
हवामानाचा 

इशारा 

अंदाजानूसार परभणी जजल् हयाा  पढीील पाच जदवसा  कााश ीाा  राहील  जजल् हयाा   ढर ा जकााणी 

हलाा  े मध् याम ् वरूपपा् याा पावसाची श या ा कहे  जदनांा २२ सप् टेंबर २०२० रोजी परभणी जजल् हयाा   ढर ा 

जकााणी मढस धार पावसाची श या ा कहे  जदनांा २३ सप् टेंबर २०२० रोजी परभणी जजल् हयाा   ढर ा जकााणी 

वाद ी वारा व जवजां् याा ाडाडाटाची श या ा कहे  जदनांा २४ सप् टेंबर २०२० रोजी परभणी जजल् हयाा   ढर ा 

जकााणी वाद ी वारा व जवजां् याा ाडाडाटाची श या ा कहे  

जपाांचे नाव अव् था ाृजि हवामान सल् ला 

ाापूस पा े लााणे, 

फढ लधारणा  े 

बोडं वाीीची 

अव् था  

मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े ाापूस जपाा  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, जपाा ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  स  ् याा पावसामढ े ाापूस 

जपाा  बोडं सड यााचा प्रादढभााव जदसून येा  असल् याास याा् याा  याव् थापनासाकी 

पायारॅ लो् टर ोजबन २० डब् ल् याढजी १० गॅ्रम प्र ी १० जलटर पा याा  जमस ून पावसाने ाडाड 

जदल् याास फवारणी ारावी  ीाा  वा ावरण, कद्रता ा व पावासामढ े ाापूस जपाा  

जजवाणूजन् या ारपा रोााचा प्रादढभााव जदसून येा  कहे याा् याा  याव् थापनासाकी ारपर 

ऑ सी लोरा ड ५० डब् ल् याढपी २५ गॅ्रम  ् टर े प् टोसाया लीन २ गॅ्रम प्र ी १० जलटर पा याा  

जमस ून पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी ारावी  

 ढर फांदयाा फढ टणे मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े  ढर जपाा  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, जपाा ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी   ढर जपाा  पाने ाढंडा णा-

याा अ ीचा प्रादढभााव जदसून येा  असल् याास याा् याा  याव् थापनासाकी प्रादढभाावग्र्   पाने ाो ा 

ारूपन नष् ट ारावी  व ५ जनंबो ी अाााची पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी ारावी    

माा वाीीची अव् था मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े माा जपाा  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, जपाा ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  ाजशरा पेरणी ाेलेल् याा माा 

जपाावरील लष् ारी अ ीचा प्रादढभााव जदसून येा  असल् याास याा् याा  याव् थापनासाकी 

इमामे टीन बेन् झोएट ५  ४ गॅ्रम जांवा स्पिनेटोरम ११ ७ एससी ४ जमली प्र ी १० जलटर पा याा  

नानाजी देशमढख ाृिी संजीवनी प्राल्प, 

 

वसं राव ना ा मराकवाडा ाृिी जवद्यापीक, परभणी भार  मौसम जवभाा  
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परभणी ाृजि हवामान सल्ला                                                                                           मंा वार, जदनांा – २२ ०९ २०२० 
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जमस ून पावसाने ाडाड जदल् याास वरील जाटानाशाांची कलटून पालटून फवारणी 

ारावी  

द्रताषता छाटणीपूवा 

अव् था 

मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े द्रताषता बााे  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, बााे ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  स  ् याा पावसामढ े द्रताषता 

बााे  बालफढ टी वाील् याा असल् याास ााीून घ् याा याा   बााे  रोानाशााची फवारणी ारावी  

द्रताषता बााे  ऑ टोबर छाटणी ारणा-याा शे ा-याांनी छाटणी लांबवावी   

ाे ी वाीीची अव् था मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े ाे ी बााे  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, बााे ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  ीाा  वा ावरण व कद्रता ा 

याामढ े ाे ी जपाा  पानावरील जकपाे रोााचा प्रादढभााव जदसून येा  कहे याा् याा 

 याव् थापनासाकी पायारॅ लो् टर ोजबन २० डब् ल् याढजी १० गॅ्रम प्र ी १० जलटर पा याा  जमस ून 

पावसाने ाडाड जदल् याास फवारणी ारावी  

कंबा वाीीची अव् था मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े कंबा बााे  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, बााे ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  

जस ाफ  फ वाीीची 

अव् था 

मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े जस ाफ  बााे  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, बााे ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  

भाजीपाला वाीीची अव् था  मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े भाजीपाला जपाा  पाणी साचणार नाही यााची 

दषता ा घ् याावी, जपाा ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  भेंडी जपाावरील 

फ पोखरणारी अ ीचा प्रादढभााव जदसढन कल् याास याा् याा  याव् थापनासाकी 

 लोरॅन् टर ाजनलीप्रोल १८ ५ २ ५ जमली जांवा फेनप्रोपॅथ्रीन १५  पायारीप्रर झीफेन ५ १० 

जमली जांवा स्पिनरलफरस २५ २० जमली प्र ी १० जलटर पा याा  पा याा  जमस ून पावसाने 

ाडाड जदल् याास फवारणी ारावी  ााीणीस  याार असलेल् याा भाजीपाला जपाांची ााीणी 

लवारा  लवार ारावी व प्र वारी ारूपन बाजारपेके  पाकवावी  

फढ लशे ी वाीीची अव् था  मााील ककवडयाा  झालेल् याा पावसामढ े फढ लजपाा  पाणी साचणार नाही यााची दषता ा 

घ् याावी, जपाा ील पा यााचा जनचरा हो ल अशी  याव् था ारावी  ााीणीस  याार असलेल् याा 

फढ लांची ााीणी ारूपन घ् याावी   

पशढधन 

 याव् थापन 

-- लम् पी ् ाीन रोााची बाधा टा  याासाकी ाोवंशीया जनावरांना शे ी ील देवी रोााची लस 

टोचून घ् याा कजण रोाप्रज ाारषताम ा वाीव याासाकी वन् प ीजन् या षिधी, मोा ा ाोका, 

भरपूर सढयााप्रााश याााडे लषता दयाावे    

सदर ाृजि सल् ला पजााा डर पंजाबराव देशमढख ाृजि जवद्यापीक, परभणी येाथील ग्रामीण ाृजि मौसम सेवा याोजने ील  ज्ञ सजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार ारूपन प्रसारर  ार याा  कली असून नानाजी देखमढख ाृिी संजीवनी प्राल्प ाायााालया मढंब  येाथून 

प्रसारर  ारण्या  कलेली कहे  


