
  

प्रादेशळक  शलाभान ऩूलाानुभान कें द्र, भुुंफई आणण डॉ. फाऱावाशेफ वालुंत कोंकण कृषऴ षलद्माऩीठ, दाऩोरी  
शलाभानालय आधायीत कृषऴ वल्रा (खेड तारुका) 

(०२३५८) २८२३८७ 

 

अुंक २४/२०१९                                                   ददनाुंक २२/०३/२०१९                                                कारालधी ५ ददलव 

डॉ. वुबाऴ चव्शाण, 
वलबाग प्रभुख, 

कृवऴवलदमा वलबाग   
९४२२४३१०६७ 

डॉ. षलजम भोये, 
नोडर ऑफपवय, 
कृवऴवलदमा वलबाग  

 ९४२२३७४००१  

डॉ. शळतर मादल, 
ताांत्रिक अधधकायी  
कृवऴवलदमा वलबाग  

८३७९९०११६० 
  

    

भागीर शलाभान आठलडा वायाुंळ 
(ददनाुंक १६/०३/२०१९ ते २२/०३/२०१९) शलाभानाचे घटक 

शलाभान ऩलूाानभुान  
(ददनाुंक २३/०३/२०१९ वकाऱी ८:३० ऩावून २७/०३/२०१९ वकाऱी 

८:३० लाजेऩमतं) 
१६/०३ १७/०३ १८/०३ १९/०३ २०/०३ २१/०३ २२/०३  २३/०३ २४/०३ २५/०३ २६/०३ २७/०३ 

- - - - - - - ऩाऊव (शभभी) ०.०   ०.०  ०.०  ०.०  - 

- - - - - - - कभार ताऩभान (अुं.वे) ३४.९  ३६.७  ३४.०  ४४.४  - 

- - - - - - - ककभान ताऩभान (अुं.वे) १९.३  १८.८  २०.६ २१.५ - 

- - - - - - - भेघाच्छादन (ऑक्टा) ०  ०  ०  ०  - 

- - - - - - - वकाऱची वाऩेष आद्राता ५०  ७८  ७५  ६८  - 

- - - - - - - दऩुायची वाऩेष आद्राता १८  १४  २२  १२  - 

- - - - - - - लाऱ्माचा लेग (ककभी/ताव) ००६  ००६  ००८  ००८  - 

- - - - - - - लाऱ्माची ददळा ला.ऩ.  ला.ऩ.  ला.ऩ.  इ.ऩ.ू  - 

ऩाऊव (शभभी) भागीर आठलडमातीर ऩाऊव (शभभी) १/१/२०१९  ऩावून आजऩमतं ऩाऊव (शभभी) गेल्मा लऴीचा 
--    --   -- 

शलाभान ऩलूाानभुान कृषऴ वल्रा 
ददनाुंक २३ ते २६ भाचा, २०१९ कभार ताऩभानात लाढ शोण्माची ळक्मता आशे.   

षऩक अलस्था कृषऴ वल्रा   
आांफा परधायणा 

अलस्था 
(गोटी ते  

वुऩायी अलस्था) 
 

 आांब्माचे उत्ऩन्न लाढवलण्मावाठी ल पऱाांची प्रत वुधायण्मावाठी पऱे लाटाणा, गोटी ल वुऩायी एलढी अवताना १ टक्के ऩोटॅशळमभ नामटे्रटची 
पलायणी कयाली.  

 ताऩभानातीर शोणाऱ्मा फदराभुऱे आांब्माची पऱगऱ शोण्माची ळक्मता आशे. पऱगऱ कभी कयण्मावाठी पऱधायणा झाल्मालय ऩाण्माच्मा 
उऩरब्धतेनुवाय आांब्माच्मा झाडाव १५० ते २०० शरटय ऩाण्माच्मा ३ ते ४ ऩाळ्मा १५ ददलवाांच्मा अांतयाने दमाव्मात आणण झाडाच्मा 
फुांध्माबोलती आच्छादनाचा लाऩय कयाला. 

 पऱे गोटी आकायचे अवताना पऱाचा आकाय, पऱाचे लजन पऱाभधीर वाका आणण पऱभाळीऩावून वांयषण कयण्मावाठी २५ x २० 
आकायाची फटय ऩेऩय फकां ला कागदी वऩळली रालाली. 

