
க ொர ொனொ (COVID-19)  ொ ணமொ  தற்க ொழுது நிலவும் தடை  ொலத்தில் 

விவசொயி ள் மற்றும் விவசொயத் துடற ் ொன வழி ொைட்ுதல் ள் 

 

 

தடை  ொலத்தில் வில ் ளி ்  ் ை்ை விவசொயம் மற்றும் அதன் சொ ்பு 

துடற ள்/ கசயல் ொடு ள்: 

 

i. கால்நடை மருதத்ுவமடைகள் 

ii. குறைந்த படச் ஆதார விறை நிரண்யிக்கும் செயல்பாடுகள் உள்ளிை்ை 

வவளாண் சபாருை்கள் சகாள்முதல் செய்யும் நிறுவனங்கள்  

iii. வவளாண் உற்பத்தி ெந்டதக் குழுவால் இயக்கப்படும் அல்லது 

மாநிலத்தால் அறிவிக்கப்பை்ை மண்டிகள் 

iv. வயலில் விவொயிகள் மற்றும் பண்டணத் சதாழிலாளரக்ள் 

மமை்ககாள்ளும் விவொய நைவடிக்டககள் 

v. பண்டண இயந்திரங்கள் சதாைரப்ாை இயந்திரங்கள் வாடறகக்கு விடும் 

டமயங்கள் (CHC) 

vi. உரங்கள், பூெச்ிக்சகால்லிகள் மற்றும் விடதகளிை் உை்பதத்ி மை்றும் 

விை்பறன அைகுகள்/ கறடகள் 

vii. மாநிைத்திை்கு உட்பட்ட மை்றும் மாநிைங்களுக்கிறடயிைான அறுவறட 

விறதப்பு கருவிகள் மவளாண் மதாட்டக்கறை இயந்திரங்கள் 

இந்த விைக்களிக்கப்பட்ட துறைகள் விவசாயத்திை் தங்குதறடயை்ை 

கசயை்பாடுகள் மமை்ககாள்ளவும் மதறவப்படும் இடுகபாருடக்ள் உடனடியாக 

கிறடக்கவும் விவசாயிகளுக்கு தறட காைத்திை் எந்த ஒரு சிரமமும் இை்ைாமை் 

இருக்கவும் வழிவகுக்கும். இறத அமை்படுதத்ுவதை்கு சம்பந்தப்பட்ட 

அறமசச்கம் மாநிை துறைகள் மை்றும் யூனியன் பிரமதசங்களுக்கு உரிய 

கநறிமுறைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. (உள்துறை அறமசச்கத்தின் 

வழிகாட்டுதலின்படி, 24, 25 மை்றும் 27 மததியிட்ட GoI vide No.40-3 / 2020-DM-I (A) மாரச் ்

2020, அறமசச்ின் மவண்டுமகாளின் அடிப்பறடயிை் விதிவிைக்குகளிை் 2, 4, 5 

மை்றும் 6 ஆகிய பிரிவுகளிை் மசரத்்தை் மவளாண்றம மை்றும் உழவர ் நைன், 

அரசு). 

அரசாங்கதத்ின் ககாள்றக வழிமுறைகளின் அடிப்பறடயிை், மாநிை 

அரசுகளின் பை்மவறு அறமசச்கங்கள் / துறைகள்  மவளாண்றம மை்றும் 

அதனுடன் கதாடரப்ுறடய துறைகளிை் கதாடரந்்து கசயை்பாடுகள் நறட 

கபறுவதை்கு உரிய வழிமுறைகறள வழங்கியுள்ளது. 

விவசொயி ளு ் ொன அறிவுட  ள் 

 யி  ்ள் அறுவடை கசய்தல் மற்றும் விடதத்தல்: 

ககாமரானா(COVID-19) பரவலின் அசச்ுறுத்தலுக்கு மத்தியிை், ரபி பயிரக்ள் 

முதிரச்ச்ிறய கநருங்குகின்ைன. அறுவறட மை்றும் மவளாண் உை்பத்தி 

கபாருடக்றள றகயாளுதை் விை்பறனக் கூடங்களுக்கு எடுத்துச ் கசை்லுதை் 



ஆகிய அறனத்து கசயை்பாடுகளுமம குறித்த காைத்திை் நறடகபறுதை் 

அவசியமாகும். இருப்பினும், மநாறயத் தடுக்க எடுக்க மவண்டிய 

முன்கனசச்ரிக்றககள் மை்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககறள அதாவது சமூக 

விைகை், தனிப்பட்ட சுகாதாரத்றத மபணுதை், மசாப்பு ககாண்டு றககறள 

கழுவுதை்  , முகக் கவசம் அணிதை், பாதுகாப்பு ஆறட அணிதை், கருவிகள் 

மை்றும் இயந்திரங்கறள சுத்தம் கசய்தை் கட்டாயம் பின்பை்ை மவண்டும். 

