
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानूसार ददनांक 17 फेबू्रवारी 2021 रोजी दजल्हयात वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांच्या 

कडकडाटासह तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता आहे. ददनांक 18 फेबू्रवारी 2021 रोजी  दिड दजल्हयात 

वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांच्या कडकडाटासह तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता आहे. ददनांक 19 फेबू्रवारी 

2021 रोजी दिड दजल्हयात वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांच्या कडकडाटासह तुरळक दिकाणी पावसाची 

शक्यता आहे. 

दपकांचे नाव अवस् था कृदि हवामान सल् ला 

रब् िी दपके काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, वेळेवर पेरणी केलेल्या व काढणीस तयार असलेल्या रब् िी  वारी, हरभरा 

आदण ऑक् टोिरम ये लागवड केलेला ग य या दपकांची लवकरात लवकर काढणी कनन 

सुरदित दिकाणी सािवणूक करावी. ही दपके काढणी केली असल् यास ढीग तयार कनन ती 

ताडपत्रीने झाकावीत. मळणी केलेला शेतमालाची  सुरदित दिकाणी सािवण करावी.  

हळद काढणी अवस् था  स याच् या काळात वेळेवर लागवड केलेल्या हळदीची काढणी, हळद उकडणे, वाळवणे, 

पॉदिश करणे ही कामे सुन आहेत. वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक 

दिकाणी पावसाची शक्यता असल्यामुळे,  हळदीची उघडयावर सािवण कन नये. 

ऊस लागवड हंगामी ऊस दपकाची लागवड 15 फेबु्रवारी पयंत करावी. 

संत्रा/मोसंिी काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या संत्रा/मोसंिी फळांची काढणी कनन सुरदित 

दिकाणी सािवण करावी.   

द्राि काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे,  काढणीस तयार असलेल् या द्रािांची काढणी कनन सुरदित दिकाणी सािवण 

करावी. 

नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प, 

 

वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  

 

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

िीड कृिी हवामान सल्ला                                                                                   मंगळवार, ददनांक:  १६ फेबु्रवारी २०२१ 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अंदाज  

(ददनांक १७ ते २१ फेबु्रवारी २०२१ ) 

ददनांक 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 

पाऊस 0.0 4.0 11.0 0.0 0.0 

कमाल तापमान (अं.से.) 34.0 34.0 32.0 30.0 31.0 

दकमान तापमान (अं.से.) 19.0 17.0 15.0 15.0 17.0 

ढग स्स्थती (आकाश) 
स्वच्छ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ स्वच्छ 

सकाळची सापेि आद्रजता 

(%) 
34 38 67 61 41 

दुपारची सापेि आद्रजता 

(%) 
18 18 22 34 23 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
15 13 19 11 12 

वा-याची ददशा 
पश्चिम-वायव्य पवुव पवुव-आग्नेय पवुव-ईशान्य पवुव 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


केळी घड वाढीची 

अवस् था 

वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, जुन म ये लागवड केलेल् या केळीच् या िागेत केळीचे झाड कोलमडुनये  हणुन 

झाडास आधार दयावा.  

भाजीपाला काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला दपकांची तसेच टरिूज, खरिूज इत्यादी 

दपकांची काढणी कनन सुरदित दिकाणी सािवण करावी. 

फुल शेती  काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या फुलदपकांची काढणी व प्रतवारी कनन, ती 

िाजारपेिेत दवक्रीस पािवावी.  

पशुधन 

व् यवस् थापन 

-   वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू दकंवा िांधू नये. दनवा-याच् या दिकाणी िांधावे व 

पावसात दभजणार नाहीत याची काळजी घ् यावी. जनावरांच् या गोियाच् या ातावर ऊसाचे पाचट 

दकंवा तुराटयाचे आच् ाादन करावे. तसेच पाऊस चालू होण् याच् या वेळी झाडाच् या आडोशाला 

थांिु नये.  

चारा दपके  सािवण   वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणी केलेल् या  वारीचा कडिा पावसात दभजणार नाही याची दिता घ् यावी. 

कारण पावसात दभजल् यास त् याची प्रत खालावून सािवण िमता कमी होते व दभजलेला 

कडिा जनावरे खात नाहीत.  

पशुधन  -- वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांचा कडकडाट व तुरळक दिकाणी पावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, जनावरांना उघडयावर सोडू दकंवा िांधू नये. दनवा-याच् या दिकाणी िांधावे व 

पावसात दभजणार नाहीत याची काळजी घ् यावी. जनावरांच् या गोियाच् या ातावर ऊसाचे पाचट 

दकंवा तुराटयाचे आच् ाादन करावे. तसेच पाऊस चालू होण् याच् या वेळी झाडाच् या आडोशाला 

थांिु नये.  

सामुदादयक 

दवज्ञान  

- एका प्रौढ पुनिाने 3 लीटर व एका प्रौढ मदहलाने 2 लीटर पाणी रोज पीले पादहजे. 

सदर कृिी सल्ला पदत्रका वसंतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योजनेतील तज्ञ सदमतीच्या दशफारशीवनन तयार कनन, नानाजी देशमुख कृिी संजीवनी प्रकल्प कायाजलय मंुिई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


