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शलाभान अदंाजालय आधारयत कृऴी वल्रा वमभतीची वाप्ताहशक फैठक हद. ०२/०६/२०२० 
जजल्शा : ऩणेु 

भागीर आठलडमाच ेशलाभान : 
भागीर आठलडमाच ेशलाभान : ऩुणे ऩरयवयात भागीर आठलडमात कभार ताऩभान ३७.० त े४०.० अंळ वेल्सवअव तय ककभान 
ताऩभान २१.० त े२५.२ अंळ वेल्सवअवच्मा दयम्मान शोते. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ६१ त े८८ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता २६ 
त े७५ टक्के शोती. लाऱ्माचा वयावयी लेग ताळी ५.६ त े१०.४ कक.भी. शोता. भागीर आठलड्मात २.९ मभभी एलढा ऩाऊव झारा.  

शलाभान अंदाज : मा आठलडमात ऩुणे ल्जह्मात कभार ताऩभान २८ त े३६ अंळ वेल्सवअव, तय ककभान ताऩभान २२ त े२६ अंळ 
वेल्सवअवच्मा दयम्मान याशीर. वकाऱची वाऩेष आर्द्रता ८२ टक्के तय दऩुायची वाऩेष आर्द्रता ५५ टक्के दयम्मान याशीर. लाऱ्माचा 
वयावयी लेग ताळी १३ त े३५ कक.भी. दयम्मान याशीर. आकाळ ढगाऱ याशीर. लाऱ्माची ददळा नैऋत्मेकडून ईळान्मेकड ेयाशीर. 
 

भागीर आठलड्मातीर शलाभान 

(२६/०५/२०२० त े०१/०६/२०२०) 
शलाभान घटक 

ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(०२/०६/२०२० त े०६/०६/२०२०) 
26 27 28 29 30 31 1 हदनांक 3 4 5 6 7 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 ऩाऊव (मभभी) 78 120 12 9 6 

40.0 37.4 37.5 37.0 37.5 37.9 37.4 कभार ताऩभान (अ.ंवे.) 33 28 33 35 36 

25.2 23.8 23.8 23.9 24.4 24.9 21.0 ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 26 22 25 24 24 

              ढग जथथती (आकाळ) 8 8 6 2 1 

61 72 67 71 70 73 88 वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 83 85 83 80 79 

42 26 31 31 30 33 75 दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 49 74 57 50 47 

6.9 8.2 9.5 10.4 9.9 7.2 5.6 लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 35 21 13 17 15 

              लाऱ्माची हदळा (अळं) 145 244 244 246 251 

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलथथा कृषऴ षलऴमक वल्रा 
शलाभान वायांळ/ इळाया बायतीम शलाभान खा -त्माच्मा अंदाजानुवाय अयफी वभुर्द्ाभध्मे ननभारण झारेसमा चक्री लादऱाभुऱे 

ल्जसह्मात ददनांक ०२ ल ०३ जून योजी फशुतांळ दठकाणी, दद. ०४ जून योजी अनेक दठकाणी, दद. ०५ 
ल ०६ जून २०२० योजी काशी दठकाणी ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे. 
ईळाया : ददनांक ०२ जून २०२० योजी तुयऱक दठकाणी भेघगजरना, वलजांचा कडकडाट ल वोवाट्माच्मा 
लाऱ्मावश (लाऱ्माचा लेग ताळी ४० – ५० कक.भी.) जोयदाय ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे. ददनांक ०३ 
जून २०२० योजी अनेक दठकाणी जोयदाय त ेअनत जोयदाय तवेच तुयऱक दठकाणी भुवऱधाय ऩाऊव 
ऩडण्माची ळक्मता अवून ददनांक ०४ जून २०२० योजी तुयऱक दठकाणी जोयदाय ऩाऊव ऩडण्माची 
ळक्मता आशे.  

वाभान्म वसरा  ऩाऊवाची ळक्मता अवसमाने काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वंयषण शोण्माच्मा दृष्टीने मोग्मयीत्मा 
झाकून ठेलालीत. ऩाऊवाऩावून फचालावाठी उघडमालयीर धान्म वुयक्षषत स्त्थऱी शरलाले. 

 जनालये वुयषीत दठकाणी फांधालीत. 
 ऩक्ल पऱांची ल पऱबाजांची रलकयात रलकय काढणी कयाली.  
 काढणी केरेसमा वऩकांची ल धान्माची वुयक्षषत स्त्थऱी वाठलणूक कयाली. 
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 ऩालवाचा अंदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली. 
 खयीऩ शंगाभाभध्मे वऩक घेण्मावाठी वलद्माऩीठ वलक्री कें र्द् ककंला ळावन भान्मता प्राप्त वलक्री कें र्द् 

मांकडून बफमाणे खयेदी कयाले.    

