TAMIL
க ொர ொனொ (COVID-19) ர ொய் த்கதொற் றின் ொ ணமொ ஏற் பட்டுள் ள தடட
ொலத்தில் விவசொயி ள் மற் றும் விவசொயத் துடற ் ொன ரவளொண்
ஆரலொசடன:

இந்திய
அரசு
வழிமுறைகறைக்
ககொண்டு
வந்துை் ை
கொரணத்தினொல் *.முக்கியமொன விவசொயம் மை் றும் விவசொயம் சொர்ந்த துறை
கசயல் பொடுகை் பரிந்துறரக்கப்பட்ட முன் கனச்சரிக்றககளுடன் கதொடர்ந்து
நறடகபறுகின் ைன. விவசொயிகைின்
நலன் களுக்கொக, இறவ தனியொக
பிரித்கதடுக்கப்பட்டு இங் கக பட்டியலிடப்பட்டுை் ைது.

தடட
ொலத்தில் வில ் ளி ் ப் பட்ட விவசொயம் மற் றும் அதன் சொ ்பு
துடற ள் / கசயல் பொடு ள் :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

ix.
x.

கால் நடை மருத்துவமடைகள்
குறைந்த பட்ச ஆதொர விறல நிர்ணயிக்கும் செயல் பாடுகள் உள் ளிை்ை
வவளாண் சபாருை்கள் சகாள் முதல் செய் யும் நிறுவனங் கை்
வவளாண்
உற் பத்தி ெந்டதக் குழுவால்
இயக்கப்படும்
அல் லது
மாநிலத்தால் அறிவிக்கப்பை்ை மண்டிகை்
வயலில்
விவொயிகள்
மற் றும்
பண்டணத்
சதாழிலாளர்கள்
கமை் ககொை் ளும் விவொய நைவடிக்டககள்
பண்டண இயந்திரங் கள் சதாைர்பாை இயந்திரங் கை் வொடறகக்கு விடும்
டமயங் கள் (CHC)
உரங் கள் , பூெ்சிக்சகால் லிகள் மற் றும் விடதகளிை் உை் பத்தி மை் றும்
விை் பறன அலகுகை் / கறடகை்
மொநிலத்திை் கு உட்பட்ட மை் றும் மொநிலங் களுக்கிறடயிலொன அறுவறட
விறதப்பு கருவிகை் கவைொண் கதொட்டக்கறல இயந்திரங் கை் .
கவைொண் இயந்திரங் கைின் கறடகை் , அதன் உதிரி பொகங் கை் (அதன்
விநிகயொகம் நிறுவனங் கை்
உட்பட) மை் றும் பழுதுபொர்ப்பு கறடகை்
திைக்கப்பட்டுை் ைன.
கநடுஞ் சொறலகைில் லொரி பழுதுபொர்க்கும் கறடகை் , முக்கியமொக
எரிகபொருை் நிறலயங் களுக்கு அருகொறமயில் உை் ை கறடகை் .
டீ தூை் தயொரிக்கும் நிறுவனங் கை் , மை் றும் 50 % கவறலயொட்களுக்கு
மிகொமல் கதயிறல கதொட்டங் கைில் கசயல் பொடுகை் .
* (i முதல் vii புள் ளி ள் வட )- இ ்திய அ சின் உள் துடற அடமச்ச த்தின்
மொ ச
் ் 2020, 24, 25 மற் றும் 27 ரததியிட்ட ஆடண எண் 40-3 / 2020-DM-I (A), 2, 4, 5
மற் றும் 6 ஆகிய பி ிவு ளி ரச த
் ்தல் மற் றும் விதிவில ்கு ளின் படி; மற் றும்
* (viii முதல்
x புள் ளி ள் வட )- 24.03.2020 ரததியிட்ட உள் துடற
அடமச்ச த்தின் ஒருங் கிடண ் த வழி ொட்டுதல் ளு ் ொன 4 வது கூடுதல்
படியின் ஆடண எண் 40-3 / 2020-DM-I (A) படி .

