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�ଗତ ିପେଥ…�ଗତ ିପେଥ…�ଗତ ିପେଥ…

୦୧୬ ମସହିା ଜୁଲାଇ ୨  ତାରଖିେର େଯେତେବେଳ ସରକାର� �ାରା 

�ଥମ କର ିଓଡ଼ଶିାେର ‘ମିଶନ ୨,୬୪’ ଅଭିଯାନ ଆର� କରାଗଲା, 

େସେତେବେଳ ଆେମ ବ�ିାସ କର ିନ �ଲୁ େଯ, ମା� ବେଷ� ମ�େର 

ଆମକୁ ଏପର ି  ସଫଳତା ମିଳପିାରବି େବାଲି । ସଫଳତା କଥା ଆେମ କହୁନୁ, 

ଓଡ଼ଶିାର ପରୁପ�ୀେର େଯଉଁଠାେର ଏହ ି େଯାଜନା କାଯ��କାରୀ େହାଇଛ,ି 

େସଠାକାର ହତିା�କାରୀ ହ � ଏହାକୁ େବ� ଭଲ ଭାେବ ଅନୁଭବ 

କରସିାରେିଲଣି । �ାୟ ବେଷ� େହବ, �ାନୀୟ 

ଜନସାଧାରଣ, ସହେଯାଗୀ ସଂ�ା ଓ 

ହତିା�କାରୀ� ହସ ହ � ଆମ ସଫଳତା 

େବାଲି କହଛି� ି ‘ମିଶନ ୨,୬୪’ର 

ମ�ୁଆଳ, ଓଡ଼ଶି ଜୀବକିା ମିଶନର 

ରାଜ� ମିଶନ ନେି��ଶକ �ୀଯୁ� 

�ଣବେଜ�ାତ ି ନାଥ 

(ଭା.�.େସ)। 

ଓଡ଼ଶିା ଜୀବକିା ମିଶନ 

�ାରା କାଯ��କାରୀ 

େହଉ�ବା ‘ମିଶନ ୨,୬୪’ 

