ବା.କୃ.ଅନୁ ..- ବାଯତୀୟ ଜ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ବୂଫନନଶ୍ଵଯ
COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ଯି ନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁ ଅଗଷ୍ଟ-୨୦୨୧ ଭାସଯ କୃଷି ଉନେଶନାଭା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଯକ୍ଷା ମତ୍ନ
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯୁଥ ିଫା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥ ିଫା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇବଉଣୀ ଭାନଙ୍କ ବି ତରଯ ଅତି କଭରଯ ୨ ଭି ଟଯ ସାଭାଜିକ
ଦୂ ଯତ୍ଵ ଯଖ ିଫା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯି ଫା ସଭୟରଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ଆଣ N 95 ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି, ରଗାଟିଏ ି ନ୍ଧନ୍ତୁ । ମଦି
କଡା ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି, ତାରହରର ୨ଟି ଭାସ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଭୁହ ଁଓ ନାକକୁ ବର ବାରଫ ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କ ଗୁଡିକୁ ସପା
ଓ ଫିର ାଧ ିତ କଯି ୁନଫ୍ାଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ାଯି ରଫ ।
 ଫୟଫହାଯ ୂଫଯ
୍ ୁ , ଫୟଫହାଯ ସଭୟରଯ ଏଫଂ ରଯ ସଭସ୍ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡିକୁ ୩ ପ୍ରତି ତ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ
୩୦ ଭି ନିଟ ଯଖ ି ଫିର ାଧନ କଯି ଫା ଦଯକାଯ ।
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯି ଫା ରଫର ତଥା ଖାଦୟ ଖାଇଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଏଫଂ ରଯ ନିଜଯ ସ୍ବଚ୍ଛତା ାନ ମଥା ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ହାତଠୁ କହୁ ଣି
ମ୍ୟନ୍ତ, ାଦ ତଥା ଭୁହକୁଁ ସାଫୁ ନରଯ ରଧାଇ ସପା କଯି ଫା ଦଯକାଯ।
 ଆଖ ି, ଭୁହ ଁଏଫଂ ନାକକୁ ଅଯି ଷ୍କାଯ ହାତରଯ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ
 ଘରଯ ହଞ୍ଚିଫା ରଯ ଯି ଫାଯଯ ସଦସୟ ଭାନଙ୍କ ସହିତ ଭି ାଭି ା କଯି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ସାଫୁ ନରଯ ଗାରଧାଇ ଯି ଷ୍କାଯ ରହଫା
ଜଯୁଯୀ ।
 ଚାଷୀବାଇ ଖାଦୟ ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂ ଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖ ିଫା ଉଚିତ । ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ାନୀୟ ଅନୟ ଭାନଙ୍କ ସହିତ
ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।
 ଜିନିଷ ଫିକ୍ରି ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂ ଯତ୍ଵକୁ ଭାନନ୍ତୁ ।
 ମଥା ସମ୍ଭଫ ଫାହାରଯ ଚପ୍ରଚ କଯି ଫା ସୀଭି ତ ଯଖ ି ଘରଯ ନିଯାଦରଯ ଯହିଫା ଉଚିତ ।
 କୃଷି ଓ  ୁ ଜାତ ଦ୍ରଫୟ ଫିକ୍ରି ାଇ ଁ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟ/ଫଜାଯ ସହିତ ଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯଯ (e-NAM) ସହାୟତା ରନଇ ାଯି ରଫ ।
 ‘ଆରଯାଗୟ ରସତୁ ’ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ ।
 ଖଯାଦିରନ ଚାଷୀବାଇ ଭୁଣ୍ଡରଯ ଗାଭୁଛା କିମ୍ବା ଗଡି ଫାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗରଯ ି ଇଫା ାଣି ରନଇ ଗରର ଅଂ ଘ
ୁ ାତ ଭୃତୁୟଯୁ ଯକ୍ଷା
ଭି ି ାଯି ଫ ।
 ସଭରସ୍ତ ଆରଯାଗୟରସତୁ କିମ୍ବା www.cowin.gov.in ରାଟ୍ାରରଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯି ଟୀକା ରନଇମି ଫା ଉଚିତ ।

