
ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ଭୁବନନଶ୍ୱର 
ନକାଭିଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ପରିନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜନୁ-୨୦୨୨ ମାସର କଷିୃ ଉପନେଶନାମା 

  ୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ 

 ବ୍ୟବ୍ହାର ପବୂ୍ବରୁ, ବ୍ୟବ୍ହାର ସମୟରର, ଏବ୍ଂ ପରର ସମସ୍ତ କଷିୃ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଗଡୁିକ ୁ୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ପାଉଡର 

ଦ୍ରବ୍ଣରର ୩୦ ମିନିଟ ରଖ ିବି୍ରଶାଧନ କରିବ୍ା ଦରକାର । 

 କୃଷି କାଯବୟ କରିବ୍ା ପରର ତଥା ଖାଦୟ ଖାଇବ୍ା ପବୂ୍ବରୁ ଏବ୍ଂ ପରର ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଳନ ଯଥା ମଝିରର ମଝିରର 

ହାତଠୁ କହୁଣୀ ପଯବୟନ୍ତ, ପାଦ ତଥା ମହୁକଁ ୁସାବୁ୍ନରର ରଧାଇ ସଫା କରିବ୍ା ଦରକାର ।  

 ଆଖ,ି ମହୁ ଁଏବ୍ଂ ନାକକୁ ଅପରିଷ୍କାର ହାତରର ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ । 

 ଜିନିଷ ବି୍କ୍ର ିସମୟରର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବ୍ଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । 

 କୃଷି ଏବ୍ଂ ପଶ ୁଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବି୍କ୍ରି ପାଇ ଁନିକଟସ୍ଥ ହାଟ ଓ ବ୍ଜାର ଜାତୀୟ କଷିୃ ବ୍ଜାରର (e-NAM) ସହାୟତା 

ରନଇପାରିରବ୍। 

୨. ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପକତି ସଚୂନା 

 ଭାରତୀୟ ପାଣପିାଗ ବି୍ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଉଥବି୍ା ବ୍ଷବା ଆଗମନ ସଚୂନା ଓ ଅନୟାନୟ ପାଗ ବି୍ବ୍ରଣୀ ଟି.ଭି., 

ରରଡିଓ ଏବ୍ଂ ଖବ୍ର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । 

୩. ଜଳନସଚନ ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ 

 ସବୁ୍ ପ୍ରକାର କୂଅକ ୁସଫା ସତୁୁରା କରି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ କାଢିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଧକି ଜଳ ଅମଳ ରହଇପାରିବ୍ 

ଏବ୍ଂ ଜଳର ଗଣୁବ୍ତ୍ତା ବୃ୍ଦି୍ଧପାଇବ୍ । 

 ରମୌସମୁୀ ଆସିବ୍ା ପବୂ୍ବରୁ ସବୁ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳରୁ ଘାସ ଓ ପଙ୍କ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନଷି୍କାସନ 

କ୍ଷମତା କମିବ୍ା ନାହି ଁ । 

 ବ୍ଷବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କଷୃକ ଭାଇ ଜମିର ବ୍ନ୍ଧା ବ୍ାଡକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ନୂଆ ରପାଖରୀ ରଖାଲନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ପରୁୁଣା 

ରପାଖରୀର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହତି ଲାଇନଙି୍ଗ କରନ୍ତୁ । 

 ମାଟି କିମ୍ବା ଘାସ ଦ୍ୱାରା ସରମାଚ୍ଚ ରରଖା ବ୍ନ୍ଧ ଏବ୍ଂ ବି୍ଲ ବ୍ନ୍ଧକୁ ସଦୃୁଢୀକରଣ କରନ୍ତୁ ।  ରମୌସମୁୀ ବ୍ଷବା ଆସିବ୍ା 
ପବୂ୍ବରୁ ବ୍ନ୍ଧ ବ୍ାଡ ସବୁ୍ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ । 

 ରପାଖରୀ ହୁଡାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଓ ତାକ ୁସଫା କରନ୍ତୁ ହୁଡାରର ଲଗାଯାଇଥବି୍ା ଉଦୟାନ ଫସଲରର ରଜୈବି୍କ 

ଖତ/ସାର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । ରକନାଲ ବ୍ନ୍ଧ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ରକନାଲରୁ ରପାଖରୀକୁ ବି୍ନା ଅପଚୟରର ଜଳ 

