
हवामानाचा 

इशारा 

उस् मानादाज ल्ह  हयाा  पुढी पाच लजवसा  आकाश ढगाळ राहुन  ुरळक लिकाणी हक् याा स् वरूपपा् याा 

पावसाची शक् या ा आह.  मरािवाययाा  प.रणी न क. . ह  याा लिकाणी प.रणीया् या पासस ााा ससह  याास ्लमनी  

पुर.सा ओावा व वापसा ससह  यााची तारी ी करूपन काप,सस स्याादीनस  ुरस दा्रीस  ीळस सुयूाल, स ंरीयी इ यााजी 

लपकाीची प.रणी करावी  प.रणी कर  सस ाना आी रपीक पध् ज ीचा सवी द करावा  पुढी काळा  मुगस उयीजस 

ज् वारीस ईुूम,ग याा लपकाीची प.रणी करूप नया.     

लपकाीच. नाव सवस् था कृलि हवामान सह  ा 

स्याादीन  प.रणी स्याादीन लपक लपवळ.  पय  ससह  याास ्क् ्र्सीस) याा् याा  यावस् थापनासािी श. ा  

वालसा स्स्थ ी राही सशी  यावस् था करावी व नी र ० ५  . १  ल. रससह  ल. टचीची लकी वा 

ूयीटचीीं च.. टची.य लमक् स मायाक्र्न् युालटंची ीं टची रेड.य ्II) ५०० रॅेडम प्र ी १०० लटचीर पाण् याा  लमसळ, न 

पावसान. उघाय लजह  याास लवारणी करावी  स्याादीन लपकावर पान. ताणा-याा सळयाा व 

त्यलकयी् याा  यावस् थापनासािी प्र्ल. नाल स ५०  ४०० लमी लकी वा थायाालमथ ााम १२ ६ 

  ॅम् दया सायाहॅ््ीन ९ ५  ्सीयुाक्   लकटचीकनाशक) ५० लमी प्र ी ंकर पावसान.  

उघाय लजह  याास लवारणी करावी  प.रणी क. . ह  याा लपका  पाणी साचणार नाही यााची जष ा 

घ् याावी  लपका ी सल रीक्   पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी      

तरीप ज् वारी प.रणी तरीप ज् वारी लपकाची ागवय करूपन ंक मलहन् यााचा कााव ी ााा ससह  याास नरी  

त ाचा जुसरा हप्  ा ४० लक् नरी  प्र ी ह.क् टचीरी जयाावा  तरीप ज् वारी लपकावरी त्य 

लकयी् याा  यावस् थापनासािी कादयलयुार न ३  जाण.जार ८ लक् प्र ी ं कर यााप्रमाण. प् ी याा  

पय. सस. टचीाकाव.  तरीप ज् वारी लपकावर ष् करी सळीचा प्राजुईाूव लजस,न या.  ससह  याास 

याा् याा  यावस् थापनासािी थायाालमथ्क् ााम १२ ६ टचीक् क.   ॅमया सायाह ््ीन ९ ५ ा.यसी ५ 

लमी लकी वा स्िन.टची्रम ११ ७ ं ससी ४ लमी प्र ी १० लटचीर पाण् याा  लमसळ, न पावसान. उघाय 

लजह  याास वरी लकटचीकनाशकाीची आटची, न पाटची, न लवारणी करावी  लवारणी कर  

सस ाना लकटचीकनाशक प् ी याा  पय. सशाप्रकार.  लवारणी करावी  प.रणी क. . ह  याा लपका  

पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  लपका ी सल रीक्   पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी 

 यावस् था करावी  

नाना्ी ज.शमुत कृिी सी्ीवनी प्रकह पस 

 

वसी राव नाूक मरािवाया कृिी लवद्यापीि, परईणी आलण ईार  मौसम लवईाग  

 

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

उस् मानादाज कृिी हवामान सह ा                                                                                         शुक्रवार लजनाीक–१७ ०७ २०२० 
 

हवामान घटचीक 

हवामान सीजा्  

्लजनाीक १८  . २२ ्ुै, २०२०) 

लजनाीक १८/०७ १९/०७ २०/०७ २१/०७ २२/०७ 

पासस ्लममी) ०६ ० ०८ ० १२ ० १० ० १० ० 

कमा  ापमान ्सी स. ) 
२७ ० २९ ० ३० ० ३० ० ३१ ० 

लकमान  ापमान ्सी स. ) २२ ० २३ ० २३ ० २३ ० २४ ० 

ढग स्स्थ ी ्आकाश) 
ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ ढगाळ 

सकाळची साप.ष आरू्द् ा 

्%) 
९० ८५ ८५ ८२ ८० 

जुपारची साप.ष आरू्द् ा 

्%) 
७६ ५८ ५७ ५५ ५१ 

वा-यााचा व.ग ्लकमी / 

 ास) 
१४ १४ १५ १२ १३ 

वा-यााची लजशा 
नैऋ या पस्चचम पस्चचम पस्चचम वाया या 



दा्री प.रणी दा्री लपकावरी त्य लकयी् याा  यावस् थापनासािी कादयलयुार न ३  जाण.जार ६ लक् 

