନ ନିଭୄେ ଭାକାଠି

ଚା’ ପାନ ବିରତି

୧୧.୩୦ – ୧୧.୪୫



ୄଛି ାନୄଯ ାଦୟ/ଚାଯା ଯିଚାନା

୧୧.୪୫

ବାଷଣ, ୄାଷ୍ଟଯ ଓ ଅୄରାଚନା



ଚାଯା ଚାଷଯ ଅଫଶୟକତା



ୄଛି ାନୄଯ ପ୍ରଜନନ, ପ୍ରସଫ ଓ ପ୍ରତିାନ ଯିଚାନା

୧୨.୪୫

ଦୃ ଶୟଶ୍ରାଫୟ, ବାଷଣ

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଣ୍ଡଭାଜନ

୧୩.୩ ୦ – ୧୪.୧୫

ୄଛି ାନୄଯ ଟୀକାକଯଣ, ଏହାଯ ଗୁଯୁତ୍ଵ ଓ ୋସ୍ଥୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

୧୪.୧୫

ଦୃ ଶୟଶ୍ରାଫୟ, ବାଷଣ

ୄଛି ାନୄଯ ଭୃତୁୟହାଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଫୀଭାକଯଣଯ ଅଫଶୟକତା

୧୫.୩୦

ିିଟ,ି ବାଷଣ

ୄଛି ାନୄଯ ଯିୄଫଶ ଯିଚାନା

୧୬.୩୦

ବାଷଣ

ସଭୀକ୍ଷା ଓ ଫିଦାୟୀ ଈତ୍ସଫ

୧୭.୦୦

ରିଖିତ ଓ ୄଭୌଖିକ ସଭୀକ୍ଷା

ଦିବସ -୨:
ୄଛିଯ ଟୀକାକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଦଶ୍ନ (Practical)

ୁଯା ଦିନ

୮. ତାି ମଦାତାଙ୍କ ନିମଣ୍ଡେ:
ଅଧିଣ୍ଡବଶନ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ଅବିଭୁ ୟ ଅୄରାଚନା

ସଂପୂର୍ଣ୍ଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ
ତାରିଭଦାତା ଅଗଯୁ କାଡ୍ ୄଫାଡ୍ୄଯ ୄର ାଥିଫା ତାରି ଭଯ ଅବିଭୁ ୟକୁ ଅୄରାଚନା
କଯିୄଫ ଓ ଅଫଶୟକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକଯଣ ୄଦୄଫ ।
ସାଧାଯଣତଃ ୄଛାଟ ଚାଷୀ ଫିୄଶଷକଯି ବୂଭିହୀନ ଚାଷୀଭାୄନ ବାଗ ଚାଷ ଓ ୄଦୈନକ
ି
ଭଜୁ ଯୀ କଯିଫା ସହିତ ଗାଇ, ୄଛି, ୄଭଣ୍ଢା, କୁ କୁଡା ାନ ଅୟଯୁ ତାଙ୍କଯ ଗୁଜାଯଣ
ୄଭଣ୍ଟାଆଥାେି । ନୁ ବୂତିଯୁ ଜଣାଡିଛୄି ମ, ୄଛି ାନ ରାବଦାୟକ ୄଟ ।

ବୂଭିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ନିଭୄେ
ୄଛି ାନଯ ମୁକ୍ତିମୁକ୍ତତା