ଏକ ବଷ� ମ�େର ରାଜ�ର 

ପରୁପ�ୀେର େକବଳ େଯ, 

ଗରବି େଲାକ� େରାଜଗାରର ୁ

ମା�ମ େଯାଗାଇେଦଇଛ ି ତା 

ନୁେହଁ ବରଂ ସାଧାରଣ େଲାକ� 

ସାମାଜକି �ତିେିର ପରବି��ନ 

ଆଣିପାରଛି ି। ଏହ ିେଯାଜନା ବ��ମାନ ସ�ୁା 

ଓଡ଼ଶିାର ୨୪ଟ ି ଜ�ିାର ୮୮ ବ�କ ଅ�ଗ�ତ 

୭୦୦ �ାମ ପ�ାୟତର ୧୨,୦୦୦ ଗଁାେର କାଯ��କାରୀ େହଉଛ ି।

‘ମିଶନ ୨,୬୪’ ଅଭିଯାନର ମଳୂ ଲ�� ରାଜ�ର ୨ଲ� ୬୪ ହଜାର ପରବିାରକୁ 

ଜୀବକିା ମିଶନ ଜରଆିେର ବଭିି� େରାଜଗାର ମଳୂକ େଯାଜନାେର  ଅ�ଭୁ�� 

କରାଇ େସମାନ� ସାମାଜକି ଓ ଆଥକ�  �ତିେିର ଉ�ତ ି ଆଣିବା ସହ 

ତୃଣମଳୂ�ରେର ସାମ�ିକ ବକିାଶ କରବିା ଦଗିେର �ୟାସ ଜାର ିରହଛି ି। ‘ମିଶନ 

୨,୬୪’ ଜରଆିେର ଗତ ବେଷ� ମ�େର… ପରବିାରକୁ କୃଷ,ି 

ପଶୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ଜ�ଲଜାତ �ବ� ସଂ�ହ ଓ 

ବ�ିି ତଥା ଅଣକୃଷ ି େ��େର େଲାକ� ୁ

ଜୀବକିା ନବି�ାହ କରବିାର ଏକ ସଠ�ି 

ଦଗିଦଶ�ନ େଦବା ପାଇଁ �ୟାସ 

କରାଯାଉଛ।ି ଏ�ପାଇଁ 

�ାମା�ଳ�ରେର କୃଷ ି ମି�, 

�ାଣୀ ମି�, ବ�ା� ମି�  ଓ 

ଉେଦ�ାଦ ମି� ନଯୁି�ି 

କରାଯାଇ ଉ�ତ ଜୀବକିା 

ନବି�ାହର ଏକ ନଆିରା 

ପରେିବଶ ସ�ିୃ 

କରାଯାଇଛ ି । ଏ�ସହ 

ବଭିି� ଋଣ �ଦାନ, ବୀମା 

େଯାଜନା, �ୟଂ ସହାୟିକା 

େଗା�ୀର ଦଶସ�ୂ କାଯ���ମ, 

େଗା�ୀ ପରଚିାଳନାର ସ�ୂ ସହ 

ଜୀବନ ଜୀବକିା ପାଇଁ ଏକ ପଥ�ଦଶ�କ 

ସାଜଛି ି‘ମିଶନ ୨,୬୪’ । ଆଉ ହସ ଫୁଟାଇଛ ି

ଅେନକ� ମହଁୁେର।

୨
ମିଶନ ୨,୬୪

�ତ�  
ସଂ�ରଣ



କୃଷିମି� ସଂଯ�ୁା ଗଡ଼ନାୟକ

'ଇ�ା ଥେ� ଲ ଉପାୟ ଆେପ ଆେପ ଆେସ' । ଏହାର ଏକ �ଳ� 

ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛ�ି େଦବଗଡ଼ ଜ�ିା େରମାଳ �କ�  େଦଓଝରଣ ଗାରଁ 

ସଂଯ�ୁା ଗଡ଼ନାୟକ । ବିଷଣ୍�ିୁୟା �ୟଂ ସହାୟକ େଗା�ୀ� ର ୪୭ 

ବଷୀ� ୟା ସଂଯ�ୁା ନିଜ ଉଦ�ମ ଓ ପରି�ମ �ାରା େସହ ିଅ�ଳର ଜେଣ 

ସଫଳ ମହଳିା ଚାଷୀ େହାଇପାରିଛ�ି । ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତା�ୁ ଏହ ି

ସଫଳତା ଆଣେିଦଇଛି ।  େଗା�ୀ�  ବିନିେଯାଗ ପା� ି ( ସିଆଇଏଫ୍) 

