କୃଷି ଋଣଯୁ ଭୁକ୍ତ କୃଷକ ଫିଭଧୟକ, ୨୦୧୭ (ସାଯାଂଶ)
ଆଲ ୋକପୋତ:
ଏହି ଫିଭଧୟକ ଫା ଫିରଟି ଦୁ ଆଟି ଦିଗ ଈଭଯ ଅଭରାକାତ କଭଯ :
୧। ତୁ ଯନ୍ତ କୃଷକଯ ସଭସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଫା, ଥବାତ ଫର୍ତ୍ବଭାନ ତା’ ଈଭଯ ଥ ିଫା ସଭସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଫା,
ଏଫଂ
୨। ବଫିଷୟତଭଯ କୃଷକଭାନଙ୍କୁ ଋଣ କଫଯୁ ସୁଯକ୍ଷିତ ଯଖ ିଫା ନିଭଭନ୍ତ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର କୃଷକ ଋଣ ଈଶଭ
ଅଭୟାଗ ପ୍ରତିଷ୍ାଠ କଯି ଫା ।
ତୁ ଯନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଯକାଯ ସି ଧାସଖ କାମବୟକାଯୀ କଯି ଭଫ, ଏଥ ି ାଆ ଁ ଅଭୟାଗଯ
ଅଫଶୟକତା ନାହି ଁ । ଋଣ କହିଭର ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଫୟାଙ୍କଯୁ ଭନଆଥ ିଫା ଋଣ ସହିତ ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଭକ୍ଷତ୍ରଯୁ
ଭନଆଥ ିଫା ଋଣ, ଈବୟକୁ ଏଥ ିଭଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ କଯାମାଆଛି। ତୁ ଯନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଫାକୁ ସଯକାଯ ପ୍ରଥଭଭ
ନିୟଭାନୁ ମାୟୀ ସଭସ୍ତ ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣକୁ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣଭଯ ଯି ଫର୍ତ୍ବନ କଯି ଭଫ ଓ ତା’ ଭଯ ଅଆନ
ନୁ ମାୟୀ ସଭସ୍ତ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଭଫ।
ବଫିଷୟତଭଯ, କୃଷକ ଋଣ ଈଶଭ ଅଭୟାଗଙ୍କ ହାତଭଯ ଭକଭତଗୁଡିଏ କ୍ଷଭତା ଯହିଫ, ମଥା :







ପ୍ରୀଡିତ-ଞ୍ଚ ଓ (କୁ)ପ୍ରବାଫିତ ପସର ଭଘାଷଣା କଯି ାଯି ଭଫ,
ଭସହି ଞ୍ଚଭଯ ଋଣ ଈଶଭକାଯି ଦଭକ୍ଷ ଭନଆାଯି ଭଫ,
ଅଫଶୟକ ସ୍ଥଭ ସୁଧ ହାଯ କଭ କଯି ଋଣ ଭଫାଝ ହାରୁ କା କଯି ାଯି ଭଫ,
ଭକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଫା ାଆ ଁ ସୁାଯି ଶ କଯି ାଯି ଭଫ,
ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣକୁ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣଭଯ ଯି ଫର୍ତ୍ବନକଯି ଫା ାଆ ଁ ଭଫୈଧାନିକ ଅଭଦଶ
ଭଦଆାଯି ଭଫ,

 ଋଣ ଯି ଭଶାଧ କଯି ଫା ସଭୟ ସୀଭା ତିନି ଫଷବ ମବୟନ୍ତ ଫଢାଆାଯି ଭଫ ।
ଯାଜୟ ସ୍ତଯଭଯ ଏକ ଅଦଶବ ଅଆନ ପ୍ରଫର୍ତ୍ବନ ାଆ ଁ ଭଧ୍ୟ ଏହି ଫିରଭଯ ଈଭଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଛି। ଏଥ ି ନୁ ସାଭଯ
ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ କୃଷି ଋଣ ଈଶଭ ଅଭୟାଗ ଗଠନ କଯାମିଫ। ଏହି ଅଭୟାଗ ସଭଫାୟ ସଂସ୍ଥାଯ ଋଣ, ସଭସ୍ତ
ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣ ଯି ସଫୁ ଈତ୍ସଯୁ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଫାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯି ଚାନା କଯି ଭଫ। ଭଜାଯ ଜଫଯଦସ୍ତି
କଯି ଫା ଫା ଓ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ନିରାଭ ଅଦି କଯି ଫାଯ କାମବୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯି ଭଫ।
ବଫିଷୟତଭଯ ଋଣଗ୍ରସ୍ତତା ହ୍ରାସ କଯି ଫାକୁ ପପ୍ରଦକାଯି ପସର ଫୀଭା, ଫିମବୟ ଈଶଭ ଓ କଭ ଫୟୟଭଯ
ସୁସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫିଷୟଭଯ ଏହି ଫିରଭଯ ପ୍ରାଧାନୟ ଦିଅମାଆଛି।

ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ
ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫ
ି ା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଫିର
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ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୋୟ : ସଂଜ୍ଞୋ
“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 ଈଭର୍ଦ୍ଦଶଭଯ 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, କୁକୁଡା, ଫତକ, ଭଗାଯୁଗାଇ, ଘୁଷଯ
ୁ ି
ଅଦି) ଏଫଂ କୃଷି ଈଭମାଗୀ କାମବୟଭଯ ଜଭି ଯ ଫୟଫହାଯ ଫା ନୟ ଭକୌଣସି କୃଷି ବି ର୍ତ୍ିକ କାମବୟ ାଆ ଁ ଜଭି ଯ
ଫୟଫହାଯ;

“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 ର୍ତ୍ିକ ଭକୌଣସି ଦ୍ରଫୟ ଈତ୍ପାଦନ କଯୁଥ ିଫା ଫୟକ୍ତି ;
କୃଷିଭଯ ସକ୍ରିୟ କାମବୟଯତ ଥଫ
ି ା ସଭସ୍ତ ଫୟକ୍ତି , କୃଷି ଶ୍ରଭି କ, ବାଗଚାଷୀ, ବଡା ସୂତ୍ରଭଯ ଚାଷ କଯୁଥ ିଫା ଫୟକ୍ତି ,
କୁକୁଡା ଓ ନୟାନୟ ଶୁକ୍ଷୀ ାନ କଯୁଥ ିଫା ଫୟକ୍ତି , ଭହୁ ଚାଷୀ, ଶୁାକ, ଣକଭବାଭଯଟ 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 ଏଥଭି ଯ ନ୍ତବବୁକ୍ତ।

“ଋଣ” ଥବାତ ଭକୌଣସି ଭଦୟତା, ଏହି ଅଆନ ପ୍ରଚନ କଯି ଫା ଦିନ ଫା ତା’ ୂଫଯ
ବ ୁ ଚାଷୀ ଈଭଯ ଥ ିଫା ଋଣ,
କିମ୍ବା ଯାଜୟଯ ଭକୌଣସି ଫିମବୟୟ ପ୍ରବାଫିତ ଞ୍ଚଭଯ, ସଯକାଯ ଭଘାଷଣା ନୁ ମାୟୀ, ଫା ଚୁ କ୍ତି ନୁ ମାୟୀ ଫା
ନୟାୟାୟଯ ଅଭଦଶ କ୍ରଭଭ ଫା ନୟ ଭକୌଣସି ଭଭତ ଯି ଭଶାଧ କଯି ଫାକୁ ଥ ିଭର ଏଫଂ ଏଥ ିଭଯ ଘଭଯାଆ
ଫୟକ୍ତି ଗତ ଫା ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନଯୁ ଋଣ ଭଧ୍ୟ ନ୍ତବବୁକ୍ତ ଭଟ। ଭାତ୍ର ଋଣ ଭକଫ କୃଷି ଫା ନିଜଯ ଅୟ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆ ଁ କୃଷି
ସଂରଗ୍ନ ଫୟଫସାୟି କ କାମବୟ ନିଭିର୍ତ୍ ଭହାଆଥ ିଫ, ନୟ ଭକୌଣସି ଫୟଫସାୟ ଫା ଫିାସଫୟସନ ନିଭିର୍ତ୍ ଭହାଆ ନ
ଥ ିଫ।

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟୋୟ : ତୁ ରନ୍ତ ଋଣ ଛୋଡ


ପ୍ରଭତୟକ ଚାଷୀ, ଫିନା ସର୍ତ୍ବଭଯ, ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ ତାଯି ଖ ମବୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଈଭଯ ଥ ିଫା ସଭସ୍ତ
ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣଯୁ ଛାଡ ାଆଭଫ।



ଭଗାଟିଏ ଥଯଭଯ ସଭସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ କଯାମିଫ। ନୂ ଅ ଋଣ ଯଫର୍ତ୍ବୀ ପସର ସଭୟଭଯ ଦିଅମିଫ। ଋଣ
ଛାଡଯ ଭକୌଣସି ପ୍ରବାଫ ଏଥ ିଭଯ ଯହିଫ ନାହି ଁ ।



