भारतीय कृषव अनुशंधान ऩररवद (आयशीएआर) ने रब्बी षऩकाची काढणी, मलणी
ळ काढणीऩश्यात शाठळणक
ू ळ षळऩणन याशाठी covid-19 च्या उद्रे क ळ प्रशार
काऱाळधीत ऩढ
ु ीऱप्रमाणे शल्ऱा ददऱा आषे .

षऩकांची काढणी ळ मलणी :COVID-19 च्मा उद्रे क ल प्रवाय कारालधीत यब्फी पऩके ऩरयऩक्लतेच्मा अलस्थेत आशे त. फाजायऩेठेतीर
शारचार ॊवश उत्ऩादनाची काढणी ल शाताऱणी कयणे अऩरयशामय आशे कायण ळेतीची काभे लेऱेलय झार
ऩाहशजेत. तवेच ककड ल योगाचा प्रादब
ु ायल योखण्माफयोफयच वाभाजजक स्लच्छता ल वयु क्षषतेच्मा खफयदाय च्मा
उऩाममोजनाॊचे ऩारन केरे ऩाहशजे. मा उऩामाॊभध्मे वाभाजजक अॊतय ठे लणे, वाफणाने शात स्लच्छ धल
ु न
ू

लैमजक्तक स्लच्छता याखणे, पेव भास्क ऩरयधान कयणे, वॊयषक कऩडे आणण उऩकयणे ल मॊत्रवाभग्री स्लच्छ
कयणे मा फाफीॊचा वभालेळ शोतो. ळेतालय काभ कयणाऱ्मा रोकाॊवोफतच वलाांनी covid-19 चा वॊवगय
टाऱण्मावाठी प्रत्मेक टप्पप्पमालय काऱजी घेणे भशत्लाचे आशे .
१. गशू पऩकाची काढणी जलऱऩाव ऩूणय शोत आर अवून त्मावाठी भोठे गशू काऩणीमॊत्र याज्माभध्मे
तवेच आजूफाजूच्मा याज्मात लाऩयण्माव ऩयलानगी दे ण्मात आर आशे . वदय मॊत्राॊची
दरु
ु स्ती,दे खबार कयण्माऱ्मा ल शाताऱणाऱ्मा काभगायाॊनी तवेच ळेतकय /ळेतभॊजुय ल त्माचे कुटुफातीर
वदस्म Covid-19 चा वॊवगय टाऱण्मावाठी खफयदाय ल काऱजी घेणे आलश्मक आशे ..

२. भवूय, भका आणण मभयची पऩकाची काढणी वुरू अवून आणण शयबया पऩकाची अॊततभ टप्पप्पमात आशे .

३. पऱ पऩकाॊभध्मे आॊफा, द्राष, केऱी तवेच बाजीऩारा पऩकाॊवश वलय पऩकाॊची काढणी/भऱणी
कयणेवाठीच्मा काभालय अवरेल्मा वलय ळेतभजुय/ळेतकऱ्माॊनी लैमजक्तक स्लच्छता आणण वाभाजजक
अॊतय ठे लणे उऩाममोजनाॊचा अलरॊफ कयणे अत्मॊत आलश्मक आशे .

४. शाताने काढणी कयत अवरेल्मा काभगायाॊनी एकभेकाॊभध्मे ४-५ पूट अॊतय याश र माची दषता
घ्माली.त्माचफयोफय काढणी आणण लेचणी कयताना तोंडारा भास्क रालाला आणण ठयापलक अॊतयाने
शात स्लच्छ धल
ु ालेत.

५. जेलताना,पलश्ाॊती घेताना,ळेतभार गाडीत चढलत अवताना ल उतयलत अवताना दोन व्मक्तीभध्मे
३-४ पूट अॊतय याश र माची दषता घेण्मात माली. ळेताभध्मे काभ कयताना काभगायाॊची जास्त गदी
शोणाय नाश माची काऱजी घ्माली.

६. ळेतात काढणी कयत अवताना अनोऱखी व्मक्तीव प्रलेळ दे ऊ नमे.
७. ळेतभाराची काढणी

कयण्मावाठी ळक्म

अवल्माव

मॊत्राॊचा लाऩय

कयण्मात

माला.तवेच मॊत्र

शाताऱण्मावाठी आलश्मक काभगाय उऩजस्थतीत याशतीर अवे ऩशाले.
८. काढणी मॊत्राॊचा लाऩय केल्माव वदय मॊत्र,े ळेतभार वाठलून ठे लामच्मा गोण्मा ल इतय वाहशत्म

लाऩयण्माऩूलन तनजांतुक करून घेणे आलश्मक आशे . मॊत्राचा लाऩय झाल्मानॊतयहश तनजांतुक करून
ठे लाले.

९. भका ल बई
पऩकाची काढणी कयताना वाभातमक मॊत्र अवल्मा कायणाने काढणी मॊत्राची
ू भग
ू
स्लच्छता ल तनजांतक
ु ीकयण करून भगच काढणी कयाली.

