േകാവിഡ് - 19 േലാക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർഷകർക്കും
കാർഷികേമഖലക്കുമുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ
േക്രന്ദ സർക്കാർ നിർേദ്ദശങ്ങൾ *
േലാക്ഡൗണിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കെപ്പട്ട കൃഷിയും അനുബന്ധ േമഖലകള�ം*
1) മൃഗാശുപ്രതികൾ
2)
കാർഷിക
ഉൽപ്പന്നങ്ങള�െട
സംഭരണത്തിലും
തറവില
നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ
3) സർക്കാർ അധീനതയിലുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന വിപണന കമ്മിറ്റിയുെട
നിയ്രന്തണത്തിലുള്ള കാർഷിക ചന്തകൾ
4)
കർഷകരും
കർഷകെത്താഴിലാളികള�ം
കൃഷിയിടത്തിൽ
െചയ്യ�ന്ന
കൃഷിപ്പണികൾ
5) കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് െകാടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ
6) വിത്ത്, വളം, കീടനാശിനികൾ എന്നിവയുെട ഉത്പാദനവും പാേക്കജിങും
െചയ്യ�ന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ
7) െകായ്ത്ത്െമതിയ്രന്തം േപാലുള്ള വിളെവടുപ്പ്, നടീൽ അനുബന്ധ കാർഷിക
ഉപകരണങ്ങള�െടയും യ്രന്തങ്ങള�െടയും കയറ്റി െകാണ്ടുേപാകലും അവയുെട
ഉപേയാഗവും
േമൽസൂചിപ്പിച്ച
പട്ടികയിലുള്ള
സംവിധാനങ്ങൾ,
കർഷകർക്ക്
കാർഷികവൃത്തിയിൽ േവണ്ട അവശ�സാധനങ്ങൾ ലഭ�മാകുന്നു, എന്ന് ഈ
േലാക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നു.
ഇതിനായുള്ള നിർേദശങ്ങൾ
സംസ്ഥാന
സർക്കാരുകൾക്കും,
വകുപ്പ�തലങ്ങളിലും,
േക്രന്ദഭരണ
്രപേദശങ്ങളിലും ഈ സമയത്ത് നൽകിയിട്ട�ണ്ട്.

*(ആഭ�ന്തര

വകുപ്പ് നിർേദ്ദശ്രപകാരം ഓർഡർ നമ്പർ. 40-3/2020-DM-I(A) തീയതി
24th, 25th and 27th മാർച്ച്,
കൂടാെത കൃഷി കർഷകേക്ഷമ മ്രന്താലയം
അേപക്ഷ്രപകാരം ഇന്ത�ാ ഗവൺെമൻറ് ഒഴിവാക്കിെക്കാണ്ടുള്ള േ�ാസ് 2,4,5
& 6)
േക്രന്ദസർക്കാർ േപാളിസി നിർേദശ്രപകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരുെട വിവിധ
മിനിസ്്രടി വകുപ്പ�കൾക്ക് കാർഷിക േമഖലയിെല ഈവിധ േജാലികൾ നടത്തി
െകാണ്ടുേപാകുവാൻ േവണ്ട നിർേദ്ദശങ്ങൾ നൽകിയിട്ട�ണ്ട്.

