खरीप हां गाम 2021: क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

गजल्हा

सर्व साधारण
पेरणी कालार्धी

1

2

3

4

भात

ज्र्ारी

बाजरी

नाचणी

पुनलागर्ड कालार्धी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण कापणी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

1

ठाणे

26 मे ते 10 जुन

16 जून ते 30 जुलै

18 सप्टें ते 28 ऑक्टो

--

--

--

--

1 जुन ते 10 जून

1 जूलै ते 10 जुलै

4 ऑक्टो ते 13 ऑक्टो

2

पालघर

26 मे ते 10 जुन

16 जून ते 30 जुलै

18 सप्टें ते 28 ऑक्टो

--

--

--

--

1 जुन ते 10 जून

1 जूलै ते 10 जुलै

4 ऑक्टो ते 13 ऑक्टो

3

रायगड

26 मे ते 10 जुन

16 जून ते 30 जुलै

18 सप्टें ते 28 ऑक्टो

--

--

--

--

1 जुन ते 10 जून

1 जूलै ते 10 जुलै

4 ऑक्टो ते 13 ऑक्टो

4

रत्नागगरी

26 मे ते 10 जुन

16 जून ते 30 जुलै

18 सप्टें ते 28 ऑक्टो

--

--

--

--

1 जुन ते 10 जून

1 जूलै ते 10 जुलै

4 ऑक्टो ते 13 ऑक्टो

5

ससधुदुगव

26 मे ते 10 जुन
25 मे ते 30 जून

16 जून ते 30 जुलै
हळव्या - 21 ते 25

18 सप्टें ते 28 ऑक्टो

--

--

--

--

1 जुन ते 10 जून

1 जूलै ते 10 जुलै

4 ऑक्टो ते 13 ऑक्टो

15 जून ते 15 जुलै

1 जून ते 30 जून

6

7

8

नागिक

धुळे

नांदुरबार

जातीपरत्र्े

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम:

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

15 जून ते 15 जुलै

15 ऑक्टोबर ते 10

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून
25 मे ते 30 जून

गदर्साांनी
हळव्या - 21 ते 25

15 जून ते 15 जुलै

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

15 ऑक्टोबर ते 30
नोव्हें बर

नोव्हेंबर

जातीपरत्र्े

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम:

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

15 जून ते 15 जुलै

15 ऑक्टोबर ते 10

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून
25 मे ते 30 जून

गदर्साांनी
हळव्या - 21 ते 25

15 जून ते 15 जुलै

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

नोव्हेंबर

1 ते 21 जुन रोपे

पुनलागर्ड रोपे

लागर्ड 25 ते 30

पेरणीनांतर 21 ते 25

जुन

गदर्सात

15 जून ते 15 जुलै

1 जून ते 30 जून

100 ते 120 गदर्स

जातीपरत्र्े

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम:

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

15 जून ते 15 जुलै

15 ऑक्टोबर ते 10

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून

गदर्साांनी

15 जून ते 15 जुलै

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

नोव्हेंबर

जातीपरत्र्े
9

जळगार्

15 मे ते 15 जून

पेरणीपासून 21 ते 25

15 ऑक्टोबर ते 30

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम:

गदर्स

ऑक्टोबर

15 जून ते 15 जुलै

15 ऑक्टोबर ते 10

15 जून ते 15 जुलै

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

नोव्हेंबर
25 मे ते 30 जून

10

11

अहमदनगर

पुणे

हळव्या - 21 ते 25

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून
25 मे ते 30 जून

गदर्साांनी
हळव्या - 21 ते 25

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

जूनचा िेर्टचा

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

आठर्डा ते जुलैचा

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून

गदर्साांनी

15 जून ते 15 जुलै

खरीप हांगाम :

दु सरा आठर्डा

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

15 ऑक्टोबर ते 30
नोव्हें बर

जातीपरत्र्े
खरीप हांगाम:
15 ऑक्टोबर ते 10
नोव्हेंबर

15 जून ते 15 जुलै

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

1 ते 21 जुन रोपे

पुनलागर्ड रोपे

लागर्ड 25 ते 30

पेरणीनांतर 21 ते 25

जुन

गदर्सात

100 ते 120 गदर्स
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अ.क्र.

