Ê´É¶Éä¹É ºÉÖSÉxÉÉ

या आठवड
डयात सौBय ःवपाची उंणतेची लाट असेल.

ªÉäiªÉÉ nùÉäxÉ Ênù´ÉºÉÉÆiÉ iÉÖ®ú³ýEò Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉvªÉ¨É iÉä VÉÉä®únùÉ® ´ÉÉ−ªÉÉºÉ½þ

<वशेषतः

½þ±ÉCªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ {ÉÉ>ºÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ (01/04/2011).

काढणी

केले?या

शेत

मालाचे

अवकाळ@

पावसापासुन संर,ण करावे (२९/०४/२०११) .

EòÉføö÷hÉÒ ´É ¨É³ýhÉÒ Eäò±Éä±ªÉÉ iÉÞhÉvÉÉxªÉ ´É Eòb÷vÉÉxªÉÉiÉÒ±É EòÉb÷ÒEòSÉ®úÉ

येया आठवडयात आकाश ढगाळ राहून हल'या ःवपाचा
वपाचा

ÊxÉ´ÉbÖ÷xÉ, SÉÉ³ýhÉÒ näù> xÉ, ÊxÉVÉÈiÉÖEò Eäò±Éä±ªÉÉ {ÉÉäiªÉÉ¨ÉvªÉä ºÉÉ`ö´ÉhÉ Eò®úÉ´ÉÒ.

पाऊ
पाऊस पड"याची
याची श'यता
यता आहे (१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११).

+É´É¶ªÉEòiÉÉ xÉºÉ±ªÉÉºÉ ªÉÉ Ê{ÉEòÉÆSÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®úÉiÉ Ê´ÉGòÒ Eò°ü xÉªÉä.
VÉÉMÉiÉÒEò ½þ´ÉÉ¨ÉÉxÉÉSÉÉ Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úiÉÉ ¦ÉÊ´É¹ªÉÉiÉ +zÉvÉÉxªÉÉSÉä ¦ÉÉ´É

येया आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून तुरळक

´ÉÉføhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ (05/04/2011).

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .
मागील आठवडयात पाऊस झाला नस?यामुळे <पकां या

ªÉäiªÉÉ SÉÉ®ú Ênù´ÉºÉÉÆiÉ iÉÖ®ú³ýEò Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉvªÉ¨É iÉä VÉÉä®únùÉ® ´ÉÉ−ªÉÉºÉ½þ

गरजे

½þ±ÉCªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ {ÉÉ>ðºÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ +ÊvÉEò ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ

(१२/०८/२०११).

नुसार

संरG,त

पा"याची

Hयवःथा

करावी

¨ÉÉMÉÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉ{ÉäIÉÉ ªÉÉ +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ =x½þÉSÉÉ SÉ]õEòÉ VÉÉºiÉ VÉÉxÉ´Éä±É
येया आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी

(08/04/2011).

हल'या
ªÉäiªÉÉ SÉÉ®ú Ênù´ÉºÉÉÆiÉ iÉÖ®ú³ýEò Ê`öEòÉhÉÒ ¨ÉvªÉ¨É iÉä VÉÉä®únùÉ®ú ´ÉÉ−ªÉÉºÉ½þ

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

श'यता

आहे

(१६/०८/२०११).

½þ±ÉCªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ {ÉÉ>ðºÉ ½þÉähªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ. iÉºÉäSÉ ¨ÉÉMÉÒ±É
+É`ö´Éb÷ªÉÉ{ÉäIÉÉ ªÉÉ +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ =x½þÉSÉÉ SÉ]õEòÉ VÉÉºiÉ VÉÉxÉ´Éä±É. EòÉføhÉÒ

येया

Eäò±Éä±ªÉÉ ¶ÉäiÉ ¨ÉÉ±ÉÉSÉä +´ÉEòÉ³ýÒ {ÉÉ´ÉºÉÉ{ÉÉºÉÖxÉ ºÉÆ®úIÉhÉ Eò®úÉ´Éä. iÉºÉäSÉ

आठवडयात

आकाश

पुणत
 ः

ढगाळ

राहणारअस?यामुळे रोग व कड@चा ूादभ
ु ाव वाढ"याची

¤ÉÉVÉÉ®ú ºÉ¨ÉÒiÉÒ¨ÉvÉÒ±É Ê´ÉGòÒºÉ +É±Éä±ÉÉ ¨ÉÉ±É {ÉÉ´ÉºÉÉxÉä Ê¦ÉVÉhÉÉ®ú xÉÉ½þÒ

श'यता आहे . (२३/०८/२०११)

ªÉÉSÉÒ EòÉ³ýVÉÒ PªÉÉ´ÉÒ (12/04/2011).
येया आठवडयात आकाश ढगाळ राहून थंड वा-यासह
येया चार दवसांत तुरळक ठकाणी हलका ते मयम
ःवपाचा

पूव

हो"याची

अिधक

{ÉÉ>ðºÉ

मौसमी

जोरा या

वा-यासह

मयम

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

श'यता

आहे

(२६/०८/२०११) .

तसेच

मागील

येया आठवडयात आकाश ढगाळ राहून मयम ःवपाचा

आठवडयापे,ा या आठवडयात उ.हाचा चटका

जाःत

पाऊस

श'यता

आहे .

पड"याची

श'यता

आहे

(३०/०८/२०११

आ

०२/०९/२०११) .

जानवेल (१५/०४/२०११).

<पकावर कटकनाशक व बुरशीनाशकाची फवारणी करताना
मागील आठवडयापे,ा या आठवडयात राऽी या तापमानात

कृ ञीम Gःटकर १० ते १५ मी.ली. ूती १० िलटर पा"यात

वाढ होउन उकाडा जानवेल (१९/०४/२०११).

िमसळू न फवारणी करावी. (०६/०९/२०११)

येया दोन दवसांत तुरळक ठकाणी हलका ते मयम

{ÉÉ>ðºÉ

ःवपाचा
आठवयात
काढणी

पडे ल. तसेच मागील आठवडयापे,ा या

उ.हाचा

केले?या

चटका

शेत

जाःत

मालाचे

जानवेल.

अवकाळ@

<वशेषतः

पावसापासुन

संर,ण करावे (२२/०४/२०११).
मागील

आठवडयापे,ा

या

<पकावर कटकनाशक व बुरशीनाशकाची फवारणी करताना
कृ ञीम Gःटकर १० ते १५ िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी. (०९/०९/२०११)
पुढ@ल आठवडयात हवेतील कमाल सापे, आि ता ९१ ते
९७ ट'के तर कमान सापे, आिता ६५ ते ७८ ट'के
राह@ल.

आठवडयात

दवसाचे

तापमानात वाढ होउन उकाडा जानवेल (२६/०४/२०११).
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हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाऊस

पडे ल.

(१३/०९/२०११)
या आठवडयात हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस सवञ
पड"याची श'यता आहे . (१६/०९/२०११)

या आठवडयात आकाश अंशातः ढगाळ राह@ल. माञ

या

पाऊस पड"याची श'यता नाह@. (२०/०९/२०११)

(२२/११/२०११)

या आठवडयात आकाश अंशताः ढगाळ ते ढगाळ राह@ल व

या

तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाऊस पड"याची

आठवडयात
आठवडयात

थंड@

थंड@

पड"याची

पड"याची

श'यता

नाह@.

श'यता

नाह@.

(०९/१२/२०११)

श'यता आहे . (२३/०९/२०११)

या

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी

(१३/१२/२०११)

हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता

या

आहे .

(१६/१२/२०११)

(२७/०९/२०११)

ितो

आठवडयात
आठवडयात

मयम

ःवपाची

थंड@

राह@ल.

मयम

ःवपाची

थंड@

राह@ल.

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राह@ल व तुरळक

या आठवडयात आकाश ढगाळ ते अंशतः ढगाळ राहून

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची

मयम ःवपाची थंड@ राह@ल. (२०/१२/२०११)

श'यता

आहे . <पकास आवँयकता अस?यास संरG,त पा"याची
Hयवःथा करावी. (३०/०९/२०११)
या आठवडयात आकाश सवच
् छ
् राहून मोसमी पावसाची अखेर
होणयाची
शक् यता आहे . यामुळे रबबी
्
् <पकाची पेरणी या
आठवडयात पूण करावी. फळबागेस संरG,त पा"याची
Hयवःथा करावी. दनांक - ०४/१०/२०११

या आठवडयात थंड@मये घट होउन आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.

(२३/१२/२०११)

या आठवडयात थंड@मये घट होउन आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.

(२७/१२/२०११)

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ ते ढगाळ राह@ल व

या आठवडयात तापमानात वाढ होऊन आकाश अंशतः

तुरळक

ढगाळ राह@ल.

ठकाणी

श'यता आहे .
या

हल'या

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

पाउस

पड"याची

आठवडयात

हल'या

ःवपाचा

श'यता आहे . काडणी केले?या <पकांची सुर,ीत ठकाणी
साठवण करावी. (११/१०/२०११, १४/१०/२०११)
या

आठवडयात

दनांक

२१

ऑ'टोबर

रोजी

तुरळक

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
(१८/१०/२०११)
या आठवडयात आकश िनरॅ राह@ल.
या

आठवडयात

आकाश

(२१/१०/२०११)

अंशतः

ढगाळ

राह@ल.

(२५/१०/२०११)
या आठवडयात आकश िनरॅ राह@ल.

(०४/११/२०११)

या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.

(०८/११/२०११)

या आठवडयात आकश दनांक १४ व १५ रोजी ढगाळ
राह@ल. (११/११/२०११)
आठवडयात

थंड@

पड"याची

श'यता

नाह@.

(१५/११/२०११)
या आठवडयात हवामान ःव छ राह@ल. (१८/११/२०११)
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खर@प (जुन ते स[ट\ बर)
बर) २०११
बर
Kharif (June to September) 2011
सोयाबीन
गड ल <बटल या (चब^ भुंगा) िनयंञणासाठ_ शायझोफॉस
४० ईसी १० िम.ली. कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के ूवाह@
२५ िम.ली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. लंकर@ अळ@ या िनयंञणासाठ_ नोHहा?युरौन ५०
ट'के २० िम.ली. कंवा Gःपनोसॅड ३ िम. ली. ूित १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१२
१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)

या आठवडयात िनरॅ ढगाळ राह@ल. (०१/११/२०११)

या

(३०/१२/२०११)

(०७/१०/२०११)

गड ल <बटल या (चब^ भुंगा) िनयंञणासाठ_ शायझोफॉस
४० ईसी १० िम.ली. कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के ूवाह@
२५ िम.ली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. लंकर@ अळ@ या िनयंञणासाठ_ नोHहा?युरौन ५०
ट'के २० िम.ली. कंवा Gःपनोसॅड ३ िम. ली. ूित १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१६
१६/
१६/०८/
०८/२०११)
२०११
पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येताच ूोफनोफॉस
५० ट'के २० मी.ली. कंवा लॅमडा िसहॅ लोाीन ५ ट'के ६

मी.ली. [रती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
या रोगा या िनयंञणासाठ_ मॅ.कोझेब २५ मॅम ूती १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी (३०
३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)
पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येताच ूोफनोफॉस
५० ट'के २० मी.ली. कंवा लॅमडा िसहॅ लोाीन ५ ट'के ६
मी.ली. [रती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
या रोगा या िनयंञणाकर@ता 'लोरोथॅलोिनल कंवा साफ
कंवा मॅ.कोझेब २५ मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११
या रोगा या िनयंञणाकfरता ूोपॅकोनॅझोल ८ ते १० िम.ली
ूती

१०

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(१३
१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११

पाने

गुंडाळणा-या

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

मोनोबोटोफॉस २० िम.ली. कंवा डायमेथोएट १५ िम.ली.
ूती १०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

दसून

आ?यास

(२०
२०/
२०/०९/
०९/२०११)
२०११)
पाने

गुंडाळणा-या

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

मोनोबोटोफॉस २० िम.ली. कंवा डायमेथोएट १५ िम.ली.
ूती १०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२७
२७/
२७/०९/
०९/२०११)
२०११)
बाजर@
खुरपणी व कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.
(१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)
खुरपणी व कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.

तुर

डांळ@ब (१६/
१६/०८/
०८/२०११)
२०११)

तुर@वर पाने गुडाळणार@ आळ@चा ूदभ
ु ाव जाःत ूामाणात

फळानां

दस?यास मोनोबोटोफॉस १५ िम.ली. कंवा डायमेथोएट

ूतवार@

१५ िम.ली. १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

(१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)

खुरपणी व कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.

पानावर@ल

ठपके व ते?या रोग रोगा या िनयंञणाकर@ता

(१२
१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)

बोडh'स

िमौण

तुर@वर पाने गुडाळणार@ आळ@चा ूदभ
ु ाव जाःत ूामाणात

चाग?याूितचा
कनच

भाव

फळे

१.०

िमळ"याकfरता
बाजारपेठेत

ट'के

फवारणी

फळांची

पाठवावीत.

करावी.

(१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)

दस?यास मोनोबोटोफॉस १५ िम.ली. कंवा डायमेथोएट

हळद व आले

१५ िम.ली. १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

हळद व आले <पक तणमु'त ठे वावे. हळद <पकाला

खुरपणी व कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.

सावलीसाठ_ एंरड@ टाकावी. तसेच कंदमाशीचा ूादभाव

(१६/
१६/०८/
०८/२०११)
२०११)

होऊ नये Bहणुन फोरे ट १० जी ५ कलो ूित एकर@

पाने

गुंडाळणा-या

अळ@चा

ूादभ
ु ाव

दसून

आ?यास

जिमिनतुन jावे. (१६/
१६/०८/
०८/२०११)
२०११)

मोनोबोटोफॉस २० मी.ली. कंवा डायमेथोएट १५ मी.ली.

हळद <पकात सावलीसाठ_ एरं ड@ची लागवड करावी. हळद

ूती १०

व आले <पकास मातीची भर दयावी. पानावर@ल ठपके

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(३०
३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)
पाने

रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास १ ट'का बोडhिमौण

गुंडाळणा-या

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

दस?यास

कंवा ०.२५ ट'के कॉपर ऑ'सी'लोराईड ची फवारणी

मोनोबोटोफॉस २० मी.ली. कंवा डायमेथोएट १५ मी.ली.

करावी. (३०
३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)

ूती १०

पीक तण<वरह@त ठे ऊन <पकास मातीची भर दयावी.

साठले?या

लीटर

पा"यात

अितfर'त

िमसळू न
पा"याचा

फवारावे.जिमनीतील
िनचरा

करावा.

(०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११)
पाने

गुंडाळणा-या

(१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)
हळद व आले <पकांना मातीची भर दयावी. सावली कर@ता

आ?यास

एरं ड@ची टोकन पदतीने लागवड करावी. पानावर@ल करपा

मोनोबोटोफॉस २० िम.ली. कंवा डायमेथोएट १५ िम.ली.

व कंदकुज रोगा या िनयंञणाकर@ता 'लोरोथॅलोिनल कंवा

ूती १०

कझkट कंवा मॅ.कोझेब २५ मॅम ूती १० िलटर पा"यात

लीटर

अळ@चा
पा"यात

ूादभ
ू ाव
िमसळू न

दसून
फवारणी

(१३
१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)
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करावी.

िमसळू न फवारणी करावी. (२०/
२०/०९/
०९/२०११)
२०११)

या रोगा या िनयंञणासाठ_ बावीःट@न + मmकोझेब (साफ)
२५ मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. (२७/
२७/०९/
०९/२०११)
२०११)

कोवळे गवत खा?यामुळे संडास लाग"याची श'यता असून
अशा जनावराणा कडबा खावु घालावा व स?फा ऑषेध
खावु घालावे (१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)
कोवळे गवत खा?यामुळे संडास लाग"याची श'यता असून
अशा जनावराणा कडबा खाऊ घालावा व स?फा औषध

भाजीपाला

दयावे. (२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)

िमरची व कांदा रोपाची पुनरलागवड करावी. कोबीवगnय

गाई व शेळयामये यकृ त कृ मीचा ूादभ
ू ाव आढळु न

भाoयां या लागवड@साठ_ गाद@वाफयावर <बया"याची पेरणी

आ?यास यकृ तकृ मी नाषक औषध पशुवैदयका या स?याने

करावी. (१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)

दयावे. (२६/
२६/०८/
०८/२०११)
२०११)

िमरची व कांदा रोपाची पुनर लागवड करावी. कोबीवगnय

गाई, Bहै स व शेळया यांना लाळया व खुरकूत रोगाची

भाoयां या लागवड@साठ_ गाद@वाpयावर <बया"याची पेरणी

लस टोचून sयावी. (३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)

करावी. (१६
१६/
१६/०८/
०८/२०११)
२०११)

गाई, Bहै स व शेळया यांना लाळया व खुरकूत रोगाची

भाजीपाला <पकात तुडतुडे व मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून

लस टोचून sयावी. (०२/०९/
०९/२०११)
२०११)

आ?यास थायािमथॉ'झाम २० ट'के २.५ मॅम ूती १०

गाई, Bहै स व शेळया यांना लाळया व खुरकूत रोगाची

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. टोमॅटो, िमरची

लस टोचून sयावी. (०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११)

व

गाई, Bहै स व शेळया यांना लाळया व खुरकूत रोगाची

वांगे

<पका या

४

ते

६

आठवडयां या

रोपांची

पुनर लागवड करावी. (३०
३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)

लस टोचून sयावी. (०९/०९/
०९/२०११)
२०११)

टोमॅटो, िमरची, वांगे व कांदयाची पुनल
 ागवड करावी.

गाई, Bहै स व शेळया यांना लाळया व खुरकूत रोगाची

भाजीपा?या या

लस टोचून sयावी. (दनांक – १३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)

रोपाची

पुनल
 ागवड

कर"यापुवn

Gजवानुसंवधक अझोटोबॅ'टर कंवा अॅझोःपायर@लम २५०

जनावरांना खुरकुत रोगाची लस टोचून sयावीत (लाळया

मॅम + १० मॅम काबkनडm Gझम ूती १० िलटर पा"यात

खुरकूत पायखुर@ व तtडखुर@ ) (१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)

िावण तयार कन या िावणात रोपाची मूळे बुडवून

शेळया व लहान वासरांना उबदार वातावरणात ठे वावे. सदu

लागवड करावी. (०६
०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११)

झा?यास
२०/०९/
०९/२०११)
२०११)
यास िनलगीर@ तेलाचा वास दयावा.
दयावा. (२०/

टोमॅटो, िमरची, वांगे व कांदा <पकास नञाची माञा दयावी

शेळया व म\ढया मये सदu होत अस?यास यांना थंड@

व भाजीपाला पीक तण<वरह@त ठे वावे. वाटाणा <पकाची

पासून संर,ण दयावे व दररोज नाक साफ

लागवड करावी. या कfरता अरकेल अथवा पी. एच-१ या

िनलगीर@

वानाची िनवड करावी.

(२७/
२७/०९/
०९/२०११)
२०११)

(१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)

तेलाचे

दोन

थ\ब

नाकात

कन
सोडावेत.

टोमॅटो, िमरची, वांगे व कांदा <पकास नञाची माञा दयावी

शेतातील गवत कापणी कन यां या पेढंया बांधून वाळु

व भाजीपाला पीक तण<वरह@त ठे वावे. वाटाणा <पकाची

घालावे.

लागवड करावी. या कfरता अरकेल अथवा पी. एच-१ या

घाल"यासाठ_
३०/०९/
०९/२०११)
२०११)
यासाठ_ करावा.
करावा. (३०/

वानाची िनवड करावी. (२०/
२०/०९/
०९/२०११)
२०११)

या

गवताचा

उपयोग

उ.हाळयात
हाळयात

खाऊ
खाऊ

ऊस

टोमॅटो, िमरची, वांगे व कांदा <पकास नञाची माञा दयावी

शेतामये पा"याचा
याचा योvय िनचरा करावा.
करावा. पाढं र@ मासी व

व भाजीपाला पीक तण<वरह@त ठे वावे. वाटाणा <पकाची

पायर@ला

लागवड करावी. या कfरता अरकेल अथवा पी. एच-१ या

िमथीलपॅरािथऑनची

वानाची िनवड करावी.

धुरळावी.
ळावी. (३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)

(२७/
२७/०९/
०९/२०११)
२०११)

पशुधन Hयवः
यवःथापन
थापन
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या

कड@चा

ूादभ
ू ाव

भुकट@

२०

आढळू न
कलो

ूती

आ?यास
यास
हे 'टर@
टर@

शेतामये पा"याचा
याचा योvय िनचरा करावा.
करावा. पाढं र@ मासी व
यास
स िमथील
पायर@ला या कड@चा ूादभ
ू ाव आढळू न आ?या

पॅरािथऑनची भुकट@ २० कलो ूती हे 'टर@
टर@ धुरळावी.
ळावी.

ट'के ८ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

(०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११)

करावी. (२३/०८/२०११)

पाढं र@ मासी व पायर@ला या कड@चा ूादभ
ू ाव आढळू न

रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अॅिसटािमूीड

आ?यास
यास िमथील पॅरािथऑनची भुकट@ २० कलो ूती

२० ट'के ूवाह@ २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के

हे 'टर@
टर@ धुरळावी.
ळावी. (१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)

ूवाह@ १० मी.ली. कंवा िमथीलडमेटॉन २५ ट'के ूवाह@

पाढं र@ मासी व पायर@ला या कड@चा ूादभ
ू ाव आढळू न

कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के ूवाह@ १०मॅम ूती १० िलटर

आ?यास िमथील पॅरािथऑनची भुकट@ २० कलो ूती

पा"यात

हे 'टर@ धुरळावी. (२०/०९/२०११)

िनयंञणाकfरता बॅ<वःट@न १० मॅम ूती १० िलटर पा"यात

पाढं र@ माशी व पायर@ला या कड@चा ूादभ
ू ाव आढळू न

वर@ल पैक^ एका औषधामये

आ?यास िमथील पॅरािथऑनची भुकट@ २० कलो ूती

(२६/०८/२०११)

हे 'टर@ धुरळावी. (२७/०९/२०११)

रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अॅिसटािमूीड

िमसळू न

फवारणी

करावी.

करपा

रोगा या

िमसळू न फवारणी करावी.

२० ट'के ूवाह@ २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के
केळ@

ूवाह@ १० मी.ली. कंवा िमथीलडमेटॉन २५ ट'के ूवाह@

केळ@ <पकासाठ_ पाणी Hयवःथापन करावे. (१६
१६/
०८/२०११)
२०११)
१६/०८/

कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के ूवाह@ १०मॅम ूती १० िलटर

केळ@ <पकास मातीची भर दयावी. केळ@ची पी?ले काढू न

पा"यात

टाकावीत. मृगबाग लागवड@ या केळ@ <पकास लागवड@

िनयंञणाकfरता बॅ<वःट@न १० मॅम ूती १० िलटर पा"यात

नंतर २, ३, व ४ मह.याने ५० मॅम नञ ूती झाड

वर@ल पैक^ एका औषधामये

िमसळू न

फवारणी

करावी.

करपा

रोगा या

िमसळू न फवारणी करावी.

दयावे. या रोगा या िनयंञणाकर@ता मॅ.कोझेब कंवा साफ

(०२/०९/
०९/२०११)
२०११)

२५ मॅम ूती १० िलटर पा"यािमसळू न फवारणी करावी.

रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अॅिसटामेूीड

(०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११)

२० ट'के ूवाह@ २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के

केळ@ या

बागेतील

मृगबाग

ूवाह@ १० िम.ली. कंवा िमथील डमेटॉन २५ ट'के ूवाह@

लागवड@ या केळ@ <पकास लागवड@ नंतर २, ३, व ४

कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के ूवाह@ १०मॅम ूती १० िलटर

मह.याने ५० मॅम नञ ूती झाड दयावे. पानावर@ल

पा"यात

फळावर@ल

िनयंञणाकfरता बा<वःट@न १० मॅम ूती १० िलटर पा"यात

ठपके

पी?ले

काढू न

टाकावीत.

रोगा या िनयंञणाकर@ता

मॅ.कोझेब

िमसळू न

फवारणी

कंवा साफ २५ मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न

वर@ल पैक^ एका औषधामये

फवारणी करावी. (१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)

(०९/०९/२०११)

केळ@ या

बागेतील

पी?ले

काढू न

टाकावीत.

मृगबाग

करावी.

करपा

रोगा या

िमसळू न फवारणी करावी.

रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अॅिसटामेूीड

लागवड@ या केळ@ <पकास लागवड@ नंतर २, ३, व ४

२० ट'के ूवाह@ २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के

मह.याने ५० मॅम नञ ूती झाड दयावे. (२०/
२०/०९/
०९/२०११)
२०११)

ूवाह@ १० िम.ली. कंवा िमथील डमेटॉन २५ ट'के ूवाह@

या रोगा या िनयंञणासाठ_ बावीःट@न + मmकोझेब (साफ)

कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के ूवाह@ १०मॅम ूती १० िलटर

२५ मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

पा"यात

करावी. (२७/
२७/०९/
०९/२०११)
२०११)

िनयंञणाकfरता काबनडॉG.झम १० मॅम ूती १० िलटर

िमसळू न

फवारणी करावी. दहया रोगा या

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१६/०९/२०११)
कापुस

रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अॅिसटामेूीड

बागायती व Gजरायती कापुस <पकांवर रसशोषण करणा-या

२० ट'के ूवाह@ २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के

कड@ंचा ूादभ
ु ाव दसुन येत आहे . यां या िनयंञणाकfरता

ूवाह@ १० िम.ली. कंवा िमथील डमेटॉन २५ ट'के ूवाह@

अिसटामेूीड २० ट'के ४ मॅम कंवा िमथीलडमेटॉन २५

कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के ूवाह@ १०मॅम ूती १० िलटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. फुलकडयांचा ूादभ
ू ाव
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जाःत दसून आ?यास फूोिनल ५ ई.सी १५ िम.ली ूती
१० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. दहया
रोगा या िनयंञणाकfरता काबनडॉG.झम १० मॅम ूती १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२३/०९/२०११)
रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अॅिसफेट ७५
ट'के ूवाह@ १० मॅम अथवा फूोिनल ५ ई.सी २० िम.ली
ूती

१०

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

फुलकडयांचा ूादभ
ू ाव जाःत दसून आ?यास फूोिनल
५ ई.सी २० िम.ली ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. ला?या रोगा या िनयंञणाकर@ता २० मॅम
मॅvनेिशयम स?फेट [रती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.

(३०/०९/२०११)

तीळ / कारळ
या रोगा या िनयंञणाकfरता मmकोझेब २५ मॅम ूती १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)
या रोगा या िनयंञणाकfरता मmकोझेब २५ मॅम ूती १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२३/
२३/०९/
०९/२०११)
२०११)
तीळ

/

कारळ

या

<पकाची

काढणी

करावी.

(३०/
३०/०९/
०९/२०११)
२०११)
मुग/उड@द
खुरपणी व कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.
(२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)
काढणीस तयार झाले?या मुग <पका या श\गाची तोडणी
करावी

oवार@

व

वाळ<व"यासाठ_

हवेशीर

ठकाणी

साठवण

करावी. (०
०९/०९/
०९/२०११)
२०११)

मागील आठवडयात पाऊस झालेला नाह@. यामुळे oवार@

वाळले?या श\गाची काढणी कन हवेशीर ठकाणी वाळू न

<पकास

sयाHयात अथवा श\गाची मळणी यंञामधुन काढणी कन

खोडमाशीचा

ूादभ
ु ाव

दसून

येत

आहे .

खोडमाशी या िनयंञणाकfरता 'वीनॉलफॉस २० िमली.

वाळवून sयावा.

ूित

वाळले?या श\गाची काढणी कन हवेशीर ठकाणी वाळू न

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(१६
१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)

(२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)

घयाH
् यात अथवा श\गाची मळणी यंञामधुन काढणी कन

oवार <पकावर मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

मुग वाळवून sयावा.

(२३/
२३/०९/
०९/२०११)
२०११)

थायािमयो'झाम २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के
ूवाह@ १० मी.ली. ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न

आंबा

फवारणी करावी. (२६/
२६/०८/
०८/२०११)
२०११)

न<वन

oवार <पकावर मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

बांबु या

थायािमयो'झाम २.५ मॅम कंवा डायमेथोएट ३० ट'के

ठे वावी. पावसाचा अंदाज पाहून रोपांना पा"याची Hयवःथा

ूवाह@ १० मी.ली. ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न

करावी. (२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)

फवारणी करावी. (०२/०९/
०९/२०११)
२०११)

न<वन व जु.या फळबागेत पाणी साचून राहणार नाह@

oवार <पकावर मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

याची काळ@जी sयावी. आंबा रोपवाट@केत न<वन फुट@वर

थायािमथॉ'झाम २५ ट'के २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट

तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास थायािमथो'झाम

३० ट'के ूवाह@ १० िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात

२.५ मॅम [रती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

िमसळू न फवारणी करावी. (०९/०९/
०९/२०११)
२०११)

करावी. करपा रोगा या िनयंञणासाठ_ २५ मॅम कॉपर

oवार <पकावर मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

ऑ'सी'लोराइड १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

थायािमथॉ'झाम २५ ट'के २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट

करावी. (२६/
२६/०८/
०८/२०११)
२०११)

३० ट'के ूवाह@ १० िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात

आंबा <पकाची न<वन लागवड पूण करावी. न<वन लागवड

िमसळू न फवारणी करावी. (१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)

केले?या कलमांना / रोपानां काठ_चा आधार दयावा.

या आठवडयात रwबी oवार@ची पेरणी पूण कन sयावी.

(०
०२/०९/
०९/२०११)
२०११)

यासाठ_ परभणी मोती, कंवा एम-३५-१ (मालदांड@) या
वाणाची िनवड करावी. (३०/०९/२०११)
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लागवड
काठ_चा

केले?या

आंबा

फळझाडां या

आधार

jावा.

फळबाग

रोपांना

तण<वरह@त

आंबा <पकाची न<वन लागवड पूण करावी. न<वन लागवड

फुलशेती

केले?या कलमांना / रोपानां काठ_चा आधार दयावा.

न<वन

(०९/०९/
०९/२०११)
२०११)

िनयोजन

लागवड केले?या फुलशेतीला पाणी व खताचे
करावे

आGण

पीक

तण<वरह@त

ठे वावे.

आंwया या पूण वाढले?या झाडास नञाचा दस
ु रा हा[ता

(२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)

५०० मॅम ूती झाड दयावा. आंwया या झाडास बुंदयावर

फुलशेतीमये पाणी साचून राहाणार नाह@ याची काळजी

बोडhपेःट लावावे. खोड पोखरणा-या अळ@ या िनयञंणासाठ_

sयावी (२६/
२६/०८/
०८/२०११)
२०११)

२० िम.ली. मोनोबोटोफॉस कंवा 'लोरोपायर@फॉस ूती १०

गुलाब,

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२३/
२३/०९/
०९/२०११)
२०११)

लागवड करावी. (०२/०९/
०९/२०११)
२०११)

खोड पोखरणा-या अळ@ या िनयञंणासाठ_ २० िम.ली.

गुलाब,

मोनोबोटोफॉस कंवा 'लोरोपायर@फॉस ूती १० िलटर

लागवड पूण करावी. (०९/०९/
०९/२०११)
२०११)

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (३०
३०/
३०/०९/
०९/२०११)
२०११)

अॅःटरची लागवड कर"यासाठ_ गाद@ वाफयावर रोपे तयार

लागवड

केले?या

मोसंबी,

संञा,

व

िलंबु

फळझाडां या रोपानां बाबु या काठ_चा आधार jावा. व
फळबाग

मोगरा,

काकडा
काकडा

व
व

vलॅड@ऑलस

फुल<पकांची

vलॅड@ऑलस

फुल<पकांची

करावीत. या कfरता एस. ट@. - १ अथवा अळांद@ िम'स

संऽावगnय <पके
न<वन

मोगरा,

तण<वरह@त

ठे वावी.

पावसाचा

अंदाज

पाहून

रोपांना पा"याची Hयवःथा करावी. (२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)
रस शोषन करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ बागे या

या वानाची िनवड करावी. (१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)
अॅःटरची रोपवाट@का

तण<वरह@त ठे वावी. (२३/
२३/०९/
०९/२०११)
२०११)

अॅःटरची पूनर लागवड ४५ x ३० स\.मी. अंतरावर करावी.
लागवड कर"यापुवn रोपे बुरशीनाषकाचे िावणात बुडूउन
sयावीत. (३०/
३०/०९/
०९/२०११)
२०११)

बांधावर@ल गुळवेल व वासनवेल काढू न नंट करावीत.
तसेच बागेत िमथाईल युजेनॉलचे सापळे शेतात लावावेत.
ूादभ
०९/२०११)
२०११)
ू ावमःथ फळे नंट करावीत. (०२/०९/
रस शोषन करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ बागे या
बांधावर@ल गुळवेल व वासनवेल काढू न नंट करावीत.
तसेच

बागेत

िमथाईल

युजेनॉलचे

सापळे

लावावेत.

ूादभ
०९/२०११)
२०११)
ू ावमःथ फळे नंट करावीत. (०९/०९/
संञावगnय फळबागेमधील गुळवेल व वासनवेल काढू न
टाकावे. (१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)
या कड@ या िनयंञणाकर@ता मोनोबोटोफॉस ३६ ट'के
ूवाह@ २२ िम.ली. [रती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (३०/
३०/०९/
०९/२०११)
२०११)

रwबी (ऑ'टोबर
टोबर २०११ ते फेॄुवार@ २०१२)
२०१२)
Rabbi (October 2011 to February 2012)
ऊस
पूवह
 ं गामी ऊसाची लागवड कर"यासाठ_ जिमनीची मशागत
करावी. पूव हं गामी ऊसासाठ_ को.८३०३२, फुले – २६५,
कोसी- ९८०५, को. ९४०९२ या वाणांचीलागवड करावी.
(०४/१०/२०११)
पूवह
 ं गामी ऊसाची लागवड कर"यासाठ_ जिमनीची मशागत
करावी. पूव हं गामी ऊसासाठ_ को.८३०३२, फुले – २६५,
कोसी- ९८०५, को. ९४०९२ या वाणांचीलागवड करावी.
(११/१०/२०११)

पे

पुव हं गामी ऊसाची लागवड करावी. याकfरता को. सी.

<पकाची

न<वन

केले?या

पे या

लागवड पूण करावी. न<वन
कलमांना

काठ_चा

आधार

लागवड
दयावा.

६७१ कंवा को. ८०१४ कंवा को. ८६०३२ या पैक^ एका
वाणाची िनवड करावी. (१८/१०/२०११)

(०२/०९/
०९/२०११)
२०११)

पुव हं गामी उसाची लागवड करावी. यासाठ_ को. ८६०३२

पे या <पकास नञाचा दस
ु रा हा[ता ४०० मॅम ूती झाड

कंवा को. ७२१९ या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी.

या ूमाणे बांगड@ पदतीने दयावा. (१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)

लागवड@ या वेळ@ हे 'टर@ ३४ कलो नञ, ८५ कलो

पे या बागेत पाणी Hयवःथापन करावे. (२३
२३/
२३/०९/
०९/२०११)
२०११)

ःपुरद व ८५ केलो पालाश या खताची माञा दे यावी.
(२५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)
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पूव हं गामी ऊसाची लागवड करावी. यासाठ_ को. ८६०३२

सु ऊसा या लागवड@साठ_ जिमनीची पुव मशागत पुण

कंवा को. ७२१९ यापैक^ एका वाणाची िनवड करावी.

करावी. पुव हं गामी ऊस <पकात अंतर मशागतीची कामे

लागवड@ पुवn बेणे बा<वःट@न ४० मॅम व 'लोरोपायर@फॉस

करावीत. (२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)

४० िम.ली. ूती १० िलटर पा"या या िावणात बुडवुन
लागवड करावी. लागवड@ या वेळ@

हे 'टर@ ३४ कलो

नञ, ८५ कलो ःपुरद व ८५ केलो पालाश या खताची
माञा दे यावी. (०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)
पुव हं गामी उसाची लागवड करावी. यासाठ_ को. सी.
६७१, को. ८६०३२, को. ८०१४, यापैक^ एका वाणाची
िनवड

करावी.

