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କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସନୁିଶି୍ଚତ ସର୍ବନମି୍ନ ାଭକାରୀ ମୂୟ ର୍ି, ୨୦୧୭ (ସାରାାଂଶ) 

 

 

ଚାଷୀଭାଭନ ନିଜ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ଫିକ୍ରୟ ଫା ଭସହ ି ପ୍ରକାଯ କାଯଫାଯ ଜଯିଅଭଯ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନମି୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ାଆଫାକ ୁ

ଅଫଶୟକୀୟ ଫୟଫସ୍ଥା ସମ୍ପକବଭଯ ନିମ୍ ନଭଯ ଈସ୍ଥାନ କଯାମାଆଛି।  

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ : ସାଂଜ୍ଞା 

୧। “କୃଷି” ଥବାତ ପ ଚାଷ, ଔଷଧୀୟ ଫୃକ୍ଷ ଚାଷ, ଭଖୁୟ ପସର ସହତି ନ୍ତଃ ପସର ଚାଷ, ନିଯିଫା ଚାଷ, ଦୁଗ୍ଧ 

ଈତ୍ପାଦନ, ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦ୍ରଫୟ (ଭଗୌଣ) ସଂଗ୍ରହ, ପୁର,ଘାସ, ଭଗାଖାଦୟ ଈଭେଶୟଭଯ ଘାସ ଫା ଗଛ ଚାଷ ଫା ଭାଟିଭଯ 

କଯାମାଈଥଫିା ନୟ ଭମ ଭକୌଣସି ଚାଷ, ଚାଯା ପ୍ରସୁ୍ତତି, ଶଧୁନ ଈତ୍ପାଦନ ଓ ରାନାନ (ଖାଦୟ ଯୂଭ ଫୟଫହାଯ 

କଯାମାଈଥଫିା ଭାଛ, ଶାଭକୁା ଅଦି, ଭହୁଭାଛି, ଟସଯ, କୁକଡୁା, ଫତକ, ଭଗାଯୁଗାଇ, ଘଷୁଯିୁ ଅଦି) ଏଫଂ କୃଷି ଈଭମାଗୀ 

କାମବୟଭଯ ଜଭିଯ ଫୟଫହାଯ ଫା ନୟ ଭକୌଣସି କଷିୃ ବିତି୍ତକ କାମବୟ ାଆ ଁଜଭିଯ ଫୟଫହାଯ; 

୨। “କୃଷକ” ଥବାତ ଜୀଫିକାର୍ଜ୍ବନ ଫା ଅଥକି ଭଯାଜଗାଯ ନିଭଭନ୍ତ ପସର ଈଜୁାଆଫା କାମବୟଭଯ କାମବୟଯତ ଥଫିା ଭମ 

ଭକୌଣସି ଫୟକି୍ତ ଫା ନିଜସ୍ଵ ଜଭି ଥାଆ ଫା ନ ଥାଆ କଷିୃ ବିତି୍ତକ ଭକୌଣସି ଦ୍ରଫୟ ଈତ୍ପାଦନ କଯୁଥଫିା ଫୟକି୍ତ; କୃଷିଭଯ ସକ୍ରୟି 

କାମବୟଯତ ଥଫିା ସଭସ୍ତ ଫୟକି୍ତ, କୃଷି ଶ୍ରଭିକ, ବାଗଚାଷୀ, ବଡା ସତୂ୍ରଭଯ ଜଭି ଚାଷ କଯୁଥଫିା ଫୟକି୍ତ, କୁକୁଡା ଓ ନୟାନୟ 

ଶୁକ୍ଷୀ ାନ କଯୁଥଫିା ଫୟକି୍ତ, ଭହୁ ଚାଷୀ, ଶୁାକ, ଣ-କଭବାଭଯଟ ଈଦୟାନ ଭାରିକ ଫା ଯିଚାକ ଓ ଈଦୟାନ 

ଶ୍ରଭିକ, ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦ୍ରଫୟ ସଂଗ୍ରହକାଯି। ଜଭି ରିଜ ସତୂ୍ରଭଯ ଭନଆ ଫ ଭଗାଷ୍ ଠୀଗତ ଭାରିକାନାତ୍ଵଭଯ ଜଭି ଚାଷ କଯୁଥଫିା 

ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଦ ଭଧ୍ୟ ଏଥଭିଯ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ।  