കർഷകർക്കായുള്ള നിർേദ്ദശങ്ങൾ

വിളെവടുപ്പ�ം വിള പരിപാലനവും
േകാവിഡ് വ�ാപനത്തിനിടയിൽ
കാർഷിക വിളകള�െട വിളെവടുപ്പ്
സമയമടുത്തിരിക്കുന്നു. വിളെവടുപ്പ�ം വിള ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതും, അവ
തക്കസമയത്ത്
വിപണിയിെലത്തിക്കുന്നതും
കാർഷിക
േമഖലക്ക്
സമയബന്ധിതമായി
അനിവാര�മാണ്.
എന്നിരുന്നാലും
കർഷകർ
േരാഗവ�ാപനത്തിന് എതിെര സുരക്ഷിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ�ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
സാമുഹിക അകലം പാലിക്കുക, േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ച് ൈകകൾ കഴുകുക,
മുഖാവരണം ധരിക്കുക, സുരക്ഷാ വസ്്രതങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നീ വ�ക്തി
ശുചിത�ം പാലിേക്കണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങള�ം, കാർഷിക യ്രന്തങ്ങള�ം, ഉപകരണങ്ങള�ം
മറ്റ�ം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക
തുടങ്ങിയ ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങള�ം
അവലംബിേക്കണ്ടതാണ്.
അതുേപാെലതെന്ന കാർഷിക െതാഴിലാളികള�ം
സുരക്ഷിത മാർഗങ്ങൾ സ�ീകരിക്കുകയും സാമുഹിക അകലം പാലിച്ച്
കാർഷികവൃത്തിയിൽ ഏർെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്.
* െകായ്ത്ത്-െമതിയ്രന്തം ഉപേയാഗിച്ച�ള്ള േഗാതമ്പു വിളെവടുപ്പ് വടേക്ക
ഇന്ത�ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്തുവരുന്നുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും
പുറത്തുമുള്ള
യ്രന്തങ്ങള�െട
കയറ്റി
െകാണ്ടുേപാകലും,
അവയുെട
ഉപേയാഗവും അനുവദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു .
യ്രന്തങ്ങള�െട ്രപവർത്തനവും,
നന്നാക്കലും -പരിപാലനവും നടത്തുന്ന െതാഴിലാളികള�ം എലാ
� വിധ സുരക്ഷാ
മാനദണ്ഡങ്ങള�ം പാലിേക്കണ്ടതാണ്.
* കടുക് വിളെവടുപ്പ�ം നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
വിളെവടുപ്പ്
സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയുെട െമതിക്കൽ ്രപ്രകിയ നടേത്തണ്ടതുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ

* പയറുവർഗ്ഗവിളകൾ, േചാളം, പച്ചമുളക് എന്നിവയുെട വിളെവടുപ്പ�ം
ആഗതമായിരിക്കുന്നു.
* കരിമ്പ് വിളെവടുപ്പ് ഇേപ്പാൾ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആണ്. അതുേപാെലതെന്ന
വടേക്ക ഇന്ത�ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കരിമ്പ് നേടണ്ട സമയവുമാണ്.
*
വയൽ
വിളകൾ,
പഴം-പച്ചക്കറി,
മുട്ട,
മത്സ�ം
എന്നിവ
വിളെവടുക്കുേമ്പാഴും,
വിളെവടുപ്പിനു
േശഷവും,
വ ിള
ൈകകാര�ം
െചയ്യ�േമ്പാഴും വ�ക്തിശുചിത� മാനദണ്ഡങ്ങള�ം സാമൂഹിക അകലവും
പാലിേക്കണ്ടതാണ്.

*
സ�േമധയാെചയ്യ�ന്ന
വിളെവടുപ്പ�േപാെലയുള്ള
്രപവർത്തനങ്ങളിൽ 4-5 അടി അകലത്തിൽ ഓേരാ ആൾക്കും
െവച്ച്
നിേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇങ്ങെന,
ഓേരാ
െതാഴിലാളിക്കുമിടയിൽ ആവശ�ത്തിനുള്ള അകലം ഉറപ്പാക്കാം.

കാർഷിക
ഓേരാ വരി
കാർഷിക

*
കാർഷിക േജാലികളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എലാ
� വരും മുഖാവരണം
ധരിക്കുകയും, േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ച് ൈക കഴുകുകയും െചയ്യണം.
*
വി്രശമിക്കുേമ്പാഴും,
ഭക്ഷണം
കഴിക്കുേമ്പാഴും,
വ ിള
ൈകമാറ്റം
െചയ്യ�േമ്പാഴും, കയറ്റിറക്ക് നടത്തുേമ്പാഴും 4-5 അടി എന്ന സുരക്ഷിത അകലം
പാലിേക്കണ്ടതാണ്.
* ഒേര ദിവസം തെന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാെര നിേയാഗിക്കാതിരിക്കുവാനായി
കാർഷിക ്രപവർത്തനങ്ങൾ വിഘടിച്ച� നൽകുക.
* ഒരു നല� പരിധി വെര സ�യം പരിചയം ഉള്ളവെരയും, ന�ായമായ
അേന�ഷണത്തിനു േശഷം േരാഗവാഹകരല� എന്ന് ഉറപ്പ�ള്ളവെര മാ്രതം കൃഷി
പണിക്കായി നിേയാഗിക്കുക.
*
സാധ�മായിടെത്തലാ
� ം
്രപവർത്തിക്കാൻ
േവണ്ടി
നിേയാഗിക്കുക.

