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-------------------------------------------------------------------------------------------------( भाकृअप- भारतीय मका संशोधन सं3था, लु5धयाना यां6या सौ8य याने )
मका :बया;या6या गुणव>ेमुळे व दा;या6या मो?या आकारामुळे र@बी मका Aपकाला
AवAवध उCयोगामधन
अ5धक
ू

माणात महDव Eदले जाते. दस
ु Gया अHीम अंदाजानुसार,

भारताम*ये र@बी हं गामाम*ये (सन २०१९-२०) मका AपकाखालI १५.५४ लाख हे Jटर (तLता १)
MेN आहे आ ण Dयापासून ८२.१९ लाख उDपादन अपेOMत आहे . र@बी हं गामात मका
AपकाखालI सवाPत जा3त MेN :बहार रा8यात जवळपास २.७८ लाख हे Jटर एवढे असून ते
दे शातील एकून र@बी मका MेNा6या १८% एवढे आहे . Dयाखालोखाल पिVचम बंगाल २.११
लाख हे Jटर (१४ टLके) आ ण महाराXY रा8यात १.९८ लाख हे Jटर (१३ टLके) आहे . यानंतर
आंZ दे श १.८३ लाख हे Jटर, ता[मळनाडू १.८१ लाख हे Jटर, तेलंगाणा १.६३ लाख हे Jटर,
गुजरात १.२९ लाख हे Jटर, कनाPटक ०.८७ लाख हे Jटर, उ>र

दे श ०.५९ लाख हे Jटर आहे .

याचबरोबर राज3थान, म*य दे श, झारखंड, ओ^रसा या रा8यातहI काहI

माणात र@बी मका

AपकाखालI MेN आहे . दे शाम*ये र@बी मका Aपकाची आंZ दे श रा8यात सवाPत जा3त
उDपादकता (७६७८ _कलो/हे ) असून Dयाखालोखाल ता[मळनाडू (५४६८ _कलो/हे ), तेलंगणा
(५३८५ _कलो/हे ) व पिVचम बंगाल (५१५८ _कलो/हे ) हे रा8य आहेत. महाराXY रा8याची र@बी
मका Aपकाची उDपादकता फLत (२७१० _कलो/हे ) एवढे आहे . दे शातील सवP रा8यांपैकb आंZ
दे श व तेलंगणा रा8याम*ये सवाPत जा3त संकर (हायcीड) मकाचे :बजोDपादन केले जाते व
ते दे शा6या AवAवध भागात परु Aवले जाते. हे सवP संकर (हायcीड) :बजोDपादन र@बी हं गामात

केले जाते. परं तु मागील काहI वषाPपासून पिVचम बंगाल रा8याम*ये सुCधा मो?या

माणात

संकर (हायcीड) :बजोDपादन र@बी हं गामात घेतले जात आहे व हे रा8य मका संकर (हायcीड)
:बजोDपादन कfg hहणून नवीन उदयास येत आहे . महाराXY रा8यातील र@बी हं गाम मका
Aपकाचे संकर (हायcीड) :बजोDपादन घे;यास अDयंत अनुकूल असून शेतकरI बांधवानी याचा
फायदा घे;याची गरज आहे व कमी पा;यात अ5धक आ5थPक नफा [मळव;याची संधी घालवू
नये.
स*या6या लॉकडाऊन6या काळात शेतकरI, शेतमजरू , कृAष Aवभागातील/AवCयापीठातील
सवP अ5धकारI, कमPचारI व इतर Aवभागातील अ5धकारI, कमPचारI, सवP Eहतधारक यांनी
कोरोनाचे (कोlहIड-१९) पाVवPभूमीवर 3वत:ची सरु Mा बरोबरच मका Aपकाची सवP

कारची

काळजी घेणे गरजेचे आहे .
त0ता १: AवAवध रा8यातील र@बी मका AपकाखालIल MेN (हे ) आ ण वाढI6या अव3था दस
ु रे
अंदाजपNक नुसार (२०१९-२०)
रा2य

3े4 (हे )

