कोवड-१९ या पावभम
ू ीवर भारत सरकार या मागदशक सूचना
(Original text in English, translated in Marathi)
लॉकडाउन या कालावधीमधे सट
ु 5दलेल6 शेतीवषयक व शेतीआधा9रत कामे तसेच वभाग
१ पशुवै;यक<य =>णालये
२ कृषी उAपादनांमधे व खरे द6मDये असलेFया एजIसी व AयाJनगKडत कामे
३ राLय शासनाने अMधसूMचत केFयाNमाणे कृषी उAपIन बाजार सPमती;वारे संचाPलत ‘मंडी’
४ शेतकर6 व शेतमजरु ांमाफत करRयात येणार6 शेतीची कामे
५ शेती या कामाशी संबंMधत कSटम हाय9रंग सUटर (सीएचसी)
६ खते, क<टकनाशके व VबयाRयाचे उAपादन व पॅकेिजंग यJु नट
७ िजFYयाअIतगत व िजFYयाबाहेर शेती JनगKडत मशीनची ने-आन
उदा. हाव[Sटर,कापणी व पेरणी संबंMधत मशीन
या सवलतींमळ
ंू ा
ु े शेती व शेतीशी संबंधत कामे सल
ु भ होतील जेणेकन आव"यक व#तच
पुरवठा होईल आ*ण लॉकडाऊन दर/यान शेतक0यांना कोणतीह1 अडचण येणार नाह1. लॉकडाऊन
दर/यान अंमलबजावणीसाठ4 संबंधत मं5ालये/रा7य शासन 8वभाग आ*ण क:;शा<सत =दे शांना
आव"यक >दशा ?नद@ श जार1 केले आहेत.
(गह
ृ मं5ालयाBया मागCदशCक सूचनांनुसार, भारत सरकार प5 नं. -४०/०३/२०२०-डीएम-आय (ए) >द. २४, २५
आ*ण २७ माचC २०२० पIरषेध K. २,४,५,६ अपवाद वगळता, कृषी व शेतकर1 कLयाण मं5ालय, भारत
सरकार)

भारत सरकार या धोरणाAमक Jनद[ शां या आधारे , राLय सरकार या ववध मं\ालये/वभागांनी कृषी
आ^ण संबंMधत _े\ाशी संबंMधत उप`म सa
ु ठे वRयासाठc, सल
ु भतेसाठc अंमलबजावणी मागदशक
तAAवे जार6 केल6 आहेत.

शेतकdयांसाठcसFला
अ. पकांची काढणी व मळणी • को8वड

-19 Bया

पा"वCभूमीवर, सMय

पIरि#थ?तमधे

रPबी

8पके

पQवता

कालावधीमधे

आहे त. सवC शेतीचीकामे वेळेवर झाल1 आहेत Sयामुळे काढणी व हाताळणी तसेच बाजारपेठेत
माल पाठवणे अपIरहायC आहे .तथा8प, सदर1ल रोगाचा =सार रोखVयासाठ4 खबरदार1 आ*ण
सुरWा उपायांचे पालन केले पा>हजे. साYया उपायांमYये सामािजक अंतर ठे वणे, साबणाने हात
धुवन
ू वैयिQतक #वBछता राखणे, मा#क पIरधान करणे, संरWक कपडे आ*ण उपकरणे व

यं5साम\ी साफ करणे समा8व^ट आहे . शेतीBया संपूणC कामात =Sयेक >ठकाणी सुरWा उपाय
आ*ण सामािजक अंतरांचे अनुकरण करावे.
• 8व8वध रा7यांमYये गहू कापणीचे काम चालु आहे Sयामुळे हाव@#टर ला िजL`याअaतगCत
व िजL`याबाहेर परवानगी दे Vयात आल1 आहे . दb
ु #ती, दे खभाल आ*ण कापणीBया कामात
गुंतलेLया कामगारांची खबरदार1 व सुरcWतता सु?नि"चत करणे आव"यक आहे .
• मोहर1 हे रPबी हे दस
ु रे महSSवाचे पीक आहे. Sयाची काढणी अिaतम टdयात आहे , आ*ण
िजथे िजथे आधीच कापणी झाल1 तेथे मळणी केल1 जात आहे . मसूर, मका आ*ण <मरचीची
काढणी सु आहे आ*ण हरभरा 8पकाची काढणी जवळ येत आहे.
• ऊस तोडणी चालु असून उSतरे त लागवड करVयाचीह1 वेळ आल1 आहे
• शेतातील कामापुवe आ*ण नंतर सवC शेतातील 8पके, फळे , भा7या तसेच अंडी आ*ण मासे या
कामात गत
ंु लेLया शेतकर1, कामगार या सवाCनी वैयिQतक #वBछता आ*ण सामािजक अंतराचे
उपाय केले पाह1जेत.
• शेतमाल कापणी/तोडणीचे काम असLयास, एका fयQतीला एक पgी वाटप केल1 तर काम
पण योhय होइल कामगारांBया दर/यान ४-५फूट पुरेसे अंतर पण राह1ल.
• शेतक0यांनी आराम करVयाBया वेळेस, जेवण करताना तसेच मालाची ने-आणकरताना शेतमाल
गाडीत भरताना व उतरवताना jकमान एकमेकांपासून तीन ते चार फुटाचे अंतर राखणे
आव"यक आहे.
• शQयतो एकाच >ठकाणी गदk न करता शेतीमधील वेगवेगळी कामे कमीत कमी मजरु ांमाफCत
करणे आव"यक आहे, Sयासाठ4 शQयतो घरातील माणसांBया माफCतच शेती कामे करावीत
Sयामुळे बाहे र1ल 8वषाणच
ू ा =ादभ
ु ाCव कमी होVयास मदत होईल.
• शQयतो म<शनBया सा`याने शेती कामे करावीत SयामYये कमीत कमी मनु^यबळाचा वापर
करावा शेती कामासाठ4 वापरल1 जाणार1 अवजारे , गोणी तसेच पॅjकंगBया गो^ट1 `या सुnा
?नजoतुकpकरण करणे आव"यक आहे .
• शेतमालाचेढ1गकरVयासाठ4दोन>ढगामधीलअंतरतीनतेचारफूटठे वणेआव"यकआहेSयासाठ4शQयतो
एकjकं वादोनकामगारचवापरावेत. मकाआ*णभुईमूगया8पकांBया मळणीसाठ4 वापरले जाणारे
यं5ांना ?नजoतुकpकरण करावे कारण ह1 यं5े शेतकर1 वेगवेगqया गटांमYयेवापरत असतात.
ब.शेतमालाचे काढणीपचात साठवणक
ू व वपणन gयवSथा या दरiयान करावया या उपाययोजना
• शेतक0यांनीमालाचीवाळवणी, मळणी, धाaय

