କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ସୁନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବନମ୍
ି ନ ାଭକାରୀ ମୂୟ ର୍ି, ୨୦୧୭ (ସାରାାଂଶ)
ଏହି ଫିରଟି ସଭସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଜ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ଫିକ୍ରୟ ଫା ଭସହି ପ୍ରକାଯ କାଯଫାଯ ଜଯି ଅଭଯ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ
ଭୂରୟ ାଆଫାଯ ଧ ିକାଯ ପ୍ରଦାନ କଯି ଫାକୁ ଈେିଷ୍ଟ୍।
ଚାଷୀଭାଭନ ନିଜ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ଫିକ୍ରୟ ଫା ଭସହି ପ୍ରକାଯ କାଯଫାଯ ଜଯି ଅଭଯ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନମ୍
ି ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ାଆଫାକୁ
ଅଫଶୟକୀୟ ଫୟଫସ୍ଥା ସମ୍ପକବଭଯ ନିମ୍ଭନ ଯ ଈସ୍ଥାନ କଯାମାଆଛି।

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ : ସାଂଜ୍ଞା
୧। “କୃଷି” ଥବାତ ପ ଚାଷ, ଔଷଧୀୟ ଫୃ କ୍ଷ ଚାଷ, ଭୁଖୟ ପସର ସହିତ ନ୍ତଃ ପସର ଚାଷ, ନିଯି ଫା ଚାଷ, ଦୁ ଗ୍ଧ
ଈତ୍ପାଦନ, ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦ୍ରଫୟ (ଭଗୌଣ) ସଂଗ୍ରହ, ପୁ ର,ଘାସ, ଭଗାଖାଦୟ ଈଭେଶୟଭଯ ଘାସ ଫା ଗଛ ଚାଷ ଫା ଭାଟିଭଯ
କଯାମାଈଥ ିଫା ନୟ ଭମ ଭକୌଣସି ଚାଷ, ଚାଯା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି, ଶୁଧନ ଈତ୍ପାଦନ ଓ ରାନାନ (ଖାଦୟ ଯୂଭ ଫୟଫହାଯ
କଯାମାଈଥ ିଫା ଭାଛ, ଶାଭୁକା ଅଦି, ଭହୁ ଭାଛି, ଟସଯ, କୁକଡ
ୁ ା, ଫତକ, ଭଗାଯୁଗାଇ, ଘୁଷଯ
ୁ ି ଅଦି) ଏଫଂ କୃଷି ଈଭମାଗୀ
କାମବୟଭଯ ଜଭି ଯ ଫୟଫହାଯ ଫା ନୟ ଭକୌଣସି କୃଷି ବି ତ୍ତିକ କାମବୟ ାଆ ଁ ଜଭି ଯ ଫୟଫହାଯ;
୨। “କୃଷକ” ଥବାତ ଜୀଫିକାର୍ଜ୍ବନ ଫା ଅଥିକ ଭଯାଜଗାଯ ନିଭଭନ୍ତ ପସର ଈୁଜାଆଫା କାମବୟଭଯ କାମବୟଯତ ଥ ିଫା ଭମ
ଭକୌଣସି ଫୟକ୍ତି ଫା ନିଜସ୍ଵ ଜଭି ଥାଆ ଫା ନ ଥାଆ କୃଷି ବି ତ୍ତିକ ଭକୌଣସି ଦ୍ରଫୟ ଈତ୍ପାଦନ କଯୁଥ ିଫା ଫୟକ୍ତି ; କୃଷିଭଯ ସକ୍ରିୟ
କାମବୟଯତ ଥ ିଫା ସଭସ୍ତ ଫୟକ୍ତି , କୃଷି ଶ୍ରଭି କ, ବାଗଚାଷୀ, ବଡା ସୂତ୍ରଭଯ ଜଭି ଚାଷ କଯୁଥ ିଫା ଫୟକ୍ତି , କୁକୁଡା ଓ ନୟାନୟ
ଶୁକ୍ଷୀ ାନ କଯୁଥ ିଫା ଫୟକ୍ତି , ଭହୁ ଚାଷୀ, ଶୁାକ, ଣ-କଭବାଭଯଟ ଈଦୟାନ ଭାରି କ ଫା ଯି ଚାକ ଓ ଈଦୟାନ
ଶ୍ରଭି କ, ଜଙ୍ଗରଜାତ ଦ୍ରଫୟ ସଂଗ୍ରହକାଯି । ଜଭି ରି ଜ ସୂତ୍ରଭଯ ଭନଆ ଫ ଭଗାଷ୍ଠୀଗତ ଭାରି କାନାତ୍ଵଭଯ ଜଭି ଚାଷ କଯୁଥ ିଫା
ସ୍ଵୟଂ ସହାୟକ ଦ ଭଧ୍ୟ ଏଥ ିଭଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ।
୩। “ ଆୟୟାଗ” ଥବାତ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗ, ଏହାଙ୍କଯ ଦାୟି ତ୍ଵ ଓ କତ୍ତବଫୟ ଏଫଂ
ନୁ ସଯଣୀୟ ସତ୍ତବାଫୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଈତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରଫୟ ି ଛା ଖଯଚ ଓ ଏହାଯ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ କଯି ଫା ଦିଗଭଯ ଭକନ୍ଦ୍ରିତ
