ଭା.କୃ.ଅନୁ .ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଲ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ଭୂବନନଶ୍ଵର
COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରି ନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜୁାଇ-୨୦୨୧ ମାସର କୃଷି ଉପନେଶନାମା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ
 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. ଜଲବାୟୁ 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. ଜଲନସଚନ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ


ଫଷ୍ା ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇ ଁ କୃଷକ ବାଇ ଜଭି ଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ୁଯୁଣା ରାଖଯୀଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ ସହିତ ଘାସ
ଫାହାଯ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ରାଖଯୀ ହୁ ଡାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ସପା କଯନ୍ତୁ । ହୁ ଡାରଯ ରଗାମାଇଥ ିଫା ଉଦୟାନ ପସରରଯ ରଜୈଫିକ ଖତ/ସାଯ
ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ରକନାରଯ ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ରକନାରଯୁ ରାଖଯୀକୁ ଫିନା ଅଚୟରଯ ଜ ଆଗଭନ ାଇ ଁ ଉଦିଷ୍ଟ
ଜରସଚନ ନାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ।



ଭାଟି କିମ୍ବା ଘାସ ଦ୍ଵାଯା ସରଭାଚ୍ଚ ରଯଖା ଫନ୍ଧ ଓ ଫିର ଫନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢୀକଯଣ କଯନ୍ତୁ । ଫନ୍ଧ ଫାଡ ସଫୁ ଭଯାଭତି କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଜ ଉରବାକ୍ତା ସଂଘ, ରକନାର ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି, ଘାସ ନିଯାକଯଣ ଓ ଉଠା ଜରସଚନ ଏଣ୍ଟଯ ଜରସଚନ ନା ଫନ୍ଧ
ଭଯାଭତି କଯି ଫା ଉଚିତ ।



ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୂଅକୁ ସପା ସୁତୁଯା କଯି ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାଯା ଅଧ ିକ ଜ ଅଭ ରହାଇ ାଯି ଫ ଓ ଜଯ
ଗୁଣଫତ୍ତା ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇଫ ।



ରଭୌସୁଭୀ ଆସି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ସଫୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଘାସ ଓ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯି ନିଅନ୍ତୁ, ମାହା ଦ୍ଵାଯା ଜ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା
କଭି ଫ ନାହି ଁ।

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି


ଧାନ କିଆଯି ରଯ ଧନିଚା ଓ ସନରହମ୍ପକୁ ସଫୁ ଜ ସାଯ ହିସାଫରଯ ଭାଟିରଯ ଭି ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଫୁ ଣାଧାନ ାଇ ଁ ର ଷ ଓଡ ଚାଷ ସଭୟରଯ ରଗାଫଯ ଖତ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଭାଟିରଯ ଭି ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୩୦
କିରରାଗ୍ରାଭ ପସପଯସ ସାଯ ଓ ୨୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଟାସ ସାଯ ଭୂସାଯ ହିସାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ଖଯି ପ ଧାନ ଚାଷ ାଇ ଁ ଫିର ଅନୁ ସାରଯ ଧାନ କିସଭ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ । କିଆଯି ଫନ୍ଧଯ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ଫଷ୍ାଜ ସଂଯକ୍ଷଣ
ାଇ ଁ କିଆଯି ହୁ ଡାଯ ଉଚ୍ଚତା ଫଜାୟ ଯଖନ୍ତୁ ।



ଧାନ ରଯାଇଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଭଇ ଦ୍ଵାଯା ଜଭି କୁ ସଭତ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ମାହାଦ୍ଵାଯା ଜଭି ରଯ ଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରଯ ଯଖାମାଇାଯି ଫ ।



କା, ଆୁ, ଭକା, ନିଯି ଫା ଓ ଡାରି ଜାତୀୟ ପସର କିଆଯି ଯୁ ଅତୟଧ ିକ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁ ନାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ ।