ஆகமவ வயலிை் நறடகபறும் ஒவ்கவாரு கசயை்பாட்டிலும் விவசாயிகள் மை்றும் 

கதாழிைாளரக்ள் ஒவ்கவாரு அடியிலும் பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் மை்றும் 

சமூக தூரத்றத பின்பை்ை மவண்டும். 

 பை வட மாநிைங்களிை் இயந்திரங்கள் மூைம் மமை்ககாள்ளும் மகாதுறம 

அறுவறடக் காைம் கநருங்குகிைது. மாநிைதத்ிை்குள்ளும் 

மாநிைங்களுக்கு இறடயிலும் அவரக்ளின் இயக்கம் 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. பழுது, பராமரிப்பு மை்றும் அறுவறட 

நடவடிக்றககளிை் ஈடுபடும் கதாழிைாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்றககள் உறுதி கசய்யப்பட மவண்டும். 

 கடுகு இரண்டாவது முக்கியமான ரபி பயிர,் தை்கபாழுது அறுவறட நடந்து 

வருகிைது மை்றும் ஏை்கனமவ அறுவறட கசய்யப்பட்ட பயிர ்

கதிரடிக்கப்பட உள்ளது. 

 மமலும் பயறு, மக்காசம்சாளம் மை்றும் மிளகாய் அறுவறடயும் நடந்து 

வருகிைது 

 தை்கபாழுது  கரும்பு அறுவறட உசச்த்திை் உள்ளது, மமலும் இது வடக்கிை் 

கரும்பு நடவு கசய்வதை்கான மநரமாகும். 

 பயிரக்ள், பழங்கள், காய்கறிகள், முட்றட மை்றும் மீன்கள் அறுவறடயிை் 

ஈடுபடுமவார ் அறுவறடக்கு முன்பும் அறுவறடயின்மபாது மை்றும் 

அறுவறட முடிந்த பிைகும் தனிப்பட்ட சுகாதாரம் மை்றும் சமூக 

தூரத்துக்கான அறனதத்ு நடவடிக்றககறளயும் பின்பை்ை மவண்டும். 

 அறுவறட / பறிக்கும் கசயை்பாடுகள் மமை்ககாள்ளும் மபாது 

விவசாயிகள் / கதாழிைாளரக்ள் 4 முதை் 5 அடி இறடகவளிவிட்டு 

கசயை்பாடுகறள மமை்ககாள்ள மவண்டும். இது கசயை்பாடுகறள 

மமை்ககாள்பவரக்ளுக்கு இறடயிை் மபாதுமான இறடகவளிறய உறுதி 

கசய்யும். 

 அறனவரும் முக கவசம் அணிவது மை்றும் குறித்த இறடகவளியிை் 

றககறள  கழுவுவறத கடட்ாயம் பின்பை்ை மவண்டும். 

 விவசாய கசயை்பாடுகளுக்கு இறடயிை் ஓய்வு எடுக்கும்மபாதும் உணவு 

உட்ககாள்ளும் மபாதும் மவளாண் கபாருட்கறள மசகரிக்கும் மபாதும் 

ஏை்றி இைக்கும் மபாதும் பாதுகாப்பான இறடகவளியாக 3 முதை் 4 அடி  

இறடகவளியிறன பராமரிக்க மவண்டும். 

 சாத்தியமான இடங்களிை் கள கசயை்பாடுகறள காை தாமதப்படுதத்ி, 

அதிக எண்ணிக்றகயிைான நபரக்ள் அமத நாளிை் ஈடுபடுவறதத் 

தவிரக்்க மவண்டும்.  

 முடிந்தவறர குடும்பத்திை் உள்ளவரக்ள் மை்றும் கதரிந்தவரக்றள மடட்ுமம 

ஈடுபடுத்த மவண்டும் அை்ைது முறையான விசாரறணக்குப் பின் 



கதாழிைாளரக்றள ஈடுபடுத்தைாம் இதன்மூைம் மநாய் கதாை்று 

இருப்பவரக்ள் அை்ைது சந்மதகத்துக்கு உரியவரக்றள தவிரக்்க முடியும்.  

