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કોરોના વાઇરસ (કોવીડ-૧૯) લોકડાઉન પ ર થિતમા ંમકાઈ વાવેતર કરલે ખેડુતો માટ ેસલાહ 

          ગજુરાત રા યમા ંિશયાળ ુમકાઇ પાક નુ ંવાવેતર દોઢથી બ ેલાખ હે ટરમા ંવાવેતર કરવામા ંઆવે છે. 

સામા ય રીત ેિશયાળાની ઋતુમા ંવાવેતર મકાઈનુ ંઉ પાદન વધ ુમળ ેછે અન ેમકાઈના દાણા નું કદ બો ડ 

સાઈઝના હોય છે. આ ઉ પા દત થયેલ મકાઈનો ઉપયોગ િવિવધ ઇ ડ ીઝ, મરઘા બતકા ખોરાકમા ં , 

ટાચ ઇ ડ ીઝ અન ેખાવામા ંથાય છે. આ િશયાળુ મકાઈ હાલમા ંઆપણી કાપણીની અવ થા આવેલી છે 

પણ હાલમા ંકોરોનાવાયરસ ના સં મણના લીધ ેલોકડાઉન હોવાના લીધ ેમકાઇ પાક મા ંસમયસર કાપણી 
કરવામાં ખેડૂતો અડચણોનો સામનો કરી રહેલ છે તો આ િવકટ પ રિ થિતમા ંસરકાર ીએ જે સમય અંતર ે
આપવામા ં આવેલ સલાહનો અમલીકરણ કરી મકાઇના પાકની સમયસર કાપણી કરવી જોઈએ અન ે

ખેડૂતોએ વધુમા ંવધ ુઉ પાદન લઇ આ જ થો બ ર સધુી પહ ચ ેતેની યવ થા કરવી જોઈએ .  

સે લ વે ટન ઝોન (CWZ) 

સે લ વે ટ ઝોન મા ંગજુરાત, છ ીસગઢ, મ ય દેશ અન ેરાજ થાન રા યનો સમાવેશ થાય છે 

આ આ ે મા ંપાક દાણાની અવ થાએ અથવા પાકની કાપણીની અવ થા એ આવેલ છે. જે ખેતરોમા ં
મકાઇ પાક દાણા ભરાવાની અવ થા હોય ત ેપ રિ થિતમા ંિપયત આપવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

જો આ અવ થામા ંખચ પડે તો ઉ પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે તેમજ દાણા નું કદ ઘટ ેછે. જે ખેડૂતોની 
મકાઈ કાપણી લાયક થઈ ગયેલ છે ત ેખેડૂતોએ થાિનક મજૂરોની પસંદગી કરવી જોઈએ, જેથી આમ કરીન ે

અ યા મજૂરો થી ચપે ટાળી શકાય. મકાઈ ની કાપણી દરિમયાન બ ેમજૂરો વ ચ ેઓછામા ંઓછો ૧.૦ 

મીટર જેટલું અંતર રાખી કાપણી કરાવી જોઈએ તેમજ મજૂરે મોઢા ઉપર મા ક પહેરવા જોઈએ અન ે

સેિનટાઈઝેશન અથવા સાબુ વડે હાથ ધોવા જોઈએ. આ સલામતીના ંપગલાઓ ેસીગ, ેડીગ, પેકીગ 

વગેર ેકામગરી દર યાન યાનમાં લેવા જોઈએ. આ િવ તાર ખેડૂતોન ેમાક ટગંમા ંપણ મુ કેલીનો સામનો 
કરવો પડ ેતેવી સંભાવના છે. તેથી, સરકાર અન ેઅ ય િહ સેદારો વારા એમએસપી પર મકાઈનુ ંવેચાણ 

સુિનિ ચત કરવા માટ ેપૂરતા પગલાં લવેાની જ ર છે. 


