
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ େବୖଷୟିକ ବି ବିଦ ାଳୟ ତି ା ଦିବସେର ସମଧତ େହବାକୁ ବା 

କୃଷିଜୀବୀ ମହିଳା/ କୃଷକ ବିଷୟେର ତଥ  
 

୧. ନାମ : ସାବି ୀ ଓରା  

୨. ଠିକଣା : ାମ : ଖଟନକୁଦର   ବ  : ବି ା  ଜି ା : ସୁ ରଗଡ଼ 

୩. େଟଲିେଫା  ନଂ : ୯୯୩୭୧୪୪୧୪୫ 

୪. ରହି ବା ସମଳ : 

 େମାଟ ଜମି ପରିମାଣ   ୧.୦ େହକର 

 ଜଳେସଚିତ ଚାଷ ଜମି   ୦.୪ େହକର 

 ଅଣଜଳେସଚିତ ଚାଷ ଜମି  ୦.୬ େହକର 

 ଫଳ ବଗିଚା    ନାହ  

 ଜଳାଶୟ/ େପାଖରୀ/ ଗାଡିଆ  ନାହ   

 ଅନ ାନ     କୁଅ (୧) 

୫. ଚାଷ କରୁ ବା ଫସଲ 

ଫସଲର ନାମ ଖରିଫ ଋତୁ ଶୀତ ଋତୁ ୀଷ ଋତୁ 
ଜମି 

(େହକର) 
ଅମଳ 

(କୁଇଂଟାଲ) 
ଜମି 

(େହକର) 
ଅମଳ 

(କୁଇଂଟାଲ) 
ଜମି 

(େହକର) 
ଅମଳ 

(କୁଇଂଟାଲ) 
ଧାନ ୦.୪ ୭.୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 
ମକା ୦.୨ ୧୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 
ପନିପରିବା ୦.୩ ୩୦ ୦.୪ ୪୦ ୦.୪ ୨୮ 
 
୬.  ଅନ ାନ  ଧ ା (େଗାପାଳନ, େଛଳିପାଳନ, ଛତୁଚାଷ .................. ଇତ ାଦି) 

. ନଂ. ଧ ା/ କାଯ ମ ସଂଖ ା/ ପରିମାଣ ବାଷକ ଉ ାଦନ ବାଷକ ଆୟ (ଟ) 
୧ ବନରାଜା କୁକୁଡା ପାଳନ ୨୦ ମାଂସ - ୪୦ କି: ା: 

ଅ ା – ୧୨୦୦ 
୧୧୦୦୦/-  

୨ େଛଳି ପାଳନ ୧୦ ମାଂସ - ୧୦୦ କି: ା: ୩୦୦୦୦/- 
୩ େଗାପାଳନ ୨ ଦୁ  – ୧୨୦ ଲୀ: ୩୬୦୦/- 
୪ ଛତୁ ଚାଷ ୭୦ େବ  ୯୦ କି: ା: ୧୨୦୦୦/- 
୫ ପନିପରିବା ବ ବସାୟ ୧୪୦ ଦିନ -- ୪୦୦୦୦/- 
 



୭. କୃଷି ବି ାନ େକ ରୁ ପାଇ ବା ସାହାଯ  : 

 ତାଲିମ ଜରିଆେର ନୂତନ ାନେକୗଶଳ, ଅଗୁଆ ଧାଡି େ  ଦଶନ, େ  ପରୀ ଣ ଜରିଆେର 

ଧାନ, ମକା, ମିଠା ମକା, େଭ ି, ବରଗୁଡି, େଟାମେଟା, ଫୁଲ ଚାଷ ଇତ ାଦିର ଉ ତ ଣାଳୀେର ଚାଷ ପ ତି, 

ବନରାଜା କୁକୁଡା, ଛତୁ ଚାଷ, ପନିପରିବା ଓ ମହୁଲରୁ ମୁଲ ୟୁ  ବ  ୁତ, ମଭାର ଲାଘବ ପାଇଂ ଧାନ 

ଉଁଷା  ଓ ମହୁଲ ମଂଜି େଚାପାଛଡା ଯ  ଇତ ାଦି ଶି ା ଦିଆଯାଇ ଲା | ଅନ ାନ  ଅଂଚଳର ଚାଷୀ ଓ 

େବୖ ାନିକ ମାନଂକ ସହିତ ଆଦାନ ଦାନ କରିବାର ସୁେଯାଗ ା  କରିଛ ି | 
 
୮. ହଣ କରି ବା ନୂତନ ାନେକୗଶଳ : 

