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शलाभान आधारयत कृषऴ वल्रा 

शलाभान 
ऩलूाानभुान 

प्रादेमळक शलाभान षलबाग भुंफई , द्लाये देण्मात आरेल्मा अंदाजानुवाय हदनांक १४ त े१८भे २०२१, दयम्मान 
कभार ल ककभान ताऩभानात लाढ  शोण्माची ळक्मता लतालण्मात आरी आशे . कभार ताऩभान  ३५ त े४१   
अंळ वेजल्वमव याशीर ल ककभान ताऩभान २७ त े३३ अंळ वेजल्वमवयाशीर. तवेच १७ ल १८ भे योजी 
लाऱ्माच्मा गतीत लाढ शोलून २५ त े३३ ककभी प्रतत तावाने लाये लाशतीर.  
इळाया : हदनांक १८भे२०२१, योजी तुयऱक हठकाणी शरक्मा त ेभध्मभ स्लरूऩाच्मा ऩालवाचा इळाया देण्मात 
आरा आशे. 
षलस्तारयत शे्रणी अंदाजानुवाय हदनांक १८ त े२२ भे २०२१ ताऩभानात दयम्मान ऩारघय जजल््मावाठी कभार 
ताऩभान वयावयीऩेषा जास्त तय ककभान ताऩभान वयावयी ऩेषा कभी याशीर. 

वाभान्मवल्रा हदनांक १ ५ भे २०२१, योजी दक्षषण अयफी वभुद्रालय कभी दाफाच ेषेत्र तनभााण शोणाय अवल्माभुऱे वभुद्र 
ककनायी बागात ४० त े५० ककभी प्रतत ताव मा लेगाने लाये लाशण्माची ळक्मता अवून हदनांक १५ भे २०२१, त े
१८ भे २०२१ दयम्मान भच्छीभायांना वभुद्रात जालू नमे ल गेरेल्मा फोटींना वभुद्रातून ऩयत मेण्माचा इळाया 
देण्मात आरा आशे. 
ऩुढीर ऩाच हदलव लाऱ्माची गतीत लाढ शोलून हदनांक १८ भे २०२१, योजी तुयऱक हठकाणी शरक्मा त ेभध्मभ 
स्लरूऩाच्मा ऩालवाची ळक्मताअवल्मानेनलीन रागलड केरेल्मा आंफा, चचकू, काजू,नायऱ ल वुऩायीआणण केऱी 
फागेत लाऱ्मांभुऱे रालरेरे झाड तुटून ऩडू नमे म्शणून मोग्म आधाय द्माला. 

वदेंळ  ऩुढीर ऩाच हदलव लाऱ्माच्मा गतीत ळक्मता अवल्माने षऩकांना ककटकनाळकांची पलायणी ल खत ेदेणे ऩुढे 
ढकराले. 
 



 
षऩक अलस्था कृषऴ वल्रा 

उन्शाऱी 
बात 

ऩक्लता त े
काढणी 

 ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  
लततलण्म त आरी असल्म ने  क ढणीस तम य झ रेल्म  उन्ह ऱी ब त ची लैबल वलऱम च्म   सह य्म न े
सक ऱी रलकय ऩ उस च  अांद ज घेलून जमभनी रगत क ऩणी करून घ्म ली ल  रगेच झोडणी करून 
घ्म ली. 

बुईभूग ळेंगा 
बयणेत े
काढणी 

 ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  
लततलण्म त आरी असल्म ने क ढणीस तम य झ रेल्म  बुईभूग वऩक ची क ढणी करून सुयक्षऺत दिक णी 
िेलण्म ची व्मलस्थ  कय ली.  

लार  काढणी  ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  
लततलण्म त आरी असल्म ने  क ढणीस तम य झ रेल्म  ल रवऩक ची क ढणी करून सुयक्षऺत दिक णी 
िेलण्म ची व्मलस्थ  कय ली.  

केऱी   ऩुढीर ऩ च ददलस ल ऱ्म ची गतीत ल ढ होलून  ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते 
भध्मभ स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  असल्म न ेनलीन र गलड केरेल्म  केऱीच्म  योऩ ांन  भ तीची 
बयद्म ली क िीच  आध य द्म ल .  

आंफा पऱधायणा 
त ेकाढणी   

 ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक  दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  
लततलण्म त आरी असल्म ने ऩक्ल अलस्थेतीर आांफ  पऱ ांची क ढणी करून सुयक्षऺत दिक णी स िलणूक 
कय ली ल नलीन र गलड केरेल्म  ल रह न झ ड ांन  क िीच  आध य द्म ल . 

चचकू  जभीन 
व्मलस्थाऩन 

 ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक  दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  
लततलण्म त आरी असल्म ने ऩक्ल अलस्थेतीर  चीकू पऱ ांची क ढणी करून सुयक्षऺत दिक णी स िलणू 
कय ली ल नलीन र गलड केरेल्म  ल रह न झ ड ांन  क िीच  आध य द्म ल . 

काजू काढणी  
 

 ऩुढीर ऩ च ददलस ल ऱ्म ची गतीत ल ढ होलून  ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक हरक्म  ते भध्मभ 
स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  लततलण्म त आरी आसल्म न ेऩूणत तम य झ रेल्म  क जू बफम ांची क ढणी 
करून सुयक्षऺत दिक णी िेलण्म ची व्मलस्थ  कय ली. 

भोगया काढणी  
 

 ऩुढीर ऩ च ददलस ल ऱ्म ची गतीत ल ढ होलून ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते 
भध्मभ स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची ळक्मत  असल्म भुऱे, क ढणीस तम य असरेल्म  पुरवऩक ांची क ढणी ल 
प्रतल यी करून ती फ ज यऩेिेत वलक्रीस ऩ िल ली. 

कमरगंड पऱधायणा 
त ेकाढणी  

 

 ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च  ऩ ऊस होण्म ची  ळक्मत  
असल्म भुऱे, क ढणीस तम य कमरांगड ल खयफूज  वऩक ांची क ढणीकरून सुयक्षऺत दिक णी स िलण 
कय ली. 

मभयची काढणी  
 

 ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते भध्मभ  स्लरूऩ च  ऩ ऊस होण्म ची  ळक्मत  
असल्म भुऱे, क ढणीस तम य असरेल्म  ब जीऩ र  वऩक ांचीवऩक ांची क ढणी करून सुयक्षऺत दिक णी 
स िलण कय ली. 

दबुती 
जनालये/ 

ळेऱी ऩारन  
 

  ऩुढीर ऩ च ददलस ल ऱ्म ची गतीत ल ढ होलून  ददन ांक १८ भे २०२१ , योजी तुयऱक दिक णी हरक्म  ते 
भध्मभ स्लरूऩ च्म  ऩ ऊस ची  ळक्मत  असल्म भुऱे, जन लय ांन  सुयक्षऺत गोिम भध्मे  फ ांधण्म ची 
व्मलस्थ  कय ली. 

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

ई-भेर:kvkkosbad439@gmail.com वंऩका :८५५२८८२७१२ 
 

स्त्रोत  

१) शलाभान ऩलूाानभुान : प्रादेमळक शलाभान कें द्र, भुफंई  

२) भागीर शलाभान    : बात वळंोधन कें द्र, ऩारघय  

हठकाण: कृषऴ षलसान कें द्र ऩारघय  
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                                                                          स्लाषरयत  
प्रभखु अन्लेऴक,  
ग्राभीण कृषऴ भौवभ वेला – जजल्शा कृषऴ शलाभान कें द्र  
                                                               कृषऴ षलसान कें द्र कोवफाड हशर   


