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[କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜଲି୍ଲାର ଭେଓଗଡା ଠାଭର 'ନମି୍ମାଣ' ଉେୟମ୍ଭର ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ଭର ଆଭ ାଜତି ବାର୍ଷିକ ଭଜୈବବବିଧିତା ସମି୍ମଳନୀ 'ବୁର୍ମାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା' ଉପର୍ଭେ    ଶ୍ରୀ 
ବକିାଶ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳତି ଏବଂ 'ନମି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ଵାଥମଭର ପ୍ରକାଶତି ଓ ଵତିରିତ I ©ସବମସ୍ଵତ୍ତ୍ୱ ସଂରେିତ : 'ନମି୍ମାଣ'୨୦୨୨                                    ( 

www.nirmanodisha.org) I ଆଗ୍ରହୀ ଗଭବର୍ଷକ ଭଯାଗାଭଯାଗ କରନୁ୍ତ : ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ, ଭ ାନ୍ -9437202970, 8018053375 I ] 

 

କନ୍ଧମାଳ କୃଷି ଜ ୈବ ବବିଧିତାର ବଶିଷି୍ଟ ପରଚିୟ : ଧୂଳଆି ଓ ଶାକରା 
- ବକିାଶ ରଥ  

କନ୍ଧମାଳ  ଲି୍ଲାଜର କାମ କରବିା ସମୟଜର ପାରମ୍ପରକି ଧୂଳଆି ଚାଷ 'ନମିମାଣ'ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକଷମଣ କରଥିିଲା ଏବଂ  ୨୦୧୨-୧୩ ସମୟରୁ ଏଇ ଦଗିଜର 
ଅଧିକ  ାଣବିା ଲାଗି 'ନମିମାଣ'ର ପ୍ରଜଚଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ଜ ାଇଥିଲା I୨୦୧୬ ମସ ିାଜର କନ୍ଧମାଳ  ଲି୍ଲାଜର ଜ ୈବବବିଧିତା ଜଲାକପଞି୍ଜକା (People's 

Biodiversity Register) ସଙ୍କଳନ କରବିା ସମୟଜର 'ନମିମାଣ'ର ଜବୈଷୟିକ ପରାମଶମଦାତା ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ ଧୂଳଆି ସମ୍ପକମଜର ଅଧିକ ତଥୟ ସଂଗ୍ର  
ପାଇଁ ବଧିିବଦ୍ଧ ଉଦୟମ ଆରମ୍ଭ କଜଲ ଏବଂ ଶାକରା ସମ୍ପକମଜର ମଧ୍ୟ  ାଣବିାକୁ ପାଇଜଲ I ଜକାଟଗଡ଼ ଓ ତୁମୁଡ଼ବିନ୍ଧ ଠାଜର ଅବସ୍ଥାପିତ 'ନମିମାଣ'ର ତତ୍କାଳୀନ 
କମମୀମାନଙ୍କ ସ ଜ ାଗଜର ଜସ ଏ ଦୁଇ ଗଛର ଫୁଲ ଜକଣ୍ଡା ସଂଗ୍ର  କର ିଜବୈଜ୍ଞାନକି ଚହି୍ନଟୀକରଣ ପାଇଁ ଉଦି୍ଭଦ ବଜି୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଜଲ କାରଣ 
ଏ ଗଛଗୁଡ଼କି ପ୍ରକୃତଜର ଜକଉଁ ପ୍ର ାତରି ଜସ କଥା ରା ୟର ଜବୈଜ୍ଞାନକିମାଜନ ଠକି୍ ଭାଜବ କ ପିାରଜିଲ ନା ିଁ I ମଜନ  ୁଏ ଓଡ଼ଶିାଜର 'ନମିମାଣ' ପୂବମରୁ 
ଧୂଳଆି (କୁଟଆି ଭାଷାଜର ଅନୟ ନାମ 'ମାର') ଓ ଶାକରା(ଅନୟ ନାମ 'ଶାକରାଙ୍ଗା')  ବଷିୟଜର ଜକ  ି ବଶିଦ ଧ୍ୟାନ ଜଦଇ ନଥିଜଲ । ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ 
ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନଜର 'ନମିମାଣ'ର ଏ  ିଉଦୟମ ଫଳଜର ପ୍ରଥଜମ ଶାକରାକୁ ଚହି୍ନଟ କରାଗଲା; ଏ ାର ସାଧାରଣ ଇଂରା ୀ ନାମ Beefsteak plant ବା Perilla 

