ବା.କୃ.ଅନୁ ..- ବାଯତୀୟ ଜ ଯି ଚାନା ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ, ବୂଫନନଶ୍ଵଯ

ନକାବି ଡ-୧୯ ସଂକ୍ରଭଣ ଯି ନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁ ନପଫୃୟାଯୀ- ୨୦୨୨ ଭାସଯ କୃଷି ଉନେଶନାଭା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 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 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 ।
 ସଭରସ୍ତ ଆରଯାଗୟରସତୁ କିମ୍ବା www.cowin.gov.in ରାଟ୍ାରରଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯି ଟୀକା ରନଇମି ଫା ଉଚିତ ।
 ଭାଯାତ୍ମକ ଓଭି ରକ୍ରାନ କାରଯାନା ବୂତାଣୁ ଠାଯୁ ନିଜକୁ ସୁଯକ୍ଷି ତ ଯଖନ୍ତୁ ।

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 . ନକ୍ଷତ୍ର ଯି ଚାନା


ଧାନ ନଡାକୁ ଯଫି ପସରରଯ ଭରଚିଙ୍ଗ ଯୂର ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।



ଧାନ ନଡା କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ କୃଷିଜାତ ଫଜ୍ୟ ଫସ୍ତୁ କୁ ନିଆରଯ
ଁ ରାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ । ଏହାଦ୍ବାଯା ଫାୟୁଭଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂ ଷିତ ରହଫା ସହିତ
ଭୃତ୍ତିକାଯ ଜୀୟ ଅଂ ଓ ରଜୈଫିକ ଦାଥ୍ଯ ଭାତ୍ରା କଭି ମାଏ ।



ଯଫି ଋତୁ ରଯ ଫଜ୍ୟ ଜକୁ ସି ଧାସଖ ପସରରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ମଦି ଜ ରସଚନ ାଇ ଁ ଏହା ଏକ ଭାତ୍ର ଉତ୍ସ
ରହାଇଥାଏ, ତାରହରର ଫଜ୍ୟ ଜକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଯହିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ଏହାରଯ ଏଥ ିରଯ ୧୦୦୦ ରି ଟଯ ପ୍ରତି ୪-୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚ
ି ିଂ
ାଉଡଯ ଭି ାଇ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ରକ୍ଷତଯୁ ଅନାଫନା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କଯି ତାକୁ ଗୁହାଯୁ ଫାହାଯୁଥ ିଫା ଫଜ୍ୟ ନଡା ସହିତ ଭି ାଇ କରପାଷ୍ଟ ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆଖତ
ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ ।



ଅଦିନିଆ ଫଷ୍ାଯୁ ନିଯି ଫା ଓ ଅନୟାନୟ ପସରକୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ ଁ କିଆଯୀରଯ ମ୍ୟାପ୍ତ ଜ ନିଷ୍କାସନ ଫୟଫସ୍ଥୟା କଯନ୍ତୁ ।

୪. ପସର ଯି ଚାନା
ଡାୁଅ ଧାନ


୪ ଯୁ ୫ ସପ୍ତାହଯ ଧାନ ତିକୁ ରନଇ ମଥା ୀଘ୍ର ଧାନ ରଯାଇଫା ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ ରଚଯ ଧଯି ଫା ଓ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ାଇ ଁ
୨ ଯୁ ୫ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯଯ ଠିଆ ାଣି ଜଭି ରଯ ଯଖନ୍ତୁ ।



ୂଫଯ
୍ ୁ ଯୁଆ ସଯି ଥ ିଫା ଧାନ ଫିରରଯ ୫ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ଠିଆ ାଣି ୧୫ – ୨୦ ଦିନ ଧଯି ଯଖ ିଫା ଦ୍ଵାଯା ରଚଯ ଫୃ ଦ୍ଧି, ପସର ଫୃ ଦ୍ଧି ଓ
ଘାସ ଦଭନ ବର ବାଫରଯ ରହାଇଥାଏ ।