ୄରାକଭାୄନ ଚିଯାଚଯିତ ଦ୍ଧତିୄଯ ୄଛି ାନ କଯିଥାେି ଏଫଂ ୄଛି ଭାନଙ୍କଯ
ଟିକାକଯଣ ଓ ଫୀଭା କଯିନଥାେି ଏଫଂ ପ୍ରାଣୀ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ଯାଭଶ୍ ୄନଫାୄଯ କୁ ଣ୍ଠାୄଫାଧ
କଯିଥାେି । ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ୄଛି ଭଯିଗୄର ବାଗୟକୁ ନିନ୍ଦଥ
ି ାେି । ୄତଣୁ, ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ
ଦ୍ଧତିୄଯ ୄଛି ାନ, ନିୟଭିତ ଟୀକାକଯଣ, ଫୀଭା ଓ ୄଯାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆତୟାଦି
ସଭବନ୍ଧୀୟ ୄଭୌିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶ ସହ ଚାଯା ଚାଷ ଫିଷୟୄଯ ଫୁ ଝଫ
ି ା ନିହାତି ଅଫଶୟକ
ୄହାଆଡିଛ ି I
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ଓଡିଶା ଯିୄଫଶ ାଆଁ ଗଞ୍ଜାଭ ୄଛି, କା ୄଫେର ୄଛି, ଯାଆଗଡ ୄଛି ଓ ଫଡଫିହନ
ୄଛି ବର ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆଛି । ଏହିସଫୁ ପ୍ରକାଯ ୄଛିଯ ଭୃତୁୟହାଯ ଭଧ୍ୟ କଭ, ୄଟ ।
ଏହି ପ୍ରକାଯ ୄଛିସଫୁ ନନୟ ପ୍ରକୃ ତଯ
ି ଓ ଏଭାୄନ ଅଞ୍ଚିକ ଯିସ୍ଥିତ ି ସହ ଫହୁ ତ
ବରବାୄଫ ା ଅ
ୁ ଆ ଚିାଯେି ।
ଣ୍ଡେଲି ଚୟନ ନିମଣ୍ଡେ ନିମନିଖିତ ମାପକାଠିସବୁ ମଣ୍ଡନରଖିବା ଆବଶୁକ ଅଣ୍ଡେ :
ଅେିରା ଣ୍ଡେଲି ପାଇଁ: ଣ୍ଡିଯା ୄଛି ଏକ ଫଷ୍ଯୁ ଧିକ ୄହାଆନଥିଫ । ଏହାଯ ପ୍ରଜନନ ମନ୍ତ୍ର
ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରକାଯ
ଚୟନ ନିଭୄେ ଭାକାଠି

ଫଡ ଓ ସୁସେଠିତ ୄହାଆଥିଫ । ୄଛିଯ ଛୄଗାଡ ଶକ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦଯ ୄହାଆଥିଫ । ଏହି
ୄଛିଠାଯୁ ଜନିିଥିଫା ୂଫ୍ ୄଛିଭାନଙ୍କଯ କ୍ଷୀଯ ଓ ଭାଂସ ୄଦଫା କ୍ଷଭତା ମାଞ୍ଚ କଯିଫା । ମଦି
ଏହିସଫୁ ଅଫଶୟକତା ସୄୋଷଜନକ ୄଟ ତା’ୄହୄର ଏହି ୄଛିକୁ କିଣିାଯିୄଫ ।
ମାଈ ଣ୍ଡେଲି ପାଇଁ: ଭାଇ ୄଛି ୯ - ୧୨ ଭାସଯ ୄହାଆଥିଫ । ଏହା ତି ଧିକ ଈତ୍ପାଦନ
କ୍ଷଭତା ଥିଫା ଫଗ୍ଯ ଓ ଫଡ ଅକାଯଯ ୄହାଆଥିଫ । ଏହା ଗବ୍ଫତୀ ୄହାଆଥିୄର ଚିଫ ।
ଏହାକୁ ମତ୍ନସହକାୄଯ (ଯିଫହନ) ଣାମି ଫା ଦଯକାଯ । ଭା’ୄଛିଯ ୄଟ ତା’ଯ ୄଦହ
ତୁ ନାୄଯ ଫଡ ୄହାଆଥିଫ । ଏହାଯ ଛାତିଯ ହାଡ ଚଈଡା ଓ ପ୍ରସାଯିତ ୄହାଆଥିଫ । ଏହାଯ
ଛାତିଯ ଦୁ ଆ ହାଡ ଭଧ୍ୟୄଯ ଏକ େୁ ି ାରି ଜାଗା ଥିଫ । ଫାଛିଥିଫା ୄଛିଯ ସ୍ତନ ଓ ହ୍ନା
ସୁସେଠିତ ୄହାଆଥିଫ ଓ ସପା ଥିଫ । ଫାଛିଥିଫା ୄଛି ସଫୁ ପ୍ରକାଯ ୄଯାଗଭୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫ
ମଥା; ସଂକ୍ରାଭକ ୄଯାଗ, ଚଭ୍ ୄଯାଗ ଓ ୄମୌନ ୄଯାଗ ।
ୄଛିକୁ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ସୂତ୍ରଯୁ ଚାଯା ଅ
ୁ ଆଫା ନିଭୄେ, ତୁ ୄଭ ତାକୁ ଗଁା ୄଶଷ, ୄା ଯୀ ହୁ ଡା,
ୄ ାରା ଡିଅ ଥଫା ାହାଡ ତି ଞ୍ଚ ଆତୟାଦି ସ୍ଥାନୄଯ ଯଖିାଯ । ୄଛିକୁ ଦିନୄଯ
୮ - ୯ ର୍ଣ୍ଟା ଚଯାଆ ାଯିୄର ଫହୁ ତ ବର । ୄମଈଁଠି ଏହିସଫୁ ସୁଫଧ
ି ା ଈରବ୍ଧ ନହିଁ, ୨୦