(ଜବୈଜ୍ଞାନକି ନାମ: Perilla frutescens)। କନୁି୍ତ ଧୂଳଆି ଚହି୍ନଟ କରବିା ଅତ ିକଷ୍ଟକର ଥିଲା କାରଣ ଏ ାର ଫୁଲ ଅତ ିସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ଜକଣ୍ଡା 
ଆସବିା ଜବଳକୁ ଅଜନକ ଫୁଲ ଝଡ଼ ିପଡ଼ଥିିଲା । ଜତଣୁ ଗତ ବଷମ ଧୂଳଆି ପାଇଁ ଜଚଷ୍ଟା ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ମ ର ଲିା । ଚଳତି ବଷମ କଛି ିଅଧିକ ଭଲ ଫୁଲ ଜକଣ୍ଡା 
ମିଳଥିିବାରୁ ଧୂଳଆିକୁ ଚହି୍ନଟ କରବିାର ଉଦୟମ ଜଶଷ ପ ମୟନ୍ତ ସଫଳ ଜ ଲା, ଏବଂ  Spiked Mint Plant (ଜବୈଜ୍ଞାନକି ନାମ: Elsholtzia stachyodes) 
ଜବାଲି ଧୂଳଆି ଚହି୍ନଟ ଜ ଲା । ଆଜମ Twitterଜର ଆମର ଏ  ିଆବଷି୍କାର ବଷିୟ ଜ ାଷଣା କରଛୁି ଏବଂ ଓଡ଼ଶିା ସରକାରଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ  ଣାଇ ଜଦଇଛୁ। 

 ଏ ଦୁଇଟ ିଉଦି୍ଭଦ ପଦୁନିା(mint) ପରବିାରର ଏବଂ ଏ ାର ପତ୍ର ସଗୁନ୍ଧତି ; ଜତଣୁ ଭାରତ ଓ ବଶି୍ୱର ଅନୟ ଅଞ୍ଚଳଜର ଏ ାକୁ ଚଟଣ ିଆଦଜିର ପକାନ୍ତ ି ଦଓି 
କନ୍ଧମାଳଜର ଜସ ଅଭୟାସ ନା ିଁ I ସାଧାରଣତଃ  ମିାଳୟ ଅଞ୍ଚଳଜର ଜଦଖା ାଉଥିବା ଏଇ ଉଦି୍ଭଦ ଦୁଇଟ ିପୁରାତନ କାଳରୁ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳଜର ଚାଷ 
ଜ ଉଥିବା ଆଶ୍ଚ ମୟର ବଷିୟ, ଜତଜବ ପୂବମ ତୁଳନାଜର ଏ ାର ଚାଷ କମି ଗଲାଣି I କନ୍ଧମାଳଜର ଏ ଦୁଇ ଶସୟର ମଞି୍ଜକୁ ରାନ୍ଧ ିଖାଇଥା'ନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଏ ାର 
ପତ୍ର ଓ ମଞି୍ଜକୁ ଜନଇ ଆ ୁର ିଅଜନକ କଛି ିକରା ାଇପାରବି I ଗାଚରି ିଗଁା'ର ଶ୍ରୀ ସଦା ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ  ଣା ାଏ ଜ  ‘ଡୁ଼ମା’ (ଭୂତ) ଲାଗିଛ(ି?) ଜବାଲି 
ସଜେ  ଜ ଜଲ ଧୂଳଆି ମଞି୍ଜକୁ ପଡୁ଼ା ବାନ୍ଧ ିଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ  ାତ ବା ଜବକଜର ବାନ୍ଧ ିଜଦବାର ପରମ୍ପରା ର ଛି ିI ଧୂଳଆି ଓ ଶାକରା ଭିତଜର ଧୂଳଆିକୁ ଅଧିକ 
ପ୍ରାଧାନୟ ଦଆି ାଏ  ଦଓି ଏ ାର ମଞି୍ଜ ଶାକରା ତୁଳନାଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ(ଚା ା ଗଣୁ୍ଡ ପର)ି ଏବଂ ଅମଳଜର ସତକମତା ଜଲାଡ଼ା  ୁଏ I ଜଛାଟ ଜସାରଷି ଦାନା ପର ି
ଜଦଖା ାଉଥିବା ଶାକରା ମଞି୍ଜକୁ ସାମାନୟ ଭା ଜିଲ ଖଇ ପର ିଫୁଟଥିାଏ ଜବାଲି କୁ ନ୍ତ ି ା ାକୁ ଲଡୁ଼ କର ିଖାଇ ୁଏ  I ଶ୍ରୀ ସଦା ମାଝୀଙ୍କ ମତଜର  ଙ୍ଗଲ 
ବଭିାଗ ଜପାଡୁ ଚାଷ ବେ କରାଇବା ଜ ାଗଁ ୁଏଭଳ ିଅଜନକ ପା ାଡ଼ ିଚାଷ କମି ାଉଛ ିଏବଂ ଏଥିଜର ଆଦବିାସୀ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାଜର କ୍ଷତଗି୍ରସ୍ତ ଜ ଉଛନ୍ତ ିI  

