
COVID-19 ના કારણ ેલૉકડાઉન સમયગાળા િદરમયાન ખે ુતો અન ેખેતી ે  માટ માગિદશકા
(ભારત સરકાર ારા િનિદશત માગિદશકા)

લૉકડાઉનમાંથી ુ ત રાખવામાં આવેલ ૃિષ અને સંલ ન  િૃ ઓ* 

 પ  ુચ ક સાલયો  
 એમએસપી (િમિનમમ સપોટ ાઇઝ) કામગીર  સ હતની  ૃિષ ઉ પાદનોની ખર દ મા ંરોકાયેલ 
એજ સીઓ 

 ખેતીવાડ  ઉ પ  બ ર સિમિત ારા સચંા લત અથવા રા ય સરકાર ારા ૂચત ‘મડં ઓ’ 
 ખેતરમા ંખે ુતો અને ખેત કામદારો / મ ૂરો ારા થતી ખેત કામગીર  
 ફામ મશીનર  સબંિંધત ક ટમ હાય રગ સે ટસ (સીએચસી) 
 vi.ખાતર, જ ં નુાશકો અને બીજના ઉ પાદન અને પેક જગ એકમો 
 ૃિષ અને બાગાયતના કાપણી અને વાવણી સબંિંધત ક બા ડ હાવ ટર તથા અ ય મશીનો / 
સાધનોની રા ય તથા તર-રા ય અવર-જવર  

ઉપરો ત ુ ત આવ યક રુવઠો િુનિ ત થાય તે હ થુી ૃિષ અને ખેતીને લગતી િૃ ઓ કોઈ 
પણ અવરોધ િવના ચા  ુરહ અને ખે તૂોને ુ કલી ન પડ તે માટ મદદ પ થશે. લોકડાઉન દરિમયાન 
અમલીકરણ માટ સબંિંધત મં ાલયો / રા યના િવભાગો  અને ક શાિસત દશોને જ ર  દશા િનદશો ર  
કરવામા ંઆ યા છે. 

* ( ૃિષ અને ખે તૂ ક યાણ મં ાલય, ભારત સરકાર ની િવનતંી ના આધાર  હૃ મં ાલય, ભારત
સરકારની  માગદિશકા No.40-3/2020-DM-I(A) dated 24th, 25th and 27th March 2020 ની કલમ 
૨, ૪, ૫ અને ૬ ના અપવાદ ના ઉમેરા સાથે) 

ભારત સરકારના નીિત િનદશોના આધાર િવિવધ મં ાલયો / રા ય સરકારોના િવભાગોએ ૃિષ અને સલં ન 
ે ોને લગતી િૃ ઓ ચા  ુરાખવા માટ અમલીકરણ માગદિશકા ર  કરલ છે.  

ખે ુતો માટ સલાહ 

પાકની કાપણી અન ેલણણી 
COVID-19 ફલાવાના ભય વ ચ,ે રવી પાકો પ રપ વતાની ન ક આવી ર ા છે. ૃિષ કાય  ની સમય સીમા 
ળવવી જ ર  હોવાથી પાકોની કાપણી તથા તે ઉ પાદનોને બ રમાં પહોચાડવા ધુીના તમામ કાય  

સમયસર થાય તે અિનવાય છે. આમ છતા,ં  ખે ુતોએ આ રોગના ફલાવાને રોકવા માટ લેવામાં આવતી 



સાવચેતી અન ેસલામતીના ંપગલાઓ ુ ંપાલન કર ુ ંજ ર  છે .સરળ પગલામંા ંસામા જક તર, સા થુી 
હાથ ધોવા, ય તગત વ છતા ળવવી, ચહરા પર મા ક પહરવો, ર ણા મક વ ો પહરવા તથા  સાધનો 
અને મશીનર ની સફાઇ અગ યના છે. ખેત કામગીર ની સં ણૂ યામા ં યેક પળે કાયકરો  સલામતીના ં
પગલા ંઅને સામા જક તર ુ ંપાલન કર તે બૂ જ ર  છે. 

 ઉ રના ઘણા રા યોમા ંઘ ની લણણી કંબાઈ ડ હાવ ટર (સં ુ ત લણણી કરનાર મશીન) ારા થઈ 
રહ  છે અન ેતેમની રા યની દર અન ે તર રા ય અવર-જવરને  મં ૂર  આપવામા ંઆવી છે. 
સમારકામ, ળવણી અને લણણી કામગીર મા ંરોકાયેલા કામદારોની સલામતી અને  સાવચેતીના ં
પગલા ંલેવાની તકદાર  અવ ય રાખવી. 

 રાઈ (રાયડો / સરસવ) બીજો મહ વનો રિવ પાક છે. તેની ખેત મ ૂરો ારા કાપણીચાલી રહ  છે 
તથા યા ંકાપણી થઈ ગઈ છે યા ંલણણી / ેિશગ થવા ુ ં છે.  