लागवड@पूवn

बेणे

ूबया

Bहणून

अॅझोटोबॅ'टर, अॅझोGःपल, अॅिसटोबॅ'टर आGण पी.एस.बी.
ूयेक^ १.२५ कलो १०० िलटर पा"या या िावणात बेणे
बुडवून लागवड करावी. (०८/
०८/११/
११/२०११)
२०११)

सु ऊसा या लागवड@कfरता जिमनीत हे 'टर@ २५ टन
चांगले कुजलेले शेणखत िमसळू न sयावे व जिमनीची पुव
मशागत कण रानबांधणी करावी. (०३/०१/२०१२)
सु

ऊसा या

लागवड@कfरता जिमनीची

पूव मशागत

करावी व हे 'टर@ २५ टन चांगले कुजलेले शेणखत
िमसळू न sयावे. (१०/०१/२०१२)
सु ऊसा या लागवड@कfरता जिमनीची पूव मशागत पूण
कन sयावी. अडसाली व पूव हगांमी उसाची तोडणी
झाले?या

,ेञातील

पाचट

जिमनीत

गाडू न

टाकावी.

(१७/०१/२०१२)
पुव हं गामी उसाची लागवड करावी. यासाठ_ को. सी.
६७१, को. ८६०३२, को. ८०१४, यापैक^ एका वाणाची
िनवड

करावी.

लागवड@पूवn

बेणे

ूबया

Bहणून

अॅझोटोबॅ'टर, अॅझोGःपल, अॅिसटोबॅ'टर आGण पी.एस.बी.
ूयेक^ १.२५ कलो १०० िलटर पा"या या िावणात बेणे
बुडवून लागवड करावी. (१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)
पूव हं गामी उसाची लागवड करावी. यासाठ_ को. सी.
६७१, को. ८६०३२, को. ८०१४, यापैक^ एका वाणाची
िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे ४ मॅम बॅ<वंट@न व २
िम.ली. 'लोरोपायर@फॉस ूित िलटर
िमनंटासाठ_

बुडवून

(अॅझोटोबॅ'टर,

नंतर

Gजवाणु

अॅझोGःपfरलम,

या िावणात ५
संवधनाची

ूबया

अॅिसटोबॅ'टर

आGण

पी.एस.बी. ूयेक^ १.२५ कलो १०० िलटर) पा"या या
िावणात बेणे बुडवून लागवड करावी. (२२/
२२/११/
११/२०११)
२०११)

सु ऊसाची लागवड १५ फेॄुवार@ पयzत पूण करावी.
यासाठ_ को.सी. ६७१, को. ८६०३२ कंवा को. ९४०१२ या
वाणांची िनवड करावी. लागवड@ कर@ता २५ ते ३० हजार
बेणे (१ ते २ डोळयाचे टपरे ) वापरावेत. लागवड@ पूवn
खोडकडा व काणी रोगाचे िनयंञणासाठ_ ूितबंधक उपाय
Bहणून बेणे ूबया करावी. यासाठ_ रोगर ३०० िम.ली.
अिधक काबkनडायझीम १०० मॅम १०० लीटर पा"यात
िमसळू न बेणे ूबया करावी. (२४/०१/२०१२)
सु ऊसाची लागवड १५ फेॄुवार@ पयzत पूण करावी.
यासाठ_ को.सी. ६७१,

को. ८६०३२ कंवा को. ९४०१२ या

वाणांची िनवड करावी. लागवड@ कर@ता २५ ते ३० हजार
बेणे (१ ते २ डोळयाचे टपरे ) वापरावेत. लागवड@ पूवn
खोडकडा व काणी रोगाचे िनयंञणासाठ_ ूितबंधक उपाय
Bहणून बेणे ूबया करावी. यासाठ_ डायमेथोएट ३००
िम.ली. अिधक

काबkनडायझीम १०० मॅम

१०० लीटर

खुरपणी व कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे. कंवा

पा"यात िमसळू न बेणे ूबया करावी. (३१/०१/२०१२)

तण िनयंञणाकर@ता २-४-ड@ ८० ट'के २ कलो हे 'टर@

सु ऊसाची लागवड पूण कन sयावी. यासाठ_ को.सी.

या ूमाणात तणनाशकाचा वापर करावा. (१३
१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११)

६७१,

सोडवळ

पदतीने

ऊसाची

लागवड

केली

अस?यास

यामये कमीत कमी कालावधीत येणार@ मेथी, पालक,
शेपू, मुळा, कोथींबीर या सारखी भाजीपाला <पकाची
लागवड करावी. (२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)

को. ८६०३२ कंवा को. ९४०१२ या वाणांची िनवड

करावी. लागवड@ कर@ता २५ ते ३० हजार बेणे (१ ते २
डोळयाचे टपरे ) वापरावेत. लागवड@ पूवn खोडकडा व
काणी रोगाचे िनयंञणासाठ_ ूितबंधक उपाय Bहणून बेणे
ूबया करावी. यासाठ_ डायमेथोएट ३०० िम.ली. अिधक
काबkनडायझीम १०० मॅम १०० लीटर पा"यात िमसळू न बेणे
ूबया करावी. (०७/०२/२०१२)
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१५ फेॄुवार@ नंतर तोडणी कर"यात येणा-या ऊस <पकाचा

तुर

खोडवा घेऊ नये. ऊसाचा खोडवा घे"यासाठ_ ऊसाचे बुडखे

G'वनॉलफॅस २० िम.ली. कंवा ५ ट'के िनंबोळ@ अक २०

जिमनीलगत कापून sयावीत. जिमनीची मशागत कन

िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

५०

ट'के

फुलो-या या

अवःथेत

असताना

हे 'टर@ ७५ कलो नञ,११५ कलो ःपूरद व पालाश दे ऊन

(१८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)

हलके पाणी दयावे. सु ऊसाची लागवड पूण करावी.

तूर@चे <पक ५० ट'के फुलकळ@ अवःथेत आसताना ५

यासाठ_ को.सी. ६७१,

ट'के िनंबोिळ अकाची फवारणी करावी. (२१/
२१/१०/
१०/२०११)
२०११)

को. ८६०३२ कंवा को. ९४०१२ या

वाणांची िनवड करावी. लागवड@ कर@ता २५ ते ३० हजार

तुर@ या

बेणे (१ ते २ डोळयाचे टपरे ) वापरावेत. लागवड@ पूवn

िनयंञणासाठ_

खोडकडा व काणी रोगाचे िनयंञणासाठ_ ूितबंधक उपाय

Gःपनोसॅड ३ िम.ली. ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न

Bहणून बेणे ूबया करावी. यासाठ_ डायमेथोएट ३००

फवारणी करावी. (०४/
०४/११/
११/२०११)
२०११)

िम.ली. अिधक

तुर@ या

काबkनडायझीम १०० मॅम

१०० लीटर

पा"यात िमसळू न बेणे ूबया करावी. (१४/०२/२०१२)
ऊसाचे

पीक

खुरपणी

कन

तण<वरह@त

ठे वावे.

<पकावर@ल

या

पोखरणा-या

इमामे'ट@न

<पकावर@ल

िनयंञणासाठ_

श\गा

बे.झोएट

श\गा

अळ@ या
४

पोखरणा-या

इमामे'ट@न

बे.झोएट

मॅम

कंवा

अळ@ या
४

मॅम

कंवा

Gःपनोसॅड ३ िम.ली. ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न

आठवडयात तापमानात वाढ होत आहे . तेHहा ऊसाचे

फवारणी करावी. (११/
११/११/
११/२०११)
२०११)

<पकात पाचट व खुरपणी कन िमळाले?या गवताचा

तुर@ या

वापर अ छादन Bहणून करावा. ऊसाचे <पकास पाणी

िनयंञणासाठ_

दे "या या

Gःपनोसॅड ३ िम.ली. ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

दोन

पाळयातील

अंतर

कमी

करावे.

<पकावर@ल

पोखरणा-या

इमामे'ट@न

बे.झोएट

अळ@ या
४

मॅम

कंवा

फवारणी करावी. (१८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)

(२८/०२/२०१२)

तुर@ या

<पकावर@ल

िनयंञणासाठ_

सोयाबीन
<पकाची पाने गळु न गेली अस?यास व श\गा <पवळया
दस?यास सोयाबीनची काढणी करावी. (०४/१०/२०११)

श\गा

पोखरणा-या

इमामे'ट@न

बे.झोएट

अळ@ या
४

मॅम

कंवा

Gःपनोसॅड ३ िम.ली. ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (०९/
०९/१२/
१२/२०११)
२०११)
हळद/ आले

तुर
पाने

श\गा

गुंडाळणा-या

मोनोबोटोफॉस

३६

अळ@चा
ट'के

ूादभ
ू ाव
ूवाह@

दसून
११

आ?यास

िम.ली.

कंवा

डायमेथोएट ३० ट'के १० िम.ली. ूती १० लीटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी. (०४/
०४/१०/
१०/२०११)
२०११)
तुर@वर@ल

वांझरोगा या

िनयंणासाठ_

कटकनाशकाची

फवारणी करावी. तुर ५० ट'के फुलो-या या अवःथेत
असताना

G'वनॉलफॅस २० िम.ली. कंवा ५ ट'के

िनंबोळ@ अक २० िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (११/
११/१०/
१०/२०११)
२०११)
तुर@ या

<पकावर@ल

िनयंञणासाठ_

श\गा

इमामे'ट@न

पोखरणा-या
बे.झोएट

मॅम

कंवा

Gःपनोसॅड ३ िम.ली. ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (१४/
१४/१०/
१०/२०११)
२०११)

(साफ)

रोगा या िनयंञणासाठ_ बावीःट@न + मmकोझेब
२५

मॅम

ूती

१०

िलटर

पानावर@ल

ठपके

रोगां या

िमसळू न

िनयंञणाकर@ता

साफ

बुरशीनाशकाची २२ मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (११
११/
११/१०/
१०/२०११)
२०११)
पानावर@ल

ठपके

रोगां या

िनयंञणाकर@ता

साफ

बुरशीनाशकाची २२ मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (१८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)
ठपके

रोगां या

िनयंञणाकर@ता

साफ

बुरशीनाशकाची २२ मॅम ूती १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)
पानावर@ल

ठपके

रोगां या

िनयंञणाकर@ता

‘साफ’

बुरशीनाशकाची २२ मॅम ूती १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)
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पा"यात

फवारणी करावी. (०४/
०४/१०/
१०/२०११)
२०११)

पानावर@ल

अळ@ या
४

करपा

पानावर@ल

ठपके

रोगां या

िनयंञणाकर@ता

साफ

या आठवडयातील अंशतः ढगाळ वातावरणात अंजीर फळ

बुरशीनाशकाची २२ मॅम ूती १० लीटर पा"यात िमसळू न

<पकात

फवारणी करावी. कंद माशी या िनयंञणासाठ_ फोरे ट १०

अस?यामुळे

ट'के

'लोरोथॅलोिनल २ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

८

कलो

ूित

एकर@

जिमनीतून

दयावे.

तांबेरा

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

तांबेरा

ये"याची

रोगा या

श'यता

िनयंञणाकfरता

(०८/
०८/११/
११/२०११)
२०११)

फवारणी करावी. (०३/
०३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

कंद माशी या िनयंञणासाठ_ फोरे ट १० ट'के ८ कलो

मागील आठवडयातील ढगाळ वातावरणामुळे अंजीर फळ

ूित एकर@ जिमनीतून दयावे. (१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)

<पकात तांबरे ा रोगाचा ूादभ
ू ाव आढळू न येत आहे . तेHहा

हळद व आले <पकात पाणी Hयवःथापन करावे. कंद

तांबेरा रोगा या िनयंञणाकfरता हे 'झॅकोनॅझोल २० मॅम

माशी या िनयंञणासाठ_ फोरे ट १० ट'के ८ कलो ूित

ूित

एकर@ जिमनीतून दयावे. (२२/
२२/११/
११/२०११)
२०११)

(१०
१०/
१०/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

हळद व आले <पकात पाणी Hयवःथापन करावे. कंद

फळांची काढणी सकाळ@ लवकर कन बाजार पेठे या

माशी या िनयंञणासाठ_ फोरे ट १० ट'के ८ कलो ूित

मागणी

एकर@ जिमनीतून दयावे. (१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११)

(१४/
१४/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

हळद व आले <पकावर@ल पाणावर@ल ठपके रोगा या
िनयंञणासाठ_

ूोपीको.याझोल

०.१

ट'का

फवारणी

करावी. (२०
२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)
हळद व आले <पकात <पका या गरजे नुसार पाणी

१०

लीटर

पा"यात

नुसार

िमसळू न

ूतवार@

फळांची

काढणी

सकाळ@

पेठे या

मागणी

नुसार

फवारणी

कन

सुयhदयावेळ@
ूतवार@

करावी.

पाठवावीत.

कन

कन

बाजार

पाठवावीत.

(२८/
२८/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

Hयवःथापन करावे. (२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)
हळद व आले <पकात <पका या गरजे नुसार पाणी

डाळ@ंब

Hयवःथापन करावे. (०३/
०३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

फुलकड@ व फळे

अंजीर
अंजीराची बाग तण<वरह@त ठे वून पाणी Hयवःथापन करावे.
(०१/११/२०११)
फवारणी करावी.
शोषण

'लोरोथॅलोिनल

करणा-या

२० मॅम

क^ड@ या िनयंञणासाठ_

+ काब{डाGझम

१० मॅम

डळ@ंबवर@ल फुलक^डयां या िनयंञणासाठ_ फूोिनल २०
िमसळू न फवारणी करावी. (१८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)

(१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)

अंजीरावर@ल तांबेरा रोग तसेच तुडतुडे, खवले क^ड आGण
रस

िमसळू न फवारणी करावी. (१८
१८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)
िम.ली कंवा Gःपनेसॅड ३ िम.ली ूित १० लीटर पा"यात

तांबरे ा रोगा या िनयंञणासाठ_ हे'झॅकोनॅझोल ०.१ ट'के

इतर

पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

आ?यास Gःपनोसॅड ३ िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात

+

मॅलेिथयॉन २० मी.ली यांची ूित १० लीटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी. (१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११)
अंजीरावर@ल तांबेरा रोगा या िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल
०.१ ट'का ची फवारणी करावी. १९ : १९ : १९ <विाHय
खताची २० ते २५ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

पानावर@ल

ठपके

व

ते?या

रोगाचे

िनयंञणासाठ_

बोडhिमौण १ ट'का ची फवारणी करावी. फुलकडयां या
िनयंञणाकर@ता फूोिनल ५ ट'के २० मी.ली १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)
आंबे बाहार घे"यासाठ_ बागेचे पाणी तोडावे. रोगट व
वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात.
अंबेबहार

घे"यासाठ_

बागेचे

पाणी

वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात.

फवारणी करावी. (२०
२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)

केळ@

अंजीरावर@ल तांबेरा रोगा या िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल

करपा

(२३/१२/
१२/२०११)
२०११)
तोडावे.

रोगट

व

(३०/
३०/१२/
१२/२०११)
२०११)

रोगा या िनयंञणासाठ_ बावीःट@न + मmकोझेब

१ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

(साफ)

(२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)

फवारणी करावी. तसेच लागवड के?या पासून दस
ु -या,
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२५

मॅम

ूती

१०

िलटर

पा"यात

िमसळू न

चौ}या कंवा पाचHया मह.यानंतर ८० मॅम यूfरया ूती

घड वाढ@ या अवःथेत केळ@ <पकास

झाड दे वून पाणी दयावे. (०४/
०४/१०/
१०/२०११)
२०११)

बसणार नाह@ याची काळजी घे"यात यावी. घड केळ@ या

करपा

पाणाने झाकून sयावेत. (०७/
०७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

रोगा या िनयंञणासाठ_ बावीःट@न + मmकोझेब

(साफ)

२५

मॅम

ूती

१०

िलटर

पा"यात

पा"याचा ताण

िमसळू न

तापमानात वाढ होत अस?यामुळे केळ@चे घड पानाने

फवारणी करावी. तसेच लागवड के?या पासून दस
ु -या,

झाकूण sयावेत. केळ@ या <पकास पा"याचा ताण पडणार

चौ}या व पाचHया मह.यानंतर ८० मॅम यूfरया ूती झाड

नाह@ याची काळजी sयावी. (१४/
१४/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

दे वून पाणी दयावे. (१८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)

या आठवडयातील तापमानाचा <वचार करता केळ@चे घड

केळ@ या <पकास नञाची माञा ८२ मॅम युर@या ूती झाड

पानाने झाकूण sयावेत. केळ@ या <पकास पाणी दे "या या

दयावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)

दोन पाळयातील अंतर कमी करावे. केळ@ या बागेस

केळ@ <पकास राञी या वेळ@ पाणी दयावे. करपा रोगा या

दG,ण पG~म बाजूने वारा ूित बंधक <पकाची (मका)

िनयंञणासाठ_ 'लोरोथॅलोनील ०.२ ट'के ची फवारणी

लागवड करावी. (२८/
२८/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

करावी. (०८/
०८/११/
११/२०११)
२०११)

अंबेबहार

घे"यासाठ_

बागेचे

पाणी

तोडावे.

रोगट

व

केळ@ <पकास राञी या वेळ@ पाणी दयावे. केळ@वर@ल करपा

वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात. मृगबहार धरले?या

रोगा या िनयंञणासाठ_ 'लोरोथॅलोनील ०.२ ट'के ची

डाळ@ंबावर फुलकडया या िनयंञणासाठ_ फूोिनल २०

फवारणी करावी. (१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)

मी.ली. लीटर कंवा इिमडा'लोूीड ५ मी.ली. लीटर १०

केळ@ <पकातील मुनवे काढावीत. जमीनीची चाळण अथवा

लीटर पा"यात िमसळू न फवारावे.

टाचन करावी. oयामुळे मुळांना हवा िमळू न झाडाची वाढ
जोमाने होईल. केळ@वर@ल करपा रोगा या िनयंञणासाठ_
'लोरोथॅलोनील

०.२

ट'के

ची

फवारणी

करावी.

(२२/
२२/११/
११/२०११)
२०११)
केळ@ या बागेस राञी या वेळेस पाणी दयावे. नञाचा
शेवटचा

हा[ता

(८२

मॅम

)

ूित

झाड

दयावा.

(२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)
केळ@ या <पकात नञाचा शेवटचा ह[ता (८२ मॅम ूित
झाड) दला नस?यास दे "यात यावा. (२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)
केळ@ या

<पकात

िसगाटोका

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास ूो<पकोनॅझोल १ मॅम ूित १० लीटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी.

(०३/
०३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

थंड@मुळे केळ@ या <पकाची वाढ खुंटु नये Bहणून बागेस
राञी या वेळस पाणी दयावे. तसेच बागेत धुर कंवा
शेकोटया पेटवाHयात.

(१०/
१०/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

मागील आठवडयातील थंड@मुळे केळ@ या <पकाची वाढ
खुट
ं "याची श'यता आहे . Bहणून केळ@ या बागेस राञी या
वेळ@ पाणी दयावे. तसेच बागेत शेकोटया कन धूर
करावा. oया ठकाणी केळ@चे घड वाढ@ या अवःथेत
आहे त. या ठकाणी घड केळ@ या पानांनी कंवा वतमान
पञाने झाकूण sयावीत. (१७/
१७/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

डाळ@ंबा या आंबे बहारासाठ_ बागेची मशागत कन २०
कलो शेणखत, ३२५ मॅम नञ, २५० मॅम ःफुरद आGण
पालाश दे ऊन हलके पाणी दयावे. (२०/
२०/०१/
०१/२०१२)
२०१२)
डाळ@ंबा या

पानावर

व

फुलावर

फुलकड@चा

ूादभ
ू ाव

दसून आ?यास फूोिनल २० मी.ली कंवा Gःपनोसॅड ३
िम.ली. १० लीटर पा"यातून फवारणी करावी. ते?या
रोगासाठ_ ूितबंधांमक उपाय Bहणून बॅGHहःट@न १५ मॅम
ूित

१०

लीटर

पा"यातून

फवारणी

करावी.

(१७/
१७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
डाळ@ंबा या बागेत अ छादनाचा वापर करावा. फुलकड@चा
ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

या या

िनयंञणासाठ_

इिमडा'लोूीड ४ मी.ली. कंवा शयझोफॉस २० मी.ली ूित
१०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२१/
२१/०२/
०२/२०१२,
२०१२, २४/
२४/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
भाजीपाला
फूोनील ५ ट'के ूवाह@ २० िम.ली. कंवा डायिमथोएट
३० ट'के ूवाह@ १० िम.ली. १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (४/१०/
१०/२०११)
२०११)
भाजीपा?यावर@ल

बुरशीज.य

रोगा या

िनयंञणाकर@ता

कारॅ बे.डायझीम ०.१ ट'के बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.
(११/
११/१०/
१०/२०११)
२०११)
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(०६/
०६/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

िमरचीवर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ २.५

थायािमथो'झाम ३ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

मॅम आथवा डनोकॅप ५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

फवारणी करावी. (३०/
३०/१२/
१२/२०११)
२०११)

िमसळू न फवारणी करावी. (१४/
१४/१०/
१०/२०११)
२०११)

उ.हाळ@ भाजीपाला लागवड करताना रोप ूबया करावी.

भाजीपा?यावर@ल

बुरशीज.य

रोगा या

िनयंञणाकर@ता

भाजीपाला <पकावर@ल रस शोषण करणा-या कड@ या

कारॅ बे.डायझीम ०.१ ट'के बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.

िनयंञणासाठ_

(१८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)

थायािमथो'झाम ३ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

गाजर, मुळा, लासुन, फुलगोबी, पताकोबी व बॉकली या

फवारणी करावी. (०६/
०६/०१/
०१/२०१२,
२०१२, १३/
१३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

भाजीपाला <पकाचीलागवड करावी. (२१/
२१/१०/
१०/२०११)
२०११)

भाजीपाला <पकांची कढणी श'यतो सायंकाळ@ उिशरा

िमरचीवर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ २.५

कंवा सकाळ@ लवकर करावी. उ.हाळ@ भ\ड@ची लागवड

मॅम आथवा डनोकॅप ५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

केली नसेल तर लागवड करावी. लागवड@ पूवn <बया"यास

िमसळू न फवारणी करावी. (०४/
०४/११/
११/२०११)
२०११)

थायरम ३ मॅम ूित कलो या ूमाणात <बज ूबया

िमरचीवर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ २.५

करावी.

मॅम आथवा डनोकॅप ५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

उ.हाळ@ भ\ड@ व गवार भाजीपाला <पकांची लागवड केली

िमसळू न फवारणी करावी. (११/
११/११/
११/२०११)
२०११)

नसेल तर लागवड करावी. लागवड@ पूवn <बया"यास

िमरची,

वांगी

व

टोमॅटो

<पकावर@ल

फुलक^डयां या

इिमडा'लोूीड

३

मॅम

कंवा

(०३/
०३/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

थायरम ३ मॅम ूित कलो या ूमाणात बीज ूबया

िनयंञणासाठ_ फूोिनल २० िम.ली कंवा Gःपनेसॅड ३

करावी. वेलवगnय भाजीपाला <पकांचे कड@पासून संर,ण

िम.ली ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

करावे.

(१८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)

वेल

भाजीपाला

<पकावर@ल

करपा आGण

भुर@

रोग

तसेच

(१०/
१०/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
वगnय

भाजीपाला

फळभाoयावर रस

<पकावर

लाल

शोषन करणा-या

भूंगे

आGण

कड@ंचा

ूादभ
ू ाव

<वषाणूज.य रोगाचा ूसार करणा-या आGण नागअळ@

दसून येत आहे . यां या िनयंञणाकर@ता इिमडा'लोूीड

कड@ या िनयञंणासाठ_ पा"यात िमसळणारा गंधक २५

४ िमली कंवा फूोिनल २० िमली ूती १० लीटर

मॅम व मंकोझेब २५ मॅम आGण शयाजोफॅस १५ िम.ली.

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१७/
१७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

कंवा मोनोबोटोफॉस १५ ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न

भाजीपाला <पकात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव

फवारणी

दसून

करावी.

िमरची

वर@ल

करपा

रोगा या

येत

आहे .

या

कड@ या

िनयंञणासाठ_

िनयञंणाकर@ता साफ (मंकोझेब + बॅ<वःट@न) २५ मॅम

थायािमथॉ'झाम ४ मी.ली. कंHहा

ूित

मी.ली ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

१०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(०९/
०९/१२/
१२/२०११)
२०११)
इिमडा'लोूीड

३

मॅम

कंवा

थायािमथो'झाम ३ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.

(१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)

भाजीपाला <पकावर@ल रस शोषण करणा-या कड@ या
िनयंञणासाठ_

इिमडा'लोूीड

३

मॅम

कंवा

थायािमथो'झाम ३ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. कोबीवगnय <पकात नञाची उवर@त माञा
दयावी. (८० कलो ूित हे 'टर) (२३/१२/
१२/२०११)
२०११)
भाजीपाला <पकावर@ल रस शोषण करणा-या कड@ या
िनयंञणासाठ_

२०

(२१/
२१/०२/
०२/२०१२,
२०१२, २४/
२४/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

भाजीपाला <पकावर@ल रस शोषण करणा-या कड@ या
िनयंञणासाठ_

शयझोफॉस

इिमडा'लोूीड

३

मॅम
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कंवा

पशुधन Hयवः
यवःथापन
थापन
शेळया व म\ढया मये सदu होत अस?यास यांना थंड@
पासून संर,ण दयावे व दररोज नाक साफ
िनलगीर@

तेलाचे

दोन

थ\ब

वेळ

असून

नाकात

कन
सोडावेत.

(०४/
०४/१०/
१०/२०११)
२०११)
ूजननासाठ_

योvय

या

काळात

खाली

जनावरांना खुराक व ,ारिमौण/चाटण दररोज ५० मॅम
दयावे. (०७/
०७/१०/
१०/२०११)
२०११)
वातावरणातील बदलामुळे शेळया मये सदuचा ूादभ
ू ाव
झाला असून यामुळे श\ळयाना व लाहान वासरानां उबदार

वातावरण िनिमती कन दयावी व िनलगीर@ तेलाचे दोन

श'यता अस?यामुळे Hहॅ सलीन, तुप कंवा बम लावावे.

दोन थ\ब नाकात टाकावे. (११/
११/१०/
१०/२०११)
२०११)

(१८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)

ूजननासाठ_

खाली

लहान वासरांना जंताचे औषध दयावे. थंड@मुळे गाई, Bहै स

जनावरांना खुराक व ,ारिमौण/चाटण दररोज ५० मॅम

व शेळ@ इयाद@ जनावरां या ःतनावर जखमा हो"याची

दयावे. (१४/
१४/१०/
१०/२०११)
२०११)

श'यता अस?यामुळे Hहॅ सलीन, तुप कंवा बम लावावे.

वातावरणातील बदलामुळे शेळया मये सदuचा ूादभ
ू ाव

(०९/
०९/१२/
१२/२०११)
२०११)

झाला असून यामुळे श\ळयाना व लाहान वासरानां उबदार

थंड@ पासून नवजात वासरे व मोठया जनावरांना संर,ण

वातावरण िनिमती कन दयावी व िनलगीर@ तेलाचे दोन

दयावे. जनावरांना जंतनाशक औषध दयावे. एल ब\डया

दोन थ\ब नाकात टाकावे. (१८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)

झॉल ३ मीली मॅम ूित कलो बॉड@ वेट या ूमाणे दयावे.

ूजननासाठ_

योvय

वेळ

योvय

असून

वेळ

असून

या

या

काळात

काळात

खाली

(१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११)

जनावरांना खुराक व ,ारिमौण/चाटण दररोज ५० मॅम

जनावरांना लाळया खुरकूत (तtडखुर@) रोगाची लस टोचून

दयावे. (२१/
२१/१०/
१०/२०११)
२०११)

sयावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)

थंड@ सु झा?यामुळे लाहान वासरांना थंड@ पासून संर,ण

जनावरांना लाळया खुरकूत (तtडखुर@) रोगाची लस टोचून

दयावे. लाहान करडया मये संडास लाग?यास स?फाची

sयावी. (२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)

गोळ@ दयावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)

Bहै स माजावर ये"याचा हा काळ असून यांना ,ार

पशुधन

Hयवःथापन

:

थंड@

सु

झा?यामुळे

लाहान

वासरांना थंड@ पासून संर,ण दयावे. लाहान करडांमये
संडास

लाग?यास

स?फा

औषधाची

गोळ@

दयावी.

काळात

भाकड

(०१
०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)
ूजननासाठ_

योvय

वेळ

असून

या

जनावरांना खुराक व ,ारिमौण कंवा चाटण दररोज ५०
मॅम दयावे. (०४/
०४/११/
११/२०११)
२०११)
पशुधन

Hयवःथापन

:

हं गामी

माजावर

येणा-या

जनावरानां (Bहै श व शेळ@ ) ल, ठे ऊन भरवून sयावे.
,ाराची कमतरता जनावरांमये भास?यास ([लाःट@क
पीसHया, कपडे कंवा कातड@ खात अस?यास) यासाठ_
,ार िमौण कंवा चाटण दयावे. (०८/
०८/११/
११/२०११)
२०११)
ूजननासाठ_

योvय

वेळ

असून

या

काळात

५०

मॅम

ूित

दवस

दे "यात

यावा.

(२३/१२/
१२/२०११)
२०११)
जनावरां या हरHया चा-यासाठ_ मका, (ऑृ^कन टॉल)
अथवा

oवार@

(िनळवा)

पीकाची

पेरणी

करावी.

(२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)
जनावरां या हरHया चा-यासाठ_ मका, (ऑृ^कन टॉल)
अथवा

oवार@

(िनळवा)

पीकाची

पेरणी

करावी.

(३०/
३०/१२/
१२/२०११)
२०११)
जनावरां या हरHया चा-यासाठ_ मका, व चवळ@ िमसळू न
पेरणी करावी. (०३/०१/२०१२)
जनावरां या हरHया चा-यासाठ_ मका, (ऑृ^कन टॉल)
अथवा

oवार@

(िनळवा)

पीकाची

पेरणी

करावी.

(१०/०१/२०१२)
भाकड

जनावरांना खुराक व ,ारिमौण कंवा चाटण दररोज ५०
मॅम दयावे. (११/
११/११/
११/२०११)
२०११)
हं गामी माजावर येणा-या जनावरानां (महै् श व शेळ@ )
ल, ठे ऊन भरवून sयावे. ,ाराची कमतरता जनावरांमये
भास?यास ([लाःट@क पीसHया, कपडे कंवा कातड@ खात
अस?यास) यासाठ_ ,ार िमौण कंवा चाटण दयावे.
(१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)
लहान वासरांना जंताचे औषध दयावे. थंड@मुळे गाई, Bहै स
व शेळ@ इयाद@ जनावरां या ःतनावर जखमा हो"याची
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िमौण

गाई Bहै सीनां थंड@पासून ञासहोउ नये Bहणून गोटयात
बांधावीत. कोबडयां या शेड मये ३५ अंश सेG?सअस
तापमान राह@ल अशी Hयवःथा करावी. (१३/०१/२०१२)
मागील आठवडयात आले?या थंड@ या लाटे मुळे शेळया
म\ढया मये तtडाचा मावा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . यावर उपाय Bहणून ूथम पोटॅिशयम परमmगनेट या
िावणाने तtड धुन sयावे व तtडास बोरोvलीसर@न लावावे.
(१७/०१/२०१२)
मागील आठवडयात आले?या थंड@ या लाटे मुळे शेळया
म\ढया मये तtडाचा मावा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

आहे . यावर उपाय Bहणून १० मॅम बोर@क पावडर २०

सकाळ@ ०७ ते १० व दप
ु ार@ ०५ ते ०७ करावी.

मी.ली. vलीसर@नमये चांग?या ूकारे िमसळू न तtडास

२८/०२/२०१२)

लावावे. तसेच ूादभ
ू ाव झाले?या शेळया मेढयांना बीकॉB[ले'स पशूवैjका या स??याने दयावे. (२०/०१/२०१२)
गाई Bहै सी मये गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास
पशुधनाचे संर,णासाठ_ गोठे व जनावराना wयुटॉ'स १
िम.ली. ूित लीटर पा"यात िमसळू न फवान sयावे.
(२४/०१/२०१२)
मागील पंधरवाडयात आले?या थंड@ या लाटे मुळे शेळया
म\ढया मये तtडाचा मावा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . यावर उपाय Bहणून १० मॅम बोर@क पावडर २०
मी.ली. vलीसर@नमये चांग?या ूकारे िमसळू न तtडास
लावावे. तसेच ूादभ
ू ाव झाले?या शेळया मेढयांना बीकॉB[ले'स पशूवैjका या स??याने दयावे. (२७/०१/२०१२)
जनावराना सोयाबीणचा भुःसा पुणख
 ादय Bहणून न दे ता,
सोबत वाळलेला व हरवा चारा दयावा. oयामुळे अपचण
होणार नाह@. (३१/०१/२०१२, ०३/०२/२०१२)
चारा <पकासाठ_ मका, oवार@, बाजर@, इयाद@ <पकांची
लागवड करावी. (०७/०२/२०१२)
थंड@ पासून जनावराना ञास होऊ नेय Bहणून गोठयात
बाधावे.

कुकुटपालकांनी

कोबंडया या

शेडमये

उबदार

वातवरण राह@ल अशी Hयवःथा करावी. शेळ@मेढयांना मावा
रोगाचा ूदभ
ू ाव होऊ नये Bहणून थंड@ पासून यांचे
संर,ण करावे. (१०/०२/२०१२)
चारा <पकांना अवशयकतेनूसार दर दहा ते बारा दवसानी
िनयमीतपणे पाणी दयावे. (१४/०२/२०१२)
जनावरांना लाळया खुरकुत रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे .

या

कर@ता

ूादभ
ू ाव

न

झाले?या

जनावरांना

लसीकरण कण sयावे व ूादभ
ू ाव झाले?या जनावरां या
जखमा पोटयासीयम परमmगनेटने धुवून जखमावर को?टार
लावावेत. तसेच ूितजै<वके व बी-कॉBपले'स औषधी
पशुवैjाकांचे स?याने दयावीत. (१७/०२/२०१२)
या आठवडयात उ.हा या तीोतेत वाढ होत अस?यामुळे
जनावरे

व

अवँयक
कर"यासाठ_

कtबडयांचे
आहे .

तापमानापासून

यासाठ_

छतावर

उसाची

गोठयाचे
पाचट

संर,ण

करणे

तापमान

कमी

कंवा

तुराटयाचा

वापर करावा. तसेच जनावरांना शेतात सोड"याची वेळ

गहू
बागायती

गHहाची

पेरणी

वेळेवर कर"याकfरता

ञ\बक

(एन. आय. ए. डwलु - ३०१), गोदावर@ (एन. आय. ड@.
डwलु - २९५), तपवण (एन.

आय. ए. डwलु - ९१७) या

पैक^ एका वानाची िनवड करावी. (१४/१०/२०११)
बागायती

गHहाची

पेरणी

वेळेवर कर"याकfरता

ञ\बक

(एन. आय. ए. डwलु - ३०१), गोदावर@ (एन. आय. ड@.
डwलु - २९५), तपवण (एन.

आय. ए. डwलु - ९१७) या

पैक^ एका वानाची िनवड करावी. पेरणीसाठ_ जिमनीची
पुवम
 शागत कन जिमन तयार ठे वावी. (२१/१०/२०११)
बागायती

गHहाची

पेरणी

वेळेवर कर"याकfरता

ञ\बक

(एन. आय. ए. डwलु - ३०१), गोदावर@ (एन. आय. ड@.
डwलु - २९५), तपोवण (एन.

आय. ए. डwलु - ९१७) या

पैक^ एका वानाची िनवड करावी. (०४/११/२०११)
बागायती

गHहाची

पेरणी

वेळेवर कर"याकfरता

ञ\बक

(एन. आय. ए. डwलु - ३०१), गोदावर@ (एन. आय. ड@.
डwलु - २९५), तपोवण (एन.

आय. ए. डwलु - ९१७) या

पैक^ एका वानाची िनवड करावी. जमीनीची पुव मशागत
कन घेणे. (११/११/२०११)
गHहाची पेरणी करावी. या कfरता ञंबक (एन. आय. ए.
डwलु - ३०१), गोदावर@ (एन. आय. ड@. डwलु - २९५),
तपोवन (एन.