ଭହଫ। ୧୧ ଜଣ ସଦସୟଙ୍କୁ ଭନଆ ଏହି ଅଭୟାଗ ଗଠନ କଯାମି ଫ। ଫିବିନ୍ନ ଞ୍ଚ ଓ ଭକ୍ଷତ୍ର ଯି ସଯ ଅଧାଯଭଯ ଏହି
ସଦସୟଭାନଙ୍କୁ ଫଛାମି ଫ ଓ ଏଥ ିଭଯ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧ ି ନିଶ୍ଚୟ ଯହିଭଫ। ଭହିା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ସାଭିର କଯାମି ଫ।
୪। “ରାଜ୍ୟ ଆୟୟାଗ” ଥବ ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗ, ଭଦଶଯ ଫିବିନ୍ନ
ଯାଜୟଭଯ ଏହି ବି ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ ଅଭୟାଗ ଗଠନ କଯାମି ଫ, ଏହି ଅଭୟାଗ ନିଜ ଯାଜୟଭଯ ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ
କଯି ଥ ିଫା ନିଶ୍ଚିତ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଠାଯୁ ଧ ିକ ଭୂରୟ ଭଘାଷଣା କଯି ାଯି ଭଫ ଓ ତାହା କାମବୟକାଯୀ କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ
ତତ୍ବାଫଧାନ କଯି ଭଫ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ସମସ୍ତ କୃଷି ଉତ୍ପାଦର ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବନମ୍
ି ନ ାଭକାରୀ ମୂୟ ାଇର୍ା ସର୍ୁ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଧିକାର
୧। ସଭସ୍ତ କୃଷି ଈତ୍ପାଦଯ ନିଶ୍ଚିତ ରାବକାଯି ଭୂରୟ ାଆଫା ସଫୁ ଚାଷୀଙ୍କଯ ଧ ିକାଯ।
୨। ସଯକାଯ, କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗ ଭାଧ୍ୟଭଭଯ ଏହି ଅଆନଭଯ ଫର୍ଣ୍ଣିତ ସଜ୍ଞା ନୁ ମାୟୀ
ସଭସ୍ତ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ଈତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯି ଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି ଭଫ, ସଭସ୍ତ ଋତୁ କାୀନ ପସର ତଥା
ଈଦୟାନ ପସର, ପ ଓ ନିଯି ଫା, ଦୁ ଗ୍ଧ ସହିତ ଜଙ୍ଗର ଜାତ (ଭଗୌଣ) ଦ୍ରଫୟ ଏହାଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ଭହଫ।
୩। ଭମଈ ଁ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟ ାଆ ଁ ଫତ୍ତବଭାନ ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯି ଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ନାହି, ଁ ତାହା କଯି ଫା ଈଭେଶୟଭଯ ସଯକାଯ
ନିର୍ଦ୍ାବ ଯି ତ ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟଭଯ ଅଫଶୟକୀୟ ତଥୟ ସଂଗ୍ରହ କଯି ଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି ଭଫ।
ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ,
ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥ ିଫା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।