ସଯକାଯ ପ୍ରଥଭଭ ମଥାଯୀତି ସଭସ୍ତ ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣକୁ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣଭଯ ଯି ଫର୍ତ୍ବନ କଯି ଭଫ
ଓ



ତା’ ଭଯ ଅଆନ ନୁ ମାୟୀ ସଭସ୍ତ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣ ଛାଡ କଯି ଭଫ।



ଗତ ଅଥିକ ଫଷବ ଠାଯୁ ଈଯ ରି ଖ ିତ ତାଯି ଖ ଭଧ୍ୟଭଯ ଭମଈ ଁ ଚାଷୀଭାଭନ ଭନଆଥ ିଫା ଋଣ ଯି ଭଶାଧ
କଯି ଛନ୍ତି, ତାହା ଭସଭାଭନ ଭପଯସ୍ତ ାଆଭଫ।

ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ
ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫ
ି ା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଫିର
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ତୃ ତୀୟ ଅଧ୍ୟୋୟ: କୃଷକ ଋଣ ଉପଶମ ଆଲୟୋଗ


ଜଭଣ ଫସଯ ପ୍ରାପ୍ତ ସୁପ୍ରିଭ ଭକାଟବ ନୟାୟାଧୀଶ କୃଷକ ଋଣ ଈଶଭ ଅଭୟାଗଯ ଭୁଖୟ ଯହିଭଫ।
ଏଥ ିଭଯ ଅଈ ନ ଜଣ ସଦସୟ ଯହିଭଫ – ଦୁ ଆ ଜଣ ଫିଚାଯତି, ଚାଯି ଜଣ କୃଷକ ପ୍ରତିନିଧ,ି ଦୁ ଆ ଜଣ
ଫିଭଶଷଜ୍ଞ ଓ ଥବଭନୈତିକ/ସଭଫାୟ ଭକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଜଭଣ । ଅଭୟାଗଯ କାମବୟ କା ାଞ୍ଚ ଫଷବ ଓ ଭଯ
ଅଫଶୟକତା ନୁ ମାୟୀ ଫୃ ଦ୍ଧି ମାଆାଭଯ।



ଏହି ଅଭୟାଗ ଅଆନ କାମବୟକାଯୀତା ସମ୍ପୃକ୍ତ କୃଷକଭାନଙ୍କଯ ବି ଭମାଗ ଗ୍ରହଣ କଯି ଭଫ ଓ
ଭାଭରାଗୁଡିକ ସଭାଧାନ କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ ସଯକାଯଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ କାମବୟ ଦ୍ଧତି ଫଗତ କଯାଆଫା ସହିତ
ନିଭର୍ଦ୍ଦବଶ ଭଦଭଫ।

 ଯଫର୍ତ୍ବୀ ଫଷବଭାନଙ୍କଭଯ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ଫା

ଜିଲ୍ଲାଯ ଭକଭତକ ଞ୍ଚକୁ ପ୍ରୀଡିତ-ଞ୍ଚ ଓ

(କୁ)ପ୍ରବାଫିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ପସର ଞ୍ଚ ବାଭଫ ଭଘାଷଣା କଯି ାଯି ଭଫ। ଏହା ଭସ ନିଜ ଫିଚାଯ ନୁ ସାଭଯ
କିମ୍ବା ଦଯଖାସ୍ତ ଅଧାଯଭଯ କଯି ାଯି ଭଫ, ଏଥ ି ାଆ ଁ ଭସ ଅଭୟାଗ ତଯପଯୁ ଫିଭଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ଵାଯା
ଅଫଶୟକୀୟ ତଦନ୍ତ କଯାଆଭଫ।

 ଭଘାଷିତ ପ୍ରୀଡିତ-ଞ୍ଚ ଓ (କୁ)ପ୍ରବାଫିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ପସର ଞ୍ଚଭଯ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଓ ଣ- ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ,
ଅଂଶିକ ଫା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଋଣ ଛାଡ ନିଭଭନ୍ତ ସଯକାଯଙ୍କୁ ସୁାଯି ସ କଯି ଭଫ।

