
कोविड-१९ च्या पार्शिवभूमीिर भारत सरकारच्या मार्वदर्वक सूचना 
लॉकडाउनच्या कालािधीत सुट ददलेली र्ेतीविषयक आणि र्ेतीसंलग्न काम े 

१. पशुवैद्यकीय रुग्णालये 

२ .  कृषी उत्पादनाांच्या खरेदीशी सांबांधीत सांस्था  

३.    राज्य शासनान ेअधधसूधित केल्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार सममतीद्वारे सांिामलत ‘मांडी’  
४ .   शेतकरी व  शेतमजुराांमार्फ त करण्यात येणारी शेतीिी कामे 
५ .   शेतीच्या कामाशी सांबांधधत कस्टम हायररांग सेंटर (सीएिसी) 
६.    खते, कीटकनाशके व बबयाण्यािे उत्पादन व पॅकेजजांग युननट 

७.    जजल्हयाांतगफत  व  जजल्हयाबाहेर शेती ननगडडत मशीनिी ने-आण  

उदा. हावेस्टर, कापणी व पेरणी सांबांधधत मशीन 

या सवलतीांमुळे शेती व शेतीशी सांबांधधत कामे सुलभ होतील जेणेकरून आवश्यक वस्तूांिा 
पुरवठा होईल आणण लॉकडाऊन दरम्यान शेतकऱयाांना कोणतीही अडिण येणार नाही. लॉकडाऊन 
दरम्यान अांमलबजावणीसाठी सांबांधधत मांत्रालये/ राज्य शासन ववभाग आणण कें द्रशामसत प्रदेशाांना 
आवश्यक ददशा ननदेश जारी केले आहेत. 

 (गृह मांत्रालयाच्या मागफदशफक सूिनाांनुसार, भारत सरकार पत्र नां. -४०/०३/२०२०-डीएम-आय (ए) 
दद. २४, २५ आणण २७ मािफ २०२० पररच्छेद क्र. २,४,५,६ अपवाद वगळता, कृषी व शेतकरी कल्याण 
मांत्रालय, भारत सरकार) 

भारत सरकारच्या धोरिात्मक ननदेर्ांच्या आधारे, राज्य सरकारच्या विविध मंत्रालये /विभार्ांनी कृषी 
आणि संबंधधत क्षेत्रार्ी संबंधधत उपक्रम सुरू ठेिण्यासाठी, सुलभतेसाठी अंमलबजाििी मार्वदर्वक तत्त्ि े
जारी केली आहेत. 

र्ेतकऱयांसाठी सल्ला  

अ. वपकांची काढिी ि मळिी : 
• कोववड-१९ च्या पाश्वफभूमीवर, सद्य पररजस्थनतमधे रब्बी वपके पक्वता कालावधीमधे आहेत.  सवफ 

शेतीिी कामे वेळेवर झाली आहेत त्यामुळे काढणी व हाताळणी तसेि बाजारपठेेत माल पाठवणे 
अपररहायफ आहे. तथावप, सदरील रोगािा प्रसार रोखण्यासाठी खबरदारी आणण सुरक्षा उपायाांिे 
पालन केले पादहजे.  साध्या उपायाांमध्ये सामाजजक अांतर ठेवणे, साबणान ेहात धुवून वयैजक्तक 
स्वच्छता राखण,े मास्क पररधान करणे, सांरक्षक कपडे आणण उपकरणे व यांत्रसामग्री सार् करण े
समाववष्ट आहे.  शेतीच्या सांपूणफ कामात प्रत्येक दठकाणी सुरक्षा उपाय आणण सामाजजक अांतराांिे 
अनुकरण करावे. 

• ववववध राज्याांमध्ये गहू कापणीिे काम िालु आहे त्यामुळे हावेस्टरला जजल्हयाअन्तगफत 
व  जजल्हयाबाहेर जाण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.  दरुुस्ती, देखभाल आणण कापणीच्या 
कामात गुांतलेल्या कामगाराांिी खबरदारी व सुरक्षक्षतता सुननजश्ित करणे आवश्यक आहे. 



• रब्बी हांगामातील मोहरी हे दसुरे महत्त्वािे पीक आहे. या वपकािी काढणी अांनतम टप्पप्पयात 
असून जजथे जजथे आधीि कापणी झाली आहे तेथे मळणी केली जात आहे. मसूर, मका आणण 
ममरिीिी काढणी सुरू असून हरभरा वपकािी काढणी जवळ येत आहे. 

• ऊस तोडणी िालु असून उत्तर भागात लागवडीिी वेळ जवळ आली आहे 

• शेतातील कामापुवी आणण कामे झल्यानांतर वपके, र्ळे, भाज्या तसेि अांडी आणण मासे या 
कामात गुांतलेल्या सवफ शेतकरी तसेि कामगार या सवाफनी वैयजक्तक स्वच्छता आणण सामाजजक 
अांतर ठेवण्यािे उपाय करणे आवश्यक आहे. 

• शेतमाल कापणी ककां वा तोडणीिे काम  करत असताांना एका कामगाराला ४ ते ५ 
रु्टािा पट्टा वाटून ददल्यास काम पण योग्य होइल आणण योग्य सामाजजक अांतरही ठेवले 
जाईल. 

• शेतकऱयाांनी आराम करण्याच्या वेळेस, जेवण करताना तसेि मालािी ने-आण करताना  शतेमाल 
गाडीत भरताना व उतरवताना ककमान एकमेकाांपासून तीन ते िार रु्टािे अांतर राखणे आवश्यक 
आहे. 