ୄଛି ାନୄଯ ାଦୟ /
ଚାଯା ଯିଚାନା

କିୄରା ଓଜନଯ ୄଛିକୁ ୄଦୈନକ
ି ଧାଯୁ ଏକ ୄକଜି ମ୍ୟେ ସଫୁ ଜ ର୍ାସ ଫା ଗଛ ଡାତ୍ର
ଅଫଶୟକ ୄହାଆଥାଏ । ଅଣ ୄଦୈନକ
ି ର୍ୄଯ ଶସୟଯୁ ତିଅଯି ୄହାଆଥିଫା ୨୫୦ ଯୁ
୫୦୦ ଗ୍ରାଭଯ

ାଦୟ ୄଦଆାଯିୄଫ । ୧୦ କିୄରା ଶସୟ ଭିଶ୍ରିତ

ାଦୟୄଯ, ୪ କିୄରା

ଦ
ୁ , ୫ କିୄରା କୁ ଣ୍ଡା, ଧା କିୄରା ବୋ ୄମୄକୌଣସି ଡାରି ଓ ୨୫୦ ଗ୍ରାଭ ରୁ ଣ ଯହିଫା
ଅଫଶୟକ । ମୄଥଷ୍ଟ ସଫୁ ଜ ର୍ାସ ଫା ଗଛ ଡାତ୍ର ଅ
ୁ ଆଫା ସହ ସପା ଓ ସଜ ାଣି
ୄଦଫା ଦଯକାଯ । ୄଗାଟିଏ ଫୟେ ୄଛି ୄଦୈନକ
ି ୧ ରିଟଯ ାଣି ିଆଥାଏ ।
ଓଡିଶାୄଯ ପ୍ରାୟତଃ ୄଛି ାନ କଯୁଥିଫା ଚାଷୀଭାୄନ ୄ ାରାୄଯ ୄଛି ଚଯାଆଥାେି ।
ୄମଈଁଭାୄନ ଳ୍ପ ୄଛି ଯଖିଥାେି, ା ୄଯ ୄଗାଚଯ ଫା ଚଯା ବୁଆଁ, ଗ୍ରାଭୟ ଜେର,
ାହାଡ, ଗଛରତା ଥାଏ ଓ ର୍ୄଯ ଚଯାଆଫା ାଆଁ ୄରାକ ଥାଅେି, ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚାଯା
ଚାଯା ଚାଷଯ ଅଫଶୟକତା

