
हवामानाचा 

इशारा 
दिनाांक 19 माचच 2021 रोजी दजल्हयात वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासह वाऱ्याचा वेग 

अदिक राहण्याची शक्यता आहे. दिनाांक 20 माचच 2021 रोजी दजल्हयात वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा 

कडकडाट व पावसाची तुरळक दिकाणी शक्यता आहे. दिनाांक 21,22,23 माचच 2021 रोजी दजल्हयात  वािळी 

वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसाची तुरळक दिकाणी शक्यता आहे.   

दपकाांचे नाव अवस था कृदि हवामान सल् ला 
रब्बी ज्वारी काढणी अवसथा वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल्या रब बी ज वारी, हरभरा, गहु आदण करडई या दपकाांची 

लवकरात लवकर काढणी करून सुरदित दिकाणी सािवणूक करावी. ही दपके काढणी केली 

असल् यास ढीग तयार करून ती ताडपत्रीने झाकावीत. मळणी केलेला शेतमालाची  सुरदित 

दिकाणी सािवण करावी.  
हळि काढणी अवसथा   सध याच या काळात हळिीची काढणी, हळि उकडणे, वाळवणे, पॉदिश करणे ही कामे सुरू 

आहेत. वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, हळिीची उघडयावर सािवण करू नये. 

केळी वाढीची अवस था वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, केळीच्या बागेत केळीचे झाड कोलमडु नये म हणुन झाडास आिार ियावा.  

द्राि काढणी अवस था वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या द्रािाांची काढणी करून सुरदित दिकाणी सािवण 

करावी. 

भाजीपाला काढणी अवस था वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार आसलेल्या भाजीपाला दपकाांची तसेच टरबूज, खरबूज इत्यािी 

दपकाांची काढणी करून सुरदित दिकाणी सािवण करावी.  

नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प, 
 

वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी आदण भारत मौसम दवभाग  
 

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

दहांगोली कृिी हवामान सल्ला                                                                                शुक्रवार, दिनाांक –१९ माचच २०२१ 

 

हवामान घटक 
हवामान अांिाज  

(दिनाांक २० ते २४ माचच, २०२१) 
दिनाांक 20/03 21/03 22/03 23/03 24/03 

पाऊस (दममी) 0.0 4.0 0.0 9.0 7.0 

कमाल तापमान (अां.से.) 39.0 39.0 37.0 37.0 37.0 

दकमान तापमान (अां.से.) 23.0 23.0 23.0 21.0 22.0 

ढग स्सथती (आकाश) 
ढगाळ अंशत: ढगाळ अंशत: ढगाळ ढगाळ अंशत: ढगाळ 

सकाळची सापेि आद्रचता 

(%) 
44 38 40 40 44 

िुपारची सापेि आद्रचता 

(%) 
18 19 20 23 22 

वा-याचा वेग (दकमी / 

तास) 
14 14 18 8 11 

वा-याची दिशा 
परू्व-ईशान्य परू्व पश्चिम-नैऋत्य दक्षिण-नैऋत्य पश्चिम 



फुलशेती काढणी अवस था वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, काढणीस तयार असलेल् या फुलदपकाांची काढणी व प्रतवारी करून, ती 

बाजारपेिेत दवक्रीस पािवावी.  

पशुिन 

व यवस थापन 
-- वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, जनावराांना उघडयावर सोडू दकां वा बाांिू नये. दनवा-याच या दिकाणी बाांिावे व 

पावसात दभजणार नाहीत याची काळजी घ यावी. जनावराांच या गोियाच या छतावर ऊसाचे पाचट 

दकां वा तुराटयाचे आच छािन करावे. तसेच पाऊस चालू होण याच या  वेळी झाडाच या आडोशाला 

थाांबु नये.  

चारा दपके सािवण   वािळी वारा, मेघगजचना, दवजाांचा कडकडाट व पावसासची  तुरळक दिकाणी  शक्यता 

असल्यामुळे, काढणी केलेल् या ज वारीचा कडबा पावसात दभजणार नाही याची ििता घ यावी. 

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

कडबा जनावरे खात नाहीत.  

सामुिादयक 

दवज्ञान 
- मानवी जीवनातील सुरूवातीच्या आि विाचच्या काळात बालकाांचा दवकास अत्यांत झपाटयाने 

होत असतो. तेव्हा या काळात बालकाांच्या सवाांगीण दवकासाला पूरक, चालना िेणारे 

वातावरण पुरवणे ही प्रते्यक कुिुां बाची जबाबिारी आहे. 

सिर कृिी सल्ला पदत्रका वसांतराव नाईक मरािवाडा कृिी दवद्यापीि, परभणी येथील ग्रामीण कृिी मौसम सेवा  जनेतील तज्ञ सदमतीच्या 

दशफारशीवरून तयार करून, नानाजी िेशमुख कृिी सांजीवनी प्रकल्प कायाचलय मुांबई येथून प्रसाररत करण्यात आलेली आहे. 