ळेतभार काऩणी,वाठलणूक ल पलऩणन :१. श्लवनभागायचा वॊवगय, एयोवोर आणण धऱ
ू कणाॊऩावून फचाल कयण्मावाठी काढणी, भऱणी, वुकलणी,
भाराची प्रतलाय कयताना ल ऩॅकेजजॊग कयताना वलय ळेतकय / काभगायाॊनी चेशऱ्मारा भास्क रालणे
आलश्मक आशे .
२. ळेतात / घयात काऩणी केरेरे धान्म, ज्लाय /फाजय , डाऱीॊच्मा वाठलण कयण्मा अगोदय मोग्म लाऱलन
ू
घ्मा आणण ककडीॊचा प्रादब
ु ायल योखण्मावाठी भागीर शॊ गाभात ज्मा ज्मूट पऩळव्माचा लाऩय केरा आशे
त्मा

ऩुन्शा लाऩय करू नका . ५ टक्के

घ्माव्मात.

कडुतनॊफ द्रालणात वाठलणुकीच्मा पऩळव्मा तनजांतुक करून

३. ळेतकऱ्माॊच्मा ळेतभाराव मोग्म बाल मभऱे ऩमांत वाठलणूक कयण्मावाठी ऩुयेश्मा प्रभाणात ज्मूट
पऩळव्माॊची उऩरब्धता ल त्माचफयोफय ळेतभार वाठलण्मावाठी गोदाभ, ळीतगश
ृ ल लेअय शाउवची
वोम अवाली.

४. ळेतभाराची काढणी केल्मानॊतय ळेतभाराची शाताऱणी, लाशतूक कयताना तवेच प्रत्मष मरराल
प्रकिमेत बाग घेताना लैमजक्तक ल वाभाजजक स्लच्छता ल एकभेकाॊभध्मे ४-५ पूट अॊतय याश र
माची दषता घ्माली.

५. बफमाणे उत्ऩादन कयणाऱ्मा वलय ळेतकऱ्माॊनी बफमाणाॊचा ऩयु लठा बफमाणे कॊऩनीरा कयताना आलश्मक
ती वलय कागदऩत्रे वोफत ठे लालीत.

६. टोभॅटो, कायर , हशयव्मा ऩारेबाज्मा, काकडी,कोफी आद बाज्माॊचे थेट पलऩणन/ऩयु लठा कयताना लय र
प्रभाणे खफयदाय घ्माली.

कोषळड-१९ चा शंशगग टालण्याशाठी तशेच प्रशार रोखण्याशाठी खाऱीऱप्रमाणे उऩाययोनना
करण्यात याव्यात :-

 खय ऩ शॊ गाभ रषात घेता ळेतकऱ्माॊना आलश्मक ल उऩरब्ध बफमाण्माॊचा, वक्ष्
ू भभर
ू द्रव्मे,जैपलक

खते,वेंद्र म खते माॊचा ऩुयलठा वुयऱीत शोण्मावाठी पलपलध कृपऴ वेला केंद्र, बफमाणे ल खते ऩुयलठा
कयणाऱ्मा वॊस्था,बफमाणे प्रभाणीकयण वॊस्था, लाशतूक कयणाऱ्मा मॊत्रणा, वॊफधधत अधधकाय

ल

कभयचाय माॊना ऩयलानगी ऩत्र /ऩाव जजल्शाधधकाय /जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकाय माॊचे भापयत
दे ण्मात माले.

 कृपऴ षेत्रात पलपलध ऩातऱीलय काभ कयणाऱ्मा काभगाय लगायव, ळेतकऱ्माॊना,तॊत्रस, भदतनीव, लाशन
चारक माॊचे कोपलड-१९ ऩावून वॊयषण कयण्मावाठी जजल्शाधधकाऱ्माॊभापयत घडडऩबत्रका, ऩत्रके,
भाहशती ऩुजस्तका माद्लाये प्रततफॊधात्भक उऩामोजना ल काऱजी कळी घ्माली माॊची भोठमाप्रभाणलय
जनजागत
ृ ी कयण्मात माली.

 खते,बफमाणे ल इतय कृपऴ वाहशत्म माॊची लाशतूक इतय याज्मातून आऩल्मा याज्मात/जजल््मात शोत
अवेर तय वॊफधधत जजल्शा अधधषक कृपऴ अधधकाय माॊनी त्मा वाहशत्माची ऩडताऱणी कयाली.

 पऩक

काऩणी

प्रतततनधी,ळेतकय

प्रमोगावाठी

उऩजस्थत

याशणाऱ्मा

वलय

अधधकाय

,कभयचाय ,

पलभा

कॊऩनीचे

माॊना वदय काभावाठी ऩयलानगी ऩत्र/ऩाव दे ण्मात मालेत. पऩक काऩणी प्रमोगाची

वलय भाहशती बयण्मावाठी भोफाईर अॉऩ लाऩयणे फॊधनकायक आशे .