आय. ए. डwलु - ९१७) या पैक^ एका

वाणाची िनवड करावी. पेरणी कfरता १०० ते १२० कलो
<बयाणे हे 'टर@ वापरावे. हे 'टर@ १०० : ५० : ५० नञ,
ःफुरद व पालाश या ूमाणात खताची माञा दयावी. पैक^
५० कलो नञाची माञा पेरणी नंतर २१ दवसानी दयावी.
(१८/११/२०११)
वेळेवर पेरणी केले?या गHहास अवँयकते नुसार कोळपणी
आGण खुरपणी करावी. नञाचा दस
ु रा ह[ता दे वून पा"याची
पाळ@ दयावी. गHहाची पेरणी १५ डस\बर पयzत करावी.
या साठ_ एच.ड@. २१८९, लोक-१, ञेबंक (३०१) या पैक^
एका वाणाची िनवड करावी. उशीरा पेरणीसाठ_ ८०:४०:४०
खताची

माञा

दे यावी.

तांबेरा

रोगा या

िनयञंणासाठ_

डायथेएम-४५, २५ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.
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(२१, ४,

(०९/१२/२०११)

वेळेवर

पेरणी

वाढ@ या

दाणे भर"या या आवःथेत गहू <पकास पाणी दे "यात

रोगाचा

यावे. उशीरा पेरणी केले?या गहू <पकात तांबेरा रोगाचा

ूितबंधामक उपाय Bहणून हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम कंवा

ूादभ
ू ाव दसून आ?यास िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल १०

पोपीकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

फवारणी करावी.

(१०
१०/
०२/२०१२)
२०१२
१०/०२/

आवँयकतेनुसार

वेळेवर

केले?या

गहू

पाणी

दयावे.

<पकास
तांबेरा

(१६/१२/२०११)

पेरणी

आवँयकतेनुसार

केले?या

गहू

पाणी

दयावे.

<पकास
तांबेरा

वाढ@ या
रोगाचा

उशीरा

पेरणी

यावे.

पोपीकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

यां या

फवारणी करावी.

फॉसफाईड

सया या हवामान अंदाजाचा <वचार करता गहू <पकावर
तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव ये"याची श'यता आहे . यावर
ूितबंधामक उपाय Bहणून हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम कंवा
पोपीकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. गHहाची संवेदनशील अवःथा अस?याने
पाणी दयावे.

(३०/१२/२०११)

गहू <पकावर तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव ये"याची श'यता
आहे . यावर ूितबंधामक उपाय Bहणून हे 'झॅकोनॅझोल
१० मॅम कंवा पोपीकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. गHहाची संवेदनशील
अवःथा

अस?याने

पाणी

दयावे.

(०६
०६/
०६/०१/
०१/२०१२,
२०१२

१३/
१३/०१/
०१/२०१२)
२०१२

गHहाचे

पीक

दाणे

भर"या या

आवःथेत आहे . या आवःथेत गहू <पकास पाणी दे "यात

ूितबंधामक उपाय Bहणून हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम कंवा
(२३/१२/२०११)

केलेले

गहू

<पकात

उदं राचा

बंदोबःतासाठ_

ूादभ
ू ाव

धा.या या

िमसळू न

दसून

आ?यास

भरडयात

<बळा

भोवती

Gझंक
टाकावे

(१७
१७/
१७/०२/
०२/२०१२)
२०१२
गHहाची काढणी सकाळ या वेळ@ करावी. यामुळे ओंबीतील
गHहा या दा"याची गळ होणार नाह@.

(२१
२१/
२१/०२/
०२/२०१२,
२०१२

२४/
२४/०२/
०२/२०१२)
२०१२
कापुस
पांढर@ माशीचे िनयंञणाकर@ता अॅसीटामाूीड २.५ कंवा
शयाझोफॅास २० िम.ली. १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.

(०७/१०/२०११)

oवार
वार
या आठवडयात रwबी oवार@ची पेरणी पूण कन sयावी.

गHहाचे पीक पोटर@ ते िनसवनी या अवःथेत आहे . या

यासाठ_ परभणी मोती, कंवा एम-३५-१ (मालदांड@) या

अवःथेत गहू <पकस पाणी दे "याची Hयवःथा करावी.

वाणाची िनवड करावी. (०७/१०/२०११)

उशीरा पेरणी केले?या गहू <पकात तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून आ?यास िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम

oया ठकाणी रwबी oवार@ची पेरणी या पुवn झालेली आहे .

करावी.

या ठकाणी कोळपणी करावी आGण तण िनयंञण करावे.

या अवःथेत गहू <पकस पाणी दे "याची Hयवःथा करावी.

'लोरॉपायार@फॉस २० ट'के २० िम.ली. १० लीटर पा"यात

ूित

१०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

(२०
२०/
२०/०१/
०१/२०१२)
२०१२
उशीरा पेरणी केले?या गहू <पकात तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून आ?यास िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम
ूित

१०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२७
२७/
२७/०१/
०१/२०१२)
२०१२
गहू <पकास पाणी दे "याची वयवः
था करावी. उशीरा पेरणी
्
केले?या

गहू

<पकात

तांबेरा

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम ूित १०
लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

(०३
०३/
०३/०२/
०२/२०१२)
२०१२
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करावी.

oवार@

वर@ल

खोड

िमसळू न फवारणी करावी.

कड@ या

बंदोबःतासाठ_

(२५/१०/२०११)

रwबी oवार@चे पीक हलक^ कोळपणी कंवा खुरपणी कन
तण<वरह@त

ठे वावे.

िनयंञणासाठ_

oवार@

वर@ल

G'वनॉलफॉस

१५

खोडमाशी या
िम.ली.

कंवा

काबhस?फान २० िम.ली. ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.
रwबी

(०१/११/२०११)

oवार@ या

िनयंञणाकर@ता

<पकावर@ल

इमीडा'लोूीड

िचकटा
५

िम.ली.

रोगा या
आथवा

थायािमथॅ'झाम २५ ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

उशीराने पेरणी केलेले रwबी oवार@चे पीक पोटर@ व फुलो-

िमसळू न फवारणी करावी.

या या अवःथेत आहे . या अवःथेत oवार@ <पकास पाणी

(०८/११/२०११)

खोड माशी या िनयंञणासाठ_ काबhस?फान २५ एस.ट@.ड@.

दे "यात यावे. वेळेवर पेरणी केलेले oवार@चे पीक दाणे

२० िम.ली १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

भर"या या अवःथेत आहे . तेHहा oवार@ <पकाचे प,ापासून

(१५/११/२०११)

संर,ण कर"याकfरता बेगड@ पटया <पकात लावाHयात.

रwबी oवार@ या <पकावर@ल िचकटया या िनयंञणाकर@ता

(२४/०१/२०१२)

इमीडा'लोूीड ५ िम.ली अथवा थायािमथॅ'झॉम २५ ट'के
४ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
(२२/
२२/११/
११/२०११)
२०११)
रwबी oवार@चे पीक पोटर@त असताना पाणी उपलwध
अस?यास दयावे. जेथे संवरG,त पाणी दे णे श'य नाह@
तेथे जिमनीत पडले?या भेगा बुजवणे, मातीची भर दे णे
ह कामे करावीत. (१३/१२/२०११)
रwबी

oवार@चे

पीक

पोटर@

oवार@चे पीक पोटर@ व फुलो-या या अवःथेत असले?या
ठकाणी पाणी दे "यात यावे. दाणे भर"या या अवःथेत
असले?या oवार@ <पकाचे प,ापासून संर,ण कर"यासाठ_
बेगड@ पटयांचा वापर करावा. उशीराणे पेरणी केले?या
oवार@ <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
याकर@ता मावा कड@ या िनयंञणासाठ_ डायमेथोएट २०
िम.ली. कंवा इिमडा'लो<ूड ४ िम.ली. ूित १० लीटर

अवःथेत

असताना

पाणी

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.( ३१/०१/२०१२)

उपलwध अस?यास दयावे. जेथे संवरG,त पाणी दे णे श'य
नाह@ तेथे जिमनीत पडले?या भेगा बुजवणे, मातीची भर

फुलोरा व दाणे भर"या या अवःथेत असले?या oवार@

दे णे ह कामे करावीत.

<पकास पाणी दे "यात यावे. उशीराणे पेरणी केले?या oवार@

रwबी

oवार@चे

नस?यास

पीकास

फुलो-या या

(२०/१२/२०११)
पोटर@

अवःथेत

अवःथेत

पाणी

पाणी

दले

<पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याकर@ता

दे "यात

यावे.

मावा कड@ या िनयंञणासाठ_ इिमडा'लो<ूड ४ िम.ली.

(२७/१२/२०११)
रwबी

oवार@चे

कंवा डायमेथोएट २० िम.ली. ूित १० लीटर पाणयात
्
<पकास

पाणी

दले

नस?यास

दाने

भर"या या अवःथेत पाणी दे "यात यावे. (०३/०१/२०१२)
उशीराने पेरणी केलेले रwबी oवार@चे पीक फुलो-या या
अवःथेत आहे . या अवःथेत oवार@ <पकास पाणी दयावे.
oवार@चे <पकावर मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास
या कड@ या िनयंञणाकर@ता इमीडा'लोूीड ३ िम.ली
कंवा डायमेथोएट २० िम.ली कंवा थायािमथो'झाम ३
मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
(१०/०१/२०१२)
उशीराने पेरणी केलेले रwबी oवार@चे पीक पोटर@ व फुलोया या अवःथेत आहे . या अवःथेत oवार@ <पकास पाणी
दे "यात यावे. वेळेवर पेरणी केलेले oवार@चे पीक दाणे
भर"या या अवःथेत आहे . तेHहा oवार@ <पकाचे प,ापासून
संर,ण कर"याकfरता बेगड@ पटया <पकात लावाHयात.
(१७/०१/२०१२)
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िमसळू न फवारणी करावी. (०७/०२/२०१२)
उशीराणे पेरणी केलेले oवार@चे पीक दाणे भर"या या
अवःथेत आहे . यांचे प,ा पासून संर,ण करावे. यासाठ_
चमकना-या
केले?या

पटयांचा

वापर

oवार@ या

करावा.

वेळेवर

<पकाची

पेरणी
काढणी

करावी.(१४/०२/२०१२)
रwबी oवार@चे पीक काढणी या अवःथेत आहे . oवार@ या
कडwयाची ूत चांगली िमळ"यासाठ_ योvय वेळ@ काढणी
करावी.(२८/०२/२०१२)
हरभरा
बागायती हरभरा <पकाची पेरणी करावी. यासाठ_ आकाश
(बी.ड@.एन.जी. - ७९७), <वकास (फुले. जी. - १२),
<वँवास
करावी.

(फुले. जी - ५) या पैक^ एका वाणाची िनवड
मर

रोगा या

िनयंञणासाठ_

पेरणी

करताना

जिमनीमये शायकोडमा हे जैव रोगिनयंञक हे 'टर@ १०

कलो टाकावे. <बया"यास कॅ[टॉन कंवा काबk.डायझीम या
बुरशी नाषकाची ूती कलो ५ मॅम या ूमाणात

<बज

ूब^या कन पेरणी करावी. ( २५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)

(बी.ड@.एन.जी. - ७९७),<वकास (फुले.जी.-१२), <वँवास
(फुले.जी-५) यापैक^ वाणाची िनवड करावी. पेरणी पुवn
कॅ[टॉन

कंवा

काबk.डायझीम

या

बुरशी

नाशकाची ूती कलो ५ मॅम याूमाणात <बज ूब^या
कन पेरणी करावी. (०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)

(बी.ड@.एन.जी. - ७९७), <वकास (फुले. जी. - १२),
(फुले. जी - ५) यापैक^ वाणाची िनवड

करावी. पेरणी पुवn <बया"यास शायकोडमा ३ मॅम ूित
कलो <बया"यास चोळू न पेरणी करावी. पेरणी केले?या
हरभरा

<पकात

जमीनीतील

ओलाHयाचे

ूमाण

कमी

अस?यास, तुषार िसंचन पदतीने हालके पाणी दयावे.
(०८/
०८/११/
११/२०११)
२०११)

२

ट'के

युर@याची

फवारणी

करावी.

या

आठवडयातील

<पकात

घाटे

अंशतः ढगाळ

वातावरणात

हरभरा

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

ये"याची

श'यता

अस?यामुळे या या िनयंञणाकfरता इमामे'ट@न बे.झोएट
३ मॅम कंवा नोHहॅ ?युरॉन १५ मी.ली. कंवा हे िलओक^ल
१५ मी.ली. ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी

मागील

आठवडयातील

ढगाळ

वातावरणामुळे

हरभरा

<पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे. या
कfरता

घाटे

अळ@ या

िनयंञणाकfरता

इमामे'ट@न

बे.झोएट ३ मॅम कंवा हे िलओक^ल २० िम.ली. ूित १०
लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१०/
१०/०१/
०१/२०१२)
२०१२)
या अवःथेत हरभरा <पकास हलके पाणी दयावे. हरभरा
<पकात तुरळक ठकाणी घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत

हरभरा <पकात जमीनीतील ओलाHयाची उपलwधता कमी
अस?यास

दे ऊन

करावी. ( ०३/
०३/०१/
०१/२०१२)
२०१२

बागायती हरभरा <पकाची पेरणी करावी. यासाठ_ आकाश
<वँवास

पाणी

(२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११

बागायती हरभरा <पकाची पेरणी करावी. यासाठ_ आकाश

<बया"यास

Gजरायती हरभरा पीकस फुलधारणे या काळात हालके

तुषार

िसंचनपदतीने

हलके

पाणी

दयावे.

(१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)
हरभरा <पकात जमीनीतील ओलाHयाची उपलwधता कमी
अस?यास तुषार िसंचनपदतीने हलके पाणी दयावे.

आहे . याकfरता घाटे अळ@ या िनयंञणासाठ_ इमामे'ट@न
बे.झोएट ३ मॅम कंवा हे िलओक^ल २० िम.ली. ूित १०
लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१७/
१७/०१/
०१/२०१२)
२०१२)
या अवःथेत हरभरा <पकास हलके पाणी दयावे. या
आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहणार अस?यामुळे

(२२/
२२/११/
११/२०११
२०११)

हरभरा <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव ये"याची श'यता

हरभरा पीक फुलावर असताणा हलके पाणी दयावे. हरभरा

बे.झोएट ३ मॅम कंवा हे िलओक^ल २० िम.ली. ूित १०

<पकात ठक ठकाणी बांबु कंवा बाभळ@ या छोटया

लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२४/
२४/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

आहे . या कर@ता घाटे अळ@ या िनयंञणासाठ_ इमामे'ट@न

फांदया प,ांना बस"यासाठ_ ूतेक^ २० मीटर अंतरावर
<पका या उं चीपे,ा २ फुट उं च लावावेत, प,ी यावर
बसून अळया वेचुन खतील. (१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११)
हरभरा

पीक

फुलावर

व

घाटे

धर"या या

या अवःथेत हरभरा <पकास हलके पाणी दयावे. या
आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहणार अस?यामुळे
हरभरा <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव ये"याची श'यता

अवःथेत

आहे . याकर@ता घाटे अळ@ या िनयंञणासाठ_ इमामे'ट@न

असताना पाणी दयावे. हरभरा <पकात ठक ठकाणी बांबू

बे.झोएट ३ मॅम कंवा हे िलओक^ल २० िम.ली. ूित १०

कंवा बाभळ@ या छोटया फांदया प,ांना बस"यासाठ_

लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.((२४/
२४/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

ूतेक^ २० मीटर अंतरावर <पका या उं चीपे,ा २ फुट उं च
वर लावावेत, यामुळे प,ी यावर बसून अळया वेचुन
खतील. (२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)
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या आठवडया आकाश अंशतः ढगाळ राहाणार अस?यामुळे
हरभरा <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव ये"याची श'यता

आहे . याकर@ता घाटे अळ@ या िनयंञणासाठ_ इमामे'ट@न

इिमडा'लोूीड ५ मी.ली. लीटर कंवा डायमेथोएट २०

बे.झोएट ३ मॅम कंवा हे िलओक^ल २० िम.ली. ूित १०

मी.ली. ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

(०६/
०६/०१/
०१/२०१२ व १३/
१३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

(०७/
०७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

करडई <पकास बtडे धर"या या अवःथेत हलके पाणी
दयावे. करडई <पकावर@ल मावा कड@ या िनयंञणाकfरता

करडई
करडई <पकात पाने खाणा-या खरपडयां या िनयञंणासाठ_
४ ट'के िमथील पॅरॅिथऑन भुकट@ ८ कलो ूित एकर@
धुरळणी

करावी.करडई

<पकात

खुरपणी

कन

इिमडा'लोूीड ४ मी.ली. कंवा डायमेथोएट २० मी.ली.
ूित

१०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२०/०१/२०१२)

पीक

तण<वरह@त ठे वावे. (१४/१०/२०११)

करडई

<पकास

बtडे

धर"या या

करडई <पकाची खुरपणी कन <पक तण<वरहत ठे वावे.

उपलwधता

बागायती करडईची पेरणी करावी. (२१/१०/२०११)

<पकावर@ल मावा कड@ या िनयंञणाकfरता इिमडा'लोूीड

अस?यास

हलके

अवःथेत

पाणी

पा"याची

दयावे.

करडई

४ मी.ली. कंवा डायमेथोएट २० मी.ली. ूित १० लीटर
करडई <पकात पाने खाणा-या खरपडयां या िनयञंणासाठ_

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२७/०१/२०१२

४ ट'के िमथील पॅरॅिथऑन भुकट@ ८ कलो ूित एकर@

०३/०२/२०१२)

धुरळणी

करावी.करडई

<पकात

खुरपणी

कन

पीक

तण<वरह@त ठे वावे. ( ०४/११/२०११)

करडई

पीकात

मावा

कड@ या

िनयंञणाकfरता

इिमडा'लोूीड ४ मी.ली. कंवा डायमेथोएट २० मी.ली.

करडई <पकात पाने खाणा-या खरपडयां या िनयञंणासाठ_

ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

४ ट'के िमथील पॅरॅिथऑन भुकट@ ८ कलो ूित एकर@

(१०/
१०/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

धुरळणी

करावी. करडई

<पकात

खुरपणी

कन

पीक

तण<वरह@त ठे वावे.( ११/११/२०११)

तीळ / कारळ

करडई <पकात खुरपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.
( १८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)

(०९/१२/२०११)

मावा कड@चा ूादभ
ू ाव ये"याची श'याता आहे . यावर
ूितबंधामक उपाय Bहणून 'लोरोपायर@फॉस १८ मी.ली.
लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(३०/१२/२०११)

मावा कड@चा ूादभ
ू ाव ये"याची श'याता आहे . यावर
Bहणून

२०

िम.ली.

कंवा

डायमेथोएट

१५

िम.ली.कंवा

फवारणी करावी. ( ०७/
०७/१०/
१०/२०११)
२०११)
फळमाशी या िनयंञणाकर@ता युजेनॉल शॅ प (र,क सापळे )
एकर@ ५ लावावे. (१४/
१४/१०/
१०/२०११)
२०११)
संञावगnय <पकास पा"याचे योvय Hयवःथापन करावे.

या आठवडयातील हवामाना या पfरGःथत करडई <पकावर
उपाय

िसशस सायला या कड@ या िनयंञणासाठ_ मोनोबोटोफॅास
ईमीडा'लोूीड ४ िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न

या आठवडयातील हवामाना या पfरGःथत करडई <पकावर

१०

तीळ / कारळ या <पकाची काढणी करावी.
संञावगnय <पके

करडई <पकात खुरपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.

ूित

व

'लोरोपायर@फॉस

१८

मी.ली.
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कंवा

िसशस सायला कड@ या िनयञंणासाठ_ मोनोबोटोफॅास २०
िम.ली. ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
(२१/
२१/१०/
१०/२०११)
२०११)

फळमाशी या िनयंञणाकर@ता युजेनॉल शॅ प (र,क सापळे )

िा,वर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ डायफेनकोनॅझोल

एकर@ ५ लावावे. ( ०४/
०४/११/
११/२०११)
२०११)

०.०५ ट'के ची फवारणी करावी. िा,वर@ल केवडा रोगा या

संञावगnय <पकात १ ट'के

बोडhपेःट खोडावर लावून

sयावे. (०९/
०९/१२/
१२/२०११)
२०११)
संञा<पकावर@ल

मर

व

पानावर@ल

ठपके

(१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)

वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात.(( २३/१२/
१२/२०११)
२०११)
घे"यासाठ_

बागेचे

पाणी

तोडावे.

रोगट

व

हलके

घे"यासाठ_

बागेचे

पाणी

तोडावे.

रोगट

व

वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात.

व <पकाचा ताण तोडावा.

बुंयास

बोडhपेःट

लावावे.

(२०/
२०/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

शेणखत, १.५ कलो नञ व ०.७५ कलो ःफुरद व पालाश
दे ऊन

हलके

पाणी दयावे

व <पकाचा ताण तोडावा.

अंबेबहाराकfरता झाडांना

हलके पाणी दयावे व ताण

तोडावा. (०३/
०३/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

(२१/०२/२०१२ व २४/०२/२०१२)
सरासर@

पाणी दयावे
झाडा या

(२७/
२७/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

(०६/०१/२०१२ व १३/०१/२०१२)

आठवडयात

दे ऊन

िलंबुवगnय <पका या अंबेबहाराकfरता ूित झाड २० कलो

वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात.

या

शेणखत, १.५ कलो नञ व ०.७५ कलो ःफुरद व पालाश
डाळ@ंबा या

आंबे बाहार घे"यासाठ_ची पूव तयार@ करावी. रोगट व

अंबेबहार

(२३/१२/
१२/२०११)
२०११)
िलंबुवगnय <पका या अंबेबहाराकfरता ूित झाड २० कलो

रोगा या

िनयंञणासाठ_ फोसेट@ल ०.०५ ट'के ची फवारणी करावी.

अंबेबहार

िनयंञणाकर@ता मेटॅलॅ'झील ०.१ ट'का फवारणी करावी.

तापमानात

२

ते

३

अंश

िलंबुवगnय फळझाडात िमकनेल – ३२ सुआम अ.निHयाची

सेG?सअस ने वाढ होत आहे . Bहणून आंबब
े हार घेतले?या

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

बागायतदारांनी

करावी. (१०
१०/
१०/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

संञावगnय

<पकात

अ छादनाचा

वापर

करावा व बागेत पाणी Hयवःथापन कारवे. (३०/
३०/१२/
१२/२०११)
२०११)

पे
फळमाशी या िनयंञणाकर@ता युजेनॉल शॅ प (र,क सापळे )

िा,

एकर@ ३.४ लावावे. (०७/
०७/१०/
१०/२०११)
२०११)

िा,ावर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ २.५
मॅम आथवा डनोकॅप ५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी.

(१४/
१४/१०/
१०/२०११)
२०११)

िा,ावर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ २.५
मॅम आथवा डनोकॅप ५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी.

(०४/
०४/११/
११/२०११)
२०११)

िा,ावर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ २.५
मॅम आथवा डनोकॅप ५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी.

(११/
११/११/
११/२०११)
२०११)

िा,वर@ल भुर@ रोगा या िनयंञणासाठ_ शायडे मॉफ ०.०५
ट'के ची फवारणी करावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)
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फळमासी या िनयंञणाकर@ता िमथाईल युजेनॉल (र,क
सापळे ) एकर@ ५ या ूमाणात लावावेत. (२५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)
पेची काढणी बाजारपेठे या मागणी ूमाणे दे ठासहत
करावी.

फळांची

ूतवार@

कन

फळे

बाजार

पेठेत

पाठवावीत. (०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)
पेची
फळांची

काढणी
ूतवार@

बाजारपेठे या
कन

फळे

मागणी

ूमाणे

बाजारपेठेत

करावी.

पाठवावीत.

(१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)
पे या फळांची तोडणी करताना दे ठाजवळ@ल दोन पाने
ठे वून काढणी करावी. (२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)

पे या फळांची तोडणी लवकरात लवकर पुण करावी.

रोगा या िनयंञणाकर@ता हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम ूित १०

करताना दे ठाजवळ@ल दोन पाने ठे वून काढणी करावी.

लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२३/१२/
१२/२०११)
२०११)

(२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)

सया या हवामानात आंwयावर@ल मोहरावर भूर@ रोगाचा

सया या अंशतः ढगाळ वातावरणामुळे पे या फळांची

ूादभ
ू ाव हो"याची श'यता आहे . यावर ूितबंधामक

गळ होऊ शकते. तेHहा पे या फळांची तोडणी लवकरात

उपाय Bहणून हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर

लवकर पुण करावी. तोडणी करताना दे ठाजवळ@ल दोन

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (३०/
३०/१२/
१२/२०११)
२०११)

पाने ठे वून काढणी करावी. (०३/
०३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)
फळाची

काढणी

फळझाडावर@ल

पूण

िनकामी

झाले?या
व

सया या हवामानात आंwयावर@ल मोहरावर तुडतुडे व भूर@

पे या

वाळले?या

फांदया

बागेतील
काढू न

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

कड@वर

हो"याची

श'यता

िनयंञणासाठ_

आहे .

तुडतुडे या

मेटासीःटॉ'स

कंवा

टाकाHयात व बागेस पुढ@ल बहाराकर@ता उपाय योजना

थायोमेथी'झाम ४ मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न

अवलंबाHयात. (१०/
१०/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

फवारावे. भूर@ रोगावर उपाय Bहणून हे 'झॅकोनॅझोल १०
मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

आंबा
आंwयावर@ल

तुडतुडे

व

खवलेकड या

िनयंञणासाठ_

(०६/
०६/०१/
०१/२०१२

व १३/
१३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

मोनोबोटोफॉस २० िम.ली. १० िलटर पा"यात िमसळू न

आंwयावर@ल मोहरावर तुडतुडे व भूर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव

खोडावर

दसून

व

संपुण

झाडावर

फवारणी

करावी.

(२१/
२१/१०/
१०/२०११)
२०११)
आंwयावर@ल तुडतुडे कड@ या िनयंञणासाठ_ सायपरमेाीन
१० िमली. व ःट@कर १० िम.ली ूित १० लीटर पा"यात
िमसळू न खोडासह@त संपुण झाडावर फवारणी करावी.
(१८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)
आंwयावर@ल तुडतुडे कड@ या िनयंञणासाठ_ सायपरमेाीन
१० िमली. व ःट@कर १० िम.ली ूित १० लीटर पा"यात
िमसळू न खोडासह@त संपुण झाडावर फवारणी करावी.
(०९/
०९/१२/
१२/२०११)
२०११)
आंwयावर@ल मोहोराचे तुडतुडे व इतर रस शोषण करणा-या
कड@ व भुर@ रोगा या िनयंञणाकर@ता G'वनॉलफॉस २०
मी.ली + हे 'झॅकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी. (१६
१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)
आंwयावर १ ट'का युfरयाची फवारणी करावी. आंwयावर@ल
मोहोरावर तुडतुडयांचा ूदभ
ु ाव दसून आ?यास डे ?टामेाीन
२.८ ट'के ४ मी.ली. कंवा इमीडा'लोूीड ४ मी.ली. १०
लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. आंwयावर@ल भुर@
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येत

असेल

तर

४

मी.ली.

इिमडा'लोूीड

या

कड@ या

कंवा

िनयंञणासाठ_

थायािमथॉ'झाम

मी.ली. ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारावे.

४
भूर@

रोगा या िनयंञणासाठ_ हे 'झॅकोनॅझोल १ मॅम ूित १०
लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२०
२०/
२०/०१/
०१/२०१२,
२०१२,
२७/
२७/०१/
०१/२०१२ व ०३/
०३/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
आंबा

<पकात

आ?यास

मोहरावर

तुडतुडयांचा

ूादभ
ू ाव

दसून

या कड@ या िनयंञणासाठ_ इिमडा'लोूीड ४

मी.ली. कंवा थायािमथॉ'झाम ४ मी.ली. ूती १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारावे. फलधारणा झाले?या बागेत
फळांची गळ होऊ नये Bहणून १० पी.पी.एम. एन.ए.ए.
([लॅनोफ'स) ची फवारणी करावी. (१०/
१०/०२/
०२/२०१२

व

१७/
१७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
आंwया या बागेत उशीराणे मोहरावर आले?या फळझाडावर
तुडतुडयांचा ूादभा
ू व दसून येत आहे. या कड@ या
िनयंञणाकर@ता इिमडा'लोूीड १७.८ ट'के ४ मी.ली.
कंवा थायािमथॉ'झाम ४ मी.ली. ूती १० लीटर पा"यात
िमसळू न फवाराणी करावी. आंबा <पकात फळांची गळ होऊ
नये Bहणून १० पी.पी.एम. एन.ए.ए. ([लॅनोफ'स) ची
फवारणी करावी. (२१/
२१/०२/
०२/२०१२ व २४/
२४/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

या आठवडयात तापमानात वाढ होत अस?यामुळे मोगरा
<पकात कळया लवकर उमलतील Bहणून याची काढणी

फुलशेती
उ.हाळयात होणा-या पा"या या उपलwधते नूसार मोगयाची छाटणी १५ ऑ'टोबर ते नोHह\ बर
आठवडयापयzत कन sयावी.
मोगरा

<पका या

या दस
ु -या

(०७/
०७/१०/
१०/२०११)
२०११)

छाटणीची

पुव

तयार@

सकाळ@ लवकर करावी. (१४/०२/२०१२)
फुल<पकात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव दसून
येत आहे . या कड@ या िनयंञणासाठ_ थायािमथॉ'झाम ४

करावी.

vलॅड@ओसची लागवड करावी. (०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)

मी.ली. कंHहा
पा"यात

िमसळू न

तापमानत

वाढ

भूर@ रोगा या िनयंञणाकर@ता शायडे मॉफ ०.०२५ ट'के

दे "या या

दोन

अथवा

(२८/०२/२०१२)

पेनकोनॅझोल

०.१ ट'के ची

फवारणी करावी.

(१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)

शयझोफॉस

२० मी.ली ूित १० लीटर

फवारणी
होत

करावी.

अस?यामुळे

पाळयातील

या

आठवडयात

फुल<पकास

अंतर

पाणी

कमी

करावे.

लागवड

करावी.

उ.हाळ@
हाळ@ भुईमुग

भूर@ रोगा या िनयंञणाकर@ता शायडे मॉफ ०.०२५ ट'के

या

अथवा

याकर@ता एस.बी.- ११ कंवा टॅ ग – ३७ या वाणाची िनवड

पेनकोनॅझोल

०.१ ट'के ची

फवारणी करावी.

आठवडयात

उ.हाळ@

भुईमुगाची

vलॅड@ओलस ची लागवड करावी. याकर@ता एच.बी.पीट

करावी. यासाठ_ हे 'टर@ १०० ते

कंवा अ[सरा कंवा िमरा या पैक^ एका वानाची िनवड

वापरावे. <बयाने पेरणी पूवn काबk.डायझीमची <बज[रब^या

करावी. हे 'टर@ १,१०,००० कंद वापरावेत. (२२/
२२/११/
११/२०११)
२०११)

करावी. (२४/०१/२०१२ व ३१/०१/२०१२)

vलॅड@ओलस ची लागवड करावी. याकर@ता एच.बी.पीट

या

कंवा अ[सरा कंवा िमरा या पैक^ एका वानाची िनवड

अस?यामुळे उ.हाळ@ भुईमुगाचे <पकात पाने गुंडाळणा-या

करावी.

अळ@चा ूदभ
ु ाव दसून ये"याची श'यता आहे . या कfरता

हे 'टर@

१,१०,०००

कंदांचा

वापर

करावा.

(१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११

हे 'टर

आकाश

अंशतः

ढगाळ

राहाणार

पाने गुंडाळणा-या अळ@चा िनयंञणाकfरता इिमडा'लो<ूड

छाटणी केले?या मोगरा <पकास १०० : ५० : ५० कलो
ूित

आठवडयात

१२० कलो <बयाणे

खताची

माञा

दे वून

पाणी

दयावे.

(२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)
फुल शेतीमये पानावर@ल ठपके रोगा या िनयंञणाकfरता
पेनकोनॅझोल १० मॅम ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (१०/०१/२०१२)
या रोगा या िनयंञणाकर@ता शायडे िमफॉन १ मॅम ूित १०
लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२४/०१/२०१२)
या कड@ या िनयंञणाकर@ता फुल<पकात डायमेथोएट २०
िम.ली. कंवा इिमडा'लोूीड ४ िम.ली. ूित १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. ( ०७/०२/२०१२)

४ िम.ली. कंवा डायमेथोएट २० िम.ली. ूित १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. ( ०७/०२/२०१२)
उ.हाळ@ भुईमुगाचे <पकात अंतर मशागत कन पीक
तण<वरह@त ठे वावे. पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव
दसून येताच इिमडा'लो<ूड ४ िम.ली. कंवा डायमेथोएट
१० िम.ली. ूित १० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. (१४/०२/२०१२)
उ.हाळ@ भुईमुगाचे पीक खुरपणी कन तण<वरह@त ठे वावे.
पाने

गुंडाळणा-या

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

येताच

इिमडा'लो<ूड ४ िम.ली. कंवा डायमेथोएट १० िम.ली.
ूित

१०

लीटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२८/०२/२०१२)
उ.हाळा
हाळा (माच ते मे २०१२)
२०१२)
May 2012)
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दसून

Summer (March to

गहू

करावी.

काढणीस तयार झाले?या गHहाची कापणी मजुर अथवा

कड@ं या िनयंञणासाठ_ िमथीलडमेटॉन ८ िम.ली. कंवा

गहू काढणी यंञा या साहयाने कन गHहास ऊन दे ऊन

थायािमथॉ'झाम ४ मॅम

साठवण करावी.

फवाराणी करावी. आंबा <पकात फळांची गळ होऊ नये

(०२/०३/२०१२)

कापणी केले?या गHहाचे काड पूण वाळले अस?यास
मळणी यंञाारे काढणी करावी. काढणी केले?या गHहास

आंwयावर@ल

तुडतुडे

व

रसशोषण

करणा-या

ूती १० लीटर पा"यात िमसळू न

Bहणून पी.पी.एम, एन.ए.ए. ([लॅनोफ'स) ची फवारणी
करावी.

(३०/
३०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

ऊन दे ऊन साठवण करावी. (०९/०३/२०१२, १६/०३/२०१२

न<वन लागवड केले?या कलमांना काठ_चा आधार दयावा.

व ३०/०३/२०१२)

तसेच ऊ.हापासून संर,ण कर"यासाठ_ झाडा या भोवती
बांगड@ पदतीने ताग कंवा धै याची दोन ओळ@त पेरणी
करावी. (०४/
०४/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

करडई
करडईची कापणी करावी. पीक जागेवर वाळू दयावे. पूण
वाळ?यानंतर मजुर अथवा मशीन ारे काढणी कन
sयावी.

(०२/०३/२०१२)

संर,ण कर"यासाठ_ सावली करावी. कलमांचे आळयातील
पा"याचे

काढणी केलेले व चांगली वाळलेली करडईची मळणी
यंञाारे करावी. करडई चहा (सॅफो ट@) साठ_ फुलां या
पाकळया काढणी पुवn गोळा कराHयात.

(०९/०३/२०१२

व १६/०३/२०१२)

बांपीभवन

कमी

हो"यासाठ_

वाळले?या

गवता या आ छादनाचा वापर करावा. कलमांना मटका
िसंचन पदतीने पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. कलमाना
काठ_चा आधार दयावा. ( १८/
१८/०५/
०५/२०१२)
२०१२)
काढणीस तयार झाले?या फळांची काढणी खुड@ या

करडईचे

कापणी

यंञाारे

मळणी करावी. करडई चहा (सॅफोट@) साठ_

फुलां या

न<वन लागवड केले?या आंwया या कलमांचे उ.हापासून

केलेले

पाकळया

पीक

काढणी

पूण
पुवn

वाळले
गोळा

अस?यास
कराHयत.

(३०/०३/२०१२)

साहयाने करावी. फळास मार लागणार नाह@ याची काळजी
sयावी.