இந்த விலக்குகை் கவைொண்றம மை் றும் கவைொண்றம கதொடர்பொன தறடயை் ை
நடவடிக்றககளுக்கு வழிவகுக்கும் , இதனொல் தறட கொலத்தின்
கபொது

விவசொயிகளுக்கு கதறவயொன அத்தியொவசிய கபொருட்கை் கிறடப்பதில் எந்த
சிரமத்றதயும் சந்திக்க மொட்டொர்கை் .
அரசொங் கத்தின் ககொை் றக வழிமுறைகைின் அடிப்பறடயில் , மொநில
அரசுகைின் பல் கவறு அறமச்சகங் கை் / துறைகை்
கவைொண்றம மை் றும்
அதனுடன் கதொடர்புறடய துறைகைில் கதொடர்ந்து கசயல் பொடுகை் நறட
கபறுவதை் கு உரிய வழிமுறைகறை வழங் கியுை் ைது.
விவசொயி ளு ் ொன அறிவுட

ள்

பயி ் ள் அறுவடட கசய் தல் மற் றும் விடதத்தல் :
ககொகரொனொ(COVID-19) பரவலின் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் , ரபி பயிர்கை்
முதிர்ச்சிறய கநருங் குகின் ைன. அறுவறட மை் றும் கவைொண்
உை் பத்தி
கபொருட்கறை றகயொளுதல் விை் பறனக் கூடங் களுக்கு எடுத்துச் கசல் லுதல்
ஆகிய அறனத்து கசயல் பொடுகளுகம குறித்த கொலத்தில் நறடகபறுதல்
அவசியமொகும் .
இருப்பினும் ,
கநொறயத்
தடுக்க
எடுக்க
கவண்டிய
முன் கனச்சரிக்றககை் மை் றும் பொதுகொப்பு நடவடிக்றககறை அதொவது சமூக
விலகல் , தனிப்பட்ட சுகொதொரத்றத கபணுதல் , கசொப்பு ககொண்டு றககறை
கழுவுதல் , முகக் கவசம் அணிதல் , பொதுகொப்பு ஆறட அணிதல் , கருவிகை்
மை் றும் இயந்திரங் கறை சுத்தம் கசய் தல் கட்டொயம் பின் பை் ை கவண்டும் .
ஆககவ வயலில் நறடகபறும் ஒவ் கவொரு கசயல் பொட்டிலும் விவசொயிகை் மை் றும்
கதொழிலொைர்கை் ஒவ் கவொரு அடியிலும் பொதுகொப்பு நடவடிக்றககை் மை் றும்
சமூக தூரத்றத பின் பை் ை கவண்டும் .










பல வட மொநிலங் கைில் இயந்திரங் கை் மூலம் கமை் ககொை் ளும் ககொதுறம
அறுவறடக்
கொலம்
கநருங் குகிைது.
மொநிலத்திை் குை் ளும்
மொநிலங் களுக்கு
இறடயிலும்
அவர்கைின்
இயக்கம்
அனுமதிக்கப்பட்டுை் ைது.
பழுது,
பரொமரிப்பு
மை் றும்
அறுவறட
நடவடிக்றககைில்
ஈடுபடும்
கதொழிலொைர்கைின்
பொதுகொப்பு
நடவடிக்றககை் உறுதி கசய் யப்பட கவண்டும் .
கடுகு இரண்டொவது முக்கியமொன ரபி பயிர், தை் கபொழுது அறுவறட நடந்து
வருகிைது
மை் றும்
ஏை் கனகவ
அறுவறட
கசய் யப்பட்ட
பயிர்
கதிரடிக்கப்பட உை் ைது.
கமலும் பயறு, மக்கொச்கசொைம் மை் றும் மிைகொய் அறுவறடயும் நடந்து
வருகிைது
தை் கபொழுது கரும் பு அறுவறட உச்சத்தில் உை் ைது, கமலும் இது வடக்கில்
கரும் பு நடவு கசய் வதை் கொன கநரமொகும் .
பயிர்கை் , பழங் கை் , கொய் கறிகை் , முட்றட மை் றும் மீன் கை் அறுவறடயில்
ஈடுபடுகவொர் அறுவறடக்கு முன் பும் அறுவறடயின் கபொது மை் றும்
அறுவறட முடிந்த பிைகும் தனிப்பட்ட சுகொதொரம் மை் றும் சமூக
தூரத்துக்கொன அறனத்து நடவடிக்றககறையும் பின் பை் ை கவண்டும் .
அறுவறட
/
பறிக்கும்
கசயல் பொடுகை்
கமை் ககொை் ளும்
கபொது
விவசொயிகை் / கதொழிலொைர்கை் 4 முதல் 5 அடி இறடகவைிவிட்டு
கசயல் பொடுகறை கமை் ககொை் ை கவண்டும் . இது கசயல் பொடுகறை
















