க ோவிட் 19 தடை

ோலத்தில் விவசோயி ளுக் ோன ஆகலோசடன

அறுவடை, அறுவடைக்கு பிந்டதய சசயல்போடு ள், கசமிப்பு மற்றும்
விற்படனயின்கபோது
நைவடிக்ட

டைபிடிக் கவண்டிய

போது ோப்பு

ள் மற்றும் சபோதுவோன முன்சனச்சரிக்ட

ள்:

வேளாண் பணிகளின்பபாழுது பகாவ ானா வே ஸ் ப ாற்று ப வுேவ
ேிர்க்க ேிேசாயிகள் பின்ேரும் முன்பனச்சரிக்வக நடேடிக்வககவளப்
பின்பற்ற அறிவுறுத் ப்படுகிறார்கள்:
 ஆட்கவளக் பகாண்டு அறுேவட பசய்யும்பபாழுது நபருக்கு 4-5 அடி
இவடபேளியில்

ேரிவசகவள

ஒதுக்கி

அறுேவட

பசய்ய

வேண்டும்.
 வேளாண்

பணிகளில்

ஈடுபடுவோர்

அணிய வேண்டும். அவ்ேப்பபாழுது

அவனேரும்
வசாப்வப

முகக்கேசம்

உபவயாகித்து

வக

கழுே வேண்டும்.
 ஓய்வு, உணேருந்து ல்,

ேிவளபபாருட்கவள இடம்

மாற்று ல்,

சுவம ஏற்றி இறக்கு ல் வபான்ற வந ங்களில் நபருக்கு நபர் 3–4 அடி
பாதுகாப்பான இவடபேளிவய பின்பற்ற வேண்டும்.
 ஒரு

இடத் ில்

ஒவ

ஈடுபடுத்துேவ
பணிகவள

நாளில் அ ிக ப ாழிலாளர்கவள பணியில்

ேிர்க்க

ஒவ

வேண்டும்.

வந த் ில்

அ ற்காக

ிட்டமிடாமல்

பல
பிரித்து

வேளாண்
பசய்ய

வேண்டும்.
 பகாவ ானா
வேவலக்கு

வநாய் ப ாற்று

அறிகுறி

அமர்த்துேவ

முடிந் ேவ

உள்ள

ேிர்க்கவும்.

ஆவ ாக்கியமான

ப ாழிலாளர்கவள
ீ

ேிசாரித் பின்

ப ாழிலாளர்கவள

மட்டுவம

வேவலக்கு அமர்த் வும்.
 சாத் ியமான
குவறந் பட்ச

இடங்களில்
நபர்கவள

இயந் ி ங்கவள
மட்டுவம

பயன்படுத் வும்.

இயந் ி ங்கவள

இயக்க

அனும ிக்க வேண்டும்.
 இயந் ி ங்கவள
அவ்ேப்பபாழுதும் சுத் ப்படுத்

,

பணியிவடயில்

வேண்டும். அவனத்து வபாக்குே த்து

ோகனங்கள்,
சுத் ப்படுத்

சாக்கு

மற்றும்

பிற

வசமிப்பு

உபக ணங்கவளயும்

வேண்டும்.

 ேிவளபபாருட்கவள 3-4 அடி இவடபேளியில் சிறிய குேியல்களாக
வசகரிக்க

வேண்டும்.

கூட்டத்வ த்

ேிர்க்க

நபர்கவள

மட்டுவம

சுத் ிகரித் ல்

மற்றும்

ஈடுபடுத்

குேியலுக்கு
பிற

1-2

பணிகளில்

வேண்டும்.

 பண்வணயில்

வசமிக்க

முடியுமானால்,

உடனடியாக சந்வ க்கு எடுத்து பசல்ேவ த்

ேிவளபபாருட்கவள
ேிர்க்கவும்.

 வேளாண் இடுபபாருட்கவள ோங்கும்பபாழுதும் ேிவளபபாருட்கவள
சந்வ யில்

ேிற்கும்பபாழுதும்

முவறயான

பாதுகாப்பு

நடேடிக்வககவள பின்பற்றவும்.

தமிழ்நோட்டிற் ோன வழி ோட்டுதல் ளும் ஆகலோசடன ளும்
வழி ோட்டுதல் ள் - D.O.

டித எண் 87 / APC&PS/ 2020 நோள் 24/03/2020;

குடும்ப நலத்துடையின் அரசோடை எண். 232 / 27.03.2020 & அரசோடை
எண். 152/23.03.2020
1. காய்கறிகள், பழங்கவள ேிேசாயிகள் உள்ளூர், பமாத்
மற்றும் உழேர்

சந்வ களில் ேிற்பவன பசய்யலாம். இ ற்காக,

வேளாண் ேிற்பவன

மற்றும்

ேணிகத் துவறயின் உ ேிவய

ேிேசாயிகள் பபறலாம். கூட்டத்வ த்
இவடபேளியில்

னிவமப்படுத்தும்

கவடபிடிக்கப்பட வேண்டும்.
2. ேிேசாயிகள்

சந்வ

ேிவளபபாருட்கவள

பகாண்டு பசல்ே ற்காக D.O.

