
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  पुढील पाच हिवसा  आकाश स् वच् छ    ढगाळ राहुन  ुरळक हिकाणी हलक् याा स् वरूपपाच् याा 

पावसाची शक् या ा आह   मरािवाययाा  प रणी न क ल ल् याा हिकाणी प रणीयाो या पासस ााला ससल् याास िहमनी  

पुर सा ओलावा व वापसा ससल् यााची तारी ी करूपन काप,सस सोयाानीनस  ुरस नािरीस  ीळस सुयूाल, लस ंरिंयी इ याािी 

हपकािंची प रणी करावी  प रणी कर  सस ाना आिं रपीक पध् ि ीचा सवलिं न करावा  पुढील काळा  मुगस डयीिस 

ज् वारीस ईुूम,ग याा हपकािंची प रणी करूप नया      

हपकािंच  नाव सवस् था कृहि हवामान सल् ला 

सोयाानीन  प रणी सोयाानीन हपक हपवळ  पय  ससल् याास ्क् लोरोसीस) यााच् याा  यावस् थापनासािी श  ा  

वालसा स्स्थ ी राहील सशी  यावस् था करावी व निं र ० ५    १  ल रससल् ल टचीची हकिं वा 

ूयीटचीीं च ल टची य हमक् स मायाक्रोन् युाहटंची िंं टची रेड य ्II) ५०० रॅेडम प्र ी १०० हलटचीर पाण् याा  हमसळ, न 

पावसान  डघाय हिल् याास लवारणी करावी  सोयाानीन हपकावर पान  ताणा-याा सळयाा व 

तोयहकयीच् याा  यावस् थापनासािी प्रोल नाल स ५०  ४०० हमली हकिं वा थायााहमथ ााम १२ ६ 

  लॅम् नया सायाहॅलो्ीन ९ ५  ्सिंयुाक्   हकटचीकनाशक) ५० हमली प्र ी ंकर पावसान   

डघाय हिल् याास लवारणी करावी  प रणी क ल ल् याा हपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा 

घ् याावी  हपका ील सह रीक्   पाण् यााचा हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी      

तरीप ज् वारी प रणी तरीप ज् वारी हपकाची लागवय करूपन ंक महहन् यााचा कालाव ी ााला ससल् याास नरी  

त ाचा िुसरा हप्  ा ४० हकलो नरी  प्र ी ह क् टचीरी ियाावा  तरीप ज् वारी हपकावरील तोय 

हकयीच् याा  यावस् थापनासािी कानयलयुार न ३  िाण िार ८ हकलो प्र ी ं कर यााप्रमाण  पो िं याा  

पय ल सस  टचीाकाव   तरीप ज् वारी हपकावर लष् करी सळीचा प्रािुईाूव हिस,न या   ससल् याास 

यााच् याा  यावस् थापनासािी थायााहमथोक् ााम १२ ६ टचीक् क   लॅमया सायाह लो्ीन ९ ५ ा यसी ५ 

हमली हकिं वा स्िन टचीोरम ११ ७ ं ससी ४ हमली प्र ी १० हलटचीर पाण् याा  हमसळ, न पावसान  डघाय 

हिल् याास वरील हकटचीकनाशकािंची आलटची, न पालटची, न लवारणी करावी  लवारणी कर  

सस ाना हकटचीकनाशक पो िं याा  पय ल सशाप्रकार  लवारणी करावी  प रणी क ल ल् याा हपका  

पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  हपका ील सह रीक्   पाण् यााचा हनचरा होूल सशी 

 यावस् था करावी  

नानािी ि शमुत कृिी सिंिीवनी प्रकल्पस 

 

वसिं राव नाूक मरािवाया कृिी हवद्यापीि, परईणी आहण ईार  मौसम हवईाग  

 

ूम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हकमान  ापमान ्सिं स  ) २३ ० २४ ० २४ ० २४ ० २४ ० 

ढग स्स्थ ी ्आकाश) 
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नािरी प रणी नािरी हपकावरील तोय हकयीच् याा  यावस् थापनासािी कानयलयुार न ३  िाण िार ६ हकलो 

प्र ी ंकर यााप्रमाण  पो िं याा  पय ल सस  टचीाकाव   प रणी क ल ल् याा हपका  पाणी साचणार नाही 

यााची िष ा घ् याावी  हपका ील सह रीक्   पाण् यााचा हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी  

डस वाढीची सवस् था सस हपकावरील रसशोिन करणा-याा हकयी िंच् याा ्पािंढरी माशीस पाकोळी)  यावस् थापनासािी 

क् लोरपायारील स २० ३० हमली प्र ी १० हलटचीर पाण् याा  हमसळ, न पावसान  डघाय हिल् याास 