ି ର ଆସି ଫା ସଭୟରଯ ଧାନ କିଆଯୀରଯ ଯନ୍ଧ୍ରମୁକ୍ତ ାଇ ଫୟଫହାଯ କଯି, କ୍ରଭାନ୍ୟ
ଵ ରଯ ାଣି ଭଡାଇଫା ଓ ଖ
ୁ ାଇଫା ଦ୍ଵାଯା
ଜ ସଞ୍ଚୟ ରହାଇଥାଏ ।
କାେୁ ଅନଯ ଭଞ୍ଜି ଫୁଣା ଧାନ



ଧାନ ଗଛଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭି କ ମ୍ୟାୟରଯ ଜଭି ରଯ ଅତି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାଯ ଠିଆ ାଣି ଯଖନ୍ତୁ ।



ଧାନ ଗଛ ଫୃ ଦ୍ଧି ସହିତ ଠିଆ ାଣିଯ ଉଚ୍ଚତାକୁ ୧୦ -୧୫ ଦିନ ମ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଫଢାଇରର, ଧାନ ଗଛ ୀଘ୍ର ଫରଢ, ନିରଯାଗ ଯରହ
ଓ ଘାସ ଦଭନରଯ ସହାୟକ ହୁ ଏ ।
ଗହଭ



ଗହଭ ପସରରଯ ତୃ ତୀୟ ଜରସଚନ ଭଞ୍ଜି ଫୁ ଣଫ
ି ାଯ ୭୦ – ୭୫ ଦିନ ରଯ ଓ ଚତୁ ଥ୍ ଜରସଚନ ଭଞ୍ଜି ଫୁ ଣଫ
ି ାଯ ୯୦ – ୯୫
ଦିନ ରଯ କଯନ୍ତୁ ।
ଚଣା / ଫୁଟ



ଚଣା ଫା ଫୁ ଟ ପସରରଯ ଅତୟଧ ିକ ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏଫଂ ପୁ ର ପୁ ଟିଫା ସଭୟରଯ ଜରସଚନ ନ କରର ଅଭ
ଅଧ ିକ ରହାଇଥାଏ ।
ଭକା/ ଭି ଠା ଭକା



ଭକା/ ଭି ଠା ଭକା ପସରରଯ ରକ ଯ ଉରଡଇଫା ସଭୟରଯ ପସରକୁ ଜ କ୍ଳିଷ୍ଟତା ଅନୁ ବଫ କଯି ଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ।

୫ . ଉେୟାନ ପସର ଯି ଚାନା


ଆମ୍ବ ପସରଯ ରବ୍ାି ଜଭ ବ୍ଳାଇଟ ରଯାଗ ଦଭନ ାଇ ଁ ଫଜାଯରଯ ଉରବ୍ଧ ଭି ଶ୍ରତ
ି କୀଟନା କ କାରଫ୍ଣ୍ଡାଜିଭ ୧୨ +
ଭାରଙ୍କାରଜଫ ୬୩ WP କୁ ାଣି ରି ଟଯ ି ଛା ୨ ଗ୍ରାଭ ଭି ାଇ ରଯାଗ ରଦଖାମି ଫା ଭାରତ୍ର ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।



ଆମ୍ବ ଫଉ ଧଯି ଫାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭି କ ମ୍ୟାୟରଯ ପୁ ର ଓ ପ ଝଡିଫାକୁ ରଯାକିଫା ାଇ ଁ ପ୍ିାରନାପିକ୍ସ ଔଷଧ ୧ ଭି ରିରିଟଯକୁ ୨
ରି ଟଯ ାଣିରଯ ରଗାାଇ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।



ଆମ୍ବ ଗଛରଯ ଫଉ ଭାଛି ଦଭନ ାଇ ଁ ଡାଇରଭରଥାଏଟ ୨ ଭି ରିରିଟଯ କୁ ୧ ରି ଟଯ ାଣିରଯ କିମ୍ବା ଫାଇରପନଥ୍ରୀନ ୦.୭
ଭି ରିରିଟଯ ୧ ରି ଟଯ ାଣିରଯ ଭି ାଇ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।