ତରଫରୁ ୨୫ ହଜାର ଟ�ା ଋଣ େନଇ େସ ଚାଷ କାଯ��  କରୁଛ�ି । 

ଉଦ�ାନ ବିଭାଗ ଓ ଜଳସ�ଦ ବିଭାଗର ସହାୟତା �ାରା େସ ନିଜ 

ଜମିେର ଏକ ପାଣ ିପ� ବସାଇ ପରିବା ଚାଷ କରୁଛ�ି । ତା� ପରିବାର 

ଉ� ଭୂମିେର ବାସ କରୁଥବ� ାରୁ ସାଧାରଣତଃ  କା�ଡ଼ ଓ ବିନ୍ ଆଦି ଚାଷ 

କରୁଛ�ି । ଫଳେର ଉବର� କ ଓ କୀଟନାଶକ ଖ�ର� ୁ  େସ ମ�ିୁ ପାଇ ଅଥକ�  

ଲାଭବାନ େହାଇପାରିଛ�ି । 

ଏଥର� ି  ଉ�ାଦିତ ପରିବାକୁ 

ବି�ି କରି େସ ୬ ମାସେର ୧୫ 

ହଜାର ଟ�ା େରାଜଗାର 

କରିପାରିଛ�ି । ପରିବା ଚାଷ 

ସହତି େସ ପଶପୁାଳନ ମ� 

କରୁଛ�ି । ବ�ମ� ାନ ସଂଯ�ୁା 

େସହ ିଅ�ଳର ଜେଣ ସଫଳ 

ଚାଷୀ ଭାେବ ପରିଚିତି ଲାଭ 

କରିବା ସହ ଅନ� ମହଳିା� 

ପାଇ ଁ େ�ରଣାର ଉ� 

ପାଲଟିଛ�ି । 

ସଫଳ କାହାଣୀ
ସର�ତୀ� ସେୁନଲି ସଂସାର

େକ�ୁଝର ଜ�ିା େଯାଡ଼ାର ବାମେବରୀ 

ଗାରଁ ସର�ତୀ ମ�ୁା । ଦିବ�ା� 

ସର�ତୀ ବିବାହ ପେର �ାମୀ ଓ ଦୁଇ 

ସ�ାନ� ସହ ଏକାଠ ି ରହୁଥେ� ଲ । 

କି� ପରବ�ୀ�  ସମୟେର 

�ାମୀ�ଠାରୁ  ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ 

ନିଯା� ତନା ପାଇବା ପେର ଘରୁ ବାହାରି 

ଭିକ ମାଗି ଜୀବିକା ନିବା� ହ କରୁଥେ� ଲ 

ସର�ତୀ । େସୗଭାଗ� ବଶତଃ ଜେଣ 

ଭ� ମହଳିା ଅଧକ� ାରୀ� 

ସହେଯାଗେର ଜ�ିା �ଶାସନର 

ସହାୟତା ପାଇ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ 

ଆର� କରିଥେ� ଲ େସ । ଓଡ଼ିଶା 

ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଓରମାସ ସହାୟତାେର ଦୀନଦୟାଲ ଉପା�ାୟ �ାମୀଣ 

େକୗଶଲ� େଯାଜନାେର ଆ�ନିଭର� ଶୀଳ େହବା ପାଇ ଁସିଲାଇ ତାଲିମ େନଇ 

ଏେବ ଜେଣ ଦ� ସିଲାଇ ମି�ୀ ଭାେବ େବ�ଳରୁୁେର ଅବ�ାପିତ କରୁଛ�ି । 

ଜ�ିା �ଶାସନ ସହାୟତାେର େସ େବ�ଳରୁୁର ଏକ ସଂ�ାେର ମାସିକ 

ଦରମାେର କାମ କରୁଛ�ି । ସର�ତୀ� ଦୁ��ନ ସମୟେର ଓରମାସ ଏବଂ 

ଜୀବିକା ମିଶନର ସହେଯାଗ ହ ଁିତା�ୁ ଆଜ ିସମାଜର ମଖୁ� େ�ାତେର ସାମିଲ 

କରିପାରିବାେର  ସଫଳ େହାଇପାରିଛ�ି । ଆଥକ�  ଅନଟନ ଏବଂ ଜେଣ 

ନିେ�ସିତ ମହଳିା ଭାେବ ଦିନ କାଟିଥବ� ା ସର�ତୀ ଏେବ ନିଜ �ତିଭା ଓ 

ଦ�ତାକୁ େନଇ େବଶ ୍ଖସିୁ । ବଦଳିଛି ସର�ତୀ� ଦୁନିଆ, ବଦଳିଛି ତା� 

ଭାଗ� । ଜୀବିକା ମିଶନ ଏବଂ ଓରମାସ, ସର�ତୀ� ମହୁେଁର ଆଣେିଦଇଛି ହସ 

କୃଷି ମି� ସମିୁ�ା ସାହୁ

ସ�ୁରଗଡ଼, କୁଅରଁମ�ୁା 

ଅ�ଳର ୩୧ ବଷୀ� ୟା 

ସମିୁ�ା�ର ଶ�ିାଗତ 

େଯାଗ�ତା ସ�ମ େ�ଣୀ । 

େସହ ି ଅ�ଳର ତିନିଟି ଗାରଁ 

୨୩୦ ଜଣ ଚାଷୀ�ୁ ତାଲିମ 

େଦଉଛ�ି ସମିୁ�ା । େଜ�ବିକ 

ପ�ତିେର ୭ ଏକର ଜମିେର 

ପରିବା ଚାଷ କରି ସମିୁ�ା ୬ 

ମାସେର ୮୦ ହଜାର ଟ�ା 

ଲାଭ କରିପାରିଛ�ି । େସହ ି ଅ�ଳେର ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ 