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୪। ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯି ଫା ସଭୟଭଯ ଖର୍ଚ୍ବ କଯି ଥ ିଫା ଥବ, ଅଭଯାି ତ ଖର୍ଚ୍ବ, କୁଶୀ ଶ୍ରଭ ହାଯଭଯ ଯି ଫାଯଯ ଭରାଭକ
କଯି ଥ ିଫା ଶ୍ରଭଯ ଭୂରୟ ଓ ନୟାନୟ ଯି ଚାନାଗତ ଖର୍ଚ୍ବ ପ୍ରବୃତି ନ୍ତବବୁକ୍ତ କଯାମି ଫ। ନିୟଭି ତ ସଭୟ ଫୟଫଧାନଭଯ
ଏହାଯ ସଭୀକ୍ଷା କଯାମି ଫ ଓ କାମବୟ ପ୍ରଣୟନଭଯ ଅଫଶୟକୀୟ ଯି ଫତ୍ତବନ କଯାମି ଫ।
୫। କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଭୂରୟ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ କଯି ଫା ସଭୟଭଯ ଅଭୟାଗ ତି କଭଭଯ ୫୦% ରାବ ଯଖ ି ସଭସ୍ତ
କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ନିଶ୍ଚିତ ନିମ୍ତ
ନ ଭ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ସୁାଯି ଶ କଯି ଭଫ।
୬। ଏହି ଭୂରୟ ପ୍ରତି ଫଷବ ଭାର୍ଚ୍ବ ୩୧ ତାଯି ଖ ୂଫଯ
ବ ୁ ଫଷବା ଦିନିଅ ପସର ାଆ ଁ ଓ ଗଷ୍ଟ୍ ୩୧ ତାଯି ଖ ୂଫଯ
ବ ୁ ଶୀତଦିନଅ
ି
ପସର ାଆ ଁ ଭଘାଷଣା କଯାମି ଫ।

ତୃ ତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ : ୟକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ାଇ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦର ନିର୍ଦ୍ାବ ରଣ ଆୟୟାଗ
୧। ଏଥ ି ାଆ ଁ ଫତ୍ତବଭାନ ପ୍ରତିଷ୍ିତ
ଠ ଅଭୟାଗଯ ସମ୍ପ୍ରସାଯଣ କଯି ୧୧ ଜଣ ସଦସୟ ଫିଶଷ୍ଟ୍
ି କଯାମି ଫ ଓ ଜଭଣ କୃଷି
ଥବନୀତି ଫିଭଶଷଜ୍ଞ ଏହି ଅଭୟାଗଯ ଧ୍ୟକ୍ଷ ଯହିାଯି ଭଫ।
୨। ନୟ ସଦସୟଭାଭନ ନିମ୍ ନ ଭଭତ ଯହିଭଫ: କୃଷି ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଭଭନାନୀତ ଜଭଣ ଧ ିକାଯୀ, ୫ ଜଣ କୃଶକ
ପ୍ରତିନିଧ ି, ୩ ଜଣ କୃଷି ଫିଭଶଷଜ୍ଞ ଓ ୧ ଜଣ ସଦସୟ ସଚିଫ।
୩। ଅଭୟାଗଭଯ ବି ନ୍ନ ବି ନ୍ନ ଯାଜୟ ଓ ଭକ୍ଷତ୍ର ଅଧାଯଭଯ ସଫୁ ଫଗବଯ କୃଷକଙ୍କଯ ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ଵ ଯହିଫ, ଭହିା ଚାଷୀଙ୍କୁ
ଭଧ୍ୟ ସାଭିର କଯାମି ଫ।
୪। ଅଭୟାଗଯ କାମବୟଭଯ ାଯଦଶିତା ଅଣିଫା ନିଭଭନ୍ତ ଓ ନୟସ୍ତ ସ୍ଵାଥବ ପ୍ରତି ଦ୍ରୁଷ୍ଟ୍ି ଯଖ ି ଯଖ ିଫା ନିଭଭନ୍ତ ମଥାମଥ
ଫୟଫସ୍ଥା କଯାମି ଫ।
୫। ଏହି ଯି ଗଠନ କଯାମାଆଥ ିଫା ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗଯ କ୍ଷଭତା
ଫିଷୟଭଯ ନିମ୍ଭନ ଯ ସୂଚନା ଦିଅମାଆଛି।


ତି କଭଭଯ ୫୦% ରାବ ହାଯ ଯଖ ି ସଭସ୍ତ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ଅଶ୍ଵାସି ତ ଭୂରୟ ସ୍ଥିଯ କଯି ଭଫ।



ଚାଷୀଭାଭନ ସ୍ଥି ଯ ଓ ରାବପ୍ରଦ ଭୂରୟ ାଆାଯି ଫାଯ ଏକ ଯି ଭଫଶ ସୃଷ୍ଟ୍ି କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ ସଭସ୍ତ ଈାୟ
ସୁାଯି ଶ କଯି ଭଫ। ଏଥ ିଭଯ ଫଜାଯ ସଂଯଚନା ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାଭଯ ଯି ଫତ୍ତବନ ାଆ ଁ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ।



ସଭସ୍ତ ଅଭଦାନୀ-ଯପ୍ତାନୀ ନୀତିଭଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଭଦଫାଯ କ୍ଷଭତା ଭଧ୍ୟ ଏହି ଅଭୟାଗଯ ଯହିଫ।