फळे

काढ?या

<पक<व"यासाठ_

नंतर

रासायिनक

यांची

िHयाचा

ूतवार@
वापर

न

कन
करता

पारं पाfरक पदतीने फळे <पकवुन बाजार पेठेत पाठवावीत.
(२५/
२५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

आंबा
न<वन

लागवड

केले?या

आंबा

फळबागेमये

पाणी

संञावगnय पीके

Hयवःथापन करावे. बागेत अ छादनाचा वापर करावा.

संञावगnय

न<वन कलमांना काठ_चा आधार दयावा आGण ऊ.हापासून

अ छादनाचा वापर करावा. (०२/
०२/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

संर,ण करावे. आंwयावर@ल लहान फळांचे तुडतुडे व
रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_ अिसटामेूीड
२० ट'के ४ मॅम कंवा थायािमथॉ'झाम २५ ट'के ४
मॅम कंवा िमथीलडमेटॉन ८ िम.ली. ूती १० लीटर
पा"यात

िमसळू न

फवाराणी

करावी.

(०२/
०२/०३/
०३/२०१२,
२०१२,

०९/
०९/०३/
०३/२०१२ व १६/
१६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

बागेत

संञावगnय

बागेत

पाणी

पाणी

Hयवःथापन

Hयवःथापन

करावे.

करावे.

बागेत

दोन

पा"या या पाळयातील अंतर कमी करावे. तसेच oया
शेतक-यांना
Hयवःथा

श'य

करावी.

असेल
बागेत

यांनी

ठबक

अ छादनाचा

िसंचनाची

वापर

करावा.

(०९/
०९/०३/
०३/२०१२,
२०१२, १६/
१६/०३/
०३/२०१२ व ३०/
३०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
भाजीपाला

न<वन लागवड केले?या कलमांना काठ_चा आधार दयावा.

भाजीपाला <पकात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव

तसेच ऊ.हापासून संर,ण कर"यासाठ_ झाडा या भोवती

दसून येत आहे . या या िनयंञणासाठ_ फूोिनल २०

बांगड@ पदतीने ताग कंवा धै याची दोन ओळ@त पेरणी

िम.ली कंवा डायमेथोएट १० िम.ली. ूित १० लीटर
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पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. वेलवगnय <पकात मर
रोगाचा

ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे.

या

रोगा या

िनयंञणासाठ_ शायकोड मा हे जैवरोग िनयंञक हे 'टर@ १०
कलो या ूमाणात खोडा भोवती मातीत िमसळू न दयावे.
(०२/
०२/०३/
०३/२०१२,
२०१२, ०९/
०९/०३/
०३/२०१२,
२०१२, १६/
१६/०३/
०३/२०१२

व

३०/
३०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
जुनमये

या आठवडयातील तापमानाचा <वचार करता जनावरांचे
तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_ गोठया या छतावर
उसाचे

कोरडवाहू

िमरचीची

लागवड

कर"यासाठ_

उ.हाळ@ भाजीपाला <पकावर@ल उदा. वांगे, मीरची, टोमॅटो,
गवार भ\ड@ व वेलवगnय भाजीपाला इयाद@ वर@ल रस

कंवा

तुराटयाचा

वापर

करावा.

तसेच

जनावरांना शेतात सोड"याची वेळ सकाळ@ ०७.०० ते १०.०
व दप
ु ार@ ०५.० ते ०७.० करावी. जनावरांना ःव छ व
ताजे

गाद@वाफयावर रोपे तयार करावीत. ( ०४/
०४/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

पाचट

<प"या या

कtबडयांचे

पा"याची

तापमानापासून

Hयवःथा
संर,ण

करावी.

तसेच

कर"यासाठ_

कुकुटपालन गृहचे (पो?श@ हाऊस) दारे व Gखड'या राञी
१०.० ते सकाळ@ ०८.० व दप
ु ार@ १२.० ते सायंकाळ@ ६.०
पयzत गोणपाटाणी बंद करावी. (१६/
१६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

शोषण करणा-या कंड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस

जनावरांमये

५०० िमली कंवा िनंबोळ@ अक ५ ट'के ५०० लीटर

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . या कfरता लसीकरण न

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१८/
१८/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

केले?या जनावरांना लसीकरण कन sयावे. तसेच ःव छ

या आठवडयातील तापमानाचा <वचार करता जनावरे व
कtबडयांचे तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_ गोठयाचे
तापमान कमी कर"याकर@ता छतावर उसाची पाचट कंवा
वापर

ठकाणी

लाळया

खुरकूत

रोगाचा

ताजे आGण थंड पाणी या बरोबरच हरवा चारा दयावा.

पशुधन Hयवः
यवःथापन
थापन

तुराटयाचा

काह@

करावा.

तसेच

जनावरांना

शेतात

तापमानाचा <वचार कन जनावरां या कामा या वेळा
सकाळ@ ६.० ते ११.० व दप
ु ार@ ४.० ते ६.० कराHयात.
(२०/
२०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
जनावरांमये

काह@

ठकाणी

लाळया

खुरकूत

रोगाचा

सोड"याची वेळ सकाळ@ ०७ ते १० व दप
ु ार@ ०५ ते ०७

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . या कfरता लसीकरण न

करावी.

केले?या जनावरांना लसीकरण कन sयावे. तसेच ःव छ

(०२/
०२/०३/
०३/२०१२ व ०६/
०६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

या आठवडयातील तापमानाचा <वचार करता जनावरांचे
तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_ गोठया या छतावर
उसाचे

पाचट

कंवा

तुराटयाचा

वापर

करावा.

तसेच

ताजे आGण थंड पाणी या बरोबरच हरवा चारा दयावा.
(२७/
२७/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
जनावरांचे तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_ गोठया या

जनावरांना शेतात सोड"याची वेळ सकाळ@ ०७.०० ते १०.०

छतावर उसाचे पाचट कंवा तुराटयाचा वापर करावा.

व दप
ु ार@ ०५.० ते ०७.० करावी. जनावरांना ःव छ व

जनावरांना ःव छ व ताजे <प"या या पा"याची Hयवःथा

ताजे

तसेच

करावी. कtबडयांचे तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_

कर"यासाठ_

कुकुटपालन गृहांची (पो?श@ हाऊस) दारे व Gखड'या राञी

कुकुटपालन गृहचे (पो?श@ हाऊस) दारे व Gखड'या राञी

१०.० ते सकाळ@ ०८.० व दप
ु ार@ १२.० ते सायंकाळ@ ६.०

१०.० ते सकाळ@ ०८.० व दप
ु ार@ १२.० ते सायंकाळ@ ६.०

पयzत गोणपाटाणी बंद कराHयात. (३०
३०/
३०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

<प"या या

कtबडयांचे

पा"याची

तापमानापासून

Hयवःथा

करावी.

संर,ण

पयzत गोणपाटाणी बंद करावी. (०९/
०९/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
जनावरांमये

काह@

ठकाणी

लाळया

खुरकूत

जनावरांना सावलीची Hयवःथा करावी. तसेच सकाळ@
रोगाचा

जनावरांना (<वशेषतः दध
ु ाळ जनावरांना) पाहाटे

बाहे र

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . या कfरता लसीकरण न

मोकळया हवेत बांधावे. ःव छ , ताजे आGण थंड पाणी

केले?या जनावरांना लसीकरण कन sयावे. तसेच ःव छ

<प"यासाठ_ दयावे. या बरोबरच हरवा चारा दयावा.

ताजे आGण थंड पाणी या बरोबरच हरवा चारा दयावा.

(०३/
०३/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

(१३/
१३/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
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जनावरांना सावलीची Hयवःथा करावी. तसेच सकाळ@

या आठवडयात तापमानात वाढ होत आहे . तेHहा ऊसाचे

जनावरांना (<वशेषतः दध
ु ाळ जनावरांना) पाहाटे

बाहे र

पीकस पाणी दे "या या दोन पाळयातील अंतर कमी करावे.

मोकळया हवेत बांधावे. ःव छ , ताजे आGण थंड पाणी

तसेच ऊसाचे <पकात काड@कचरा कंवा पाचटाचे अ छादन

<प"यासाठ_ दयावे. या बरोबरच हरवा चारा दयावा.

करावे.

गाई,Bहै सीनां दवसातुन कमीत कमी एकवेळ थंडपा"याने
धुवावे अथवा ओ?या गोनपाटाने पुसावे. (१०/
१०/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

( ०६/
०६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

खोडवा कंवा न<वन लागवड केलेले ऊसाचे पीक सहा
आठवडयाचे झाले अस?यास नञाचा दस
ु रा हा[ता दे ऊन

जनावरांना सावलीची Hयवःथा करावी. तसेच सकाळ@

<पकास पाणी दयावे. उसाचे <पकात पtगेमर व मुळावर

जनावरांना (<वशेषतः दध
ु ाळ जनावरांना) पाहाटे

बाहे र

उपजीवीका करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव होउ नये Bहणून

मोकळया हवेत बांधावे. जनावरांना ःव छ व थंड पाणी

फोरे ट दाणेदार ८ कलो ूित एकर जिमनीतून दयावी.

भरपूर <प"यासाठ_ दयावे. गोठयातील तापमान ३५.० अंश

(१३/
१३/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

सेG?सअस पे,ा जाःत वाढू नये Bहणून काळजी sयावी.
तसेच oया दवशी वादळ@ वारा असेल तेHहा जनावरांना
सुर,ीत ठकाणी बांध"याची सोय करावी. (१७/
१७/०४/
०४/२०१२
व २४/
२४/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

दोन पा"यातील अंतर कमी करावे. श'यतो स@प पदतीने
पाणी दयावे. खोडवा व न<वन लागवड केलेले ऊसा या
<पकास नञाचा दस
ु रा हा[ता दला नस?यास तो दे ऊन
sयावा. पtगेमर व मुळावर उपजीवीका करणा-या कड@चा

जनावरांचे तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_ गोठया या

ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास फोरे ट दाणेदार ८ कलो

छतावर उसाचे पाचट कंवा तुराटयाचा वापर करावा.

ूित एकर जिमनीतून दयावी. ( २०/
२०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

जनावरांना ःव छ व ताजे <प"या या पा"याची Hयवःथा
करावी. कtबडयांचे तापमानापासून संर,ण कर"यासाठ_
कुकुटपालन गृहांची (पो?श@ हाऊस) दारे व Gखड'या राञी
१०.० ते सकाळ@ ०८.० व दप
ु ार@ १२.० ते सायंकाळ@ ६.०
पयzत गोणपाटाणी बंद कराHयात. (०४/
०४/०५/
०५/२०१२)
२०१२)
घटसप,

फ-या,

आंऽ<वषार

इयाद@

रोगांचे

शेळया

माजावर

ये"याचा

काळ

लसीकरण

आहे .

Bहणून

ूित शेळ@ द?यास भरपूर माजदाखवुन गभ धारणा
मदत

होईल.

सjा

तापमान

४२.०

अंश

सेG?सअसपे,ा अिधक अस?यामुळे कुकूटपालन धारकांची
शेडचे तापमान २५.० अंश सेG?सअस राख"यासाठ_ उपाय
योजना कराHयात. कtबडयाना थंड पा"याची Hयवःथा
करावी. सकाळ व सायंकाळ@ खाj jावे.

(२२/
२२/०५/
०५/२०१२

व २५/
२५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

केलेले

ऊसा या

<पकास
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दस
ु रा

ह[ता

दला

करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास फोरे ट
दाणेदार

८

कलो

ूित

एकर

जिमनीतून

दयावी.

दोन पा"या या पाळयामधील अंतर कमी करावे. श'यतो
ठबक िसंचन
अ छादन
उपजीवीका

पदतीने पाणी दयावे. उसा या पाचटाचा

Bहणून

वापर

करणा-या

करावा.

कड@चा

पtगेमर
ूादभ
ू ाव

व

मुळावर

दसून

येत

अस?यास फोरे ट दाणेदार ८ कलो ूित एकर जिमनीतून
दयावी. सु उसाची लागवड कन ८ ते १० आठवडे झाले
अस?यास १०० कलो नञाची माञा ूित हे 'टर@ दयावी
तसेच खोडवा उस<पकास तोड होउन ८ ते १० आठवडे
झाले अस?यास वर@ल ूमाणे नञाची माञा दयावी.
( ०३/
०३/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

ऊस

नञाचा

(२७/
२७/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

शेळयांना खुराक (१५० मॅम) व ,ार िमौण (२० मॅम)
हो"यास

ठबक पदतीने पाणी दयावे. खोडवा व न<वन लागवड
नस?यास तो दे ऊन sयावा. पtगेमर व मुळावर उपजीवीका

कन sयावे. (१५/
१५/०५/
०५/२०१२ व १८/
१८/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

सjा

दोन पा"या या पाळयामधील अंतर कमी करावे. श'यतो

सय Gःथती या तापमानाचा <वचार करता उसाचे <पकास

उ.हाळ@ भुईमुगाचे पीक अ-या धर"या या अवःथेत आहे .

पाणी दे "या या दोन पाळयामधील अंतर कमी करावे.

या अवःथेत भुईमुगाचे <पकास पाणी दे ऊन वापसा येताच

श'यतो ठबक िसंचन पदतीने पाणी दयावे. उसाचे

भुईमुगाचे <पकात सम फरवावा यामुळे भुईमुगा या अ-

<पकात

या जिमनी या सािनयात येऊन वाढ चांगली होईल.

पाचट@चा

अ छादन

Bहणून

वापर

करावा.

(१०/
१०/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

उ.हाळ@ भुईमुगात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव

ऊस <पकास वाढ@ या अवःथेत पाणी कमी पडु

नये

Bहणुन दोन पा"या या पाळयातील अंतर ६ ते ८ दवस
ठे वावे. तसेच दोन ओळ@त अ छादनाचा वापर करावा.

दसून येत आहे . या या िनयंञणासाठ_ डायमेथोएट १०
िम.ली. कंवा िमथील ड@मेटॉन ८ िम.ली.ूित १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (०६/
०६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

उपलwध पा"याचा साठा कमी अस?यास ऊस <पकास

उ.हाळ@ भुईमुगात पानावर@ल ठपके व तांबेरा रोगाचा

ठबक िसंचन पदतीने पाणी दे "याची Hयवःथा करावी.

ूादभ
ू ाव दसून आ?यास २.५ ते ३ मॅम ूित लीटर

(१७/
१७/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

पा"यात िमसळू न डायथेन एम-४५ ची फवारणी करावी.

सया बांपीभवनाचा वेग जाःत आहे त\Hहा उसा या
<पकाला दर ८ ते १० दवसानी जिमनी या मगदरु ाूमाणे
पाणी jावे. हे 'टर@ ५ टन उसा या पाचटाचे अ छादन
करावे. सया कमाल तापमान ३४ अंश सेG?सअस या वर

उ.हाळ@ भुईमुगात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव
दसून येत आहे . या या िनयंञणासाठ_ डायमेथोएट १०
िम.ली. कंवा िमथील ड@मेटॉन ८ िम.ली.ूित १० लीटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१३/
१३/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

अस?याने, उसा या <पकावर उंणतेमुळे खोड कड@चा

उ.हाळ@ भुईमुगाचे पीक फुलावर अस?यास एकर@ १२० ते

ूादभ
ु ाव आढळू न येत आहे या कड@ या िनयंऽणासाठ_ २०

१६० कलो Gज[सम जिमनीतून दयावे. उ.हाळ@ भुईमुगात

ट'के ूवाह@ 'लोरोपायर@फॉस २५ िमली ूित १० िलटर

रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

पा"यात

या या

िमसळू न

फवारणी

करावी.

सु

उसास

िनयंञणासाठ_

डायमेथोएट

१०

िम.ली.

कंवा

लागवड@नंतर १२ ते १६ आठवडे झाले अस?यास हे 'टर@

िमथील

२५ कलो नऽाची माऽा युर@याारे jावी.(२४
२४/
२४/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

िमसळू न फवारणी करावी. (२०/
२०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

सया बांपीभवनाचा वेग जाःत आहे त\Hहा उसा या

उ.हाळ@ भुईमूगात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव

<पकाला दर ८ ते १० दवसा या अंतराने जिमनी या

दसून आ?यास या या िनयंञणासाठ_ डायमेथोएट १०

मगदरु ाूमाणे

िम.ली. कंवा िमथील डमेटॉन ८ िम.ली.ूित १० लीटर

पाणी

अ छादन करावे.

jावे.

उसा या

<पकात

पाचटाचे

(१५/
१५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

ड@मेटॉन

८

िम.ली.ूित

१०

लीटर

पा"यात

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.(( २७/
२७/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

सjा बांपीभवनाचा वेग खुपच अिधक आहे. तेHहा

उ.हाळ@ भुईमूगा या <पकास पा"याचा ताण पडणार नाह@

ऊसा या <पकास ०६ ते ०८ दवसा या अंतराने पाणी

याची काळजी sयावी व दोन पा"या या पाळयामधील

jावे. ऊसाचे <पकात पाचटाचे अ छादन करावे. उशीराने

अंतर कमी करावे. (०३/
०३/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

लागवड

केले?या

सु

ऊसाचे

<पकास

खोड

कड@ंचा

ूादभ
ु ाव दसून येत आहे . या कड@ या िनयंऽणासाठ_ २०
ट'के 'लोरोपायर@फॉस २५ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी. (२५/०५/२०१२)

उ.हाळ@ भुईमूगा या <पकास पा"याचा ताण पडणार नाह@
याची काळजी sयावी व दोन पा"या या पाळयामधील
अंतर कमी करावे. (१०/
१०/०४/
०४/२०१२)
२०१२)
भुईमूगा या <पकास सयपfरGःथतीत श\गवाढ@ या काळात
पाणी कमी पडू नये Bहणुन ६ ते ८ दवसा या अंतराने

उ.हाळ@
हाळ@ भुईमुग
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जिमनी या ूितनुसार पाणी दयावे. उपलwध पाणी साठा

कमी अस?यास भुईमूग <पकास सकाळ@ व सांयकाळ@

केळ@चे <पकास पा"याचा ताण बसू नये Bहणून पा"या या

तुषार िसंचन पदतीने पाणी दयावे. (१७/
१७/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

दोन पाळयातील अंतर कमी करावे. केळ@चे घड पानाने

सयपfरःथतीचा

कंवा वतमान पञा या कागदाने झाकूण sयावेत. केळ@

<वचार करता उ.हाळ@ भुईमुगा या

<पकाला दर ८ ते १० दवसांनी पाणी jावे. उ.हाळ@
भुईमुगात श\डाकुज रोगाचा ूसार टाळ"यासाठ_ रोगट झाडे
उपटु न याचा नाश करावा आGण रोगाचा ूसार करणा-या

<पकाचे उंण वा-यांपासून संर,ण कर"यासाठ_ बागे या
पG~म व दG,ण दशेने वारा ूितरोधकाची Hयवःथा
करावी. (२७/
२७/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

कड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस १४ िमली ूित १०

केळ@ <पकास पा"या या दोन पाळयातील अंतर कमी

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२४/
२४/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

करावे. केळ@चे घड पानाने कंवा वतमान पञा या

उ.हाळ@ भुईमुगा या <पकाची काढणी करावी. श\गा उ.हात
चांग?या वाळू न साटवण करावी. तसेच भुईमुगाचे वेल
वाळवुन साठवण करावी. याचा उपयोग जनावरांना चारा

बाबु या

सहायाने

घडास

आधार

jावा

व

वारा

ूितरोधकाची Hयवःथा करावी. ( ०३/
०३/०४/
०४/२०१२)
२०१२)
केळ@ या <पकास पा"याचा ताण बसणार नाह@ याची

Bहणून करता येईल. (१५/
१५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

काळजी sयावी. केळ@चे <पकास ठबक िसंचनाारे पाणी

केळ@
या

कागदाने झाकूण sयावेत. तसेच घड पडू नये Bहणून

आठवडयातील

<पकास

पा"याचा

तापमानाचा
ताण

बसणार

<वचार

करता

नाह@

केळ@चे

Bहणून

दोन

दे "यात यावे. केळ@ या घडांचे उ.हापासून संर,णासाठ_
केळ@चे घड पानाने झाकावेत. ( १०/
१०/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

पाळयातील अंतर कमी करावे. केळ@चे घड पानाने झाकूण

केळ@ या <पकास पा"याचा ताण बसणार नाह@ याची

sयावेत.

कमी

काळजी sयावी. केळ@चे <पकास ठबक िसंचनाारे पाणी

कर"यासाठ_ बागे या दG,ण व पG~म बाजुस वारा ूित

दे "यात यावे. केळ@ या घडांचे उ.हापासून संर,णासाठ_

बंधकाची Hयवःथा करावी. ( ०६/
०६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

केळ@चे घड पानाने झाकावेत. तसेच केळफुला या आGण

केळ@

<पकास

उंण

वा-याचा

ञास

केळ@चे <पकास पा"याचा ताण बसू नये Bहणून पा"या या
दोन पाळयातील अंतर कमी करावे. केळ@चे घड पानाने

काढणी या अवःथेत असणा-या बागेस वारा ूितबंधक
उपाययोजना करावी. ( १७/
१७/०४/
०४/२०१२ व २४/
२४/०४/
०४/२०१२

झाकूण sयावेत. केळ@ <पकाचे उंण वा-यांपासून सर,ण

केळ@ या <पकास पा"याचा ताण बसणार नाह@ याची

कर"यासाठ_

बागे या

वारा

काळजी sयावी. केळ@ या <पकास राऽी या वेळ@ पाणी

ूितरोधकाची

Hयवःथा

करावी.

यासाठ_

वारा

दयावे. केळ@ या घडाचे उ.हापासून संर,णासाठ_ केळ@चे

ूितरोधकाची

लागवड

करावी.

अथवा

पG~म-दG,ण

दशेने
जै<वक
तापुरया

घड दांडयासह पानाने झाकावेत. घड वाढ@ या काळात
केळ@ या झाडास आधार दयावा.((१५/
१५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

ूितरोधकाची Hयवःथा करावी. (१३/
१३/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
केळ@चे <पकास पा"याचा ताण बसू नये Bहणून पा"या या
दोन पाळयातील अंतर कमी करावे. केळ@चे घड पानाने
झाकूण sयावेत. केळ@ <पकाचे उंण वा-यांपासून सर,ण
कर"यासाठ_ व पाणी बचतीसाठ_ बागे या पG~म व

घड

केळ@ या

पानाने

कंवा

वतमानपऽा या

सहायाने

घडा या दांडयासह@त झाकून sयावेत. पा"या या दोन
पाळयामधील अंतर कमी करावे. (२२/
२२/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

दG,ण दशेने वारा ूितरोधकाची Hयवःथा करावी. यासाठ_
जै<वक

वारा

तापुरया

ूितरोधकाची
ूितरोधकाची

लागवड

करावी.

Hयवःथा

(२०/
२०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

अथवा
करावी.

सjा

बांपीभवनाचा

व

उंण

वा-याचा

वेग

अस?यामुळे केळ@ या घडाचे संर,णासाठ_ घड पानांनी
कंवा वतमानपऽाचे साहयाने दांडयासह झाकुण sयावेत.
केळ@ला राऽी या वेळ@ भरपूर ूमाणात पाणी jावे.
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अिधक

(२५/
२५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

गुलाब व मोग-या या फुलांची काढणी सकाळ@ लवकर
कन बाजार पेठेत पाठवावेत. (२२/
२२/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

अंजीर

oवार@
वार@

फळांची

काढणी

सकाळ@

सुयhदयावेळ@

कन

बाजार

पेठे या मागणी नुसार ूतवार@ कन पाठवावीत.

oवार@ <पकाची काढणी झालेली अस?यास oवार@ या
शताची

(०६/
०६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

आड<व

उभी

खोल

नांगरणी

कन

sयावी.

(०३/०४/२०१२)

फुलशेती

बोर

फुल<पकात रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव दसून

जुनमह.यात डोळे भर"यासाठ_ गावरान बोर@ची छाटणी

येत आहे . या कड@ या िनयंञणासाठ_ थायािमथॉ'झाम ४

करावी. ( २४/
२४/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

मी.ली. कंHहा
पा"यात

शयझोफॉस

िमसळू न

तापमानात

वाढ

दे "या या

दोन

२० मी.ली ूित १० लीटर

फवारणी
होत

करावी.

अस?यामुळे

पाळयातील

अंतर

या

आठवडयात

फुल<पकास

पाणी

कमी

करावे.

(०६/
०६/०३/
०३/२०१२,
२०१२,१३/
१३/०३/
०३/२०१२ व २०/
२०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)
फुल<पकातील रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_
थायािमथॉ'झाम ४ मॅम कंHहा
ूित

१०

लीटर

पा"यात

शयझोफॉस

िमसळू न

२० िम.ली

फवारणी

करावी.

फुल<पकास पाणी HयHःथापन करताना पा"या या दोन
पाळयातील अंतर कमी करावे.
फुलांची काढणी श'यतो सकाळ@ लवकर करावी तसेच
पाणी HयHःथापन करताना पा"या या दोन पाळयातील
अंतर जमीनी या मगदरु ानुसार कमी करावे. फुल<पकातील
करणा-या

कड@ या

हळद@ची

गाद@वाफयावर

लागवड

करावी.

यासाठ_

सेलम,लोखंड@ आGण कृ ंणा या पैक^ एका वानाची िनवड
करावी. लागवड@चे वेळ@ १५०::५०::५० खताची माऽा दयावी.
आिका या लागवड@साठ_ महम, सुची अथवा सुूभा या
पैक^ एका वाणाची िनवड करावी.(( १५/
१५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)
डािळं ब

(२७/
२७/०३/
०३/२०१२,
२०१२,०३/
०३/०४/
०४/२०१२ व १०/
१०/०४/
०४/२०१२)
२०१२)

रसशोषण

हळद/
हळद/आले
हळद व आिक <पकाची लागवड करावी.(( ०४/
०४/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

िनयंञणासाठ_

थायिमथॉ'झाम ४ मॅम कंवा शायझोफॉस २० िम.ली ूित
१० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

डािळं बा या

मृगबहारासाठ_

बागेचे

३०-४०

दवस

पाणी तोडावे. (०४/
०४/०५/
०५/२०१२)
२०१२)
िलंबुवगnय फळझाडे
िलंबुवगnय फळझाडां या मृग बहारासाठ_ बागेचे ३५ ते
५५

दवस

पाणी

तोडावे. न<वन लागवड केले?या

फळबागेचे उ.हापासून संर,ण कर"यासाठ_ रोपटयावर

(१७/
१७/०४/
०४/२०१२ व २४/
२४/०४/
०४/२०१२)
२०१२)
फुल<पकातील रसशोषण करणा-या कड@ या िनयंञणासाठ_
थायिमथॉ'झाम ४ मॅम कंवा शायझोफॉस २० िम.ली ूित
१० लीटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

सावली करावी. (०४/
०४/०५/
०५/२०१२)
२०१२)
मृग बहारासाठ_ बागेचे पाणी बंद केलेले आहे . या काळात
बागेतील

काड@कचरा

वेचून

बागेची

ःव छता

करावी.

वाळले?या फांदया कापून काढाHयात बागेस योvय ताण
फुलांची

काढणी

सकाळ या

वेळ@

लवकर

(१५/
१५/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

करावी.

बसला

(१८/
१८/०५/
०५/२०१२
पे
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आहे .

कंवा

नाह@

याचे

व २२/
२२/०५/
०५/२०१२)
२०१२)

िनर,ण

करावे.

मृग बहारासाठ_ पे या बागेस ताणाचे काळात जागेतील
काड@ कचरा वेचून बाग ःव छ करावी. वाळले?या फांदया
कापून sयाHयात. (१८/
१८/०५/
०५/२०१२)
२०१२)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý ®úÉ½þhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ +É½äþ.
´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 11.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú {ÉÚ´ÉÇ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 27.0 iÉä 29.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 13.0 iÉä 18.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä
®úÉ½þÒ±É. (04/01/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 3.0 iÉä 9.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú +MxÉäªÉ nùÊIÉxÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 31.0 iÉä
33.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 13.0 iÉä 16.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(21/01/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 4.0 iÉä
10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ®äú +MxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 32.0 iÉä 33.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 11.0 iÉä 13.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉÉnù ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 10.0 iÉä
12.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä <Ç¶ÉÉxªÉ {ÉÖ´ÉÇ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 32.0 iÉä 33.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 11.0 iÉä 13.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
xÉÉÆnäùb÷ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É.- Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 31.0 iÉä
32.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 12.0 iÉä 14.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
¤ÉÒb÷ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±Éþ. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½Ò±É. ú {ÉÖ´ÉÇ +ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½Òþ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 30.0 iÉä 31.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä 16.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
VÉÉ±ÉxÉÉ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 4.0 iÉä
10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä +ÉMxÉäªÉ {ÉÖ´ÉÇ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þÉÊiÉ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 30.0 iÉä 31.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 11.0 iÉä 14.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
±ÉÉiÉÖ®ú ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®úÒ§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 8.0 iÉä 12.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä {ÉÖ´ÉÇ
+ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 30.0 iÉä 31.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 1.0 iÉä 13.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±Éþ. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 4.0 iÉä
7.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú {ÉÖ´ÉÇ +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
32.0 iÉä 34.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 9.0 iÉä 12.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
Ë½þMÉÉä±ÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½Ò±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 6.0 iÉä
11.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú {ÉÖ´ÉÇ - +ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
30.0 iÉä 31.00 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 12.0 iÉä 13.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(25/01/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 8.0 iÉä
10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä {ÉÖ´ÉÇ +MxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 33.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä
+ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 13.0 iÉä 17.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
=º¨ÉÉxÉÉ¤ÉÉnù ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 90.0 iÉä
10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú +ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 31.0 iÉä
32.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 14.0 iÉä 16.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
xÉÉÆnäùb÷ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É.- Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 33.0 iÉä
34.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 16.0 iÉä 18.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
¤ÉÒb÷ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±Éþ. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú +ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 30.0 +Æ¶É
ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä 19.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
VÉÉ±ÉxÉÉ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä
10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú <¶ÉÉxªÉ {ÉÖ´ÉÇ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þÉiÉÒ±É Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 30.0
iÉä 31.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä 19.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
±ÉÉiÉÖ®ú ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 8.0 iÉä 9.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä
´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 29.0 iÉä 30.0 +Æ¶É
ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 16.0 iÉä 19.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.

28 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

+Éè®ÆúMÉÉ¤ÉÉnù ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±Éþ. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 4.0 iÉä
8.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú {ÉÖ´ÉÇ +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
31.0 iÉä 32.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 14.0 iÉä 15.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
Ë½þMÉÉä±ÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½Ò±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä
11.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú {ÉÖ´ÉÇ - +ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
32.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä 18.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(01/02/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 6.0 iÉä
10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É.´ÉÉ®äú <Ç¶ÉÉxªÉ {ÉÖ´ÉÇ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 34.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 14.0 iÉä 17.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(04/02/2011) {É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É
iÉÉ¶ÉÒ 4.0 iÉä 11.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú 04 iÉä 07 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ +MxÉäªÉ
Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ iÉ®ú 08¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ xÉè@ñiªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 32.0 iÉä 34.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 12.0 iÉä 14.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(08/02/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É ÊxÉ®ú§É ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 8.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É.´ÉÉ®äú +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ iÉä nùÊIÉhÉ xÉè@ñiªÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 33.0 iÉä 34.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 14.0 iÉä 17.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä
®úÉ½þÒ±É. (18/01/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ ÊnùxÉÉÆEò 11 iÉä 13 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUô
®úÉ½þÒ±É. iÉ®ú ÊnùxÉÉÆEò 14 ´É 15 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 10.0 iÉä
12.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä +MxÉäªÉ iÉä nùÊIÉhÉ Ênù¶Éä÷xÉä ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 34.0 iÉä 35.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä 17.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ ÊnùxÉÉÆEò 16 iÉä 18 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®ú SÉä EòÉ³ýÉiÉ +ÉEòÉ¶É
+Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý iÉä føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. iÉ®ú <iÉ®ú EòÉ³ýÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUô ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 8.0
iÉä 11.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú nùÊIÉhÉ xÉè@ñiªÉ, xÉè@ñiªÉ {ÉÎ¶SÉ¨É ´ÉÉªÉ´ªÉ Ênù¶ÉäEòbÚ÷xÉ
´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 32.0 iÉä 34.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä
18.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (15/02/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý iÉä føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É
iÉÉ¶ÉÒ 6.0 iÉä 8.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú ÊnùxÉÉÆEò 18 iÉä 20 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ SÉä EòÉ³ýÉiÉ
nùÊIÉhÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É EòÉ³ýÉiÉ <¶ÉÉxªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 31.0 iÉä 34.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 14.0 iÉä 16.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. ( 18/02/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUô ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä 9.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä ÊnùxÉÉÆEò 22 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ <¶ÉÉxªÉ 23 ´É 24 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ ®úÉäVÉÒ
nùÊIÉhÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É EòÉ³ýÉiÉ ´ÉÉªÉ´ªÉ úÊnù¶ÉäEòbÚ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 32.0 iÉä 34.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 14.0 iÉä 16.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (22/02/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý iÉä føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É
iÉÉ¶ÉÒ 4.0 iÉä 9.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú ÊnùxÉÉÆEò 25 iÉä 26 ¡äò¥ÉÖ´ÉÉ®úÒ SÉä EòÉ³ýÉiÉ
nùÊIÉhÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É EòÉ³ýÉiÉ {ÉÖ´ÉÇ +ÉMxÉäªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 32.0 iÉä
34.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 15.0 iÉä 17.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(25/02/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 8.0
iÉä 10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä ÊnùxÉÉÆEò 08 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ {ÉÖ´ÉæEòbÖ÷xÉ 09 ´É 10 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ
´ÉÉªÉ´ªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ 11 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ +ÉMxÉäªÉ EòbÖ÷xÉ iÉ®ú 12 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ =kÉ®äúEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É.
Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 37.0 iÉä 39.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 18.0 iÉä 21.0 +Æ¶É
ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (08/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUô ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú <Ç¶ÉÉxªÉ {ÉÖ´ÉÇ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 36.0 iÉä
37.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 16.0 iÉä 19.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
( 11/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUôý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä 11.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä ÊnùxÉÉÆEò 15 ´É 16 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ {ÉÖ´ÉæEòbÖ÷xÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É EòÉ³ýÉiÉ
nùÊIÉhÉ xÉè@ñiÉªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 37.0 iÉä 38.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ
ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 16.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (15/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUô ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 9.0 iÉä 13.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú ÊnùxÉÉÆEò 18 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ nùÊIÉhÉä EòbÖ÷xÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É EòÉ³ÉiÉ ´ÉÉªÉ´ªÉ
Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 38.0 iÉä 40.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
16.0 iÉä 18.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (18/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ýý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0
iÉä 10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä ÊnùxÉÉÆEò 22 ´É 23 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ ´ÉÉªÉ´ªÉEòbÖ÷xÉ 24 ¨ÉÉSÉÇ

®úÉäVÉÒ {ÉÎ¶SÉ¨ÉäEòbÖ÷xÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É EòÉ³ýÉiÉ +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
36.0 iÉä 38.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 22.0 iÉä 23.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É.
(22/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0
iÉä 11.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú ÊnùxÉÉÆEò 25 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ ´ÉÉªÉ´ªÉ EòbÖ÷xÉ, 26 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ
+ÉMxÉäªÉEòbÖ÷xÉ, 27 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ ´ÉÉªÉ´ªÉEòbÖ÷xÉ, 28 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ nùÊIÉhÉäEòbÖ÷xÉ, iÉ®ú 29 ¨ÉÉSÉÇ ®úÉäVÉÒ
´ÉÉªÉ´ªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 36.0 iÉä 39.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 19.0 iÉä 21.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (25/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUôý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 9.0 iÉä 11.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®ä ´ÉÉªÉ´ªÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 40.0 iÉä 41.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 20.0 iÉä 22.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (29/03/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUô ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®äú 1 iÉä 4 B|ÉÒ±É ´ÉÉªÉ´ªÉ EòbÖ÷xÉ iÉ®ú 5 B|ÉÒ±É ®úÉäVÉÒ nùÊIÉhÉ
Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þiÉÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 38.0 iÉä 39.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ
18.0 iÉä 21.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. ( 01/04/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉVÉ +ÉÊhÉ =nùªÉÉ +ÉEòÉ¶É º´ÉSUôý ®úÉ½þÒ±É. iÉ®ú
ÊnùxÉÉÆEò 07 iÉä 09 B|ÉÒ±É ®úÉäVÉÒ føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 10.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä
´ÉÉ½þÒ±É. ´ÉÉ®úÉ {ÉÎ¶SÉ¨É - nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäEòbÖ÷xÉ ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 37.0 iÉä 39.0 +Æ¶É
ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 20.0 iÉä 24.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (05/04/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ýô ®úÉ½þÒ±Éþ. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 4.0
iÉä 08.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä {ÉÖ´ÉÇ iÉä xÉè@ñiªÉ Ênù¶ÉäxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 37.0 iÉä 40.0
+Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 21.0 iÉä 22.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. ½þ±ÉCªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ
iÉÖ®ú³ýEò Ê`öEòÉhÉÒ {ÉÉ> ºÉ {Ébä÷±É. (08/04/2011)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ýô ®úÉ½þÒ±Éþ. ÊnùxÉÉÆEò 13 –
14 ®úÉäVÉÒ ½þ±ÉCªÉÉ º´É°ü{ÉÉSÉÉ iÉÖ®ú³ýEò Ê`öEòÉhÉÒ {ÉÉ>ºÉ {Ébä÷±É. ´ÉÉ®É iÉÉ¶ÉÒ 5.0 iÉä 10.0
ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä nùÊIÉhÉ iÉä {ÉÎ¶SÉ¨É Ênù¶ÉäxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 39.0 iÉä 41.0 +Æ¶É
ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 22.0 iÉä 26.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (12/04/2011)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने
पG~म ते उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते
४१.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०
अंश स\.मे राह@ल. हलका ते मयम ःवपाचा तुरळक
ठकाणी पाउस पडे ल. (१५/
१५/०४/
०४/२०११)
२०११)
{É®ú¦ÉhÉÒ ÊVÉ±½þªÉÉ¨ÉvªÉä {ÉÖöføÒ±É +É`ö´Éb÷ªÉÉiÉ +ÉEòÉ¶É +Æ¶ÉiÉ: føMÉÉ³ýô iÉä føMÉÉ³ý ®úÉ½þÒ±Éþ. ´ÉÉ®É
iÉÉ¶ÉÒ 7.0 iÉä 12.0 ÊEò.¨ÉÒ. ´ÉäMÉÉxÉä ´ÉÉ®äú ÊnùxÉÉÆEò 19 B|ÉÒ±É ®úÉäVÉÒ ´ÉÉªÉ´ªÉ EòbÖ÷xÉ iÉ®ú {ÉÖføÒ±É
EòÉ³ýÉiÉ +ÉMxÉäªÉ nùÊIÉhÉ Ênù¶ÉäxÉä ´ÉÉ½þÒ±É. Eò¨ÉÉ±É iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 35.0 iÉä 39.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä +ÉÊhÉ
ÊEò¨ÉÉxÉ iÉÉ{É¨ÉÉxÉ 24.0 iÉä 25.0 +Æ¶É ºÉå.OÉä ®úÉ½þÒ±É. (१९/
१९/०४/
०४/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने आvनेय ते
दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४१.०
अंश स\.मे आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश
स\.मे राह@ल. हलका ते मयम ःवपाचा तुरळक ठकाणी
दनांक २२,२३ एूील रोजी पाउस पडे ल. (२२/
२२/०४/
०४/२०११)
२०११)

वेगाने वाह@ल. वारा दनांक २६ ते २८ एूीलचे काळात
दG,ण नैऋयकडु न वाह@ल तर पुढ@ल काळात वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४२.० अंश स\.मे
आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश स\.मे राह@ल.
(२६/
२६/०४/
०४/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी.
वेगाने वाह@ल. वारा २९ व ३० एूील रोजी नैऋयकडु न,
व पुढ@ल काळात वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
४२.० ते ४३.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २५.०
ते २६.० अंश स\.मे राह@ल. (२९/०४/
०४/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. व हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १२.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०
अंश स\.मे आGण कमान तापमान २४.० अंश स\.मे
राह@ल. (१२/
१२/०८/
०८/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १३.० क.मी. वेगाने
नैऋय पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
३१.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश स\.मे राह@ल. (१६/
१६/०८/
०८/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
ते पुणत
 ः ढगाळ राहून जोरदार ःवपाचा पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी. वेगाने
पG~म वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
३१.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०
अंश स\.मे राह@ल. (२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
ते पुणत
 ः ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी.
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पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १५.० क.मी.
वेगाने पG~म वाHयय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

३१.० ते ३२.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २२.० ते

ते ११.० क.मी. वेगाने पG~म

२३.० अंश स\.मे राह@ल (२३/
२३/०८/
०८/२०११)
२०११)

तापमान २७.० ते ३१.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान

दशेने वाह@ल. कमाल

२२.० ते २३.० अंश स\.मे राह@ल. (१३/
१३/०९/
०९/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ

राहून मयम ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .

राहून

वारा ताशी ७.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय पG~म

श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते ११.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.० अंश स\.मे

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०

आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश स\.मे राह@ल.

अंश स\.मे आGण कमान तापमान २३.० अंश स\.मे राह@ल.

(२६/
२६/०८/
०८/२०११)
२०११)

(१६/
१६/०९/
०९/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

राहून मयम ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने नैऋय पG~म

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश स\.मे

अंश स\.मे आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

आGण कमान तापमान २२.० अंश स\.मे राह@ल.

स\.मे राह@ल. (२०/
२०/०९/
०९/२०११)
२०११)

(३०/
३०/०८/
०८/२०११)
२०११)

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ

ढगाळ राह@ल वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने

राहून हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

वारा ताशी ६.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋय पG~म

अंश स\.मे आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश स\.मे

स\.मे राह@ल. (२३/
२३/०९/
०९/२०११)
२०११)

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश स\.मे राह@ल.
(०२/०९/
०९/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १५.० क.मी. वेगाने
नैऋय पG~म

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

३१.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश स\.मे राह@ल. (०६/
०६/०९/
०९/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने
नैऋय पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३०.० अंश स\.मे आGण कमान तापमान २२.० अंश स\.मे
राह@ल. (०९/०९/
०९/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ

राहून दनांक १५ ते १७ स[ट\ बरचे काळात मयम

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.०
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परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ६.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. हल'या ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल.
कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश स\.मे आGण कमान
तापमान

२१.०

ते

२२.०

अंश

स\.मे

राह@ल.

(२७/
२७/०९/
०९/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल व तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी.
वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
स\.मे आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश स\.मे
राह@ल. (३०/
३०/०९/
०९/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. हल'या ःवपाचा तुरळक ठकाणी पाऊस
पडे ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस

आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

राह@ल. (०४/
०४/१०/
१०/२०११)
२०११)

ढगाळ राह@ल वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी.
वेगाने दनांक ०७ ते ०९ ऑ'टोबर चे काळात वायHय

ईशा.य पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. (२५/
२५/१०/
१०/२०११)
२०११)

दशेने तर पुढ@ल काळात अvनेय दशेने वाह@ल. कमाल

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

तापमान ३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान

२ व ५ नोHह\ बर रोजी अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी

तापमान

८.० ते १०.० क.मी. वेगाने आvनेय पुव दशेने वाह@ल.

२१.०

ते

२२.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल.

(०७/
०७/१०/
१०/२०११)
२०११)

कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल व हल'या ःHपाचा पाउस पड"याची श'यता

तापमान

१८.०

ते

२०.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल.

(०१/
०१/११/
११/२०११)
२०११)

आहे . वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने दनांक ११ व

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश िनरॅ

१२

व

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव आvनेय

ऑ'टोबर या

पुढ@लकाळात

पG~म

काळात
वाHयय

ईशा.य
दशेने

पुव

दशेने

कमाल

व आvनेय पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान

वाह@ल.

३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते

तापमान २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. (११/
११/१०/
१०/२०११)
२०११)

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. (०४/
०४/११/
११/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ढगाळ

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. व हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.६ क.मी. वेगाने पुव

आहे . वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने दनांक १४

आvनेय

ते १६ ऑ'टोबर पG~म १७ ऑ'टोबर रोजी दG,ण तर १८

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश

ऑ'टोबर रोजी वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

सेG?सअस राह@ल. (०८/
०८/११/
११/२०११)
२०११)

२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. ( १४/
१४/१०/
१०/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक
२१ ऑ'टोबर रोजी अंशतः ढगाळ

राह@ल व तुरळक

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने आvनेय दG,ण
आGण पG~म वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.(( १८/
१८/१०/
१०/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश िनरॅ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने दनांक २२
ऑ'टोबर रोजी वायHय तर पुढ@ल काळात पुव आvनेय व
आvनेय दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते
२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. (२१/
२१/१०/
१०/२०११)
२०११)
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दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३३.०

अंश

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक
१४ व १५ रोजी ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.०
क.मी.

वेगाने

पुव

आvनेय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान

१८.०

ते

२०.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल.

(११/
११/११/
११/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. (१५/
१५/११/
११/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने दनांक १९
व २० नोHह\ बर रोजी दG,ण तर दनांक १८,२१ व २२

नोHह\ बर रोजी ईशा.य पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

२८ व २९ डस\बर रोजी ढगाळ ते अंशतः ढगाळ राह@ल.

१७.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. ( १८/
१८/११/
११/२०११)
२०११)

वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने इशा.य पुव व

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश सेG?सअस

दनांक ०१ जानेवार@ २०१२ रोजी आvनेय दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २७.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १४.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल.
(२७/
२७/१२/
१२/२०११)
२०११)

राह@ल. (२२/
२२/११/
११/२०११)
२०११)

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

३१ डस\बर रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य पुव

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी. वेगाने दनांक

आGण पुव आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.०

३१ डस\बर २०११, १ व ४ जानेवार@ २०१२ रोजी पूव

ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

आvनेय व ३ जानेवार@ २०१२ रोजी ईशा.य दशेने वाह@ल.

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. (०९/
०९/१२/
१२/२०११)
२०११)

कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

कमान तापमान १५.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव दशेने

(३०/
३०/१२/
१२/२०११)
२०११)

वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १४.० ते १५.० अंश सेG?सअस

<वशेष सुचना

राह@ल. (१३/
१३/१२/
१२/२०११)
२०११)

या आठवडयात थंड@मये घट होउन आकाश अंशतः

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

ढगाळ राह@ल.

२० डस\बर रोजी पुणत
 ः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते
८.० क.मी. वेगाने पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. (१६/
१६/१२/
१२/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक
२० डस\बर रोजी ःव छ तर इतर काळात ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने पूव दशेने वाह@ल.

(०३/०१/२०१२)

या आठवडयात दवसा या तापमानात वाढ तर राञी या
तापमानात घट होऊन आकाश ःव छ राह@ल. यामुळे
हल'या ूमाणत गारवा जाणवेल. (०६/०१/२०१२)
या आठवडयात थंड@ची सौBय लहर राहून थंड वारे
वाहतील. (१०/०१/२०१२)

कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान

या आठवडयात थंड@त वाढ हो"याची श'यता आहे .

तापमान

(१३/०१/२०१२)

१४.०

ते

१५.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल.

(२०/
२०/१२/
१२/२०११)
२०११)
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक
२८ व २९ डस\बर रोजी ढगाळ ते अंशतः ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने इशा.य पुव व
दनांक ०१ जानेवार@ २०१२ रोजी आvनेय दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २७.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण

या

आठवडयात

थंड@ची

लाट

कमी

होऊन

थंड

वारे

वाहतील. (१७/०१/२०१२)
या आठवडयात थंड@त घट होऊन थंड आGण बोचरे वारे
वाहतील. (२०/०१/२०१२)

कमान तापमान १४.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल.

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून थंड@ कमी

(२३/१२/
१२/२०११)
२०११)

होईल. (२४/०१/२०१२)
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या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून तापमाणात

या आठवडयात हवामान उंण व कोरडे राहून उ.हाचा

वाढ होईल. (२७/०१/२०१२)

चटका अिधक जाणवेल व राञीचे तापमानात वाढ होईल.
(१३/०३/२०१२)

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राह@ल.
( ३१/०१/२०१२)

या आठवडयात हवामान उंण व कोरडे राहून उ.हाचा

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून तापमाणात
वाढ होईल. (०३/०२/२०१२)
या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ ते ढगाळ राह@ल.
(०७/०२/२०१२)
या आठवडयात थंड वारे वाहून राञी कडा'याची थंड@
जाणवेल. (१०/०२/२०१२)

चटका अिधक जाणवेल व राञीचे तापमानात वाढ होईल.
(१६/०३/२०१२)
या आठवडयात हवामान कोरडे राहून सरासर@ तापमानात
वाढ होईल. (२०/०३/२०१२)
या आठवडयात हवामान कोरडे राहून सरासर@ तापमानात
वाढ हो"याची श'यता आहे .

(२७/०३/२०१२)

या आठवडयात कमाल आGण कमान तापमानात वाढ

या आठवडयात अकाश ढगाळ ते अंशतः ढगाळ राहून

होईल. (१४/०२/२०१२)

तुरळक

या आठवडयात थंड@त वाढ हो"याची श'यता आहे .
(१७/०२/२०१२)
या

आठवडयात

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . (१९/०६/२०१२)
या आठवडयात अकाश ढगाळ ते अंशतः ढगाळ राह@ल.

दवसा या

तापमानात

वाढ

होईल.

(२१/०२/२०१२)

(२६/०६/२०१२)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी

या आठवडयात सरासर@ तापमानात वाढ हो"याची श'यता

हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .

आहे .

(२९/०६/२०१२)

तसेच

ऊ.हाचा

चटका

अिधक

जाणवेल.

(२४/०२/२०१२)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी
या

आठवडयात

दवसा या

तापमानात

वाढ

होईल.

आठवडयात

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

श'यता

आहे .

(०६/०७/२०१२)

(२८/०२/२०१२)
या

हल'या

राञीचे

तापमानात

वाढ

होईल.

(०२/०३/२०१२)
या आठवडयात उंण व कोरडे हवामान राहून राञी उकाडा
जाणवेल. (०६/०३/२०१२)
या आठवडयात हवामान उंण व कोरडे राहून उ.हाचा
चटका अिधक जाणवेल. (०९.०३.२०१२)

या आठवडयात ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका ते
मयम

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

श'यता

(१०/०७/२०१२)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून हल'या ःवपाचा
पाऊस पड"याची श'यता आहे . (१३/०७/२०१२)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून मयम ःवपाचा
पाऊस पड"याची श'यता आहे (१७/०७/२०१२)
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आहे .

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून मयम ते भार@

मराठवाडा कृ <ष <वjापीठाचे कटकशाःऽ <वभागात रोखीने

ःवपाचा पाऊस <वशेषतः दनांक २१ व २२

<वबसाठ_ उपलwध आहे त. (१४/०८/२०१२)

भार@

ःवपाचा

पाऊस

पड"याची

जुलै रोजी

श'यता

आहे .

(२०/०७/२०१२)

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून मयम
ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . मेG'सकन भुंगे

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून तुरळक

मराठवाडा कृ <ष <वjापीठाचे कटकशाःऽ <वभागात रोखीने

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची व वा-याचा

<वबसाठ_ उपलwध आहे त. (२१/०८/२०१२)

वेग अिधक राह"याची श'यता आहे . ( २४/०७/२०१२)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून हल'या ःवपाचा
पाऊस हो"याची श'यता आहे . अशा Gःथतीत <पकांवर
कड व रोगांचा ूादभ
ु ाव अिधक हो"याची श'यता असते.
(२७/०७/२०१२)

हल'या

ःवपाचा

पाऊस

हो"याची

श'यता

आहे .

(२४/०८/२०१२)
या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून हल'या

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून हलका ते
मयम ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .
आपकालीन पीक Bहणुन सुयफ
 ु ल, बाजर@, एरं ड@ व
चारापीकांची लागवड करावी. (३१/०७/२०१२)
<वशेष सुचना : या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
हल'या

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी

ःवपाचा

पाऊस

हो"याची

श'यता

आहे .

(०३/०८/२०१२)

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . गाजर गवताचे
िनमुल
 न कर"यासाठ_ लागणारे मेG'सकन भुंगे मराठवाडा
कृ <ष <वjापीठाचे कटकशाःऽ <वभागात रोखीने <वबसाठ_
उपलwध आहे त. (२८/०८/२०१२)
या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून हलका ते
मयम

ःवपाचा

पाऊस

हो"याची

श'यता

आहे .

(३१/०८/२०१२)

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून हल'या

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून मयम

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . जिमनीत पुरेसा

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .(०४/०९/२०१२)

ओलावा अस?यास आपकालीन पीक Bहणुन सुयफ
 ु ल,
बाजर@,

एरं ड@

व

चारापीकांची

लागवड

करावी.

(०७/०८/२०१२)

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ दनांक १० आGण ११
स[ट\ बर रोजी जोरदार ःवपाचा पाऊस हो"याची श'यता
आहे .

(०७/०९/२०१२)

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी
हल'या

ःवपाचा

पाऊस

हो"याची

श'यता

आहे .

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून मयम

(१०/०८/२०१२)

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . (११/०९/२०१२)

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून तुरळक

या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ व हवेतील आि तेचे

ठाकणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता

ूमाण अिधक अस?यामुळे <पकावर रोग व कड@ंचा

आहे . महारांश शासन गाजर गवत िनमुल
 न स[ताह (१५

ूादभ
ु ाव ये"याची

श'यता आहे . ( १४/०९/२०१२)

ते २१ ऑगःट) मये शेतकर@ बांधवांनी आप?या शेतावर
मेG'सकन भुंगे सोडू न सहभाग नtदवावा. मेG'सकन भुंगे
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या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल. (१८/०९/२०१२)

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून तुरळक

या

ठकाणी पाऊस पड"याची श'यता आहे . (२५/०९/२०१२)

(२७/११/२०१२)

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ ते ढगाळ राह@ल.

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ ते ःव छ राह@ल.

(२८/०९/२०१२)

(३०/११/२०१२)

या आठवडयात आकाश दनांक ५ व ६ ऑ'टtबर रोजी
ढगाळ राह@ल व तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा
पाऊस होईल. (०५/१०/२०१२)

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ

राह@ल.

या आठवडयात आकाश दनांक ७ व ८ डस\बर रोजी
अंशतःढगाळ

तर

पुढ@ल

काळात

ःव छ

राह@ल.

(०७/१२/२०१२)

या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.

या आठवडयात

(०९/१०/२०१२ व १२/१०/२०१२)

आकाश १५ डस\बर रे ाजी अंशतःढगाळ

तर इतर काळात ःव छ राह@ल. (११/१२/२०१२)

या आठवडयात आकाश दनांक १९ व २० ऑ'टोबर रोजी

या आठवडयात आकाश २६ डस\बर रोजी अंशतः ढगाळ

ःव छ तर पुढ@ल काळात ढगाळ राह@ल. (१९/१०/२०१२)

तर इतर काळात ःव छ राह@ल. (१४/१२/२०१२)

<वशेष सुचना : या आठवडयात आकाश दनांक २४
ऑ'टtबर रोजी ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'या
ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (२३/१०/२०१२)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून दनांक १ व २
नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . (३०/१०/२०१२)
या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

या आठवडयात आकाश २८ व २९ डस\बर रोजी ःव छ
तर इतर काळात अंशतः ढगाळ राह@ल. (२१/१२/२०१२)
कृ <ष स?ला : खर@प २०१२
२०१२
तुर
तुर@ या

पेरणीसाठ_

बदनापूर-२,

बीएसएमआर-

७३६,

बीएसएसआर ८५३, या वाणांची िनवड करावी पेरणी योvय
पाउस अथवा जमीनीत पुरेसा ओलावा असेल तरच परे णी

ढगाळ

राह@ल.

(२७/११/२०१२ व ०६/११/२०१२)
या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ ते ःव छ राह@ल.
(०९/११/२०१२)
या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल. (१६/११/२०१२)

करावी. (१९/०६/२०१२)
तुर@ या

पेरणीसाठ_

बदनापूर-२,

बीएसएमआर-

७३६,

बीएसएसआर ८५३, या वाणांची िनवड करावी पेरणी योvय
पाउस अथवा जमीनीत पुरेसा ओलावा असेल तरच परे णी
करावी. (२२/०६/२०१२)
तुर@ या

पेरणीसाठ_

बदनापूर-२,

बीएसएमआर-

७३६,

या आठवडयात कमाल व कमान तापमानात घट होउन

बीएसएसआर ८५३, या वाणांची िनवड करावी पेरणी योvय

थंड@चे ूमाणात वाढ हो"याची श'यता आहे .

पाउस अथवा जमीनीत पुरेसा ओलावा असेल तरच परे णी

( २०/११/२०१२)

करावी. (२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.

तुर <पकाची पेरणी जुलै या ितस-या आठवडयापयzत पुण

(२३/११/२०१२)
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करावी. हे 'टर@ १२ ते १५ कलो <बया"याचा वापर करावा.
<बया"यास रायझो<बयम पीएसबी. जीवाणु संवधन आGण

शायकोडरमा GHहर@ड@ हे जै<वक बुरशी नाशक वापनच

सjाGःथतीत

पेरणी

अस?याने तुर पीकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव

करावी.

पेरणीसाठ_

बदनापूर-२,

बीएसएमआर-

हवामानामये

आि तेचे

ूामण

अिधक

७३६, बीएसएसआर ८५३, या वाणांची िनवड करावी.

हो"याची श'यता आहे . ूितबंधामक उपाय Bहणून तुर@चे

(०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

पीकात पहली फवारणी ५ ट'के िनंबोळ@ अक व दस
ु र@

पावसावर आधाfरत तुर <पकाची पेरणी कर"यासाठ_ हळवा
वाण BDN-708 या वाणाची पेरणी यापुढे करावी.

फवारणी १० दवसानी G'वनॉलफॉस २५ ईसी १६ िमली +
ःट@कर २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. (२८/०९/२०१२)

(१३/
१३/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
लवकर पेरणी झाले?या तुर@चे <पकात कोळपणी करावी.
<पकात पाणी साचुन राहणार नाह@ याची खबरदार@ sयावी.
oया ठकाणी उशीरा पाउस झालेला आहे अशा ठकाणी
बी.ड@.एन ७०८ या हळHया वाणाची पेरणी करावी.

सोयाबीन
पेरणी

योvय पाउस (७५-१००मीमी) झाला अस?यास

सोयाबीन पीकांची पेरणी करावी. यासाठ_ जेएस ३३५,
एमएयुएस

७१,

एमएयुएस

१५८

या

वाणांची

िनवड

करारवी हे 'टर@ ७५ कलो <बयाणे वारावे. <बया"यास ३

(२०/
२०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

मॅम बावीःट@न ूित कलो बुरशीनाशकाची G[रबया करावी

तुर@चे <पकात कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.

व नंतर २५० मॅम रायझो<बयम आGण पीएसबी Gजवाणु

<पकात पाणी साचुन राहणार नाह@ याची खबरदार@ sयावी.

संवधकाची ूबया करावी. (१९
१९/
१९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

(२७/
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

पेरणी

योvय पाउस (७५-१००मीमी) झाला अस?यास

तुर@चे <पकात कोळपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे.

सोयाबीन पीकांची पेरणी करावी. यासाठ_ जेएस ३३५,

(०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

एमएयुएस

<पकात

कोळपणी

व

खुरपणी

<पकात

कोळपणी

व

खुरपणी

१५८

या

वाणांची

िनवड

मॅम बावीःट@न ूित कलो बुरशीनाशकाची G[रबया करावी

कन

पीक

कन

पीक

तण<वरह@त ठे वावे. (२४/०८/२०१२)
तुर@चे

एमएयुएस

करारवी हे 'टर@ ७५ कलो <बयाणे वारावे. <बया"यास ३

तुर@चे <पकात हलक^ कोळपणी करावी. (१०/०८/२०१२)
तुर@चे

७१,

तण<वरह@त ठे वावे. (३१
३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

व नंतर २५० मॅम रायझो<बयम आGण पीएसबी Gजवाणु
संवधकाची ूबया करावी. (२२
२२/
२२/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
पेरणी

योvय पाउस (७५-१००मीमी) झाला अस?यास

सोयाबीन पीकांची पेरणी करावी. यासाठ_ जेएस ३३५,
एमएयुएस

७१,

एमएयुएस

१५८

या

वाणांची

िनवड

तुर@चे <पकात पावसाचे पानी साचले अस?यास शेताबाहे र

करारवी हे 'टर@ ७५ कलो <बयाणे वारावे. <बया"यास ३

काढू न jावे. वापसा येताच <पकात कोळपणी करावी.

मॅम बावीःट@न ूित कलो बुरशीनाशकाची G[रबया करावी

तुर@वर@ल

व नंतर २५० मॅम रायझो<बयम आGण पीएसबी Gजवाणु

एकाGमक

कड

िनयंऽणासाठ_एकर@

५

या

ूमाणात कामगंध सापळे लावावेत तसेच ५ ट'के िनबोळ@
अकाची फवारणी करावी.

(०७/०९/२०१२)

सोयाबीन <पकाची पेरणी १५ जुलै पयzत पुण करावी.

तुर@चे <पकात वापसा येताच <पकात कोळपणी करावी.
तुर@वर@ल

एकाGमक

कड

िनयंऽणासाठ_एकर@

५

या

ूमाणात कामगंध सापळे लावावेत तसेच ५ ट'के िनबोळ@
अकाची फवारणी करावी.

(१४/०९/२०१२)
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संवधकाची ूबया करावी. (२९
२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

हे 'टर@ ७५ कलो <बयाणे वापरावे.

यासाठ_ जेएस

३३५, एमएयुएस ७१, एमएयुएस १५८ या वाणांची िनवड
करावी.

<बया"यास

बुरशीनाशकाची

३

ूबया

मॅम
करावी

बावीःट@न
व

ूित

नंतर २५०

कलो
मॅम

रायझो<बयम आGण पीएसबी Gजवाणु संवधकाची ूबया

िमली

करावी. (०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

चब^भुंvयाचे िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ट'के ूवाह@

सोयाबीन

मये

खोडमाशी या

िनयंऽणासाठ_

दाणेदार

फोरे ट १० ट'के १० कलो ूित हे 'टर जिमनीत ओल

ूित

१०

िलटर

पा"यातून

फवारणी

करावी.

१७ िमली ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.
(१४/
१४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

असताना िमसळू न दयावे. कंवा थायािमथॉ'झाम २०

सोयाबीनचे <पकात पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

ट'के २ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

आ?यास िनंबोळ@ अक ५ ट'के कंवा G'वनॉलफॉस २०

करावी. (१०
१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

िमली

पाने

गुंडाळणा-या

अळ@ची

पादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

या या िनयंऽणासाठ_ काबार@ल ५० डwलुपी ४० मॅम ूित
१० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. खोडमाशीचे

ूित

१०

िलटर

पा"यातून

फवारणी

करावी.

चब^भुंvयाचे िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ट'के ूवाह@
१७ िमली ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.
( २१/
२१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ईसी २० िमली ूित १०

सोयाबीनचे <पकात पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

आ?यास िनंबोळ@ अक ५ ट'के कंवा G'वनॉलफॉस २०

(१७
१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२

िमली कंवा इमामे'ट@न बे.झोएट ३.० मॅम ूित १०

सोयाबीन <पकात हलक^ कोळपणी करावी. पाने गुंडाळणाया

अळ@ची

पादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

या या

िलटर पा"यातून फवारणी करावी. (२८/०८/२०१२)
सोयाबीनचे <पकात पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

िनयंऽणासाठ_ काबार@ल ५० डwलुपी ४० मॅम ूित १०

आ?यास िनंबोळ@ अक ५ ट'के कंवा G'वनॉलफॉस २०

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. खोडमाशीचे व

िमली कंवा इमामे'ट@न बे.झोएट ३.० मॅम ूित १०

चबभूंगा िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ईसी २० िमली

िलटर पा"यातून फवारणी करावी. (०४/०९/२०१२)

ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

सोयाबीनचे पीक दाणे भर"या या अवःथेत आहे . <पकात

(२४
२४/
२४/०७/
०७/२०१२)
२०१२

पावसाचे पाणी साचुन राहाणार नाह@ याची काळजी sयावी.

सोयाबीन <पकात हलक^ कोळपणी करावी. पाने गुंडाळणा-

(११/
११/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

या अळ@ची पादभ
ू ाव दस?यास या या िनयंऽणासाठ_
काबार@ल ५० डwलुपी ४० मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न

फवारणी

करावी.

खोडमाशीचे

व

चबभूंगा

िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ईसी २० िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. सोयाबीनची
जै<वक वाढ अिधक अस?यास फुलधारणेपूवn सायकोसील
५०० पी.पी.एम. या संजीवकाचा वापर के?यास उपादनात
वाढ होईल. (३१/०७/२०१२)
सोयाबीनचे <पकात चार ओळ@ नंतर सर@ पाडावी oयामुळे
पडले?या पावसा या पा"याचे संवधन होईल.
(०७/
०७/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

वेळेवर पेरणी झालेले सोयाबीन पीक पानगळ अवःथेत
आहे . पुण पानगळ झा?यानंतरच कोरडे वातावरण असता
सोयाबीन <पकाची कापणी करावी. (१८/०९/२०१२)
सोयाबीनचे पीक पानगळ अवःथेत आहे . पुण पानगळ
झा?यानंतरच कोरडे वातावरण असताना सोयाबीन <पकाची
कापणी करावी.

(२५/०९/२०१२)

केळ@
केळ@ या मृगबागेची लागवड करावी. यासाठ_ मॅडनाईन,
ौीमंती, बसराई या वाणांची िनवड करावी. लागवड@साठ_

सोयाबीनचे <पकात पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

टशु'लचर या रोपांची िनवड करावी. मृगबागेची लागवड

आ?यास िनंबोळ@ अक ५ ट'के कंवा G'वनॉलफॉस २०

१५० x १५० से.मी. अंतरावर करावी. ( १९/
१९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
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केळ@ या मृगबागेची लागवड करावी. यासाठ_ मॅडनाईन,
ौीमंती, बसराई या वाणांची िनवड करावी. लागवड@साठ_
टशु'लचर या रोपांची िनवड करावी. मृगबागेची लागवड
१५० x १५० से.मी. अंतरावर करावी. (२२/
२२/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
केळ@ या मृगबागेची लागवड करावी. यासाठ_ मॅडनाईन,
ौीमंती, बसराई या वाणांची िनवड करावी. लागवड@साठ_
टशु'लचर या रोपांची िनवड करावी. मृगबागेची लागवड
१५० x १५० से.मी. अंतरावर करावी. (२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
केळ@ या मृगबागेची लागवड करावी. यासाठ_ मॅडनाईन,
ौीमंती, बसराई या वाणांची िनवड करावी. लागवड@साठ_
टशु'लचर या रोपांची िनवड करावी. मृगबागेची लागवड
१५० x १५० से.मी. अंतरावर करावी.((०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
केळ@ या <पकास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ८० मॅम ूती झाड
दे उन पाणी दे "यात यावे. बाग खुरपणी कन तण
<वरहत ठे वावी. (१३/
१३/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

न<वन लागवड केले?या (जुन लागवड) केळ@ या बागेस
ऑगःट मह.याचा नऽाचा ह[ता दला नस?यास ५० मॅम
ूित झाड दे ऊन पाणी दे "यात यावे. जु.या बागेत मुय
खोडाभोवती येणारे पील (सकर) वारं वार काढू न टाकावी.
केळ@चे घडास आधार jावा.

(२४/०८/२०१२)

जु.या केळ@ या बागेतील खोडाभोवती येणारे पील (सकर)
सकर)
वारं वार काढू न टाकावीत.
टाकावीत. घडाचे वजनामुळे केळ@चे झाड
कोलमडू नये

Bहणु
हणुन

केळ@चे

झाडास

आधार

jावा.
jावा.

(३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
केळ@ या

बागेस

पावसाचे

पाणी

साचले

अस?यास

शेताबाहे र काढु न दयावे. मागील आठवडयात झाले?या
अिधक पावसामुळे केळ@ या बागेतील नऽयु'त खते वाहून
गे?यामुळे केळ@ या बागेस जाःतीचा नऽाचा ह[ता ूित
झाड १०० मॅम दे "यात यावा.(०७/०९/२०१२)
बागेतील मुय खोडाभोवती येणारे पील काढू न टाकावेत.
मागील

आठवडयात

केळ@चे पीकात पाणी साचुन राहणार नाह@ याची काळजी

बागेतील

नऽखते

sयावी.

जाःतीचा नऽाचा ह[ता दला नस?यास ूित झाड १००

केळ@चे

बागेतील

पीलांची

कापणी

करावी.

झाले?या
वाहून

oयाःती या

गे?यामुळे

पावसामुळे

केळ@ या

बागेस

(२०/०७/२०१२)

मॅम दे "यात यावा.

केळ@चे पीकात पाणी साचुन राहणार नाह@ याची काळजी

सjाGःथतीत केळ@चे <पकात िसगाटोका (करपा) रोगाचा

sयावी. केळ@चे बागेतील पीलांची कापणी करावी.

ूादभ
ू ाव वाढ"याची श'यता आहे . या या िनयंऽणासाठ_

(२७/
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

मmकोझेब २० मॅम कंवा काबk.डे Gझम १० मॅम ूित १०

केळ@ या मृगबागेस नऽ ५० मॅम युर@याचे ःवपात ूती
झाड दे वून ठबक िसंचनाारे गरजे ूमाणे पाणी jावे.
िसगॅटोका रोगाचा ूादभ
ू ाव होउ नये Bहणून ट?ट या
बुरशीनाषकाची

२०

मीली

ूित

१०

िलटर

पा"यातून

Gःटकरसह फवारणी करावी. (०३/०८/२०१२)

(१४/०९/२०१२)

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करवी.
(२८/०९/२०१२)
भुईमुग
भुईमुगाची पेरणी कर"यासाठ_ जेएल – २४, एम-१३,
ट@एजी-२४,

ट@जी

२६

या

सुधार@त

जातीचे

<बयाणे

वापरावे. <बयाने पेरणी पुवn ५ मॅम कॅ[टानची ूबया
जुनमये लागवड केले?या केळ@ या बागेस ५० मॅम नऽ

करावी. व नंतर रायझोबीयम २५ मॅम ूित कलो या

ूितझाड दे वून पाणी दे "यात यावे. जु.या केळ@चे बागेत

ूमाणात <बजूबया करावी. परे णी योvय पाउस झा?यास

िसगॅटोका रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास ट?ट

पेरणी

अथवा कवच बुरशीनाशकाची २० िमली ूित१० िलटर

(१९/
१९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

पा"यातुन Gःटकरसह फवारणी करावी. (१०/०८/२०१२)
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सोबत

शायकोडमा

हे

जैविनयंऽक

jावे.

भुईमुगाची पेरणी कर"यासाठ_ जेएल – २४, एम-१३,

या रोगा या िनयंऽणासाठ_ कॉपर ऑ'सी'लोराईट २५

ट@एजी-२४,

मॅम ूित १० िलटर पा"यामये िमसळू न फवारणी करावी.

ट@जी

२६

या

सुधार@त

जातीचे

<बयाणे

वापरावे. <बयाने पेरणी पुवn ५ मॅम कॅ[टानची ूबया
करावी. व नंतर रायझोबीयम २५ मॅम ूित कलो या
ूमाणात <बजूबया करावी. परे णी योvय पाउस झा?यास
पेरणी

सोबत

शायकोडमा

हे

जैविनयंऽक

jावे.

(२२/
२२/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

(२४/
२४/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
भ\ड@, गवार, चवळ@ इयाद@ भाजीपाला <पकाची लागवड
करावी. भाजीपाला <पकावर@ल करपा व पानावर@ल ठपके
या रोगा या िनयंऽणासाठ_ कॉपर ऑ'सी'लोराईट २५
मॅम ूित १० िलटर पा"यामये िमसळू न फवारणी करावी.

भाजीपाला

( ३१/
३१/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

भाजीपाला <पका या रोपवाट@केसाठ_ हरळ@ कंवा लHहाळ
असणार@ जमीनीची िनवड क नये. नांगरट कन२-३

िमरची, वांगे, टोमॅटो या भाजीपाला <पकास ५० कलो

कुळवा या पाळया दे वून जमीन भुसभुशीत करावी. ूित

हे 'टर@ नऽाची माऽा दे "यात यावी. ( १४/
१४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

गुंठ, एक गाड@ चांगले कुजलेले शेणखत िमसळू न ३ x १
मीटर आकाराचे गाद@ वाफे तयार करावेत. पेरणीपुवn
<बया"यास कॅ[टनचा बुरशीनाशकाची ूित कलो ३ मॅम
या

ूमाणात

बीजूबया

करावी.

