
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  ढुीील ुाच हववाा  कााश ् वच् छ    ीगा  राहील  हिल् हयाा   ढर ा हकााीी हलाा 

् वरूपुाच् याा ुावााची श या ा कह   हवनािंा २९ ाप् टेंबर २०२० व हवनािंा ३० ाप् टेंबर २०२० रोिी हहिंगोली 

हिल् हयाा   ढर ा हकााीी वाव ी वारा व हविािंच् याा ाडाडाटाची श या ा कह   

हुाािंच  नाव अव् था ाृहि हवामान ाल् ला 

ााुूा ुा   लागी , 

फढ लधारीा    

बो िंड वाीीची 

अव् था 

मागील ाा ा ील ीगा  वा ावरी, कर्द्र ा व वमट हवामान त् यााचरमामाी  ुडल ल् याा 

ुावाामढ   ााुूा हुाा  रोग व हाडी िंचा रमाावढर्ारव हवाून या   कह   ााुूा हुाा  वहीयाा 

रोगाच् याा  याव् थाुनाााकी अोकोसिस्् टर ॉबीन  डायाफ नोाोनोकोल १० ग्रोम रमा ी १० हलटर 

ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी   ा च ााुूा हुाा  किं करा 

बो िंड ाड यााचा रमाावढर्ारव हवाून या   अाल् यााा यााच् याा  याव् थाुनाााकी ाॉुर 

ऑ ाी लोरा ड २५ ग्रोम  ् टर  प् टोााया लीन २ ग्रोम रमा ी १० हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  

उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  ा यााच् याा ाोरडयाा हवामानामू   ााुूा हुाा  राशोिन 

ारीा-याा हाडी िंचा (मावा,  ढड ूड , फढ लहाड) रमाावढर्ारव हवाून या  अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थाुनाााकी हनिंबो ी अार  ५ हािं वा हफरमाोनील ५ ६०० हमली हािं वा सिसिन टोरम 

११ ७ १६० हमली हािं वा बढरमाोफें कीन २५ ४०० हमली रमा ी एार ुावाान  उघाड हवल् यााा 

फवारीी ारावी  ुावाान  उघाड हवल् याामढ   ााुूा हुाा ील  ीािंच   याव् थाुन ाराव   

 ढर फािंवयाा फढ टी   ढर हुाा  ुान  गढिंडा ीा-याा अ ीचा रमाावढर्ारव हवाून या   अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थाुनाााकी रमाावढर्ारवग्र्   ुान  गो ा ारूपन न् ट ारावी  व ५ हनिंबो ी अाारची 

ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  ुावाान  उघाड हवल् याामढ    ढर हुाा ील  ीािंच  

 याव् थाुन ाराव   

मढग / उडीव ााीीी अव् था उहशरा  ुरीी ा ल ल् याा माा हुाावरील ल् ारी अ ीचा रमाावढर्ारव हवाून या   अाल् यााा 

यााच् याा  याव् थाुनाााकी इमाम  टीन ब  कोएट ५  ४ ग्रोम हािं वा सिसिन टोरम ११ ७ एााी ४ 

हमली रमा ी १० हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा वरील हाटानाशाािंची 

कलटून ुालटून फवारीी ारावी  

रब् बी ज् वारी िहमनीची हनवड रब् बी ज् वारी  ुरीीााकी म याम    र्ारी, ुाण् यााचा याो या हनचरा होीारी िमीन हनवडावी   

नानािी व शमढख ाृिी ािंिीवनी रमााल्ु, 

 

वािं राव ना ा मराकवाडा ाृिी हवद्याुीक, ुरर्ीी कही र्ार  मौाम हवर्ाग  

 

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

हहिंगोली ाृिी हवामान ाल्ला                                                                                     मिंग वार, हवनािंा – २९ ०९ २०२० 

 
 

हवामान घटा 

हवामान अिंवाि  

( हवनािंा ३० ाप् टेंबर    ०४ ऑ टोबर , २०२०) 

हवनािंा ३०/०९ ०१/१० ०२/१० ०३/१० ०४/१० 

ुाऊा १२ ० १० ० ०४ ० ०० ० ०० ० 

ामाल  ाुमान (अिं ा  ) ३२ ० ३२ ० ३३ ० ३४ ० ३६ ० 

हामान  ाुमान (अिं ा  ) २४ ० २३ ० २३ ० २३ ० २३ ० 

ीग सिस्थ ी (कााश) 
ीगा  ीगा  ीगा  ीगा  ् वच् छ 

ााा ची ाा  ुक्ष कर्द्र ा 

(%) 
८८ ८६ ८९ ८९ ८८ 

वढुारची ाा  ुक्ष कर्द्र ा 

(%) 
६३ ६३ ६० ५४ ५१ 

वा-यााचा व ग (हामी / 

 ाा) 
०९ ११ ११ १२ १२ 

वा-यााची हवशा 
वाया या वाया या वाया या वाया या वाया या 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