୩। “ ଆୟୟାଗ” ଥବାତ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗ, ଏହାଙ୍କଯ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ କତ୍ତବଫୟ ଏଫଂ 

ନୁସଯଣୀୟ ସତ୍ତବାଫୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଈତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରଫୟ ିଛା ଖଯଚ ଓ ଏହାଯ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ କଯିଫା ଦିଗଭଯ ଭକନ୍ଦ୍ରିତ 

ଭହଫ। ୧୧ ଜଣ ସଦସୟଙୁ୍କ ଭନଆ ଏହ ି ଅଭୟାଗ ଗଠନ କଯାମିଫ। ଫିବିନ୍ନ ଞ୍ଚ ଓ ଭକ୍ଷତ୍ର ଯିସଯ ଅଧାଯଭଯ ଏହ ି

ସଦସୟଭାନଙୁ୍କ ଫଛାମିଫ ଓ ଏଥଭିଯ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧ ିନିଶ୍ଚୟ ଯହଭିଫ। ଭହିା ଚାଷୀଙୁ୍କ ଭଧ୍ୟ ସାଭିର କଯାମିଫ।  

୪। “ରାଜ୍ୟ ଆୟୟାଗ” ଥବ ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗ, ଭଦଶଯ ଫିବିନ୍ନ 

ଯାଜୟଭଯ ଏହ ିବି ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ ଅଭୟାଗ ଗଠନ କଯାମିଫ, ଏହ ିଅଭୟାଗ ନିଜ ଯାଜୟଭଯ ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ 

କଯିଥଫିା ନିଶି୍ଚତ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଠାଯୁ ଧକି ଭରୂୟ ଭଘାଷଣା କଯିାଯିଭଫ ଓ ତାହା କାମବୟକାଯୀ କଯିଫା ନିଭଭନ୍ତ 

ତତ୍ ବାଫଧାନ କଯିଭଫ।  

ଦ୍ଵତିୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ସମସ୍ତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ନଶିି୍ଚତ ସର୍ବନମି୍ ନ  ାଭକାରୀ ମୂୟ ାଇର୍ା ସରୁ୍ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଧକିାର  

 ୧। ସଭସ୍ତ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦଯ ନଶିି୍ଚତ ରାବକାଯି ଭରୂୟ ାଆଫା ସଫୁ ଚାଷୀଙ୍କଯ ଧକିାଯ।  

୨। ସଯକାଯ, କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗ ଭାଧ୍ୟଭଭଯ ଏହ ି ଅଆନଭଯ ଫରି୍ଣ୍ଣତ ସଜ୍ଞା ନୁମାୟୀ 

ସଭସ୍ତ କଷିୃଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ଈତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଭଫ, ସଭସ୍ତ ଋତୁକାୀନ ପସର ତଥା 

ଈଦୟାନ ପସର, ପ ଓ ନିଯିଫା, ଦୁଗ୍ଧ ସହତି ଜଙ୍ଗର ଜାତ (ଭଗୌଣ) ଦ୍ରଫୟ ଏହାଯ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ ଭହଫ।  

୩। ଭମଈ ଁକଷିୃଜାତ ଦ୍ରଫୟ ାଆ ଁଫତ୍ତବଭାନ ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ନାହି ଁ, ତାହା କଯିଫା ଈଭେଶୟଭଯ ସଯକାଯ 

ନିର୍ଦ୍ବାଯିତ ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟଭଯ ଅଫଶୟକୀୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କଯିଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଭଫ।  

ଏହ ିଫିରଟି ସଭସ୍ତ ଚାଷୀଙୁ୍କ ନିଜ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ଫିକ୍ରୟ ଫା ଭସହ ିପ୍ରକାଯ କାଯଫାଯ ଜଯିଅଭଯ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ 

ଭରୂୟ ାଆଫାଯ ଧକିାଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଈେିଷ୍ଟ୍।  



ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କଷୃକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭିଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, 

ନୂଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କଷୃକ ଭକିୁ୍ତ ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫିା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।                    
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୪। ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯିଫା ସଭୟଭଯ ଖର୍ଚ୍ବ କଯିଥଫିା ଥବ, ଅଭଯାିତ ଖର୍ଚ୍ବ, କୁଶୀ ଶ୍ରଭ ହାଯଭଯ ଯିଫାଯଯ ଭରାଭକ 