୨. ଜଫାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସୂଚନା


ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥ ିଫା ଫଷ୍ା ଆଗଭନ ସୂଚନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବ,ି ରଯଡିଓ
ଏଫଂ ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ ।

୩. ଜନସଚନ ବି ତ୍ତିବୂଭି ଫିକାଶ ଓ ଯକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ


ସ୍ୱସ୍ଥାନରଯ ଫଷ୍ା ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ । ଅଧ ିକ ଫଷ୍ା ଜକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନା କିମ୍ବା ାଇ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଗଡିଆ/ରାଖଯୀ/ଜ ଅଭ
ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।



ରାଖଯୀ ଓ ଜ ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ଆଦକାୀନ ଜନିଷ୍କାସନ ଥକୁ ଯି ଷ୍କାଯ କଯି ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ନିଯାଦରଯ
ଅତୟଧ ିକ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁ ଘାସ ନିଗଭ
୍ ନଥ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।



କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ଯାଭ ୍ ଅନୁ ସାରଯ ପସର ଚକ୍ର ଓ ପସରଯ ଜ ଆଫ ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରଯ ଯଖ ି ଜଉରବାକ୍ତା ସଂଘ,
ରକନାରଯ ଜ ଫିତଯଣ ସାଯଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ଫା ଆଫ ୟକ, ମଦ୍ଵାଯା ସଭାନ ବାଫରଯ ଜ ରକନାରଯ ଉଯଭୁଣ୍ଡ, ଭଧ୍ୟବାଗ
ଓ ନିମ୍ବ
ନ ାଗରଯ ଉରବ୍ଧ ରହାଇାଯି ଫ ।

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି


ହୁ ଡା ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ, ହିଡକତି କଯନ୍ତୁ ଓ ରସଥ ିରଯ ଥ ିଫା ଘିଆକୁ ଫନ୍ଦ କଯନ୍ତୁ | ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ କିଆଯି ଫନ୍ଧକୁ ଭଯାଭତି କଯି
ତାଯ ଉଚ୍ଚତା ଫୃ ଦ୍ଧି କଯନ୍ତୁ ମଦ୍ଵାଯା ଅଧ ିକ ଫଷ୍ାଜ ସଞ୍ଚୟ ରହାଇାଯି ଫ ଓ କାଦୁ ଅ କଯି ଫାରଯ ସାହାମୟ କଯି ଫ |



ଧାନ ଯୁଆ ୂଫଯ
୍ ୁ ଜଯ ସଭାନ ଫିତଯଣ ାଇ ଁ କାଦୁ ଅ ରଯ ଜଭି କୁ ଭଇ ଦ୍ଵାଯା ସଭତୁ ର କଯି ଦିଅନ୍ତୁ |



କାଦୁ ଅଯ ର ଷ ଓଡ ହ ସଭୟରଯ ଏକଯ ି ଛା ୩୫ କିରରାଗ୍ରାଭ ଡିଏି, ୨୭ କିରରାଗ୍ରାଭ ଟାସ ଓ ୮ କିରରାଗ୍ରାଭ
ଇଉଯି ଆ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ | ଫାରି ଆ ଜଭି ରଯ ୩୫ କିରରା ଡ଼ିଏି, ୧୫ କିରରା ଟାସ ଓ ୮ କିରରା ଇଉଯି ଆ
ଉରଯାକ୍ତ ସଭୟରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ | ଦସ୍ତା ଅବାଫି ଜଭି ରଯ ଜିଙ୍କ ସରରପଟ (୨୧ %) ଏକଯ ି ଛା ୧୦ କିରରା ହିସାଫରଯ
ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ |



ଜଭି ରଯ ଜସ୍ତଯ ଫଜାୟ ଯଖନ୍ତୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଦ୍ଧତି ଧାନଚାଷ ଫିରରଯ ଅତୟଧ ିକ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁ ନାୀ ଯଖନ୍ତୁ |