ேிர்ப்பது மற்றும் 3 அடி
தூ த்வ

சந்வ களுக்கு

கண்டிப்பாக
வடயின்றி

டித எண் 87 / APC&PS/ 2020 நோள்

24/03/2020ன் நகவல எடுத்துச் பசல்ல வேண்டும்.
3. ேிேசாய ேிவளபபாருட்கவள உள்ளூர், பமாத்
உழேர்

சந்வ களில்

ேிற்பவன

சந்வ கள் மற்றும்

பசய்ே ற்கு

ேி ிக்கப்பட்ட வபாக்குே த்து கட்டுப்பாடுகள் பபாருந் ாது.

4. ேிேசாயிகள் நலனுக்காக ஒரு
மூலம்

உ ேி வேளாண்வம அலுேலர்

மிழ்நாடு ேிநிவயாக சங்கிலி

வமலாண்வம

ிட்டத் ின்

கீ ழ் உள்ள மு ல்நிவல ப ன்பசய் வமயம் இயங்கும்.
5. ேிேசாயிகள் ஒருங்கிவணந்
துவண

வேளாண்

வேளாண் ேிரிோக்க வமயம் மற்றும்

ேிரிோக்க

வமயங்களில்

இடுபபாருட்கவள ோங்கலாம்.
6. ேிேசாயிகளின்
துவறகளின்

பயன்பாட்டிற்காக

ேிவ

வசமிப்பு,

அ சு

வசா வன,

ேிேசாய

மற்றும்

னியார்

ப ப்படுத்து ல்,

பிரித் ல் மற்றும் பபா ியிடும் ேச ிகள் இயங்கும்.

7. காரீப் 2020 பருேத் ிற்கான அவனத்து பயிர் ேிவ களும்
ேிவ

நிறுேனங்களின் மூலம்

ேிவ

நிறுேனங்கள்

கிவடப்பவ

ேிேசாயிகளுக்கு

ேிேசாயிகளுக்கு

உறு ி பசய்ய வேண்டும்.

8. ேிேசாயிகள்

உள்ளூர்

கவடகளில்

அவனத்து ேிவ களும்
உ ங்கவள

கவடபிடிக்க அறிவுறுத் ப்படுகிறார்கள்.
ஒழுங்குமுவற

ங்கள்

ேிவளபபாருட்கவள

ேிற்பவன

ோங்கலாம்.

180

கூடங்களில்

ேிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

10. ேிேசாயிகள் ேிவளபபாருட்களின் சந்வ
கடவன

உள்ள

ேவ

வசமிப்பு
ோடவக

ம ிப்பில் 75% அல்லது

(எது குவறோனவ ா) கடனாக பபறலாம்.

ிருப்பிச்பசலுத்தும் காலம் 180 நாட்கள், அ ில் மு ல் 30

நாட்களுக்கு 5% ேட்டி மட்டுவம ேசூலிக்கப்படும்.
11. அழுகும்

தூ த்வ

நாட்கள்

கிடங்குகளில் வசமிக்கலாம். இ ற்கு 30 நாட்கள் ேவ

ரூபாய் 3 லட்சம் ேவ

னியார்

கிவடக்கும்.

ேிேசாயிகள் ோங்கும் வபாது 3 அடி சமூக ேிலகல்

9. ேிேசாயிகள்

ம்

பபாருட்கவள

வசமிக்க

ேிேசாயிகள்

குளிர்

கிடங்கு ேச ிகவள பயன்படுத் ிக்பகாள்ளலாம்.
12. கால்நவடகள்,
கால்நவட/வகாழி

வகாழி,

அனும ிக்கப்படுகிறது

மீ ன்,

ீேனம்

முட்வட,

இவறச்சி

ஆகியேற்றின்

வசமிப்பு
மற்றும்

வபாக்குே த்து

பயிர் சோகுபடிக் ோன ஆகலோசடன ள்


பநல் பால்
உள்ளது.

பருேம்
ேிவளந்

மு ல்

பநல்வல

மு ிர்ச்சி

பருேம்

ஒருங்கிவணந்

ேவ

அறுேவட

இயந் ி ங்கள் மூலம் அறுேவட பசய்ய வேண்டும். பழுதுபார்ப்பு,
ப ாமரிப்பு

மற்றும்

அறுேவட

ப ாழிலாளர்களின்

நடேடிக்வககளில்

பாதுகாப்பு

மற்றம்

முன்

ஈடுபடும்
எச்சரிக்வக

ஏற்பாடுகவள உறு ி பசய்யவேண்டும்.