യ്രന്തവത്കരണം
നടപ്പാക്കുക.
അത�ാവശ�ത്തിനു
മാ്രതമുള്ള

യ്രന്തങ്ങൾ
ആൾക്കാെര

* എലാ
� യന്തങ്ങള�ം ്രപവർത്തനാരംഭത്തിലും, കൃത�മായ ഇടേവളകളിലും
അണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്.
എലാ
� ചരക്കു വാഹനങ്ങള�ം, ചാക്കുകൾ
മുതലായ മറ്റ� പാേക്കജിംഗ് സാമ്രഗികള�ം അണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്.
* ഉൽപന്നങ്ങള�െട േശഖരം െചറിയ കൂനകളായി 3-4 അടി അകലത്തിൽ
്രകമീകരിേക്കണ്ടതും, ഓേരാ കുനയും ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതിനായി 1-2
ആൾക്കാെര മാ്രതം ചുമതലെപ്പടുത്തി തിരക്ക് ഒഴിവാേക്കണ്ടതുമാണ്.
* േചാളം, നിലകടല എന്നി വയ്ക്കുള്ള െമതിയ്രന്തങ്ങൾ കർഷകരും, കർഷക
്രഗൂപ്പ�കള�ം സഹകരിച്ച് ഉപേയാഗിക്കുേമ്പാൾ, അവ വൃത്തിയാക്കിയതും,
അണുവിമുക്തമാക്കിയതുമാെണന്ന് ഉറപ്പ� വരുേത്തണ്ടതാണ്. യ്രന്തഭാഗങ്ങൾ
കൂെടക്കൂെട േസാപ്പ�പേയാഗിച്ച് യേഥഷ്ടം കഴുേകണ്ടതുമാണ്.

കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങള�െട വിളെവടുപ്പിനു േശഷമുള്ള ്രപവർത്തനങ്ങള�ം
സംഭരണവും, വിപണനവും
* കൃഷിയിടത്തിൽ വച്ച് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഉണക്കി, െമതിച്ച്, പാറ്റി, ശുദ്ധീകരിച്ച്,
തരം തിരിച്ച്, െകട്ട�കളാക്കുന്ന സമയം, െപാടിയുെടയും മറ്റ� ്രദാവക
കണികകള�െടയും
ഉപ്രദവം
േഹതുവായി
ശ�ാസതടസ്സം
ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ മുഖാവരണം ധരിക്കുക.
* സംഭരണത്തിനു മുമ്പായി, വിളെവടുത്ത ധാന�ങ്ങൾ, െചറു ധാന�ങ്ങൾ, പയർ
വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ കൃഷിയിടത്തിൽ / വീട്ടിൽ വച്ച� തെന്ന നന്നായി
ഉണങ്ങിയിട്ട�ണ്ടന്ന് ഉറപ്പ� വരുത്തുക. കീടശല�ം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി മുൻ
മുമ്പ് ഉപേയാഗിച്ച ചണചാക്കുകൾ ഉപേയാഗിക്കാതിരിക്കുക. 5% വീര�മുള്ള
േവപ്പിൻസത്ത് ലായനിയിൽ മുക്കി ശുദ്ധീകരിച്ച്, ഉണക്കിയ ചണ ചാക്കുകൾ
മാ്രതം ഉപേയാഗിക്കുക.
*
കൂടുതൽ വില കിട്ട�ന്നതിനായി ഉൽപന്നം സ�ന്തം കൃഷിസ്ഥലേത്താ
അടുത്തുള്ള ശീതീകരണികളിേലാ, േഗാഡൗണുകളിേലാ, െവയർഹൗസുകളിേലാ
സൂക്ഷിേക്കണ്ടതായി വന്നാൽ, ആവശ�ത്തിന് ചണചാക്കുകൾ കർഷകർക്ക്
ലഭ�മാക്കുകയും, മറ്റ് മുൻകരുതലുകൾ സ�ീകരിേക്കണ്ടിയതുമാണ്.
*
ഉൽപന്നത്തിൻ
കയറ്റിറക്കു
സമയങ്ങളിലും,
ഗതാഗതത്തിലും,
വിൽപ്പനയിലും േലലത്തിലും പെങ്കടുക്കുേമ്പാഴും ആവശ�ത്തിനുള്ള വ�ക്തി
സുരക്ഷിതത� മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിേക്കണ്ടതാണ്.
* വിത്തുൽപാദനത്തിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് അവരുെട ഉൽപന്നം
വിത്ത് കമ്പനികളിേലക്ക് സാക്ഷ�പ്രതം സഹിതം എത്തിക്കുവാൻ അനുമതി
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
തുക സ�ീകരിക്കുേമ്പാഴും േവണ്ടിയ സുരക്ഷാ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിേക്കണ്ടതാണ്.
*
ഏ്രപിൽ മാസത്തിൽ വടേക്ക ഇന്ത�ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തീറ്റപ്പ�ൽ
കൃഷിക്കുള്ള വിത്തു സംഭരണവും, കയറ്റി അയയ്ക്കലും (ദക്ഷിേണന്ത�യിൽ
നിന്നും ഉത്തേരന്ത�യിേലയ്ക്ക്) ഈ കാലയളവിൽ അനിവാര�മാണ്.
* കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നും തക്കാളി, േകാളി�വർ, ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ, െവള്ളരി
വർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപേഭാക്താക്കളിേലയ്ക്ക് േനരിട്ട് എത്തിക്കുേമ്പാൾ
ആവശ�മുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ�ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.