କଯିଥଫିା ଶ୍ରଭଯ ଭରୂୟ ଓ ନୟାନୟ ଯିଚାନାଗତ ଖର୍ଚ୍ବ ପ୍ରବୃତି ନ୍ତବବୁ କ୍ତ କଯାମିଫ। ନୟିଭିତ ସଭୟ ଫୟଫଧାନଭଯ 

ଏହାଯ ସଭୀକ୍ଷା କଯାମିଫ ଓ କାମବୟ ପ୍ରଣୟନଭଯ ଅଫଶୟକୀୟ ଯିଫତ୍ତବନ କଯାମିଫ।  

୫। କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଭରୂୟ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ କଯିଫା ସଭୟଭଯ ଅଭୟାଗ ତି କଭଭଯ ୫୦% ରାବ ଯଖ ି ସଭସ୍ତ 

କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ନିଶି୍ଚତ ନିମ୍ ନତଭ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ସୁାଯିଶ କଯିଭଫ।  

୬। ଏହ ିଭରୂୟ ପ୍ରତି ଫଷବ ଭାର୍ଚ୍ବ ୩୧ ତାଯିଖ ଫୂବଯୁଫଷବା  ଦିନିଅ ପସର ାଆ ଁଓ ଗଷ୍ଟ୍ ୩୧ ତାଯିଖ ଫୂବଯୁ ଶୀତଦିନଅି 

ପସର ାଆ ଁଭଘାଷଣା କଯାମିଫ।  

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ୟକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ାଇ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦର ନରି୍ଦ୍ବାରଣ ଆୟୟାଗ 

୧।  ଏଥ ିାଆ ଁଫତ୍ତବଭାନ ପ୍ରତିଷି୍ ଠତ ଅଭୟାଗଯ ସମ୍ପ୍ରସାଯଣ କଯି ୧୧ ଜଣ ସଦସୟ ଫିଶଷି୍ଟ୍ କଯାମିଫ ଓ ଜଭଣ କଷିୃ 

ଥବନୀତି ଫିଭଶଷଜ୍ଞ ଏହ ିଅଭୟାଗଯ ଧ୍ୟକ୍ଷ ଯହିାଯିଭଫ।  

୨।  ନୟ ସଦସୟଭାଭନ ନିମ୍ ନ ଭଭତ ଯହଭିଫ: କଷିୃ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଭଭନାନୀତ ଜଭଣ ଧକିାଯୀ, ୫ ଜଣ କଶୃକ 

ପ୍ରତିନିଧ,ି ୩ ଜଣ କଷିୃ ଫିଭଶଷଜ୍ଞ ଓ ୧ ଜଣ ସଦସୟ ସଚିଫ।  

୩।  ଅଭୟାଗଭଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ଯାଜୟ ଓ ଭକ୍ଷତ୍ର ଅଧାଯଭଯ ସଫୁ ଫଗବଯ କୃଷକଙ୍କଯ ପ୍ରତିନିଧତି୍ଵ ଯହଫି, ଭହିା ଚାଷୀଙୁ୍କ 

ଭଧ୍ୟ ସାଭିର କଯାମିଫ।  

୪।  ଅଭୟାଗଯ କାମବୟଭଯ ାଯଦଶତିା ଅଣଫିା ନିଭଭନ୍ତ ଓ ନୟସ୍ତ ସ୍ଵାଥବ ପ୍ରତି ଦ୍ରୁଷି୍ଟ୍ ଯଖ ିଯଖଫିା ନିଭଭନ୍ତ ମଥାମଥ 

ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମିଫ।  

୫। ଏହ ି ଯି ଗଠନ କଯାମାଆଥଫିା ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗଯ କ୍ଷଭତା 

ଫିଷୟଭଯ ନିମ୍ ନଭଯ ସଚୂନା ଦିଅମାଆଛି।  

 ତି କଭଭଯ ୫୦% ରାବ ହାଯ ଯଖ ିସଭସ୍ତ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ଅଶ୍ଵାସିତ ଭରୂୟ ସି୍ଥଯ କଯିଭଫ।  