ଫିଭଶଷଜ୍ଞଭାନଙ୍କଯ ଯାଭଶବ ଭନଆ ଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ଭଫ। ଫାଣିଜୟ ଭନ୍ତ୍ରଣାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ
ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଈଭଯ ପ୍ରତିକୂ ପ୍ରବାଫ ନ ଡିଫା ବି ଯାଭଶବ ଭଦଭଫ।

ଚତୁ ଥବ ଅଧ୍ୟାୟ : ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ାଇ ଁଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦର ନିର୍ଦ୍ାବ ରଣ ଆୟୟାଗ
୧। ଯାଜୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗଯ ଗଠନ ଭଶୈୀ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ
ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗ ଗଠନ ଭଶୈୀ ଯି ଭହଫ ।
୨। ଯାଜୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ
ଅଭୟାଗ ଦ୍ଵାଯା ଭଘାଷି ତ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଈଭଯ ଧ ିକ ଭଫାନସ ଭଘାଷଣା କଯି ାଯି ଭଫ
(ଈତ୍ପାଦନ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଫା ନିେିଷ୍ଟ୍ ପସର ାଆ ଁ ଭକୌଣସି ସଯକାଯୀ ଭପ୍ରାାାହନ ନୀତି ଅଧାଯଭଯ ), ଫଜାଯ ଭୂରୟ
ଈଭଯ ସତକବ ଦୃ ଷ୍ଟ୍ି ଯଖ ିଭଫ, ଯି ଫତ୍ତି ତ ଭୂରୟ ନୁ ସାଭଯ ଚାଷୀକୁ ଧ ିକ ଥବ ଆଠ କଯି ଫାଯ ନିଭେବଶ ଭଦଭଫ
(ଭକୌଣସି ନିେିଷ୍ଟ୍ ଞ୍ଚଭଯ ଫା ଭଗାଷ୍ଠୀଯ ନୁ ଭଯାଧଭଯ), ସଯକାଯୀ କଭବକତ୍ତବାଭାନଙ୍କଯ କାମବୟଭଯ ସପତା
ଫିଷୟଭଯ ନୁ ସନ୍ଧାନ କଯି ଭଫ(ଏହି ଯି ଭପ୍ରକ୍ଷୀଭଯ), ଏଫଂ ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ
ଅଭୟାଗକୁ ନିଜଯ ପ୍ରସ୍ତାଫ ଠାଆଭଫ।
ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ,
ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥ ିଫା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।
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ଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ : ନିଶ୍ଚିତ ାଭକାରୀ ମୂୟ – କାଯବୟ।ନ୍ଵୟନ
୧। ଏ.ି .ଏଭ.ସି . ଓ ନୟ ସଭସ୍ତ ଫଜାଯଭଯ, ପ୍ରଭତୟକ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟଯ ନିରାଭ ଭୂରୟ ଫା ପ୍ରସ୍ତାଫିତ ଭୂରୟ, ନିଶ୍ଚିତ
ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ସ୍ତଯଯୁ ହି ଁ ଅଯମ୍ଭ ଭହଫ, ଏହି ଭୂରୟ ଠାଯୁ କଭ ଭୂରୟଭଯ ଭକୌଣସି ନିରାଭ ଭହାଆାଯି ଫ
ନାହି ଁ।
୨। ଭକୌଣସି ଭକ୍ରତା, ଏଯି କି ଠିକା କୃଷି ଫୟଫସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଯି ଥ ିଫା ଭକ୍ରତା ଭଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନମ୍
ି ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଠାଯୁ
କଭ ଭୂରୟଭଯ କିଣଭ
ି ଫ ନାହି।ଁ ମଦି ଭକହି ଏଯି କଯୁଥ ିଫାଯ ଧଯାଡ଼ନ୍ତି, ଭତଭଫ ଭକ୍ରତାଙ୍କ ଫିଯୁର୍ଦ୍ଭଯ ଯାଜୟ ଫାଣିଜୟ