ଧୂଳଆି ପ୍ର ାତରି ଉଦି୍ଭଦ ସମ୍ପକମଜର ବଜିଶଷ ଗଜବଷଣା ଜ ାଇନା ିଁ, ଜତଜବ ଏ  ି ାତରି  ଉଦି୍ଭଦଜର ଅଜନକ ଉପାଜଦୟ ସାମଥମୟ ର ଛି ି(ଜ ପରକି ି
ବୟସ ବୃଦ୍ଧରି ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତଜିରାଧ କରବିା; ଭୁତାଣୁ ଓ  ୀବାଣୁ ନଜିରାଧୀ ଶକି୍ତ , ଇତୟାଦ ି) I ଏ ାର ସୁଗନ୍ଧ ିପତ୍ରରୁ ସଗୁନ୍ଧ ିଜତୈଳ ନଷି୍କାସନ ସ ତି ସବୁ  
ଚା ା (green tea ) ପ୍ରସୁ୍ତତଜିର ଏ  ିପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ ଜକଜତ ଦୂର ବୟବ ାର କରଜି ବ, ତା ା ଗଜବଷଣା ଆବଶୟକ କରୁଛ ିକାରଣ ମାତ୍ରା ନ  ାଣି ବୟବ ାର 
କଜଲ ବପିଦ ଜ ାଇପାଜର I ଶାକରା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜସଇଭଳ ିସୁଗନ୍ଧତି, ଜତଜବ ଜଗାରୁଗାଈଙ୍କ  ପାଇଁ ଏ ାର ବଷିାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ର ଛି ିI ଅପର ପକ୍ଷଜର ଶାକରା 
ଗଛଜର ମଧ୍ୟ ର ଛି ିଅଜନକ ଉପକାରୀ ସାମଥମୟ, ଜ ପରକି ିଆଲ -ିପ୍ରତଜିରାଧ ତଥା ଅବସାଦ-ପ୍ରତଜିରାଧ ଶକି୍ତ , ଏପରକି ିକକମଟ ଜରାଗ ପ୍ରତଜିରାଧ  ଶକି୍ତ 
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[କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜଲି୍ଲାର ଭେଓଗଡା ଠାଭର 'ନମି୍ମାଣ' ଉେୟମ୍ଭର ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ଭର ଆଭ ାଜତି ବାର୍ଷିକ ଭଜୈବବବିଧିତା ସମି୍ମଳନୀ 'ବୁର୍ମାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା' ଉପର୍ଭେ    ଶ୍ରୀ 
ବକିାଶ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳତି ଏବଂ 'ନମି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ଵାଥମଭର ପ୍ରକାଶତି ଓ ଵତିରିତ I ©ସବମସ୍ଵତ୍ତ୍ୱ ସଂରେିତ : 'ନମି୍ମାଣ'୨୦୨୨                                    ( 
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ମଧ୍ୟ I ଶାକରା ମଞି୍ଜର ଜତଲ ମଧ୍ୟ ନାନା ଗଣୁଜର ସମୃଦ୍ଧ ଜବାଲି ବଶି୍ୱାସ କରା ାଏ, କନୁି୍ତ କ'ଣ(ଗଛର ଜକଉଁ ଅଂଶ), ଜକଜତ, ଏବଂ ଜକଉଁ ଭଳ ି- ଏ ବଷିୟ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ଜ ବା ପ ମୟନ୍ତ ଧୂଳଆି ଓ ଶାକରାର ବୟାପକ ଉପଜ ାଗ ସମ୍ଭବ ନୁଜ ଁ I    