गजल्हा

सर्व साधारण
पेरणी कालार्धी

12

13

14

15

सोलापूर

सातारा

साांगली

कोल्हापूर

15 मे ते 15 जून

1

2

3

4

भात

ज्र्ारी

बाजरी

नाचणी

पुनलागर्ड कालार्धी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण कापणी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

पेरणीनांतर 21 ते 25

15 ऑक्टोबर ते 30

गदर्सात

ऑक्टोबर

15 जुन ते 15 जुलै

25 मे ते 30 जून

हळव्या - 21 ते 25

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

जूनचा िेर्टचा

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

आठर्डा ते जुलैचा

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून
25 मे ते 30 जून

गदर्साांनी
हळव्या - 21 ते 25

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

जूनचा िेर्टचा

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

आठर्डा ते जुलैचा

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून
25 मे ते 30 जून

गदर्साांनी
हळव्या - 21 ते 25

पयवन्त गादी

गदर्साांनी

र्ाफयार्र र्

गनमगरव्या - 23 ते 27

15 ऑक्टोबर ते 30

जूनचा िेर्टचा

टोकण र् पेरणी

गदर्साांनी

ऑक्टोबर

आठर्डा ते जुलैचा

कगरता 1 जुन ते

गरव्या - 25 ते 30

21 जून

गदर्साांनी

-

-

खरीप हांगाम :

दु सरा आठर्डा

खरीप हांगाम :

दु सरा आठर्डा

खरीप हांगाम :

दु सरा आठर्डा

5 ऑक्टोबर ते 10
नोव्हेंबर

15 जून ते 15 जुलै

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

जातीपरत्र्े खरीप
हां गाम:
15 ऑक्टोबर ते 10

15 जून ते 15 जुलै

नोव्हेंबर

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

1 ते 21 जुन रोपे

पुनलागर्ड रोपे

लागर्ड 25 ते 30

पेरणीनांतर 21 ते 25

जुन

गदर्सात

15 जून ते 15 जुलै

1 जून ते 30 जून

100 ते 120 गदर्स

जातीपरत्र्े खरीप
हां गाम:
15 ऑक्टोबर ते 10

15 जून ते 15 जुलै

नोव्हेंबर

10 सप्टें बर ते 10
ऑक्टोबर

जातीपरत्र्े खरीप
हां गाम:
15 ऑक्टोबर ते 10
नोव्हेंबर

15 ऑक्टोबर ते 30
नोव्हें बर

मान्सुनचे
16

औरां गाबाद

-

आगमनापासून 7 जुलै

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

-

-

-

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

----

---

--

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

---

---

--

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

पयवन्त
मान्सुनचे
17

जालना

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त
मान्सुनचे

18

बीड

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त
मान्सुनचे

19

लातूर

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त
मान्सुनचे

20

उस्मानाबाद

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त
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अ.क्र.

गजल्हा

सर्व साधारण
पेरणी कालार्धी

1

2

3

4

भात

ज्र्ारी

बाजरी

नाचणी

पुनलागर्ड कालार्धी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण कापणी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

-

-

-

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

-

-

-

7 ऑक्टो ते 7 नोंव्हें .

15 जुन ते 20 जुलै

30 सप्टें . ते 30 ऑक्टो

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

मान्सुनचे
21

नाांदेड

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त
मान्सुनचे

22

परभणी

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त
मान्सुनचे

23

सहगोली

आगमनापासून 7 जुलै
पयवन्त

24

बुलडाणा

-

-

-

15 जुन ते 10 जुलै
ऑक्टोबर दु सरा
आठर्डा.
उगिरा पेरणी करीता

25

अमरार्ती

15 जुन ते 10 जुलै

25 ऑक्टोबर ते
15 नोव्हेंबर

26

अकोला

-

-

-

15 जुन ते 10 जुलै

खरीप हां गाम 2021: क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

गजल्हा

सर्व साधारण
पेरणी कालार्धी

1

2

3

4

भात

ज्र्ारी

बाजरी

नाचणी

पुनलागर्ड कालार्धी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण कापणी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