ସହାୟତାେର ମନେରଗା ଓ ଆଇପିପିଇ-୨ର ମିଳିତ ସହେଯାଗେର 

ଚାଷୀ�ୁ େସ େଜ�ବିକ ପ�ତିେର ଚାଷ କରିବାକୁ େ�ା�ାହତି କରିଛ�ି । 

ଫଳେର ୧୫୦ ଜଣ ଚାଷୀ ଏହ ି ପ�ତିେର ପରିବା ଚାଷ, ସାତ ଜଣ 

କେ�ା�, େକାଡ଼ିଏ ଜଣ ‘ହା�ିଖଟାʼ ��ୁତ କରି ବ�ବହାର କରୁଛ�ି । 

ଏହା ବ�ତୀତ ୬୦ଜଣ ଚାଷୀ ‘�ୀʼ �ଣାଳୀେର ମ� ଚାଷ କରୁଛ�ି । 

ସମିୁ�ା ନିଜ ଫାମେ� ର କେ�ା� ଖତ ଏବଂ ହା�ିଖଟା ��ୁତ କରିବା ସହ 

ଏହାକୁ ବ�ବହାର କରି ଭଲ ଅମଳ କରିବାେର ମ� ସଫଳ 

େହାଇପାରିଛ�ି ।

କୃଷିମି� ଶଶୀଭୂଷଣ ଦଳେବେହରା

ନୟାଗଡ଼ର ଶଶୀ ଭୂଷଣ ଦଳେବେହରା �ାତକ ପାସ ୍କରିଥେ� ଲ ମ� ୨୬ ବଷ �

ଧରି ଚାଷ କାଯ�� େର ନିଜକୁ ନିେୟାଜତି 

କରି ଜେଣ ସଫଳ ଚାଷୀ ତଥା କୃଷିମି� 

ଭାେବ ପରିଚିତି ପାଇଛ�ି ।  ପଚାଶ 

ବଷୀ� ୟ ଶଶୀ ନିେଜ େଜ�ବ କୀଟନାଶକ 

��ୁତ ଏବଂ ବ�ବହାର କରୁଛ�ି । ନିଜ 

କୁକୁଡ଼ା ଫାମର� ୁ  ବାହାରୁଥବ� ା ଆବଜନ� ାକୁ 

ବ�ବହାର କରି େସ '�ାଣ ମତୃ' ��ୁତ 

କରୁଛ�ି । ଏଥସ� ହ େସ େଜ�ବିକ ଖତ, 

ସବୁଜ ଖତ, ବ�ବହାର କରି ନିଜ ପା� 

ଏକର ଜମିେର '�ୀ' �ଣାଳୀେର ଚାଷ 

କରୁଛ�ି । ଏହା ବ�ତୀତ ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା 

ଚାଷ, ପିଆଜ ଗ�ିତ ରଖବ� ା ପାଇ ଁ��ୁତି 

ଏବଂ େଜ�ବିକ �ଣାଳୀେର ପରିବା ଚାଷ 

କରିଛ�ି । ରାଗୀ ଚାଷ ପାଇ ଁେସ 'ବୃ� ଓ 

ଜୀବର ବ�ୁ' ପରୁ�ାର ପାଇବା ସହ କୃଷି 

ବିଭାଗ ପ�ରୁ ତା�ୁ 'କୃଷକ ସାଥୀ' ଭାେବ 

ମ� ସ�ାନିତ କରାଯାଇଛି ।

ସଫଳତାର ବା��ା ବହ…
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�ତ�  

ସଂ�ରଣ



�� � : “ମିଶନ ୨,୬୪”ର ଆଭିମଖୁ� 

କ'ଣ ?