 ଭଘାଷିତ ପ୍ରୀଡିତ-ଞ୍ଚ ଓ (କୁ)ପ୍ରବାଫିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ପସର ଞ୍ଚଭଯ ଅଭୟାଗ ଅଭଦଶ ଭଦଆାଯି ଭଫ
: କ} ସ୍ଵଳ୍ପ ଭି ଅଦି ଋଣକୁ ଭଧ୍ୟଭ ଭି ଅଦି ଋଣଭଯ ଯି ଫର୍ତ୍ବନ କଯି ଫାକୁ ଓ ଭଧ୍ୟଭ ଭି ଅଦି ଋଣକୁ ଦୀଘବ
ଭି ଅଦି ଋଣଭଯ ଯି ଫର୍ତ୍ବନ କଯି ଫାକୁ, ଖ} ଭକଭତକ ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଛାଡ କଯି ଫାକୁ, ଗ} କୃଷକ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
ଥ ିଭର ଥଯକଭଯ ୁଯା ଋଣ ଯି ଭଶାଧ କଯି ଫାକୁ, ଘ} ଦଣ୍ଡନୀୟ ସୁଧ ଫା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସୁଧ ଛାଡ କଯି ଫାକୁ ।

 ପ୍ରୀଡିତ ଞ୍ଚଭଯ ଭଛାଟ ଭଛାଟ ଦ (bench) ଭଯ ଭଫୈଠକ କଯି ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଫିଷୟଭଯ ନୁ ଧ୍ୟାନ
କଯି ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଭନଭଫ।

 ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଭକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଋଣ କଯାମାଆଥ ିଭର ଅଭୟାଗ


ଏକ ନୟାୟ ସଙ୍ଗତ ସୁଧ ହାଯ ସ୍ଥିଯ କଯି ାଯି ଭଫ; ଅଭୟାଗ ଧାମବୟ କଯି ଥ ିଫା ଭଭତ ସଭସ୍ତ ସୁଧ
ସଯକାଯଙ୍କ ତଯପଯୁ ଆଠ କଯାମିଫ।



ପସର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଭଦଖ ି ସଭସ୍ତ ଋଣ ଯି ଭଶାଧ କଯି ଫାଯ ସଭୟ ସୀଭା ଫଢାଆ ାଯି ଭଫ,
ଭହଭର ତିନି ଫଷବଯୁ ଧକ
ି ସଭୟ ଭଦଭଫ ନାହି ଁ।



ସଭସ୍ତ ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣକୁ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣଭଯ ଯି ଫର୍ତ୍ବନ କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ ନିଭର୍ଦ୍ଦବଶ
ଭଦଭଫ।

 ଫୟଫସାୟି କ ଫୟାଙ୍କଯୁ ଭନଆଥ ିଫା ଋଣ ଫାଫଦଭଯ ସଭସୟା ଥ ିଭର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାଯୁ ବି ଭମାଗ ଗ୍ରହଣ
କଯି ଭଫ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଗି ଅଫଶୟକୀୟ ନିଭର୍ଦ୍ଦବଶ ଭଦଭଫ।



ପ୍ରୀଡିତ-ଞ୍ଚ ଓ (କୁ)ପ୍ରବାଫିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ୍ ପସର ଭଘାଷଣା କଯାମାଆଥ ିଫା ଞ୍ଚଭଯ ଋଣ ଯି ଭଶାଧ
କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଫିଭଯାଧଭଯ ଭକୌଣସି ପ୍ରକାଯ ଭକର୍ଦ୍ଦଭା କଯାମାଆାଯି ଫ ନାହି ଁ ।

ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ
ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫ
ି ା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଫିର
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 ଭଜାଯ ଜଫଯଦସ୍ତ ଋଣ ସୁର କଯି ଫା ଫା ଋଣ ଭନଆଥ ିଫା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଭ ଭଘାଷଣା କଯି ତାଙ୍କୁ ରର୍ଜ୍ିତ
କଯି ଫା ଯି ନ୍ଥାଯ ପ୍ରତିଭଯାଧ କଯି ଫାଯ କ୍ଷଭତା ଅଭୟାଗଙ୍କ ହାତଭଯ ଯହିଫ।

 ଭକୌଣସି ଚାଷୀ ମଦି ଋଣ ଭନଆଥ ିଫା ଭୂଧନ ଓ ସୁଧ ଫାଫଦକୁ ଭୂଧନ ସଭ ଯି ଭାଣଯ ଥବ
ଯି ଭଶାଧ କଯି ସାଯି ଛନ୍ତି, ଭତଭଫ ଭସ ଋଣ ଭୁକ୍ତ ଭଫାରି ଫିଭଫଚନା କଯାମିଫ।