ଅଣଧାନ ଜଭି ଯୁ ଅତୟଧ ିକ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁ ଜଭି ରଯ ନାୀ ଯଖନ୍ତୁ ଓ ନିଷ୍କାସି ତ ଜକୁ ରାଖଯୀ କିମ୍ବା ଜଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ
ଛାଡନ୍ତୁ |



ଧାନ ରଧାଇ ରହାଇ ମାଇଥ ିଫା ଜଭି ାଇ, ଁ ରି ଥ ିନ ଓ ସାଯ ରଘାକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଘଯଯ ଛାତରଯ କିମ୍ବା ଫାଡିଫଗି ଚାରଯ
କଭଦିନରଯ ଧାନତି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ |



ଫୁ ଡାଜ ସହୟ କଯି ାଯୁ ନଥ ିଫା ପସର ାଇ ଁ ପସରଯ ଭୂରଯ ଭାଟିରଦଇ ହୁ ଡା କଯନ୍ତୁ ଓ ଦୁ ଇ ଧାଡି ଭଧ୍ୟରଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ
ାଇ ଁ ନାୀ ଯଖନ୍ତୁ, ମାହା ଦ୍ବାଯା ପସର ବରବାରଫ ଫଢିାଯି ଫ ଓ ଅଧ ିକ ଅଭ ଭଧ୍ୟ ରଦଫ |



ଫଜ୍ୟ ଜକୁ ପସରରଯ ଜରସଚନ ାଇ ଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ| ଏହାକୁ ଫିର ାଧନ କଯି ଫା ାଇ ଁ ୪-୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ
ାଉଡଯ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ରି ଟଯ ାଣି ହିସାଫରଯ ଜରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟନ୍ତ ଯହିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ,
ତାରଯ ତାକୁ ଜ ରସଚନ ାଇ ଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ |

୫. ପସର ଯି ଚାନା
ଧାନ


ଅଗଷ୍ଟ ଭାସ ଅଧାଅଧ ି ଭଧ୍ୟରଯ ଧାନ ଯୁଆ ରାତା କାଭ ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ |



ଫନୟା ପ୍ଳାଫିତ ଅଞ୍ଚରଯ ରଡଙ୍ଗା ଓ ଫୁ ଢା (ଅଧ ିକ ଦିନଯ) ଧାନତି ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ |



ଧାନ ରଯାଇଫାଯ ୧ ଯୁ ୩ ଦିନ ଭଧ୍ୟରଯ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୧.୫ ରି ଟଯ ହିସାଫରଯ ରଟିରାରକ୍ିାଯ ତୃ ଣନାସକ ଭାଟିରଯ ସି ଞ୍ଚନ
କଯନ୍ତୁ |



ଖାରୁ ଆ ଓ ଅତୟଧ ିକ ଖାରୁ ଆ ଜଭି ଯ ଫୁ ଣାଧାନରଯ ୫ ଯୁ ୧୦ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ଉଚ୍ଚତାଯ ଜଯଖ ି ରଫଉଷଣି କାମ୍ୟ କଯନ୍ତୁ | ରସହି
ସଭୟରଯ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୪୦-୪୫ କିରରା ଇଉଯି ଆ ତ୍ରସାଯ ହିସାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ | ମଦି ଧାନ ୪୫ ଦିନଯୁ ଅଧ ିକ
ଦିନଯ ରହାଇମାଏ, ତାରହରର ରଫଉଷଣି କାମ୍ୟ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ| ମଦି ଧାନ ଫୁ ଣଫ
ି ା ସଭୟରଯ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ ରହାଇ ନଥାଏ,
ତାରହରର ଏକଯ ି ଛା ୩୫ କିରରା ଡିଏି, ୧୫ କିରରା ଟାସ ଓ ୧୫ କିରରା ଇଉଯି ଆ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ |



ଧାନ ଯୁଆ ଫିମ୍ବ ରହରର, ଫୁ ଦା ପ୍ରତି ୫ଯୁ ୬ ଟି ଧାନଗଛ ରଯାନ୍ତୁ | ନରହରର ଆଫ ୟକ ଧାନଗଛ କଭି ମିଫ ଓ ଅଭ ଭଧ୍ୟ
କଭି ମିଫ |