୫. ଫସ ପରି ଚାଲନା


ଧାନ ଫିହନ ଫିର ାଧନ ନିଭିତ୍ତ ୧୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଧାନ ଫିହନକୁ ୫ ଗ୍ରାଭ ଏଭି ସାନ + ୧ ଗ୍ରାଭ ରଷ୍ଟେରଟାସାଇକ୍ିିନ କିମ୍ବା
୫ ଗ୍ରାଭ ଏଭି ସାନ + ୨.୫ ଗ୍ରାଭ ଆରଗ୍ରାଭାଇସି ନ ଫିର ାଧକ ସହିତ ୧୦ ରି ଟଯ ାଣିରଯ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଫତୁ ଯାଇ ଯଖନ୍ତୁ ।



ଧାନ ତିରଘଯା ାଇ ଁ ୩ ପୁ ଟ ଚଉଡା ଓ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଏଫଂ ରମ୍ବ ସୁଫିଧା ଅନୁ ସାରଯ, ଟାି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ । ଦୁ ଇଟି
ଟାି ଭଧ୍ୟରଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁ ନା ଯଖନ୍ତୁ । ଆଫ ୟକ ଭୁତଫକ ଖତ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୩୦ –
୪୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଧାନ ଫିହନ ଫୁ ଣନ୍ତୁ ।



ଧାନ ଫିହନଯୁ ବର ଗଜା ଫାହାଯି ଫା ଓ କଭ ସଭୟରଯ ତିରଘଯା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ାଇ ଁ ଫିହନକୁ ରଝାଟ ଅଖାରଯ ୁଯାଇ ହାରୁ କା
ଗଯଭ ାଣି ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ଫୁ ଣାଧାନ ାଇ ଁ ବର କିସଭ ଫାଛନ୍ତୁ ଓ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୩୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଫିହନ ଫୁ ଣନ୍ତୁ ।



ଅଣଧାନ ପସର ମଥା ଭକା, ଝୁ ଡଙ୍ଗ, ହଯଡ, ଫିଯି, ଭାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାଫାଦାଭ, ଯା ,ି ଡଙ୍ଗଯ ଯାଣୀ, ଜଡା, ରଫାଇତାୁ, କନ୍ଦଭୂ,
ରବଣ୍ଡି, ଫାଇଗଣ, ଓ ଗୁଆଯ ପ୍ରବୃତିକୁ ଢି ଜଭି ରଯ ରଗାନ୍ତୁ ରମଉଠିଁ ଫଷ୍ା ଜ ଜଭି ଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନ ଥ ିଫ ।



ସୁଯୀକୁ ଉଚ୍ଚା ରଫଡରଯ ଧାଡି ଧାଡି ଭଧ୍ୟରଯ ୪୫ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ, ଗଛ ଗଛ ଭଧ୍ୟରଯ ୩୦ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ଦୂ ଯତାରଯ ରଗାନ୍ତୁ ।



ରେରି ସି ଷ୍ଟଭରଯ କାଙ୍କଡ ରଗାଇଫାଯ ଏହା ଉମୁକ୍ତ ସଭୟ ।



ଏହି ଭାସରଯ ସଫୁ ଦିନିଆ ପ ଗଛ ମଥା ଆମ୍ବ, ି ଜ
ୁ ,ି ସରଟା, ନଡିଆ, ଓ ଆତ ପ୍ରବୃତିକୁ ଆଫ ୟକତା ଭୁତାଫକ ଖତ ସାଯ
ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ଫଜ୍ୟଜକୁ ପସରରଯ ଜରସଚନ ାଇ ଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ଫିର ାଧନ କଯି ଫା ାଇ ଁ ୪ - ୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ
ାଉଡଯ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ରି ଟଯ ାଣି ହିସାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟନ୍ତ ଯହିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ରଯ
ରସହି ଜକୁ ଜରସଚନ ାଇ ଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।