<बया"याची

पेरणी

ओळ@त करावी. (१९/०६/२०१२)

असणार@ जमीनीची िनवड क नये. नांगरट कन२-३
कुळवा या पाळया दे वून जमीन भुसभुशीत करावी. ूित
गुंठ, एक गाड@ चांगले कुजलेले शेणखत िमसळू न ३ x १
मीटर आकाराचे गाद@ वाफे तयार करावेत. पेरणीपुवn
<बया"यास कॅ[टनचा बुरशीनाशकाची ूित कलो ३ मॅम
ूमाणात

बीजूबया

करावी.

<बया"याची

पेरणी

ओळ@त करावी. (२२/
२२/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

कर"यासाठ_ रोप वाट@केत बीयांची गाद@ वाफयावर पेरणी
करावी. पेरणी पूवn <बया"यास बावीःट@न १ मॅम ूित
िलटर पा"यात टाकून बुरशीनाशकाची <बज ूबया करावी.
(२६/
२६/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

लागवड करताना रोपांची मुळे कॉपर ऑ'सी'लोराईट २.५
िलटर

भाजीपाला <पकावर@ल करपा पानांवर@ल ठपके, भुर@ व
केवडा रोगाचे िनयंऽणासाठ_ 'लोरोथॅलोिनल कंवा मmकोझेब
कंवा

कॉपर

ऑG'स'लोराईड

२५

मॅम

व

पा"यात

<वरघळणारा ८० ट'के गंधक २५ मॅम १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (०४/
०४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
भाजीपाला <पकावर@ल करपा पानांवर@ल ठपके, भुर@ व
कंवा

कॉपर

ऑG'स'लोराईड

२५

मॅम

व

पा"यात

<वरघळणारा ८० ट'के गंधक २५ मॅम १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. ( ११/
११/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
भाजीपाला <पकावर@ल करपा पानांवर@ल ठपके, भुर@ व
केवडा रोगाचे िनयंऽणासाठ_ 'लोरोथॅलोिनल कंवा मmकोझेब

िमरची,वांगे,टोमॅटो या भाजीपा?यांची पुनर लागवड करावी.
ूित

िमरची, वांगे, टोमॅटो या भाजीपाला <पकास ५० कलो

केवडा रोगाचे िनयंऽणासाठ_ 'लोरोथॅलोिनल कंवा मmकोझेब

टोमॅटो, िमरची, वागे यांची रोपे वाट@केत रोपे तयार

मॅम

हे 'टर@ नऽाची माऽा दे "यात यावी. (२१/
२१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

हे 'टर@ नऽाची माऽा दे "यात यावी. (२८/
२८/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

भाजीपाला <पका या रोपवाट@केसाठ_ हरळ@ कंवा लHहाळ

या

िमरची, वांगे, टोमॅटो या भाजीपाला <पकास ५० कलो

चे

िावणात

बुडून

करावी.

(१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
भ\ड@, गवार, चवळ इयाद@ भाजीपाला <पकाची लागवड
करावी. भाजीपाला <पकावर@ल करपा व पानावर@ल ठपके
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कंवा

कॉपर

ऑG'स'लोराईड

२५

मॅम

व

पा"यात

<वरघळणारा ८० ट'के गंधक २५ मॅम १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (१८/
१८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
पालक,

टोमॅटो

(२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
पशुधन Hयवः
यवःथापन
थापन

व

पताकोबीची

लागवड

करावी.

सया जनावरांनमये गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

घटसप, फ-या लळया खुरकुत, आंऽ<वषार या रोगांचे

या या

लिसकरणे केले नस?यास यांनी लसीकरण कन sयावे.

िनयऽंणासाठ_

गोठया

मये

व

जनावरांनवर

wयुटॉ'स (१ िमली ूित िलटर) या औषधाची फवारणी
करावी.

(१९/
१९/०६/
०६/२०१२,
२०१२,

२२/
२२/०६/
०६/२०१२,
२०१२,२६/
२६/०६/
०६/२०१२,
२०१२,

२९/
२९/०६/
०६/२०१२ व ०६/
०६/०७/
०७/२०१२ )
जनावरांनमये

गोचीडांचा

(२०/०७/२०१२)
जनावरांनमये
पोटफुगीचा

गवत

आहे .

खा?यामुळे

यासाठ_

अशा

यासाठ_ गोठया मये व जनावरां या अगावर wयुटॉ'स १

गोडतेल तtडातून jावे. कंवा ट@Bपॉल पावडर ५० मॅम

िमली ूित िलटर पा"यात िमसळू न फवारावे. जनावरांना

५०० िमली

सोयाबीन

(२४/
२४/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

थायरम

येत

दसून

हरवे

जनावरांना २०० िमली टरपेनटाईन ऑईल + ५०० िमली

बॅगमधील

दसून

ूादभ
ू ाव

न<वन

असून

<बया"या या

ूादभ
ू ाव

सया

लावु

नये.

कोवळया हरHया गवतामुळे जनावरात संडासीचे ूमाण
दसून येत आहे . अशा जनावरांना स?फाबोलस गोळ@
दे "यात यावी. (१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

िनयऽंणासाठ_

गोठया

मये

व

जनावरांनवर

wयुटॉ'स (१ िमली ूित िलटर) या औषधाची फवारणी
करावी. (१३/
१३/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
जनावरांनमये
पोटफुगीचा

सया

ूादभ
ू ाव

कोवळे गवत खा?यामुळे संडास लाग"याची श'यता असून
अशा जनावराणा कडबा खाऊ घालावा व स?फा औषध
दयावे. (२७/
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

सया जनावरांनमये गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
या या

ते १ िलटर पा"यात िमसळू न jावे.

जनावरांनमये
पोटफुगीचा

सया

ूादभ
ू ाव

न<वन
दसून

हरवे

गवत

आहे .

खा?यामुळे

यासाठ_

अशा

जनावरांना २०० िमली टरपेनटाईन ऑईल + ५०० िमली
गोडतेल तtडातून jावे. कंवा ट@Bपॉल पावडर ५० मॅम

न<वन

हरवे

खा?यामुळे

ते १ िलटर पा"यात िमसळू न jावे. कोवळे

जनावरांना २०० िमली टरपेनटाईन ऑईल + ५०० िमली

जनावराणा कडबा खाऊ घालावा व स?फा औषध दयावे.

गोडतेल तtडातून jावे. कंवा ट@Bपॉल पावडर ५० मॅम

हरHया चा-यासाठ_ बाजर@ व िनळवा <पकांची पेरणी

५००

करावी. (३१/
३१/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

१

िलटर

पा"यात

यासाठ_

५०० िमली

गवत खा?यामुळे संडास लाग"याची श'यता असून अशा

ते

आहे .

गवत

अशा

िमली

दसून

िमसळू न

jावे.

शेळयामये लगडणे आढळू न आ?यास अशा शेळयांना
ूितजैवीक व वेदनाशामक औषधी पशुवj
ै क डॉ'अर या
स?याने jावेत. oया शेतक-यांनी आप?या जनांवरांना
घटसप, फ-या लळया खुरकुत, आंऽ<वषार या रोगांचे

कोवळे गवत खा?यामुळे संडास लाग"याची श'यता असून
अशा जनावराणा कडबा खाऊ घालावा व स?फा औषध
दयावे. (०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

लिसकरणे केले नस?यास यांनी लसीकरण कन sयावे.
(१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
जनावरांनमये
पोटफुगीचा

दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे
सया

ूादभ
ू ाव

न<वन
दसून

हरवे
आहे .

गवत

खा?यामुळे

यासाठ_

अशा

जनावरांना २०० िमली टरपेनटाईन ऑईल + ५०० िमली

बाजर@, oवार@ सारया चारा <पकांची लागवड करावी.
उपलwध

असलेला

कडबा

कुट@

कन

खाऊ

घालावा.

(०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

गोडतेल तtडातून jावे. कंवा ट@Bपॉल पावडर ५० मॅम

कोवळे गवत खा?यामुळे संडास लाग"याची श'यता असून

५००

अशा जनावराणा कडबा खाऊ घालावा व स?फा औषध

िमली

ते

१

िलटर

पा"यात

िमसळू न

jावे.

शेळयामये लगडणे आढळू न आ?यास अशा शेळयांना

दयावे. (०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

ूितजैवीक व वेदनाशामक औषधी पशुवj
ै क डॉ'अर या

दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे

स?याने jावेत. oया शेतक-यांनी आप?या जनांवरांना

बाजर@, oवार@ सारया चारा <पकांची लागवड करावी.
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उपलwध

असलेला

कडबा

कुट@

कन

खाऊ

घालावा.

(१४/
१४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे
बाजर@,

दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे
बाजर@, oवार@ सारया चारा <पकांची लागवड करावी.

oवार@

सारया

चारा

<पकांची

लागवड

करावी.शेळयामये पीपीआर (बुळकांड@) रोगाची लिसकरण
कन sयावे. (१४/
१४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

शेळयामये पीपीआर (बुळकांड@) रोगाची लिसकरण कन

शेळयांमये सदuचा ूादभ
ू ाव झालेला दसून येत आहे .

sयावे. (२१/
२१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

यां या िनयंऽणासाठ_ िनलगीर@ तेलांचे दोन थ\ब नाक

दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे

साफ कन

टाकावेत. (१८/
१८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

बाजर@, oवार@ सारया चारा <पकांची लागवड करावी.

शेळयांमये सदuचा ूादभ
ू ाव झालेला दसून येत आहे .

शेळयामये पीपीआर (बुळकांड@) रोगाची लिसकरण कन

यां या िनयंऽणासाठ_ िनलगीर@ तेलांचे दोन थ\ब नाक

sयावे. (२४/
२४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

साफ कन टाकावेत. (२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

जनावरांना

हरवे

गवत

खा?यामुळे

संडास

लाग?याचे

शेळयांमये सदuचा ूादभ
ू ाव झालेला दसून येत आहे .

दसुन आ?यास यांना स?फा बोलस पशुवj
ै कां या

यां या िनयंऽणासाठ_ िनलगीर@ तेलांचे दोन थ\ब नाक

स?याने jावे. तसेच जनावरांना वाळलेला कडबा खाउ

साफ कन टाकावेत. (२८/
२८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

घालावा. फ-या,

घटसप,

अंऽ<वषार, <प<पआर इयाद@

रोगांचे लसीकरण कन sयावे. (२८/
२८/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे
बाजर@, oवार@ सारया चारा <पकांची लागवड करावी.
शेळयामये पीपीआर (बुळकांड@) रोगाची लिसकरण कन
sयावे. (३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
जनावरांना

हरवे

गवत

खा?यामुळे

संडास

लाग?याचे

स?याने jावे. तसेच जनावरांना वाळलेला कडबा खाउ
घटसप,

अंऽ<वषार, <प<पआर इयाद@

रोगांचे लसीकरण कन sयावे. (३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
दंु काळ@ पfरGःथतीचा <वचार करता कमी पावसावर येणारे
बाजर@, oवार@ सारया चारा <पकांची लागवड करावी.
शेळयामये पीपीआर (बुळकांड@) रोगाची लिसकरण कन
sयावे. (०७/
०७/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
जनावरांना

हरवे

गवत

खा?यामुळे

संडास

लाग?याचे

स?याने jावे. तसेच जनावरांना वाळलेला कडबा खाउ
घटसप,

झा?यास

खर@प

oवार@ची

पेरणी

करावी.

याकर@ता

पी.Hह@.के ४००, पी.Hह@.के ८०१, पी.Hह@.के ८०९ या वाणांची
िनवड

करावी.

oवार@ची

पेरणी

४५ x

१२.५

से.मी.

खर@प oवार@चे <पकात खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . या या िनयंऽणासाठ_ इिमडा'लोूीड १७.८ ट'के ४
मीली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
(१०/०७/२०१२)
खर@प oवार@चे <पकात खोडमाशी व खोडक^ड@ंचा ूादभ
ू ाव
दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_

'वीनॉलफॉस

२५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. खर@प oवार@चे <पकात कोळपणी कन
तण<वरह@त ठे वावे. (१७/०७/२०१२)

दसुन आ?यास यांना स?फा बोलस पशुवj
ै कां या
घालावा. फ-या,

पेरणी योvय पाऊस एका आठवडयात ७५ ते १०० मी.मी

अंतरावर करावी. (२६/०६/२०१२)

दसुन आ?यास यांना स?फा बोलस पशुवj
ै कां या
घालावा. फ-या,

खर@प oवार@

अंऽ<वषार, <प<पआर इयाद@

रोगांचे लसीकरण कन sयावे. (११/
११/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
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खर@प oवार@चे <पकात हलक^ कोळपणी करावी. खुरपणी
कन

पीक

तण<वरह@त

ठे वावे.

<पकात

खोडमाशी व

खोडक^ड@ंचा ूादभा
ू व दसून येत अस?यास या या
िनयंऽणासाठ_

'वीनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली ूित १०

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.(२४/०७/२०१२)

खर@प oवार@चे <पकात हलक^ कोळपणी करावी. <पकात
खोडमाशी व खोडक^ड@ंचा ूादभ
ू ाव दस?यास या या

िनयंऽणासाठ_ िमथील पॅरॉिथऑन २ ट'के हे 'टर@ २५
कलो या ूमाणात धुरळणी करावी. (११/०९/२०१२)

िनयंऽणासाठ_ 'वीनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली ूित १०

oवार@चे पीक दाणे भर"या या अवःथेत आहे . सjा या

िलटर

ढगाळ वातावरणामुळे oवार@चे कणसात दाणे खाणा-या

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(३१/०७/२०१२)

अळ@चा ूादभ
ु ाव दसून येत अस?यास िनयंऽणासाठ_

खर@प oवार@चे <पकात हलक^ कोळपणी करावी. यामुळे
<पकात मृद आ छान होऊन बांपोसजन दर कमी होऊन
जिमनीतील ओल टकून राह@ल. तसेच चार ओळ@ नंतर

िमथील

पॅरॉिथऑन

२ ट'के

हे 'टर@

२५

कलो

या

ूमाणात धुरळणी करावी. <पकांचे प,ांपासून संर,णासाठ_
बेगड@ पटयांचा वापर करावा. (१८/०९/२०१२)

<पकात सर@ पाडावी oयामुळे पडले?या पावसा या पा"याचे

oवार@चे पीक दाणे भर"या या अवःथेत आहे . ढगाळ

संवधन होईल. (०७/०८/२०१२)

वातावरणामुळे oवार@चे कणसात दाणे खाणा-या अळ@चा

खर@प oवार@चे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत
अस?यास डायमेथेएट ३० ट'के ूवाह@ १० िमली ूित १०
िलटर पा"यातून फवारणी करावी. उशीराने पेरणी केले?या
खर@प oवार@ <पकात खोडकडचा ूादभ
ू ाव दसून येत

ूादभ
ु ाव दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ िमथील
पॅरॉिथऑन २ ट'के हे 'टर@ २५ कलो या ूमाणात
धुरळणी करावी कंवा G'वनॉलफॉस २० िमली ूित

१०

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२५/०९/२०१२)

आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित

कोरडवाहू रwबी oवार@ची पेरणी ४५x१५ स\मी अंतरावर या

१० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.( १४/०८/२०१२)

आठवडयात

खर@प oवार@चे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . या या िनयंऽणासाठ_ डायमेथेएट ३० ट'के ूवाह@
१० िमली ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.
(२१/०८/२०१२)

सोयाबीन/मुग/उड@द

<पकाचे

शेताची

पूवम
 शागत कन करावी यासाठ_ मालदांड@ (एम ३५-१),
ःवाती

(एस

पी

Hह@

५०४),

परभणी

मोती

(एस

पी.Hह@.१४११) या वाणां पैक^ िनवड करावी. पेरणीपुवn
<बया"यास गंधकाची <बजूबया करावी.
(२८/
२८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

खर@प oवार@चे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . या या िनयंऽणासाठ_ डायमेथेएट ३० ट'के ूवाह@
१० िमली ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.
(२८/०८/२०१२)

मुग/उड@द
मुगा या पेरणीसाठ_ बी एम-४, कोपटगांव, बीपीएमआर
१४५, बीएम-२००२-०१, बीएम-२००३-०२ या वाणांची िनवड
करावी. हे 'टर@ १२ ते १५ कलो <बयाणे वापरावे. पेरणी

खर@प oवार@चे पीक दाणे भर"या या अवःथेत आहे .

पुवn <बया"यास रायझो<बयम जीवाणू संवधनाची बीज

सjा या ढगाळ वातावरणामुळे oवार@चे कणसात दाणे

ूबया करावी. उड@दा या पेरणीसाठ_ बीड@यु-१ व ट@एयु-

खाणा-या

या वाणांची िनवड करावी. (२६
२६/
२६/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

अळ@चा

ूादभ
ु ाव

दसून

येत

अस?यास

िनयंऽणासाठ_ िमथील पॅरॉिथऑन २ ट'के हे 'टर@ २५
कलो या ूमाणात धुरळणी करावी. (०४/०९/२०१२)
खर@प oवार@चे पीक दाणे भर"या या अवःथेत आहे .
सjा या ढगाळ वातावरणामुळे oवार@चे कणसात दाणे
खाणा-या

अळ@चा

ूादभ
ु ाव

दसून

येत
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अस?यास

मुग

व

उड@त

<पकास

पाने

खाणा-या

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. मुग व उड@द <पकात
हलक^ कोळपणी करावी. Bहणजे जमीनीत ओलावा टकूण
राह@ल. (१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

मुग/उड@द

<पकात

तण<वरह@त

ठे वावे.

हलक^

पीक

तीळ/कारळा <पकांत पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव

अळ@ या

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर

ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

करावी. (२४/०८/२०१२)

<पकात

कोळपणी
पाने

करावी

खाणा-या

व

(२४/
२४/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
मुग/उड@द <पकात भूर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दस?यास ३००
मेश गंधकाची फवारणी करावी. <पकात हलक^ कोळपणी
करावी. <पकात पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दस?यास
िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (३१/०७/२०१२)
मुग/उड@द

<पकात

हलक^

कोळपणी

करावी.

यामुळे

राह@ल. (०७/०८/२०१२)
मुग/उड@द <पकात भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
िनयंऽणासाठ_

म.कोझेब

०.२

ट'के

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५
ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. (३१/०८/२०१२)
तीळ/कारळा <पकांत पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव

बांपोसजन दर कमी होऊन जिमनीतील ओल टकून

याचे

तीळ/कारळा <पकांत पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव

कंवा

ूोपीकोनॅझोल ०.२ ट'के ची फवारणी करावी.
(१४/०८/२०१२)

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५
ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. (०७/०९/२०१२)
संऽावगnय <पके
संऽावगnय <पकांचा मृग धर"यासाठ_ ताण तोडताना ूतेक
झाडास १५-२० कलो शेणखत व ४०० मॅम नऽ, ःफुरद व
पालाश खते दे उन पाणी दे "यात यावे. (२६/
२६/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
संऽावगnय <पकांचा मृग धर"यासाठ_ ताण तोडताना ूती

तीळ
तीळा या लागवड@साठ_ ट@-८५, फुले तीळ–१, तापी या
वाणांची िनवड करावी. हे 'टर@ २.५

कलो <बया"याचा

वापर करावा. तीळाची पेरणी ४५x१५ सेमी अंतरावर
करावी. (२६/०६/२०१२)
तीळाचे व कारळ <पकाची <वरळणी करावी. पीकात हलक^
कोळपणी करावी. <पकात पाणी साचुन राहाणार नाह@
याची काळजी sयावी.

(२०/०७/२०१२)

झाड १५-२० कलो शेणखत व ४०० मॅम नऽ, ःफुरद व
पालाश खते दे ऊन पाणी दयावे. (१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
संऽामोसंबी <पकात कोवळया फुट@वर हरHया अळ@चा
ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे .

या या

िनयंऽणासाठ_

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
संऽामोसंबी <पकात कोवळया फुट@वर हरHया अळ@चा
ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे .

या या

िनयंऽणासाठ_

पीकात हलक^ कोळपणी करावी. <पकात पाणी साचुन

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न

राहाणार नाह@ याची काळजी sयावी. (२७/०७/२०१२)

फवारणी करावी. संऽामोसंबीचे ूित झाडास ५०० मॅम
नऽाची माऽा दयावी. (२४/
२४/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

पीकात हलक^ कोळपणी करावी.(०३/०८/२०१२)
तीळ/कारळा <पकांत पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव

संऽा मोसंबी <पकात कोवळया फुट@वर हरHया अळ@चा
ूादभ
ू ाव दस?यास या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५

२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

करावी. संऽा मोसंबी फळबागेस झाडा या वया नुसार

करावी. (१०/०८/२०१२)

िशफारशी ूमाणे नऽाची माऽा दयावी. (३१/
३१/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
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संऽा मोसंबी <पकात कोवळया फुट@वर हरHया अळ@चा

+ ५० ट'के काबार@ल २० मॅम ूित १० िलटर पा"यात

ूादभ
ू ाव दस?यास या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस

िमसळु न फवारणी करावी. (०४/
०४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारावे. संऽा
मोसंबी फळबागेस झाडा या वया नुसार िशफारशी ूमाणे
नऽाची माऽा दयावी. (०७/
०७/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

पे वर@ल फळमाशी या िनयंऽणासाठ_ ूोपीकोनॅझोल १०
िमली कंवा काबkडाGझम + मmकोझेब (१० मॅम + २० मॅम)
+ ५० ट'के काबार@ल २० मॅम ूित १० िलटर पा"यात

संऽा/मोसंबी बागेत सjा न<वन फुट@वर िमकने?फ - ३२
या सुआम अ.निHयाची २० मॅम ूित १० िलटर पा"यातुन
फवारणी करावी. (१४/
१४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

िमसळु न फवारणी करावी. (११/
११/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
पे वर@ल फळमाशी या िनयंऽणासाठ_ ूोपीकोनॅझोल १०
िमली कंवा काबkडाGझम + मmकोझेब (१० मॅम + २० मॅम)
+ ५० ट'के काबार@ल २० मॅम ूित १० िलटर पा"यात

पे
पेचे <पकास ूतेक झाडास १५-२० कलो शेणखत व
४०० मॅम नऽ ःफुरद व पालश खते दे उन पाणी दे "यात
यावे. (२६/
२६/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

िमसळु न फवारणी करावी. (१८/
१८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
पे वर@ल फळमाशी या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५
ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

पे <पकास ूती झाड १५ ते २० कलो शेणखत व ४००
मॅम नऽ ःफुरद व पालश खते दे उन पाणी दयावे.
(१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

करावी. (२५/
२५/०९/
०९/२०१२ )
आंबा
झाडा या

वयानुसार

आंwया या

फळझाडांना

पुढ@ल

पे <पकास ूती झाड १५ ते २० कलो शेणखत व ४००

बहाराकर@ता ूती झाड अधा ते एक कलो िसंगळ सुपर

मॅम नऽ ःफुरद व पालश खते दे उन पाणी दयावे.

फॉःफटे आGण सुआम अ.निHय िमौण ५०-१०० मॅम, १५-

(१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

२० कलो शेणखता बरोबर िमसळु न jावे. न<वन लागवड

पे वर@ल दे वी रोग तसेच फळमाशी या िनयंऽणासाठ_

केले?या आंबा बागेस एक कलो शेणखत, २५० मॅम

काब{डायझीम १० मॅम + ५० ट'के काबार@ल २० मॅम ूित

िसंगल सुपर फॉःफेट व ७५ मॅम नऽ ूती झाड jावे.

१०

(२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(०७/
०७/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

झाडा या

पेचे बागेस नऽाचा दस
ु रा ह[ता ूित झाड २५० मॅम
jावा. बागेस संर,ीत पाणी jावे. (१४/
१४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

वयानुसार

आंwया या

फळझाडांना

पुढ@ल

बहाराकर@ता ूती झाड अधा ते एक कलो िसंगळ सुपर
फॉःफटे आGण सुआम अ.निHय िमौण ५०-१०० मॅम, १५२० कलो शेणखता बरोबर िमसळु न jावे. न<वन लागवड

पेचे बागेस नऽाचा दस
ु रा ह[ता दला नस?यास ूित

केले?या आंबा बागेस एक कलो शेणखत, २५० मॅम

झाड

िसंगल सुपर फॉःफेट व ७५ मॅम नऽ ूती झाड jावे.

२५०

मॅम

jावा.

बागेस

संर,ीत

पाणी

jावे.

(२१/
२१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

(०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

पेचे बागेस नऽाचा दस
ु रा ह[ता दला नस?यास ूित

झाडा या

झाड

बहाराकर@ता

२५०

मॅम

jावा.

बागेस

संर,ीत

पाणी

jावे.

(२८/
२८/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
पे वर@ल फळमाशी या िनयंऽणासाठ_ ूोपीकोनॅझोल १०
िमली कंवा काबkडाGझम + मmकोझेब (१० मॅम + २० मॅम)
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वयानुसार

आंwया या

ूती

अधा

झाड

ते

फळझाडांना
एक

कलो

पुढ@ल
िसंगल

सुपरफॉःफेट आGण सुआम अ.निHय िमौण ५० ते १००
मॅम, १५ ते २० कलो शेणखता बरोबर िमसळु न jावे.
न<वन लागवड केले?या आंबा बागेस एक कलो शेणखत,

२५० मॅम िसंगल सुपर फॉःफेट व ७५ मॅम नऽ ूती
झाड jावे. (१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

फुलशेती

न<वन लागवड केले?या आंबा कलमास काठ_चा आधार
दला नस?यास jावा. िनयमीत पाणी दे "याची Hयवःथा
करावी. (२१/०८/२०१२)
न<वन लागवड केले?या आंबा कलमास काठ_चा आधार
दला नस?यास
यास jावा.
jावा. िनयमीत पाणी दे "याची
याची Hयवः
यवःथा
करावी.
करावी. (२८/
२८/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

दसरा व दवाळ@साठ_ फुले िमळ"याकर@ता रोपवाट@के
फुलझाडांची

फुळझाडांची

रोपे

गाद@

वाफयावर

तयार

करावीत. (२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
दसरा व दवाळ@साठ_ फुले िमळ"याकर@ता रोपवाट@के
फुलझाडांची

फुळझाडांची

रोपे

गाद@

वाफयावर

तयार

करावीत. (०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
दसरा व दवाळ@साठ_ फुले िमळ"याकर@ता रोपवाट@के

न<वन लागवड केले?या आंबा बागेत झाडां या बुंयाजवळ

फुलझाडांची

पाणी

करावीत. (१३/
१३/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

साचुन

रहाणार

नाह@

याची

काळजी

sयावी.

(०४/०९/२०१२)

साचुन

रहाणार

नाह@

याची

काळजी

sयावी.

(११/०९/२०१२)

मृग बहार धरले?या डािळं बा या बागेस एक ते द@ड
महना झाला अस?यास बागयतदारांनी नऽाचा दस
ु रा
ह[ता ८० मॅम ूती झाड jावा. खोडावर@ल फुट@ काढू न
टाकाHयात. (२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

महना झाला अस?यास बागयतदारांनी नऽाचा दस
ु रा
ह[ता ८० मॅम ूती झाड jावा. खोडावर@ल फुट@ काढू न
टाकाHयात. (०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
<पकात

िनयाणासाठ_

वाफयावर

तयार

खत jावा. गाद@वाफयावर खुरपणी कन रोपे तण<वरह@त
ठे वावीत. मर रोगाचा ूादभ
ू ाव अढळू न येत अस?यास
कॉपर ऑ'सी- 'लोराईडची िचंबवणी करावी.

फळांना

पाणी

भेगापडू नयेत

jावे.

काब{डाGझम

गाद@वाफयावर खुरपणी कन रोपे तण<वरह@त ठे वावीत.
मर

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

अढळू न

येत

अस?यास

कॉपर

ऑ'सी- 'लोराईडची िचंबवणी करावी. (२७/
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
गुलाबाची लागवड ४x४ अंतरावर करावी. जु.या बागेस

मृग बहार धरले?या डािळं बा या बागेस एक ते द@ड

गरजेूमाणे

गाद@

(२०/
२०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

डाळ@ंब

डाळ@ंब

रोपे

गाद@ वाफयावर@ल फुलझाडां या रोपांना दोन ओळ@तून नऽ

न<वन लागवड केले?या आंबा बागेत झाडां या बुंयाजवळ
पाणी

फुळझाडांची

फळावर@ल
१०

मॅम

करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास काब{डाGझम
१०

मॅम

ूित

१०

िलटर

पा"यातून

फवारणी

करावी.जलाडuयाची रोपे तयारकर"यासाठ_ गाद@ वाफयावर
बीयांची पेरणी करावी. (०३/
०३/०८/
०८/२०१२ )

Bहणून

बागेस

गुलाबाची लागवड ४x४ अंतरावर करावी. जु.या बागेस

ठपके

रोगाचे

करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास काब{डाGझम

िलटर

१० मॅम ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.

ूती

१०

पा"यातून फवारणी करावी. (०३/०८/२०१२)

गलाडuयाची रोपे तयारकर"यासाठ_ गाद@ वाफयावर बीयांची

डाळ@ंबाचे बागेस पा"याचा ताण बस?यास फळांना भेगा

पेरणी करावी. (१०/
१०/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

पड"याची श'यता असते Bहणून बागेस गरजेूमाणे पाणी

गेलाडuयां या रोपांना गाद@ वाफयावर िनयमीत झॉर@ारे

दे "यात

पाणी jावे. झ\डुची लागवड केले?या फुल<पकात हलक^

यावे.

फळावर

ठपके

दसून

येत

अस?यास

बावीःट@न १० मॅम ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी

कोळपणी

करावी. (१०/०८/२०१२)

(२४/
२४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
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कन

झ\डुचे

पीक

तण<वरह@त

ठे वावे.

कड या िनयंऽणासाठ_ िलंडेन २० ट'के ूवाह@ ५० िमली
गेलाडuयांची पुनर लागवड मुय शेतावर ६०x२० सेमी

ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.

अंतरावर करावी लागवड@ पुवn रोपे काबk.डाझीम १ मॅम

( १४/०८/२०१२)

ूित िलटर पा"याचे िावणात बुडवुन sयावीत.
(३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
गेलाडuयांची पुनर लागवड मुय शेतावर ६०x२० सेमी
अंतरावर करावी. लागवड@ पुवn रोपे काबk.डाझीम १ मॅम
ूित िलटर पा"याचे िावणात बुडवुन sयावीत.
(०७/
०७/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
वापसा येताच फुल<पकात हलक^ कोळपणी करावी व पीक
२५-३० दवसाचे झाले अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता
jावा. (१४/
१४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
वापसा येताच फुल<पकात हलक^ कोळपणी करावी व पीक
२५-३० दवसाचे झाले अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता
jावा. (२८/
२८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

जिमनीतील ओलावा कमी झा?यामुळे <पकाची वाढ खुंटू
नये Bहणून <पकास पाणी jावे. उसाचे <पकात तांबेरा
रोगाचा ूादभ
ु ाव दसून येत आहे या या िनयंऽणासाठ_
डायथेनएम-४५, २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी. (२१/०८/२०१२)
जिमनीतील ओलावा कमी झा?यामुळे <पकाची वाढ खुंटू
नये Bहणून <पकास पाणी jावे. उसाचे <पकात तांबेरा
रोगाचा ूादभ
ु ाव दसून येत आहे या या िनयंऽणासाठ_
डायथेनएम-४५, २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.

(२८/०८/२०१२)

वापसा येताच खांदनी कन ऊस <पकाची बांधनी करावी.
करावी.
उसातील पांढ-या लोकर@ माHयाचा
याचा ूादभ
ु ाव दसुन येत
अस?यास
यास साबणाचा चुरा २० मॅम + १० िलटर पाणी या

ऊस

ूमाणात फवारणी करावी

सया या पावसाचा <वचार करता ऊसाचे <पकास ठबक

मेलॉिथऑन कंवा िमिथलडमेटॉन २० मॅम ूित १० िलटर

िसंचन पदतीने पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. मोकाट

पा"यातु
यातुन फवारणी करावी.
करावी. (०४/
०४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

िसंचनाचा अवलंब कन नये. (१०/०७/२०१२)

व यांनतर
नतर १० दवसानी

वापसा येताच खांदनी कन ऊस <पकाची बांधनी करावी.

ऊसाचे <पकात खोडकड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

उसातील पांढ-या लोकर@ माHयाचा ूादभ
ु ाव दसुन येत

या या िनयंऽणासाठ_ काबार@ल ४ ट'के व िलंडेन ४

अस?यास साबणाचा चुरा २० मॅम + १० िलटर पाणी या

ट'के २५ कलो ूित हे 'टर जमीनीतून jावे. सु ऊसाचे

ूमाणात

<पकास िश?लक खतांची माऽा दे "यात यावी.

मेलॉिथऑन कंवा िमिथलडमेटॉन २० मॅम ूित १० िलटर

(१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

पा"यातुन फवारणी करावी. (११/०९/२०१२)

उशीराने लागवड केले?या सु उसाचे <पकास बाळ बांधनी
करावी. खताची उवर@त ४० ट'के माऽा दयावयाची राह@ली
अस?यास दे "यात यावी. (२४/०७/२०१२)
ऊस <पकास सर@ आड सर@ पाणी दे "याचे Hयवःथापन
करावे. (०७/०८/२०१२)
जिमनीतील ओलावा कमी झा?यामुळे <पकाची वाढ खुंटू
नये Bहणून <पकास संर,ीत पाणी jावे. उसावर@ल खोड
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फवारणी

करावी

व

यांनतर

१०

दवसानी

ऊसाची खंदणी कन वरं बे बांधणी पुण झाली अस?यास
<पकास पाणी jावे. (१८/०९/२०१२)
ऊसाचे <पकास १० ते १२ दवसा या अंतराने िनयिमत
पाणी दे "यात यावे. (२५/०९/२०१२)
सुयफ
 ुल
रायझो'टोिनया

व ः'लेरोिशयम या

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

सुयफ
 ु लाचे <पकात होऊ नये Bहणून बी पेर"यापूवn कॅ[टन

कंवा थायरम अथवा काबk.डे Gझम २० मॅम ूित १० कलो

५२ कलो युर@या दयावा. तसेच कोरडवाहू व बागायती

<बया"यास चोळावे. (१०/०७/२०१२)

कापुस <पकास (युर@या कंवा डएपी फवारणी नंतर) २०
मॅम मॅvनेिसयम स?फेट+५० मॅम Gझंक स?फेट+ २० मॅम

कापुस

बोरॅ 'स १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारावे. कोरडवाहू

मे, जुन मये लागवड केले?या कपासीवर तुडतुडयांचा

कपासीमये

ूादभ
ु ाव दसुन येत आहे ’. यां या िनयंऽणसाठ_ अॅिसफेट

माशी या िनयंऽणाकर@ता शॉयझोफॉस २० िमली १० िलटर

७५ ट'के २० मॅम कंवा िमथील डमॅटॉन २५ ट'के ८

पा"यात िमसळू न फवारावे.

िमली ूती १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
मर रोगा या िनयंऽणसाठ_ शायकोडमा १० मॅम/१० िलटर
पा"यात िमसळू न से चींग करावी. (१३/०७/२०१२)

मावा,

एक

ओळ

फुलकडे

व

थायोिमथॉ'झाम

२०

सोडु न

सर@

पाडावी.

पांढर@

(०७/०८/२०१२)

तुडतुडे
ट'के

कड@चे
ूवाह@

िनयंऽणासाठ_

२.५

मॅम

कंवा

अॅसीटामेूीड २० ट'के ूवाह@ २ मॅम कंवा डायमेथेएट

कापुस <पकात तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी

या या िनयंऽणासाठ_ अॅसीटामीूीड २० ट'के २ मॅम

करावी.

कलो थायािमथॉ'झाम
झाम २५ ट'के २.५ मॅम ूित १०

सभोवतील गाजरगवत काढू न नंट करावे. व नंतर oया

िलटर पा"यात
यात िमसळू न फवारणी करावी.
करावी. कापूस <पक

ठकाणी <पकात <पठया ढे कनाचा ूादभ
ू ाव झालेला आहे

वाढ@ या अवःथेत अस?यास
यास खताची माऽा दे "यात
यात यावी.
यावी.

