ଭା.କୃ.ଅନୁ .ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଲ ପରି ଚାଲନା ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ, ଭୂବନନଶ୍ଵର

ନକାଭି ଡ-୧୯ ସଂକ୍ରମଣ ପରି ନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ନମ-୨୦୨୨ ମାସର କୃଷି ଉପନେଶନାମା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 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 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 ।
 ଖଯାଦିରନ ଚାଷୀବାଇ ଭୁଣ୍ଡରଯ ଗାଭୁଛା କିମ୍ବା ଗଡି ଫାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗରଯ ି ଇଫା ାଣି ରନଇ ଗରର ଅଂ ଘ
ୁ ାତ ଭୃତୁୟଯୁ ଯକ୍ଷା
ଭି ି ାଯି ଫ ।

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


ରଭୌସୁଭୀ ଯଫର୍ତ୍୍ୀ ପସରରଯ ସଠିକ ଜ ପ୍ରରୟାଗ ାଇ ଁ ଜ ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡ ତୁ ଯନ୍ତ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ।



ରକନାରରଯ ପ୍ରଫାହିତ ରହଉଥ ିଫା ଅତୟଧ ିକ ଜକୁ ନା କିମ୍ବା ଆଗଭନ ାଇ ଦ୍ଵାଯା ରାଖଯୀରଯ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଜ
ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପରଯ ବଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯି ତାଯ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା ଫଜାୟ ଯଖନ୍ତୁ ।

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ଚାଲନା


ଧାନ ନଡାକୁ ଅଣଜରସଚିତ ଜଭି ାଇ ଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପସରରଯ ଭରଚିଙ୍ଗ ଯୂର ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।



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



ଗ୍ରୀଷ୍ମ 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 ।



ଖଯାଦିନିଆ ଗବୀଯ ହ ଦ୍ଵାଯା ସଫୁ ଦିନିଆ ଘାସଯ ରଚଯକୁ ଓାଡି ଖଯାରଯ କାଇରର ରସଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ରହାଇମି ଫ । ତା
ସହିତ ରଯାଗ ରାକ ଭଧ୍ୟ ଭଯି ମିରଫ ।



ଖଯାଦିନିଆ ହ କଯି ଜଭି କୁ ସଭତ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।



କିଆଯି ଚାଯି ାଖଯ ହିଡ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ମାଦ୍ଵାଯା ଅଧ ିକ ଫଷ୍ାଜ ସଂଯକ୍ଷି ତ ରହାଇାଯି ଫ ।

୫. ଫସ ପରି ଚାଲନା


ଏହା ରତାଷା ରଝାଟ ଫା ଓରି ଟଯି ୟସ ରଝାଟ ଭଞ୍ଜି ଫୁ ଣଫ
ି ାଯ ପ୍ରକୃଷ୍ ଠ ସଭୟ ।



ସାଇତିଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଉବୟ ଧାନ ଓ ଗହଭ ଦାନାକୁ ଖଯାରଯ ବର ବାରଫ ଖ
ୁ ାନ୍ତୁ ମାଦ୍ଵାଯା ତାହାଯ ଜୀୟ ଅଂ ୧୪ ପ୍ରତି ତଯୁ
କଭ ରହାଇମି ଫ ।



ଦାନାଝଡା କ୍ଷତିଯୁ ପସରକୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ ଁ ଧାନକୁ ୁଯା ଖ
ୁ ିଫା ମାଏ ଁ ଅରକ୍ଷା ନକଯି ଦାନା ାକ ରହଫା ଅଫସ୍ଥାରଯ
କାଟି ଆଣନ୍ତୁ ।



ଅତୟଧ ିକ ଜୀୟ ଅଂ ଥ ିଫା ଧାନକୁ ଏକାଠି ଗଦା କଯି ଯଖନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଅନୟଥା ଚାଉ କ୍ଵାରି ଟି ଖଯା ରହାଇମି ଫ ।



ଖାରୁ ଆ ଜଭି ରଯ ଧନିଚା ଓ ଢି ଜଭି ରଯ ସନରହପ ଭଞ୍ଜି ସଫୁ ଜ ସାଯ ାଇ ଁ ଫୁ ଣନ୍ତୁ । ଏହା ଚାଷୀବାଇଙ୍କଯ ସାଯ ଖର୍ଚ୍୍ କଭାଇଫ
ଓ ଭାଟିଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଠିକ ଯଖ ିଫ । ଅନୁ ୟନ ୪୦ ଭି ରିଭିଟଯ ଫଷ୍ା ରହରର ସଫୁ ଜ ସାଯ ଭଞ୍ଜି ଫୁ ଣର
ି ଦରଫ ।

୬ . ଉେୟାନ ଫସ ପରି ଚାଲନା


ଆମ୍ବଯ ପ ରାକଯୁ ଆମ୍ବକୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ, ଁ ଡାଇରଭରଥାଏଟ ାଣି ରି ଟଯ ି ଛା ୨ ଭି ରିରିଟଯ ଭି ାଇ ଆମ୍ବ ପ
କାଗଜିରରମ୍ବୁ ସାଇଜରଯ ରହଫା ସଭୟରଯ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ରାକଯ ପ୍ରାଦୁ ବା୍ ଫ ନ କରଭ, ୁନଫ୍ାଯ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।



ସଫୁ ଦିନିଆ ପ ଫଗି ଚାରଯ (ମଥା ଆମ୍ବ, ି ଜ
ୁ ,ି ସରଟା, ଆତ, ନଡିଆ) ଆଫ ୟକ ଭୁତାଫକ ସାଯ ରଭ ଭାସରଯ ପ୍ରରୟାଗ
କଯନ୍ତୁ । ଧାନ ନଡା କିମ୍ବା ଖ
ୁ ିରା ତ୍ର ଦ୍ଵାଯା ଗଛ ଚାଯି ାଖରଯ ଭରଚିଙ୍ଗ କଯନ୍ତୁ ।



ନୂ ତନ ପ ଫଗି ଚା ସ୍ଥାନ ାଇ ଁ ରରଆଉଟ ଓ ଗାତରଖାା ରଭ ଭାସ ସୁଦ୍ଧା ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ମାଦ୍ଵାଯା ଭାଟିରଯ ଥ ିଫା ଜୀଫାଣୁ ଓ
ଘାସଭଞ୍ଜି ଖଯାରଯ ନଷ୍ଟ ରହାଇମି ଫ ।

୭ . ଗୃହପାଲିତ ପଶୁ ଓ ମାଛ ଚାଷ ପରି ଚାଲନା


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 ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଅଯି ଫର୍ତ୍ି 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 ।



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 ଫର୍ତ୍୍ନ କଯନ୍ତୁ ।