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ:  ଓଡ଼ିଶାର 

ପରୁପ�ୀେର ବସବାସ କରୁଥବ� ା ଲ� 

ଲ� ଗରିବ ପରିବାରକୁ �ୟଂ ସହାୟିକା 

େଗା�ୀ� ସହ ସାମିଲ କରି େସମାନ� 

ପାଇ ଁ ଜୀବିକା ନିବା� ହର ଏକାଧକ�  

େଯାଜନା ଉପଲ� କରାଇବା “ମିଶନ 

୨,୬୪”ର ମଳୂ ଲ�� । ଜାତୀୟ �ାମୀଣ 

ଜୀବିକା ମିଶନ େଯାଜନା ଅ�ଗତ�  �ତ� 

ଅ�ଳେର ଗରିବ ପରିବାରକୁ କୃଷି, 

ପଶପୁାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ବନଜାତ �ବ� ସଂ�ହ େ��େର ଜୀବିକା 

ନିବା� ହର ମାଗ � େଦଖାଇବା । ଏଥସ� ହ ପରିବାର ଗଡ଼ିୁକର ସାମାଜକି ଏବଂ 

ଆଥକ�  �ିତିେର ଉ�ତି ଆଣବିା ଲାଗି ବିଭି� ସହାୟକ ସଂ�ାକୁ ସାମିଲ କରି 

େଯାଜନାକୁ ତୃଣମଳୂ �ରେର ସଫଳ କରିବା । 

�� � : “ମିଶନ ୨,୬୪”ର ଆଭିମଖୁ� କ'ଣ ?

ମିଶନ ନିେ�ଶ� କ: ସଫଳତା ପାଇ ଖବ୍ୁ ଖସିୁ ଲାଗଛିୁ । ଗତ ଏକ ବଷ � ମ�େର 

ଏହ ି ମିଶନ ରାଜ�  ୭୦୫ଟି �ାମପ�ାୟତର େଲାକ� ପାଖେର 

ପହ�ପିାରିଛି। ଏଥପ� ାଇ ଁପ�ାୟତ ଏବଂ ପ�ାୟତ ମହାସଂଘ �ରେର କୃଷି 

ମି�, �ାଣୀ ମି� ଓ ଉେଦ�ାଗ ମି�� ସହାୟତାେର ୨ଲ� ୬୧ ହଜାର 

ପରିବାର ନିକଟେର “ମିଶନ ୨,୬୪” ପହ� ିପାରିଛି ପାରିଛି। 

�� � : େଯାଜନା କାଯ�� କାରୀ ସମୟେର ସମସ�ାର ମକୁାବଲିା େକମିତ ି

କରିପାରିଛ� ି?

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ: ଆମ ସମମ୍ଖୁେର ଅେନକ ସମସ�ା ଆସିଥଲ� ା ଏବଂ 

ରହଛିି ମ� । ତୃଣମଳୂ�ରରୁ ଆର� କରି ଜ�ିା ପଯ�� � ବିଭି� େ��େର 

ଆେମ ସମସ�ାର ମକୁାବିଲା ପାଇ ଁ ବିଭାଗୀୟ ସମ�ୟ�  ଉପେର ଗରୁୁ� 

େଦଇଛୁ । ଆେଲାଚନା, ପଯ�� ାେଲାଚନା ଏବଂ ସମୀ�ା ସହ ଏକ ବ�ବ�ିତ 

��ିୟା କାଯ�� କାରୀ କରି ଆେମ ମିଶନକୁ ଆେଗଇ େନଇଛୁ । ଏଥସ� ହ 

ସମସ�ାରା ମକୁାବିଲା ଦିଗେର ଉଚିତ ପଦେ�ପ ମ� ନିଆଯାଇଛି।

�� � : “ମିଶନ ୨,୬୪” ମହଳିା�ୁ ଅଧକ�  �ାଧାନ� ଦଆିଯାଇଛ ିକ ି?