ଆଗମନ ପାଇ ଁଉଦିଷ୍ଟ ଜଳରସଚନ ନାଳକ ୁମରାମତି କରନ୍ତୁ ।   

 ରମୌସମୁୀ ଆସିବ୍ା ପବୂ୍ବରୁ ଜଳ ଉପରଭାକ୍ତା ସଂଘ ରକନାଲ ବ୍ନ୍ଧ ମରାମତି, ଘାସ ନିରାକରଣ ଓ ଉଠା ଜଳରସଚନ 

ପଏଣ୍ଟର ଜଳରସଚନ ନାଳ ବ୍ନ୍ଧ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ ।   

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି

 ଧାନ ଓ ଚିନାବ୍ାଦାମକୁ ଅମଳ କରି ଓଦା ନ ରହବ୍ ସ୍ଥାନରର ରଖନ୍ତୁ । କୃଷି ବ୍ଜବୟବ୍ସୁ୍ତକ ୁବି୍ଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଓ 

ଗହୁାଳରୁ ନିଗବତ ବ୍ଜବୟବ୍ସୁ୍ତକୁ କରପାଷ୍ଟ ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସୁ୍ତତିରର ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ । 

 ନଡା କିମ୍ବା ଘାସକୁ ବି୍ଲରର ଜଳାନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ମତିୃ୍ତକାର ଉବ୍ବରତା ହ୍ରାସ କରିବ୍ା ସହ ଆଦ୍ରତାକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ 

ଏବ୍ଂ ବ୍ାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ । 



 ଅଧକି ବ୍ଷବା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଖରାଦିନିଆ ହଳ କରନ୍ତୁ ଏବ୍ଂ ଜମି ସମତଳିକରଣ କରନ୍ତୁ ଜମିର ବ୍ନ୍ଧ ବ୍ାଡ 

ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ରଗାବ୍ର ଖତ ଜମିରର ପ୍ରରୟାଗ କରି ଭଲ ଭାରବ୍ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 

 ଢିପରର ଥବି୍ା ଅମ୍ଳୀୟ ଜମିରର ଚୂନ ରହକଟର ପିଛା ୨ ରୁ ୫ କି୍ୱଣ୍ଟାଲ ହସିାବ୍ରର କିମ୍ବା କାଗଜ କଳରୁ ନିଗବତ 

ବ୍ଜବୟବ୍ସୁ୍ତ ରହକଟର ପିଛା ୨ ଟନ ହସିାବ୍ରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । 

 ସବୁ୍ଜ ସାର ପାଇ ଁଧନିଚା କିମ୍ବା ସନରହପକ ୁଏକର ପିଛା ୧୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ବି୍ହନ ହସିାବ୍ରର ଜନୁ ମାସ ୧୦ ତାରିଖ 

ପବୂ୍ବରୁ ଜମିରର ବୁ୍ଣଦିିଅନ୍ତୁ । 

 ରୁଆ ଧାନ ତଳ ିରଘରା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନ୍ତୁ ଫଳ ଓ ଅନୟାନୟ ଗଛ ପାଇ ଁଗାତ ରଖାଳନ୍ତୁ । ହସିାବ୍ ମତୁାବ୍କ ମଳୂସର ଓ 

ରଗାବ୍ର ଖତ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । 

 ବ୍ଜବୟଜଳକ ୁଫସଲରର ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ବି୍ରଶାଧନ କରିବ୍ା ପାଇ ଁ୪-୫ ଗ୍ରାମ 

ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ପାଉଡର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଲିଟର ପାଣ ିହସିାବ୍ରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପଯବୟନ୍ତ ରହବି୍ାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ 
। ତା ପରର ରସହ ିଜଳ କ ୁଜଳରସଚନ ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ ।   

୫. ଫସଲ ପ୍ରବନ୍ଧନ 

 ଉନ୍ନତ ମାନର ବି୍ହନ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମିରର ରମୌସମୁୀ ବ୍ଷବା ଆସିବ୍ା ପବୂ୍ବରୁ ଧାନକୁ ଖରୁଡି ବୁ୍ଣା କରନ୍ତୁ 

। 

 ରମୌସମୁୀ ବ୍ଷବା ପରର ଭଲଭାରବ୍ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତି କରି ରୁଆ ଧାନ ପାଇ ଁତଳିରଘରା ପ୍ରସୃ୍ତତ କରନ୍ତୁ । 

 ଢିପ ଜମିରର ଅଣ ଧାନ ଫସଲ ଯଥା ମକା, ଝୁଡଙ୍ଗ, ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ (ହରଡ, ବି୍ରି), ମାଣି୍ଡଆ, ଚିନାବ୍ାଦାମ, 
ରାଶ,ି ରାଇସବି୍ନ, ଜଡା, ରବ୍ାଇତି କଖାରୁ ଓ କନ୍ଦମଳୂ ପ୍ରଭୃତି ଚାଷ କରନ୍ତୁ । 

