
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच दिवस आकाश स्वच राहल   सचे १० माचच रोिल  ढरळक ठिकाणल ह क्याा स्वरुुा  ुावसाचल शक्या ा 

आहे. 

जुकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान सल्  ा 

हरभरा  काीणल अवस् था ुढील  आिवडयाा  ुावसाचा अांिाि  क्षा  घ ेा काीणल न के ले् याा व काीणलस  याार अस ले् याा हरभरा 

जुकाचल  वकरा   वकर काीणल व मळणल करून सढरजक्ष  ठिकाणल सािवणूक करावल.   

गहु काीणल अवस् था ुढील  आिवडयाा  ुावसाचल शक् या ा असल् याान ेकाीणलस  याार ला ले् याा ग हाचल  वकरा   वकर 

काीणल व मळणल करून सढरजक्ष  ठिकाणल सािवण करावल. 

ऊस  वाीलचल अवस् था हांगामल ऊस जुकाचल  ागवड करून िलड मजहन् यााचा का ाव ल ला ा असल् याास १०० दक ो नत्र प्र ल 

हेक् टरल याढरलयाा िारे ियााव े  सचे डोडवा ऊसा ा नत्राचा िढसरा ह  ा ७५ दक ो नत्र प्र ल हके् टरल 

याढरलयाा िारे िऊेन आव याक नेढसार ुाणल ियााव.े  

हळि काीणल अवस् था सध् यााच् याा काळा  हळिलचल काीणल, हळि उकडण,े वाळवण,े ुॉज श करण ेहल काम ेसढरू आहे . याते् याा 

आिवडयाा  ुावसाचल शक् या ा असल् याामढळे हळिलचल उघडयाावर सािवण करू नया.े 

सांत्रा /मोसांबल काीणल अवस् था ुढील  आिवडयाा  ुावसाचा अांिाि  क्षा  घ ेा काीणलस  याार अस ले् याा सांत्रा / मोसांबल ाळाांचल 

 वकरा   वकर काीणल करून प्र वारल करावल व बािारुेिे  ुािवावल .  

डाळळांब ाढ   ारणा   े

ाळ ारणा 

अवस् था 

आांबेबहार  र ले् याा डाळळांब ाळबाग े ाढ   ारणा   ेाळ ारणा याा अवस् थे  ुा यााचा  ाण बसणार 

नाहल यााचल िक्ष ा घ् याावल.   

ाढ   श ेल  वाीलचल अवस् था मोगरा ाढ  जुका  ुाणल यावस् थाुन कराव.े काीणलस  याार अस ले् याा ाढ  ाांचल काीणल सकाळल  वकर 

करावल.  

नानािल िेशमढड कृिल सांिलवनल प्रकल्ु, 

 

वसां राव नाईक मरािवाडा कृिल जवद्याुलि, ुरभणल आजण भार  मौसम जवभाग  

 

ईमे  - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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भािलुा ा वाीलचल अवस् था ुढनच ागवडलसािल  याार अस ले् याा उन् हाळल भािलुा ा जुकाचल ुढनच ावगड शक् या ो सकाळल  वकर 

ककां वा सांध् यााकाळल करावल.   

चारा जुके वाीलचल अवस् था  उन् हाळल हांगामासािल  ागवड के ले् याा चाराजुका  सढष् म ळसांचन ुध् ि लन ेुाणल  यावस् थाुन करावे.  

  ृल रेशलम 

उद्योग  

 प्रौी दकटक सांगोुनगृहा  रात्रलचे  ाुमान २० अांश सजेल्सअस  र दिवसाचे  ाुमान ३५ अांश सजेल्सअस 

ुया ं जनयाांत्रल  िेवाव.े सांगोुनगृहा ल  दिवसाचे  ाुमान ३५ अांश सजेल्सअस ु के्षा िास्   गले् याास  ढ लचल 

ुान े सढक ा  व रेशलम दकटक अशल ुान े डा  नाहल  याावर उुाया म् हणनू सांगोुनगृहा  जनळयाा 

ुॉ लथलनचा अस् र म् हणनू वाुर करावा.  

सिर कृिल सल् ा ुजत्रका वसां राव नाईक मरािवाडा कृिल जवद्याुलि, ुरभणल याथेल  ग्रामलण कृिल मौसम सवेा याोिन ेल   ज्ञ 

सजम लच्याा जशाारशलवरून  याार करून, नानािल िशेमढड कृिल सांिलवनल प्रकल्ु कायााच या मढांबई याथेनू प्रसाठर  करयाा  आ े ल 

आहे. 

 