கமை் ககொை் பவர்களுக்கு இறடயில் கபொதுமொன இறடகவைிறய உறுதி
கசய் யும் .
அறனவரும் முக கவசம் அணிவது மை் றும் குறித்த இறடகவைியில்
றககறை கழுவுவறத கட்டொயம் பின்பை் ை கவண்டும் .
விவசொய கசயல் பொடுகளுக்கு இறடயில் ஓய் வு எடுக்கும் கபொதும் உணவு
உட்ககொை் ளும் கபொதும் கவைொண் கபொருட்கறை கசகரிக்கும் கபொதும்
ஏை் றி இைக்கும் கபொதும் பொதுகொப்பொன இறடகவைியொக 3 முதல் 4 அடி
இறடகவைியிறன பரொமரிக்க கவண்டும் .
சொத்தியமொன இடங் கைில் கை கசயல் பொடுகறை கொல தொமதப்படுத்தி,
அதிக எண்ணிக்றகயிலொன நபர்கை் அகத நொைில் ஈடுபடுவறதத்
தவிர்க்க கவண்டும் .
முடிந்தவறர குடும் பத்தில் உை் ைவர்கை் மை் றும் கதரிந்தவர்கறை மட்டுகம
ஈடுபடுத்த கவண்டும்
அல் லது முறையொன விசொரறணக்குப்
பின்
கதொழிலொைர்கறை
ஈடுபடுத்தலொம்
இதன்மூலம்
கநொய்
கதொை் று
இருப்பவர்கை் அல் லது சந்கதகத்துக்கு உரியவர்கறை தவிர்க்க முடியும் .
சொத்தியமொன இடங் கைில் இயந்திரங் கை் மூலம் கவைொண் கசயல் பொடுகறை
கமை் ககொை் ைலொம் . கமலும் குறைந்த எண்ணிக்றகயில் மட்டுகம நபர்கை்
இயந்திரத்துடன் கசல் ல அனுமதிக்கப்பட கவண்டும் .
அறனத்து இயந்திரங் களும் நுறழவு இடத்திலும் சரியொன இறடகவைியிலும்
சுத்தப்படுத்தப்பட கவண்டும் . அறனத்து கபொக்குவரத்து வொகனங் கை் ,
ககொனி சொக்கு றபகை்
அல் லது
பிை
கபக்ககஜிங்
கபொருட்களும்
சுத்தப்படுத்தப்பட கவண்டும் .
விறைகபொருட்கறை கசகரிக்கும் கபொது 3-4 அடி இறடகவைியில் சிறிய
குவியல் கை் ஆக்ககவண்டும் . கூட்டத்றதத் தவிர்ப்பதை் கு 1-2 நபர்கை் /
குவியலுக்கு என ஒதுக்கப்பட கவண்டும் .
மக்கொச்கசொைம் மை் றும் நிலக்கடறல அறுவறட கசய் யும் இயந்திரங் கைின்
துப்புரவு மை் றும் தூய் றம முறையொக பரொமரிக்கப்பட கவண்டும் . உழவர்
குழுக்கைொல் இயந்திரங் கை் பகிரப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் கபொது அடிக்கடி
றககை் படும் பொகங் கைில் கசொப்றப ககொண்டு கழுவி தூய் றம கசய் ய
அறிவுறுத்தப்படுகிைது.
அறுவடட ்கு
பி ் டதய,
விடளகபொருட் ளின் விற் படன:

ரசமிப் பு

மற் றும்

பண்டண



விறைகபொருட்கறை உலர்த்துதல் அடித்தல் தூை் றுதல் சுத்தம் கசய் தல்
தரம் பிரித்தல் , அடுக்குதல் மை் றும் மூட்றட பிடித்தல் ஆகிய கசயல் பொடுகை்
கமை் ககொை் ளும் கபொது, முக கவசம் அணிந்து கசய் வதன் மூலம் கொை் றின்
வழியொக தூசு, மூச்சு குழலில் கசன்று சுவொச ககொைொறு ஏை் படுவறத தவிர்க்க
முடியும் .