ाढयारफूल िहमनीची हनवड रब् बी र्ढ मूग  ुरीीााकी ुाण् यााचा उत्  म हनचरा होीारी, हलाी    म याम, र्ढारू्शी  िमीन 

हनवडावी  िहमनीचा कम् ल – हवम् ल हनवदेशशािंा ६ ५    ७ ५ एवीा अाावा. र्ारी ाा याा 

िहमनीची हनवड ारूप नया  ाारी िहमनी  क-याा घढाण् यााााकी व हुााची ााीीी 

ारण् यााााकी रासाावायाा हो     

ा  ी वाीीची अव् था मागील ाा ा ील ीगा  वा ावरी, कर्द्र ा व काल ल् याा ुावाामढ   ा  ी हुाा  

ुानावरील हकुा  रोगाचा रमाावढर्ारव हवाून या   कह  यााच् याा  याव् थाुनाााकी 

ुायारो लो् टर ोहबन २० डब् ल् याढिी १० ग्रोम रमा ी १० हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड 

हवल् यााा फवारीी ारावी  ुावाान  उघाड हवल् याामढ   ा  ी बाग  ील  ीािंच   याव् थाुन 

ाराव   ा  ी बाग   ५० ग्रोम नरास व ५० ग्रोम ुालाश रमा ी काड ख मारासा वयाावी   

किंबा वाीीची अव् था ुावाान  उघाड हवल् याामढ   नवीन लागवड ा ल ल् याा किंबा बाग  ील  ीािंच   याव् थाुन ाराव   

र्द्ाक्ष छाटीीुूवर 

अव् था 

ा  च् याा ुावाामढ   र्द्ाक्ष बाग   बगलफढ टी वाील् याा अाल् यााा ााीून  याा याा   बाग   

रोगनाशााची फवारीी ारावी  र्द्ाक्ष बाग   ऑ टोबर छाटीी ारीा-याा           श  ा-याािंनी 

छाटीी लािंबवावी   

हा ाफ  फ वाीीची 

अव् था 

ुावाान  उघाड हवल् याामढ   नवीन लागवड ा ल ल् याा हा ाफ  बाग  ील  ीािंच   याव् थाुन 

ाराव   

र्ािीुाला वाीीची अव् था र्ेंडी हुाावरील ुािंीरी माशीच् याा  याव् थाुनाााकी फ  रमाो ोुनीन ३०  ाी ३ ५ हमली हािं वा 

ऑ ाीहडम टॉन हमथा ल २५  ाी २० हमली हािं वा थायााहमथॉ काम २५ डब् ल् याढिी २ ग्रोम 

रमा ी १० हलटर ुाण् याा  ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  ुावाान  

उघाड हवल् याामढ   र्ािीुाला हुाा ील  ीािंच   याव् थाुन ाराव   

फढ लश  ी वाीीची अव् था ााीीीा  याार अाल ल् याा फढ लािंची ााीीी ारूपन  याावी  ुावाान  उघाड हवल् याामढ   

फढ लहुाा ील  ीािंच   याव् थाुन ाराव   

ुशढधन 

 याव् थाुन 

-- लम् ु ी ् ाीन रोगाची बाधा टा ण् यााााकी गोविंशीया िनावरािंना श  ी ील व वी रोगाची ला 

टोचून  याा कही रोगरमाह ाारक्षम ा वाीवण् यााााकी वन् ु  ीि या षिधी, मोा ा गोका, 

र्रुूर ाढयाररमाााश याााड  लक्ष वयााव     

ावर ाृिी ाल्ला ुहरासाा वािं राव ना ा मराकवाडा ाृिी हवद्याुीक, ुरर्ीी या थील ग्रामीी ाृिी मौाम ा वा 

याोिन  ील  ज्ञ ाहम ीच्या हशफारशीवरूपन  याार ारूपन, नानािी व शमढख ाृिी ािंिीवनी रमााल्ु ाायाारलया मढिंब  

या थून रमाााकर  ारण्या  कल ली कह   

 