 ଚାଷୀଭାଭନ ସି୍ଥଯ ଓ ରାବପ୍ରଦ ଭରୂୟ ାଆାଯିଫାଯ ଏକ ଯିଭଫଶ ସଷିୃ୍ଟ୍ କଯିଫା ନିଭଭନ୍ତ ସଭସ୍ତ ଈାୟ 

ସୁାଯିଶ କଯିଭଫ। ଏଥଭିଯ ଫଜାଯ ସଂଯଚନା ଓ ପ୍ରକ୍ରୟିାଭଯ ଯିଫତ୍ତବନ ାଆ ଁପ୍ରସ୍ତାଫ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବବୁ କ୍ତ ।  

 ସଭସ୍ତ ଅଭଦାନୀ-ଯପ୍ତାନୀ ନୀତିଭଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଭଦଫାଯ କ୍ଷଭତା ଭଧ୍ୟ ଏହ ି ଅଭୟାଗଯ ଯହଫି। 

ଫିଭଶଷଜ୍ଞଭାନଙ୍କଯ ଯାଭଶବ ଭନଆ ଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିଭଫ। ଫାଣଜିୟ ଭନ୍ତ୍ରଣାୟକୁ  ନିଶି୍ଚତ 

ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଈଭଯ ପ୍ରତିକୂ ପ୍ରବାଫ ନ ଡିଫା ବି ଯାଭଶବ ଭଦଭଫ।  

ଚତୁଥବ ଅଧ୍ୟାୟ : ରାଜ୍ୟ  କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ାଇ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦର ନରି୍ଦ୍ବାରଣ ଆୟୟାଗ 

୧।  ଯାଜୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗଯ ଗଠନ ଭଶୈୀ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ 

ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗ ଗଠନ ଭଶୈୀ ଯି ଭହଫ ।  

୨।  ଯାଜୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ 

ଅଭୟାଗ ଦ୍ଵାଯା ଭଘାଷିତ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଈଭଯ ଧକି ଭଫାନସ ଭଘାଷଣା କଯିାଯିଭଫ 

(ଈତ୍ପାଦନ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଫା ନିେିଷ୍ଟ୍ ପସର ାଆ ଁ ଭକୌଣସି ସଯକାଯୀ ଭପ୍ରାାାହନ ନୀତି ଅଧାଯଭଯ ), ଫଜାଯ ଭରୂୟ 

ଈଭଯ ସତକବ ଦୃଷି୍ଟ୍ ଯଖଭିଫ, ଯିଫତି୍ତତ ଭରୂୟ ନୁସାଭଯ ଚାଷୀକୁ ଧକି ଥବ ଆଠ କଯିଫାଯ ନିଭେବଶ ଭଦଭଫ 

(ଭକୌଣସି ନିେିଷ୍ଟ୍ ଞ୍ଚଭଯ ଫା ଭଗାଷ୍ ଠୀଯ ନୁଭଯାଧଭଯ), ସଯକାଯୀ କଭବକତ୍ତବାଭାନଙ୍କଯ କାମବୟଭଯ ସପତା 

ଫିଷୟଭଯ ନୁସନ୍ଧାନ କଯିଭଫ(ଏହ ି ଯିଭପ୍ରକ୍ଷୀଭଯ), ଏଫଂ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ 

ଅଭୟାଗକୁ ନିଜଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଠାଆଭଫ।  



ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କଷୃକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭିଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, 

ନୂଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କଷୃକ ଭକିୁ୍ତ ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫିା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।                    

3 

 

ଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ : ନଶିି୍ଚତ ାଭକାରୀ ମୂୟ – କାଯବୟ।ନ୍ ଵୟନ   

୧। ଏ.ି.ଏଭ.ସି. ଓ ନୟ ସଭସ୍ତ ଫଜାଯଭଯ, ପ୍ରଭତୟକ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ନିରାଭ ଭରୂୟ ଫା ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଭରୂୟ, ନିଶି୍ଚତ 

ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ସ୍ତଯଯୁ ହି ଁଅଯମ୍ଭ ଭହଫ, ଏହ ିଭରୂୟ ଠାଯୁ କଭ ଭରୂୟଭଯ ଭକୌଣସି ନିରାଭ ଭହାଆାଯିଫ 

ନାହି ଁ।  

୨। ଭକୌଣସି ଭକ୍ରତା, ଏଯିକି ଠକିା କଷିୃ ଫୟଫସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଯିଥଫିା ଭକ୍ରତା ଭଧ୍ୟ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନମି୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଠାଯୁ 