• शक्यतो एकाि दठकाणी गदी न करता शेतीमधील वेगवेगळी कामे कमीत कमी मजुराांमार्फ त 
करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी शक्यतो घरातील  माणसाांच्या मार्फ ति शेतीकामे 
करावीत ज्यामुळे बाहेरील ववषाणूिा प्रादभुाफव कमी होण्यास मदत होईल. 

• शेतीकामे शक्यतो ममशनच्या साहयाने करावीत, त्यामध्ये कमीत कमी मनुष्यबळािा वापर 
करावा तसेि शेती कामासाठी वापरली जाणारी अवजारे, गोणी तसेि पॅककां गच्या गोष्टी हया 
सुद्धा ननजतंुकीकरण कराव्यात 

•  शेतमालािे ढीग करण्यासाठी दोन दढगामधील अांतर तीन ते िार रू्ट ठेवणे आवश्यक आहे 
त्यासाठी शक्यतो एक ककां वा दोन कामगारि वापरावेत. मका आणण भुईमूग या वपकाांच्या 
मळणीसाठी वापरले जाणाऱया यांत्राांिे ननजतंुकीकरण करावे कारण ही यांते्र शेतकरी वेगवेगळ्या 
गटाांमध्ये वापरत असतात. 
 

ब. र्ेतमालाचे काढिीपर्श चात साठििूक ि विपिन व्यिस्थाच्या दरम्यान कराियाच्या उपाययोजना 

• शेतकऱयाांनी मालािी वाळवणी, मळणी, धान्य सार् करणे, प्रतवारी करणे इत्यादी कामे 
ही शेतावरि करणे आवश्यक असते. यासाठी शेतकऱयाांनी तोंडावर मास्क वापरावा जेणेकरून 
धूळ तोंडावाटे आत जाणार नाही. 

• अन्नधान्ये, कडधान्ये हे काढणीनांतर योग्य वेळेस सुकवावे. साठवणूक करताना ककडीांिा प्रादभुाफव 
टाळण्यासाठी अगोदर वापरलेल्या गोण्या वापरू नयेत यासाठी साठवणूकीच्या गोण्याांिे पाि 
टक्के ननांबोळी अकाफत मभजू घालून ननजतंुकीकरण करावे. शेतमालािी िाांगली ककां मत येण्यासाठी 
आवश्यकतेप्रमाणे याांिा वापर करावा. 

• शेतकऱयाांनी शेतमाल गाडीमध्ये भरताना तसेि उतरावताांना, बाजारपेठेमध्ये नेताांना व मललाव 
करते वेळेस पुरेसे वैयजक्तक सुरक्षक्षततेिे उपाय करणे आवश्यक आहे. 



• बबयाणे उत्पादक शेतकऱयाांना तयार झालेले बबयाण ेकां पनीकडे पाठवण्यासाठी परवानगी देण्यात 
आलेली आहे. यासाठी ववकलेल्या बबयाण्यािे पैसे घेते वेळी आवश्यक ती काळजी घेणे महत्त्वािे 
आहे. तसेि बबयाणे वाहतकू करताांना आवश्यक कागदपते्र बरोबर बाळगणे बांधनकारक आहे. 

• येत्या खरीप हांगामाच्या दृजष्टकोनातून बबयाणे उत्पादक कां पन्या पॅकेजजांग ववभाग याांना सदरील 
बबयाणे हे एका राज्यातनू दसुऱया राज्याांमध्ये पाठवण्यासाठी मुभा देण्यात आलेली आहे, 
जेणेकरून येणारा खरीप हांगाम हा सुरळीत होईल. 

• टोमॅटो, कोबी, फ्लॉवर, काकडी, पालेभाज्या व इतर भाजीपाला बाजारपेठेमध्ये पाठवताना 
शेतकऱयाांनी वैयजक्तक सुरक्षक्षततेिे उपाय करणे गरजेिे आहे. 

क.  र्ेतात उभ्या असलेल्या वपकांबाबत कराियाच्या उपाययोजना 

• गहू वपकववणाऱया बहुताांश भागाांतील तापमान अद्यापही सरासरीपेक्षा कमी असून त्यामुळे गहू 
कापणीस दहा ते पांधरा ददवस उशीर होण्यािी शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी कोणतीही नुकसान 
न होता २० एवप्रल पयतं गव्हािी काढणी करू शकतात, तसेि काढणीस उशीर जरी झाला तरी 
शेतकऱयाांना ववक्री सांदभाफत आवश्यक ती उपाय योजना करणे शक्य आहे. 

• र्ळवपकाांमध्ये ववशेषतः आांब्यामध्ये र्ळधारणा होत असून यासाठी आवश्यक त्या र्वारण्या 
व पीक सांरक्षणाच्या सांदभाफत शेतीिी कामे करत असताना उपकरणे हाताळताांना सावधधगरी 
बाळगणे आवश्यक आहे 

• भात वपकानांतर घेतल्या जाणाऱया उन्हाळी कडधान्य वपकाांमध्ये पाांढऱया माशीिे ननयांत्रण करणे 
महत्त्वािे असून यासाठी वैयजक्तक पातळीवर सांरक्षक्षत उपाय योजना कराव्यात जेणेकरून 
ववषाणूांिा प्रादभुाफव रोखता येईल. 

---- xxx ---- 