अशाच ठकाणी

( १७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के २० िमली ूित १० िलटर

<पठया

ढे कुणाचा

िनयंऽणसाठ_

ूथम

पीकाचे

'लोरोपायर@फॉस २० ट'के ३० िमली

पा"यातुन फवारणी करावी.( १४/०८/२०१२)
कापुस <पकात हलक^ वखरणी करावी. खुरपणी कन पीक
तण<वरह@त

ठे वावे.

३०

दवस

पुण

झाले?या

कापूस

फुलकडे

व

<पकास ६० कलो नऽाची उवर@त माऽा दे "यात यावी.

थायोिमथॉ'झाम

२०

तसेच बागाती कापुस <पकास नऽाची उवर@त माऽा दयावी.

अॅसीटामेूीड २० ट'के ूवाह@ २ मॅम कंवा डायमेथेएट

तुडतुडयांचा

३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी

ूादभ
ू ाव

िनयंऽणासाठ_

दसून

अॅसीटामॅूीड

२०

येत

आहे .

ट'के

२

या या

मॅम

कंवा

मावा,

करावी.

<पठया

तुडतुडे
ट'के

ढे कुणाचा

कड@चे
ूवाह@

िनयंऽणासाठ_

२.५

िनयंऽणसाठ_

मॅम

ूथम

कंवा

पीकाचे

थायािमथॉ'झाम २५ ट'के २.५ मॅम ूित १० िलटर

सभोवतील गाजरगवत काढू न नंट करावे. व नंतर oया

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२४/०७/२०१२)

ठकाणी <पकात <पठया ढे कनाचा ूादभ
ू ाव झालेला आहे

कापुस <पकात हलक^ वखरणी करावी. तीस दवस पुण
झाले?या कापूस <पकास ६० कलो नऽ वरखताची माऽा
दे "यात

यावी.

वरखताची
िनयंऽणासाठ_

तसेच

शेवटची

बागाती
माऽा

अॅसीटामॅूीड

२०

कापुस

<पकास

दयावी.
ट'के

नऽ

तुडतुडयां या
२

मॅम

कंवा

थायािमथॉ'झाम २५ ट'के २.५ मॅम ूित १० िलटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (३१/०७/२०१२)

अशाच ठकाणी

'लोरोपायर@फॉस २० ट'के ३० िमली

कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के २० िमली ूित १० िलटर
पा"यातुन फवारणी करावी. (२१/०८/२०१२)
मावा व तुडतुडे कड@ं या िनयंऽणासाठ_ थायोिमथॉ'झाम
२० ट'के ूवाह@ २.५ मॅम कंवा अॅसीटामेूीड २० ट'के
ूवाह@ २ मॅम कंवा डायमेथेएट ३० ट'के १० िमली ूित
१० िलटर पा"यातून फवारणी करावी. फुलकडे कड@ या
िनयंऽणासाठ_ फूोिनल ५ ट'के ूवाह@ २० िमली ूित

कापसाचे पीक ३० दवसाचे झाले अस?यास व जिमनीत

१० िलटर पा"यातुन फवारणी करावी. oया ठकाणी <पठया

ओल अस?यास ५२ कलो युर@या एकर@ दयावे. जिमनीत

ढे कनाचा

ओल नस?यास २ ट'के युर@या कंवा डएपीची फवारणी

'लोरोपायर@फॉस २० ट'के ३० िमली कंवा ूोफेनोफॉस

करावी. बागायती कापुस दोन मह.याचे झाले अस?यास
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ूादभ
ू ाव

झालेला

आहे

अशाच

ठकाणी

५० ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यातुन फवारणी

नऽ ् खताचा दस
ु रा ह[ता ३०० मॅम ूती झाड दे उन बागेस

करावी. (२८/०८/२०१२)

पाणी

दयावे.

पाने

खाणा-या

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

मोनोबोटोफॉस १० िमली १० िलटर पा"यात िमसळु न
मागील आठवडया पुरेसा पाऊस झालेला आहे . कापुस

फवारणी करावी. (१३/
१३/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

<पकात पाणी साचले अस?यास शेता बाहे र काढु न jावे.
<पकात वापसा येताच वखरणी करावी. यामुळे पाने व

अंजीराचे <पकात तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

पाते गळ होणार नाह@. कापुस <पकात ला?या रोगाचा

अस?यास डायथेन एम.४५

ूादभ
ु ाव टाळ"यासाठ_ २ ट'के युर@या, ०.५ ट'के Gझंक

पा"यात ःट@करसह िमसळू न फवारणी करावी. पाने खाणा-

स?फेट व ०.२ ट'के बोरॉन या सुआमअ.निHयाची १५

या अळ@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस १० िमली १०

दवसाचे अंतराने दोन फवार"या कराHयात.

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२०/
२०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

( ०४/
०४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

अंजीराचे <पकात तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

कापुस <पकात पाणी साचले अस?यास शेता बाहे र काढु न
jावे. <पकात वापसा येताच वखरणी करावी. यामुळे पाने
व पाते गळ होणार नाह@. कापुस <पकात ला?या रोगाचा
ूादभ
ु ाव टाळ"यासाठ_ २ ट'के युर@या, ०.५ ट'के Gझंक
स?फेट व ०.२ ट'के बोरॉन या सुआमअ.निHयाची १५
दवसाचे अंतराने दोन फवार"या कराHयात. काह@ भागात
जमीनीतील अिधक ओलाHयामुळे कापसांची झाडे उमळत
आहे त. यासाठ_ २ ट'के युर@या व २ ट'के Bयुरेट ऑफ
पोटॅ श

या

२० मॅम ूित १० िलटर

१०

िलटरचे

कॉपरऑ'सी'लोराईड

िमसळू न

िावणात
झाडाचे

२५

मॅम

बुंयाजवळ

अस?यास डायथेन एम.४५

२० मॅम ूित १० िलटर

पा"यात ःट@करसह िमसळू न फवारणी करावी. पाने खाणाया अळ@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस १० िमली १०
िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२७/
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
अंजीराचा सjा <वौांतीचा काळ आहे . अशा वेळ@ अंजीराची
बाग तण<वरह@त ठे वावी. (०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
अंजीराचा सjा <वौांतीचा काळ आहे . अशा वेळ@ बाग
ःव छ ठे वावी. (२४/
२४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

िचंबवणी करावी. (११/०९/२०१२)
स[ट\ बर मह"यात अंजीराचे बागेत पह?या व दस
ु -या
कापुस <पकात फुल कडे व तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव मोठया

आठवडयात नॉचीग केली जाते Bहणुन बाग ःव छ व

ूमाणात

तण<वरह@त ठे वावी. (३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

दसून

येत

आहे .

यां या

िनयंऽणासाठ_

फूोनील ५ ट'के २० िमली कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के
२० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

अंजीर फळबागेत ९-१२ मह"या या वया या फांद@वर

(१८/
१८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

सु[त

अवःथेतील

डोळयां या

खालील

बाजुस

Hह@

आकाराची खाच पाडावी oयामुळे सु[तावःथेची डोळयास
कापुस <पकात फुल कडे व तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव मोठया

अ.निHयाचा

पुरवठा

ूमाणात

पाडलयानंतर

खाचेतुन

दसून

येत

आहे .

यां या

िनयंऽणासाठ_

होउन

फलधारणा

ःऽवणारा

चीक

फूोनील ५ ट'के २० िमली कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के

डोळयांवर

२० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

फांद@वर दोन पे,ा अिधक खाचा पाडु नयेत.

(२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

( ०७/
०७/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

अंजीर

कागद@ िलंबु
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साचणार

नाह@

याची

द,ता

होईल.

खाच

सु[तावःथा
sयावी.

एका

कागद@ िलंबा या बागेस नऽाचा दस
ु रा ह[ता ४०० मॅम

मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

ूती झाड दे उन बागेस पाणी दयावे.

(१४/
१४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

अळ@ या

िनयंऽणसाठ_

कोवळया फुट@वर@ल

कारबार@ल

२०

मॅम

कंवा

'वीनॉलफॉस २० िमली ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न

हळद/
हळद/अले

फवारणी करावी. तण िनयंऽण करावे. (१३/
१३/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

हळद व अले <पकास मातीची भर jावी. <पकात पाणी
साचुन

कागद@ िलंबा या बागेत पाणी साचून राहणार नाह@ याची
काळजी

sयावी.

कोवळया

फुट@वर@ल

अळ@ या

राहाणार

नाह@

याची

काळजी

हळद व अले <पकास मातीची भर jावी. <पकात पाणी
साचुन

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

तण<वरह@त ठे वावे. (२७/०७/२०१२)

( २०/
२०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

िनयंऽणासाठ_

फळावर@ल

देवी

ःशे [टोसा'लीन

(कmकर)
१५

रोगा या

मॅम

+

कॉपर

ऑ'सी'लोराईट २५ मॅम + Gःटकर १० िमली ूित १०
िलटर

राहाणार

नाह@

याची

काळजी

sयावी.

<पक

हळद/आले <पकात खुरपणी करावी. (०३/०८/२०१२)

कागद@ िलंबा या बागेत पाणी साचून राहणार नाह@ याची
sयावी.

<पक

तण<वरह@त ठे वावे. (२०/०७/२०१२)

िनयंऽणासाठ_ काबार@ल २० मॅम कंवा G'वनॉलफॉस २०

काळजी

sयावी.

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२७/
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

हळद/आले <पकात गरजे ूमाणे पाणी दे "यात यावे.
(१०/०८/२०१२)
सjा या

पावसा या

हळद/आले

<पकात

पfरGःथतीचा
ठबकारे

<वचार
पाणी

करता
दे "यात

यावे.(२४/०८/२०१२)

कागद@ िलंबाचे बागेस बुंयावर येणार@ नवीन फुट वारं वार
काढावी. बाग तण<वरह@त ठे वावी. अंतरमशागत करताणा
झाडा या बुंjास इजा होणार नाह@ याची काळजी sयावी.

हळद/आले पीक खुरपणी कन तण<वरह@त ठे वावे.
(३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

दे वी रोगाचे बंदोबःतासाठ_ ःशे [टोसायकलीन १५ मॅम +

<पकात पावासाचे पानी साचले अस?यास शेताबाहे र काढु न

कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यातून

jावे. वापसा येताच खुरपणी करावी. (०७/०९/२०१२)

फवारणी करावी. (२४/
२४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
मृगबागेची फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त. यावर दे वी
रे ाग ूितबंधमक उपाय योजना करावी. यासाठ_ ःशे [टो
साय'लीन १५ मॅम व कॉपर ऑ'सी 'लोराईड २५ मॅम
ूित

१०

िलटर

पा"यातुन

फवारणी

करावी.

(३१/
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
पाने खाणा-या अळ@ या िनयंऽणासाठ_ 'वीनॉलफॉस २०
मीली १० िलटर कंवा काबार@ल २० मॅम १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारावे. (०७/
०७/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
िलंबुवगnय फळझाडांवर@ल दे वी (कॅकर) रोग िनयंऽणासाठ_
ःशे [टो साय'लीन १.५ मॅम व कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५
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हळद/आले पीकात कोळपणी कन मातीची भर jावी.
नऽाची ६० ट'के उवर@त खताची माऽा दे वून <पकात पाणी
jावे. (२८/०९/२०१२)
बाजर@
बाजर@

<पकात

अरगट

रोगमःत

कणसे

दसुन

येत

अस?यस काढु न नंट करावीत. उशीराने पेरणी केलेले
पीक

फुटवे

फुट"या या

अवःथेत

अस?यास

हलक^

कोळपणी करावी. पीक ३० दवसाचे अस?यास नऽाची
िश?लक माऽा २० कलो हे 'टर कोळपणी सोबत jावीत.
(०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

बाजर@

<पकात

अस?यस

अरगट

रोगमःत

नंट

करावीत.

काढु न

कणसे

दसुन

प,ापासून

येत

<पकाचे

कुपनिलका

व

<वह@र

पूनर भरणाची

कामे

ूाधा.याने

राबवावीत. (०७/
०७/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

संर,णासाठ_ बेगड@ पटया लावाHयात.
(१०/
१०/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

िलंबुवगnय <पके

मका

न<वन

मका <पकात हलक^ कोळपणी कन पीक तण<वरह@त

खोडावर@ल न<वन फुट िनयमीत काढावी. पाने खाणा-या

ठे वावे. (०३/०८/२०१२)

अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास G'वनॉलफॉस २०

मका <पकात ूित झाड एक ते दोनच कणसे ठे वावी.
oयामुळे कणसे दा.याने पुण भरतील सया या पावसाचा
<वचार करता पाणी उपलwध अस?यास मका <पकास पाणी
दयावे. (१०/०८/२०१२)

अवँयकता आहे . पाणी उपलwध अस?यास <पकास पाणी
(२४/०८/२०१२)

म'याचे पीक दानेभर"या या अवःथेत आहे . कनसामये
दाने पुण भर"यासाठ_ ूतेक धाटावर दोन पे,ा अिधक
कनसे ठे वु नयेत. (३१/०८/२०१२)

१०

िलटर

िलंबुवगnय

पा"यातुन

फळझाडातील

फवारणी

करावी.

(२८/
२८/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
न<वन

लागवड

केले?या

िलंबुवगnय

फळझाडातील

अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास G'वनॉलफॉस २०
िमली

रwबी हरभरा लागवड@साठ_ तयार करावे.(०७/०९/२०१२)

ूित

१०

िलटर

पा"यातुन

फवारणी

करावी.

(०४/
०४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
न<वन

लागवड

केले?या

िलंबुवगnय

फळझाडातील

खोडावर@ल न<वन फुट िनयमीत काढावी. पाने खाणा-या
अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास G'वनॉलफॉस २०
िमली

दाणे पुण भरले?या कणसांची काढणी कन म'याचे शेत

ूित

१०

िलटर

पा"यातुन

फवारणी

करावी.

(११/
११/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
न<वन

लागवड

केले?या

िलंबुवगnय

फळझाडातील

खोडावर@ल न<वन फुट िनयमीत काढावी. पाने खाणा-या

िसताफळ
िसताफळाचे

ूित

केले?या

खोडावर@ल न<वन फुट िनयमीत काढावी. पाने खाणा-या

मका <पकात दाने भर"यासाठ_ जमीनी पुरेसा ओलाHयाची
दे "यात यावे.

िमली

लागवड

बागेस

फळवाढ@

अवःथेत

आहे त.

सjा

पावसाचे ूमाण कमी अस?यामुळे बागेस पाणी दे "यात
यावे. (०३/०८/२०१२)
फळांची वाढ Hयवःथीत हो"यासाठ_ िसताफळांचे बागेस
पाणी दयावे. (१०/०८/२०१२)
िसताफळांची बाग ःव छ ठे वून बागेस गरजे ूमाणे पाणी
दे "याची Hयवःथा करावी. (२४/०८/२०१२)
कृ <ष अिभयं<ऽक^
मूलःथानी जलसंधारण कर"याकfरता <पकामये िशफारसी
ूमाणे सर@ पाडणे, आ छादनाचा (मG?चंग) वापर करणे
तसेच <पकांना संरG,त पा"याची Hयवःथा हो"यासाठ_
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अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास G'वनॉलफॉस २०
िमली

ूित

१०

िलटर

पा"यातुन

फवारणी

करावी.

(१८/
१८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
िलंबुवगnय

फळझाडाचे

खोडावर

बोडhपेःट

लावावे.

फळमाशीचा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास या या
िनयंऽणासाठ_ राऽी बागेत जाळ करावा. बागेत लाईट शॅ [स
लावावेत. बांधावर@ल गुळवेल व वासनवेल काढू न टाकावेत.
(२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

िचकु
िचकु वर@ल कळ@ पोखरणा-या अळ@ या िनयंऽणासाठ_ २०
मॅम

काबार@ल

१० िलटर पा"यात

करावी. (१४/
१४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

िमसळु न फवारणी

िचकु <पकात पाने गुडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

तुर पीकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत

येत आहे . िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ईमी. १६ िमली

आहे . या अळ@ या िनयंऽणसाठ_ डायिमथोएट ३० ट'के

ूित१०

१० िमली कंवा मोनोबोटोफॉस ३६ ट'के ८.५ िमली कंवा

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२८/
२८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

G'वनॉलफॉस २५ ईसी १६ िमली + ःट@कर २० िमली
ूित

पपई

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(१९/१०/२०१२)

पपईचे <पकात अंतगत मशागत करावी. पपई या <पकात
काह@

ठकाणी

जाःतीचा

पाऊस

झा?यामुळे

झाडे

सjा या ढगाळ वातावरणामुळे तुर@चे <पकात घाटे अळ@चा

उमळ"याचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . अशा ठकाणी

ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . घाटे अळ@ या िनयंऽणासाठ_

झाडा या बुंयाभोवती कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम

G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली कंवा ूोफनोफॉस ४०

ूित

ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

िचंबवणी

करावी.

(२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

करावी. (२७/११/२०१२)

रwबी oवार
वार

तुर@चे <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

कोरडवाहू रwबी oवार@ची पेरणी ४५x१५ स\मी अंतरावर या

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली कंवा

आठवडयात

ूोफेनोफॉस ४० ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात

सोयाबीन/मुग/उड@द

<पकाचे

शेताची

पूवम
 शागत कन करावी यासाठ_ मालदांड@ (एम ३५-१),
ःवाती

(एस

पी

Hह@

५०४),

परभणी

मोती

िमसळु न फवारणी करावी. (२०/११/२०१२)

(एस

पी.Hह@.१४११) या वाणां पैक^ िनवड करावी. पेरणीपुवn

सjा या ढगाळ वातावरणामुळे तुर@चे <पकात घाटे अळ@चा

<बया"यास

ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . घाटे अळ@ या िनयंऽणासाठ_

गंधकाची

<बजूबया

करावी.

(२८/०९/२०१२)
रwबी २०१२
२०१२-१३
तुर
तुर पीकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . या अळ@ या िनयंऽणसाठ_ डायिमथोएट ३० ट'के
१० िम. कंवा मोनोबोटोफॉस ३६ ट'के ८.५० िमली कंवा
G'वनॉलफॉस २५ ईसी १६ िमली + ःट@कर २० िमली
ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(०५/
०५/१०/
१०/२०१२)
२०१२)
तुर पीकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . या अळ@ या िनयंऽणसाठ_ डायिमथोएट ३० ट'के

G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली कंवा ूोफनोफॉस ४०
ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (२७/११/२०१२)
तुर@चे

<पकास

श\गवाड@चे

अवसथे
् त

संवरG,त

पाणी

दे "यात यावे. घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास
'लोरोपायर@फॉस २० ई.सी. २५ िमली ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.( ११/१२/२०१२)
तुर@ या <पकाची कापणी जमीन पासुन एक फुट अंतरावर
करावी. कापलेले पीक पुण वाळ?यानंतर काढणीचे जागेवर
जमा करावे. (०१/०१/२०१३)

१० िमली कंवा मोनोबोटोफॉस ३६ ट'के ८.५० िमली

रwबी oवार
वार

कंवा G'वनॉलफॉस २५ ईसी १६ िमली + ःट@कर २०

जिमनीत पूण वापसा आ?यानंतर कोरडवाहू रwबी oवार@ची

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

पेरणी ४५x१५ स\मी अंतरावर करावी. यासाठ_ मालदांड@

( १२/
१२/१०/
१०/२०१२)
२०१२

(एम ३५-१), ःवाती (एस पी Hह@ ५०४), परभणी मोती
(एस पी.Hह@.१४११) या वाणांची िनवड करावी. <बया"यास
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गंधकाची

<बजूबया

कन

पेरणी

करावी.

ट'के

झायरम

टे 'टर@

१

कलो

५००

िल.

पा"यात

(०५/१०/२०१२)

िमसळु न फवारणी करावी. (२३/११/२०१२)

जिमनीत पूण वापसा आ?यानंतर कोरडवाहू रwबी oवार@ची

उशीराने

पेरणी ४५x१५ स\मी अंतरावर करावी. यासाठ_ मालदांड@

कड@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_

(एम ३५-१), ःवाती (एस पी Hह@ ५०४), परभणी मोती

G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. २० िमली ूित १० िलटर पा"यात

(एस पी.Hह@.१४११) या वाणांची िनवड करावी. <बया"यास

िमसळु न

गंधकाची <बजूबया कन पेरणी करावी.(१२/१०/२०१२)

कोळपणी/खुरपणी कन तण<वरह@त ठे वावे. रwबी oवार@चे
<पकात

पेरणी

केले?या

फवारणी
िचकटयाचा

रwबी

करावी.
ूादभ
ू ाव

oवार@चे

रwबी
दसून

<पकात

oवार@चे
येत

खोड

पीक

अस?यास

रwबी कोरडवाहू oवार@ची पेरणी या आठवडयात पुण

डायिमथोएट ३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यात

करावी. बागायती oवार@ची पेरणी ३० ऑ'टोबर पयzत

िमसळु न फवारणी करावी.(३०/११/२०१२)

संपवावी. oवार@ची पेरणी ४५ x १५ स\.मी. अंतरावर
करावी.

कोरडवाहू

oवार@साठ_

हे 'टर@

(नऽ,

ःफुरद,

पालास) ८०:२०:२०
कलो संपूण खत माऽा पेरणीसोबत
८०
दयावी. बागायती oवार@साठ_ हे 'टर@ ४०:४०:४० खत माऽा
पेरणी सोबत आGण ४० कलो नऽ २१ ते ३० दवसानी
दयावा. रwबी oवार@ या मालदांड@ (एम- ३५-१), ःवाती
(एस.पी.Hह@-५०४), परभणी मोती आGण परभणी oयोती
पैक^ एका वाणाची िनवड करावी.( १९/१०/२०१२)

मराठवाडयात या वषn खर@प हं गामा या सरासर@ पावसात
१५ ट'के घट झाली अस?यामुळे जमीनत ओ?याचे
ूमाण कमी आहे . अशा अवःथेत रwबी oवार@ <पकाची
वाढ खुंटु नये Bहणुन पाणी उपलwध अस?यास पह@ले
पाणी पोटर@ अवःथेपुवn jावे. दस
ु रे पाणी पोटर@ अवःथेत
jावे. (०७/१२/२०१२)
रwबी oवार@चे पीक पोटर@त असताना पाणी उपलwध

रwबी oवार@चे <पकास कोळपणी करावी आGण तणांचे

अस?यास एक पाणी jावे. जेथे संवरG,त पाणी दे णे

िनयंऽण करावे. उशीराणे पेरणी केले?या रwबी oवार@चे

श'य नाह@ तेथे हाताने मातीची भर दे णे आGण जिमनीत

<पकात खtडकड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास कड

पडले?या भेगा बुजवणे ह@ कामे करावीत. (११/१२/२०१२)

लागलेले पtगे काढू न जाळु न टाकावेत आGण G'वनॉलफॅस
२५ ईसी २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. दस
ु र@ फवारणी पह?या फवारणीनंतर १०
दवसांनी करावी. (०९/११/२०१२)

िनयंऽण करावे. उशीराणे पेरणी केले?या रwबी oवार@चे
<पकात खtडकड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास कड
लागलेले पtगे काढू न जाळु न टाकावेत आGण G'वनॉलफॅस
२५ ईसी २० िम. ूित १० िल. पा"यात िमसळु न फवारणी
दस
ु र@

फवारणी

पह?या

१५ ट'के घट झाली अस?यामुळे जमीनीत ओलाHयाचे
ूमाण

कमी

आहे .

अशा

अवःथेत

पाणी

उपलwध

अस?यास एक पाणी jावे. संवरG,त पाणी दे णे श'य

रwबी oवार@चे <पकास कोळपणी करावी आGण तणांचे

करावी.

मराठवाडयात या वषn खर@प हं गामा या सरासर@ पावसात

फवारणीनंतर

१०

दवसांनी करावी. (१६/११/२०१२)
रwबी oवार@चे पीक कोळपणी/खुरपणी कन तण<वरह@त
ठे वावे. रwबी oवार@चे <पकात िचकटयाचा ूादभ
ू ाव दसून
येत अस?यास डायिमथोएट ३० ट'के १० िमली कंवा ८०
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नस?यास तेथे हाताने मातीची भर दे णे आGण जिमनीत
पडले?या भेगा बुजवणे ह@ कामे करावीत. (१४/१२/२०१२)
रwबी

oवार@चे

<पकास

पोटर@

अवःथेत

पाणी

jावे.

oवार@वर@ल िचकटया या िनयंऽणासाठ_ रस शोषण करणाया कड@ंचा बंदोबःत करावा. यासाठ_ िमथील पॅरािथऑन
भु'ट@ २ ट'के हे 'टर@ २० ते २५ कलो या ूमाणात
धुरळणी करावी. कंवा डायिमथोएट १५ िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करवी.
(२१/
२१/१२/
१२/२०१२)
२०१२)

रwबी

oवार@चे

oवार@वर@ल

<पकास

पोटर@

िचकटया या

अवःथेत

पाणी

िनयंऽणासाठ_

jावे.

रwबी oवार@चे पीक काढणी तयार झालेले आहे . काढणी

व

केले?या oवार@ <पकाची बांधनी कन जमीनीवर उभे

मावा

तुडतुडयाचे िनयंऽण करावे. यासाठ_ इिमडा'लोूीड १७.८

करावे.

(१२/०२/२०१३)

ट'के ४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (२८/१२/२०१२)

रwबी oवार@चे पीक पुण वाळले अस?यास कनसे कापून

रwबी oवार@चे पीक पोटर@त असताना पाणी उपलwध
अस?यास एक पाणी jावे. जेथे संरG,त पाणी दे णे श'य
नाह@ तेथे हाताने मातीची भर दे णे आGण जिमनीत
पडले?या भेगा बुजवणे ह@ कामे करावीत.(०१/०१/२०१३)
रwबी

oवार@चे

प,ापासुन

<पकास

पोटर@

संर,णासाठ_

अवःथेत

oवार@

<पकात

पाणी

jावे.

बेगड@

पटया

लावाHयात. (०४/०१/२०१३)
उशीराने पेरणी केलेले रwबी oवार@चे पीक पोटर@ अवःथेत
अस?यास संर,ीत पाणी jावे. दाने भर"या या अवःथेत
असले?या oवार@ <पकाचे प,ापासून संर,णासाठ_ <पकात
बेगड@

पटया

लावाHयात.

पाणी

नसले?या

ठकाणी

जमीनी या भेगा भुपंृ ठावर@ल मातीने बुजाHयात (डःट
म?चींग करावे). (११/०१/२०१३)

घेऊन मळणी यंऽाारे काढणी करावी. काढणी केलेली
oवार@

उ.हात

साठवण

करावी.

व पावसामुळे

काढणीस तयार झालेले oवार@चे पीक कोलमडु न पडले
आहे . असे

पडले?या oवार@चे पीकाची कापनी कन

शेतावर वाळु दयावे (२६/०२/२०१३)
हरभरा
कोरडवाहू हरभरा <पकाची पेरणी ३० x १० आGण बागायती
हरभरा ४५ x १० स\.मी. अंतरावर करावी. कोरडवाहूसाठ_
आकाश, <वकास, <वँवास आGण बागायतीसाठ_ <वशाल,
दग<वजय या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. हरभरा
<पकास २५:५०:० कलो (नऽ, ःफुरद, पालास) हे 'टर@
खताची माऽा पेरणीसोबत दयावी. (१९/१०/२०१२)

संर,ीत

तण<वरह@त

प,ापासुन

मगच

मागील आठवडयात झाले?या वादळ@ वारा

हरभरा

jावे.

वाळवून

(२२/०२/२०१३)

रwबी oवार@चे <पकास पाणी उपलwध अस?यास एक
पाणी

पुण

संर,णासाठ_

oवार@

<पकात

खुरपणी/कोळपणी

ठे वावे.

हरभरा

<पकात

करावी

व

पीक

ठकठकाणी

बांबु

मचाण (लाकड@ छया) ूयेक^ २० िमटर अंतरावर

<पकात बेगड@ पटया लावाHयात. (१५/०१/२०१३)

<पकां या उं चीपे,ा २ फुट उं च लावावेत oयायोगे प,ी
उशीराने पेरणी केलेले रwबी oवार@चे पीक पोटर@ अवःथेत

यावर बसुन अळया वेचुन खातील. बागायती हरभ-याची

अस?यास संर,ीत पाणी jावे. दाने भर"या या अवःथेत

पेरणी १५ नोHह\ बर पयzत पुण करावी. यासाठ_ बीड@एन-९-

असले?या oवार@ <पकाचे प,ापासून संर,णासाठ_ <पकात

३,

बेगड@

वाणांची िनवड करावी. (०९/११/२०१२)

पटया

लावाHयात.

पाणी

नसले?या

ठकाणी

<वँवास

(फुलेजी-५),

<वकास

(फुले

जी-१२)

या

जमीनी या भेगा भुपंृ ठावर@ल मातीने बुजाHयात (डःट
हरभरा

म?चींग करावे). (०१/०२/२०१३)

<पकात

तण<वरह@त

खुरपणी/कोळपणी

ठे वावे.

हरभरा

<पकात

करावी

व

पीक

ठकठकाणी

बांबु

उशीराने पेरणी केले?या रwबी oवार@चे <पकास फुलोरा

मचाण (लाकड@ छया) ूयेक^ २० िमटर अंतरावर

अवःथेत पाणी उपलwध अस?यास संर,ीत पाणी jावे.

<पकां या उं चीपे,ा २ फुट उं च लावावेत oयायोगे प,ी

तसेच

यावर बसुन अळया वेचुन खातील. बागायती हरभरा पीक

oवार@<पकाचे

प,ापासुन

संर,णासाठ_

पटयांचा पावर करावा. (०५/०२/२०१३)

बेगड@

४५ दवसाचे झाले अस?यास पहले हलके पाणी jावे.
(१६/
१६/११/
११/२०१२)
२०१२)
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हरभरा पीक ३० दवसाचे झाले अस?यास श\डा खुडणी

१०

करावी. oयामुळे फांjा व फुलांचे संखेत वाढ होईल. पाणी

(०४/०१/२०१३)

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

उपलwध अस?यास हरभरा <पकास ४५ दवसानी पहले
हलके पाणी jावे. (२३/११/२०१२ व ३०/११/२०१२)

हरभरा

हरभरा पीक ४५ दवसाचे झाले अस?यास पहले हलके
पाणी jावे. सया या ढगाळ हवामानात हरभरा <पकात
घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . िनयंऽणासाठ_
कनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली कंवा ूोफेनोफॉस ४५
ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (०७/१२/२०१२)

<पकास

फुलधारने या

अवःथेत

एक

व

घाटे

भर"या या अवःथेत दस
ु रे असे एकुण दोन पाणी jावेत.
घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास ूोफेनोफॉस
४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. (११/०१/२०१३)
हरभरा

<पकास

फुलधारने या

अवःथेत

एक

व

घाटे

भर"या या अवःथेत दस
ु रे असे एकुण दोन पाणी jावेत.

हरभरा पीकस पहले पाणी फुलधारणे या अवःथेत व
दस
ु रे पाणी घाटे भर"या या अवःथेत jावे. सया या
ढगाळ हवामानात हरभरा <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव
दसुन येत आहे . िनयंऽणासाठ_ कनॉलफॉस २५ ई.सी. १६
िमली कंवा ूोफेनोफॉस ४५ ट'के १४ िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१४/१२/२०१२)

घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास ूोफेनोफॉस
४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी.

(०१/०२/२०१३)

उशीराने पेरणी केलेले हरभरा पीक फुलधारने या/घाटे
भर"या या अवःथेत अस?यास पाणी jावे. िनयमीत
अंशतः ढगाळ वातावरणामुळे हरभरा <पकात घाटे अळ@चा

हरभरा <पकास घाटे भर"या या अवःथेत पाणी jावे.

ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे .

या या

िनयंऽणासाठ_

हरभरा <पकात ठक ठकाणी बांबु कंवा बाभळ@ या

ूोफेनोफॉस ४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात

छोटया फांjा प,ांना बस"यासाठ_ ूयेक २० िमटर

िमसळु न फवारणी करावी. (०८/०२/२०१३)

अंतरावर <पकां या उं चीपे,ा २ फुट उं च लावावेत, प,ी
यावर बसुन अळया वेचुन खातील. कड@चा ूादभ
ू ाव

उशीराने पेरणी केलेले हरभरा पीक फुलधारने या/घाटे

दसुन येत अस?यास हे िलओकल १ िलटर औषध ५००

भर"या या अवःथेत अस?यास पाणी jावे. िनयमीत

िलटर पा"यात िमसळु न दर हे 'टर@ फवारणी करावी.

अंशतः ढगाळ वातावरणामुळे हरभरा <पकात घाटे अळ@चा

(२१/१२/२०१२)

ूादभ
ू ाव

हरभरा <पकास घाटे भर"या या अवःथेत पाणी jावे.
हरभ-यावर@ल घाटे अळ@ या िनयंऽणासाठ_ सुवाती या
अवःथेत

अॅिसफेट

७५

ट'के

२०

मॅम

आGण

घाटे

लाग?यानंतर इमामे'ट@न बे.झोएट ५ ट'के ३ मॅम ूित
१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२८/१२/२०१२)
हरभरा <पकास घाटे भर"या या अवःथेत पाणी jावे.
हरभ-यावर@ल घाटे अळ@ या िनयंऽणासाठ_ सुवाती या
अवःथेत

अॅिसफेट

७५

ट'के

२०

मॅम

आGण

घाटे

लाग?यानंतर इमामे'ट@न बे.झोएट ५ ट'के ३ मॅम ूित
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दसून

येत

आहे .

या या

िनयंऽणासाठ_

ूोफेनोफॉस ४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (१५/०२/२०१३)
करडई
करडईची पेरणी ४५ x २५ स\.मी. अंतरावर करावी. पेरणी
३० ऑ'टtबर पयzत संपवावी. हे 'टर@ २०:२०:०० कलो
(नऽ, ःफुरद, पालास) खताची माऽा कोरडवाहू करडईसाठ_
आGण ६०:४०:०० कलो बागायतीसाठ_ पेरणीसोबत व ४०
कलो ःफुरद आGण ३० कलो नऽ एक मह.यानी दयावे.
(१९/१०/२०१२)

करडईचे

<पकात

कोळपणी/खुरपणी

कन

पीक

तण<वरह@त ठे वावे. (०९/११/२०१२ व १६/११/२०१२)

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१५/०२/२०१३)

करडईचे <पकात <वरळणी करावी. पीक खुरपणी अथवा
कोळपणी कन तण<वरह@त ठे वावे.(२३/११/२०१२)
करडई

<पकात

अस?यास

मावा

डायिमथोएट

कड@चा
३०

ूादभ
ू ाव

ट'के

१०

दसुन
िम.ली

येत
कंवा

िमसळु न फवारणी करावी. पीक खुरपणी अथवा कोळपणी
कन तण<वरह@त ठे वावे. (२३/११/२०१२)
<पकात

अस?यास

मावा

डायिमथोएट

कड@चा
३०

१०

दसुन
िम.ली

येत
कंवा

अिसटामेूीड २० ट'के २ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. पीक खुरपणी अथवा कोळपणी
कन तण<वरह@त ठे वावे.(०७/१२/२०१२ व १४/१२/२०१२)
करडई

<पकात

मावा

कड@ या

िनयंऽणासाठ_

िमथील

पॅरोिथऑन २ ट'के भु'ट@ हे 'टर@ २० कलो धुरळणी
करावी. कंवा डाएिमथोएट १० िमली ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२१/१२/२०१२)
करडई

<पकात

मावा

कड@चा

ूादभ
ू ाव

दसुन

येत

मॅम कंवा डाएिमथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी.(२८/१२/२०१२)

याचे िनयंऽणासाठ_ डायािमथोएट ३० ट'के १० िमली
कंवा मोनोबोटोफॉस १५ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (०४/०१/२०१३)
करडई <पकास फुलधारणे या अवःथेत हलके पाणी jावे.
िनयंऽणासाठ_

ूादभ
ू ाव
अॅिसफेट

७५

दसुन
ट'के

सjाGःथतीत केळ@चे <पकात िसगाटोका (करपा) रोगाचा
ूादभ
ू ाव वाढ"याची श'यता आहे . या या िनयंऽणासाठ_
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करवी.(०५/१०/२०१२)
सjाGःथतीत केळ@चे <पकात िसगाटोका (करपा) रोगाचा
ूादभ
ू ाव वाढ"याची श'यता आहे . या या िनयंऽणासाठ_
मmकोझेब २० मॅम कंवा काबk.डे Gझम १० मॅम ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करवी.
(१२/१०/२०१२ व १९/१०/२०१२)
केळ@ या <पकाचे थंड@पासून संर,ण करावे. बागेस राऽीचे
वेळ@ पाणी jावे. बागे या बाजुने धुर करावा.केळ@चे घड
झाकुन

sयावेत.