साफ

करणे, =तवार1

करणे

हे

शेतावरच

करणेआव"यक असते यासाठ4 शेतक0यांनी तrडावर मा#क वापरणे आव"यक आहे जेणेकन
धूळ तrडावाटे आत जाणार नाह1.

• अaनधाaय, कडधाaय हे काढणीनंतर योhय वेळेस सुकवावे. साठवणूक करताना jकडींचा
=ादभ
ु ाCव टाळVयासाठ4 अगोदर वापरलेLया गोणी वाप नयेत यासाठ4 साठवणक
ू गोणींचे पाच
टQके ?नंबोळी अकC घेऊन ?नजoतुकpकरण करावे. शेतमालाची चांगल1 jकं मत येVयासाठ4
आव"यकते=माणे यांचा वापर करावा.
• शेतक0यांनी शेतमाल गाडीमYये भरताना तसेच उतरवताना, बाजारपेठेमYये नेताना व <ललाव
करतेवेळेस पुरेसे वैयिQतक सुरcWतता उपाय करणे आव"यक आहे .
• sबयाणे उSपादक शेतक0यांना तयार झालेले sबयाणे कंपनीकडे पाठवVयासाठ4 परवानगी
दे Vयात आलेल1 आहे यासाठ4 8वकलेLया sबयाVयाचे पैसे घेतेवेळी आव"यक ती काळजी घेणे
महSSवाचे आहे. तसेच sबयाणे नेते वेळी आव"यक कागदप5े बरोबर बाळगणे बंधनकारक
आहे .
• येSया खर1प हं गामाBया tि^टकोनातन
ू sबयाणे उSपादक कंपaया पॅकेिजंग 8वभाग यांना
सदर1ल sबयाणे हे एका रा7यातन
ू दस
ु 0या रा7यांमYये पाठवVयासाठ4 मभ
ु ा दे Vयात आलेल1
आहे जेणेकन येणारा खर1प हंगाम हा सुरळीत होईल.
• टोमॅटो, कोबी, uलॉवर, काकडी, पालेभा7या

व

इतर

भाजीपाला

बाजारपेठेमYये

पाठवताना

वैयिQतक सुरcWतता उपाय शेतक0यांनी करणे गरजेचे आहे.
• क.शेतात उjया असलेFया पकांबाबत या बाबत या उपाययोजना
• गहू8पक8वणा0याबहुतांशभागांतीलतापमानअMयापह1सरासर1पेWाकमीआहे Sयामुळेगहूकापणीस दहा
ते पंधरा >दवस उशीर होVयाची शQयता आहे Sयामळ
ु े शेतकर1 कोणतीह1 नक
ु सान न
होता २० ए8=ल पयoत गहू काढू शकतात, तसेच काढणीस उशीर झाला तर1 शेतक0यांना 8वKp
संदभाCत आव"यक ती उपाययोजना करता येईल.
• फळ 8पकांमYये 8वशेषत आंPयामYये फळधारणा होत आहे यासाठ4 आव"यक Sया फवारVया
व पीक संरWण या संदभाCत शेतीची कामे करत असताना उपकरणे हाताळणे ह1 कामे करत
असताना सावधगर1 बाळगणे आव"यक आहे
• भात 8पकानंतर घेतLया जाणा0या उaहाळी कडधाaय 8पकांमYये पांढर1 माशी चे ?नयं5ण
करणे महSSवाचे आहे यासाठ4 वैयिQतक पातळीवर संरcWत उपाय योजना कराfयात
जेणेकन 8वषाणूंचा =ादभ
ु ाCव रोखता येईल.
-------------xxxxx------------