प्र ी ंकर यााप्रमाण. प् ी याा  पय. सस. टचीाकाव.  प.रणी क. . ह  याा लपका  पाणी साचणार नाही 

यााची जष ा घ् याावी  लपका ी सल रीक्   पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी  

उस वाढीची सवस् था सस लपकावरी रसश्िन करणा-याा लकयी ी् याा ्पाीढरी माशीस पाक्ळी)  यावस् थापनासािी 

क् ्रपायारील स २० ३० लमी प्र ी १० लटचीर पाण् याा  लमसळ, न पावसान. उघाय लजह  याास 

लवारणी करावी  सजया पररस्स्थ ी  द-यााच लिकाणी सस लपका  हुमणी् याा सळयाा लजस,न 

या.  आह.  याा् याा  यावस् थापनासािी म.टचीाराूाीयाम सॅन्स्प् ी याा ्ैवीक दुरशीचा ४ लक् 

््ास्   प्राजुईाूव ससह  याास १० लक्) प्र ी ंकर ्लमनी ,न वापर करावा   स.च ागवय 

क. . ह  याा सस लपका  ्ास्   काळ पाणी साचुन राहणार नाही यााची जष ा घ् याावी  

हळज सगवण सवस् था सजया पररस्स्थ ी  द-यााच लिकाणी हळज लपका  हुमणी् याा सळयाा लजस,न या.  आह.  याा् याा 

 यावस् थापनासािी म.टचीाराूाीयाम सॅन्स्प् ी याा ्ैवीक दुरशीचा ४ लक् ््ास्   प्राजुईाूव 

ससह  याास १० लक्) प्र ी ंकर ्लमनी ,न वापर करावा   स.च काही लिकाणी ागवय 

क. . ह  याा हळज लपका  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  लपका ी सल रीक्   

पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी        

सीरी ा /म्सीदी वाढीची सवस् था ली दुवगीया लळाायाीवरी लुपातराी् याा  यावस् थापनासािी स्ॉन ल स २५  ूसी २० 

लमी प्र ी १० लटचीर पाण् याा  लमसळ, न पावसान. उघाय लजह  याास लवारणी करावी  सीरी ा / 

म्सीदी लळदाग.  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  दाग. ी सल रीक्   पाण् यााचा 

लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी  

यालळी द वाढीची सवस् था यालळी द दाग. ी लुटचीव. काढाव.  यालळी द लळदाग.  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  

दाग. ी सल रीक्   पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी  

लचक,  ागवय / प.रणी लचक,  लळदाग.  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  दाग. ी सल रीक्   पाण् यााचा 

लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी  

लु श. ी  काढणीस / 

वाढीची सवस् था 

काढणीस  याार सस. ह  याा लुाीची काढणी करूपन घ् याावी  नवीन ागवय क. . ह  याा 

लुलपका  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  दाग. ी सल रीक्   पाण् यााचा लनचरा 

ह्ू सशी  यावस् था करावी  

ईा्ीपाा काढणीस / 

वाढीची सवस् था 

लमरची लपकावरी रसश्िन करणा-याा लकयी ी् याा  यावस् थापनसािी  थायाालमथ ााम १२ ६  

 ॅम् दया सायाहॅ््ीन ९ ५  ्सीयुाक्   लकटचीकनाशक) लकी वा पायारीप्र क् ाील. म ५  

ल. नप्र्पॅ्ीन १५ १० लमी प्र ी १० लटचीर पाण् याा  लमसळ, न स्रकरसह पावसान.  उघाय 

लजह  याास लवारणी करावी  ईा्ीपाा लपका  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  

ईा्ीपाा लपका ी सल रीक्   पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी  

चारा लपक.  ागवय / प.रणी ागवय क. . ह  याा चारा लपका  पाणी साचणार नाही यााची जष ा घ् याावी  लपका ी सल रीक्   

पाण् यााचा लनचरा ह्ू सशी  यावस् था करावी  

 ृ ी र.शीम 

उद्य्ग  

  ु ी लकटचीकसीग्पनरेडहा  पावसाळयाा  ढगाळ वा ावरणा  र.शीम लकटचीक का ीवर दस.  

सस ा आरू्द् ा व  ापमान सनुक्रम. ६५  आलण २५ सीश स.लह ससस ससण. गर .्च. आह.  

आरू्द् ा ८५  प.षा ्ास्   सस.  र का  सवस् थ.  द.यवरी पान. सुक  नाही   याामुळ.  

पा ळ स् व् छ कापया् याा साहयाान. द.यवर चुना  ुरळण. आवच याक आह.  म् हण .् पान. 

वाळण् याास मज  ह् . आलण व.ळ. वर का  दसण. व का ीवरूपन उिण. याा लक्रयाा  यावस् थी  

ह् ा     

सजर कृिी सह ा पलरी का वसी राव नाूक मरािवाया कृिी लवद्यापीिस परईणी या.थी रेडामीण कृिी मौसम स.वा 

या््न. ी  ज्ञ सलम ीच्या लशलारशीवरूपन  याार करूपनस नाना्ी ज.शमुत कृिी सी्ीवनी प्रकह प कायााूया मुीदू 

या.थ,न प्रसारर  करण्या  आ. ी आह.  