 சாத்தியமான இடங்களிை் இயந்திரங்கள் மூைம் மவளாண் கசயை்பாடுகறள 

மமை்ககாள்ளைாம். மமலும் குறைந்த எண்ணிக்றகயிை் மடட்ுமம நபரக்ள் 

இயந்திரத்துடன் கசை்ை அனுமதிக்கப்பட மவண்டும்.  

 அறனத்து இயந்திரங்களும் நுறழவு இடத்திலும் சரியான இறடகவளியிலும் 

சுத்தப்படுத்தப்பட மவண்டும். அறனத்து மபாக்குவரத்து வாகனங்கள், 

மகானி சாக்கு றபகள் அை்ைது பிை மபக்மகஜிங் கபாருடக்ளும் 

சுத்தப்படுத்தப்பட மவண்டும். 

 விறளகபாருடக்றள மசகரிக்கும்மபாது 3-4 அடி இறடகவளியிை் சிறிய 

குவியை்கள் ஆக்கமவண்டும். கூடட்த்றதத் தவிரப்்பதை்கு 1-2 நபரக்ள்/ 

குவியலுக்கு என ஒதுக்கப்பட மவண்டும். 

 மக்காசம்சாளம் மை்றும் நிைக்கடறை அறுவறட கசய்யும் இயந்திரங்களின் 

துப்புரவு மை்றும் தூய்றம முறையாக பராமரிக்கப்பட மவண்டும். உழவர ்

குழுக்களாை் இயந்திரங்கள் பகிரப்படட்ு பயன்படுத்தப்படும்மபாது அடிக்கடி 

றககள் படும் பாகங்களிை் மசாப்றப ககாண்டு கழுவி தூய்றம கசய்ய  

அறிவுறுத்தப்படுகிைது.  

 

அறுவடை ்கு பிந்டதய, ரசமி ்பு மற்றும்  ண்டண 

விடளக ொருை் ளின் விற் டன: 

 

 விறளகபாருடக்றள உைரத்்துதை் அடித்தை் தூை்றுதை் சுத்தம் கசய்தை் 

தரம்பிரித்தை், அடுக்குதை் மை்றும் மூடற்ட பிடித்தை் ஆகிய கசயை்பாடுகள் 

மமை்ககாள்ளும்மபாது, முக கவசம் அணிந்து கசய்வதன் மூைம் காை்றின் 

வழியாக தூசு, மூசச்ு குழலிை் கசன்று சுவாச மகாளாறு ஏை்படுவறத தவிரக்்க 

முடியும். 

 அறுவறட கசய்யப்பட்ட தானியங்கள், சிறுதானியங்கள், பருப்பு 

வறககள் பண்றண வீட்டிை் மசமிப்பதை்கு முன் சரியான உைரத்்தறை 

உறுதிகசய்கசய்ய மவண்டும். பூசச்ி கதாை்றுமநாறயத் தடுக்க முந்றதய 

பருவங்களிை் பயன்படுத்திய சணை் றபகறள மீண்டும் பயன்படுதத் 

மவண்டாம். 5% மவப்பம் கறரசலிை் சிகிசற்சயளிக்கப்பட்ட மை்றும் 

உைரத்்திய றபகறள பயன்படுத்தவும்.  

 உை்பத்தி கசய்யப்படும் விறளகபாருட்கள் சிைந்த விறை கிறடப்பதை்கு 

சணை் றபகளிை் மசமிக்க மபாதுமான முன் எசச்ரிக்றககள் எடுக்கப்பட 

மவண்டும். விவசாயிகளுக்கு பண்றணயிை் அை்ைது அருகிலுள்ள குளிர ்

மசமிப்பகங்கள் / மகாடவுன்கள் / கிடங்குகளிை் மபாதுமான 

எண்ணிக்றகயிை் சணை் றபகளிை்  மசமிக்க மவண்டும். 

 பண்றண விறளகபாருடக்றள ஏை்றுவதை்கும் ககாண்டு கசை்வதை்கும், 

சந்றதகள் / ஏை தளங்களிை் விை்பறனயிை் பங்மகை்கும்மபாதும் 

மபாதுமான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்றககள் எடுதத்ுக்ககாள்ள 

மவண்டும். 