 ऩुढीर ऩाचशी ददलव लाऱ्माचा लेग जास्त अवल्माने नलीन रागलड केरेल्मा करभाांना काठीचा आधाय द्माला. 
 ताऩभानात लाढ वांबलत अवल्माने, करभाांच्मा आळ्मातीर ऩाण्माचे फाष्ऩीबलन कभी शोण्मावाठी लाऱरेरे गलत, ऩाराऩाचोऱा फकां ला 

ऩोरीथीनचे आच्छादन कयाले तवेच ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली. 
काजू  परधायणा ल 

ऩक्लता 
 काजू वऩकाभध्मे काशी दठकाणी काढणी मोग्म फी तमाय झारेरी आशेत. तमाय झारेल्मा त्रफमा फोंडाऩावून लेगळ्मा करून त्रफमा उन्शाभध्मे ७ 

ते ८ ददलव लाऱलाव्मात. तवेच वलद्माऩीठाने शळपायव केल्माप्रभाणे काजू फोंडाऩावून वलवलध दटकालू ऩदाथथ तमाय कयालेत.   
 ऩुढीर ऩाचशी ददलव लाऱ्माचा लेग जास्त अवल्माने नलीन रागलड केरेल्मा करभाांना काठीचा आधाय द्माला. 
 ताऩभानात लाढ वांबलत अवल्माने, करभाांच्मा आळ्मातीर ऩाण्माचे फाष्ऩीबलन कभी शोण्मावाठी लाऱरेरे गलत , ऩाराऩाचोऱा फकां ला 

ऩोरीथीनचे आच्छादन कयाले तवेच ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली. 
नायऱ -  ताऩभानात लाढ वांबलत अवल्माने, नायऱ फागेत ५ ते ६ ददलवाांच्मा अांतयाने ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली तवेच आळ्माभध्मे ओराला 

दटकवलण्मावाठी नायऱाच्मा ळेंडमा ऩुयाव्मात आणण झालळ्माांचे आच्छादन कयाले. 
 नलीन रागलड केरेल्मा नायऱाच्मा योऩाांना काठीचा आधाय दमाला तवेच कडक उन्शाभुऱे ऩाने कयऩू नमेत म्शणून ऩदशरी दोन लऴे योऩाांना 

लरून वालरी कयाली. 
वुऩायी  -  ताऩभानात लाढ वांबलत अवल्माने, वुऩायी फागेत ४ ते ५ ददलवाांच्मा अांतयाने ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली.  

बाजीऩारा/ 
पऱफाग 
योऩलादटका 

परधायणा  उन्शाऱी बेंडी वऩकाचे तुडतुड्माऩावून ननमांिण कयण्मावाठी ऩेयणीनांतय १० ते १५ ददलवाांनी पोयेट १० जी १० फकरो प्रती शेक्टयी मा प्रभाणात 
झाडाबोलती भातीत शभवऱाले. फकडग्रस्त ळेंड/े ऩाने नष्ट कयालीत. ळतेाभध्मे वऩलळ्मा धचकट कागदाच्मा वाऩळ्माचा लाऩय कयाला.    

 टोभॅटो, लाांगी, शभयची वऩकालय ऩाांढयी भाळी, तुडतुड,े भाला फकडीांचा प्रादबुाथल ददवून आल्माव ननमांिणावाठी भॅरेथीऑन २० शभ.री फकां ला 
डामभेथोएट १५ शभ.री. १० शरटय ऩाण्मात शभवऱून १०-१५ ददलवाांच्मा अांतयाने पलायणी कयाली. 

 पऱफाग योऩलादटकेव, नलीन रागलड केरेल्मा पऱफागा तवेच बाजीऩारा वऩकाव ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली. 
 पऱफाग योऩलादटकेतीर गलत काढून स्लच्छता ठेलाली ल गयजेनुवाय योऩाांवाठी वालरी कयाली.  

दबुती जनालये/ 
ळळे्मा/ 

कुकुटऩारन 

-  उष्णतेऩावून जनालयाांचे वांयषण कयण्माकरयता दऩुायच्मा लेऱी जनालयाांच्मा अांगालय थांड ऩाणी शळांऩडाले त्माभुऱे ळयीयाचे ताऩभान कभी 
शोण्माव भदत शोईर. 

 जनालयाांच्मा ळयीयाचे ताऩभान वांतुशरत याशण्मावाठी जनालयाांना ताजे स्लच्छ ऩाणी ४ ते ५ लेऱेव ऩाजाले तवेच उष्णतेचा दाश कभी 
कयण्मावाठी लैयणीलय १ टक्के  गुऱऩाणी आणण ०.५ टक्के भीठ माांचे स्लतांि द्रालण करून शळांऩडाले.  

 ददलवाच्मा कभार ताऩभानात लाढ वांबलत अवल्माने कोंफड्माांचे ल जनालयाांचे उष्णतेऩावून वांयषण कयाले.   
 ऩळु लैदकाांच्मा भागथदळथनाखारी ऩक्षमाांना यानीखेत प्रनतफांधक रवीकयण करून घ्माले. 

वदय कृषऴ वल्रा ऩत्रिका डॉ. फाऱावाशेफ वालुंत कोंकण कृषऴ षलद्माऩीठ, दाऩोरी मेथीर ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला मोजनेतीर तस वशभतीच्मा शळपायळीलरून तमाय करून प्रवारयत 
कयण्मात आरी. 

अधधक भादशतीवाठी नजीकच्मा कृऴी षलद्माऩीठाचे कें द्र ककुं ला भशायाष्ट्र ळावनाचे कृऴी अधधकायी माुंच्माळी वुंऩका  कयाला 



 