ଚାଷଯ ଅଫଶୟକତା ନଥାଏ । କିେୁ ୄମଈଁଭାୄନ ଧିକ ସଂ ୟାୄଯ ୄଛି ାନ କଯିଥାେି,
ା ୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଚଯା ବୁଆଁ ଆତୟାଦି ନଥାଏ, ୄସଭାନଙ୍କଯ ଚାଯା ଚାଷ କଯିଫାଯ
ଅଫଶୟକତା ଥାଏ । ଭା’କ୍ଷୀଯ ସହିତ ଛୁ ଅଭାନଙ୍କୁ ଭକା ଓ ଅରପାଅରପା ତ୍ର ାଆଫାକୁ
ଦିଅମାଆାୄଯ । ଫଡ ୄଛିଭାନଙ୍କୁ ଞ୍ଜନ, ସୁଫାଫୁ ର (ୄକିକଦଭବ), ଫାଫୁ ରଫିନସ,
ୄଶବାଯୀ ଓ େଯୀ ତ୍ରସଫୁ

ାଆଫାକୁ ୄଦଆାଯେି । ଏହିସଫୁ ଚାଯା ଚାଷ, ଞ୍ଚଯ

ାଣିାଗ ୄଦଖି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଫିୄଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଯାଭଶ୍କଯି ଚାଷ କଯିୄଫ ।
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ପ୍ରଜନନ: ଜୁ ରାଆଯୁ ଡିୄସଭବଯ ଭାସ ଭଧ୍ୟୄଯ ପ୍ରାୟତଃ ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ପ୍ରଜନନ ସଭୟ ।
ଏହି ସଭୟୄଯ ଭାଇ ୄଛି ରାେୁ ଡ ହରାଆ ୁଯୁଷ ୄଛି ା କୁ ମାଆ ଅକଷିତ କଯିଫାକୁ
ୄଚଷ୍ଟା କଯିଥାଏ ଓ ୁଯୁଷ ୄଛିଭାୄନ ନିଜ ନିଜ ଭଧ୍ୟୄଯ ଝଗଡା କଯି ତାଙ୍କଯ ୁଯୁଷତ୍ଵ
ଜାହିଯ କଯି ଭାଇ ୄଛିଯ ଧ୍ୟାନ ଅକଷ୍ଣ କଯିଥାେି । ୄଛି ଗବ୍ଫତୀ ୄହଫାଯ ପ୍ରାୟ ୫
ଭାସ ୄଯ ୄଛି ଛୁ ଅ ଜନି ୄଦଆଥାଏ ।
ପ୍ରସବ: ଏଠି ପ୍ରସବ ଣ୍ଡବଦନାର ଣ୍ଡକଣ୍ଡତକ କ୍ଷଣ ଦିଆଗା:
- ପ୍ରସଫଯ ୨ ସପ୍ତାହ ୂଫ୍ଯୁ ୄଛିଯ ୄମାନି ଫାହାଯ ଂଶ ରମ୍ବି ମାଏ ଓ ପୁ ରି ମାଏ ।
- ନିତଭବ ଓ ରାଞ୍ଜ ହାଡ ନଯଭ ୄହାଆମାଏ, ତାଯ ୄଟ ତକୁ ଓହି କଯି ଯୄହ ।
- ଧା, ସବଚ୍ଛ, ଭାଟିଅ ଯେଯ ତଯ ଦାଥ୍ ଫାହାଯିଫା ୄଦଖିୄଫ ।
ୄଛି ାନୄଯ ପ୍ରଜନନ,

- ନୟ ୄଛିଙ୍କଠୁ ଓ ୄରାକଭାନଙ୍କଠୁ ଦୂ ଯୄଯ ଓ ୄଗାୄଟ ୄକାଣୄଯ ଯହିଫାକୁ ଚାହିଁୄଫ ।

ପ୍ରସଫ ଓ ପ୍ରତିାନ

- ୄମୄତୄଫୄ କଷ୍ଟହୁ ଏ, ଭୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥୄଯ ଭାଡିଯଖିୄଫ ଓ ଅଖି ଭଟଭଟ କଯି ୄଦଖିୄଫ ।