स7याची मका 8पकाची ि थती /अव था

:बहार

२७८.४

दाणे भर;याची अव3था

पिVचम बंगाल

२१०.६

दाणे भर;याची अव3था

महाराXY

१९८.३

काढणी6या जवळची अव3था

आंZ दे श

१८३.०

काढणी अव3था

ता[मळनाडू

१८०.७

काढणी अव3था

तेलंगणा

१६३.०

काढणी अव3था

गुजरात

१२९.४

काढणी अव3था

कनाPटक

८७.४

काढणी6या जवळची अव3था

उ>र

दे श

५९.०

दाणे भर;याची अव3था

इतर रा8य

६४.६

दाणे भर;याची अव3था/ काढणी अव3था

भारत

१५५४.४

भारत दे शामधील मका Aपक घेणारे

दे श ५ Aवभागाम*ये Aवभागले आहे त. ते खालIल माणे

8वभाग

रा2य

Cवीपक पीय Aवभाग (PZ)

महाराXY, आंZ दे श, तेलंगणा, कनाPटक, ता[मळनाडू

म*य पिVचम Aवभाग (CWZ)

राज3थान, म*य दे श, छतीसगड, गुजरात

उ>र

पंजाब, ह^रयाणा, Eद लI, उतराखंड (मैदानी भाग),

पिVचमी

मैदानी

Aवभाग

(NWPZ)

उ>र

दे श (पिVचम भाग)

उ>र पव
ू t मैदानी Aवभाग (NEPZ)

:बहार, झारखंड, ओडीसा, उ>र

दे श (पव
ू P भाग),

पिVचम बंगाल
उ>र पवPतीय Aवभाग (NHZ)

जhमू काVमीर, Eहमाचल

दे श, उतराखंड (पवPतीय

भाग), उ>र पूवP पवPतीय भाग - मेघालय, [सLकbम,
आसाम, :Nपुरा, नागालँ ड, म णपूर, अxणाचल

दे श

<वीपक=पीय 8वभाग Peninsular Zone (PZ) :
र@बी

मका

उDपादनासाठy

Cवीपक पीय

Aवभाग

पयाPवरणzX{या

एक

महDवाचा

दे श/Aवभाग आहे . या Aवभागाम*ये ८ लाख हे Jटर पेMा जा3त MेNावर र@बी हं गामात मका
Aपक घेतले जाते. जेणेक|न चांग या गण
P उ>म
ु व>ापव
ू क

तीची मका धा य; खाCय उCयोग

तसेच 3टाचP उCयोगाला [मळू शकते. या Aवभागाम*ये महाराXY, आंZ दे श, तेलंगणा, कनाPटक
व ता[मळनाडू रा8याचा समावेश होतो. सCयि3थती म*ये महाराXY रा8यात मका Aपक दाणे
भर;या6या ते परIपLक हो;या6या अव3थेत आहे . Cवीपक पीय Aवभागात मका पीक पJव
होऊन कापणीला आलेले आहे . परं तु संकर (हायcीड) :बजोDपादन MेNाम*ये कापणी यापूवtच
सु| झालI आहे .
भारतामधील Cवीपक पीय

दे शाम*ये, जेथे मका पीक कापणी6या अव3थेत आहे , तेथे

दे शातील लॉकडाउन प^रि3थतीचा Aपकाची काढणी, Aपक वाळवणे व दाणे काढणे (शे[लंग
ऑपरे शन) इDयादI वर अंशतः प^रणाम हो;याची शLयता आहे .

:बयाणे उDपादन,

_€या,

पॅ_कंग आ ण वाहतुकbवरहI प^रणाम होईल. तथाAप मका Aपक काढणी, कापणी व

_€या

ऑपरे शन यंNा6या साहयाने पण
ू P करता येतात. या सवP
Dया सवP

_कयाचे यां:Nकbकरण झाले अस याने

_€या यंNां6या साहƒयाने लवकर पण
ू P कराlयात. Dयामळ
ु े जा3त मजरु ांची/ सामEू हक

_कंवा जा3त गद„ न करता Dया पण
ू P कराlयात. जेणेक|न कोरोनाला आपण दरू ठे ऊ शकतो.
आपणास माहIत आहे कb, :बयाणे उDपादन आ ण
वेगळे वेग†या Eठकाणी आहे त, Aवशेषता: दे शातील आंZ