ଜବଲ ର ନକିଟ କୁଟଆି କନ୍ଧ ଗ୍ରାମ ଡୁପିଜର ଶ୍ରୀମତୀ ରା ମାଢୁ ମାଝୀ ଓ ଅନୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ‘ନମିମାଣ’ କମମୀଙ୍କ ସ ତି ବକିାଶ ରଥ କରଥିିବା 
ଆଜଲାଚନାରୁ  ଣା ାଏ ଜ  ଜ ୟଷ୍ଠ ମାସଜର ଉଭୟ ଧୂଳଆି ଓ ଶାକରା ମଞି୍ଜ ପା ାଡ଼ ିଢାଲୁଜର ବୁଣା ାଏ (ପଥୃକ ପଥୃକ ) ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତନି/ିଚାର ି 
ମାସଜର ଏ  ିଫସଲ ଅମଳ  ଜ ାଇଥାଏ I ଧୂଳଆିଜର ଜରାଗଜପାକ ପ୍ରାୟ ଲାଗୁ ନ ଥିବା  ଜବଜଳ ଶାକରାଜର ଜପାକ ଲାଗିଥାଏ  ଦଓି ଜସଥିଜର ଫସଲ 
ନଷ୍ଟ ଜ ାଇନଥାଏ I  ଜଗାରୁଗାଈ କ ିବନୟ ପ୍ରାଣୀ  ଏ ଦୁଇ ଫସଲ ଖାଆନ୍ତ ିନା ିଁ I ଏମାଜନ ଜକୌଣସ ିସାର ବା କୀଟନାଶକ ପ୍ରଜୟାଗ କରନ୍ତ ିନା ିଁ I ଜକଣ୍ଡା 
ପାଚଗିଜଲ ବଡି଼ା ବାନ୍ଧ ିବାଡ଼ଜିର ପିଟ ିପିଟ ିମଞି୍ଜ ଅମଳ କରଥିା'ନ୍ତ ିI ଏକ ଏକର  ମଜିର ଧୂଳଆି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କ୍ୱଣି୍ଟାଲ ଅମଳ ଜ ଉଥିବା ଜବଜଳ ଶାକରା ପ୍ରାୟ 
ଦୁଇରୁ ତନି ିଗଣୁ ଅଧିକ ଅମଳ ଜ ାଇଥାଏ ଜବାଲି କୁ ା ାଏ I  