 મ રૂ, મકાઇ અને મરચાનંી ખેતી ચા  ુછે અને ચણાનો પાક ઝડપથી પ રપ વ થઈ ર ો છે.  
 શેરડ ની કાપણી  ટોચ પર છે અને ઉ રના રા યોમા ંખેત મ ૂરો ારા તે વાવેતર માટનો પણ આ 
સમય છે. 

 ખેતી પાકો, ફળો, શાકભા  ની કાપણી/ લણણી તથા મરઘા ંપાલન ( ડા) અને માછલી પાલન 
(માછ માર ) વા કાય મા ંરોકાયેલ તમામ કાયકરો કામની શ આત, કામ દર યાન તથા કાય ણુ
થયા બાદ ય તગત વ છતા અને સામા જક તરની તકદાર  અવ ય લે તે જ ર  છે.      

 ખેત મ ૂરો ારા ત ેકરવામા ંઆવતા કાપણી અને લણણી વા કય  માટ ૪ થી ૫ ટ ુ ં તર રહ 
તેવી ર તે રખાઓ દોર ને દરક કાયકર / ખેત મ ૂરને ય તગત રખાઓમા ંરહ  કાય કર ુ.ં આવી 
ર તે કાય કરનાર મ ૂરો / કાયકરો વ ચે યો ય ય તગત તર િુનિ ત કર  શકાશે. 

 કાયમા ંરોકાયેલા તમામ ય તઓએ મા કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અન ેયો ય સમયાતંર સા થુી 
હાથ ધોવા ુ ં િુનિ ત કર ુ ંજોઈએ.  

 કાય દર યાન આરામ કરતા,ં ભોજન કરતા,ં ખેત ઉ પાદનના થળાતંર તથા તે માટ ભરતા / 
ઉતારતા (લોડ ગ / અનલોડ ગ) સમયે ય તગત ણ (૩) થી ચાર (૪) ટ ુ ં તર ળવ ુ ં
જ ર  છે. 

 જો શ  હોય તો ખેત કાય ને નાના નાના સમયાતંર કરવા અને એક જ દવસે વ  ુસં યામા ં
ય તઓને રોકવા ુ ંટાળ ુ.ં 

 ખેત કાય  દરિમયાન કોઈ શકંા પદ અથવા સભંિવત વાહકના વેશને ટાળવા માટ શ  યા ં ધુી 
વાજબી તપાસ પછ  ફ ત પ રચત ય તઓને જ કાય  માટ રોકવા. 

 યા ંશ  હોય યા ંમે અુલ કરતા ંયાિં ક કામગીર ને વ  ુપસદં કરો. ફ ત જ ર  સં યામા ંજ 
ય તઓને મશીનથી કામ કરવા માટ મં ૂર  આપો. 



 મશીનને ખેતર પર લાવતા સાથે જ ઉપયોગમા ંલેતા પહલા તથા િનયિમત સમયાતંર સફાઈ કર   
જ ં રુ હત કરવા જોઈએ. તમામ પ રવહન વાહનો, શણના કોથળા અથવા અ ય પેક જગ સામ ીને 
પણ વ છ / જ ં રુ હત કરવી જોઈએ.  

 લણણી કરલ ખેત ઉ પાદનોને 3 – 4 ટના તર નાના ઢગલાઓમા ંભે ુ ંકર ુ ંઅને ભીડને ટાળવા 
ખેત ક ાએ તેના ોસેિસગ માટ 1 થી 2 ય ત/ ઢગલા માણે કાય સ પ ુ.ં 

 લણણી કરલ મકાઈ અને મગફળ  માટ ેશસની યો ય વ છતા અન ેસફાઇ ળવી રાખવી, ખાસ 
કર ને યાર ખે તૂ ૂથો ારા મશીનો શેર અને તેનો ઉપયોગ કરવામા ંઆવે છે.  વારંવાર પશ 
થનારા મશીનના ભાગોને સા થુી ધોવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

 ખાસ કર ને યાર ખે તૂ ૂથો ારા મશીનો આપ-લ ે કરવામા ંઆવે છે અને તનેો ઉપયોગ કરવામા ં
આવે છે યાર લણણી કરલ મકાઈ અને મગફળ  માટ વપરાતા ેશસની યો ય વ છતા અને સફાઇ 
ળવી રાખવી. મશીનના દરક ભાગોને વારંવાર સા થુી વ છ કરવા સલાહભ  ુછે.  

લણણી બાદ, ખેત ઉ પાદન સં હ અન ેખેત પેદાશો ં ુમાક ટગ  

 ખેત ક ાએ  ૂકવણી, ેિશગ, સફાઈ, ે ડગ અને પેકજ ગ વી તમામ કામગીર  કરતી વખતે, 

ર ણા મક મા ક ચહરા પર પહરવાથી એરોસો સ અને ળૂના કણો ારા થતી સનની ુ કલીઓને 
રોકવા માટ મદદ મળ  શક છે. 