 ଅଭୟାଗଙ୍କ ନିଭର୍ଦ୍ଦବଶ ଫା ଧାମବୟ ଭୁତାଫକ, ଛାଡ କଯାମାଆଥଫି ା ସଭସ୍ତ ଋଣ ଓ ସୁଧ ଫାଫଦକୁ ଥବ କିମ୍ବା
ଥଯକଭଯ ଯି ଭଶାଧ ଫା ଯି ଭଶାଧ କଯି ଫାଯ ଫଧ ି ଫଦ୍ଧିତ କଯାମିଫା ଭମାଗ ଁୁ ଈୁଜୁଥ ିଫା ଫୟଫଧାନ
ଥବ ସଯକାଯ ଫହନ କଯି ଭଫ।

ଚତୁ ଥଥ ଅଧ୍ୟୋୟ : ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ କର୍ତ୍ଥବ୍ୟ
 କୃଷି ଋଣ ତୁ ଯନ୍ତ ଈଶଭ ନିଭଭନ୍ତ ତଥା କୃଷି ଋଣ ଈଶଭ ଅଭୟାଗଙ୍କ ସୁାଯି ଶ/ନିଭର୍ଦ୍ଦବଶ/ପ୍ରସ୍ତାଫ
କାମବୟକାଯୀ କଯି ଫା ନିଭଭନ୍ତ ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ଅଥିକ ଫୟୟ କଯି ଭଫ।
 ଋଣ ଯି ଭଶାଧ କଯି ନ ାଯି ଭର ଭକଈ ଁ ଭକଈ ଁ ଭଶ୍ରଣୀଯ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଫୟାଜପ୍ତି ଫ ନିରାଭ କଯାମାଆ ାଯି ଫ
ନାହି, ଁ ତାହାଯ ଏକ ତାରି କା ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ଭଫ।
 ଯାଜୟ ସ୍ତଯୀୟ ଋଣ ଈଶଭ ଅଭୟାଗ ଗଠନ କଯି ଫା ଈଭର୍ଦ୍ଦଶୟଭଯ ଯାଜୟଭାନଙ୍କ ସକାଭଶ ଏକ
ଅଦଶବ ଅଆନ ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ଭଫ। ଏହି ଅଭୟାଗ ସଭଫାୟ ଫୟାଙ୍କ ଋଣ ଓ
ଣଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ଋଣ ଈଶଭ ସକାଭଶ ସଭସ୍ତ ଯି ଚାନା ଦାୟି ତ୍ଵ ଭନଭଫ।
 ଫିମବୟ ସଭୟଭଯ/ଫଷବଭଯ ଚାଷୀଭାଭନ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ନ ଭହଫ ାଆ ଁ ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ମଭଥଷ୍ଟ୍ ପ୍ରକାଯ ଓ
ମଥାଥବ ଫିମବୟ ଈଶଭ ଓ ପସର ଫୀଭା ଭମାଜନା କାମବୟକାଯୀ କଯି ଭଫ।
 ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ଋଣଗ୍ରସ୍ତତା କଭାଆଫା ନିଭଭନ୍ତ ଫୟାକ ଞ୍ଚଭଯ ଳ୍ପ-ଖର୍ଚ୍ବ ଫିଶଷ୍ଟ୍
ି ଯି ଭଫଶଭୁଖୀ
ଚାଷ ପ୍ରସାଯଣ କଯି ଭଫ।
 କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନିକ ସୂତ୍ରଯୁ ଋଣ ସହାୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଯି ଫାକୁ ଗ୍ରାଧକ
ି ାଯ ଭଦଆ ଋଣ
ଭଦଫା-ଭନଫାଯ ସର୍ତ୍ବାଫୀଭଯ ଭକନ୍ଦ୍ର ସଯକାଯ ଅଫଶୟକୀୟ ଯି ଫର୍ତ୍ବନ ଅଣିଭଫ।

ଏହା, ଗତ ନଭବମ୍ବଯ ୨୦, ୨୦୧୭ଭଯ ସଫବ ବାଯତୀୟ କୃଷକ ସଂଘଷବ ସଭନ୍ଵୟ କଭି ଟିଯ ାରବାଭଭଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ, ନୂ ଅ ଦିଲ୍ଲୀ
ଠାଭଯ କୃଷକ ଭୁକ୍ତି ସଂସଦଭଯ ଅଗତ କଯାମାଆଥଫ
ି ା ଫିଭଧୟକଯ ସାଯାଂଶ ଭଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଫିର
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