କଭ ଭରୂୟଭଯ କଣିଭିଫ ନାହି।ଁ ମଦି ଭକହ ିଏଯି କଯୁଥଫିାଯ ଧଯାଡ଼ନି୍ତ, ଭତଭଫ ଭକ୍ରତାଙ୍କ ଫିଯୁର୍ଦ୍ଭଯ ଯାଜୟ ଫାଣଜିୟ 

ଫିବାଗଯ ନାଭିତ ଧକିାଯୀ ଅଆନ୍ ଗତ  କାମବୟନୁଷ୍ ଠାନ କଯିଭଫ।  

୩।  ଧକି ଯିଭାଣଯ ଓ ଧକି ପ୍ରକାଯଯ ସଭସ୍ତ କଷିୃଜାତ ଦ୍ରଫୟ, ସଯକାଯ ମଭଥଷ୍ଟ୍ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହ 

ଭକନ୍ଦ୍ର ଭଖାରିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନି୍ତ।   

୪। ସଯକାଯ ଅଫଶୟକୀୟ ଅଥକି ସଫିୁଧା ଭମାଗାଆ ଭଦଫା ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଫଜାଯଭଯ ପପ୍ରସ ୂ ଓ ସଭଭୟାଚିତ 

ହସ୍ତଭକ୍ଷ କଯିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନି୍ତ।  

୫। ଚାଷୀଭାଭନ ଭମଭିତି ଭକୌଣସି ଫାଧ୍ୟଫାଧକତଭଯ ଡ଼ି କଭ ଭରୂୟଭଯ ପସର ଫିକ୍ରି କଯିଭଫ ନାହି ଁ, ଭସଥିାଆ ଁ

ସଯକାଯ ସଫୁ ପସର ାଆ ଁଭଗାଦାଭ ଘଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନି୍ତ। ଏଯି ସ୍ଥଭଯ ପସର ଭରୂୟଯ ୭୫% 

ଭରୂୟ ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଚାଷୀଙୁ୍କ ଭଦଆଭଦଭଫ।  

୬। ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗଠିତ କଯିଫା ରାଗି ସଯକାଯ ‘କୃଷକ-ଈତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନ’ ଗଢିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନି୍ତ, ଖାଦୟ 

ପ୍ରକ୍ରୟିାକଯଣ ଓ  ଭାନ ଫୃରି୍ଦ୍ ାଆ ଁଈଭଦୟାଗଗଡୁିକୁ ମଭଥଷ୍ଟ୍ ଅଫଶୟକୀୟ ବିତି୍ତବୂଭି ଓ ଞିୁ୍ଜ ଭମାଗାଆଭଦଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ 

ଟନି୍ତ। ।  

୭। କୃଷି ଈକଯଣଗଡୁିକଯ ଦଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯିହାତି ଓ ନୟ ଶଙୃ୍ଖାଫର୍ଦ୍ ଭମାଜନା ଏଫଂ ଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ବ ଫିଶଷି୍ଟ୍ ସସୁ୍ଥାୟୀ 

କୃଷି ଫୟଫସ୍ଥା ପ୍ରଚାନ ଓ ପ୍ରସାଯଣ ଅଦି ଦଭକ୍ଷ ଭାଧ୍ୟଭଭଯ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ବ ହ୍ରାସ କଯିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନି୍ତ।  

୮। ଚାଷୀଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନମି୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଭିିଫା ଈଚିତ।  

 

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ : ଅଭିୟଯାଗ ଶଣୁାଣି ଓ କ୍ଷତିରୂଣ  

୧। ଭମଈ ଁଚାଷୀ ନିଜ ଈତ୍ପାଦଯ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ାଆ ନ ଥଭିଫ, ଭସ ଫାକ ିଥବ ାଆଫାକ ୁହକଦାଯ 

ଭହଭଫ।  

୨। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯଭଯ ଏକ ୩ ଜଣଅି କଭିଟି ସ୍ଥାନ କଯାମିଫ। ଏହ ିକଭିଟି ଏହ ିଅଆନ ନୁସାଭଯ ଫଜାଯଭଯ କୃଷିଜାତ 

ଦ୍ରଫୟଗଡୁିକଯ ଭରୂୟ ନିୟଭିତ ମବୟଭଫକ୍ଷଣ କଯିଭଫ ଓ ଏ ଫାଫଦଭଯ ଫୟକି୍ତଗତ ବିଭମାଗ ଗ୍ରହଣ କଯି ସଭାଧାନ 