र्ागिम

-

-

-

15 जुन ते 10 जुलै

28

यर्तमाळ

-

-

-

15 जुन ते 10 जुलै

ऑक्टोबर दु सरा
आठर्डा.
उगिरा पेरणी करीता
25 ऑक्टोबर ते

29

र्धा

-

-

-

15 जुन ते 10 जुलै

30

नागपूर

-

-

-

15 जुन ते 10 जुलै

31

भांडारा

आठर्डा ते जुन

जुन पगहला
चौथा आठर्डा
जुन पगहला
32

गोंदीया

आठर्डा ते जुन
चौथा आठर्डा

जुलै पगहला आठर्डा ऑक्टो.तीसरा आठर्डा
ते जुलै चौथा आठर्डा ते नोहें . तीसरा आठर्डा

जुलै पगहला आठर्डा ऑक्टो.तीसरा आठर्डा
ते जुलै चौथा आठर्डा ते नोहें . तीसरा आठर्डा

15 नोव्हेंबर

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ऑक्टोबर दु सरा
जुन पगहला
33

चांद्रपूर

आठर्डा ते जुन
चौथा आठर्डा

जुलै पगहला आठर्डा ऑक्टो.तीसरा आठर्डा
ते जुलै चौथा आठर्डा ते नोहें . तीसरा आठर्डा

आठर्डा.
15 जुन ते 10 जुलै

उगिरा पेरणी करीता
25 ऑक्टोबर ते
15 नोव्हेंबर

जुन पगहला
34

गडगचरोली

आठर्डा ते जुन
चौथा आठर्डा

जुलै पगहला आठर्डा ऑक्टो.तीसरा आठर्डा
ते जुलै चौथा आठर्डा ते नोहें . तीसरा आठर्डा

-

-
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अ.क्र.

गजल्हा

5

6

7

8

9

10

मका

तुर

मुग

उगडद

भुईमुग

सोयाबीन

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

सर्व साधारण कापणी कालार्धी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

1

ठाणे

--

--

--

--

--

--

25 जून ते 8 जूलै

18 सप्टें ते 1 ऑक्टो

जुन दु सरा पांधरर्डा

ऑक्टो दु सरा पांधरर्डा

--

--

2

पालघर

--

--

--

--

--

--

25 जून ते 8 जूलै

18 सप्टें ते 1 ऑक्टो

जुन दु सरा पांधरर्डा

ऑक्टो दु सरा पांधरर्डा

--

--

3

रायगड

--

--

--

--

--

--

25 जून ते 8 जूलै

18 सप्टें ते 1 ऑक्टो

जुन दु सरा पांधरर्डा

ऑक्टो दु सरा पांधरर्डा

--

--

4

रत्नागगरी

--

--

--

--

--

--

25 जून ते 8 जूलै

18 सप्टें ते 1 ऑक्टो

जुन दु सरा पांधरर्डा

ऑक्टो दु सरा पांधरर्डा

--

--

5

ससधुदुगव

--

--

--

--

--

--

25 जून ते 8 जूलै

18 सप्टें ते 1 ऑक्टो

जुन दु सरा पांधरर्डा

ऑक्टो दु सरा पांधरर्डा

--

--

6

नागिक

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

7

8

9

10

11

धुळे

नांदुरबार

जळगार्

अहमदनगर

पुणे

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते
15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते
15 नोव्हें बर

