ବା.କୃ.ଅନୁ ..- ବାରତୀୟ ଜଳ ରି ଚାଳନା ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ, ବୂଫନନଶ୍ଵର
COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ସଭୟନର କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁ ଅନ୍ଟାଫର-୨୦୨୦ ଭାସର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ
୧ . ନିଜସ୍ଵ ସ୍ବଚ୍ଛତା ାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧନର:
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯୁଥ ିଫା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥ ିଫା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇ ଭାନଙ୍କ ବି ତରଯ ଅତି କଭରଯ ୧ ଯୁ ୨ ଭି ଟଯ ସାଭାଜିକ
ଦୂ ଯତ୍ଵ ଯଖ ିଫା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯୁଥ ିଫା ସଭୟରଯ ଭୁହରଯ
ଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂରଯ ଭାସ୍କ ି ନ୍ଧିଫା ଜଯୁଯୀ

– ଏଭି ତିକି ଭହିା ଚାଷୀ ଭାରନ ନିଜ ଓଢଣୀ ,

ୁଯୁଷ ବାଇ ଭାରନ ଗାଭୁଛା, ଟାରର ତଥା ଅନୟ ତା ଏଫଂ ସପା କଡା ତିନି ଯସ୍ତ କଯି ନାକ ଓ ାଟିକୁ ରଘାଡାଇ ଯଖ ିଫା
ଦଯକାଯ । ଥରଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ସାଯି ଫା ରଯ ଭାସ୍କକୁ ସପା କଯି ଫା ସହିତ ଫିର ାଧନ କଯି ଫା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।
 ଫୟଫହାଯ ୂଫଯ
୍ ୁ , ଫୟଫହାଯ ସଭୟରଯ ଏଫଂ ରଯ ସଭସ୍ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡିକୁ ୩ ପ୍ରତି ତ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ
(୧୦୦ ରି ଟଯ ାଣିରଯ ୩ ଗ୍ରାଭ) 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 ।
 ଦୁ ଇ ଚକିଆ ଗାଡିରଯ ଜରଣ ତଥା ଚାଯି ଚକିଆ ଗାଡିରଯ ଡ୍ରାଇବଯକୁ ଛାଡି ଅନୟ ଜରଣ ମି ଫା ଦଯକାଯ ।
 ମଥା ସମ୍ଭଫ ଫାହାରଯ ଚପ୍ରଚ କଯି ଫାରଯ ସୀଭି ତ ଯଖ ି ଘରଯ ନିଯାଦରଯ ଯହିଫା ଉଚିତ ।
 ନିଜଯ କୃଷି ଜାତ ଦ୍ରଫୟ କୃଷି ଏଫଂ  ଧ
ୁ ନ ଫଜାଯ ସଭି ତିକୁ( APMC) ନ ଆଣି ଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯ ( e-NAM) ପ୍ଲିୟାଟପଭ୍ରଯ
ନୂ ଆକଯି ଦିଆମାଇଥ ିଫା ସୁରମାଗକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ନିଜଯ କୃଷି ଦ୍ରଫୟଯ କିଣା ଫିକା କଯନ୍ତୁ ।
 ଆରଯାଗୟ ରସତୁ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ ।

୨. ଜଳ ରି ଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ:
 ଏହି ଭାସରଯ ଓଡି ାଯ ସଭସ୍ତ ଜିରା ାଇ ଁ ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥ ିଫା ାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
ୂଫା୍ ନୁ ଭାନକୁ ଜାଣି ଯଖନ୍ତୁ ।

୩. ଜଳନସଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ବି ତ୍ତିବୂଭିର ଫିକାଶ ତଥା ରକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ:


ଜଯ ସୁଉରମାଗ ାଇ ଁ ଫଷ୍ା ଯଫର୍ତ୍୍ୀ ଭାସରଯ ଫନୟା ରମାଗ ଁୁ ନଷ୍ଟ ରହାଇ ମାଇଥ ିଫା ଭୃର୍ତ୍ିକା ତଥା ଜ
ସଂଯକ୍ଷଣ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।