ଧୂଳଆିକୁ କୁଟବିା ପଜର ଭାତ ବା ତରକାରୀଜର ପକା ାଏ, କନୁି୍ତ ଶାକରା ମଞି୍ଜକୁ ଭା ବିା ପଜର ଜସଇଭଳ ିକରା ାଏ I ଧୂଳଆିର ଔଷଧୀୟ ଗଣୁ ଅଧିକ 
ଜବାଲି ବଶି୍ୱାସ କରା ାଏ,  ବଜିଶଷତଃ ଖରା ଦଜିନ ଜଦ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ରଖିଥାଏ ଜବାଲି କୁ ା ାଏ; ଜତଣୁ ଏ ାର ଚା ଦିା ଅଧିକ I ଅପର ପକ୍ଷଜର ଧୂଳଆିକୁ 
ଭା ବିାର ଏକ ପାରମ୍ପରକି ପଦ୍ଧତ ିମାଦଲିକନା (ଜବଲ ର)ର ଶ୍ରୀମତୀ ବଶିାଖା ମଲି୍ଲକଙ୍କ ଠାରୁ  ାଣବିାକୁ ମିଜଳ I ଜସ କୁ ନ୍ତ ିଜ   ଳନ୍ତା ଅଙ୍ଗାର ଦୁଇ 
ତନି ିଖଣ୍ଡ ଆଣି ଧୂଳଆି ଥିବା ଥାଳଜିର ରଖି  ଷ ି ଷ ିବୁଲାଇ ଜଦଜଲ ଜ ଜତଜବଜଳ ଅଙ୍ଗାର ଲିଭି ିବ, ଧୂଳଆି ଖାଇବା ଉପଜ ାଗୀ ଜ ାଇ ିବ I ଜସ 
କୁ ନ୍ତ ିଜ  ଗରମ ପାଣିଜର ଧୂଳଆିକୁ ଜଗାଳାଇ ଜ ାଇଥିବା  ାଉକୁ କଖାରୁ ସ ତି ରାନ୍ଧ ିଖାଇଜଲ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ  ୁଏ  I ଜତଜବ ତାଙ୍କ ମତଜର ଜଦ  ଥଣ୍ଡା 
ରଖଥୁିବାରୁ ଧୂଳଆି ଖରା ଦଜିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପ ୁକ୍ତ , ଶୀତ ଦନି ପାଇଁ ନୁଜ ଁ I   

ମାଟ ି ାଣି୍ଡଜର ଧୂଳଆି ଓ ଶାକରା ମଞି୍ଜକୁ ବ ିନ ପାଇଁ ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ସାଇତ ିରଖା ାଏ , କନୁି୍ତ ଧୂଳଆି ଅଜନକ ବଷମ ନଷ୍ଟ ନ ଜ ାଇ ର ୁଥିବା ଜବଜଳ 
ଶାକରା ମଞି୍ଜ ଅଧିକ ବଷମ ରଖିଜଲ ନ ିର ସ୍ୱାଦ  ରାଏ I ଧୂଳଆିକୁ ଜସାରଷି ବଟା ପର ିମଧ୍ୟ ବୟବ ାର କରା ାଏ I  ାଉ ପର ିରାନ୍ଧ ିଏ ଉଭୟ ଶସୟକୁ 
ଖାଇ ୁଏ , ଜତଜବ ପିଆ  ଓ ମସଲା ଇତୟାଦ ିଜଦଇ ରାନ୍ଧଜିଲ ଅଧିକ ରୁଚକିର ଜ ାଇଥାଏ I ଶାକରା ରାନ୍ଧଜିଲ ସଗୁନ୍ଧ ଆଜସ, କନୁି୍ତ ଧୂଳଆିଜର ନୁଜ ଁ I 
ପୁଣି ଶାକରା ଅଧିକ ସ୍ୱାଦଷି୍ଟ ଜବାଲି ମଧ୍ୟ କୁ ା ାଏ I  