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

15 जून ते 30 जून

15 जून ते 30 जून

15 जून ते 30 जून

15 जून ते 30 जून

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30

जुनचा दु सरा

25 ऑगस्ट ते 30

ऑगस्ट

पांधरर्डा

ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

15 जून ते 30 जून

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

जून पगहला पांधरर्डा

ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

जून पगहला पांधरर्डा

ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

जून पगहला पांधरर्डा

ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

जून पगहला पांधरर्डा

ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

जून पगहला पांधरर्डा

ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15
ऑक्टोबर

जून पगहला पांधरर्डा

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

खरीप हां गाम 2021 : क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

12

13

14

15

गजल्हा

सोलापूर

सातारा

साांगली

कोल्हापूर

5

6

7

8

9

10

मका

तुर

मुग

उगडद

भुईमुग

सोयाबीन

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

15 जुन ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

खरीप हां गाम :
15 जून ते 15 जुलै

जुनचा दु सरा
16

औरां गाबाद

आठर्डा ते जुलैचा
दु सरा आठर्डा
जुनचा दु सरा

17

जालना

आठर्डा ते जुलैचा
दु सरा आठर्डा
जुनचा दु सरा

18

बीड

आठर्डा ते जुलैचा
दु सरा आठर्डा

19

15 नोव्हें बर

उस्मानाबाद

15 जून ते 10 जुलै

15 जून ते 10 जुलै

दु सरा आठर्डा

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

15 जून ते 30 जून

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

15 जून ते 10 जुलै

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

15 जून ते 30 जून

15 नोव्हें बर
ऑक्टोबरचा दु सरा
आठर्डा ते
नोव्हें बरचा दु सरा
आठर्डा
ऑक्टोबरचा दु सरा
आठर्डा ते
नोव्हें बरचा दु सरा
आठर्डा
ऑक्टोबरचा दु सरा
आठर्डा ते
नोव्हें बरचा दु सरा
आठर्डा

मान्सुनचे
आगमनापासून 31

ऑक्टोबरचा दु सरा
आठर्डा ते
नोव्हें बरचा दु सरा
आठर्डा

31 गडसें ते 28 फेब.

7 जुन ते 7 जुलै

31 गडसें ते 28 फेब.

7 जुन ते 7 जुलै

31 गडसें ते 28 फेब.

7 जुन ते 7 जुलै

31 गडसें ते 28 फेब्रु.

7 जुन ते 7 जुलै

31 गडसें ते 28 फेब्रु.

7 जुन ते 7 जुलै

जुलै पयंन्त
मान्सुनचे
आगमनापासून 31
जुलै पयंन्त
मान्सुनचे
आगमनापासून 31
जुलै पयंन्त
मान्सुनचे
आगमनापासून 31

आठर्डा ते जुलैचा

20 नोव्हेंबर ते 30 गडसेंबर

सर्व साधारण पेरणी

खरीप हां गाम
15 ऑक्टोबर ते

लातूर
जुनचा दु सरा

20

15 ऑक्टोबर ते

सर्व साधारण कापणी कालार्धी

जुलै पयंन्त
मान्सुनचे
आगमनापासून 31
जुलै पयंन्त

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर
15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर
15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर

15 जून ते 30 जून

15 जून ते 30 जून

15 जून ते 30 जून

15 जून ते 30 जून

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 15 जुलै

7 जुन ते 15 जुलै

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

25 ऑगस्ट ते 30
ऑगस्ट

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर
21 ऑगस्ट ते
30 सप्टें बर
21 ऑगस्ट ते
30 सप्टें बर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

जून पगहला पांधरर्डा

ऑक्टोबर

10 सप्टें बर ते 20
सप्टें बर

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

जूनचा पगहला

15 सप्टें बर ते 15

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

पांधरार्डा ते जुलैचा

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

गतसरा आठर्डा

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

जूनचा पगहला

15 सप्टें बर ते 15

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

पांधरार्डा ते जुलैचा

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

गतसरा आठर्डा

खरीप हांगाम :

खरीप हांगाम :

जूनचा पगहला

15 सप्टें बर ते 15

15 जून ते 15 जुलै

15 सप्टें बर ते 15

पांधरार्डा ते जुलैचा

ऑक्टोबर

ऑक्टोबर

गतसरा आठर्डा

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑकटो ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑकटो ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑकटो ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑक्टो. ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑक्टो. ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .

15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .

15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .
15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .
15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .

खरीप हां गाम 2021 : क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

गजल्हा

5

6

7

8

9

10

मका

तुर

मुग

उगडद

भुईमुग

सोयाबीन

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

-

-

आगमनापासून 31

सर्व साधारण कापणी कालार्धी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑक्टो. ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑक्टो. ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

15 जुन ते 7 जुलै

15 ऑक्टो. ते 7 नोव्हें .

15 जुन 15 जुलै

मान्सुनचे
21

नाांदेड

31 गडसें ते 28 फेब्रु.

7 जुन ते 7 जुलै

31 गडसें ते 28 फेब्रु.

7 जुन ते 7 जुलै

31 गडसें ते 28 फेब्रु.