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ: ହ ଁ  “ମିଶନ ୨,୬୪”େର ମହଳି ାମାନ�ୁ ଅଧକ�  �ାଧାନ� 

ଦିଆଯାଇଛି। କି� ଏଥେ� ର ପରୁୁଷମାନ� ଗରୁୁ ଭୂମିକା ମ� ରହଛିି। ଖାସ ୍

କରି �ୟଂ ସହାୟିକା େଗା�ୀ�  ମହଳିା� ଭୂମିକା, ଜୀବିକା େଯାଜନାେର 

ମହଳିାମାନ� ସ�ିୟ ଅଂଶ�ହଣ, ବ�ା� ମି�, କୃଷିମ�, �ାଣୀ ମି� ଓ 

ଉେଦ�ାଗ ମି� ଭାେବ େସମାନ� ଭୂମିକା ନାରୀ ସଶ�ିକରଣ ଦିଗେର ଏକ 

ମାଇଲଖ�ୁ କହେିଲ ଭୁଲ େହବନି। �ାମା�ଳର ଶ�ିିତ, ଅ�ଶ� �ିିତ ଏବଂ 

ନିର�ର ମହଳିାମାନ� ପାଇ ଁଜୀବିକା ନିବା� ହ େ��େର “ମିଶନ ୨,୬୪” 

ଏକ ପଥ �ଦଶକ�  ସାଜଛିି।

�� � : ଆଗାମୀ ବଷ � ପାଇ ଁ “ମିଶନ 

୨,୬୪”ର କଭିଳି ରଣନୀତ ି ��ତ ୁ

କରିଛ� ି?

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ:  ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା 

ମିଶନ,  ସହେଯାଗୀ ସଂ�ା,  �ୟଂ 

ସହାୟିକା େଗା�ୀ� , ପ�ାୟତ, ପ�ାତାୟ 

ମହାଂସଘ କମକ� �ା� ମାନ�ୁ େନଇ 

ଅଭିଯାନକୁ େକମିତି ଲ�� �ଳେର 

ପହ�ାଇବାକୁ େହବ େସଥପ� ାଇ ଁ ସବୁ 

�ରେର ଉଦ�ମ ଜାରି ରହଛିି। ଆଶା, ଅଭିଯାନ ନି�ୟ ସଫଳ େହବ।

��:�  “ମିଶନ ୨,୬୪” ସ�କେ� ର କ ିବା�ା�  େଦେବ ?

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ: “ମିଶନ ୨,୬୪”ର ଗତ ଏକ ବଷର�  ସଫଳତା ପାଇ ଁ

�ଥେମ ମ ୁବିଁଭାଗୀୟ କମିଶନର ତଥା ସଚିବ, ଜୀବିକା ମିଶନର ଟିମ ୍ଲିଡର 

ଶଶିରି କୁମାର �ଧାନ ଓ ତା�ୁ ଟି� ସମ� ସଦସ��ୁ ଧନ�ବାଦ େଦେବ। 

ଆଶା କରୁଛି ବିଗତ ବଷେ� ର େଯଭଳି ବ�ବ�ିତ ଢ�େର ଅଭିଯାନ େଲାକ� 

ନିଟତର େହାଇପାରିଛି, ଆଗାମୀ ବଷେ� ର ବି େସହ ିଭଳି ଭାେବ ଅଭିଯାନ 

ଓଡ଼ିଶାର ପରୁପ�ୀେର ଥବ� ା ଲ� ଲ� ପରିବାର ତଥା ମହଳିା� ମହୁେଁର 

ନି�ୟ ହସ ଫୁଟାଇବ।
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ରାଜ� ମିଶନ ନେି�ଶ� କ� ଅନୁଭୂତ…ି
ଜାତୀୟ �ାମୀଣ ଜୀବକିା ମିଶନ ଜରିଆେର ଓଡ଼ିଶାେର କାଯ�� କାରୀ େହଉଥବ� ା “ମିଶନ ୨,୬୪” େଯାଜନା ଗତ ଏକ ବଷ � ମ�େର 

େବ�ଫ� ଳତା ହାସଲ କରିଛ।ି ତୃଣମଳୂ�ରରୁ ଜ�ିା�ରୀୟ ଅଧକ� ାରୀ, ପ�ାୟତ ଓ �ୟଂ ସହାୟିକା େଗା�ୀ�  କମକ� �ା� � ସାମିଲ, ନ�ିା� ପର 

ଉଦ�ମ ଓ ସହେଯାଗ ହ ଁିଆଜ ିଏହ ିେଯାଜନାକୁ ତାର ଲ�� �ଳେର ପହ�ାଇ ପାରିବ େବାଲି ଆଶା କରାଯାଉଛ ି। ଏଥସ� ହ ମିଶନର ଗରୁୁ 