ଯିଚାନା

- ଏଯି ୄହୄର, ୄଛି ଛୁ ଅ ଧ ର୍ଣ୍ଟା ଭଧ୍ୟୄଯ ଜନି ୄହୄଫ ।
ଏହି ସଭୟୄଯ, ଅଣ ପ୍ରସଫ ଫସ୍ତାନି (Delivery Kit) ନିଭନ ରିଖିତ ଫସ୍ତୁ ଥାଆ ା ୄଯ
ଯଖିଫା ଈଚିତ, କାଯଣ ଏହା କାଭୄଯ ଅସିାୄଯ ।
- ୄଗଲାବସ, ଦଯକାଯ ଡିୄର ୄଛି ଛୁ ଅଯ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଯିଫତ୍ତ୍ନ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ।
- କିଛ ି ଭସୃଣ (Lubricant ) ଦାଥ୍
- ସପା ଶୁଖିରା ଗାଭୁଛା / ଟାୱାର ୄଛି ଛୁ ଅକୁ ୄାଛାୄାଛି କଯିଫା ାଆଁ ।
ୄଛି ାନ କଯୁଥିଫା ଚାଷୀ ଭୄନଯଖିଫା ଅଫଶୟକ ୄମ, ୄ ାରାୄଯ ୄଛି ଚଯାଆଫା
ଦ୍ଧତି ତୁ ନାୄଯ ଗୁହାୄଯ ଯଖି ାନକଯିଫା ଫିଦବଯା ୄହାଆାୄଯ । ଅଭ
ଚାଷୀଭାୄନ ସାଧାଯଣତଃ ୄ ାରାୄଯ ୄଛି ଚଯାଆଫା ଦ୍ଧତି ଅୄଣଆଥାେି । ପ୍ରଥଭ
ାଞ୍ଚ ଦିନ ଦିନକୁ ଦୁ ଆଥଯ କଯି ୄଛିଟଯ
ି ଈଷିତା ଭାିଫା ଦଯକାଯ ।
ୄଛିଭାନଙ୍କୁ ୄଯାଗ ୄହଫା ଫହୁ ତ କ୍ଷତିକାଯକ ୄଟ । ୄତଣୁ, ଅଣ ସଫ୍ଦା ଭୄନଯଖିଫା
ଈଚିତ ୄମ, ୄଛିକୁ ଫିବିନ୍ନ ୄଯାଗ ନ ୄହଫ ାଆଁ ୄଛିଯ ଈମୁକ୍ତ ମତ୍ନ ଓ ୋସ୍ଥୟ
ଯିଚାନା ଦଯକାଯ । ଏହା ନୄହୄର ଅଣ ୄଛି ାନଯୁ ରାବାନିବତ ୄହାଆାଯିୄଫ

ୄଛି ାନୄଯ
ଟୀକାକଯଣ, ଏହାଯ ଗୁଯୁତ୍ଵ
ଓ ୋସ୍ଥୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ନହିଁ । ର୍ଯକୁ ୄଛି ଅଣିଫା ଦିନଠାଯୁ ଅଣ ତା’ଯ ୋସ୍ଥୟଯ ତଦାଯ

କଯିଫାକୁ ୄହଫ ।

ୄଛିକୁ ଅଫଶୟକ ଟିକାକଯଣ ସଭୟ ସଭୟୄଯ କଯାଆୄନଫା ଈଚିତ । ୄଛିକୁ ଫିବିନ୍ନ
ୄଯାଗ ନ ୄହଫ ାଆଁ ଏହା ଅଗତୁ ଯା ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ ଏହା ତି ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍୍ ୄଟ ।
ୄଛିକୁ ମଦି କିଛ ି ୄଯାଗହୁ ଏ, ୄତୄଫ ତତକ୍ଷଣାତ ପ୍ରାଣୀ ଡାକ୍ତଯଙ୍କୁ ୄଦ ାଆଫା ଦଯକାଯ ।
ାଗ ମଦି ତୟଧି ଥଣ୍ଡା ଥାଏ, ୄତୄଫ ଭା’ୄଛି ଓ ଛୁ ଅ ୄଛିଙ୍କୁ  ା ଦ୍ଵାଯା
ୄର୍ାଡାଆୄଦୄଫ । ୄଛି ଯହୁ ଥିଫା ସ୍ଥାନକୁ ପି ନାଆର ଦ୍ଵାଯା ସପା ଯଖିଫା ଦଯକାଯ । ସଫ୍ଦା
ସପା ଓ ସଜ ାଣି ଦିେୁ ।

