
हवामानाचा 

इशारा 

हवामान अंदाजानसुार ददनांक 16 फेब्रूवारी 2021 रोजी हिंगोली दजल्िंयात वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांच्या 
कडकडाटासिं तरुळक दिकाणी पावसाची शक्यता आिें. ददनांक 17 फेब्रूवारी 2021 रोजी हिंगोली दजल्िंयात वादळी 
वारा, मेघगजजना, दवजांच्या कडकडाटासिं तरुळक दिकाणी पावसाची शक्यता आिें. ददनांक 18 फेब्रूवारी 2021 रोजी  
हिंगोली दजल्िंयात वादळी वारा, मेघगजजना, दवजांच्या कडकडाटासिं तरुळक दिकाणी पावसाची शक्यता आिें. 

पिकाांचे नाव अवस् था कृपि हवामान सल् ला 

रब् बी पिके काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, वेळेवर िेरणी केलेल्या व काढणीस तयार असलेल्या रब् बी  वारी, हरभरा 

आपण ऑक् टोबरम ये लागवड केलेला ग य या पिकाांची लवकरात लवकर काढणी कनन 

सुरपित पिकाणी सािवणूक करावी. ही पिके काढणी केली असल् यास ढीग तयार कनन ती 

ताडित्रीने झाकावीत. मळणी केलेला शेतमालाची  सुरपित पिकाणी सािवण करावी.  

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

िॉपिश करणे ही कामे सुन आहेत. वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक 

पिकाणी िावसाची शक्यता असल्यामुळे,  हळदीची उघडयावर सािवण कन नये. 

ऊस लागवड हांगामी ऊस पिकाची लागवड 15 फेबु्रवारी ियंत करावी. 

सांत्रा/मोसांबी काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या सांत्रा/मोसांबी फळाांची काढणी कनन सुरपित 

पिकाणी सािवण करावी.   

द्राि काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे,  काढणीस तयार असलेल् या द्रािाांची काढणी कनन सुरपित पिकाणी सािवण 

करावी. 

नानार्ी देशमुख कृिी सांर्ीवनी प्रकल्ि, 

 

वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी पवद्यािीि, िरभणी आपण भारत मौसम पवभाग  

 

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

पहांगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                   मांगळवार, पदनाांक:  १६ फेबु्रवारी २०२१ 

 
 

हवामान घटक 

हवामान अांदार्  

(पदनाांक १७ ते २१ फेबु्रवारी २०२१ ) 

पदनाांक 17/02 18/02 19/02 20/02 21/02 

िाऊस 0.0 5.0 17.0 2.0 0.0 

कमाल तािमान (अां.से.) 34.0 34.0 31.0 28.0 31.0 

पकमान तािमान (अां.से.) 18.0 15.0 14.0 15.0 16.0 

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

सकाळची सािेि आद्रजता 

(%) 
29 58 64 55 43 

दुिारची सािेि आद्रजता 

(%) 
17 17 30 37 25 

वा-याचा वेग (पकमी / 

तास) 
10 22 10 9 7 

वा-याची पदशा 
पवुज-आग्नेय पवुज-ईशान्य पवुज-आग्नेय ईशान्य पवुज-ईशान्य 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


केळी घड वाढीची 

अवस् था 

वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, रु्न म ये लागवड केलेल् या केळीच् या बागेत केळीचे झाड कोलमडुनये  हणुन 

झाडास आधार दयावा.  

भार्ीिाला काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार आसलेल्या भार्ीिाला पिकाांची तसेच टरबूर्, खरबूर् इत्यादी 

पिकाांची काढणी कनन सुरपित पिकाणी सािवण करावी. 

फुल शेती  काढणी अवस् था वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

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

बार्ारिेिेत पवक्रीस िािवावी.  

िशुधन 

व् यवस् थािन 

-   वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, र्नावराांना उघडयावर सोडू पकां वा बाांधू नये. पनवा-याच् या पिकाणी बाांधावे व 

िावसात पभर्णार नाहीत याची काळर्ी घ् यावी. र्नावराांच् या गोियाच् या ातावर ऊसाचे िाचट 

पकां वा तुराटयाचे आच् ाादन करावे. तसेच िाऊस चालू होण् याच् या वेळी झाडाच् या आडोशाला 

थाांबु नये.  

चारा पिके  सािवण   वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, काढणी केलेल् या  वारीचा कडबा िावसात पभर्णार नाही याची दिता घ् यावी. 

कारण िावसात पभर्ल् यास त् याची प्रत खालावून सािवण िमता कमी होते व पभर्लेला 

कडबा र्नावरे खात नाहीत.  

िशुधन  -- वादळी वारा, मेघगर्जना, पवर्ाांचा कडकडाट व तुरळक पिकाणी िावसाची शक्यता 

असल्यामुळे, र्नावराांना उघडयावर सोडू पकां वा बाांधू नये. पनवा-याच् या पिकाणी बाांधावे व 

िावसात पभर्णार नाहीत याची काळर्ी घ् यावी. र्नावराांच् या गोियाच् या ातावर ऊसाचे िाचट 

पकां वा तुराटयाचे आच् ाादन करावे. तसेच िाऊस चालू होण् याच् या वेळी झाडाच् या आडोशाला 

थाांबु नये.  

सामुदापयक 

पवज्ञान  

- एका प्रौढ िुनिाने 3 लीटर व एका प्रौढ मपहलाने 2 लीटर िाणी रोर् िीले िापहरे्. 

सदर कृिी सल्ला िपत्रका वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी पवद्यािीि, िरभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा 

योर्नेतील तज्ञ सपमतीच्या पशफारशीवनन तयार कनन, नानार्ी देशमुख कृिी सांर्ीवनी प्रकल्ि कायाजलय मुांबई 

येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 

 


