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भागीर शलाभान आठलडा वायांळ 
(हदनांक ३१ /०३ /२०२१ ते ०६ /०४ /२०२१)  

वदय शलाभान घटकांची नोंद बात वंळोधन कें द्र, ऩारघय मेथून 
घेण्मात आरी आशे    

शलाभानाच ेघटक 

शलाभान ऩूलाानुभान 
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शलाभान आधारयत कृषऴ वल्रा 

शलाभान 
ऩलूाानभुान  

 

प्रादेमळक शलाभान षलबाग भुंफई , द्लाये देण्मात आरेल्मा अंदाजानुवाय हदनांक ०७ त े११ एषप्रर २०२१, 
दयम्मान कभार ल ककभान ताऩभानात लाढ शोण्माची ळक्मता लतालण्मात आरी आशे. कभार ताऩभान ३१ त े
३४ अंळ वेजल्वमव याशीर ल ककभान ताऩभान २४ अंळ वेजल्वमव याशीर.  
षलस्तारयत शे्रणी अंदाजानुवाय हदनांक १४ एषप्रर त े२० एषप्रर  २०२१, दयम्मान कोंकण षलबागावाठी कभार 
ताऩभान वयावयीऩेषा जास्त तय ककभान ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशीर. 

वाभान्म वल्रा     ताऩभानात लाढ शोत अवल्माने जमभनीतीर ओराला हटकलून ठेलण्मावाठी पऱ फागांना ४ त े५  हदलवाच्मा 
अंतयाने ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली , तवेच झाडांच्मा फुं ध्माबोलती गलताच ेआच्छादन  कयाल.े नलीन 
रागलड केरेल्मा योऩांची कडक उन्शाभुऱे ऩाने कयऩू नमेत म्शणून योऩांना लरून वालरी कयाली. 

वदेंळ  कभार ताऩभानात लाढ वंबलत अवल्माने जनालयांच ेउष्णतऩेावून वंयषण कयाले. 

 
षऩक अलस्था कृषऴ वल्रा 

आंफा पऱधायणा  आंफा शे ऩीक पऱधायणा  अलस्थेतीर आंफा पऱांचे प्रखय वूमयककयणाऩावून वंयषण कयण्मावाठी 
तवेच पऱगऱ कभी माकरयता पऱांना २५ x २० वें.भी. आकायाची कागदी पऩळली रालून घ्माली. 

नायऱ लाढीची 
अलस्था 

 ताऩभानात लाढ वंबलत अवल्माने नलीन रागलड केरेल्मा नायऱ फागेत तीन ते चाय लऴे 
लमाऩमतंच्मा भाडांना  ४ त े ५ ददलवांच्मा अंतयाने ऩाणी देण्माची व्मलस्था कयाली तवेच ऩूणय 
लाढरेल्मा भाडांना जमभनीच्मा भगदयुाप्रभाणे ५ त े६ ददलवांच्मा अंतयाने ऩाणी देण्माची व्मलस्था 
कयाली. आळ्माभध्मे ओराला  दिकपलण्मावाठी नायऱाच्मा ळेंडमा ऩुयाव्मात आणण झालळ्मांचे 



आच्छादन कयाले. लाढत्मा उन्शाऩावून वंयषण कयण्मावाठी भाडांच्मा फुंध्मारा फोडो ऩेस्ि रालाली. 
नलीन रागलड केरेल्मा नायऱाच्मा योऩांची कडक उन्शाभुऱे ऩाने कयऩू नमेत म्शणून योऩांना लरून 
वालरी कयाली. 

चचकू पुरोया त े
पऱधायणा 

 चचकू पऩकाभध्मे पुरकऱी ऩोखयणाऱ्मा अऱीचा प्रादबुायल ददवून मेण्माची ळक्मता अवल्माने, 
प्रादबुायल ददवून मेत अवल्माव ननमंत्रणावाठी इभाभेक्िीन फेन्झोएि ५ िक्के एव. जी. ४.५ गॅ्रभ 
ककंला डले्िाभेथ्रीन २.८ िक्के प्रलाशी १० मभ. री. ककंला रॅम्फडावामशॅरोथ्रीन ५ िक्के प्रलाशी १० 
मभ. री. ककंला प्रोपेनोपोव ४० िक्के प्रलाशी १० मभ. री. प्रती १० मरिय ऩाण्मात मा ऩैकी 
कोणत्माशी एका कीिकनाळकाची पलायणी ५० िक्के पुरे आल्मालय कयाली. त्मानंतय एका एका 
भदशन्माच्मा अंतयाने दोन पलायण्मा कयाव्मात. ककडीच्मा वलेषणावाठी ननळ्मायंगाच्मा 
प्रकाळवाऩऱा फागेत फवलाला. 

काजू पऱधायणा  काजूलयीर फोंड ल फी ऩोखयणाऱ्मा अऱीच्मा ननमंत्रणावाठी डामक्रोयोव्शोव ७६ % प्रलाशी १०  
मभरी प्रनत १०  मरिय ऩाण्मात मभवऱून पलायणी कयाली. 

ऩळुऩारन   ताऩभानात लाढ वंबलत अवल्माने जनालयांच्मा ळयीयाच े ताऩभान वंतुमरत याशण्मावाठी 
जनालयांना ताजे स्लच्छ ऩाणण भुफरक  प्रभाणात देण्मात माले. तवेच उष्णतचेा ताण कभी 
कयण्मावाठी लैयणीलय १ िक्के गुऱऩाणी आणण क्के भीठ मांच ेस्लतंत्र द्रालण करून मळऩंडाले. 

वदय कृषऴ वल्रा ऩत्रत्रका गोखरे एज्मकेळन वोवामटीच ेकृषऴ षलसान कें द्र, कोवफाड हशर मेथीर तस वमभतीच्मा मळपायळीनुवाय 
तमाय करून प्रवारयत कयण्मात आरी आशे.  
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