
कोविड-१९ च्या पार्श्वभमूीिर भारत सरकारच्या मार्वदर्वक सचूना  

 लॉकडाउनच्या कालािधीमध े सटु ददललेी र्ेती विषयक ि र्तेी आधाररत कामे तसेच विभार् 
 

 पर्ुिदै्यकीय रुग्णालये  

 कृषी उत्पादनाांमधे ि खरेदीमध्ये असलले्या एजन्सी ि त्यावनर्वडत काम े 

 राज्य र्ासनाने अवधसवूचत केल्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार सवमतीद्वारे सांचावलत ‘मांडी’  

 र्ेतकरी ि  र्तेमजुराांमार्व त करण्यात यणेारी र्तेीची काम े

 र्ेतीच्या कामार्ी सांबांवधत कस्टम हायररांर् सेंटर (सीएचसी) 

 खत,े कीटकनार्के ि वबयाण्याचे उत्पादन ि पकेॅजजांर् युवनट 

 वजल्याअन्तर्वत ि  वजल्याबाहरे र्तेी वनर्वडत मर्ीनची ने-आन  

उदा. हािसे्टर, कापणी ि पेरणी सांबांवधत मर्ीन  

या सिलतींमुळे र्ेती ि र्ेतीर्ी सांबांवधत कामे सुलभ होतील जेणेकरून आिश्यक िस्तूांचा 

पुरिठा होईल आवण लॉकडाऊन दरम्यान र्ेतकऱयाांना कोणतीही अडचण येणार नाही. लॉकडाऊन 

दरम्यान अांमलबजािणीसाठी सांबांवधत मांत्रालये/ राज्य र्ासन विभार् आवण कें द्रर्ावसत प्रदरे्ाांना 

आिश्यक ददर्ा वनदरे् जारी केले आहते. 

 (र्ृह मांत्रालयाच्या मार्वदर्वक सूचनाांनसुार, भारत सरकार पत्र नां.-४०/०३/२०२०-डीएम-आय (ए) 

दद. २४, २५ आवण २७ माचव २०२० पररषेध क्र. २,४,५,६ अपिाद िर्ळता, कृषी ि रे्तकरी कल्याण 

मांत्रालय, भारत सरकार) 

भारत सरकारच्या धोरणात्मक वनदरे्ाांच्या आधारे, राज्य सरकारच्या विविध मांत्रालये /विभार्ाांनी 

कृषी आवण सांबांवधत क्षेत्रार्ी सांबांवधत उपक्रम सरुू ठेिण्यासाठी, सुलभतसेाठी अांमलबजािणी 

मार्वदर्वक तत्त्िे जारी केली आहते. 

र्तेकऱयाांसाठी सल्ला  

अ.  वपकाांची काढणी ि मळणी  

 कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीिर, सद्य पररवस्िवतमधे रब्बी वपके पक्वता कालािधीमधे 

आहते.  सिव र्ेतीची कामे िेळेिर झाली आहते त्यामुळे काढणी ि हाताळणी तसेच 

बाजारपेठेत माल पाठिणे अपररहायव आह.े तिावप, सदरील रोर्ाचा प्रसार रोखण्यासाठी 

खबरदारी आवण सुरक्षा उपायाांच ेपालन केले पावहज.े  साध्या उपायाांमध्ये सामावजक अांतर 

ठेिणे, साबणान ेहात धुिून िैयविक स्िच्छता राखणे, मास्क पररधान करणे, सांरक्षक कपडे 

आवण उपकरणे ि यांत्रसामग्री सार् करणे समाविष्ट आह.े  र्ेतीच्या सांपूणव कामात प्रत्येक 

रठकाणी सुरक्षा उपाय आवण सामावजक अांतराांचे अनुकरण करािे. 

 विविध राज्याांमध्ये र्हू कापणीच ेकाम चालु आह े त्यामुळे हािेस्टर ला वजल्याअन्तर्वत 

ि  वजल्याबाहरे परिानर्ी दणे्यात आली आह.े  दरुुस्ती, दखेभाल आवण कापणीच्या कामात 

र्ुांतलेल्या कामर्ाराांची खबरदारी ि सुरवक्षतता सुवनवित करणे आिश्यक आह.े 

 मोहरी ह ेरब्बी ह ेदसुरे महत्त्िाच ेपीक आह.े त्याची काढणी अवन्तम टप्यात आह,े आवण 

वजि ेवजिे आधीच कापणी झाली तेि ेमळणी केली जात आह.े मसूर, मका आवण वमरचीची 

काढणी सुरू आह ेआवण हरभरा वपकाची काढणी जिळ येत आह.े 



 ऊस तोडणी चालु असून उत्तरेत लार्िड करण्याचीही िेळ आली आह े

 र्ेतातील कामापुिी आवण नांतर सिव र्ेतातील वपके, र्ळे, भाज्या तसेच अांडी आवण मासे 

या कामात र्ुांतलेल्या र्ेतकरी, कामर्ार या सिावनी िैयविक स्िच्छता आवण सामावजक 

अांतराच ेउपाय केले पाहीजेत. 

 र्ेतमाल कापणी/ तोडणीच ेकाम  असल्यास, एका व्यिीला एक पट्टी िाटप केली तर काम 

पण योग्य होइल कामर्ाराांच्या दरम्यान ४-५ रू्ट पुरेसे अांतर पण राहील. 