 ખેતરમા ં/ ઘરમા ં લણાયલેા અનાજ, બાજર , કઠોળનો સં હ કરતા પહલા યો ય કૂવણીની ખાતર  
કરો અને જ ં નુા ઉપ વને રોકવા માટ પાછલી ઋ મુા ંવપરાયેલ શણના કોથળાનંો ફર થી ઉપયોગ 
ન કરો. લીમડાના 5 % ાવણમા ંપલાળ ને કુાવેલ  શણના કોથળાનંો ઉપયોગ કરો. 

 ખેત પેદાશોના વ  ુસારા ભાવ મેળવવા માટ ખે ુતોએ ખેતર પર પેદાશોને સં હવા માટ શણના 
કોથળાનંો ઉપયોગ કરવામા ં રૂતી કાળ  લેવી. રૂતી સં યામા ંશણના કોથળા ંન કના કો ડ 
ટોરજ / ગોડાઉન / વેરહાઉસોમા ંઉપલ ધ છે.  

 ખેત પેદાશોના લો ડગ અને પ રવહન માટ અને માકટ યા ્સ / હરા  લેટફોમ પર વેચાણમા ંભાગ 
લેતી વખત ે ય તગત સલામતીના રૂતા પગલા લેવા.  

 બીજ ઉ પાદક ખે તૂોને સહાયક દ તાવેજો સાથે બીજ કંપનીઓમા ંપ રવહન કરવાની મં ૂર  છે. 
કુવણી ા ત કરતી વખતે સાવચેતી ુ ંપાલન કર ુ.ં  

 બીજ ોસેિસગ / પેક જગ અને બીજ ઉ પાદક રા યોથી  બીજ ઉગાડતા રા યો (દ ણથી ઉ ર) 
ધુી બીજ ુ ં પ રવહન ખર ફ ઋ નુા પાકો ુ ં વાવેતર િુનિ ત કરવા માટ બૂ જ ર  છે. 

દા.ત.  ઉ રના રા યોમા ંએિ લમા ંવાવણી માટ લીલા  ઘાસચારા ુ ંએસએસ  બીજ  દ ણના 
રા યોમાથંી આવ ેછે  

 ટામેટા,ં કોબીજ, લીલા પાદંડાવાળા શાકભા , કાકડ ઓ અને ખેતરોના અ ય કાકડ  વા શાકભા ના 
સીધા માક ટગ / સ લાય માટ સાવચેતી રાખવી. 



ખેતરમાં ઉભેલા ( થાયી) ે  પાક 
 ઘ  ઉગાડનારા મોટાભાગના િવ તારોમાં તાપમાન હ  પણ લાબંા ગાળાના સરરાશથી ની ુ છે અને 
ઘ ના પાકની કાપણીન ે10 એિ લ પછ  પણ ઓછામા ંઓછા 10-15 દવસ િવલબં થવાની સભંાવના 
છે, તેથી, ખે ુતો કોઈ ન ધપા  કુસાન કયા િવના ઘઉના પાકની કાપણી 20 એિ લ ધુી લબંાવી 
શક છે. આથી,  ખર દ  અને તાર ખોની ઘોષણા માટ તથા લો જ ટ સ મેનેજ કરવા માટ રૂતો સમય 
મળ  રહશે. 

 દ ણના રા યોમા ં રિવ ઋ નુા ડાગંરના પાકમા ં દાણા ભરાવાના પાકના તબ ે ડાગંરમા ંનેક 
લા ટના રોગને કારણે યાપક અસર થયેલ છે. કરાર ારા છટંકાવ કરનાર / ખે ુતો ારા ભલામણ 
કરવામા ંઆવતા ગનાશક દવાના છટંકાવ વખતે રૂતી સાવચેતી રાખવી જોઇએ. 

 ડાગંરની લણણીના તબ ે કોઈ વાતાવરણીય વરસાદની થિતમા,ં બીજ ુરણને રોકવા માટ 5% 
મીઠાના ાવણનો છટંકાવ કરવો 

 બાગાયતી પાકોમા ંફળ બસેવાના સમયે, દા. ત. કર , પોષક ત વોના ે અને પાક સરં ણને લગતી 
ખેત કામગીર  હાથ ધરવામા ંઆવે યાર ઇન ુ સના િમ ણ અને વપરાશ વખતે તથા  વપરાશમા ં
લેવાતા ઉપકરણો ધોવા માટ રૂતી સાવચેતી લેવી. 

 ઉના  કઠોળમા,ં પીળા મોઝેક વાયરસના રોગને રોકવા માટ સફદમાખીના યવ થાપન સ હત 
સલામતીના ંયો ય પગલા ંલેવા. 