அறுவறட கசய் யப்பட்ட தொனியங் கை் , சிறுதொனியங் கை் , பருப்பு
வறககை் பண்றண வீட்டில் கசமிப்பதை் கு முன் சரியொன உலர்த்தறல
உறுதிகசய் கசய் ய கவண்டும் . பூச்சி கதொை் றுகநொறயத் தடுக்க முந்றதய
பருவங் கைில் பயன்படுத்திய சணல் றபகறை மீண்டும் பயன் படுத்த
கவண்டொம் . 5% கவப்பம் கறரசலில் சிகிச்றசயைிக்கப்பட்ட மை் றும்
உலர்த்திய றபகறை பயன் படுத்தவும் .











உை் பத்தி கசய் யப்படும் விறைகபொருட்கை் சிைந்த விறல கிறடப்பதை் கு
சணல் றபகைில் கசமிக்க கபொதுமொன முன் எச்சரிக்றககை் எடுக்கப்பட
கவண்டும் . விவசொயிகளுக்கு பண்றணயில் அல் லது அருகிலுை் ை குைிர்
கசமிப்பகங் கை்
/
ககொடவுன் கை்
/
கிடங் குகைில்
கபொதுமொன
எண்ணிக்றகயில் சணல் றபகைில் கசமிக்க கவண்டும் .
பண்றண விறைகபொருட்கறை ஏை் றுவதை் கும் ககொண்டு கசல் வதை் கும் ,
சந்றதகை் / ஏல தைங் கைில் விை் பறனயில் பங் ககை் கும் கபொதும்
கபொதுமொன தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு நடவடிக்றககை் எடுத்துக்ககொை் ை
கவண்டும் .
விறத
உை் பத்தியொைர்
விவசொயிகளுக்கு
விறதகறை
துறண
ஆவணங் களுடன் விறத நிறுவனங் களுக்கு ககொண்டு கசல் ல அனுமதி
உண்டு. கமலும் அவர்கை் பணம் கபறும் கபொது முன் கனச்சரிக்றக
நடவடிக்றககறை பின் பை் ை கவண்டும் .
விறத பதப்படுத்துதல் / கபக்ககஜிங் ஆறலகை் மை் றும் விறத உை் பத்தி
கசய் யும் மொநிலங் கைிலிருந்து (கதை் கிலிருந்து வடக்கு) கரீப் பருவ
பயிர்களுக்கொன விறத கதறவப்படும் மொநிலங் களுக்கு கதறவயொன அைவு
விறத இருப்பு இருக்க கவண்டும் . உதொரணமொக வடக்கில் ஏப்ரல் மொதத்தில்
விறதப்பதை் கு
பசுந்தீவனத்திை் கொன
எஸ்.எஸ்.ஜி
விறத
கதன்
மொநிலங் கைிலிருந்து வருகிைது .
தக்கொைி, கொலிஃபிைவர், பச்றச இறல கொய் கறிகை் , கவை் ைரிகை் மை் றும்
பண்றணகைிலிருந்து வரும் பிை ககொடி வறக கொய் கறிகை் கபொன் ை
கொய் கறிகறை கநரடியொக விை் பறன / வழங் குவதை் கு
கதறவயொன
முன்கனச்சரிக்றக நடவடிக்றககறை பின்பை் ை கவண்டும் .
வயலில் வள ்








ிடலயில் உள் ள பயி ் ள் :

