
ବା.କୃ.ଅନୁ..- ବାରତୀୟ ଜଳ ରିଚାଳନା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ବୂଫନନଶ୍ଵର    
 
 

COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ସଭୟନର କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁଅନ୍ଟାଫର-୨୦୨୦ ଭାସର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ   

 

୧ .  ନଜିସ୍ଵ ସ୍ବଚ୍ଛତା ାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧନର:  

 

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯୁଥଫିା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥଫିା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇ ଭାନଙ୍କ ବିତରଯ ଅତି କଭରଯ ୧ ଯୁ ୨ ଭିଟଯ ସାଭାଜିକ 

ଦୂଯତ୍ଵ ଯଖଫିା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।   

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯୁଥଫିା ସଭୟରଯ ଭହୁରଁଯ ନିଶି୍ଚତ ଯୂରଯ ଭାସ୍କ ିନି୍ଧଫା ଜଯୁଯୀ – ଏଭିତିକି ଭହିା ଚାଷୀ ଭାରନ ନିଜ ଓଢଣୀ , 

ଯୁୁଷ ବାଇ ଭାରନ ଗାଭଛୁା, ଟାରର ତଥା ଅନୟ ତା ଏଫଂ ସପା କଡା ତିନି ଯସ୍ତ କଯି ନାକ ଓ ାଟିକୁ ରଘାଡାଇ ଯଖଫିା 

ଦଯକାଯ । ଥରଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ସାଯିଫା ରଯ ଭାସ୍କକୁ ସପା କଯିଫା ସହତି ଫିର ାଧନ କଯିଫା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।  

 ଫୟଫହାଯ ଫୂଯୁ୍ ,  ଫୟଫହାଯ ସଭୟରଯ ଏଫଂ ରଯ ସଭସ୍ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକୁ ୩ ପ୍ରତି ତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ  

(୧୦୦ ରିଟଯ ାଣରିଯ ୩ ଗ୍ରାଭ) ୩୦ ଭିନିଟ ଯଖ ିଫିର ାଧନ କଯିଫା ଦଯକାଯ ।  

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯିଫା ରଫର ତଥା ଖାଦୟ ଖାଇଫା ଫୂଯୁ୍ ଏଫଂ ରଯ ନିଜଯ ସ୍ ବଚ୍ଛତା ାନ ମଥା ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ହାତଠୁ କହୁଣ ି

ମୟ୍ନ୍ତ, ାଦ ତଥା ଭହୁକଁୁ ସାଫୁନରଯ ରଧାଇ ସପା କଯିଫା ଦଯକାଯ। 

 ଆଖ,ି ଭହୁ ଁଏଫଂ ନାକକୁ ଅଯିଷ୍କାଯ ହାତରଯ ଛୁଅନ୍ତୁ  ନାହି ଁ।  

 ଘରଯ ହଞ୍ଚଫିା ରଯ ଯିଫାଯଯ ସଦସୟ ଭାନଙ୍କ ସହତି ଭିାଭି ା କଯିଫା ଫୂଯୁ୍ ସାଫୁନରଯ ଗାରଧାଇ ଯିଷ୍କାଯ ରହଫା 

ଜଯୁଯୀ  ।  

 ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡିରଯ ଜରଣ ତଥା ଚାଯି ଚକିଆ ଗାଡିରଯ ଡ୍ରାଇବଯକୁ ଛାଡି ଅନୟ ଜରଣ ମିଫା ଦଯକାଯ ।  

 ମଥା ସମ୍ଭଫ ଫାହାରଯ ଚପ୍ରଚ କଯିଫାରଯ ସୀଭିତ ଯଖ ିଘରଯ ନିଯାଦରଯ ଯହଫିା ଉଚିତ । 

 ନିଜଯ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରଫୟ କୃଷି ଏଫଂ  ଧୁନ ଫଜାଯ ସଭିତିକୁ( APMC) ନ ଆଣ ିଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯ ( e-NAM) ପ୍ଲୟିାଟପଭର୍ଯ 

ନୂଆକଯି ଦିଆମାଇଥଫିା ସରୁମାଗକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ନିଜଯ କୃଷି ଦ୍ରଫୟଯ କିଣା ଫିକା କଯନ୍ତୁ । 

 ଆରଯାଗୟ ରସତୁ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ । 
 

୨.   ଜଳ ରିଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ:   