_€या करणारे

क प भौ…तकzX{या

दे श आ ण तेलंगणा दोन रा8यांम*ये

हI प^र3थीती आहे . लॉकडाऊनमुळे :बया;याची आंतररा8यीय वाहतूक Aवनाअडथळा होणे
गरजेचे आहे .
संयुJत हाव‡3टर (एक:Nत कापणी करणारI यंN)े यां6या आंतररा8यीय वाहतुकbस
परवानगी आहे , 8यामुळे काढणी, कापणी, मळणी शे[लंग सारखे सवP कामे करणे सुलभ होत
आहे . तथाAप संयुJत हाव‡3टर (एक:Nत कापणी करणाGया यंNांच)े चालक _कंवा :बयाणे वाहतूक
करणारे वाहन चालक हे एका रा8यातून दस
ु र्या रा8यात जात अस याने कोरोना (कोAवड १९)
6या

साराची भीती मनात राहते. अVया प^रि3थतीत :बयाणे वाहतूक करणाGया वाहन _कंवा

हाव‡3टर चालकांना सवPसामा यांशी [मसळून न दे ता काटे कोरपणे अ[ल‰त ठे ऊन इतरांना
कापणी, मळणी, वाहन भरणेचे कामकाज कर;यासाठy मुभा EदलI जाऊ शकते. Dयांनी Dयांचे
काम करत असताना कोणाहI बरोबर एकN यायचे नाहI. कोरोना आजाराचे लMण Eदस यास
Dयां6या आरोŠयाचे काळजीपूवक
P परIMण करणे गरजेचे आहे .
मका धा य Aव€b करणेपव
ू t Dयाची Aपक कापणी, काढणी, मळणी करताना आ ण
काढलेला मका उ हात वाळवताना योŠय

कारे सामािजक अंतर राखणे, मा3क/ xमालाचा

वापर करणे, त‹ड, नाक, चेहरा lयवि3थत झाकून घेणे आ ण इतर 3व6छतेAवषयक सवP
सुरOMततेची काळजी घेणे गरजेचे आहे . मजुरांनी पीक काढणी/कापणी करताना एकमेकाचे
Aवळे /खरु पे, खोरे _कंवा इतर साEहDय वाप| नये _कंवा वापर यास …नजŒतुकbकरण क|न योŠय
काळजी घेऊन वापरावे. मजुरांनी काम सुx करताना व काम संप यावर हात साबणाने 3व6छ
धव
ु ावे, Dयांना …नजŒतुकbकरण करणारे रसायन उपल@ध क|न दे ऊन 3व6छता राख;यास
सांगणे अDयंत गरजेचे आहे .
हाव‡3टर (एक:Nत कापणी करणारI यंN)े उपल@ध नस यास मजरु ांची जा3त हालचाल
_कंवा वदP ळ टाळ;यासाठy कापणी आ ण शेतात काम कर;यासाठy 3था…नक पातळीवर •ात
आ ण उपल@ध कामगारांना

ाधा य Cयावे, बाहे र गावाव|न मजरू /कामगार आणू नये. :बयाणे

_€या करणाGया य…ु न{सम*ये फLत आवVयक कमPचारI व मजरू ांम*ये काम करावे.
आवVयक कुशल कमPचाGयांनी वेगवेग†या वेळेत काम करावे व असे काम करताना सामािजक
अंतर राखणे, मा3क लावणे, साबणाचा वापर, …नजŒतक
ु bकरण करणारे

रसायन आ ण

3व6छताAवषयक योŠय उपाययोजना कर;याची खबरदारI Žयावी. मका :बया;याची बीज
_€या व पॅकेिजंग पण
ू P झा यावर 8या भागात/Eठकाणी मका :बयाणे ख^रप हं गामासाठy6या
Aव€b साठy पाठवायचे आहे Dया अगोदर वाहतक
ु bपव
ू t जा;याआधी :बया;याची पा_कटे
योŠय कारे धरु ळणी _कंवा …नजŒतक
क|न Žयावे. :बयाणे कंप यांनी/ उDपादकांनी Dयांची
ु
:बयाणे गोदामे तसेच :बया;याचे पा_कटे हाताळणारे कामगार यांची वारं वार धरु ळणी करणे,
…नजŒतक
ु करणे आ ण 3व6छतेसाठy वेळोवेळी हात धण
ु े इ. …नजŒतक
ु bकरण याAवषयी Aवशेष