ଦାୟି� େନଇଥବ� ା ରାଜ� ମିଶନ ନେି�ଶ� କ �ୀଯ�ୁ �ଣବ େଜ�ାତ ିନାଥ (ଭା.�.େସ) ମ� ଏହ ିେଯାଜନାକୁ ଆଗାମୀ ବଷେ� ର ତାର ଲ�� 

�ଳେର ପହ�ାଇବାକୁ ଦୃଢ଼ ବ�ିାସୀ ଅଛ�।ି ଗତ ଏକ ବଷର�  ଅନୁଭୁତ ିସ�କେ� ର �ୀଯ�ୁ ନାଥ� ସହ ଏକ ସା�ାତକାର।

କଳାହା�ି ଜ�ିା ଥଆୁମଳୂ ରାମପରୁ �କ� େର ଜେଣ ଚାଷୀ 

ଅତ�ାଧନିୁକ ବିହନ ବୁଣାଯ�େର ଧାନ ବିହନ ବୁଣଛୁ�ି

�ତ�  
ସଂ�ରଣ

େ�� � ଫେଟା
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ଭୁବେନ�ର�ିତ 

ଏସଏ୍ମଏ୍ମୟୁ 

ପରିସରେର ୪ 

ଦନିଆି 

ତାଲିମଦାତା� 

ତାଲିମ ଶବିରି  

(େ�ନଂି ଅଫ୍ 

େ�ନର) ଅନୁ�ିତ�  

େହାଇଛ ି । ଏଥେ� ର '�ଦାନ'  ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ େବଷ� ୟିକ 

ମହାବଦି�ାଳୟ ( ଓୟୁଏଟି) ର କୃଷି ବେିଶଷ�,  ୧୧୦ ଜଣ 

�ଶ�ିାଥୀ� �ୁ କୃଷି ପ�ତ ି ଉପେର ତାଲିମ �ଦାନ କରିଥେ� ଲ । 

ଏଥସ� ହ ଦୁଇ ଦନିଆି କମଶ� ାଳା ମ� ଅନୁ�ିତ�  େହାଇଥଲ� ା ।

କଳାହା�ି ଜ�ିାେର �ାଣୀ ମି�� ନମିେ� ଏକ ତାଲିମ କାଯ�� �ମ 

ଅନୁ�ିତ�  େହାଇଯାଇଛ ି। ଏହ ିଅବସରେର �ାଣୀ ମି�ମାେନ ଜ�ିା ମଖୁ� 

ପଶ ୁ ଚକି�ିାଳୟକୁ ଯାଇ ଟୀକାକରଣ, କୃମିନାଶକ ଉପେର ତାଲିମ 

େନଇଥେ� ଲ ।

ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଠାେର 

ଦ�ତା ବୃ�ି କାଯ�� �ମ 

ଅନୁ�ିତ�  େହାଇଛ ି। ଏହ ି

ଅବସରେର ରାଜ� 

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ 

�ଣବେଜ�ାତ ି ନାଥ 

( ଭା. �. େସ)  ଗ� 

କରିଛ� ି ।  େସଠାେର 

�ଶ�ିାଥୀ� , ଜ�ିାପାଳ ଏବଂ ଅନ� ଅଧକ� ାରୀ� ସହ  ମିଶନ ନେି�ଶ� କ 

ଆେଲାଚନା କରିଥେ� ଲ । 

ଓଡ଼ିଶା ଜୀବକିା ମିଶନ ତରଫରୁ ଭୁବେନ�ର�ିତ ଏସ.୍ଆଇ.ଆର.ଡି 

ପରିସରେର ୪ ଦନିଆି �ଶ�ିଣ ଶବିରି ଅନୁ�ିତ�  େହାଇଯାଇଛ ି । 

ଏଥେ� ର ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ େବଷ� ୟିକ ମହାବଦି�ାଳୟ (ଓୟୁଏଟି)ର  �ାଣୀ 