ମଦି ଭଯୁଡି ରଦଖାଦିଏ, ତାରହରର ନିକଟରଯ ଥ ିଫା ଜା ୟଯୁ ଜ ରନଇ ୨ ଯୁ ୩ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ହିସାଫରଯ ହାରୁ କା
ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ | ଫିର ଷକଯି ସଫ୍ାଧ ିକ ି ରଦାନ ଅଫସ୍ଥାରଯ ଗଛ ଜ କ୍ିିଷ୍ଟତା ଅନୁ ବଫ କରର ଅଭ କଭି ମାଏ |

ଉେୟାନ ପସର


ଅଗଷ୍ଟ ଭାସରଯ ପ, ନିଯି ଫା ଓ କୃଷି ଫନିକଯଣ ଫୃ କ୍ଷ ସଫୁ ରଗାଇରଦଫା ଆଫ ୟକ |
ଆମ୍ବ



ଅଧ ିକ ଅଭକ୍ଷଭ ଆମ୍ବ କିସଭ ମଥା ଆମ୍ରଲ୍ଲୀ, ଦରସଯି , ଚଉଷା, ଫାଇଗଣଲ୍ଲୀ, ରତାଟାୁଯୀ, ଫରମ୍ବ ଗ୍ରୀନ, ସୁଫର୍ଣ୍୍ରଯଖା,
ହିଭ ସାଗଯ, ନୀାଚ ରକସଯୀ ଇତୟାଦିଯ ସୁସ୍ଥ ସଫ କରଭି ଗଛ ୧୦ ଭି ଟଯ ଧାଡି ଯୁ ଧାଡି ଓ ୧୦ ଭି ଟଯ ଗଛ ଯୁ ଗଛ
ଫୟଫଧାନରଯ ରଗାନ୍ତୁ | ୧ ଭି ଟଯ ରମ୍ବ, ୧ ଭି ଟଯ ଚଉଡା ଓ ୧ ଭି ଟଯ ଗବୀଯତାରଯ ଗାତ ରଖାି ଗାତ ି ଛା ୨ ଝୁ ଡି
ରଗାଫଯଖତ, ୮୦ ଗ୍ରାଭ ମଫକ୍ଷାଯମାନ, ୧୦୦ ଗ୍ରାଭ ପସପଯସ ଓ ୬୦ ଗ୍ରାଭ ଟାସ ସାଯ ରଦଇ ଗଛ ରଗାନ୍ତୁ |



ଆମ୍ବ ଫଗି ଚାଯୁ ଅତୟଧ ିକ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ | ପ୍ରତି ଗଛ ଭୂକୁ ସପା କଯି ଗଛି ଛା ୫୦ କିରରା ରଗାଫଯ ଖତ ପ୍ରରୟାଗ
କଯନ୍ତୁ |



ଅଗଷ୍ଟ ଭାସ ଦ୍ଵିତୀୟ ସପ୍ତାହରଯ ଥାୟାରଭରଥାକ୍ସଜାଭ ୦.୫ ଭି ରିରିଟଯ ପ୍ରତି ରି ଟଯ ାଣିରଯ ଭି ାଇ ଆମ୍ବ ଗଛରଯ ସି ଞ୍ଚନ
କଯନ୍ତୁ | ଏହାଯ ୧୫ ଦିନ ରଯ କାରଫ୍ାସରପାନ ୧.୫ ଯୁ ୨.୦ ଭି ରିରିଟଯ ପ୍ରତି ରି ଟଯ ାଣିରଯ ଭି ାଇ ସି ଞ୍ଚନ କରର ଗର
ସାଇରା କୀଟ ଆକ୍ରଭଣ କଭି ମାଏ | ରରେ ଦ୍ରଫଣରଯ ଅଠାିଆ ଦାଥ୍ ଭି ାଇ ସି ଞ୍ଚନ କଯି ରଫ | ଆମ୍ବ ତ୍ର ଜାରକ ରାକ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ାଇ ଁ କାରଫ୍ାସରପାନ ୧.୫ ଯୁ ୨.୦ ଭି ରିରିଟଯ ପ୍ରତି ରି ଟଯ ାଣିରଯ ଭି ାଇ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ |
ି ଜ
ୁ ି