ୄଛି ାନୄଯ ଭୃତୁୟହାଯ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଫୀଭାକଯଣଯ
ଅଫଶୟକତା

ସାଧାଯଣତଃ ଶ୍ଵାସପ୍ରଶ୍ଵାସ ଜନିତ କାଯଣଯୁ ୨୪%, ଜୀର୍ଣ୍୍ କାଯଣଯୁ ୧୩%, ାଣିାଗ
ଯାପ ୄହତୁ ୧୨% ଓ ଛୁ ଅ ଜନି କରାୄଫୄ ୧୨% ପ୍ରାଣୀ ଭଯିଥାେି । ୄଛି ାନ
କଯୁଥିଫା ଚାଷୀ ଭୄନଯଖିଫା ଅଫଶୟକ ୄମ, ୄ ାରାୄଯ ୄଛି ଚଯାଆଫା ଦ୍ଧତି ତୁ ନାୄଯ
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ଗୁହାୄଯ ଯଖି ାନକଯିଫା ଫିଦବଯା ୄହାଆାୄଯ । ର୍ଯକୁ ୄଛି ଅଣିଫା ଦିନଠାଯୁ
ଅଣ ତା’ଯ ୋସ୍ଥୟଯ ତଦାଯ

କଯିଫାକୁ ୄହଫ । ୄଛିକୁ ଅଫଶୟକ ଟିକାକଯଣ ସଭୟ

ସଭୟୄଯ କଯାଆୄନଫା ଈଚିତ । ୄଛିକୁ ଫିବିନ୍ନ ୄଯାଗ ନ ୄହଫ ାଆଁ ଏହା ଅଗତୁ ଯା
ଦୄକ୍ଷ ୄଟ ଏଫଂ ଏହା ତି ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍୍ ୄଟ । ଏଥିସହିତ ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ଫୀଭା

କଯାଆୄନଫା ଈଚିତ । ଫିୄଶଷକଯି ୄଛି ାନ ନିଭୄେ ଋଣ ଅଣିଥିୄର, ତୁ ଯେ ଫୀଭା
କଯାଆୄନୄଫ । ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ୄଛି ଭଯିଗୄର େତଃ ଅଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ବଯଣା
ଭି
ି ାଯିଫ ।

ୄତଣୁ ଫୀଭାକାଯଣଯ ଅଫଶୟକତା ଯହିଛ ି ।

ପ୍ରତୟାଶିତ ର୍ଟଣା ଓ

ଦୁ ର୍୍ଟଣା ମାହାଦ୍ଵାଯା ଅଣଙ୍କଯ ୄଛିଯ ଭୃତୁୟ ୄହାଆାୄଯ ଓ ଜୀଫିକା ଫୁ ଡାଆ
ୄଦଆାୄଯ । ଏହି ଫୀଭା ନିୄଫଶ ୄସଥିଯୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫ ।

ୄଛି ଯହୁ ଥିଫା ସ୍ଥାନଯ ଯିୄଫଶ ବର ଯହିଫା ଅଫଶୟକ । ୄଛିକୁ ଏଯି ସ୍ଥାନୄଯ ଯଖିଫା
ଦଯକାଯ ମାହା ଫନୟାଜଯୁ ଭୁକ୍ତ ଥିଫ ଏଫଂ ଏକ ଈଚ୍ଚ ଓ ଶୁଖିରା ଜାଗା ୄହାଆଥିଫ ।
ଏହାଯ ଭୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଅୄଡ ୄହାଆଥିଫ । ାଣି ଡିୄର ୄମଯି ଗଡି ାଈଥିଫ ।
ୄଛି ତି ଗହିୄଯ ଯହିଫାକୁ ବର ାଅେି ନାହିଁ । ୄସଭାୄନ ସପାସୁତୁଯା ସହ ୄ ାରା
ୄଛି ାନୄଯ ଯିୄଫଶ
ଯିଚାନା