ଫସଲ/ ଅନ ାନ  ଧ ା ହଣ କରି ବା ାନେକୗଶଳ 
ଛତୁ ଚାଷ ଚାଷ ଣାଳୀ 
କୁକୁଡା ପାଳନ ନିୟମିତ ଟିକା କରଣ, େପାଷଣ 
ପାକଶାଳା ବଗିଚା/ ପନିପରିବା ଚାଷ ଚାରା ଉ ାଦନ, ବିହନ ବିଷଧନ, େରାଗ େପାକ ନିୟ ଣ 
ଫୁଲ ଚାଷ ଉ ତ ବିହନ, ଖାଦ  ସାର ପରିଚାଳନା 
 
୯. ବ ବହାର କରୁ ବା ଅଭିନବ/ ନୂତନ ାନେକୗଶଳ (Innovative Practice) 
  
୧୦. ବାଷକ ଆୟ : 

ଫସଲ/ ଧ ାର ନାମ େନଟ ଆୟ ପରିମାଣ (ଟକାଂ େର) 
ଧାନ ୨,୪୦୦.୦୦ 
ମକା ୭,୦୦୦.୦୦ 

ପନିପରିବା ଉ ାଦନ ୪୮,୦୦୦.୦୦ 
ପଶୁପାଳନ ୧୫,୬୦୦.୦୦ 

କୁକୁଡା ପାଳନ ୬,୦୦୦.୦୦ 
ଛତୁ ଚାଷ ୬,୦୦୦.୦୦ 

ପନିପରିବା ବ ବସାୟ (କିଣାବିକା) ୪୦,୦୦୦.୦୦ 
େମାଟ ଆୟ ୧,୨୫,୦୦୦.୦୦ 

 
୧୧. ବିଭି  ଅନୁ ାନେର ହଣ କରି ବା ପଦପଦବୀ : 

 ନାହ 

୧୨. ପୁବରୁ ପାଇ ବା ପୁର ାର/ ସ ାନ : 

 ନାହ 



୧୩. କୃଷକ ନିଜ ସଫଲତା ନିଜ ଭାଷାେର : 

 ଜୀବିକା ଅଜନ ପାଇଂ ଚାଷ ଏକ ସୁଲଭ ପ ା, ଚାଷ ଏବଂ ପନିପରିବା ବ ବସାୟ କରି ସୁରୁଖୁରୁେର 

ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହିତ ତିନଟି ପିଲଂକୁ ପାଠ ପଢାଇ ପାରୁଛି | େସ ପାଇଁ ମୁ ଖୁସି ଓ ଗବତ | ସରକାର 

ଏ ପାଇଂ ଅେନକ ସାହାଯ  େଦଉ ବାରୁ ମୁ ଉପକୃତ | 
 
୧୪. ଫେଟା ାଫ 

  

  
 
 

କୃଷକଂ ା ର   
 

ଏତ  ଦାରା ୀ/ ୀମତୀ ସାବି ୀ ଓରା  କୁଂ ବି ବିଦ ାଳୟର ୫୫ତମ ତି ା ଦିବସ ଅବସରେର 

ପନିପରିବା ଉ ାଦନ େ େର/ ବିଷୟେର ପାରଦଶତା ହାସଲ କରି ବା େହତୁ ସ ାନିତ କରିବା ପାଇଂ 

ସୁପାରିଶ କରାଗଲା | 

କୃଷି ବି ାନ େକ ର 

ବରି  େବୖ ାନିକ ଓ ମୁଖ କଂ ା ର 