आंफा 
पऱ ऩक्लता त े

काढणी  
अलस्त्था 

आंब्मालयीर पऱभाळीच्मा ननमंरणावाठी मभथथर मुजेनॉर मुक्त यषक वाऩऱे फागेभध्मे एकयी ८-१० 
माप्रभाणे रालालेत. ऩक्ल झारेसमा आंब्माची काढणी ळक्मतो वकाऱी दशाऩुली ककंला दऩुायी ४ नंतय 
कयाली तवेच आंफा पऱांची लाशतुक ळक्मतो वंध्य़ाकाऱी कयाली.  तमाय झारेरी आंब्माची पऱे 
काढून वुयक्षषत दठकाणी वऩकण्मावाठी ठेलाले. 

बेंडी ल 
टोभॅटो 

पऱधायणा  
बेंडी ल टोभॅटोलयीर पऱऩोखयणा-मा अऱीच्मा व्मलस्त्थाऩनावाठी ककडरेरी पऱे भातीत ऩुरुन 
टाकालीत तवेच डसेटाभेथ्रीन २.८ % ईवी ८ मभरी ककंला ल्क्लनॉरपॉव २५ % ईवी २० मभरी ककंला   
रॅम्ब्डा वामशॅरोथ्रीन ५% ईवी ६ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

बात ऩूलर तमायी  

बात वऩकावांठी योऩलाटीका तमाय कय ण्माच्मा दृष्टीने ऩुलरतमायी कयाली. १ शेक्टय षेर रागलडीवाठी 
१० गुंठे योऩलाटीका तमाय कयाली. ऩेयणीवाठी वुधारयत/ वंकरयत  लाणांच े बफमाणे ळावकीम 
मंरणेकडून/ कृवऴ वलद्माऩीठांच्मा वलक्री कें र्द्ाकडून उऩरब्ध करुन ठेलाले.  बात तूवाची याख उऩरब्ध 
करुन ठेलाली.  गादीलापे तमाय कयताना १ भी रंुदीच,े १५ वेभी उंचीच ेल आलश्मकतनुेवाय रांफीच े
गादीलापे तमाय करुन ठेलाले. लापे तमाय कयताना २५० ककरो ळेणखत प्रनत गुंठा भातीत मभवऱाले. 

केऱी  झाड ेऩडू नमेत म्शणून ल लजनाने भोठ्मा अवरेसमा घडाव गजेप्रभाणे फांफूच्मा ककंला 
ऩॉरीप्रोऩेरीनच्मा ऩाट्मांच्मा वह्मामाने झाडांना/ घडाना आधाय/ टेकू द्माला. केऱीच्मा फुंध्माजलऱ 
लाढणायी वऩसरे ननममभत काऩालीत तवेच केऱीलयीर जुनी लाऱरेरी ल योगट ऩाने काऩून फाग 
स्त्लच्छ ठेलाली.  

मरफंू लगीम 
वऩके 

 मवट्रव वामरा मा यव ळोऴणाऱ्मा ककडीच्मा ननमंरणावाठी १० मभरी ल्क्लनॉरपॉव २५% प्रलाशी ककंला 
५.५ मभरी नोलारुयॉन १०% प्रलाशी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायाले. 

जनालयांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जनालयांना ऩोटातीर जंताच्मा ननमंरणावाठी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जंतनाळक ऩाजाले. 
जनालयांना योग प्रनतफंधक उऩाम म्शणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण करून 
घ्माले तवेच जनालयांना ल ऩक्षमांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ल थंड ऩाणी द्माले.   

*हटऩ : ळेतकयीफंधूनी षऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयताना थलत:ची मोग्मती खफयदायी/ काऱजी घ्माली. 
 

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलारनुभान : प्रादेमळक शलाभान ऩूलारनुभान कें र्द्, भुंफई.  
२) भागीर शलाभान : बायत भौवभ वलसान वलबाग लेधळाऱा , कृ.भ.वल., ऩुणे 
दठकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  ०२.०६.२०२० 

थलाषयीत 
प्रभुख अन्लेऴक, ग्राकृभौवे, ऐएभएपमु, ऩुणे तथा 
प्रभुख, कृषऴ शलाभानळाथर षलबाग, कृ.भ.षल., ऩुणे 

 
 

 

 

 