நிலக்கடவல மற்றும் எள் பயிர்கள் மு ிர்ச்சி பருேத் ிலிருந்து
அறுேவட
மூலம்

பருேம்

அறுேவட

ேவ

பசய் பின்

பிரித்ப டுக்க வேண்டும்.
சுகா ா
பயறு

பகாண்டு

காய்கவள

பசய்யும்பபாழுது

னிநபர்

உபக ணங்கவள முவறயாக சுத் ம்

உறு ிபசய்ய வேண்டும்.

ேவக

பருேம்

இயந் ி ம்

அவ்ோறு

பாதுகாப்பு மற்றும்

பசய்ேவ


உள்ளது. நிலக்கடவலவய ஆட்கள்

பயிர்கள்

ேவ

அறுேவட

மு ிர்ச்சி

உள்ளது.

ஆட்கள்

இயந் ி ங்கள்

நடேடிக்வககவள

பருேத் ிலிருந்து
மற்றும்

மூலம்

பின்பற்றி

அறுேவட

ஒருங்கிவணந்

சுகா ா

அறுேவட

பாதுகாப்பு

வமற்பகாள்ளப்பட

வேண்டும்.


மக்காச்வசாள
இப்பயிரில்

பயிர்

க ிர்

பவடப்புழு

உருோகும்
ாக்கம்

பருேத் ில்

ப ன்படுே ால்

உள்ளது.
அ ற்குரிய

பரிந்துவ க்கப்பட்ட வமலாண்வம நடேடிக்வககவள வ வேயின்
அடிப்பவடயில் வமற்பகாள்ளவேண்டும்.


கரும்பு பயிர் ேளர்ச்சி பருேத் ில் உள்ளது. குருத்துப் பூச்சி
இருக்கும்

பட்சத் ில்

முட்வட

ஒட்டுண்ணி

ேிடு ல்

பரிந்துவ க்கப்பட்ட பூச்சிக்பகால்லிகவள பயன்படுத்


மா

ற்வபாது

காய்க்கும்

பருேத் ில்

உள்ளது

ாக்கம்
அல்லது

வேண்டும்.

(வகாலிக்குண்டு

அளேிலுருந்து எலுமிச்வச அளவு ேவ ). மாேில் பிஞ்சு உ ிர் ல்
ஒரு முக்கிய பி ச்சவனயாகும். இ வன நிேர்த் ிபசய்ய இவலேழி
ஊட்டச்சத்து ப ளிப்பு வ வேப்படுகிறது. ஊட்டச்சத்து கலவேவய

கலக்கும்

வபாது

சுகா ா

பாதுகாப்பு

முவறகவள

கவடபிடிக்க

வேண்டும்.


ோவழ ேளர்ச்சி பருேத் ிலிருந்து குவல

ள்ளும் பருேத் ில்

உள்ளது. ம ேள்ளி மு ிர்ச்சி பருேத் ில் உள்ளது; எலுமிச்வச,
முந் ிரி, பப்பாளி, மஞ்சள்,
பேண்வட

மற்றும்

யா ாகியுள்ளது.
வபாக்குே த்து
கட்டத் ிலும்

ர்பூசணி மற்றும் காய்கறிகள் (கத் ிரி,
பூசணி

அறுேவட,

மற்றும்
சுகா ா

ேவககள்)

ப ப்படுத்து ல்,

சந்வ ப்படுத்து ல்
பாதுகாப்பு

அறுேவடக்கு
வசமிப்பு,

ஆகிய

முவறகவள

ஒவ்போரு
முழுவமயாக

கவடபிடிக்க வேண்டும்.


ப ன்வன ேிேசாயிகள் சந் ிக்கும் பி ச்சவனகளில் சுருள் பேள்வள
ஈ

முக்கியமான ாகும்.

வேளாண்

அறிேியல்

வேளாண்வம

பல்கவல

வமயங்களால்

கழகங்கள்

/

பரிந்துவ க்கப்பட்ட

வமலாண்வம முவறகவள பின்பற்றவும். இப் பூச்சிவய கட்டுப்படுத்
இ ாசயன பூச்சி பகால்லிகளின் பயன்பாட்வட


பபரும்பாலான
ேருே ால்

பயிர்கள்
பண்வண

அறுேவடப்

ேிர்க்கவேண்டும்.

பருேத்வ

நடேடிக்வககளுக்கான

பநருங்கி
ப ாழிலாளர்

பற்றாக்குவற ஒரு முக்கியமான பி ச்சவனயாக உள்ளது. ோய்ப்பு
உள்ள இடங்களில் அறுேவட இயந் ி ங்கவள, பண்வண இயந் ி
ோடவக வமயத் ிலிருந்து பபற்று பயன்படுத் ிக்பகாள்ள வேண்டும்.
அவ்ோறு பசய்யும்வபாது
வபான்ற

னிநபர் சுகா ா ம் மற்றும் சமூக ேிலகல்

அவனத்து பாதுகாப்பு நடேடிக்வககவளயும் முவறயாக

பின்பற்ற வேண்டும்.