ଫିବାଗଯ ନାଭି ତ ଧ ିକାଯୀ ଅଆନ୍ ଗତ କାମବୟନୁ ଷ୍ାଠ ନ କଯି ଭଫ।
୩। ଧ ିକ ଯି ଭାଣଯ ଓ ଧ ିକ ପ୍ରକାଯଯ ସଭସ୍ତ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରଫୟ, ସଯକାଯ ମଭଥଷ୍ଟ୍ ସଂଖୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହ
ଭକନ୍ଦ୍ର ଭଖାରି ଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନ୍ତି।
୪। ସଯକାଯ ଅଫଶୟକୀୟ ଅଥିକ ସୁଫିଧା ଭମାଗାଆ ଭଦଫା ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଫଜାଯଭଯ ପପ୍ରସୂ ଓ ସଭଭୟାଚିତ
ହସ୍ତଭକ୍ଷ କଯି ଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନ୍ତି।
୫। ଚାଷୀଭାଭନ ଭମଭି ତି ଭକୌଣସି ଫାଧ୍ୟଫାଧକତଭଯ ଡ଼ି କଭ ଭୂରୟଭଯ ପସର ଫିକ୍ରି କଯି ଭଫ ନାହି,ଁ ଭସଥ ିାଆ ଁ
ସଯକାଯ ସଫୁ ପସର ାଆ ଁ ଭଗାଦାଭ ଘଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି ଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନ୍ତି। ଏଯି ସ୍ଥଭଯ ପସର ଭୂରୟଯ ୭୫%
ଭୂରୟ ସଭଙ୍ଗ ସଭଙ୍ଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭଦଆଭଦଭଫ।
୬। ଚାଷୀଭାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗଠିତ କଯି ଫା ରାଗି ସଯକାଯ ‘କୃଷକ-ଈତ୍ପାଦକ ସଙ୍ଗଠନ’ ଗଢିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନ୍ତି, ଖାଦୟ
ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ ଓ ଭାନ ଫୃ ର୍ଦ୍ି ାଆ ଁ ଈଭଦୟାଗଗୁଡିକୁ ମଭଥଷ୍ଟ୍ ଅଫଶୟକୀୟ ବି ତ୍ତିବୂଭି ଓ ୁଞ୍ଜି ଭମାଗାଆଭଦଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ
ଟନ୍ତି। ।
୭। କୃଷି ଈକଯଣଗୁଡିକଯ ଦଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯି ହାତି ଓ ନୟ ଶୃଙ୍ଖାଫର୍ଦ୍ ଭମାଜନା ଏଫଂ ଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ବ ଫିଶଷ୍ଟ୍
ି ସୁସ୍ଥାୟୀ
କୃଷି ଫୟଫସ୍ଥା ପ୍ରଚାନ ଓ ପ୍ରସାଯଣ ଅଦି ଦଭକ୍ଷ ଭାଧ୍ୟଭଭଯ କୃଷି ଈତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ବ ହ୍ରାସ କଯି ଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ଟନ୍ତି।
୮। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନମ୍
ି ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଭି ିଫା ଈଚିତ।

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ : ଅଭି ୟଯାଗ ଶୁଣାଣି ଓ କ୍ଷତିର
ୂ ଣ
୧। ଭମଈ ଁ ଚାଷୀ ନିଜ ଈତ୍ପାଦଯ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ାଆ ନ ଥ ିଭଫ, ଭସ ଫାକି ଥବ ାଆଫାକୁ ହକଦାଯ
ଭହଭଫ।
୨। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯଭଯ ଏକ ୩ ଜଣିଅ କଭି ଟି ସ୍ଥାନ କଯାମି ଫ। ଏହି କଭି ଟି ଏହି ଅଆନ ନୁ ସାଭଯ ଫଜାଯଭଯ କୃଷିଜାତ
ଦ୍ରଫୟଗୁଡିକଯ ଭୂରୟ ନିୟଭି ତ ମବୟଭଫକ୍ଷଣ କଯି ଭଫ ଓ ଏ ଫାଫଦଭଯ ଫୟକ୍ତି ଗତ ବି ଭମାଗ ଗ୍ରହଣ କଯି ସଭାଧାନ
