COVID-19 ના કારણે લૉકડાઉન સમયગાળા દરમમયાન ખેડુતો અને ખેતીક્ષેત્ર માટે માગગ દમશિકા
(ભારત સરકાર દ્વારા મનદમશિત માગગ દમશિકા)

લૉકડાઉનમાાંથી મક્ુ ત રાખવામાાં આવેલ કૃમિ અને સાંલગ્ન પ્રવ ૃમિઓ*


પશુ ચિકિત્સાલયો



એમએસપી (મમમિમમ સપોર્ટ પ્રાઇઝ) િામગીરી સકિતિી કૃમિ ઉત્પાદિોિી ખરીદીમાાં રોિાયેલ
એજન્સીઓ



ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમમમત દ્વારા સાંિાચલત અથવા રાજ્ય સરિાર દ્વારા સ ૂચિત ‘માંડીઓ’



ખેતરમાાં ખેડુતો અિે ખેત િામદારો / મજૂરો દ્વારા થતી ખેત િામગીરી



ફામટ મશીિરી સાંબમાં િત િસ્ર્મ િાયકરિંગ સેન્ર્સટ (સીએિસી)



vi.ખાતર, જતુ
ાં િાશિો અિે બીજિા ઉત્પાદિ અિે પેિેજજિંગ એિમો



કૃમિ અિે બાગાયતિા િાપણી અિે વાવણી સાંબમાં િત િમ્બાઇંડ િાવેસ્ર્ર તથા અન્ય મશીિો /
સાિિોિી રાજ્ય તથા આંતર-રાજ્ય અવર-જવર
ુ ી કૃમિ અિે ખેતીિે લગતી પ્રવ ૃમિઓ િોઈ
ઉપરોક્ત મુક્ક્ત આવશ્યિ પુરવઠો સુમિમિત થાય તે િેતથ

ૂ ોિે મુશ્િેલી િ પડે તે માર્ે મદદરૂપ થશે. લોિડાઉિ દરમમયાિ
પણ અવરોિ મવિા િાલુ રિે અિે ખેડત
અમલીિરણ માર્ે સાંબમાં િત માંત્રાલયો / રાજ્યિા મવભાગો અિે િેન્રશામસત પ્રદે શોિે જરૂરી કદશા મિદે શો જારી
િરવામાાં આવ્યા છે .
ૂ િલ્યાણ માંત્રાલય, ભારત સરિાર િી મવિાંતી િા આિારે ગૃિ માંત્રાલય, ભારત
* (કૃમિ અિે ખેડત
સરિારિી માગટદમશિિા No.40-3/2020-DM-I(A) dated 24th, 25th and 27th March 2020 િી િલમ

૨, ૪, ૫ અિે ૬ િા અપવાદ િા ઉમેરા સાથે)
ભારત સરિારિા િીમત મિદે શોિા આિારે મવમવિ માંત્રાલયો / રાજ્ય સરિારોિા મવભાગોએ કૃમિ અિે સાંલગ્િ
ક્ષેત્રોિે લગતી પ્રવ ૃમિઓ િાલુ રાખવા માર્ે અમલીિરણ માગટદમશિિા જારી િરે લ છે .

ખેડુતો માટે સલાહ
પાકની કાપણી અને લણણી
COVID-19 ફેલાવાિા ભય વચ્િે, રવી પાિો પકરપક્વતાિી િજીિ આવી રહ્યા છે . કૃમિ િાયો િી સમય સીમા

જાળવવી જરૂરી િોવાથી પાિોિી િાપણી તથા તે ઉત્પાદિોિે બજારમાાં પિોિાડવા સુિીિા તમામ િાયો
સમયસર થાય તે અમિવાયટ છે . આમ છતાાં, ખેડુતોએ આ રોગિા ફેલાવાિે રોિવા માર્ે લેવામાાં આવતી

સાવિેતી અિે સલામતીિાાં પગલાઓનુ ાં પાલિ િરવુ ાં જરૂરી છે .સરળ પગલાાંમાાં સામાજજિ અંતર, સાબુથી
િાથ િોવા, વ્યક્ક્તગત સ્વચ્છતા જાળવવી, િિેરા પર માસ્િ પિેરવો, રક્ષણાત્મિ વસ્ત્રો પિેરવા તથા સાિિો
અિે મશીિરીિી સફાઇ અગત્યિા છે . ખેત િામગીરીિી સાંપ ૂણટ પ્રકિયામાાં પ્રત્યેિ પળે િાયટિરો સલામતીિાાં
પગલાાં અિે સામાજજિ અંતરનુ ાં પાલિ િરે તે ખ ૂબ જરૂરી છે .