लवारणी करावी  सिया पररस्स्थ ी  न-यााच हिकाणी सस हपका  हुमणीच् याा सळयाा हिस,न 

या   आह   यााच् याा  यावस् थापनासािी म टचीाराूाीयाम सॅनोसोप् ली याा िैवीक नुरशीचा ४ हकलो 

्िास्   प्रािुईाूव ससल् याास १० हकलो) प्र ी ंकर िहमनी ,न वापर करावा   स च लागवय 

क ल ल् याा सस हपका  िास्   काळ पाणी साचुन राहणार नाही यााची िष ा घ् याावी  

हळि सगवण सवस् था सिया पररस्स्थ ी  न-यााच हिकाणी हळि हपका  हुमणीच् याा सळयाा हिस,न या   आह   यााच् याा 

 यावस् थापनासािी म टचीाराूाीयाम सॅनोसोप् ली याा िैवीक नुरशीचा ४ हकलो ्िास्   प्रािुईाूव 

ससल् याास १० हकलो) प्र ी ंकर िहमनी ,न वापर करावा   स च काही हिकाणी लागवय 

क ल ल् याा हळि हपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  हपका ील सह रीक्   

पाण् यााचा हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी        

सिंरी ा /मोसिंनी वाढीची सवस् था हलिं नुवगीया लळाायािंवरील लुलपातरािंच् याा  यावस् थापनासािी स्ॉन लल स २५  ूसी २० 

हमली प्र ी १० हलटचीर पाण् याा  हमसळ, न पावसान  डघाय हिल् याास लवारणी करावी  सिंरी ा / 

मोसिंनी लळनाग   पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  नाग  ील सह रीक्   पाण् यााचा 

हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी  

याहळिं न वाढीची सवस् था याहळिं न नाग  ील लुटचीव  काढाव   याहळिं न लळनाग   पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  

नाग  ील सह रीक्   पाण् यााचा हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी  

हचक,  लागवय / प रणी हचक,  लळनाग   पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  नाग  ील सह रीक्   पाण् यााचा 

हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी  

लुल श  ी  काढणीस / 

वाढीची सवस् था 

काढणीस  याार ससल ल् याा लुलािंची काढणी करूपन घ् याावी  नवीन लागवय क ल ल् याा 

लुलहपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  नाग  ील सह रीक्   पाण् यााचा हनचरा 

होूल सशी  यावस् था करावी  

ईािीपाला काढणीस / 

वाढीची सवस् था 

हमरची हपकावरील रसशोिन करणा-याा हकयी िंच् याा  यावस् थापनसािी  थायााहमथ ााम १२ ६  

 लॅम् नया सायाहॅलो्ीन ९ ५  ्सिंयुाक्   हकटचीकनाशक) हकिं वा पायारीप्र क् ाील म ५  

ल नप्रोपॅ्ीन १५ १० हमली प्र ी १० हलटचीर पाण् याा  हमसळ, न स्रकरसह पावसान   डघाय 

हिल् याास लवारणी करावी  ईािीपाला हपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  

ईािीपाला हपका ील सह रीक्   पाण् यााचा हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी  

चारा हपक  लागवय / प रणी लागवय क ल ल् याा चारा हपका  पाणी साचणार नाही यााची िष ा घ् याावी  हपका ील सह रीक्   

पाण् यााचा हनचरा होूल सशी  यावस् था करावी  

 ृ ी र शीम 

डद्योग  

  ु ी हकटचीकसिंगोपनरेडहा  पावसाळयाा  ढगाळ वा ावरणा  र शीम हकटचीक का ीवर नसल  

सस ा आरू्द् ा व  ापमान सनुक्रम  ६५  आहण २५ सिंश स हल्ससस ससण  गरि च  आह   

आरू्द् ा ८५  प षा िास्   सस ल  र का  सवस् थ   न यवरील पान  सुक  नाही   याामुळ  

पा ळ स् वच् छ कापयाच् याा साहयाान  न यवर चुना  ुरळण  आवच याक आह   म् हणि  पान  

वाळण् याास मि  हो   आहण व ळ वर का  नसण  व का ीवरूपन डिण  याा हक्रयाा  यावस् थी  

हो ा     

सिर कृिी सल्ला पहरी का वसिं राव नाूक मरािवाया कृिी हवद्यापीिस परईणी या थील रेडामीण कृिी मौसम स वा 

याोिन  ील  ज्ञ सहम ीच्या हशलारशीवरूपन  याार करूपनस नानािी ि शमुत कृिी सिंिीवनी प्रकल्प कायााूलया मुिंनू 

या थ,न प्रसारर  करण्या  आल ली आह   