 விறத உை்பத்தியாளர ் விவசாயிகளுக்கு விறதகறள துறண 

ஆவணங்களுடன் விறத நிறுவனங்களுக்கு ககாண்டு கசை்ை அனுமதி 

உண்டு. மமலும் அவரக்ள் பணம் கபறும்மபாது முன்கனசச்ரிக்றக 

நடவடிக்றககறள பின்பை்ை மவண்டும்.  



 விறத பதப்படுதத்ுதை் / மபக்மகஜிங் ஆறைகள் மை்றும் விறத உை்பத்தி 

கசய்யும் மாநிைங்களிலிருந்து (கதை்கிலிருந்து வடக்கு) கரீப் பருவ 

பயிரக்ளுக்கான விறத மதறவப்படும் மாநிைங்களுக்கு மதறவயான அளவு 

விறத இருப்பு இருக்க மவண்டும். உதாரணமாக வடக்கிை் ஏப்ரை் மாததத்ிை் 

விறதப்பதை்கு பசுந்தீவனதத்ிை்கான எஸ்.எஸ்.ஜி விறத கதன் 

மாநிைங்களிலிருந்து வருகிைது . 

 

 தக்காளி, காலிஃபிளவர,் பசற்ச இறை காய்கறிகள், கவள்ளரிகள் மை்றும் 

பண்றணகளிலிருந்து வரும் பிை ககாடி வறக காய்கறிகள் மபான்ை 

காய்கறிகறள மநரடியாக விை்பறன / வழங்குவதை்கு  மதறவயான 

முன்கனசச்ரிக்றக நடவடிக்றககறள பின்பை்ை மவண்டும். 

 

வயலில் வள ் நிடலயில் உள்ள  யி  ்ள்: 

 

 மகாதுறம வளரும் கபரும்பாைான பகுதிகளின் கவப்பநிறை இன்னும் 

நீண்ட காை சராசரிக்குக் குறைவாகமவ உள்ளது. ஏப்ரை் 10 க்கு அப்பாை் 

குறைந்தது 10-15 நாட்களுக்கு மகாதுறம அறுவறட தாமதப்படுதத்ைாம், 

எனமவ விவசாயிகள் மகாதுறமறய எந்தகவாரு குறிப்பிடத்தக்க 

இழப்பும் ஏை்படாமை் ஏப்ரை் 20 வறர தாமதப்படுத்தைாம், இது ககாள்முதை் 

தளவாடங்கள் மை்றும் மததிகள் அறிவிப்பதை்கான மபாதுமான மநரத்றத 

அளிக்கிைது. 

 கதன்மாநிைங்களிை் கதிர ் பாை் பிடிக்கும் பருவத்திை் உள்ள ரபி 

கநை்பயிரிை் கழுத்து குறை மநாய் பரவைாக காணப்படுகிைது. 

பரிந்துறரக்கப்பட்ட பூஞ்றசக் ககாை்லி மருந்திறன கதளிக்கும் மபாது 

முறையான முன்கனசச்ரிக்றக நடவடிக்றககறள பின்பை்ை மவண்டும். 

 கநை் அறுவறட கட்டத்திை் ஏமதனும் பருவ மறழ கபய்தாை், விறத 

முறளப்பறத தடுக்க 5% உப்பு கறரசறை கதளிக்கவும். 

 மாம்பழம் மபான்ை பழம்தரும் கட்டத்திை் உள்ள மதாட்டக்கறை 

பயிரக்ளிை், நுண்ணூடட்சச்த்து அளித்தை் பயிர ்பாதுகாப்பு மபான்ை வயை் 

கதாடரப்ான நடவடிக்றககறள மமை்ககாள்ளும்மபாது அதை்கான 

இடுகபாருடக்றள றகயாளுதை் கதளிப்பு கசய்தை் மை்றும் அதை்கு 

மதறவப்படும் உபகரணங்கறளத் கழுவுதை் மபான்ைவை்றின் முறையான 

முன்கனசச்ரிக்றக நடவடிக்றககறள மமை்ககாள்ள மவண்டும். 

 மகாறட பருவதத்ிை் கநை் தரிசு வயலிை் உள்ள பயறுவறக பயிரக்ளிை் 

மஞ்சள் மதமை் மநாய் வராமை் தடுப்பதை்கு முறையான கவள்றள ஈ 

மமைாண்றம முறைகறள பாதுகாப்புடன் மமை்ககாள்ள மவண்டும் 