ઉિરિા ઘણા રાજ્યોમાાં ઘઉંિી લણણી િાંબાઈન્ડ િાવેસ્ર્ર (સાંયક્ુ ત લણણી િરિાર મશીિ) દ્વારા થઈ
રિી છે અિે તેમિી રાજ્યિી અંદર અિે આંતર રાજ્ય અવર-જવરિે માંજૂરી આપવામાાં આવી છે .
સમારિામ, જાળવણી અિે લણણી િામગીરીમાાં રોિાયેલા િામદારોિી સલામતી અિે સાવિેતીિાાં
પગલાાં લેવાિી તિેદારી અવશ્ય રાખવી.



રાઈ (રાયડો / સરસવ) બીજો મિત્વિો રમવ પાિ છે . તેિી ખેત મજૂરો દ્વારા િાપણીિાલી રિી છે
તથા જ્યાાં િાપણી થઈ ગઈ છે ત્યાાં લણણી / થ્રેમશિંગ થવાનુ ાં છે .



મસ ૂર, મિાઇ અિે મરિાાંિી ખેતી િાલુ છે અિે િણાિો પાિ ઝડપથી પકરપક્વ થઈ રહ્યો છે .



શેરડીિી િાપણી ર્ોિ પર છે અિે ઉિરિા રાજ્યોમાાં ખેત મજૂરો દ્વારા જાતે વાવેતર માર્ેિો પણ આ
સમય છે .



ખેતી પાિો, ફળો, શાિભાજી િી િાપણી/ લણણી તથા મરઘાાં પાલિ (ઇંડા) અિે માછલી પાલિ
(માછીમારી) જેવા િાયોમાાં રોિાયેલ તમામ િાયટિરો િામિી શરૂઆત, િામ દરમ્યાિ તથા િાયટ પુણટ
થયા બાદ વ્યક્ક્તગત સ્વચ્છતા અિે સામાજજિ અંતરિી તિેદારી અવશ્ય લે તે જરૂરી છે .



ખેત મજૂરો દ્વારા જાતે િરવામાાં આવતા િાપણી અિે લણણી જેવા િયો માર્ે ૪ થી ૫ ફૂર્નુ ાં અંતર રિે
તેવી રીતે રે ખાઓ દોરીિે દરે િ િાયટિર / ખેત મજૂરિે વ્યક્ક્તગત રે ખાઓમાાં રિી િાયટ િરવુ.ાં આવી
રીતે િાયટ િરિાર મજૂરો / િાયટિરો વચ્િે યોગ્ય વ્યક્ક્તગત અંતર સુમિમિત િરી શિાશે.



િાયટમાાં રોિાયેલા તમામ વ્યક્ક્તઓએ માસ્િિો ઉપયોગ િરવો જોઈએ અિે યોગ્ય સમયાાંતરે સાબુથી
િાથ િોવાનુ ાં સુમિમિત િરવુ ાં જોઈએ.



િાયટ દરમ્યાિ આરામ િરતાાં, ભોજિ િરતાાં, ખેત ઉત્પાદિિા સ્થળાાંતર તથા તે માર્ે ભરતા /
ઉતારતા (લોડીંગ / અિલોડીંગ) સમયે વ્યક્ક્તગત ત્રણ (૩) થી િાર (૪) ફૂર્નુ ાં અંતર જાળવવુ ાં
જરૂરી છે .



જો શક્ય િોય તો ખેત િાયોિે િાિા િાિા સમયાાંતરે િરવા અિે એિે જ કદવસે વધુ સાંખ્યામાાં
વ્યક્ક્તઓિે રોિવાનુ ાં ર્ાળવુ.ાં



ખેત િાયો દરમમયાિ િોઈ શાંિાસ્પદ અથવા સાંભમવત વાિિિા પ્રવેશિે ર્ાળવા માર્ે શક્ય ત્યાાં સુિી
વાજબી તપાસ પછી ફક્ત પકરચિત વ્યક્ક્તઓિે જ િાયો માર્ે રોિવા.