େରାଗ ବଭିାଗର �େଫସର ତାଲିମ �ଦାନ କରିଥେ� ଲ । ଏହ ିତାଲିମ 

ଶବିରିେର ଅନୁଗଳୁ, ବାେଲ�ର ସେମତ ୯ଟି ଜ�ିାର ବ.ିଏମ.୍ଏମ.ୟୁ 

ଅଧକ� ାରୀ େଯାଗ େଦଇଥେ� ଲ । ଜଲୁାଇ ୧୧ରୁ ୧୪ ତାରିଖ ପଯ�� � ଏହ ି

ଶବିରି ଚାଲିଥଲ� ା ।

ଏସଆ୍ଇଆରଡିେର ତାଲିମ ଶବିରି ଏସଏ୍ମଏ୍ମୟୁେର ଟିଓଟି ଶବିରି

�ାଣୀ ମି�� ତାଲିମ ଶବିରି 

ମିଶନ ନେି�ଶ� କ� ଝାରସଗୁଡ଼ୁା ଗ�

ଫିସେକାେଫଡ୍ େର ତାଲିମ ଓ େ�� ପରିଦଶନ�  କାଯ�� �ମ

ଓଡ଼ିଶା ଜୀବକିା ମିଶନ ତରଫରୁ ୩୦ ଦନିଆି ତାଲିମ ଓ େ�� 

ପରିଦଶନ�  କାଯ�� �ମ ଅନୁ�ିତ�  େହାଇଯାଇଛ ି। ଏଥେ� ର ୩ ଜଣ 

�ଶ�ିକ ଓ ଅନ� ତନି ି ଜଣ ସହ- �ଶ�ିକ ମୟୁରଭ� ଜ�ିା 

କର�ିଆ �କ� ର ୨୭ ଜଣ ମହଳିା�ୁ ତାଲିମ �ଦାନ କରିଛ� ି। ଏହ ି

କାଯ�� �ମ ଜନ୍ୁ ୨୦ ରୁ ଆର� େହାଇ ଜଲୁାଇ ୨୧ ପଯ�� � ଚାଲିଥଲ� ା 

। ଏହ ିଅବସରେର �ଶ�ିାଥୀ� ମାେନ ୨୩ ଦନି ତାଲିମ ପାଇଥବ� ା 

େବେଳ ୭ ଦନି େ�� ପରିଦଶନ� େର ଯାଇଥେ� ଲ ।

୧୨ ଜୁଲାଇ, ଓଡ଼ଶିା ଜୀବକିା ମିଶନ ରାଜ� ନେି��ଶକ� େକ�ୁଝର ଜ�ିା ଗ�  

୧୯ ଜୁଲାଇ, ମିଶନ ୨୦' ପାଇ ଁ ବ�କେର ଦ�ତା ବକିାଶ କମଶ�ାଳା

୨୦ ଜୁଲାଇ, କଳାହା�ିେର �ାଣୀମି�� �ାରା ଟୀକାକରଣ କାଯ���ମ

୨୦ ଜୁଲାଇ, ବଡମ�ା ବଡିଓି� �ାରା କୃଷ ିମି� ଏବଂ ଇଏଲଏସପି କି� ବ�ନ 

୨୦ ଜୁଲାଇ, େକ�ାପଡ଼ା ଜ�ିାପାଳ� �ାରା ରାଜନଗର ସିଏଫି � ଉ�ାଟତି

୨୧ ଜୁଲାଇ, କାଖରୁଝୁଲା ଜପିିଏଲଏଫେର ୭ ଦନିଆି ଆଇ-ସିଆରପି ତାଲିମ 

ଶିବରି େଶଷ

୨୨ ଜୁଲାଇ, ବାରାେଖାମା ପ�ାୟତେର କୃଷ ିମି�� �ାରା ବୃ�େରାପଣ କାଯ���ମ

୨୩ ଜୁଲାଇ, ଓଡଗଁା ବ�କେର େକଏମ ଏବଂ ଇଏଲଏସପି� ଭମି ଚୟନ ଓ ୂ

ଚାରାେରାପଣ

ଜନ୍ୁ ମାସର କାଯ�� �ମ

�ତ�  
ସଂ�ରଣ

ଅେ��ାଦୟ ପରି�ମା