 र्ेतकऱयाांनी आराम करण्याच्या िेळेस, जेिण करताना तसेच मालाची ने-आण 

करताना  र्ेतमाल र्ाडीत भरताना ि उतरिताना दकमान एकमेकाांपासून तीन ते चार 

रु्टाच ेअांतर राखणे आिश्यक आह.े 

 र्क्यतो एकाच रठकाणी र्दी न करता र्ेतीमधील िेर्िेर्ळी कामे कमीत कमी मजुराांमार्व त 

करणे आिश्यक आह,े त्यासाठी र्क्यतो घरातील  माणसाांच्या मार्व तच र्ेती कामे करािीत 

त्यामुळे बाहरेील विषाणूचा प्रादभुावि कमी होण्यास मदत होईल. 

 र्क्यतो मवर्नच्या सायान ेर्ेती कामे करािीत त्यामध्ये कमीत कमी मनुष्यबळाचा िापर 

करािा र्ेती कामासाठी िापरली जाणारी अिजारे, र्ोणी तसेच पॅककां र्च्या र्ोष्टी या सुद्धा 

वनजंतुकीकरण करणे आिश्यक आह.े 

 र्ेतमालाचे ढीर् करण्यासाठी दोन दढर्ामधील अांतर तीन ते चार रू्ट ठेिणे आिश्यक आह े

त्यासाठी र्क्यतो एक ककां िा दोन कामर्ारच िापरािेत. मका आवण भुईमूर् या वपकाांच्या 

मळणीसाठी िापरले जाणारे यांत्राांना वनजंतुकीकरण करािे कारण ही यांत्र ेर्ेतकरी िेर्िेर्ळ्या 

र्टाांमध्ये िापरत असतात. 

 

ब. र्ेतमालाचे काढणीपश् चात साठिणकू ि विपणन व्यिस्िाच्या दरम्यान कराियाच्या उपाय योजना 

 र्ेतकऱयाांनी मालाची िाळिणी, मळणी, धान्य सार् करणे, प्रतिारी करणे ह ेर्ेतािरच करणे 

आिश्यक असत ेयासाठी र्ेतकऱयाांनी तोंडािर मास्क िापरणे आिश्यक आह ेजेणेकरून धूळ 

तोंडािाटे आत जाणार नाही. 

 अन्नधान्य, कडधान्य ह े काढणीनांतर योग्य िेळेस सुकिाि.े साठिणूक करताना दकडींचा 

प्रादभुावि टाळण्यासाठी अर्ोदर िापरलेल्या र्ोणी िापरू नयेत यासाठी साठिणूक र्ोणींच े

पाच टके्क जनांबोळी अकव घेऊन वनजंतुकीकरण करािे. र्ेतमालाची चाांर्ली ककां मत येण्यासाठी 

आिश्यकतेप्रमाणे याांचा िापर करािा. 

 र्ेतकऱयाांनी र्ेतमाल र्ाडीमध्ये भरताना तसेच उतरिताना, बाजारपेठेमध्ये नेताना ि वललाि 

करत ेिेळेस पुरेसे िैयविक सुरवक्षतता उपाय करणे आिश्यक आह.े 

 वबयाण े उत्पादक र्ेतकऱयाांना तयार झालेले वबयाणे कां पनीकड े पाठिण्यासाठी परिानर्ी 

दणे्यात आलेली आह ेयासाठी विकलेल्या वबयाण्याचे पैसे घेत ेिेळी आिश्यक ती काळजी 

घेणे महत्त्िाच ेआह.े तसेच वबयाणे नेते िेळी आिश्यक कार्दपत्रे बरोबर बाळर्णे बांधनकारक 

आह.े 

 येत्या खरीप हांर्ामाच्या दवृष्टकोनातून वबयाणे उत्पादक कां पन्या पॅकेजजांर् विभार् याांना सदरील 

वबयाणे ह ेएका राज्यातून दसुऱया राज्याांमध्ये पाठिण्यासाठी मुभा दणे्यात आलेली आह े

जेणेकरून येणारा खरीप हांर्ाम हा सुरळीत होईल. 



 टोमॅटो, कोबी, फ्लॉिर, काकडी, पालेभाज्या ि इतर भाजीपाला बाजारपेठेमध्ये पाठिताना 

िैयविक सुरवक्षतता उपाय र्ेतकऱयाांनी करणे र्रजेचे आह.े 

 

क. शेतात उभ्या असलेल्या पिकाांबाबतच्या बाबतच्या उिाय योजना 

 गहू वपकविणाऱया बहुताांर् भार्ाांतील तापमान अद्यापही सरासरीपेक्षा कमी आह े त्यामुळे 

र्हू कापणीस दहा ते पांधरा ददिस उर्ीर होण्याची र्क्यता आह ेत्यामुळे र्ेतकरी कोणतीही 

नुकसान न होता २० एवप्रल पयंत र्हू काढू र्कतात, तसेच काढणीस उर्ीर झाला तरी 

र्ेतकऱयाांना विक्री सांदभावत आिश्यक ती उपाय योजना करता येईल. 

 र्ळ वपकाांमध्ये विर्ेषत आांब्यामध्ये र्ळधारणा होत आह ेयासाठी आिश्यक त्या र्िारण्या 

ि पीक सांरक्षण या सांदभावत र्ेतीची कामे करत असताना उपकरणे हाताळणे ही कामे 

करत असताना सािधवर्री बाळर्णे आिश्यक आह े

 भात वपकानांतर घेतल्या जाणाऱया उन्हाळी कडधान्य वपकाांमध्ये पाांढरी मार्ी चे वनयांत्रण 

करणे महत्त्िाच ेआह ेयासाठी िैयविक पातळीिर सांरवक्षत उपाय योजना कराव्यात जेणेकरून 

विषाणूांचा प्रादभुावि रोखता येईल. 