୬ . ଗୃହପାଲିତ ପଶୁ ଓ ମାଛ ଚାଷ ପରି ଚାଲନା


ରାଖଯୀରଯ ଜ ଗୁଣଫତ୍ତା ଠିକ ଯଖ ିଫା ାଇ ଁ ଅଧ ିକ ମାଆଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏଫଂ ଅଧ ିକ ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଅଧ ିକ ସାଯ
କିମ୍ବା ଔଷଧ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ଵାଯା ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇଫ ।



ରାଖଯୀରଯ ାଣି ଯି ଫତ୍ତ୍ନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଉଯୁ ାଣି କାଇଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ । ଅମ୍ଳଜାନ ରମାଗାଣ ାଇ ଁ
ଏଇରଯଟଯ ମନ୍ତ୍ର ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ଯୂର ଖଚ୍ଚ୍ କଭ ରହଫ ।



ଅଭକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଫା ାଇ ଁ କଭ ଭାଛ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଭି ୁ ଥ ିଫା ଧାନ ଚଷୁ, ଫାଦାଭ ି ଡିଆ ଓ
ରସାଯି ଷ ି ଡିଆକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଚାଷୀ ବାଇ ନିରଜ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ାଯି ରଫ ।



ଫଜାଯ ଫନ୍ଦ ରମାଗ ଁୁ ଭାଛ ଖାଦୟ ଉରବ୍ଧ ନ ରହରର, ଚାଷୀ ବାଇ ଧାନଚଷୁ ଓ ଫାଦାଭ ି ଡିଆକୁ ଭାଛ ଖାଦୟ ଯୂର ଫୟଫହାଯ
କଯନ୍ତୁ ।



ମଦି ଫାହାଯ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାଇ ାଯୁ ନାହାନ୍ତି, ରତରଫ ୧୫ ଦିନକୁ ଥରଯ ରରଖାଏ ଁ କଞ୍ଚା ରଗାଫଯ ଓ ଚୂ ନ କାଇଫା
ଦ୍ଵାଯା ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ଳାଙ୍କଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ଓ ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ।



ଭାଛ ଚାଷୀ ଭାରନ ଏକାରଫର ସଫୁ ଭାଛ ନ ଧଯି ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଫଜାଯ ଚାହିଦା ହିସାଫରଯ କଭ କଭ ଧଯି ଫଜାଯକୁ
ଛାଡିରର ଅଧ ିକ ଅଥ୍ ରଯାଜଗାଯ କଯି ାଯି ରଫ ।



ଦିନ ସଭୟରଯ  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ତ ଭାତ୍ରାରଯ ସପା ଓ ଥଣ୍ଡା ାନୀୟ ଜ ି ଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଦଉଡିରଯ ଫନ୍ଧା ଯହୁ ଥ ିଫା  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଦିନ ରଫର ଛାଇରଯ ଯଖନ୍ତୁ । ଚଯାଫୁ ରା କଯି ଖାଉଥ ିଫା  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ସକା ଓ
ଉଯରଫା ସଭୟରଯ ଚଯି ଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଗାପୁ ରା / ସାହାଣ, ପାଟୁ ଆ ରଯାଗ ଓ ଫଜଫଜିଆ ରଯାଗ ପ୍ରତିରଷଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।



ରଭଣ୍ଢା ଓ ରଛି ଭାନଙ୍କୁ ଏନରଟରଯାଟକ୍ସିଭିଆ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ।



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କଯ ଆ ୁ ଚିକିତ୍ସା ାଇ ଁ ଭ୍ରାଭୟଭାଣ  ୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ିିନିକ ସହ ରମାଗାରମାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ରଗାଯୁ ଚଯାିଙ୍କଯ ରକାବି ଡ-୧୯ ଯୀକ୍ଷା କଯାନ୍ତୁ । ମଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥ ିଫା ପ୍ରଭାଣ ଭି ର, ତା ରହରର ଚଯାି ଯି ଫତ୍ତ୍ନ କଯନ୍ତୁ ।