ககொதுறம வைரும் கபரும் பொலொன பகுதிகைின் கவப்பநிறல இன் னும்
நீ ண்ட கொல சரொசரிக்குக் குறைவொககவ உை் ைது. ஏப்ரல் 10 க்கு அப்பொல்
குறைந்தது 10-15 நொட்களுக்கு ககொதுறம அறுவறட தொமதப்படுத்தலொம் ,
எனகவ விவசொயிகை்
ககொதுறமறய எந்தகவொரு குறிப்பிடத்தக்க
இழப்பும் ஏை் படொமல் ஏப்ரல் 20 வறர தொமதப்படுத்தலொம் , இது ககொை் முதல்
தைவொடங் கை் மை் றும் கததிகை் அறிவிப்பதை் கொன கபொதுமொன கநரத்றத
அைிக்கிைது.
கதன் மொநிலங் கைில் கதிர் பொல் பிடிக்கும் பருவத்தில் உை் ை ரபி
கநை் பயிரில் கழுத்து
குறல
கநொய்
பரவலொக
கொணப்படுகிைது.
பரிந்துறரக்கப்பட்ட பூஞ் றசக் ககொல் லி மருந்திறன கதைிக்கும் கபொது
முறையொன முன் கனச்சரிக்றக நடவடிக்றககறை பின் பை் ை கவண்டும் .
கநல் அறுவறட கட்டத்தில் ஏகதனும் பருவ மறழ கபய் தொல் , விறத
முறைப்பறத தடுக்க 5% உப்பு கறரசறல கதைிக்கவும் .
மொம் பழம் கபொன் ை பழம் தரும் கட்டத்தில் உை் ை கதொட்டக்கறல
பயிர்கைில் , நுண்ணூட்டச்சத்து அைித்தல் பயிர் பொதுகொப்பு கபொன்ை வயல்
கதொடர்பொன
நடவடிக்றககறை
கமை் ககொை் ளும் கபொது
அதை் கொன
இடுகபொருட்கறை றகயொளுதல் கதைிப்பு கசய் தல் மை் றும் அதை் கு



கதறவப்படும் உபகரணங் கறைத் கழுவுதல் கபொன்ைவை் றின் முறையொன
முன்கனச்சரிக்றக நடவடிக்றககறை கமை் ககொை் ை கவண்டும் .
ககொறட பருவத்தில் கநல் தரிசு வயலில் உை் ை பயறுவறக பயிர்கைில்

மஞ் சை் கதமல் கநொய் வரொமல் தடுப்பதை் கு முறையொன கவை் றை ஈ
கமலொண்றம முறைகறை பொதுகொப்புடன் கமை் ககொை் ை கவண்டும்

Agro-advisory for farmers and farming sector during lockdown period due to COVID-19
Government of India has brought out guidelines* so that important agricultural and allied sector
activities continue with the prescribed precautions in place. For the benefits of the farmers, these are
extracted and listed here.
Agricultural and allied activities exempted from lockdown*
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Veterinary hospitals
Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations
‘Mandis’ operated by the Agriculture Produce Market Committee or as notified by the State
Government
Farming operations by farmers and farm workers in the field
Custom hiring centres (CHC) related to farm machinery
Manufacturing and packaging units of Fertilizers, Pesticides and Seeds
Intra and inter-state movement of harvesting and sowing related machines like combined
harvester and other agriculture/ horticulture implements
Shops of agriculture machinery, its spare parts (including its supply chain) and repairs to remain
open
Shops for truck repairs on highways, preferably at fuel pumps
Tea Industry, including plantation with maximum of 50% workers

*points (i to vii) as per guidelines of Ministry of Home Affairs, GoI vide Order No.40-3/2020-DM-I(A)
dated 24th, 25th and 27th March 2020, additions to clauses 2, 4, 5 and 6 in exceptions; and points (viii to
x) as per 4th addendum to the consolidated guidelines annexed to the MHA Order No. 40-3/2020-DMI(A) dated 24.03.2020.
These exemptions will facilitate unhindered activities related to agriculture and farming so as to ensure
essential supplies and farmers do not face any difficulty during the lockdown.
Based on the policy directions of GoI, various ministries/ departments of State Governments issued
implementation guidelines to facilitate continuation of activities related to agriculture and allied sectors.
Advisory for farmers
Harvesting & threshing of crops
Amidst the threat of COVID-19 spread, the rabi crops are approaching maturity. Harvesting and handling
of the produce including its movement to the market are inevitable as the agricultural operations are
time bound. However, famers are to follow precautions and safety measures to be taken to prevent the
disease spread. Simple measures include social distancing, maintaining personal hygiene by washing of
hands with soap, wearing of face mask, protective clothing and cleaning of implements and machinery.
Workers to follow safety measures and social distancing at each and every step in the entire process of
field operations.
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●

Harvesting of wheat is approaching in several northern states through combine harvesters and
their movement within state and between states has been permitted. Precautions and safety
measures of workers engaged in repair, maintenance and harvesting operation is to be ensured.

