
ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଲ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ଭୂବନନଶ୍ଵର    
 
 

COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରିନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜୁାଇ-୨୦୨୧ ମାସର କୃଷି ଉପନେଶନାମା   

 

୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ  

 

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯୁଥଫିା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥଫିା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇବଉଣୀ ଭାନଙ୍କ ବିତରଯ ଅତି କଭରଯ ୨ ଭିଟଯ ସାଭାଜିକ 

ଦୂଯତ୍ଵ ଯଖଫିା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।   

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯିଫା ସଭୟରଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ଆଣ N 95  ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ  କଯୁଛନି୍ତ, ରଗାଟିଏ ିନ୍ଧନ୍ତୁ । ମଦି 

କଡା ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ  କଯୁଛନି୍ତ, ତାରହରର ୨ଟି ଭାସ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଭହୁ ଁଓ ନାକକୁ ବର ବାରଫ ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କ ଗଡୁିକୁ ସପା 

ଓ ଫିର ାଧତି କଯି ନୁଫା୍ଯ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯିରଫ ।  

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

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  ।  

 ଚାଷୀବାଇ ଖାଦୟ ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖଫିା ଉଚିତ । ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ାନୀୟ ଅନୟ ଭାନଙ୍କ ସହତି 

ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।  

 ଜିନିଷ ଫିକ୍ରି ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵକୁ ଭାନନ୍ତୁ ।  

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

 କୃଷି ଓ   ୁଜାତ ଦ୍ରଫୟ ଫିକ୍ରି ାଇ ଁନିକଟସ୍ଥ ହାଟ/ଫଜାଯ ସହତି ଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯଯ (e-NAM) ସହାୟତା ରନଇ ାଯିରଫ ।  

 ‘ଆରଯାଗୟ ରସତୁ’ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ । 

 ଖଯାଦିରନ ଚାଷୀବାଇ ଭଣୁ୍ଡରଯ ଗାଭଛୁା କିମ୍ବା ଗଡି ଫାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗରଯ ିଇଫା ାଣ ିରନଇ ଗରର ଅଂ ଘୁାତ ଭତୁୃୟଯୁ ଯକ୍ଷା 

ଭିି ାଯିଫ । 

 ସଭରସ୍ତ ଆରଯାଗୟରସତୁ କିମ୍ବା www.cowin.gov.in ରାଟା୍ରରଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯି ଟୀକା ରନଇମିଫା ଉଚିତ । 
  

୨.   ଜଲବାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା  
 

 ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥଫିା ଫଷା୍ ଆଗଭନ ସଚୂନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବି, ରଯଡିଓ 

ଏଫଂ ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ । 

 

୩.  ଜଲନସଚନ ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ 
 

 ଫଷା୍ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇ ଁକୃଷକ ବାଇ ଜଭିଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ଯୁୁଣା ରାଖଯୀଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ ସହତି ଘାସ 

ଫାହାଯ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ରାଖଯୀ ହୁଡାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ  ସପା କଯନ୍ତୁ । ହୁଡାରଯ ରଗାମାଇଥଫିା 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 ସଦୃୁଢୀକଯଣ କଯନ୍ତୁ । ଫନ୍ଧ ଫାଡ ସଫୁ ଭଯାଭତି କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଜ ଉରବାକ୍ତା ସଂଘ, ରକନାର ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତ,ି ଘାସ ନିଯାକଯଣ ଓ ଉଠା ଜରସଚନ ଏଣ୍ଟଯ ଜରସଚନ ନା ଫନ୍ଧ 

ଭଯାଭତି କଯିଫା ଉଚିତ ।    



 ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୂଅକୁ ସପା ସତୁୁଯା କଯି ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାଯା ଅଧକି ଜ ଅଭ ରହାଇ ାଯିଫ ଓ ଜଯ 

ଗଣୁଫତ୍ତା ଫୃଦି୍ଧ  ାଇଫ ।  

 ରଭୌସଭୁୀ ଆସିଫା ଫୂଯୁ୍ ସଫୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଘାସ ଓ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯି ନିଅନ୍ତୁ, ମାହା ଦ୍ଵାଯା ଜ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା 

କଭିଫ ନାହି ଁ।  
 

 

୪.   ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି 
 

 ଧାନ କିଆଯିରଯ ଧନିଚା ଓ ସନରହମ୍ପକୁ  ସଫୁଜ ସାଯ ହସିାଫରଯ ଭାଟିରଯ ଭି ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଫୁଣାଧାନ ା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 ହସିାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଖଯିପ ଧାନ ଚାଷ ାଇ ଁଫିର ଅନୁସାରଯ ଧାନ କିସଭ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ । କିଆଯି ଫନ୍ଧଯ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ଫଷା୍ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ 