ଫଷ୍ା ଜକୁ ବୂୃଷ୍ରଠ ଯ ସଞ୍ଚୟ କଯନ୍ତୁ ତଥା ରକନାରରଯ ଫକା ଥ ିଫା ଜକୁ ାଖରଯ ଥ ିଫା ନାୀ ଭାଧ୍ୟଭରଯ
ରାଖଯୀ ତଥା ଜ ଅଭ ଉତ୍ସ ଗୁଡିକରଯ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।



ଜ ଅଭ ଉତ୍ସ ତଥା ଘାସ ଆଛାଦିତ ଜ ରସଚିତ ନାୀ ଗୁଡିକୁ ସପା ତଥା ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ରମଯି କି
ଫକା ଜଯ ସୁନିଷ୍କାସନ ରହାଇାଯି ଫ ।



ବୂତ ଜ ଆବଯଣ ାଇ ଁ ଫଷ୍ା ଜକୁ ଫିବିନ୍ନ ଜ ଆବଯଣ ଉତ୍ସ ମଥା ରାଖଯୀ, recharge (ଜ ବଯଣ)
shaft ଏଫଂ ଆଡିଫନ୍ଧ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।



ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାୀ ଗୁଡିକଯ କ୍ଷଭତା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍୍ ଯଖ ିଫା ାଇ ଁ ନାୀ ଗୁଡିକରଯ ଜଭି ଯହିଥ ିଫା ଙ୍କ /ଟୁ ଗୁଡିକୁ
ଫାହାଯ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଜ ଫୟଫହାଯକାଯୀ ସଂଗଠନ (WUA) ଭାନଙ୍କୁ ଉରଦ ଦିଆମାଉଛି କି ରସଭାରନ ରକନାରରଯ ଫିବିନ୍ନ ପସର
ମ୍ୟାୟ ଆଧାଯି ତ ଜ ଫିତଯଣ ସଭୟ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖ ି ରକନାରଯ ଉଯ, ଭଝି ତଥା ତ ଭୁଣ୍ଡରଯ ଥ ିଫା
କୃଷକ ବାଇ ଭାନଙ୍କୁ ସଭ ଯି ଭାଣରଯ ଜ ପ୍ରଦାନ କଯାନ୍ତୁ ।

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ରି ଚାଳନା:


ଅଧ ିକ ଦିନ ଧଯି

ଖ
ୁ ିରା ାଗ ରାଗି ଯହିରର, ଧାନ ଫିରରଯ ଧାନଯ ପୁ ର ତଥା ରଥାଡ ଫାହାଯି ଫା ସଭୟରଯ, ରକନାର

ଆଧାଯି ତ ଚାଷ ଜଭି ଗୁଡିକ ାଖରଯ ଥ ିଫା ସହାୟକକାଯୀ ରାଖଯୀରଯ ଜ ଥ ିରର – ରଗାଟିଏ ୨ ଯୁ ୩ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ
ଗବୀଯଯ ଜରସଚନ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା କଯାନ୍ତୁ ।


ଜ ରସଚନଯ ଫଦ ପ୍ରଣାୀ – ମଥା କିଛି ଦିନ ଜରସଚନ କଯି କିଛି ଦିନ ଜଭି କୁ ଖ
ୁ ିରା ଯଖ ିଫା ପ୍ରଣାୀ ଅଫରମ୍ବନ କରର
ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ରହଫା ସହିତ B.P.H. (ଫି. ି . ଏଚ.) ସଂକ୍ରଭଣଯୁ ଯକ୍ଷା କଯାମାଇ ାଯି ଫ ।



“ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାୀ “ ରଯ ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାୀଯ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା ଆରଣଇରର, ଜଯ ଉଚିତ ଭାତ୍ରା ଧାଯଣ
କଯାମାଇାଯି ଫ ।



“ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାୀ “ ତଥା ଧାଡି ଧାଡି ଯୁଆ ମାଇଥ ିଫା ଧାନ ରକ୍ଷତରଯ, ଧାନ ଯୁଆ ମି ଫାଯ ୧୦ ଦିନ, ୨୦ ଦିନ, ଏଫଂ ୩୦ ଦିନ
ଅନ୍ତଯରଯ ରକାରନା ଘାସ ଭଯା ମନ୍ତ୍ର ଫା ମାନ୍ତ୍ରିକ ଉାୟରଯ ଧାନ ରକ୍ଷତରଯ ଘାସ ଭଯା ଫିଧ ି ଆରଣଇରର, ଧାନ ଗଛରଯ
ରଚଯ ଫୃ ଦ୍ଧି ରହଫାରଯ ସହାୟକ ରହଫ ।



ଧାନ ପସରକୁ ଝିଣ୍ଟିକା (GLH, BPH, WBPH ଆଦି) ଯ ପ୍ରାଦୁ ବା୍ ଫଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖ ିଫାକୁ ରହରର , ଧାନ ରକ୍ଷତରଯ ଠିଆ ରହାଇଥ ିଫା
ାଣିକୁ ନିଷ୍କାସି ତ କଯି ଫା ସହିତ ୩ ଯୁ ୪ ଧାଡିଯ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ାଖକୁ ଆଣି ଜଭି ଉରଯ ମ୍ୟାପ୍ତ ଯି ଭାଣଯ ସୂମୟ୍
କିଯଣ କାଇଫା ଦଯକାଯ ।



ଧାନ ାଚିଫା ଅଫସ୍ଥ୍ା ସଭୟରଯ ଅଧ ିକ ଫଷ୍ା ରହରର – ମ୍ୟାପ୍ତ ଯି ଭାଣଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା କଯି ଅଧ ିକ ଜକୁ
ନିଷ୍କାସି ତ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା କଯି ଫା ଦଯକାଯ ।



ଅଣ ଧାନ ରକ୍ଷତଯୁ ଅଧ ିକ ଫଷ୍ାଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ଫା ାଇ ଁ ନାୀ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଅଫ ୟକ ଭୁତାଫକ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ରାଖଯୀ
ଗୁଡିକରଯ ସ॰ଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।



ଫଷ୍ା ଦିନରଯ ଜପ୍ଲିାଫନ ଜନିତ ପ୍ରବାଫିତ ରହଉଥ ିଫା ପସର ାଇ ଁ ଗଛ ଭୂରଯ ହୁ ଡା ରଟକି ତା ଭଧ୍ୟରଯ ନାୀ ଫୟଫସ୍ଥ୍ା
କରର ଗଛ ବର ଫଢିଫା ସରଙ୍ଗ ସରଙ୍ଗ ଅଭ ଫି ବର ରହାଇଥାଏ ।

୫. ପସଲ ରି ଚାଳନା:
ଧାନ


ଧାନ ଯୁଆ ମି ଫାଯ ୨୫-୩୦ ଦିନ ରଯ, ୪ ଯୁ ୫ ତ୍ର ରହାଇଥ ିଫା ଅନାଫନା ଘାସ ଉରଯ Fenoxaprop-p-ethyl
ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୬୦ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ଘାସ ଭାଯି ଫା ଦ୍ରଫଣ ତିଆଯି କଯି ଫା ାଇ ଁ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୩୭୫ ରି ଟଯ ଜ
ଦଯକାଯ ରହାଇଥାଏ ।



ଅନାଫନା ଘାସ ରତାଯ ଫିଫିଧତା ତଥା ଘନତାକୁ ଦୃ ଷ୍ଟିରଯ ଯଖି, ମାନ୍ତ୍ରିକ ଉାୟରଯ ଘାସ ରତା ସପା କଯି ସଭନ୍ିତ
ି ଘାସ
ଯି ଚାନା କଯନ୍ତୁ ।