 ମଳୂ ସଢା ରରାଗରୁ ପନିପରିବ୍ା ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବ୍ା ପାଇ ଁରମଟାଲାକସିଲ ଓ ମାରଙ୍କାରଜବ୍ ମିଶ୍ରଣକ ୁସିଞ୍ଚନ 

କରନ୍ତୁ । ପବ୍ନ ଦାଉରୁ କଦଳୀ ଗଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବ୍ା ପାଇ ଁବ୍ାଉଶଁ କିମ୍ବା ଗଛ ଡାଳ ଦ୍ୱାରା ରଢରା ବ୍ାନ୍ଧନ୍ତୁ । 

୭. ଗହୃପାଳତି ପଶ ୁଓ ମାଛ ଚାଷ ପରିଚାଳନା 

 ରପାଖରୀରର ଜଳ ଗଣୁବ୍ତ୍ତା ଠକି ରଖବି୍ା ପାଇ ଁଅଧକି ଯାଆଳଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବ୍ଂ ଅଧକି ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଅଧକି 

ସାର କିମ୍ବା ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ୍ଦି୍ଧ ପାଇବ୍ ।  

 ରପାଖରୀରର ପାଣ ିପରିବ୍ତବନ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଉପରୁ ପାଣ ିପକାଇବ୍ାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଅମ୍ଳଜାନ ରଯାଗାଣ ପାଇ ଁ

ଏଇରରଟର ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତୁ । ନଶିି୍ଚତ ରୂରପ ଖଚ୍ଚବ କମ ରହବ୍ । 

 ଅମଳକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇବ୍ା ପାଇ ଁକମ ମାଛ ଖାଦୟ ରପାଖରୀରର ପକାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରର ମିଳ ୁଥବ୍ା ଧାନ ଚଷ,ୁ ବ୍ାଦାମ 

ପିଡଆି ଓ ରସାରିଷ ପିଡଆିକ ୁବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଚାଷୀ ଭାଇ ନିରଜ ମାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରସୃ୍ତତ କରି ପାରିରବ୍ । ବ୍ଜାର ବ୍ନ୍ଦ 

ରଯାଗ ଁ ୁମାଛ ଖାଦୟ ଉପଲବ୍ଧ ନ ରହରଲ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଧାନ ଚଷ ୁଓ ବ୍ାଦାମ ପିଡିଆକୁ ମାଛ ଖାଦୟ ରୂରପ ବ୍ୟବ୍ହାର 

କରନ୍ତୁ । 

 ମାଛ ଚାଷୀ ମାରନ ଏକାରବ୍ରଳ ସବୁ୍ ମାଛ ନ ଧରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରର ବ୍ଜାର ଚାହଦିା ହସିାବ୍ରର କମ କମ ଧରି 

ବ୍ଜାରକୁ ଛାଡିରଲ ଅଧକି ଅଥବ ରରାଜଗାର କରିପାରିରବ୍ । 

 ଦିନ ସମୟରର ପଶମୁାନଙୁ୍କ ପଯବୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରର ସଫା ଓ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବ୍ାକ ୁଦିଅନ୍ତୁ । ଦଉଡିରର ବ୍ନ୍ଧା 

ରହୁଥବୁ୍ା ପଶମୁାନଙୁ୍କ ଦିନ ରବ୍ରଳ ଛାଇରର ରଖନ୍ତୁ । ଚରାବୁ୍ଲା କରି ଖାଉଥବି୍ା ପଶମୁାନଙୁ୍କ ସକାଳ ଓ ଉପରରବ୍ଳା 

ସମୟରର ଚରିବ୍ାକ ୁଛାଡନ୍ତୁ । 

 ପଶମୁାନଙୁ୍କ ଗଳାଫୁଲା/ସାହାଣ, ଫାଟୁଆ ରରାଗ ଓ ବ୍ଜବ୍ଜିଆ ରରାଗ ପ୍ରତିରଷଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ । 

 ରମଣ୍ଢା ଓ ରଛଳ ିମାନଙୁ୍କ ଏନରଟରରାଟକ୍ସମିିଆ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ । 

 ପଶମୁାନଙ୍କର ଆଶ ୁଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁଭ୍ରାମୟମାଣ ପଶ ୁଚିକିତ୍ସା କ୍ିିନକି ସହ ରଯାଗାରଯାଗ କରନ୍ତୁ । 