 ଏହ ିଭାସରଯ ଓଡି ାଯ ସଭସ୍ତ ଜିରା ାଇ ଁବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥଫିା ାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 

ଫୂା୍ନୁଭାନକୁ ଜାଣ ିଯଖନ୍ତୁ । 
 

 

୩.  ଜଳନସଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିତି୍ତବୂଭିର ଫକିାଶ ତଥା ରକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ: 

 ଜଯ ସଉୁରମାଗ ାଇ ଁଫଷା୍ ଯଫର୍ତ୍ୀ୍ ଭାସରଯ ଫନୟା ରମାଗ ଁ ୁନଷ୍ଟ ରହାଇ ମାଇଥଫିା ଭରିୃ୍ତ୍କା ତଥା ଜ 

ସଂଯକ୍ଷଣ ଉତ୍ସ ଗଡିୁକୁ ତୁଯନ୍ତ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।  

 ଫଷା୍ ଜକୁ ବୂଷୃ୍ ଠରଯ ସଞ୍ଚୟ କଯନ୍ତୁ ତଥା ରକନାରରଯ ଫକା ଥଫିା ଜକୁ ାଖରଯ ଥଫିା ନାୀ ଭାଧ୍ୟଭରଯ 

ରାଖଯୀ ତଥା ଜ ଅଭ ଉତ୍ସ ଗଡିୁକରଯ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଜ ଅଭ ଉତ୍ସ ତଥା ଘାସ ଆଛାଦିତ ଜ ରସଚିତ ନାୀ ଗଡିୁକୁ  ସପା ତଥା ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ  ରମଯିକି 

ଫକା ଜଯ ସନିୁଷ୍କାସନ ରହାଇାଯିଫ ।  

 ବୂତ ଜ ଆବଯଣ ାଇ ଁଫଷା୍ ଜକୁ ଫିବିନ୍ନ ଜ ଆବଯଣ ଉତ୍ସ ମଥା ରାଖଯୀ, recharge (ଜ ବଯଣ) 

shaft ଏଫଂ ଆଡିଫନ୍ଧ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାୀ ଗଡିୁକଯ କ୍ଷଭତା ଅକ୍ଷର୍ୁ୍ଣ୍ ଯଖଫିା ାଇ ଁନାୀ ଗଡିୁକରଯ ଜଭି ଯହିଥଫିା ଙ୍କ /ଟୁ ଗଡିୁକୁ 

ଫାହାଯ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।  



 ଜ ଫୟଫହାଯକାଯୀ  ସଂଗଠନ (WUA) ଭାନଙୁ୍କ ଉରଦ  ଦିଆମାଉଛି କି ରସଭାରନ ରକନାରରଯ ଫିବିନ୍ନ ପସର 

ମୟ୍ାୟ ଆଧାଯିତ ଜ ଫିତଯଣ ସଭୟ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖ ିରକନାରଯ ଉଯ, ଭଝି ତଥା ତ ଭଣୁ୍ଡରଯ ଥଫିା 

କୃଷକ ବାଇ ଭାନଙୁ୍କ ସଭ ଯିଭାଣରଯ ଜ ପ୍ରଦାନ କଯାନ୍ତୁ ।  
 

 

୪.   ନକ୍ଷତ୍ର ରିଚାଳନା:   
 

 ଅଧକି ଦିନ ଧଯି  ଖୁରିା ାଗ ରାଗି ଯହରିର, ଧାନ ଫିରରଯ ଧାନଯ ପୁର ତଥା ରଥାଡ ଫାହାଯିଫା ସଭୟରଯ, ରକନାର 

ଆଧାଯିତ ଚାଷ ଜଭି ଗଡୁିକ ାଖରଯ ଥଫିା ସହାୟକକାଯୀ ରାଖଯୀରଯ ଜ ଥରିର – ରଗାଟିଏ ୨ ଯୁ ୩ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ 

ଗବୀଯଯ ଜରସଚନ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା କଯାନ୍ତୁ ।  

 ଜ ରସଚନଯ ଫଦ ପ୍ରଣାୀ – ମଥା କିଛି ଦିନ ଜରସଚନ କଯି କିଛି ଦିନ ଜଭିକୁ  ଖୁରିା ଯଖଫିା ପ୍ରଣାୀ ଅଫରମ୍ବନ କରର 

ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ରହଫା ସହତି B.P.H. (ଫି. ି. ଏଚ.) ସଂକ୍ରଭଣଯୁ  ଯକ୍ଷା କଯାମାଇ ାଯିଫ ।  