କଯି ଭଫ। ଜଭଣ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧ ି ଓ ସଯକାଯୀ ଫଜାଯ ଓ କୃଷି ଫିବାଗଯ ଜଭଣ ଜଭଣ ପ୍ରତିନିଧ ିଙ୍କୁ ଭନଆ ଏହି କଭି ଟିଭଯ
ଗଠନ କଯାମି ଫ।
୩। ଭକୌଣସି ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଠାଯୁ କଭ ଭୂରୟ ାଆଥ ିଫାଯ ବି ଭମାଗ କଭର ଏହି କଭି ଟି
ତାଙ୍କୁ ଫାକି ଥବ ଭକଭତ ଦିଅମି ଫ, ଏକ ସଯ ଓ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାଭଯ ନିେିଷ୍ଟ୍ ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟଭଯ ତାହାଯ ନୁ ସନ୍ଧାନ
କଯି ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ କଯି ଭଫ।
୪। ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଠାଯୁ ଫଜାଯ ଦଯ କଭ ଥ ିଭର, ଭମଈ ଁ ଚାଷୀଭାଭନ କଭ ଦଯଭଯ ତାଙ୍କ ଈତ୍ପାଦ
ଫିକ୍ରି କଯି ଛନ୍ତି, ଭସଭାନଙ୍କୁ ଫାକି ଥବ ଭଦଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଏହି କଭିଟି କଯି ଭଫ।
୫। ମଦି ଭକୌଣସି ଚାଷୀ ଈଯ ରି ଖ ିତ ଫୟଫସ୍ଥା ନୁ ସାଭଯ ଅଫଶୟକୀୟ ସହାୟତା ଓ କ୍ଷତିଯ
ୂ ଣ ନ ାଅନ୍ତି , ଭତଭଫ
ଯାଜୟ ଯାଜୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗଙ୍କ ଠାଭଯ ବି ଭମାଗ କଯି ଭଫ।
ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ,
ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥ ିଫା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।
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ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ : ନିୟମ ଉଲ୍ଲାଂଘନ ଓ ଦଣ୍ଡ ର୍ୟର୍ସ୍ଥା
୧। ଭକହି ଫୟଫସାୟୀ ଏହି ଅଆନଭଯ ଭରଖାଥ ିଫା ଭକୌଣସି ଧ ିନିୟଭ ଖ ିରା କଯୁଥ ିଫାଯ ଭଦଖାମାଏ, ନିଶ୍ଚିତ
ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ଠାଯୁ କଭ ଦଯଭଯ ଈତ୍ପାଦ କ୍ରୟ କଯୁଥ ିଫାଯ ଜଣାମାଏ, ଭତଭଫ ଏକ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଭଜାଯି ଭାନାଭଯ ଦଣ୍ଡିତ ଭହଭଫ।
୨। ଦ୍ଵିତୀୟ ଥଯ ନିୟଭ ଈଲ୍ଲଂଘନ ଭକ୍ଷତ୍ରଭଯ ଦୁ ଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଜାଯି ଭାନାଭଯ ଦଣ୍ଡିତ ଭହଭଫ।
୩। ତୃ ତୀୟ ଥଯ ନିୟଭ ଈଲ୍ଲଂଘନ ଭକ୍ଷତ୍ରଭଯ ଦୁ ଆ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଜାଯି ଭାନା ଭଦଫା ସହିତ ତାଙ୍କଯ ଫୟଫସାୟି କ
ରାଆଭସନ୍ସ ଜଫତ କଯାମି ଫ।
୪। ମଭଥଷ୍ଟ୍ ସଂଖୟକ ସଂଗ୍ରହ ଭକନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ାବ ଯି ତ ସଭୟ ଭଧ୍ୟଭଯ ଭଖାରା ନ ଗଭର, ଯାଜୟ ଓ ଭକନ୍ଦ୍ରଯ କୃଷି-ଫିଣନ
(agri-marketing) ଫିବାଗଯ ସଭଫବାର୍ଚ୍ କଭବକତ୍ତବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଭହଭଫ। ଏଥ ି ାଆ ଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଶ ହଜାଯ ଟଙ୍କା ମବୟନ୍ତ