7 जुन ते 7 जुलै

जुलै पयंन्त
मान्सुनचे
22

परभणी

-

-

आगमनापासून 31
जुलै पयंन्त
मान्सुनचे

23

सहगोली

-

-

आगमनापासून 31
जुलै पयंन्त

24

25

26

बुलडाणा

अमरार्ती

अकोला

20 जुन ते 7 जुलै

20 जुन ते 7 जुलै

20 जुन ते 7 जुलै

10 ऑक्टोबर ते
7 नोव्हें बर

10 ऑक्टोबर ते
7 नोव्हें बर

10 ऑक्टोबर ते
7 नोव्हें बर

लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे

लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे
लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.
उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे

7 जुन ते 30 जुन

15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर
15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर
15 ऑगस्ट ते
15 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

7 जुन ते 15 जुलै

7 जुन ते 15 जुलै

7 जुन ते 15 जुलै

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

21 ऑगस्ट ते
30 सप्टें बर
21 ऑगस्ट ते
30 सप्टें बर
21 ऑगस्ट ते
30 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा

जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा
जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा

15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .
15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .
15 ऑक्टो ते 15
नोव्हें .

आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते

10 जुन ते 25 जुन

22 सप्टें बर ते
2 ऑक्टे बर

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते

27 सप्टें बर ते
15 जुन ते 30 जुन

ऑक्टो. पगहला
आठर्डा

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते
नुसार)

10 जुन ते 25 जुन

22 सप्टें बर ते
2 ऑक्टे बर
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27

28

गजल्हा

र्ागिम

यर्तमाळ

5

6

7

8

9

10

मका

तुर

मुग

उगडद

भुईमुग

सोयाबीन

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

20 जुन ते 7 जुलै

20 जुन ते 7 जुलै

10 ऑक्टोबर ते
7 नोव्हें बर

10 ऑक्टोबर ते
7 नोव्हें बर

सर्व साधारण कापणी कालार्धी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे
लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे
लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.

29

र्धा

-

-

25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे
लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
30

नागपूर

-

-

25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे
लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
31

भांडारा

-

-

25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे
लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
32

गोंदीया

-

-

25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे

लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
33

चांद्रपूर

-

-

25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.

7 जुन ते 30 जुन

उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे

लर्कर : 15 नोव्हें ते 25 गडसें.
34

गडगचरोली

-

-

25 जुन ते 15 जुले

मध्यम : 5 गडसें ते 10 जाने.
उगिरा 10 जानेर्ारीच्या पुढे

7 जुन ते 30 जुन

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

7 जुन ते 30 जुन

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

15 ऑगस्ट ते
7 सप्टें बर

जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा
जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा
जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा
जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा
जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा
जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा

जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा

जुन चा दु सरा
पांधरर्ाडा ते जुलै
चा पगहला आठर्डा

आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते

10 जुन ते 25 जुन

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते

आठर्डा (पगरपक्र्ते

आठर्डा (पगरपक्र्ते

27 सप्टें बर ते
15 जुन ते 30 जुन

आठर्डा (पगरपक्र्ते

27 सप्टें बर ते
15 जुन ते 30 जुन

ते ऑक्टो. िेर्टचा

ऑक्टो. पगहला
आठर्डा
27 सप्टें बर ते

15 जुन ते 30 जुन

ऑक्टो. पगहला
आठर्डा

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
आठर्डा (पगरपक्र्ते

ऑक्टो. पगहला
आठर्डा

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा

ऑक्टो. पगहला
आठर्डा

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा

2 ऑक्टे बर
27 सप्टें बर ते

15 जुन ते 30 जुन

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा

22 सप्टें बर ते

-

-

15 जुन ते 30 जुन

ऑक्टो. पगहला

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते

27 सप्टें बर ते
आठर्डा

नुसार)
आक्टो. पगहला आठर्डा
ते ऑक्टो. िेर्टचा
आठर्डा (पगरपक्र्ते
नुसार)

-

-
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गजल्हा

11

12

13

14

15

तीळ

कारळे

सुयवफुल

कापुस

काांदा

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

सर्व साधारण पेरणी कालार्धी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

1

ठाणे

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

पालघर

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3

रायगड

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4

रत्नागगरी

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

ससधुदुगव

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

जूनचा दु सरा
6

नागिक

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

जूनच्या दु सऱ्या
15 सप्टें बर ते 15

आठर्ड्यापासून

15 सप्टें बर ते 15

ऑक्टोबर

जुलैच्या पगहल्या

ऑक्टोबर

आठर्ड्यापयंत

खरीप हांगाम:
जुलै पगहला
पांधरर्डा

खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

उन्हाळी (बागायती) एगिल

1 ऑक्टोबर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

पगहला पांधरार्डा

गडसेंबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर
कोरडर्ाहू पार्साचा अांदाज