●

Mustard is the second important rabi crop, manual harvesting is in progress and threshing is due
wherever already harvested

●

Harvesting of lentil, maize and chillies is in progress and gram is fast approaching.

●

Sugarcane harvesting is at peak and is also time for manual planting in the north

●

Measures of personal hygiene and social distancing to be followed by those engaged in
harvesting of all field crops, fruits, vegetables, eggs and fishes before, during and after executing
the field operation.

●

In case of manual field operations of harvesting/ picking, accomplish the operation in 4-5 feet
spaced strips assigning one strip to one person. This will ensure adequate spacing between the
engaged labour.

●

All the persons engaged should use masks and ensure hand washing with shop at reasonable
intervals.

●

Maintain safe distance of 3-4 feet during rest, taking of meals, transfer of produce at collection
point, loading/unloading.

●

Stagger the field operations wherever possible and avoid engaging greater number of persons
on the same day.

●

Engage only familiar persons to the extent possible and after reasonable enquiry as to avoid the
entry of any suspect or likely carrier during field activity.

●

Prefer mechanized operations over the manual wherever feasible. Only the essential numbers of
persons should be allowed to accompany the machine.

●

All machines should be sanitized at the entry point and at regular intervals. All transport
vehicles, gunny bags or other packaging material should also be sanitized

●

The collection of the produce may be done in small heaps spaced at 3-4 feet and field level
processing should be assigned to 1-2 persons/heap to avoid crowding.

●

Proper sanitation and cleanliness of threshers for harvested maize and groundnut is to be
maintained especially when machines are shared and used by farmer groups. Copious washing
of machine parts frequently touched with soap is advised.

Post-harvest, storage and Marketing of farm produce
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●

While performing drying, threshing, winnowing, cleaning, grading, sorting and packaging
operations at the farm level, wearing of protective face mask may help against aerosols and dust
particles to prevent respiratory difficulties.

●

Ensure proper drying prior to storage of harvested grains, millets, pulses at farm/home and do
not use reuse previous seasons jute bags to prevent pest infestation. Use treated and dried
gunnies after soaking in 5% neem solution.

●

Adequate pre-cautions to be taken for storage of produce at the farm in jute bags that are made
available in sufficient numbers to farmers or in nearby cold storages/ godowns / warehouses, if
needed for better price realization

●

Adequate personal safety measures to be taken for loading and transporting of farm produce
and while participating in sale at market yards/ auction platforms

●

Seed producer farmers are permitted to transport to seed companies with supporting
documents and to follow precautions while receiving payments

●

Seed processing/packaging plants and transportation of seed from seed producing states to
growing states (South to north) is essential to make available seed for ensuing kharif crops eg.,
SSG seed for green fodder for sowing in April in north comes from southern states

●

Precautions to be followed for direct marketing/ supply of vegetables such as tomato,
cauliflower, green leafy vegetables, cucumbers and other cucurbits from farms

Standing field crops
●

The temperature in most of the wheat growing areas is still below long-term average and likely
to delay wheat harvesting by at least 10-15 days beyond April 10, therefore, farmers can delay
wheat harvesting till April 20 without incurring any significant loss, which gives enough time to
manage logistics for procurement and announcement of dates

●

Rabi Paddy in grain filling stage in southern states is widely affected due to neck blast incidence,
adequate pre-cautions to be taken while spraying of recommended fungicide by contract
sprayers/ farmers

●

In case of any unseasonal rain at harvesting stage in paddy, spray 5% salt solution to prevent
seed germination

●

In horticultural crops at fruiting stage such as mango, while carrying out field operations related
to nutrient sprays and crop protection adequate precautions in handling of inputs, mixing,
delivery and washing of equipment is to be undertaken

●

In summer pulses in rice fallows, whitefly management with proper safety measures may be
taken up to prevent yellow mosaic virus incidence
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