 “ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାୀ “ ରଯ ଧାନ ଚାଷ ସହତି ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାୀଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା ଆରଣଇରର, ଜଯ ଉଚିତ ଭାତ୍ରା  ଧାଯଣ 

କଯାମାଇାଯିଫ ।   

 “ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାୀ “ ତଥା ଧାଡି ଧାଡି ଯୁଆ ମାଇଥଫିା ଧାନ ରକ୍ଷତରଯ, ଧାନ ଯୁଆ ମିଫାଯ ୧୦ ଦିନ, ୨୦ ଦିନ, ଏଫଂ ୩୦ ଦିନ 

ଅନ୍ତଯରଯ ରକାରନା ଘାସ ଭଯା ମନ୍ତ୍ର ଫା ମାନି୍ତ୍ରକ ଉାୟରଯ ଧାନ ରକ୍ଷତରଯ ଘାସ ଭଯା ଫିଧ ିଆରଣଇରର, ଧାନ ଗଛରଯ 

ରଚଯ ଫୃଦି୍ଧ ରହଫାରଯ ସହାୟକ ରହଫ ।  

 ଧାନ ପସରକୁ ଝିଣି୍ଟକା (GLH, BPH, WBPH ଆଦ)ି ଯ ପ୍ରାଦୁବା୍ଫଯୁ ଭକୁ୍ତ ଯଖଫିାକୁ ରହରର , ଧାନ ରକ୍ଷତରଯ ଠିଆ ରହାଇଥଫିା 

ାଣକିୁ ନିଷ୍କାସିତ କଯିଫା ସହତି ୩ ଯୁ ୪ ଧାଡିଯ ଧାନ ଗଛ ଗଡୁିକୁ ାଖକୁ ଆଣ ିଜଭି ଉରଯ ମୟ୍ାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ ସମୂୟ୍ 

କିଯଣ କାଇଫା ଦଯକାଯ ।  

 ଧାନ ାଚିଫା ଅଫସ୍ଥ୍ା ସଭୟରଯ ଅଧକି ଫଷା୍ ରହରର – ମୟ୍ାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା କଯି ଅଧକି ଜକୁ 

ନିଷ୍କାସିତ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା କଯିଫା ଦଯକାଯ ।  

 ଅଣ ଧାନ ରକ୍ଷତଯୁ ଅଧକି ଫଷା୍ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯିଫା ାଇ ଁନାୀ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଅଫ ୟକ ଭତୁାଫକ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ରାଖଯୀ 

ଗଡୁିକରଯ ସ॰ଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଫଷା୍ ଦିନରଯ ଜପ୍ଲାିଫନ ଜନିତ  ପ୍ରବାଫିତ ରହଉଥଫିା ପସର ାଇ ଁଗଛ ଭୂରଯ ହୁଡା ରଟକି ତା ଭଧ୍ୟରଯ ନାୀ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା 

କରର ଗଛ ବର ଫଢିଫା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଅଭ ଫି ବର ରହାଇଥାଏ ।  

 

୫.   ପସଲ ରିଚାଳନା:  

       ଧାନ  

 ଧାନ ଯୁଆ ମିଫାଯ ୨୫-୩୦ ଦିନ ରଯ, ୪ ଯୁ ୫ ତ୍ର ରହାଇଥଫିା ଅନାଫନା ଘାସ ଉରଯ  Fenoxaprop-p-ethyl 

ରହକ୍ଟଯ ିଛା ୬୦ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ଘାସ ଭାଯିଫା ଦ୍ରଫଣ ତିଆଯି କଯିଫା ାଇ ଁରହକ୍ଟଯ ିଛା ୩୭୫ ରିଟଯ ଜ 

ଦଯକାଯ ରହାଇଥାଏ ।  

 ଅନାଫନା ଘାସ ରତାଯ ଫିଫିଧତା ତଥା ଘନତାକୁ ଦୃଷି୍ଟରଯ ଯଖ,ି ମାନି୍ତ୍ରକ ଉାୟରଯ ଘାସ ରତା ସପା କଯି ସଭନ୍ିତି ଘାସ 

ଯିଚାନା କଯନ୍ତୁ । 

 ନୂଆ କଯି ଅଭ ରହଇଥଫିା ଧାନକୁ ଗଦା କଯି ଯଖନ୍ତୁ ନାହି।ଁ  ସ॰ଯକ୍ଷଣ କଯିଫା ଫୂଯୁ୍ ବର ବାଫରଯ ୧୪  ତକଡା ଆଦ୍ରତାଯୁ 