ନୂ ଆ କଯି ଅଭ ରହଇଥ ିଫା ଧାନକୁ ଗଦା କଯି ଯଖନ୍ତୁ ନାହି।ଁ ସ॰ଯକ୍ଷଣ କଯି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ବର ବାଫରଯ ୧୪ ତକଡା ଆଦ୍ରତାଯୁ
କଭ ଯଖ ି ଖ
ୁ ାଇ ନିଅନ୍ତୁ
ନସାରି ଷ



ଜଭି ରଯ ଆଦ୍ରତା ଥ ିଫା ରଫର ଅରକ୍ଟାଫଯ ଭାସ ର ଷ ବି ତରଯ ରସାଯି ଷ ଫୁ ଣା ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ଫଷ୍ା ଆଧାଯି ତ ତଥା ଜ ରସଚିତ
ରସାଯି ଷ ଚାଷ ାଇ ଁ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ମଥାକ୍ରରଭ ୨୦ ରକଜି ଏଫଂ ୪୦ ରକଜି ସରପଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଫା ଦଯକାଯ । ପରଯ
ଅଧ ିକ ଅଭ ଏଫଂ ରତର ଉତ୍ପାଦନ ରହଇାଯି ଫ ।

୬. ଶୁ ାଳନ ଏଫଂ ଜଳ କୃଷି ରି ଚାଳନା:


ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଜାଆଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।



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



 ୁ ଯହୁ ଥ ିଫା ଗୃହ ଗୁଡିକୁ ଫାହାଯ ଟଯୁ ଭ ଯ
ୁ ୀ ଫୟଫହାଯ ସହିତ ସପା ଯଖ ି ଏଫଂ ଚଟାଣରଯ ଚୂ ନ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଫା ଦ୍ଵାଯା
ଭ ା, ଭାଛି, ଟିଙ୍କ ଆଦିକୁ ଦଭନ କଯାମାଇ ାଯି ଫ ।



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଟିଙ୍କ ଆଦି କୀଟ ଗୁଡିକଯ ପ୍ରାଦୁ ବା୍ ଫଯୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ ଁ ରି ଟଯ ି ଛା ୫୦ ଭି ରିଗ୍ରାଭଯ ସାଇଯ ରଭଥ୍ରୀନ /
ରଡରଟା ରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ସି ଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କଯ ଭ ଯୀକ୍ଷା କଯି କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ । ଘାସ ଗୁଡିକଯୁ ସକା କାକଯ ଛାଡିମିଫା ରଯ  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ
ଫାହାରଯ ଚଯି ଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ରସଭାନଙ୍କୁ ନା ତଥା ଗଡିଆ ାଣି ି ଇଫାଯୁ ଫାଯଣ କଯନ୍ତୁ ।

୭ . ଫିକ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ:


ଗତ ଭାସରଯ ସଂସଦରଯ ତିରନାଟି କୃଷି ଫିର ାଯି ତ ରହଇଛି – ମଥା:
୧) କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ, ରଫାଯ ଓ ଫଣିଜ (ରପ୍ରାସାହନ ଓ ସୁଫିଧାକଯଣ) ଫିର ।
୨) କୃଷକ (ସ କ୍ତୀକଯଣ ଓ ସୁଯକ୍ଷା ) ଭୂରୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଯଣ ଯାଜିନାଭା ଓ କୃଷି ରକ୍ଷତ୍ର ରସଫା ଫିର ।
୩) ଅତୟାଫ ୟକ ସାଭଗ୍ରୀ ସଂର ାଧନ ଫିର ।
ଏହି ଫିର ଗୁଡିକ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଚାଷୀ ବାଇଭାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଯାମାଉଛି କି ରସଭାନଙ୍କଯ ଉତ୍ପାଦିତ ସାଭଗ୍ରୀ ଗୁଡିକୁ
ପ୍ରତିରମାଗୀତା ଭୂକ ଅନୟ ଫାଣିଜୟ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ରଦ ବି ତରଯ ଉଚିତ ଭୂରୟ ଯଖ ି ଫିକ୍ରୟ କଯନ୍ତୁ ।