ଏ ାର ସ୍ଥାନୀୟ ବ ାର ସୃଷ୍ଟି ଜ ାଇନା ିଁ ଏବଂ  ଶସୟ ବଳକା ଜ ଜଲ ଏ  ିଚାଷ ନ କରୁଥିବା ଅନୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ କଜିଲା ଧୂଳଆି ବା ଶାକରା ମଞି୍ଜକୁ 
ପ୍ରାୟ ତନି ିକଜିଲା ଚାଉଳ ଜଦଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କଣିିଥା'ନ୍ତ ିI ଜତଜବ ‘ଇଣି୍ଡଆ ମାଟମ’ ଜେବସାଇଟଜର ଭାଙ୍ଗ ୀରା ମଞି୍ଜ(ଶାକରା ମଞି୍ଜର  େିୀ ନାମ)ର ବୟାପକ 
ସ୍ୱାସ୍ଥୟଗତ ଉପକାରତିା ଦଶମାଇ ଶଜ  ଗ୍ରାମ ମଞି୍ଜ ପ୍ରତ ିଜଦଢ଼ ଶ  ଟଙ୍କା  ସିାବଜର ବକି୍ରି ବୟବସ୍ଥା ରଖା ାଇଛ ିI ଜତଣୁ 'ନମିମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜପ୍ରାତ୍ସା ତି କନ୍ଧମାଳ 
କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନ (KFPCL) ମଧ୍ୟ ରା ୟ ଓ ରା ୟ ବା ାଜର ଉଭୟ ଧୂଳଆି ଓ ଶାକରା ମଞି୍ଜର ବୟବସାୟ ପାଇଁ ଜଚଷ୍ଟା କରପିାରବି  ା ା ଏ ଦୁଇ 
ଶସୟର ପ୍ରସାର ଦଗିଜର ଜଲାକଙୁ୍କ ଉତ୍ସା ତି କରବିା ସ ତି ଗରବି ଚାଷୀଙୁ୍କ କଛି ିଅଧିକ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଜଦଇପାରବି I  

ଅଧିକ  ାଣିବା ଲାଗି ଆମ ସ ତି ଜ ାଗାଜ ାଗ କରନୁ୍ତ : 

‘ନମି୍ମାଣ’ 
ପଲଟ ନମବର : ଏସ – ୨/୧୫, ପ୍ରଥମ ମ ଲା, ନୀଳାଦି୍ର ବ ିାର, ଜପାଷ୍ଟ - ଜଶୈଳଶ୍ରୀ ବ ିାର , ଭୁବଜନଶ୍ୱର - ୭୫୧୦୨୧ 

____________     
(ଏ  ିଗଜବଷଣାକୁ ସଫଳ କରବିାଜର ସ ଜ ାଗ କରଥିିବା ଉଦି୍ଭଦ ବଜି୍ଞାନୀ ଡ଼ ସମ୍ପଦ କୁମାର , ଡ଼ କାର୍ତ୍ତଜିକୟନ, ଓ ଡ଼ ରଜମଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଜମତ ତଥୟ ଜଦଇଥିବା 
କନ୍ଧମାଳବାସୀ, 'ନମିମାଣ'ର ସମ୍ପକୃ୍ତ କମମୀଗଣ, ତଥା ପରଚିାଳନା ନଜିଦମଶକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମ ାନ୍ତଙୁି୍କ ଜଲଖକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତ ିI) 
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[କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜଲି୍ଲାର ଭେଓଗଡା ଠାଭର 'ନମି୍ମାଣ' ଉେୟମ୍ଭର ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ଭର ଆଭ ାଜତି ବାର୍ଷିକ ଭଜୈବବବିଧିତା ସମି୍ମଳନୀ 'ବୁର୍ମାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା' ଉପର୍ଭେ    ଶ୍ରୀ 
ବକିାଶ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳତି ଏବଂ 'ନମି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ଵାଥମଭର ପ୍ରକାଶତି ଓ ଵତିରିତ I ©ସବମସ୍ଵତ୍ତ୍ୱ ସଂରେିତ : 'ନମି୍ମାଣ'୨୦୨୨                                    ( 

www.nirmanodisha.org) I ଆଗ୍ରହୀ ଗଭବର୍ଷକ ଭଯାଗାଭଯାଗ କରନୁ୍ତ : ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ, ଭ ାନ୍ -9437202970, 8018053375 I ] 