നിലവിലുള്ള വയൽവിളകൾ
*
േഗാതമ്പ്
വിളയിക്കുന്ന
സ്ഥലങ്ങളിൽ
താപനില
ഇേപ്പാഴും
അനുേയാജ�മായതിലും താെഴയാണ്. അതിനാൽ വിളെവടുപ്പ് ഏ്രപിൽ മാസം
10-ന് േശഷം, ഉേദ്ദശം 10-15 ദിവസേത്താളം ൈവകാൻ സാധ�തയുണ്ട്.
ആയതിനാൽ, േഗാതമ്പ് കർഷകർക്ക് അധികം നഷ്ടമുണ്ടാകാെതതെന്ന ഏ്രപിൽ
20 വെര വിളെവടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീയതി
നിശ്ചയിക്കുകയും ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും െചയ്യാവുന്നതാണ്.
* ദക്ഷിേണന്ത�ൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ െനലി�ൽ ധാന�ംനിറയുന്ന ഘട്ടത്തിൽ
കരിച്ചിൽ േരാഗം കാണെപ്പട്ട� വരുന്നു. കർഷകേരാ, കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
െതാഴിലാളികേളാ മരുന്നു തളിക്കുേമ്പാൾ ആവശ�മുള്ള മുൻകരുതലുകൾ
സ�ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.
*
െനലി�ൻ വിളെവടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഒറ്റെപ്പട്ട മഴയുെട സാഹചര�ം
ഉണ്ടായാൽ, െനല്� മുളയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി 5% ഉപ്പ് ലായനി തളിക്കുക.
* മാവ് േപാലുള്ള േതാട്ടവിളകളിൽ െചടിക്ക് ആവശ�മായ മൂലകങ്ങള�ം മറ്റ�
മരുന്നുകൾ
കൂട്ട�േമ്പാഴും,
തളിക്കുേമ്പാഴും,
ഉപകരണങ്ങൾ
കഴുകി
വയ്ക്കുേമ്പാഴും േവണ്ടുന്ന സുരക്ഷാ ്രകമീകരങ്ങൾ െചേയ്യണ്ടതാണ്.
*
െനൽകൃഷിക്കു
േശഷം
തരിശു
ഭൂമിയിൽ
നടത്തുന്ന
പയർ
വർഗ്ഗകൃഷിെയ
ബാധിക്കാവുന്ന
ൈവറസ്
നിയ്രന്തിക്കാൻ
െവള്ളച്ചകൾെക്കതിെര
മരുന്നു
തളിക്കുേമ്പാൾ
െതാഴിലാളികൾ
എലാ
�
സുരക്ഷാ മുൻ കരുതലുകള�ം എടുത്തുെവന്ന് ഉറപ്പ� വരുത്തണം.