ଖଯାଦିନିଆ କସଭସ, ଜିନିଆ, ଗାରାଯଡିଆ ଭି କ୍ସ, ରଗାରପଯି ଆନା ଓ ଖଯାଦିନିଆ ରଗଂଡୁ ଚାଯା କାଇଫାଯ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ
ସଭୟ । ପୁ ରସୂମୟ୍ ଭୁଖୀ ଭଞ୍ଜି ଏହି ସଭୟରଯ ରଗାନ୍ତୁ ।



ରପଫୃ ୟାଯୀ ଭାସ ର ଷ ସୁଦ୍ଧା ଖଯାଦିନିଆ ନିଯି ଫା ମଥା ଫିରାତିଫାଇଗଣ, ଫାଇଗଣ ଚାଯା ଫିରରଯ ରଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କାକୁଡି ଓ ଝୁ ଡଙ୍ଗଯ ଭଞ୍ଜି ଏଫଂ ରାଟ ଓ କାଙ୍କଡଯ ଚାଯା ଫିରରଯ ରଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

୬ . ଗୃହାିତ ଶୁ ଓ ଭାଛ ଚାଷ ଯି ଚାନା


ଭି ଶ୍ରତ
ି ଭାଛ ଚାଷରଯ (ରଯାହି ଜାତୀୟ) କିମ୍ବା କଭ ଘନତା ଫି ଷ୍ଟ
ି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷରଯ ାଣି ଫଦାନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା କଭ ାଣି
ଫଦାନ୍ତୁ ।



ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଭୟ ଅନ୍ତଯାରଯ ାଣିଯ ଅମ୍ଳତା କଭ କଯୁଥ ିଫା ଚୂ ନ ଜାତୀୟ ରାଇଭି ଙ୍ଗ ଦାଥ୍ ଫାଯମ୍ବାଯ ପ୍ରରୟାଗ କରର
ଜଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଅଯି ଫତ୍ତି ତ ଯରହ ।



ଭାଛ ଚାଷରଯ ଅତୟଧ ିକ ଖାଦୟ, ସାଯ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ।



ରକାବି ଡ ଭହାଭାଯୀ ସଭୟରଯ ଉରବାକ୍ତାଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ରଦଖ ି ଅଳ୍ପ ରରାକଙ୍କ ସହାୟତାରଯ କଭ ଯି ଭାଣଯ ଭାଛ ଏକାଧ ିକ
ଫାଯ ଅଭ କଯନ୍ତୁ ।



କୀଟନା କ ପ୍ରରୟାଗ କଯାମାଇଥ ିଫା ଜଭି କୁ  
ୁ କ୍ଷୀଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ।



ରଗାଯୁ ଗୁହାକୁ ସପା ସୁତୁଯା ଯଖନ୍ତୁ, ତର ଚୂ ନ କାନ୍ତୁ ଓ ଚତୁ ାର୍ଶ୍ରବ ଯ ଭ ାଯୀ ଫାନ୍ଧିଫା ଦ୍ଵାଯା ରଯାଗଫାହକ ମଥା ଭ ା,
ଭାଛି, ଟିଙ୍କ ଇତୟାଦିଯ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଏ ।



ଉରଯାକ୍ତ ରଯାଗଫାହକଙ୍କ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଇ ଁ ୫୦ ି ି ଏଭ ସାଇଯରଭଥ୍ରୀନ କିମ୍ବା ରଡରଟାରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣରଯ
ଗୃହାିତ  ଙ୍କ
ୁ ୁ ଗାରଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉରଯ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।



ରଗାଫଯ ଯୀକ୍ଷା ଆଧାଯରଯ  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଖାଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । କାକଯ ଖ
ୁ ିଗରର  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଘାସ
ଚଯି ଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ନା/ ଖାର ଖଭାରଯ ଗଚ୍ଛିତ ଥ ିଫା ରଗାିଆ ାଣି ି ଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।