खबरदारI घेणे गरजेचे आहे . असे मका :बयाणे पा_कटे Aवतरण करणारे घाऊक lयापारI,
िज हा, तालुका, गाव पातळीवरIल Aवतरक यांनी
काळजी

घेणे

बंधनकारक

आहे .

Dयेकानी

Dयेकांनी आपआप या 3तरावर असी

आपआप या

3तरावर

:बया;याची

पा_कटे

योŠय कारे धरु ळणी _कंवा …नजŒतुक क|न Žयावे. मजूर/ कामगारांना वेळोवेळी 3व6छतेसाठy
हात धण
ु े, …नजŒतुकbकरण रसायन उपल@ध क|न दे ऊन याAवषयी Aवशेष खबरदारI घेणेAवषयी
मागPदशPन करावे. यामुळे :बयाणे आ ण :बया;यांचे पा_कटे यांमधन
शेतकGयांना कोरोना
ू
(कोAवड १९) सं€मण होणार नाहI.
Cवीपक पीय भारताम*ये hहणजे महाराXY रा8या6या काहI िज हाम*ये िजथे मका
Aपकाची धा य उDपादनासाठy लागवड केलI जाते, तेथे शेतकGयांना धा य वाळवणे (कोरडे
करणे), कणसे सोलणे आ ण Dयानंतर6या Aव€bचा Nास सहन करावा लाग;याची शJयता आहे .
कारण कापणीनंतर6या

_€या करताना शेतकGयांना मजुरांची उपल@धते6या सम3येचा सामना

करावा लागणार अस याने Dयांना आपCज य Aव€bसार•या सम3येस सामोरे जावे लाग;याची
शJयता आहे . कृषी उDपन बाजार स[मती _कंवा वेगेवेग†या पशुखाCय तयार करणाGया
कंपनीसाठy _कंवा इतर उCयोगासाठy, मंडईम*ये मका धा य खरे दI हमीभावाने होत आहे का
याची खाNी करता येईल यासाठy शासनाने ल•य दे ;याची गरज आहे . तालक
ु ा पातळीवर मका
धा या6या साठवणुकbची सोय केलI जाऊ शकते जेणेक|न शेतकGयांना आपCज य Aव€b
करणेस भाग पाडता येणार नाहI. एखाCया Eठकाणी पाऊस _कंवा गारपीटIमुळे Aपकाचे नुकसान
झाले अस यास शासनाने Dया Aपकासाठy शेतकGयांना योŠय मोबदला दे ऊन संकटH3त
शेतकGयांना वाचव;यासाठy

यDन करणे आवVयक आहे .

अVया कारे योŠय सामािजक अंतर ठे ऊन, शेतातील कामे करताना एकमेकाची औजारे
(Aवळी, खरु पे, खोरे इ.) न वापरता (वापर यास योŠय …नजŒतुकbकरण क|न), मा3क लावून,
नाक, त‹ड, चेहरा lयवि3थत झाकून घेऊन, काम सुx कर;यापूवt व संप यावर हात साबणाने
3व6छ धऊ
ु न, हाताला …नजŒतुकbकरण करणारे रसायन वाप|न मका काढणी, मळणी, वाहतूक
ते येणाGया खरIप हं गामासाठy कृषी कfg म*ये :बयाणे उपल@ध होऊ पयŒत

Dयेक Eठकाणी

काळजी/ खबरदारI घेत यास कोरोनाचे (कोlहIड-१९) पाVवPभूमीवर आपDकालIन परIि3थतीत
मका Aपक शेतकGयानां तारणहार ठ| शकते.
(भाकृअप- भारतीय मका संशोधन सं3था, ल5ु धयाना यां6या सौ8य याने)
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