 अततलष्ृ ट , गायऩीट,दष्ु काऱ मावायख्मा नैवधगयक आऩत्तीभऱ
ु े ळेतीचे,ळेतभाराच्मा नक
ु वानाची भाहशती
ळावनाव वादय कयणे अतनलामय याश र.

 ळेतभार काढणीनॊतय कृपऴ उत्ऩन्न फाजाय वमभतीभध्मे ळेत भाराची आलक-जालक कयताना

वॊफधधत ळेतकऱ्माॊना, लाशन चारकाॊना, काभगायाॊना ऩाव दे ण्मात माला तवेच कोपलड-१९ चा वॊवगय
टाऱण्मावाठी प्रततफॊधात्भक उऩाममोजनाॊफाफत जनजागत
ृ ी कयण्मात माली.

कोषळड-१९ च्या ऩाश्ळगभम
ू ीळर कृषव यांत्रिकीकरण शंदभागत मागगदऴगक शच
ू ना :रॉकडाऊनच्मा कारालधीत वुट हदरेर ळेतीपलऴमक आणण ळेती वॊरग्नकाभे




ळेतकय ल ळेत भजुयाॊभापयत कयण्मात मेणाय ळेतीची काभे.

ळेतीच्मा काभाॊळी वॊफधधत कस्टभ शामरयॊग वेंटय (कृपऴ औजाये फॉक )

जजल््माॊतगयत ल जजल््माफाशे य ळेती तनगडीत भळीनची ने आण उदा.शालेस्टय,काऩणी ल ऩेयणी
वॊफधधत भमळन्व



पऱे ल बाजीऩारा पऩकाॊचे उत्ऩादन, काढणी ल ऩॅकेजीॊगवाठी रागणाये वाधन वाम्रगी तवेच
मवॊचनावाठी रागणाय इॊजजन ल उऩकयणे

ऴेतकऱयांशाठी शल्ऱा :अ) षऩकांची काढणी ळ मलणी 

याज्मात काश जजल््माॊभध्मे गशू,भोशय ,भका मावायख्मा पऩकाॊच्मा काढणी /काऩणीची काभे वुरु आशे त.
वदय काभाॊवाठी कम्फाईन शालेस्टय, ट्रॅ क्टय ककलाॊ इॊजजन ऑऩये टेड शालेस्टय मावायख्मा मॊत्राॊचा लाऩय
कयण्मात मेतो. तवेच ज्मा हठकाणी अळा स्लरुऩाची मॊत्रे उऩरब्ध नाश त अळा हठकाणी भजुयाॊचे
वशाय्माने काऩणी करून थ्रेळय द्लाये भऱणी कयण्मात मेते वदय मॊत्राॊच्मा गालाॊतगयत/ तारक्
ु माॊतगयत/
जजल््माॊतगयत लाशतुकीवाठी ऩयलानगी दे ण्मात आरेर आशे . भात्र मावाठी लैमक्तीक ल वाभाजजक
वुयषेच्मा वलय उऩाम मोजना कयणे आलश्मक आशे .



ज्मा हठकाणी भजुयाॊभापयत काभे कयलून घेण्मात मेतात अळा हठकाणी दोन भजुयाॊभध्मे ४-५ पूट अॊतय
याश र माची दषता घ्माली ल वुयषेच्मा वलय उऩाम मोजना कयणे आलश्मक आशे .



ळेतीची काभे ळक्मतो मॊत्राॊच्मा वशाय्मानेच कयण्मात मालीत ल कभीत कभी भनुष्मफऱ लाऩयरे जाईर
माची दषता घ्माली. तवेच ळेतीकाभावाठी लाऩयण्मात मेणाऱ्मा मॊत्रवाभुग्रीचे तनजांतुकीकयण कयण्मात
माले.



पलपलध मॊत्रालय काभ कय त अवताना भास्क,वॅतनटामजय,दोन भजयु ाॊभध्मे आलश्मक अॊतय ठे लणे
मावायख्मा प्रततफॊधात्भक वयु षेच्मा वलय उऩाम मोजना कयणे आलश्मक आशे .

ब) ऴेतमाऱाचे काढणी ऩश्चात शाठळणूक ळ षळऩणन व्यळस्थाऩन - तमाय झारेरा ळेतभार ट्रॅ क्टय अथला
इतय लाशतुकीच्मा वाधनाॊभध्मे बयताना, लाशतक
ू कयताना,उतयलताना ल फाजायऩेठेभध्मे नेताना

COVID-19 च्मा उद्रे क ल प्रवाय प्रततफॊधात्भक वुयषेच्मा वलय उऩाममोजना कयणे आलश्मक आशे .

क) ऴेतात उभ्या अशऱेल्या षऩकांबाबत कराळयाच्या उऩाययोनना - ऩीक वॊयषणाच्मा वॊदबायत ळेतीची
काभे कयत अवताना उऩकयणे शाताऱताना

पलऴफाधा शोऊ नमे माफाफत वालधधगय

आलश्मक आशे .
*-*-*-*-*-*-*-

फाऱगणे