କଯିଭଫ। ଜଭଣ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧ ିଓ ସଯକାଯୀ ଫଜାଯ ଓ କୃଷି ଫିବାଗଯ ଜଭଣ ଜଭଣ ପ୍ରତିନିଧଙୁି୍କ ଭନଆ  ଏହ ିକଭିଟିଭଯ 

ଗଠନ କଯାମିଫ।  

୩। ଭକୌଣସି ଚାଷୀ ନିଶି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଠାଯୁ କଭ ଭରୂୟ ାଆଥଫିାଯ ବିଭମାଗ କଭର ଏହ ିକଭିଟି 

ତାଙୁ୍କ ଫାକି ଥବ ଭକଭତ ଦିଅମିଫ, ଏକ ସଯ ଓ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାଭଯ ନିେିଷ୍ଟ୍ ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟଭଯ ତାହାଯ  ନୁସନ୍ଧାନ 

କଯି ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ କଯିଭଫ।  

୪। ନଶିି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଠାଯୁ ଫଜାଯ ଦଯ କଭ ଥଭିର, ଭମଈ ଁଚାଷୀଭାଭନ କଭ ଦଯଭଯ ତାଙ୍କ ଈତ୍ପାଦ 

ଫିକ୍ରି କଯିଛନି୍ତ, ଭସଭାନଙୁ୍କ ଫାକି ଥବ ଭଦଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଏହ ିକଭିଟି କଯିଭଫ।  

୫। ମଦି ଭକୌଣସି ଚାଷୀ ଈଯ ରିଖତି ଫୟଫସ୍ଥା ନୁସାଭଯ ଅଫଶୟକୀୟ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିଯୂଣ ନ ାଅନି୍ତ, ଭତଭଫ 

ଯାଜୟ ଯାଜୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗଙ୍କ ଠାଭଯ ବିଭମାଗ କଯିଭଫ।  



ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କଷୃକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭିଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, 

ନୂଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କଷୃକ ଭକିୁ୍ତ ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫିା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।                    

4 

 

 

ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ : ନୟିମ ଉଲ୍ଲାଂଘନ ଓ ଦଣ୍ଡ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା  

୧। ଭକହ ି ଫୟଫସାୟୀ ଏହ ି ଅଆନଭଯ ଭରଖାଥଫିା ଭକୌଣସି ଧନିିୟଭ ଖରିା କଯୁଥଫିାଯ ଭଦଖାମାଏ, ନିଶି୍ଚତ 

ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ଠାଯୁ କଭ ଦଯଭଯ ଈତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କଯୁଥଫିାଯ ଜଣାମାଏ, ଭତଭଫ ଏକ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା 

ଭଜାଯିଭାନାଭଯ ଦଣି୍ଡତ ଭହଭଫ।  

୨। ଦି୍ଵତୀୟ ଥଯ ନୟିଭ ଈଲ୍ଲଂଘନ ଭକ୍ଷତ୍ରଭଯ ଦୁଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଜାଯିଭାନାଭଯ ଦଣି୍ଡତ ଭହଭଫ।  

୩। ତୃତୀୟ ଥଯ ନୟିଭ ଈଲ୍ଲଂଘନ ଭକ୍ଷତ୍ରଭଯ ଦୁଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଜାଯିଭାନା ଭଦଫା ସହତି ତାଙ୍କଯ ଫୟଫସାୟିକ 

ରାଆଭସନ୍ସ ଜଫତ କଯାମିଫ।  

୪। ମଭଥଷ୍ଟ୍ ସଂଖୟକ ସଂଗ୍ରହ ଭକନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ବାଯିତ ସଭୟ ଭଧ୍ୟଭଯ ଭଖାରା ନ ଗଭର, ଯାଜୟ ଓ ଭକନ୍ଦ୍ରଯ କୃଷି-ଫିଣନ 

(agri-marketing) ଫିବାଗଯ ସଭଫବାର୍ଚ୍ କଭବକତ୍ତବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଭହଭଫ। ଏଥ ିାଆ ଁତାଙୁ୍କ ଚାଶ ହଜାଯ ଟଙ୍କା ମବୟନ୍ତ 