କଭ ଯଖ ି ଖୁାଇ ନିଅନ୍ତୁ 

 

ନସାରିଷ  

 ଜଭିରଯ ଆଦ୍ରତା ଥଫିା ରଫର ଅରକ୍ଟାଫଯ ଭାସ ର ଷ ବିତରଯ ରସାଯିଷ ଫୁଣା ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ଫଷା୍ ଆଧାଯିତ ତଥା ଜ ରସଚିତ 

ରସାଯିଷ ଚାଷ ାଇ ଁରହକ୍ଟଯ ିଛା ମଥାକ୍ରରଭ ୨୦ ରକଜି ଏଫଂ ୪୦ ରକଜି ସରପଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା ଦଯକାଯ । ପରଯ 

ଅଧକି ଅଭ ଏଫଂ ରତର ଉତ୍ପାଦନ ରହଇାଯିଫ ।     

 

 



୬.  ଶ ୁାଳନ ଏଫଂ ଜଳ କୃଷି ରିଚାଳନା:  

 ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଜାଆଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ରମଉ ଁରକ୍ଷତରଯ କୀଟନା କ ଔଷଧ ଫୟଫହାଯ ରହଇଛି ରସଠିକୁ   ୁଭାନଙୁ୍କ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି।ଁ 

   ୁଯହୁଥଫିା ଗହୃ ଗଡୁିକୁ ଫାହାଯ ଟଯୁ ଭ ଯୁୀ ଫୟଫହାଯ ସହତି ସପା ଯଖ ିଏଫଂ ଚଟାଣରଯ ଚୂନ ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା ଦ୍ଵାଯା 

ଭ ା, ଭାଛି, ଟିଙ୍କ  ଆଦିକୁ ଦଭନ କଯାମାଇ ାଯିଫ । 

   ଭୁାନଙୁ୍କ ଟିଙ୍କ ଆଦି କୀଟ ଗଡୁିକଯ ପ୍ରାଦୁବା୍ଫଯୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁରିଟଯ ିଛା ୫୦ ଭିରିଗ୍ରାଭଯ ସାଇଯ ରଭଥ୍ରୀନ / 

ରଡରଟା ରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯି  ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

  ଭୁାନଙ୍କଯ ଭ ଯୀକ୍ଷା କଯି କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ । ଘାସ ଗଡୁିକଯୁ ସକା କାକଯ ଛାଡିମିଫା ରଯ  ଭୁାନଙୁ୍କ 

ଫାହାରଯ ଚଯିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ରସଭାନଙୁ୍କ ନା ତଥା ଗଡିଆ ାଣ ିିଇଫାଯୁ ଫାଯଣ କଯନ୍ତୁ ।  

 

୭ . ଫକି୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ:  

 ଗତ ଭାସରଯ ସଂସଦରଯ ତିରନାଟି କୃଷି ଫିର ାଯିତ ରହଇଛି – ମଥା:  

୧) କୃଷି  ଉତ୍ପାଦନ, ରଫାଯ ଓ ଫଣଜି (ରପ୍ରାସାହନ ଓ ସଫିୁଧାକଯଣ) ଫିର । 

୨) କୃଷକ (ସ କ୍ତୀକଯଣ ଓ ସଯୁକ୍ଷା ) ଭରୂୟ ସନୁିଶି୍ଚତ କଯଣ ଯାଜିନାଭା ଓ କୃଷି ରକ୍ଷତ୍ର ରସଫା ଫିର । 

୩) ଅତୟାଫ ୟକ ସାଭଗ୍ରୀ ସଂର ାଧନ ଫିର ।  

ଏହ ିଫିର ଗଡୁିକ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଚାଷୀ ବାଇଭାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସାହତି କଯାମାଉଛି କି ରସଭାନଙ୍କଯ ଉତ୍ପାଦିତ ସାଭଗ୍ରୀ ଗଡୁିକୁ 

ପ୍ରତିରମାଗୀତା ଭୂକ ଅନୟ ଫାଣଜିୟ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ରଦ  ବିତରଯ ଉଚିତ ଭରୂୟ ଯଖ ିଫିକ୍ରୟ କଯନ୍ତୁ । 

 
 

 


