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

शलाभान अंदाज : 

शलाभान घटक 
ऩुढीर ऩाच हदलवांचा शलाभानाचा अंदाज 

(०२/०६/२०२० त े०६/०६/२०२०) 
हदनांक 3 4 5 6 7 

ऩाऊव (मभभी) 65 4 2 9 12 

कभार ताऩभान (अं.वे.) 35 31 35 36 37 

ककभान ताऩभान (अ.ंवे.) 22 21 24 23 24 

ढग जथथती (आकाळ) 8 8 7 2 4 

वकाऱची वाऩेष आर्द्रता (%) 73 75 73 71 68 

दऩुायची वाऩेष आर्द्रता (%) 45 60 43 37 35 

लाऱ्माचा  लेग (ककभी/ताव) 34 29 21 19 17 

लाऱ्माची हदळा (अळं) 187 244 256 259 259 

शलाभान अंदाजालय आधारयत कृऴी वल्रा 
ऩीक ऩीक अलथथा कृषऴ षलऴमक वल्रा 
शलाभान वायाांळ/ इळाया बायतीम शलाभान खा -त्माच्मा अांदाजानुवाय अयफी वभुद्राभध्मे ननभााण झारेल्मा चक्री लादऱाभुऱे 

जजल््मात ददनाांक ०२ ल ०३ जून योजी फशुताांळ दिकाणी, दद. ०४ जून योजी अनेक दिकाणी, दद. ०५ 
ल ०६ जून २०२० योजी काशी दिकाणी ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे. 
ईळाया : ददनाांक ०२ जून २०२० योजी तुयऱक दिकाणी भेघगजाना, वलजाांचा कडकडाट ल वोवाट्माच्मा 
लाऱ्मावश (लाऱ्माचा लेग ताळी ४० – ५० कक.भी.) जोयदाय ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे. ददनाांक ०३ 
जून २०२० योजी अनेक दिकाणी जोयदाय त ेअनत जोयदाय तवेच तुयऱक दिकाणी भुवऱधाय ऩाऊव 
ऩडण्माची ळक्मता अवून ददनाांक ०४ जून २०२० योजी तुयऱक दिकाणी जोयदाय ऩाऊव ऩडण्माची 
ळक्मता आशे.  

वाभान्म वल्रा  ऩाऊवाची ळक्मता अवल्माने काढरेरी वऩके ऩालवाऩावून वांयषण शोण्माच्मा दृष्टीने मोग्मयीत्मा 
झाकून िेलालीत. ऩाऊवाऩावून फचालावािी उघडमालयीर धान्म वुयक्षषत स्त्थऱी शरलाले. 

 जनालये वुयषीत दिकाणी फाांधालीत. 
 ऩक्ल पऱाांची ल पऱबाजाांची रलकयात रलकय काढणी कयाली.  
 काढणी केरेल्मा वऩकाांची ल धान्माची वुयक्षषत स्त्थऱी वािलणूक कयाली. 
 ऩालवाचा अांदाज फघून वऩकालय ककटकनाळकाची, फुयळीनाळकाची पलायणी कयाली. 
 खयीऩ शांगाभाभध्मे वऩक घेण्मावािी वलद्माऩीि वलक्री कें द्र ककां ला ळावन भान्मता प्राप्त वलक्री कें द्र 

माांकडून बफमाणे खयेदी कयाले.    
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काऩूव 
ऩूला तमायी ल 

ऩेयणी 

काऩवालयीर वेंदद्रम फोंड अऱीच्मा ननमांरणावािी काऩुव ऩेयणीऩुली आधीच्मा वऩकाांची धवकटे, 
ऩऱकाट्मा, ऩारा ल इतय कचया गोऱा करुन तो जाऱाला ल ळेत स्त्लच्छ िेलाले. त्माभुऱे कीड ल योग 
माांच्मा वुप्तालस्त्था नष्ट शोण्माव भदत शोत.े काऩवाची ऩेयणी लेऱेलय, मोग्म अांतयालय ल खोरीलय 
कयणे अत्मांत अलक््मक आशे. 

बुईभुग 
 

काढणी ल 
वािलणूक 
अलस्त्था 

मोग्म ऩक्लतरेा वऩकाची काढणी कयाली ल वुयक्षषत स्त्थऱी वािलणूक कयाली. 
 

आांफा 
पऱ ऩक्लता त े

काढणी  
अलस्त्था 

आांब्मालयीर पऱभाळीच्मा ननमांरणावािी मभथथर मुजेनॉर मुक्त यषक वाऩऱे फागेभध्मे एकयी ८-१० 
माप्रभाणे रालालेत. ऩक्ल झारेल्मा आांब्माची काढणी ळक्मतो वकाऱी दशाऩुली ककां ला दऩुायी ४ नांतय 
कयाली तवेच आांफा पऱाांची लाशतुक ळक्मतो वांध्य़ाकाऱी कयाली.  तमाय झारेरी आांब्माची पऱे 
काढून वुयक्षषत दिकाणी वऩकण्मावािी िेलाले. 

बेंडी ल 
टोभॅटो 

पऱधायणा  
बेंडी ल टोभॅटोलयीर पऱऩोखयणा-मा अऱीच्मा व्मलस्त्थाऩनावािी ककडरेरी पऱे भातीत ऩुरुन 
टाकालीत तवेच डले्टाभेथ्रीन २.८ % ईवी ८ मभरी ककां ला जक्लनॉरपॉव २५ % ईवी २० मभरी ककां ला   
रॅम्बब्डा वामशॅरोथ्रीन ५% ईवी ६ मभरी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱुन पलायणी कयाली. 

केऱी  झाड ेऩडू नमेत म्बशणून ल लजनाने भोठ्मा अवरेल्मा घडाव गजेप्रभाणे फाांफूच्मा ककां ला 
ऩॉरीप्रोऩेरीनच्मा ऩाट्माांच्मा व्मामाने झाडाांना/ घडाना आधाय/ टेकू द्माला. केऱीच्मा फुांध्माजलऱ 
लाढणायी वऩल्रे ननममभत काऩालीत तवेच केऱीलयीर जुनी लाऱरेरी ल योगट ऩाने काऩून फाग 
स्त्लच्छ िेलाली.  

मरांफू लगीम 
वऩके 

 मवट्रव वामरा मा यव ळोऴणाऱ्मा ककडीच्मा ननमांरणावािी १० मभरी जक्लनॉरपॉव २५% प्रलाशी ककां ला 
५.५ मभरी नोलारुयॉन १०% प्रलाशी प्रनत १० मरटय ऩाण्मात मभवऱून पलायाले. 

जनालयाांच े
व्मलस्त्थाऩन 

 जनालयाांना ऩोटातीर जांताच्मा ननमांरणावािी ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने जांतनाळक ऩाजाले. 
जनालयाांना योग प्रनतफांधक उऩाम म्बशणून ऩळु लैद्मकाच्मा वशाय्माने मोग्म लेऱी रवीकयण करून 
घ्माले तवेच जनालयाांना ल ऩक्षमाांना नेशभी वऩण्माव स्त्लछ ल थांड ऩाणी द्माले.   

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

थरोत : 
१) शलाभान ऩूलाानुभान : प्रादेमळक शलाभान ऩूलाानुभान कें द्र, भुांफई.  
२) भागीर शलाभान : - 
दिकाण : कृ .भ.वल., ऩुणे.  
दद.  :  ०२.०६.२०२० 

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

 

 

 