જ્યાાં શક્ય િોય ત્યાાં મેન્યુઅલ િરતાાં યાાંમત્રિ િામગીરીિે વધુ પસાંદ િરો. ફક્ત જરૂરી સાંખ્યામાાં જ
વ્યક્ક્તઓિે મશીિથી િામ િરવા માર્ે માંજૂરી આપો.



મશીિિે ખેતર પર લાવતા સાથે જ ઉપયોગમાાં લેતા પિેલા તથા મિયમમત સમયાાંતરે સફાઈ િરી
જતુ
ાં રકિત િરવા જોઈએ. તમામ પકરવિિ વાિિો, શણિા િોથળા અથવા અન્ય પેિેજજિંગ સામગ્રીિે
પણ સ્વચ્છ / જતુ
ાં રકિત િરવી જોઈએ.



લણણી િરે લ ખેત ઉત્પાદિોિે 3 – 4 ફૂર્િા અંતરે િાિા ઢગલાઓમાાં ભેગ ુાં િરવુ ાં અિે ભીડિે ર્ાળવા
ખેત િક્ષાએ તેિા પ્રોસેમસિંગ માર્ે 1 થી 2 વ્યક્ક્ત/ ઢગલા પ્રમાણે િાયટ સોંપવુ.ાં



લણણી િરે લ મિાઈ અિે મગફળી માર્ે થ્રેશસટિી યોગ્ય સ્વચ્છતા અિે સફાઇ જાળવી રાખવી, ખાસ
ૂ જૂથો દ્વારા મશીિો શેર અિે તેિો ઉપયોગ િરવામાાં આવે છે . વારાં વાર સ્પશટ
િરીિે જ્યારે ખેડત
થિારા મશીિિા ભાગોિે સાબુથી િોવાિી સલાિ આપવામાાં આવે છે .



ૂ જૂથો દ્વારા મશીિો આપ-લે િરવામાાં આવે છે અિે તેિો ઉપયોગ િરવામાાં
ખાસ િરીિે જ્યારે ખેડત
આવે છે ત્યારે લણણી િરે લ મિાઈ અિે મગફળી માર્ે વપરાતા થ્રેશસટિી યોગ્ય સ્વચ્છતા અિે સફાઇ
જાળવી રાખવી. મશીિિા દરે િ ભાગોિે વારાં વાર સાબુથી સ્વચ્છ િરવા સલાિભયુું છે .

લણણી બાદ, ખેત ઉત્પાદન સાંગ્રહ અને ખેત પેદાશોન ાંુ માકે ટટિંગ


ખેત િક્ષાએ સ ૂિવણી, થ્રેમશિંગ, સફાઈ, ગ્રેકડિંગ અિે પેિેજીંગ જેવી તમામ િામગીરી િરતી વખતે,
રક્ષણાત્મિ માસ્િ િિેરા પર પિેરવાથી એરોસોલ્સ અિે ધ ૂળિા િણો દ્વારા થતી શ્વસિિી મુશ્િેલીઓિે
રોિવા માર્ે મદદ મળી શિે છે .



ખેતરમાાં / ઘરમાાં લણાયેલા અિાજ, બાજરી, િઠોળિો સાંગ્રિ િરતા પિેલા યોગ્ય સ ૂિવણીિી ખાતરી
િરો અિે જતુ
ાં િા ઉપરવિે રોિવા માર્ે પાછલી ઋતુમાાં વપરાયેલ શણિા િોથળાાંિો ફરીથી ઉપયોગ
િ િરો. લીમડાિા 5 % રાવણમાાં પલાળીિે સુિાવેલ શણિા િોથળાાંિો ઉપયોગ િરો.



ખેત પેદાશોિા વધુ સારા ભાવ મેળવવા માર્ે ખેડુતોએ ખેતર પર પેદાશોિે સાંગ્રિવા માર્ે શણિા
િોથળાાંિો ઉપયોગ િરવામાાં પ ૂરતી િાળજી લેવી. પ ૂરતી સાંખ્યામાાં શણિા િોથળાાં િજીિિા િોલ્ડ
સ્ર્ોરે જ / ગોડાઉિ / વેરિાઉસોમાાં ઉપલબ્િ છે .



