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हिामान पूिागनुमान कृवि सल्ला पत्रक – मसंधुदगुग 
कालािधी (ददनांक ०३.०६.२०२० ते ०७.०६.२०२०) 
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मागील आठिड्यातील हिामान घटकांची प्रत्यक्ष नोंद 
(२६/०५/२०२० ते ०१/०६/२०२० पयतं) हिामान घटक 

पढुील पाच ददिसांच ेहिामान घटकांच ेपिुागनमुान  
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पुढील ५ ददिसाच्या हिामानाची 
सामान्य थ्थिती:   

मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये येत्या पाच ददिसामध्ये तापमानामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे, त्याचबरोबर मनसगग या चक्रीिादळामुळे ददनांक ३ ि ४ 
िनू २०२० रोिी बहुतांश दठकािी अत्यतं मुसळधार ते अथमानी मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता आहे तसेच ५, ६ ि ७ िनु, २०२० 
रोिी बहुतांश दठकािी मुसळधार थिरूपाच्या पािसाची शक्यता असून हिामान आर्द्ग ि मुख्यत्िे ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. असा अदंाि 
प्रादेमशक हिामानशास्त्र कें र्द्, मुंबई यांच्या कडून ितगविण्यात आला आहे 

हिामान पिुागनमुान कृवि सल्ला 

वपकाच ेनाि वपकाची 
अिथिा 

कृवि सल्ला 

भात 
रोपिाटीका 

व्यिथिापन ि 
पेरिी 

अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेददनांक ३ ि ४ िून  रोिी अत्यतं मुसळधार पािसाची शक्यता 
ितगविण्यात आली  असल्यामळेु भात पीक पेरिीची कामे शक्यतो पुढे ढकलण्यात यािी 
ज्या दठकािी भात वपकाची पेरिी झाली आहे ि रोपे उगिनू आली आहेत अश्या दठकािी चारही बािंुनी खोल चारी काढािी यामुळे पाऊस िाथत 
झाला तरी पाण्याचा मनचरा होण्यास मदत होईल ि कोिळी रोप ेमरण्याचे प्रमाि कमी रादहल. 

नागली पेरिी अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेददनांक ३ ि ४ िून  रोिी अत्यतं मुसळधार पािसाची शक्यता 
ितगविण्यात आली  असल्यामळेु नागली पीक पेरिीची कामे शक्यतो पुढे ढकलण्यात यािी 

आबंा काढिी ि 
निीन लागिड 

मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेददनांक ३ ि ४ िून  रोिी मनसगग चक्रीिादळामुळे िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या 
आबंा कलमांना काठीचा आधार द्यािा.  
अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी अत्यतं मसुळधार पािसाची 
शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामळेु थ्िल्ह्यात ज्या दठकािी आबंा काढिीची कामे रादहली असल्यास ि फळे काढिी शक्य असल्यासच 
आबंा फळांची त्िररत काढिी करािी 
अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी अत्यतं मसुळधार पािसाची 
शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामुळे ददनांक ३ ि ४ िनू रोिी आबंा फळे काढिीची कामे शक्यतो पढेु ढकलावित त्याच बरोबर 
वििांच्या गडगडाटामध्ये शेतकऱयांनी थितः च्या िीविताची हानी होऊ नये म्हिून विशेि काळिी घ्यािी 

काि ु निीन लागिड मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेददनांक ३ ि ४ िून  रोिी मनसगग चक्रीिादळामुळे िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामुळे नविन लागिड केलेल्या 
काि ुकलमांना काठीचा आधार द्यािा.  

नारळ निीन लागिड 
मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेददनांक ३ ि ४ िून  रोिी मनसगग चक्रीिादळामुळे िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामळेु नविन लागिड केलेल्या 
नारळाच्या रोपांना काठीचा आधार द्यािा.  
अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी गडगडाटी िादळ मेघगिगनेसह 
अत्यतं मुसळधार पािसाची शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामुळे नारळ बागेतून  पाण्याचा मनचरा करािा 

सुपारी निीन लागिड 
मसंधुदगुग थ्िल्ह्यामध्य ेददनांक ३ ि ४ िून  रोिी मनसगग चक्रीिादळामुळे िा-याचा िेग िाढण्याची शक्यता असल्यामळेु नविन लागिड केलेल्या 
सुपारीच्या रोपांना काठीचा आधार द्यािा.  
अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी गडगडाटी िादळ मेघगिगनेसह 
अत्यतं मुसळधार पािसाची शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामुळे सुपारी बागेतून  पाण्याचा मनचरा करािा 

भािीपाला 
अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी अत्यतं मुसळधार पािसाची शक्यता ितगविण्यात 
आली  असल्यामुळे भािीपाला  वपकांच्या पेरिीची कामे शक्यतो पढेु ढकलण्यात यािी 
अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी गडगडाटी िादळ मेघगिगनेसह अत्यतं मसुळधार 
पािसाची शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामुळे भािीपाला  रोपिादटकेतून पाण्याचा मनचरा करािा 

दभुती िनािरे / 
शेळ्या मेंढ्या 

अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी गडगडाटी िादळ मेघगिगनेसह अत्यतं मसुळधार 
पािसाची शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामुळे वििांपासून बचािासाठी दभुती िनािरे सुरथ्क्षत दठकािी बांधािीत 

कुक्कुटपालन अरबी समुर्द्ातील मनसगग चक्रीिादळामुळे दथ्क्षि कोंकि ि मसंधदुगुग थ्िल्ह्यामध्ये ददनांक ३ ि ४ िनू  रोिी गडगडाटी िादळ मेघगिगनेसह अत्यतं मसुळधार 
पािसाची शक्यता ितगविण्यात आली  असल्यामुळे पािसाच्या साडक्यापासून ि सोसाट्याच्या िाऱयापासून पक्षयांचे संरक्षि कराि े

सागरी मासेमारी अरबी समुर्द्ात चक्रीिादळ घोंगाित असून समुुर्द्ाची थ्थिती खिळलेला आहे तरी सागरी मथ्च्िमारांनी ददनांक ४ िनू पयतं समुर्द्ामध्ये मासेमारी करण्यासाठी 
िािे टाळाि े

सदर कृवि सल्ला पवत्रका ही डॉ. बाळासाहेब साितं कोकि कृवि विद्यापीठाच्या, प्रादेशीक फळ संशोधन कें र्द्, िेंगुल ेि उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे येिील “ग्रामीि कृवि मौसम 
सेिा” योिनेतील तज्ञ सममतीच्या मशफारशी िरुन तयार करुन प्रकामशत करण्यात आली. 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
सहयोगी अमधष्ठाता 

उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
ता. कुडाळ, थ्ि. मसंधदुगुग 

डॉ. प्रददप च.ं हळदििेकर 
नोडल ओदफसर 

(ग्राममि कृवि मौसम सेिा) 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 
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डॉ. यशितं च.ं मुठाळ  
तांवत्रक अमधकारी 

ग्राममि कृवि मौसम सेिा 
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे 

¼०२३६२-२४४२३१½ 

 