ଭଜାଯି ଭାନା ଭଦଫାକୁ ଡିଫ। ଭସହିଯି ଭକହି ସଯକାଯୀ କଭବକତ୍ତବା ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ ଅଭୟାଗଯ ନିୟଭ ନୁ ସାଭଯ
ନିଜ କତ୍ତବଫୟଭଯ ଖ ିରା କଯୁଥ ିଫାଯ ଜଣା ଡିଭର ଦଣ୍ଡନୀୟ ଭହଭଫ। ଏଥ ି ାଆ ଁ ତାଙ୍କୁ ଚାଶ ହଜାଯ ଟଙ୍କା ମବୟନ୍ତ
ଭଜାଯି ଭାନା ଭଦଫାକୁ ଡିଫ।

ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ : ରାଜ୍ୟ ଓ ୟକନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟି ତ୍ଵ ଓ କର୍ତ୍ବର୍ୟ
୧। ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ କୃଷି ି ଛା ଫୟାକ ଖର୍ଚ୍ବ ଅକନ କଯି ଫାକୁ ଅଫଶୟକୀୟ ଥବ ଯି ଭାଣ ଯଖ ିଭଫ।
୨। ଭକନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ଖର୍ଚ୍ବ ଓ ଦଯ ନିର୍ଦ୍ାବ ଯଣ ଅଭୟାଗଙ୍କ ଠାଯୁ ଭୂରୟ ସୂଚୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାଫ ାଆଫା
ଭଯ ଭମଭତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭଫ, ସଭସ୍ତ କୃଷି ଈତ୍ପାଦଯ ଭୂରୟ ଭଘାଷଣା କଯି ଭଫ; ତା’ ଭଯ ଯାଜୟ ସଯକାଯଭାଭନ ଏହି
ଭୂରୟ ଈଭଯ ଧ ିକ ଭଫାନସ ଭଘାଷଣା କଯି ାଯନ୍ତି।
୩। ଚତୁ ଥବ ଧ୍ୟାୟଭଯ ଭରଖା ମାଆଥ ିଫା ଧ ିନିୟଭଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ କାମବୟକାଯୀ କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ ପ୍ରଭତୟକ ଫଜାଯଭଯ
କୃଷି ଈତ୍ପାଦଗୁଡିକଯ କ୍ରୟ ଭୂରୟ ମବୟଭଫକ୍ଷଣ କଯି ଭଫ ଏଫଂ ଞ୍ଚଭ ଓ ଷଷ୍ଠ ଧ୍ୟାୟଭଯ ଫର୍ଣ୍ଣିତ ଧ ିନିୟଭ ନୁ ମାୟୀ
ନିେିଷ୍ଟ୍ ସଭୟ ସୀଭା ଭଧ୍ୟଭଯ ଫଶୟକୀୟ ଦଭକ୍ଷ ଭନଭଫ।
୪। ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ ଭୂରୟ ସକାଭଶ ସଯକାଯ ଚାଶ ହଜାଯ ଭକାଟି ଟଙ୍କାଯ ଏକ ପଣ୍ଡ ଅଫଣ୍ଟନ କଯି ଭଫ,
ତା’ ସହିତ ଫତ୍ତବଭାନ ଚାରୁ ଥ ିଫା ଖାଦୟ ଭମାଜନା ନୁ ସାଭଯ କିଣାମାଈଥ ିଫା କୃଷି ଈତ୍ପାଦ ାଆ ଁ ରଗା ଥବ ଫଯାଦ
କଯି ଭଫ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯୀୟ କଭି ଟିଯ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ିକଯଣ ନୁ ସାଭଯ ଚାଷୀଭାନଙ୍କୁ ଯି ଫତ୍ତି ତ ଭୂରୟ ଅଧାଯଭଯ ଭଦଫାକୁ ଥ ିଫା
ଧ ିକ ଥବ ଫାଫଦକୁ ଈଭମାଗ କଯାମି ଫ। କଭି ଟି ନିଭେବଶ ଭଦଫାଯ ଏକ ଭାସ ଭଧ୍ୟଭଯ ଏହା କାମବୟଭଯ ଯି ଣତ
କଯାମି ଫ।
୫। ଯାଜୟ ସଯକାଯ ନିଜସ୍ଵ ଏକ ପଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟ୍ି କଯି ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ଭଘାଷଣା କଯି ଥ ିଫା ନିଶ୍ଚିତ ସଫବନିମ୍ ନ ରାବକାଯୀ
ଭୂରୟ ଈଭଯ ନିଭଜ ଭଘାଷଣା କଯି ଥ ିଫା ଭଫାନସ ଅଦି ଭଦଭଫ।

ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ,
ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥ ିଫା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ।
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