
हवामानाचा 

इशारा जिल् हयाा  ुढील  ुाच दिवस आकाश स्वच   ेअशं ः ीगाळ राहल .  सचे १८ माचच रोिल  ढरळक ठिकाणल ह क्याा स्वरुुा  

ुसू होण्यााचल शक्या ा आह.े 
 

जुकाचंे नाव अवस् था कृजि हवामान सल्  ा 

हरभरा  काीणल अवस् था काीणल न के ले् याा व काीणलस  याार अस ले् याा हरभरा जुकाचल काीणल व मळणल कन न सढरज   ठिकाणल 

सािवणूक करावल.  

गहु काीणल अवस् था वळेेवर ुरेणल के ले् याा व काीणलस  याार अस ले् याा गहु जुकाचल काीणल कन न मळणल कन न सढरज   

ठिकाणल सािवणकू करावल. 

ऊस  वाीलचल अवस् था ऊस जुकास ुाण् यााचा  ाण ु   असल् याास, उभ् याा ऊसाचल ला ल  ुक् व  सचे वाळ  ेल ुान ेकाीून 

सरल  आच् छािन करावे. 

हळि काीणल अवस् था काीणलस  याार अस ले् याा हळि जुकाचल काीणल कन न सढरज   ठिकाणल सािवणूक करावल. 

सतं्रा /मोसबंल काीणल अवस् था सतं्रा वरल  फढ  ुालराचल अळल दिसढन आल् याास यााच् याा  यावस् थाुनासािल दॉनफ फफस २५ % २० जम ल 

प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमसळून फवारणल करावल. आंबबेहार लर ले् याा सतं्रा / मोसबंल फळबाग े 

फढ  लारणा   ेफळलारणा याा अवस् थ े ुाण् यााचा  ाण बसणार नाहल यााचल ि  ा  याावल.   

 ाळळंब फढ  लारणा   े

फळलारणा 

अवस् था 

आबंेबहार लर ले् याा  ाळळंब फळबाग े फढ  लारणा   ेफळलारणा याा अवस् थे  ुाण् यााचा  ाण बसणार 

नाहल यााचल ि  ा  याावल.   

फढ   श ेल  वाीलचल अवस् था मोगरा फढ  ाचंल  ो णल सकाळल  वकर करावल.  

नानािल िेशमढल कृिल सिंलवनल प्रकल्ु, 

 

वस ंराव नाईक मरािवा ा कृिल जवद्याुलि, ुरभणल आजण भार  मौसम जवभाग  

 

ईमे  - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 

नािंे  कृिल हवामान सल् ा                                                                                                  शढक्रवार दिनाकं – १३.०३.२०२० 
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भािलुा ा वाीलचल अवस् था कमा   ाुमाना  हो  अस ले् याा वाीलमढळे भािलुा ा जुकास िजमनलच् याा प्रकारानढसार िोन ुाण् यााच् याा 

ुाळयाा ल  अ ंर कमल कराव.े ुढनच ागव लसािल  याार अस ले् याा उन् हाळल भािलुा ा जुकाचल 

ुढनच ावग  शक् या ो सकाळल  वकर ककंवा सधं् यााकाळल करावल.   

चारा जुके वाीलचल अवस् था  उन् हाळल हगंामासािल  ागव  के ले् याा चाराजुका  सढष् म ळसचंन ुध् ि लन ेुाणल  यावस् थाुन करावे.  

  ृल रेशलम 

उद्योग  

 कें र्द्लया रेशलम सशंोलन आजण प्रजश ण ससं् था,  हसैढर याांच् याा जशफारशलनढसार  ढ लचल ुट्टा ुध् ि   ागव  

५  ३  २ फढ ट ककंवा ६  ३  २ फढ ट अ ंरावर करावल.  ागव ल   ढट होऊ नया े  हणनू  ढ ल 

रोुवाटलका कन न  लन मजहन् याांनल श ेा  रोुाचंल  ागव  करावल.  हणि ेिढस-याा विाचु ासनू ुानाचंे 

एकरल २५ टन उत् ु ािन जमळ .े     

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

सजम लच्याा जशफारशलवन न  याार कन न, नानािल िशेमढल कृिल संिलवनल प्रकल्ु कायााच या मढबंई याथेनू प्रसाठर  करण्याा  आ े ल 

आहे. 

 