 

 

ଫୁଲ ଧରଥିିବା ଧୂଳଆି 
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[କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜଲି୍ଲାର ଭେଓଗଡା ଠାଭର 'ନମି୍ମାଣ' ଉେୟମ୍ଭର ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ଭର ଆଭ ାଜତି ବାର୍ଷିକ ଭଜୈବବବିଧିତା ସମି୍ମଳନୀ 'ବୁର୍ମାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା' ଉପର୍ଭେ    ଶ୍ରୀ 
ବକିାଶ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳତି ଏବଂ 'ନମି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ଵାଥମଭର ପ୍ରକାଶତି ଓ ଵତିରିତ I ©ସବମସ୍ଵତ୍ତ୍ୱ ସଂରେିତ : 'ନମି୍ମାଣ'୨୦୨୨                                    ( 

www.nirmanodisha.org) I ଆଗ୍ରହୀ ଗଭବର୍ଷକ ଭଯାଗାଭଯାଗ କରନୁ୍ତ : ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ, ଭ ାନ୍ -9437202970, 8018053375 I ] 

 

 

ଫୁଲ ଧରଥିିବା ଶାକରା 
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[କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜଲି୍ଲାର ଭେଓଗଡା ଠାଭର 'ନମି୍ମାଣ' ଉେୟମ୍ଭର ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ଭର ଆଭ ାଜତି ବାର୍ଷିକ ଭଜୈବବବିଧିତା ସମି୍ମଳନୀ 'ବୁର୍ମାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା' ଉପର୍ଭେ    ଶ୍ରୀ 
ବକିାଶ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳତି ଏବଂ 'ନମି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ଵାଥମଭର ପ୍ରକାଶତି ଓ ଵତିରିତ I ©ସବମସ୍ଵତ୍ତ୍ୱ ସଂରେିତ : 'ନମି୍ମାଣ'୨୦୨୨                                    ( 

www.nirmanodisha.org) I ଆଗ୍ରହୀ ଗଭବର୍ଷକ ଭଯାଗାଭଯାଗ କରନୁ୍ତ : ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ, ଭ ାନ୍ -9437202970, 8018053375 I ] 

 

 

 

ଧୂଳଆି ମଞି୍ଜ (ଫଜଟା -ବକିାଶ ରଥ) 
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[କନ୍ଧମ୍ାଳ ଜଲି୍ଲାର ଭେଓଗଡା ଠାଭର 'ନମି୍ମାଣ' ଉେୟମ୍ଭର ୨୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ଭର ଆଭ ାଜତି ବାର୍ଷିକ ଭଜୈବବବିଧିତା ସମି୍ମଳନୀ 'ବୁର୍ମାଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା' ଉପର୍ଭେ    ଶ୍ରୀ 
ବକିାଶ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳତି ଏବଂ 'ନମି୍ମାଣ' ଦ୍ୱାରା ଜନସ୍ଵାଥମଭର ପ୍ରକାଶତି ଓ ଵତିରିତ I ©ସବମସ୍ଵତ୍ତ୍ୱ ସଂରେିତ : 'ନମି୍ମାଣ'୨୦୨୨                                    ( 

www.nirmanodisha.org) I ଆଗ୍ରହୀ ଗଭବର୍ଷକ ଭଯାଗାଭଯାଗ କରନୁ୍ତ : ଶ୍ରୀ ବକିାଶ ରଥ, ଭ ାନ୍ -9437202970, 8018053375 I ] 

 

 

 

ଶାକରା  ମଞି୍ଜ (ଫଜଟା -ବକିାଶ ରଥ) 
____________  