ରଚଯ ଗଣ୍ଠି ଆକ୍ରଭି ତ ଗଛରଯ ଗଛ ପ୍ରତି ନିମ୍ବ ି ଡିଆ ୨୫୦ – ୫୦୦ ଗ୍ରାଭ ଏଫଂ ଟ୍ରାଇରକାଡଭ୍ା ହଯଜିଆନଭ କିମ୍ବା ବି ଯିଡି ୨୫
ଯୁ ୫୦ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ | ରଚଯଗଣ୍ଠି ସୂତ୍ରକୃଭି ଆକ୍ରଭଣ କଯୁଥ ିଫା ପସର ମଥା ଫାଇଗଣ, ଟଭରଟା, ରଙ୍କା, ଫିଟ,
ଧୂଆତ୍ର,
ଁ
ତଯବୁଜ, ଫିନ, ଆୁ, ରଫାଇତାୁ, ରାଇ, ରଗାରା, ଯସୁଣ, ଫନ୍ଧାରକାଫି, ଭକା, ଚିନାଫାଦାଭ, ି ଆଜ ଇତୟାଦିକୁ
ି ଜ
ୁ ି ଫଗି ଚାରଯ ଅନ୍ତପସର ଯୂର ଏହି ସଭୟରଯ ରଗାନ୍ତୁ ନାହି |ଁ
ନଡିଆ



ନଡିଆ ଗଛ ଭୂ ଯି ଷ୍କାଯ କଯି ଘାସ ଫାହାଯ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ | ଗଛ ଚାଯି ାଖରଯ ଏକ ରଗାରାକାଯ ନାୀ ତିଆଯି କଯି ଗଛ
ି ଛା ୧ କିରରା ଇଉଯି ଆ, ୨ କିରରା ସି ଙ୍ଗର ସୁଯ ପସରପଟ, ୨ କିରରା ଟାସ ସାଯ ଓ ୫ କିରରା ନିମ୍ବ ି ଡିଆ ପ୍ରରୟାଗ
କଯନ୍ତୁ | ଗଛପ୍ରତି ରଫାଯାକ୍ସ ୫୦ ଗ୍ରାଭ ସହିତ ୧୦୦ ଗ୍ରାଭ ଅଣୁସାଯ ଭି ଶ୍ରଣକୁ ଭି ାଇ ୨ ଥଯ ପ୍ରରୟାଗ କରର ଅଧ ିକ ଅଭ
ଭି ିଥାଏ |

୬. ଶୁଧନ ଓ ଭତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପେନଯ ଜ ଯି ଚାନା


ଅଗଷ୍ଟ ଭାସ ର ଷ ଦ୍ଧ
ୁ ା ଭାଛ ଜାଆଁ ରାଖଯୀରଯ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ |



ଝାଡା ଯୀକ୍ଷା ଯି ରାଟ୍ ଅନୁ ସାରଯ  ୁ ଭାନଙ୍କୁ କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଖାଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ | ମଦି ଝାଡା ଯୀକ୍ଷାଯ ସୁଫିଧା ନଥାଏ ତା
ରହରର ୭ ଯୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତଯାରଯ ୨ ଥଯ କୃଭିନା କ ଔଷଧ ମଥା ଆରରଫଣ୍ଡାରଜାର + ଆଇବଯରଭକଟିନ  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ
ଖାଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଚଯି ଫା ାଇ ଁ ଛାଡିଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ପ୍ରଚୁ ଯ ଭାତ୍ରାରଯ ବର ାଣି ି ଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଫିରରଯ ଉରବ୍ଧ
ରଗାିଆ ଫା ଅଯି ଷ୍କାଯ ାଣି ି ଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ | ଏହା ଦ୍ଵାଯା ରଯାଗ ସଂକ୍ରଭଣଯ ଆ ଙ୍କା ଦୂ ଯ ରହାଇଥାଏ |