ખેત પેદાશોિા લોકડિંગ અિે પકરવિિ માર્ે અિે માિે ર્ યાડડ ટ સ / િરાજી પ્લેર્ફોમટ પર વેિાણમાાં ભાગ
લેતી વખતે વ્યક્ક્તગત સલામતીિા પ ૂરતા પગલા લેવા.



ૂ ોિે સિાયિ દસ્તાવેજો સાથે બીજ િાંપિીઓમાાં પકરવિિ િરવાિી માંજૂરી છે .
બીજ ઉત્પાદિ ખેડત
ચુિવણી પ્રાપ્ત િરતી વખતે સાવિેતીનુ ાં પાલિ િરવુ.ાં



બીજ પ્રોસેમસિંગ / પેિેજજિંગ અિે બીજ ઉત્પાદિ રાજ્યોથી બીજ ઉગાડતા રાજ્યો (દચક્ષણથી ઉિર)
સુિી બીજનુ ાં પકરવિિ ખરીફ ઋતુિા પાિોનુ ાં વાવેતર સુમિમિત િરવા માર્ે ખ ૂબ જરૂરી છે .
દા.ત. ઉિરિા રાજ્યોમાાં એમપ્રલમાાં વાવણી માર્ે લીલા ઘાસિારાનુ ાં એસએસજી બીજ દચક્ષણિા
રાજ્યોમાાંથી આવે છે



ર્ામેર્ાાં, િોબીજ, લીલા પાાંદડાવાળા શાિભાજી, િાિડીઓ અિે ખેતરોિા અન્ય િાિડી જેવા શાિભાજીિા
સીિા માિે કર્િંગ / સપ્લાય માર્ે સાવિેતી રાખવી.

ખેતરમાાં ઉભેલા (સ્થાયી) ક્ષેત્ર પાક


ઘઉં ઉગાડિારા મોર્ાભાગિા મવસ્તારોમાાં તાપમાિ િજી પણ લાાંબા ગાળાિા સરે રાશથી િીચુ છે અિે
ઘઉંિા પાિિી િાપણીિે 10 એમપ્રલ પછી પણ ઓછામાાં ઓછા 10-15 કદવસ મવલાંબ થવાિી સાંભાવિા
છે , તેથી, ખેડુતો િોઈ િોંિપાત્ર નુિસાિ િયાટ મવિા ઘઉિા પાિિી િાપણી 20 એમપ્રલ સુિી લાંબાવી
શિે છે . આથી, ખરીદી અિે તારીખોિી ઘોિણા માર્ે તથા લોજજસ્સ્ર્ક્સ મેિેજ િરવા માર્ે પ ૂરતો સમય
મળી રિેશે.



દચક્ષણિા રાજ્યોમાાં રમવ ઋતુિા ડાાંગરિા પાિમાાં દાણા ભરાવાિા પાિિા તબક્કે ડાાંગરમાાં િેિ
બ્લાસ્ર્િા રોગિે િારણે વ્યાપિ અસર થયેલ છે . િરાર દ્વારા છાંર્િાવ િરિાર / ખેડુતો દ્વારા ભલામણ
િરવામાાં આવતા ફૂગિાશિ દવાિા છાંર્િાવ વખતે પ ૂરતી સાવિેતી રાખવી જોઇએ.



ડાાંગરિી લણણીિા તબક્કે િોઈ વાતાવરણીય વરસાદિી ક્સ્થમતમાાં, બીજ અંકુરણિે રોિવા માર્ે 5%
મીઠાિા રાવણિો છાંર્િાવ િરવો



બાગાયતી પાિોમાાં ફળ બેસવાિા સમયે, દા. ત. િેરી, પોિિ તત્ત્વોિા સ્પ્રે અિે પાિ સાંરક્ષણિે લગતી
ખેત િામગીરી િાથ િરવામાાં આવે ત્યારે ઇિપુટ્સિા મમશ્રણ અિે વપરાશ વખતે તથા વપરાશમાાં
લેવાતા ઉપિરણો િોવા માર્ે પ ૂરતી સાવિેતી લેવી.



ઉિાળુ િઠોળમાાં, પીળા મોઝેિ વાયરસિા રોગિે રોિવા માર્ે સફેદમાખીિા વ્યવસ્થાપિ સકિત
સલામતીિાાં યોગ્ય પગલાાં લેવા.