ଭଜାଯିଭାନା ଭଦଫାକୁ ଡିଫ। ଭସହିଯି ଭକହ ି ସଯକାଯୀ କଭବକତ୍ତବା ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ ଅଭୟାଗଯ ନିୟଭ ନୁସାଭଯ 

ନିଜ କତ୍ତବଫୟଭଯ ଖରିା କଯୁଥଫିାଯ ଜଣା ଡିଭର ଦଣ୍ଡନୀୟ ଭହଭଫ। ଏଥ ିାଆ ଁତାଙୁ୍କ ଚାଶ ହଜାଯ ଟଙ୍କା ମବୟନ୍ତ 

ଭଜାଯିଭାନା ଭଦଫାକୁ ଡିଫ। 

 

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ : ରାଜ୍ୟ ଓ ୟକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ଓ କର୍ତ୍ବର୍ୟ  

୧। ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ କୃଷି ିଛା ଫୟାକ ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯିଫାକୁ ଅଫଶୟକୀୟ ଥବ ଯିଭାଣ ଯଖଭିଫ।  

୨। ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନରି୍ଦ୍ବାଯଣ ଅଭୟାଗଙ୍କ ଠାଯୁ ଭରୂୟ ସଚୂୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାଫ ାଆଫା 

ଭଯ ଭମଭତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ, ସଭସ୍ତ କଷିୃ ଈତ୍ପାଦଯ ଭରୂୟ ଭଘାଷଣା କଯିଭଫ; ତା’ ଭଯ ଯାଜୟ ସଯକାଯଭାଭନ ଏହ ି

ଭରୂୟ ଈଭଯ ଧକି ଭଫାନସ ଭଘାଷଣା କଯିାଯନି୍ତ।  

୩। ଚତୁଥବ ଧ୍ୟାୟଭଯ ଭରଖା ମାଆଥଫିା ଧନିିୟଭଗଡୁିକ ନିଶି୍ଚତ କାମବୟକାଯୀ କଯିଫା ନିଭଭନ୍ତ ପ୍ରଭତୟକ ଫଜାଯଭଯ 

କୃଷି ଈତ୍ପାଦଗଡୁିକଯ କ୍ରୟ ଭରୂୟ ମବୟଭଫକ୍ଷଣ କଯିଭଫ ଏଫଂ ଞ୍ଚଭ ଓ ଷଷ୍ଠ ଧ୍ୟାୟଭଯ ଫରି୍ଣ୍ଣତ ଧନିିୟଭ ନୁମାୟୀ 

ନିେିଷ୍ଟ୍ ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟଭଯ ଫଶୟକୀୟ  ଦଭକ୍ଷ ଭନଭଫ।  

୪। ନିଶି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭରୂୟ ସକାଭଶ ସଯକାଯ ଚାଶ ହଜାଯ ଭକାଟି ଟଙ୍କାଯ ଏକ ପଣ୍ଡ ଅଫଣ୍ଟନ କଯିଭଫ, 

ତା’ ସହତି ଫତ୍ତବଭାନ ଚାରୁଥଫିା ଖାଦୟ ଭମାଜନା ନୁସାଭଯ କଣିାମାଈଥଫିା କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ରଗା ଥବ ଫଯାଦ 

କଯିଭଫ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୀୟ କଭିଟିଯ ସ୍ପଷି୍ଟ୍କଯଣ ନୁସାଭଯ ଚାଷୀଭାନଙୁ୍କ ଯିଫତି୍ତତ ଭରୂୟ ଅଧାଯଭଯ ଭଦଫାକୁ ଥଫିା 

ଧକି ଥବ ଫାଫଦକୁ ଈଭମାଗ କଯାମିଫ। କଭିଟି ନଭିେବଶ ଭଦଫାଯ ଏକ ଭାସ ଭଧ୍ୟଭଯ ଏହା କାମବୟଭଯ ଯିଣତ 

କଯାମିଫ।  

୫। ଯାଜୟ ସଯକାଯ ନିଜସ୍ଵ ଏକ ପଣ୍ଡ ସଷିୃ୍ଟ୍ କଯି ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ଭଘାଷଣା କଯିଥଫିା ନିଶି୍ଚତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ 

ଭରୂୟ ଈଭଯ ନିଭଜ ଭଘାଷଣା କଯିଥଫିା ଭଫାନସ ଅଦି ଭଦଭଫ।  