ାଇ ଁକିଆଯି ହୁଡାଯ ଉଚ୍ଚତା ଫଜାୟ ଯଖନ୍ତୁ ।  

 ଧାନ ରଯାଇଫା ଫୂଯୁ୍ ଭଇ ଦ୍ଵାଯା ଜଭିକୁ ସଭତ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ମାହାଦ୍ଵାଯା ଜଭିରଯ ଜକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରଯ ଯଖାମାଇାଯିଫ ।  

 କା, ଆ,ୁ ଭକା, ନିଯିଫା ଓ ଡାରିଜାତୀୟ ପସର କିଆଯିଯୁ ଅତୟଧକି ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁନାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ ।  
 

୫.   ଫସ ପରିଚାଲନା  

 

 ଧାନ ଫିହନ ଫିର ାଧନ ନିଭିତ୍ତ ୧୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଧାନ ଫିହନକ ୁ ୫ ଗ୍ରାଭ ଏଭିସାନ + ୧ ଗ୍ରାଭ ରଷ୍ଟେରଟାସାଇକ୍ିିନ କିମ୍ବା  

୫ ଗ୍ରାଭ ଏଭିସାନ + ୨.୫ ଗ୍ରାଭ ଆରଗ୍ରାଭାଇସିନ ଫିର ାଧକ ସହତି ୧୦ ରିଟଯ ାଣରିଯ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଫତୁଯାଇ ଯଖନ୍ତୁ । 

 ଧାନ ତିରଘଯା ାଇ ଁ୩ ପୁଟ ଚଉଡା ଓ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା  ଏଫଂ ରମ୍ବ ସଫିୁଧା ଅନୁସାରଯ, ଟାି ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯନ୍ତୁ । ଦୁଇଟି 

ଟାି ଭଧ୍ୟରଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁନା ଯଖନ୍ତୁ ।  ଆଫ ୟକ ଭତୁଫକ ଖତ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟଯ ିଛା ୩୦ – 

୪୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଧାନ ଫିହନ ଫୁଣନ୍ତୁ । 

 ଧାନ ଫିହନଯୁ ବର ଗଜା ଫାହାଯିଫା ଓ କଭ ସଭୟରଯ ତିରଘଯା ପ୍ରସୁ୍ତତି ାଇ ଁଫିହନକୁ  ରଝାଟ ଅଖାରଯ ଯୁାଇ ହାରୁକା 

ଗଯଭ ାଣ ିପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଫୁଣାଧାନ ାଇ ଁବର କିସଭ ଫାଛନ୍ତୁ ଓ ରହକ୍ଟଯ ିଛା ୩୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଫିହନ ଫୁଣନ୍ତୁ ।  

 ଅଣଧାନ ପସର ମଥା ଭକା, ଝୁଡଙ୍ଗ, ହଯଡ, ଫିଯି, ଭାଣି୍ଡଆ, ଚିନାଫାଦାଭ, ଯା ,ି ଡଙ୍ଗଯ ଯାଣୀ, ଜଡା, ରଫାଇତା,ୁ କନ୍ଦଭୂ, 

ରବଣି୍ଡ, ଫାଇଗଣ, ଓ ଗଆୁଯ ପ୍ରବୃତିକୁ ଢି ଜଭିରଯ ରଗାନ୍ତୁ ରମଉଠଁି ଫଷା୍ ଜ ଜଭିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନ ଥଫି ।  

 ସଯୁୀକୁ ଉଚ୍ଚା ରଫଡରଯ ଧାଡି ଧାଡି ଭଧ୍ୟରଯ ୪୫ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ, ଗଛ ଗଛ ଭଧ୍ୟରଯ ୩୦ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଦୂଯତାରଯ ରଗାନ୍ତୁ ।  

 ରେରି ସିଷ୍ଟଭରଯ କାଙ୍କଡ ରଗାଇଫାଯ ଏହା ଉମକୁ୍ତ ସଭୟ ।  

 ଏହ ିଭାସରଯ ସଫୁଦିନିଆ ପ ଗଛ ମଥା ଆମ୍ବ, ିଜୁ,ି ସରଟା, ନଡିଆ, ଓ ଆତ ପ୍ରବୃତିକୁ ଆଫ ୟକତା ଭତୁାଫକ ଖତ ସାଯ 

ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।     

 ଫଜୟ୍ଜକୁ ପସରରଯ ଜରସଚନ ାଇ ଁଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ଫିର ାଧନ କଯିଫା ାଇ ଁ୪ - ୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ 

ାଉଡଯ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ରିଟଯ ାଣ ିହସିାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମୟ୍ନ୍ତ ଯହଫିାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ରଯ 

ରସହ ିଜକୁ ଜରସଚନ ାଇ ଁଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । 

 

୬ .   ଗହୃପାଲିତ ପଶ ୁଓ ମାଛ ଚାଷ ପରିଚାଲନା  

 ରାଖଯୀରଯ ଜ ଗଣୁଫତ୍ତା ଠିକ ଯଖଫିା ାଇ ଁଅଧକି ମାଆଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏଫଂ ଅଧକି ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  ଅଧକି ସାଯ 

କିମ୍ବା  ଔଷଧ ଭଧ୍ୟ  ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ଵାଯା ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃଦି୍ଧ ାଇଫ ।  

 ରାଖଯୀରଯ ାଣ ିଯିଫତ୍ତନ୍  କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଉଯୁ ାଣ ିକାଇଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ । ଅମ୍ଳଜାନ ରମାଗାଣ ାଇ ଁ

ଏଇରଯଟଯ ମନ୍ତ୍ର  ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ନିଶି୍ଚତ ଯୂର ଖଚ୍ଚ ୍କଭ ରହଫ ।  

 ଅଭକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇଫା ାଇ ଁକଭ ଭାଛ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଭିୁ  ଥଫିା ଧାନ ଚଷ,ୁ ଫାଦାଭ ିଡିଆ ଓ 

ରସାଯିଷ ିଡିଆକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଚାଷୀ ବାଇ ନିରଜ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯି ାଯିରଫ ।  
 



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

କଯନ୍ତୁ ।  

 ମଦି ଫାହାଯ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାଇ ାଯୁ ନାହାନି୍ତ, ରତରଫ ୧୫ ଦିନକୁ ଥରଯ ରରଖାଏ ଁକଞ୍ଚା ରଗାଫଯ ଓ ଚୂନ   କାଇଫା 

ଦ୍ଵାଯା ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ଳାଙ୍କଟନ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃଦି୍ଧ ହୁଏ ।  

 ଭାଛ ଚାଷୀ ଭାରନ ଏକାରଫର ସଫୁ ଭାଛ ନ ଧଯି  ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଫଜାଯ ଚାହଦିା ହସିାଫରଯ କଭ କଭ ଧଯି ଫଜାଯକୁ 

ଛାଡିରର ଅଧକି ଅଥ ୍ରଯାଜଗାଯ କଯିାଯିରଫ ।   

 ଦିନ ସଭୟରଯ  ଭୁାନଙୁ୍କ ମୟ୍ାପ୍ତ ଭାତ୍ରାରଯ ସପା ଓ ଥଣ୍ଡା ାନୀୟ ଜ ିଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ  ।  

 ଦଉଡିରଯ ଫନ୍ଧା ଯହୁଥଫିା  ଭୁାନଙୁ୍କ ଦିନ ରଫର ଛାଇରଯ ଯଖନ୍ତୁ । ଚଯାଫୁରା କଯି ଖାଉଥଫିା  ଭୁାନଙୁ୍କ ସକା ଓ 

ଉଯରଫା ସଭୟରଯ ଚଯିଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।  

  ଭୁାନଙୁ୍କ ଗାପୁରା / ସାହାଣ, ପାଟୁଆ ରଯାଗ ଓ ଫଜଫଜିଆ ରଯାଗ ପ୍ରତିରଷଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ । 

 ରଭଣ୍ଢା ଓ ରଛି ଭାନଙୁ୍କ ଏନରଟରଯାଟକ୍ସିଭିଆ  ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ।  

  ଭୁାନଙ୍କଯ ଆ  ୁଚିକିତ୍ସା ାଇ ଁଭ୍ରାଭୟଭାଣ   ୁଚିକିତ୍ସା କ୍ିିନିକ ସହ ରମାଗାରମାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ରଗାଯୁ ଚଯାିଙ୍କଯ  ରକାବିଡ-୧୯ ଯୀକ୍ଷା କଯାନ୍ତୁ । ମଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥଫିା ପ୍ରଭାଣ ଭିର, ତା ରହରର ଚଯାି ଯିଫତ୍ତନ୍ କଯନ୍ତୁ ।  
 