जूनचा दु सरा
7

धुळे

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

जूनच्या दु सऱ्या
15 सप्टें बर ते 15

आठर्ड्यापासून

15 सप्टें बर ते 15

ऑक्टोबर

जुलैच्या पगहल्या

ऑक्टोबर

आठर्ड्यापयंत

खरीप हांगाम:
जुलै पगहला
पांधरर्डा

खरीप हांगाम :

घेऊन जूनच्या पगहल्या सकर्ा
खरीप हांगाम:

दु सऱ्या आठर्ड्यात धूळ पेरणी

15 सप्टें बर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

करार्ी अथर्ा जून च्या दु सऱ्या

ऑक्टोबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

ते जुलैच्या पगहल्या
आठर्ड्यापयंत पेरणी करार्ी
कोरडर्ाहू पार्साचा अांदाज

जूनचा दु सरा
8

नांदुरबार

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

जूनच्या दु सऱ्या
15 सप्टें बर ते 15

आठर्ड्यापासून

15 सप्टें बर ते 15

ऑक्टोबर

जुलैच्या पगहल्या

ऑक्टोबर

आठर्ड्यापयंत

खरीप हांगाम:
जुलै पगहला
पांधरर्डा

खरीप हांगाम :

घेऊन जूनच्या पगहल्या सकर्ा
खरीप हांगाम:

दु सऱ्या आठर्ड्यात धूळ पेरणी

15 सप्टें बर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

करार्ी अथर्ा जून च्या दु सऱ्या

ऑक्टोबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

ते जुलैच्या पगहल्या
आठर्ड्यापयंत पेरणी करार्ी
कोरडर्ाहू पार्साचा अांदाज

जूनचा दु सरा
9

जळगार्

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

जूनच्या दु सऱ्या
15 सप्टें बर ते 15

आठर्ड्यापासून

15 सप्टें बर ते 15

ऑक्टोबर

जुलैच्या पगहल्या

ऑक्टोबर

आठर्ड्यापयंत

खरीप हांगाम:
जुलै पगहला
पांधरर्डा

खरीप हांगाम :

घेऊन जूनच्या पगहल्या सकर्ा
खरीप हांगाम:

दु सऱ्या आठर्ड्यात धूळ पेरणी

15 सप्टें बर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

करार्ी अथर्ा जून च्या दु सऱ्या

ऑक्टोबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

ते जुलैच्या पगहल्या
आठर्ड्यापयंत पेरणी करार्ी

जूनचा दु सरा
10

अहमदनगर

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

जूनचा दु सरा
11

पुणे

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

15 सप्टें बर ते 15
ऑक्टोबर

15 सप्टें बर ते 15
ऑक्टोबर

खरीप हांगाम:
जुलै पगहला
पांधरर्डा

खरीप हांगाम:
जुलै पगहला
पांधरर्डा

खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

उन्हाळी (बागायती) एगिल

1 ऑक्टोबर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

पगहला पांधरार्डा

गडसेंबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

उन्हाळी (बागायती) एगिल

1 ऑक्टोबर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

पगहला पांधरार्डा

गडसेंबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

खरीप हां गाम 2021: क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

गजल्हा

सोलापूर

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

आठर्डा ते जुलैचा

आठर्डा ते जुलैचा

जूनचा दु सरा
साांगली

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

जूनचा दु सरा
15

कोल्हापूर

आठर्डा ते जुलैचा
पगहला आठर्डा

16

औरां गाबाद

15
काांदा

कालार्धी

पगहला आठर्डा

14

14
कापुस

सर्व साधारण कापणी

जूनचा दु सरा
सातारा

13
सुयवफुल

कालार्धी

पगहला आठर्डा

13

12
कारळे

सर्व साधारण पेरणी

जूनचा दु सरा
12

11
तीळ

15 जुन ते 31 जुलै

खरीप हांगाम:

15 सप्टें बर ते 15

जुलै पगहला

ऑक्टोबर

पांधरर्डा

खरीप हांगाम:

15 सप्टें बर ते 15

जुलै पगहला

ऑक्टोबर

पांधरर्डा

खरीप हांगाम:

15 सप्टें बर ते 15

जुलै पगहला

ऑक्टोबर

पांधरर्डा

खरीप हांगाम:

15 सप्टें बर ते 15

जुलै पगहला

ऑक्टोबर

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

17

जालना

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

18

बीड

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

पांधरर्डा

-

-

-

-

15 जून ते 31 जूलै

सर्व साधारण पेरणी कालार्धी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

उन्हाळी (बागायती) एगिल

1 ऑक्टोबर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

पगहला पांधरार्डा

गडसेंबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर
खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

उन्हाळी (बागायती) एगिल

1 ऑक्टोबर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

पगहला पांधरार्डा

गडसेंबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

उन्हाळी (बागायती) एगिल

1 ऑक्टोबर ते 15

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

पगहला पांधरार्डा

गडसेंबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

खरीप हांगाम :
खरीप हांगाम:

जुलै ते ऑगस्ट

45 ते 50 गदर्स

130 ते 140 गदर्स

1 ते 20 ऑक्टोबर

राांगडा:

अगोदर

जातीपरत्र्े

जुन ते जुलै

ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर

जुन ते जुलै

ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर

सप्टें बर ते ऑक्टोबर

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

15 जून ते 31 जूलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

15 जून ते 31 जूलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

19

लातूर

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

15 जुन ते 31 जुलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

20

उस्मानाबाद

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

15 जुन ते 31 जुलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त

मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त

मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त
मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त
मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त

जुन दु सरा आठर्डा
31 गडसें. ते 15 फेब्रु.

ते जुलै दु सरा
आठर्डा

31 गडसें. ते 15 फेब्रु.

जुन दु सरा आठर्डा
31 गडसें. ते 15 फेब्रु.

ते जुलै दु सरा
आठर्डा

1 नोव्हे . ते 15 जाने.

1 नोव्हे . ते 15 जाने.

खरीप हां गाम 2021: क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

गजल्हा

11

12

13

14

15

तीळ

कारळे

सुयवफुल

कापुस

काांदा

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

21

नाांदेड

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

-

-

15 जुन ते 31 जुलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

22

परभणी

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

-

-

15 जुन ते 31 जुलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

23

सहगोली

15 जुन ते 31 जुलै

15 ऑक्टो ते 15 नोव्हें .

-

-

15 जुन ते 31 जुलै

20 सप्टें ते 10 नोव्हें .

24

बुलडाणा

-

-

-

-

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

25

अमरार्ती

-

-

-

-

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

26

अकोला

-

-

-

-

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

सर्व साधारण पेरणी कालार्धी

मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त
मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त
मान्सुनचे आगमनापासून 15
जुलै पयवन्त

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

1 नोव्हे . ते 15 जाने.

-

-

-

1 नोव्हे . ते 15 जाने.

-

-

-

1 नोव्हे . ते 15 जाने.

-

-

-

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

खरीप हां गाम 2021: क्रॉप कॅलेंडर

अ.क्र.

गजल्हा

11

12

13

14

15

तीळ

कारळे

सुयवफुल

कापुस

काांदा

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण कापणी

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

सर्व साधारण

कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

जुलै पगहला ते दु सरा

ऑक्टो. पगहला ते

आठर्डा

दु सरा आठर्डा

27

र्ागिम

-

-

-

-

28

यर्तमाळ

-

-

-

-

29

र्धा

-

-

-

-

30

नागपूर

-

-

-

-

31

भांडारा

-

-

-

-

32

गोंदीया

-

-

-

-

33

चांद्रपूर

-

-

-

-

34

गडगचरोली

-

-

-

-

सर्व साधारण पेरणी कालार्धी

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

7 जुन ते 7 जुलै

सर्व साधारण

सर्व साधारण पेरणी

पुनलागर्ड

सर्व साधारण

कापणी कालार्धी

कालार्धी

कालार्धी

कापणी कालार्धी

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

15 नोंव्हें बर ते
15 जानेर्ारी