ଫନ ଅସୁଥିଫା ଓ ଅୄରାକ ଡୁଥିଫା ସ୍ଥାନକୁ ବର ାଅେି । ଦୁ ଆଟି ୄଛି ାଆଁ ୫ ପୁ ଟ
ରଭବ, ୨ ପୁ ଟ ଚଈଡା ଓ ୬ ପୁ ଟ ଈଚ୍ଚଯ ର୍ଯ ଅଫଶୟକ । ଏହି ର୍ଯ ଛଣ, ଟିଣ ଫା କଂକ୍ରିଟ
ଦ୍ଵାଯା ତିଅଯି କଯିାଯିୄଫ । ର୍ଯ ବିତୄଯ ଫାଈଁଶ ଫା କାଠୄଯ ଚଟାଣଯୁ ଏକ ଭିଟଯ
ଈଚ୍ଚୄଯ ଲାଟପଭ୍ ତିଅଯି କଯିାଯେି । ମଦି ୄଛିଙ୍କୁ ଚଟାଣୄଯ ଯ ଥ
ୁ ାେି, ତାୄହୄର,
ତୄ ଫାରି ଫା କୁ ଣ୍ଡା ଫିଛାଆୄଫ । ଫଷ୍ା ାଣି ୄମଯି ୄଛି ର୍ୄଯ ଶିଫ ନାହିଁ । ୄଛିଙ୍କୁ
ଗଯଭ ଯଖିଫା ାଆଁ ଶୀତଦିୄନ ୄଦଢ ଆଞ୍ଚଯ ା ଫା ୁଅର ଫିଛାଆଫା ଦଯକାଯ ।
ଏହାକୁ ସପ୍ତାହୄଯ େତଃ ଥୄଯ ସପା କଯିଫା ଦଯକାଯ ।
ତାରିଭଦାତା ନିଭନରିଖିତ ପ୍ରଶନସଫୁ ଚାଯିୄଫ:


ସଭୀକ୍ଷା ଓ ତାରିଭ
ଯିସଭାପ୍ତି

ଏହି ତାରିଭୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କରାୄଯ, ତାଙ୍କଯ ଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶୄଯ କିଛ ି
ଯିଫତ୍ତ୍ନ ଫା ଫୃ ଦ୍ଧି ର୍ଟିଛ ି କି ?



ୄଛିଭାନଙ୍କଯ ଟୀକାକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଯି ରାଗିରା?



ୄସଭାୄନ ଏହି ତାରି ଭଯୁ ୄଛି ଭାନଙ୍କଯ ମତ୍ନ ସମ୍ପକ୍ୄଯ କ'ଣସଫୁ ଶିଖିୄର?



ଶିଖିଥିଫା ଜ୍ଞାନ ଓ ୄକୌଶକୁ ତାଙ୍କ ୄଛି ାନୄଯ କିଯି ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ
କଯିୄଫ?

୯. ଶିକ୍ଷାଥଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ:
ଶିକ୍ଷାଥ୍ୀଭାନଙ୍କୁ କୁ ହାମିଫ ୄମ, ତାଙ୍କ ର୍ୄଯ େତଃ ୄକ୍ଷ ୨ - ୪ ଟି ୄଛି ଅଣି ାନ କଯିଫା ଅଯମ୍ଭ କଯିୄଫ ଓ
ତାରିଭଯୁ ଶିଖିଥିଫା ଫିଷୟ ନୟ ଭା’ ବଈଣୀଙ୍କ ସହ ଅୄରାଚନା କଯିୄଫ ଏଫଂ ନିଜ ଞ୍ଚୄଯ ଥିଫା ପ୍ରାଣୀ ଡାକ୍ତଯଙ୍କ ସହ
ୄମାଗାୄମାଗ ଯକ୍ଷା କଯିୄଫ ।
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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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