केळ@ची

कांदे

बाग

लगवड

केले?या शेतक-यानी बागेस नऽाचा ितसरा ह[ता jावा.
(०९/११/२०१२)
केळ@ या <पकाचे थंड@पासून संर,ण करावे. बागेस राऽीचे
वेळ@ पाणी jावे. बागे या बाजुने धुर करावा.केळ@चे घड

करडईचे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

कड@चा

केळ@ (२२/०२/२०१३)

पानानी

अस?यास या या िनयंऽणासाठ_ अॅिसफेट ७५ ट'के २०

मावा

बांधुन पुण वाळ?यानंतर मळणी यंऽाारे काढणी करावी.

मmकोझेब २० मॅम कंवा काबk.डे Gझम १० मॅम ूित १०

ूादभ
ू ाव

ट'के

करडईचे पीक काढणी या अवःथेत आहे . करडई <पकाची
कापनी करावी. कपनी केलेलया
करडईचे <पकांचे गठे
्

अिसटामेूीड २० ट'के २ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

करडई

कंवा अिसटामेूीड २० ट'के २ मॅम ूित १० िलटर

येत
२०

अस?यास
मॅम

कंवा

पानानी

झाकुन

sयावेत.

केळ@ची

कांदे

बाग

लगवड

केले?या शेतक-यानी बागेस नऽाचा ितसरा ह[ता jावा.
(१६/११/२०१२)
केळ@ या बागेस िनयमीत ०८ ते १० दवसा या अंतराने
पाणी jावे. (२३/११/२०१२ व ३०/११/२०१२ )
केळ@चे बागेत अंतरमशागत करावी. न<वन वाढणारे पील

डाएिमथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

काढू न टाकावेत व केळ@स िनयमीत पाणी jावे.

फवारणी करावी. (११/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३)

(०७/१२/२०१२ व १४/१२/२०१२)

बागायतीकरडईचे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसुन

घडांचे थंड@पासून संर,णासाठ_ घडांवर अवरण घालावे.

येत आहे . िनयंऽणासाठ_ डायिमथोएट ३० ट'के १० िमली

बागेस
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िनयमीत

पाणी

jावे.

झाडास

आधार

jावा.

घडातील शेवटची फणी िनसव?यानंतर केळफुल काढु न

अस?यास फोरे ट १० जी हे 'टर@ ८ कलो जमीनीतून

टाकावे. स[ट\ बर लागवड केळ@ या बागेचे थंड@ पासुन

दयावे.

संर,णासाठ_ राऽी पाणी jावे. बागेभोवती धुर करावा.

िनयंऽणासाठ_ काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर

बागेतील

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१९/१०/२०१२)

पील

वेळ@च

काढावेत.

(२१/१२/२०१२

व

२८/१२/२०१२ )
बागेस

पीकावर@ल

वर@ल

करपारोगाचे

हळद@चे <पकास िनयमीत पाणी jावे. पीक तण<वरह@त

िनयमीत

कोलमडु नयेत

हळद/आले

पाणी

Bहणुन

jावे.

घडाचे

झाडास

आधार

वजनाने
jावा.

झाडे

घडातील

शेवटची फणी िनसवली अस?यास केळफुल काढु न टाकावे.
स[ट\ बर लागवड@ या केळ@ <पकास िनयमीत पाणी jावे.
बागेतील पील काढावे. (०४/०१/२०१३)

ठे वावे. हळद@चे <पकात करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून
अ?यास काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करवी. (०९/
०९/११/
११/२०१२)
२०१२)
हळद@चे <पकात मातीची भर jावी. <पकास िनयमीत पाणी
jावे. हळद@चे <पकावर करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

केळ@ या बागेचे थंड@पासून संर,णासाठ_ राऽी पाणी jावे.
बागेभोवती धुर करावा. घडातील शेवटची फनी िनसवणी
अवःथेत अस?यास काढु ण टाकावे. स[ट\ बर लागवड@ या
केळ@ बागेस नऽाचा ह[ता दे उन िनयमीत पाणी jावे.
(११/०१/२०१३)

अस?यास िनयंऽणासाठ_ काबk.डायझीम १० मॅम ूित १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१६/
१६/११/
११/२०१२)
२०१२)
हळद व आले <पकास ८-१० दवसाचे अंतराने िनयमीत
पाणी jावे. (२३/
२३/११/
११/२०१२ व ३०/
३०/११/
११/२०१२)
२०१२
हळद व आले <पकात अंतरमशागतीमुळे मातीची भर कमी

जुन

मधये
्

लागवड

केले?या

घडाचे

झा?यास हळद@चे कंद उघडे पडू न कंदाची वाढ खुंटते

वजनामुळे केळ@चे झाड कोलमडु नये Bहणुन झाडास आधार

Bहणुन परत मातीची हलक^ भर दे उन <पकास िनयमीत

jावा. केळ@चे

पाणी jावे.

<पकास

केळ@ या

िनयमीत पाणी

बागेत

jावे. स[ट\ बर

लागवड@ या केळ@चे बागेस शेवटचा नऽाचा ह[ता ३५ मॅम

हळद व आले <पकास िनयमीत पाणी jावे. हळद व आले

व Bयुरेट ऑफ पोटॅ श ८३ मॅम ूित झाड दे उन पाणी

<पकावर करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास

jावे. ( ०८/०२/२०१३)

िनयंऽणासाठ_ काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. ( २१/
२१/१२/
१२/२०१२

जुनमये

लागवड

केले?या

केळ@ या

बागेत

घडाचे

वजनामुळे केळ@चे झाड कोलमडु नये Bहणुन झाडास आधार
jावा.

बागेस

िनयमीत

पाणी

jावे.

तापमान

वाढ

अस?यामुळे बांपउसजनाचा दर कमी कर"यासाठ_ केळ@चे
बागेत ८ ट'के केओलीन ची फवारणी करावी.

व

२८/
२८/१२/
१२/२०१२)
२०१२)
हळद व आले <पकास िनयमीत पाणी jावे. हळद व आले
<पकावर करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास
िनयंऽणासाठ_ काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर

( २२/०२/२०१३)

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (०४/
०४/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

हळद/
हळद/आले

हळद व आले <पकास िनयमीत पाणी jावे. करपा रोगाचा

हळद/आले पीकास मातीची भर jावी. नऽाची ६० ट'के
उवर@त खताची माऽा दली नस?यास दयावी.
( ०५/१०/२०१२ व १२/१०/२०१२)
हळद/आले <पकास मातीची भर दे उन िनयमीत पाणी
दयावे. हळद@चे <पकात कंद माशीची ूादभ
ू ाव दसून
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ूादभ
ू ाव

दसुन

येत

अस?यास

िनयंऽणासाठ_

काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी
करावी. (११/
११/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

हळद व आले <पकास िनयमीत पाणी jावे. करपा रोगाचा
ूादभ
ू ाव

दसुन

येत

अस?यास

िनयंऽणासाठ_

काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी

<बळात काबkनडाय स?फाईड या गोळया ठे वून बीळे पुण

करावी. (०१/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

बंद करावी.

गहू

गHहाचे <पकास िनयमीत पाणी jावे. उं दरांचा ूादभ
ू ाव

गHहाची पेरणी २० नोHह\ बर पयzत करावी. यासाठ_ एचड@२२७८, एचड@-२१८९ वाणाची िनवड करावी. गHहाची पेरणी
दोन ओळ@तील अंतर २२.५ सेमी ठे वून करावी. पेरणी
सोबत ५०:५०:५० कलो नऽ, ःफुरद व पालाश खते
परे णी सोबत jावीत. (०९
०९/
०९/११/
११/२०१२ व १६/
१६/११/
११/२०१२)
२०१२
गHहाची उशीरा पेरणी १५ डस\बर पयzत संपवावी. यासाठ_
एचड@-२३८०, एचड@-२१८९, कैलास व पीबीएन-५१ या पैक^
वाणाची िनवड करावी. (२३
२३/
२३/११/
११/२०१२)
२०१२

(११/०१/२०१३)

दसून येत अस?यास उं दरांची <बळे शोधन ूथम ती बंद
करावीत व दस
ु रे दवसी ती बीळे दसून येतील अशा
<बळात काबkनडाय स?फाईड या गोळया ठे वून बीळे पुण
बंद करावी.

(०१/०२/२०१३)

गHहाचे <पकास िनयमीत पाणी jावे. उं दरांचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास उं दरांची <बळे शोधन ूथम ती बंद
करावीत व दस
ु रे दवसी ती बीळे दसून येतील अशा
<बळात काबkनडाय स?फाईड या गोळया ठे वून बीळे पुण

गHहाची उशीरा पेरणी १५ डस\बर पयzत संपवावी. यासाठ_

बंद करावी.

(०८/०२/२०१३)

एचड@-२३८०, एचड@-२१८९, कैलास व पीबीएन-५१ या पैक^

गHहाचे <पकास िनयमीत पाणी jावे. उं दरांचा ूादभ
ू ाव

वाणाची िनवड करावी. वेळेवर पेरले?या गHहास अवशकते

दसून येत अस?यास उं दरांचे <बळात झीकां फॉःफॉईड या

नुसार खुरपणी करावी व नऽाचा दस
ु रा ह[ता दे ऊन

गोळया ठे वून बीळे बंद करावी. (१५/०२/२०१३)

पा"याची पाळ@ jावी. (३०
३०/
३०/११/
११/२०१२)
२०१२
१५ ते २० नोHह\ बर चे काळात पेरणी केले?या गHहाचे
<पकास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ५० कलो ूित हे 'टर दे उन
पाणी jावे. पीक कोळपणी व खुरपणी कन तण <वरह@त
ठे वावे. (०७
०७/
०७/१२/
१२/२०१२)
२०१२
वेळेवर

पेरणी

केले?या

उशीराने पेरणी केलेले गHहाचे पीक दाने भर"या या
अवःथेत आहे . या अवःथेत गHहाचे <पकास पाणी jावे.
उं दरांचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास उं दरांचे बीळात
झींक

फॉःफाईड या

गोळया

ठे वून

बीळे

बंद

करावी.

(२२/०२/२०१३)
गHहाचे

<पकास

वाढ@ या

अंजीर

अवँकतेनुसार पाणी jावे. बागायती ,ेऽात उशीरा पेरणी

अंजीरावर

केले?या गHहास खुरपणी अथवा कोळपणी कन नऽाचा

या या िनयंऽणसाठ_ एम-४५, २० मॅम ूित १० िलटर

दस
ु रा

पा"यात िमसळू ण फवारणी करावी. (०५/
०५/१०/
१०/२०१२

ह[ता

दे ऊन

पाणी

jावे.

(१४
१४/
१४/१२/
१२/२०१२,
२०१२

२१/
२१/१२/
१२/२०१२ व २८/
२८/१२/
१२/२०१२)
२०१२
वेळेवर

पेरणी

केले?या

तांबेरा

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे .
व

१२/
१२/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

गHहाचे

<पकास

वाढ@ या

बागेस

िनयमीत

पाणी

jावे. अंजीराचे

बागेत

तांबेरा

अवशकतेनुसार पाणी jावे. बागायती ,ेऽात उशीरा पेरणी

रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

केले?या गHहास खुरपणी अथवा कोळपणी कन नऽाचा

डायथेन एम-४५ बुरशीनाशकाची २५ मॅम ूित १० िलटर

दस
ु रा ह[ता दे ऊन पाणी jावे.

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (१६/११/२०१२

(०४/०१/२०१३)

येत अस?यास िनयंऽणासाठ_
व

२३/११/२०१२)
गHहाचे <पकास िनयमीत पाणी jावे. उं दरांचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास उं दरांची <बळे शोधन ूथम ती बंद
करावीत व दस
ु रे दवसी ती बीळे दसून येतील अशा

बागेस

िनयमीत

पाणी

रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

jावे. अंजीराचे

बागेत

तांबेरा

येत अस?यास िनयंऽणासाठ_

'लोरोथॅलोिनल २० मॅम + काबkडाGझम १० मॅम ूित १०
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िलटर पा"यात िमसळु न करावी.

(३०/११/२०१२

व

०७/१२/२०१२ )

संऽा व मtसबीचे बागेत अंतरमशागतीची कामे पुण कन
sयावीत.(२७/११/२०१२, २०/११/२०१२, २७/११/२०१२

फळांची गोड@ व आकार वाढ<व"यासाठ_ फळ फांद@वर
इं मजी Hह@ आकारा या खाचा पाडाHयात. तांबेरा रोगाचा

व

११/१२/२०१२ )
िचकु या बागेस िनयमीत पाणी jावे. (०८/०२/२०१३)

ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास िनयंऽणासाठ_ डायथेन
एम-४५, २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

िचकु या बागेस िनयमीत पाणी jावे. अ छादन बरोबरच

फवारणी करावी.

ठबक व मडका िसंचन पदतीचा अिधकधीक वापर

(२१/१२/२०१२)

फळांची गोड@ व आकार वाढ<व"यासाठ_ फळ फांद@वर
इं मजी Hह@ आकारा या खाचा पाडाHयात. तांबेरा रोगाचा

करावा. (१५/०२/२०१३ व २२/०२/२०१३)
संञावगnय <पके

ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास िनयंऽणासाठ_ डायथेन

अंबेबहार

एम-४५,

वाळले?या फांदया तोडू न टाकाHयात. (०६/०१/२०१२

२५

मॅम

फवारणी करावी.

ूित१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

(२८/१२/२०१२)

तांबेरा

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

दसून

येत

अस?यास

िनयंऽणासाठ_ डायथेन एम-४५, २५ मॅम ूित १० िलटर
पा"यातुन फवारणी करावी. (०४/०१/२०१३)

रोगाचे िनयंऽणासाठ_ डायथेन एम-४५, २५ मॅम ूित १०
पा"यातुन

फवारणी

करावी.

(११/०१/२०१३,

०१/०२/२०१३ ,०८/०२/२०१३ व १५/०२/२०१३)

िचकु <पकात पाने गुडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून
येत आहे . िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ईमी. १६ िमली
िलटर

पा"यात

िमसळु न

तोडावे.

रोगट

व
व

या

आठवडयात

सरासर@

तापमानात

२

ते

३

अंश

सेG?सअस ने वाढ होत आहे . Bहणून आंबब
े हार घेतले?या
बागायतदारांनी

संञावगnय

<पकात

अ छादनाचा

वापर

फवारणी

व २४/०२/२०१२)
आंबेबहार

धर"यासाठ_

अंतरमशागतांची

कामे

बागेचे
कन

बंद

केलेले

पाणी

पुवव
 त

चालु

करावे.

(०१/०१/२०१३)

िचकु

ूित१०

पाणी

करावा व बागेत पाणी Hयवःथापन कारवे. (२१/०२/२०१२

अंजीराचे बागेस िनयमीत पाणी jावे. अंजीरावर@ल तांबेरा
िलटर

बागेचे

१३/०१/२०१२)

अंजीराची बाग ःव छ ठे वावी व बागेस िनयमीत पाणी
jावे.

घे"यासाठ_

करावी.

(०५/१०/२०१२, १२/१०/२०१२ व १९/१०/२०१२)
िचकुचे बागेस िनयमीत पाणी jावे. ( १६/११/२०१२)

आंबेबहार धर"यासाठ_ दलेला ताण सोडावा. यासाठ_
बागेस ूित झाड ३० कलो शेणखत ५०० मॅम नऽ व
४०० मॅम ःफुरद व पालाश दे उन हलके पाणी jावे.
(१५/
१५/०१/
०१/२०१३)
२०१३)
फळां या वाड@साठ_ िमकने?फ ३२ या सुआम अ.निHयाची
२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. पुण वाड झाले?या बागेस नऽाचा दस
ु रा ह[ता

िचकुचे बागेस सुआम अ.निHयाची फवारणी करावी व

५०० मॅम युर@या ूित झाड दे उन पाणी दयावे.बागेत

िनयमीत

अछादनाचा वापर करावा व पाणी दयावे. पांढर@ माशी व

पाणी

jावे. (२३/११/२०१२,

३०/११/२०१२,

०७/१२/२०१२ व १४/१२/२०१२)
आंबे बहार धरले?या बागेस िनयमीत पाणी jावे.
संऽा व मtसबी (२१/१२/२०१२ व २८/१२/२०१२)

काळ@ माशीचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे. यां या
िनयंऽणासाठ_ अॅिसफेट २० मॅम कंवा शायझोफॉस २०
मीली कंवा अॅिसटामेूीड ३ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न

फवारणी

१२/
१२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
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करावी.

(०५/
०५/०२/
०२/२०१३

व

संऽा

मोसंबीचे

फळबाग

दंु काळातील

पा"या या

दभ
ु n,ापासुन वाच<व"यासाठ_ एकामीक पाणी िनयोजनाचा
वापर करावा यासाठ_ बागेत आ छादन, मटका िसंचन ,
ठबक िसंचन व सबसरफेस िसंचन ईयाद@ पद@तचा
अवलंब करावा. (२६/
२६/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
िसताफळावर <पठया ढे कणचा (िमलीबग) ूादभ
ू ाव दसून
आहे .

या या

'लोरोपायर@फॉस

३०

िनयंऽणासाठ_
िमली

ूित

करावी. (०८/०२/२०१३ व १५/०२/२०१३)
आंबेबहाराची फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त. बागेस ठबक
अथवा मटका िसंचन पदतीने पाणी jावे. फळां या
वाड@साठ_ बागेत िमकने?फ ३२ या सुआम अ.न िHयाची

िसताफळ
येत

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

'वीरॅ कॉन
१०

िलटर

कंवा
पा"यात

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (२२/०२/२०१३)
फुलशेती

िमसळु न फवारणी करावी. ( ०५/१०/२०१२, १२/१०/२०१२

वापसा येताच फुल<पकात हलक^ कोळपणी करावी व पीक

व १९/१०/२०१२)

२५-३० दवसाचे झाले अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता

फळांची काढणी करावी. (०९/११/२०१२)

jावा.( ०५/१०/२०१२)
िलंबुवगnय फळझाडांवर@ल दे वी (कॅकर) रोग िनयंऽणासाठ_

कागद@ िलंबु
िलंबुवगnय फळझाडांवर@ल दे वी (कॅकर) रोग िनयंऽणासाठ_
ःशे [टो साय'लीन १.५ मॅम व कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५
मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
( ०५/१०/२०१२ व १२/१०/२०१२)
आंबेबहार धर"याकर@ता बागेस पाणी दे णे बंद करावे.
हल'या जिमन ३० ते ४० दवस तर मयम जिमनीत
४०-५० दवसाचा ताण jावा. (१६/११/२०१२)
दे वी रोगाचे िनयंऽणासाठ_ ःशे [टोमायिसन स?फेट १० मॅम
अिधक कॉपरऑ'सी 'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर

ःशे [टो साय'लीन १.५ मॅम व कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५
मॅम ूित १० िलटर पाणयात
िमसळु न फवारणी करावी.
्
(१२/१०/२०१२)
गुलाबाचे

भुर@

रोगापासून

संवर,णाकर@ता

पा"यात

<वरघळणारा गंधग २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न

फवारणी

करावी.

अॅःटर

फुल<पकाची

पुनर

लागवड करावी. vलॅड@एटर फुल<पकाची लागवड करावी.
(१६/११/२०१२)
अॅःटर

व

vलॅड@वोलस

फुल<पकांची

लागवड

करावी.

(२३/११/२०१२)

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. ( २३/११/२०१२)
मृग बहारां या फळांची िनयमीत वाढणी करावी. दरु या
बाजारपेठेत फळे

बेटमधुन ूतवार@ कन पाठवावीत.

(२१/१२/२०१२ व २८/१२/२०१२)
मृग बहारां या फळांची िनयमीत काढणी करावी. दरु या
बाजारपेठेत फळे

बेटमधुन ूतवार@ कन पाठवावीत.

(०४/०१/२०१३ ,११/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३)
मृग बहांरां या फळांची िनयमीत काढणी करावी. आंबेबहार

फुल<पकांना िनयमीत पाणी jावे. गुलाबामये भुर@ रोगाचा
ूादभ
ू ाव
गंधक

दसुन

येत

अस?यास

२५ िमली ूित

पा"यात

<वरघळणारा

१० िलटर पा"यात िमसळु न

फवारणी करावी. (३०/११/२०१२)
फुल<पकांना िनयमीत पाणी jावे. गुलाबामये भुर@ रोगाचा
ूादभ
ू ाव
गंधक

दसुन

येत

अस?यास

२५ िमली ूित

पा"यात

<वरघळणारा

१० िलटर पा"यात िमसळु न

फवारणी करावी. (०७/१२/२०१२)

घेतले?या कागद@ िलंबाचे बागेत िनयमीत पाणी jावे.

फुल<पकांना िनयमीत पाणी jावे. गुलाबामये भुर@ रोगाचा

फळां या वाड@साठ_ िमकने?फ ३२ या सुआम अ.निHयाची

ूादभ
ू ाव
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दसुन

येत

अस?यास

पा"यात

<वरघळणारा

गंधक

२५ िमली ूित

१० िलटर पा"यात िमसळु न

फवारणी करावी. (१४/१२/२०१२)

शेळया व म\ढया या करडामये व Bहैसी या वासरामये
संडासचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . यासाठ_ स?फा औषध

फुलांची िनयमीत काढणी करावी. फुलकळ@वर@ल कड@ या

पशुवैjकां या स??याने दे "यात यावे. (२७/११/२०१२)

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली ूित १०

जनावरां या

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२१/१२/२०१२)

सेG?सअस

फुलांची िनयमीत काढणी करावी. फुलकळ@वर@ल कड@ या
िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२८/१२/२०१२)
फुलांची

िनयमीत

काढणी

कन

ूतवार@

कनच

<वब^साठ_ पाठवावे. गुलाबाचे <पकात भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसुन येत आहे . यांचे िनयंऽणासाठ_ २५ मॅम वेटस?फ
ूित

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(०४/०१/२०१३)

गोनपाट

गोटयांचे

तापमाण

राह"यासाठ_
लावावेत.

३०.०

ते

३२.०

दारे

व

Gखड'यावर

गोटयास

गोटयात

तापमान

अंश

वाढवी"यासाठ_

लाईट@ची Hयवःथा करावी. (०६/११/२०१२ व ०९/११/२०१२)
सjा

कमान

तापमानात

घट

चालु

झालेली

आहे .

जनावरांचे थंड@पासुन संवर,णासाठ_ गोटे उबदार ठे वावेत.
यासाठ_ जनावरांचे गोटयात ईले'श@क ब?ब लावावेत.
(१६/११/२०१२)
पशुधन Hयवःथापन : जनावरां या गोटयांचे तापमाण
३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस राह"यासाठ_ गोटयास दारे
व

फुलांची िनयमीत काढणी करावी. फुलकळ@वर@ल कड@ या
िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ई.सी. १६ िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

Gखड'यावर

गोनपाट

लावावेत.

गोटयात

तापमान

वाढवी"यासाठ_ लाईट@ची Hयवःथा करावी. (२०/११/२०१२)
शेळया व म\ढया या करडामये व Bहैसी या वासरामये
संडासचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . यासाठ_ स?फा औषध

(११/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३)

पशुवैjकां या स??याने दे "यात यावे. (२७/११/२०१२)

फुलांची काढणी सकाळचे वेळ@ कन बाजार पेठेत ूतवार@
कन पाठवावी oयामुळे फुळांना चांगला भाव िमळे ल.
(०८/०२/२०१३,१५/०२/२०१३ व २२/०२/२०१३)

शेळया व म\ढया या करडामये व Bहैसी या वासरामये
संडासचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . यासाठ_ स?फा औषध
पशुवैjकां या स??याने दे "यात यावे. (३०/११/२०१२)
शेळया व म\ढया या करडामये व Bहैसी या वासरामये

पशुधन Hयवः
यवःथापन
थापन
शेळयांमये सदuचा ूादभ
ू ाव झालेला दसून येत आहे .
यां या िनयंऽणासाठ_ िनलगीर@ तेलांचे दोन थ\ब नाक
साफ कन टाकावेत. (०५/१०/२०१२)

संडासचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . यासाठ_ स?फा औषध
पशुवैjकां या स??याने दे "यात यावे. (०७/१२/२०१२)
सया जनावरांना चा-याची टंचाई अस?याने म'या या
आृन टॉल, गंगासफे-२, गंगा-५ मालदांड@, एम.पी.चार@,

सjा शेळया व म\ढ@चा ूजनन काळ आहे . यांचे ूजनन

िनळवा या वाणांची बागायत ,ेऽात पेरणी के?यास चा-

कन sयावे. माजावर न येणा-या शेळया म\ढयांना २००

यास भ<वंयकाळात चांगला भाव िमळे ल. तेHहा चारा

मॅम

jावे.

<पकांची पेरणी करावी. नवजात ज.मले?या करडांना पुरेसा

१९/१०/२०१२,

चीक पाजावा. दु दाची संडास अस?यास स?फा आधn

श\गदाना

(०९
०९/
१०/२०१२,
२०१२
०९/१०/

प\ड

+

७५

मॅम

१२/१०/२०१२,

,ारिमौण

२३/१०/२०१२ व ३०/१०/२०१२)

गोळ@

तtडातुन

पशुवैjकांचा
१४/१२/२०१२)
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दे "यात
स?ला

यावे.
sयावा.

अिधक

माहतीसाठ_

(११/१२/२०१२

व

सया जनावरांना चा-याची टंचाई अस?याने म'या या

पुव हं गामी उसाची लागवड ६ फुट अंतरावर पटा पदतीने

आृन टॉल, गंगासफे-२, गंगा-५ मालदांड@, एम.पी.चार@,

करावी. यामुळे फवारणी करणे सोईचे होते. या कर@ता

िनळवा चारा <पकांची पेरणी करावी. नवजात ज.मले?या

फुले २६५, को-८६०३२, को.९४०१२ या पैक^ एका वाणाची

करडांना पुरेसा चीक पाजावा. दु दाची संडास अस?यास

िनवड करावी. उसाची लागवड एक कंवा दोन डोळयांचे

स?फा

बे"याचा वापर करावा. सु उसाचे <पकात लोकर@ मावा

आधn

गोळ@

तtडातुन

दे "यात

यावे.

अिधक

कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास कडमःत पाने

माहतीसाठ_ पशुवैjकांचा स?ला sयावा. (२१/१२/२०१२)

काढू न जाळु न नंट करावीत. साबणाचा चुरा २० मॅम ूित

सया जनावरांना चा-याची टंचाई अस?याने म'या या
आृन टॉल, गंगासफे-२, गंगा-५ मालदांड@, एम.पी.चार@,
िनळवा चारा <पकांची पेरणी करावी. नवजात ज.मले?या
करडांना पुरेसा चीक पाजावा. दध
ु ाची संडास अस?यास
स?फा

आधn

गोळ@

तtडातुन

दे "यात

यावे.

अिधक

थंड@मुळे सदu झाली अस?यास िनलगीर@ तेलाचे दोन थ\ब
ूयेक नाकपुड@त टाकावे. (०१/
०१/०१/
०१/२०१३,
२०१३, ०४/
०४/०१/
०१/२०१३
व ११/
११/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

तtडावर

जखमा

व

आळया

हो"याची

श'यता अस?यामुळे ूादभ
ू nत श\ळयां या जखमा १ ट'के
पोटॅ िशयम या िावणाने धुवन
ु
sयाHयात. Hहॅ सलीन व
जंतुनाशक

ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(०९/१०/२०१२)

करावी. याकर@ता फुले २६५, को-८६०३२, को.९४०१२ या
पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. ऊसाची लागवड एक
कंवा दोन डोळयांचे बे"याचा वापर करावा.
( २३/
२३/१०/
१०/२०१२)
२०१२

थंड@मुळे शेळयामये मावा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसुन येत
यामुळे

दवसानी मेलॉथीऑन कंवा िमिथल डमेटॉन २० मॅम

पुव हं गामी ऊसाची लागवड १५ नोHहे बर पयzत पुण

माहतीसाठ_ पशुवैjकांचा स?ला sयावा. (२८/१२/२०१२)

आहे .

१० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. यानंतर १०

मलम

लावावा.

तसेच

ूित

जै<वके

पशु

वैjकां या स?याने jावेत. (१५/
१५/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

पुव हं गामी ऊसाची लागवड १५ नोHहे बर पयzत पुण
करावी. याकर@ता फुले २६५, को-८६०३२, को.९४०१२ या
पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@ कर@ता एक
कंवा

दोन

डोळयां या

बे"याचा

ूयेक नाकपुड@त टाकावे. (०१/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

करावा.

खोडकडा/काणी ूितबंधक उपाय Bहणुन रोगर ३०० िमली
अिधक काबk.डायझीन १०० मॅम, १००

थंड@मुळे सदu झाली अस?यास िनलगीर@ तेलाचे दोन थ\ब

वापर

िमसळु न

बेणे

ूबया

करावी.

पुव

िलटर पा"यात
हं गामी

उसासाठ_

नऽ,ःफुरद, पालाश खत ूित हे 'टर ३०० : १७०: १७०
क.मॅ.चार ह[यात <वभागून jावा. तण िनयंऽणासाठ_

लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) रोगाचे लसीकरण

लागवड@नंतर व उगवणीपुवn २.५ कलो अॅशाझीन ७००

कन sयावे. (०५/
०५/०२/
०२/२०१३ व ०८/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

िलटर

जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व

पा"यात

िमसळु न

जिमनीवर

फवारणी

करावी.

(३०
३०/
३०/१०/
१०/२०१२)
२०१२

शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण

ऊसाचे <पकात खुरपणी/कोळपणी कन पीक तण<वरह@त

कन

ठे वावे. <पकास ८.० ते १०.० दवसाचे अंतराने पाणी jावे.

sयावे.

(१२/
१२/०२/
०२/२०१३,
२०१३,

१५/
१५/०२/
०२/२०१३

व

२२/
२२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

(२७
२७/
११/२०१२)
२०१२
२७/११/

शेळयातील गुळकांड@ रोगाची लसीकरण कन sयावे.

पुव हं गामी ऊसाची लागवड १५ नोHहे बर पयzत पुण

(२६/
२६/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

करावी. याकर@ता फुले २६५, को-८६०३२, को.९४०१२ या
पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@ कर@ता एक
कंवा

ऊस
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दोन

डोळयां या

बे"याचा

वापर

करावा.

खोडकडा/काणी ूितबंधक उपाय Bहणुन रोगर ३०० िमली

पुव हं गामी लागवड केले?या उसाचे <पकात बाळ बांधनी

अिधक काबk.डायझीन १०० मॅम, १००

कन अछादन करावे. अछादनासाठ_ उसाची पाचट कंवा

िमसळु न

बेणे

ूबया

करावी.

पुव

िलटर पा"यात
हं गामी

उसासाठ_

सोयाबीन भुशाचा वापर करावा. पुव हं गामी उस <पकास

नऽ,ःफुरद, पालाश खत ूित हे 'टर ३०० : १७०: १७०

नऽाचा ितसरा ह[ता २२ कलो युर@या ूित एकर दे उन

क.मॅ.चार ह[यात <वभागून jावा. तण िनयंऽणासाठ_

पाणी दयावे. सुऊसाची लागवड १५ फेॄुवार@ पयzत पुण

लागवड@नंतर व उगवणीपुवn २.५ कलो अॅशाझीन ७००

करावी. यासाठ_ को. ८६०३२, को ७१२५, को ८०१४, को

िलटर

७४०, को ७२१९ पैक^ वाणाची िनवड करावी.

पा"यात

िमसळु न

जिमनीवर

फवारणी

करावी.

(०६
०६/
०६/११/
११/२०१२)
२०१२

(०५/
०५/०२/
०२/२०१३ व १२/
१२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

ऊसाचे <पकात खुरपणी/कोळपणी कन पीक तण<वरह@त
ठे वावे. <पकात ८.० ते १०.० दवसाचे अंतराने पाणी jावे.
(२०
२०/
२०/११/
११/२०१२ व २७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२
पुव हं गामी उसाचे <पकास रासायिनक खताचा दस
ु रा ह[ता
७५ कलो नऽ, ४२.५ कलो ःफुरद व पालाश दे ऊन
पाणी

jावे.

ऊसाची

पटटा

पदतीने

लागवड

केली

अस?यास भाजीपा?याचे अंतर पीक sयावे. पालक, मेथी,
मुळा, कोथीबीर या सारखे कमी कालावधीत येणा-या
भाजीपाला <पकाची लागवड करावी. (११
११/
११/१२/
१२/२०१२)
२०१२

आ छादनासाठ_ पाचट@चा वापर करावा. पीकास १० ते १२
दवसाचे अंतराने पाणी दयावे पुव हं गामी ऊसाचे <पकास
नऽ खताचा दस
ु रा ह[ता २६० कलो युर@या ूित हे 'टर
दयावा. (२६/०२/२०१३)
सुयफ
 ुल
सुयफ
 ु लाचे <पकात केसाळ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन अ?यास
अशी पाने तोडू न रॉकेल िमौीत िावणात टाकुन नंट

सुऊसा या लागवड@साठ_ जमीनीची उभी व आडवी खोल
नांगरणी करावी. ढे कळे फोडू न वखरणी कन जमीन
भुसभुसीत व सपाट करावी. जमीनीत हे 'टर@ ५० गाडया
शेणखत टाकुन चांगलेिमसळु न उतारा या आडHया दशेने
fरजर या साहयाने

हं गामी व पुव हं गामी लागवड केले?या ऊसाचे <पकात

स-यामयम जमीनीत ९० स\मी तर

भार@ जमीनीत १२० स\मी अंतरावर पाडाHयात पुव हं गामी
उसाचे <पकास िनयमीत पाणी jावे. अंतरपीक Bहणुन
लागवड केले?या भाजीपाला <पकाची काढणी करावी.

करावीत. आळ@चा ूादभ
ू ाव अिधक ूमाणात अस?यास
G'वनॉलफॉस कंवा 'लोर@पायfर@फॉस २० िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (०९/१०/२०१२)
सुयफ
 ु लाचे <पकात केसाळ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन अ?यास
अशी पाने तोडू न रॉकेल िमौीत िावणात टाकुन नंट
करावीत. आळ@चा ूादभ
ू ाव अिधक ूमाणात अस?यास
G'वनॉलफॉस कंवा 'लोर@पायfर@फॉस २० िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२३/१०/२०१२)

(०१/
०१/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

रwबी

सुयफ
 ु लाचे

पेरणी

या आठवडयात पुण करावी.

सुऊसा या लागवड@साठ_ मयम जमीनीसाठ_ ९० स\मी

हे 'टर@

तर भार@ जमीनीसाठ_ १२० स\मी अंतर ठे वुन (स-या)

जमीनीत पेरणी ६० x ३० स\.मी. तर मयम जिमनीत ४५

तयार

x २.५ स\.मी. अंतरावर करावी. यासाठ_ मॉड न, एल.एस-

कन

sयाHयात.

हे 'टर@

२५-३०

हजार

२-३

१०

कलो

डोळयांची बेणे लागवड@साठ_ तयार करावीत. लागवड@ पुवn

११,

बेणे मॅलॅिथऑन ३०० िमली व बा<वःट@न १०० मॅम १००

(३०/१०/२०१२)

िलटर पा"या या िावणात १० ते १५ िमिनटे बुडवुन sयावे.
लागवड@साठ_ सुधार@त जाती को. ८६०३२, को एम ७१२५,
को ८०१४, को ७४०, को ७२१९ जातीची िनवड करावी.
उसाची लागवड सु करावी. (१५/०१/२०१३)
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एल.एस.एस.-

<बयाणे

८

या

पेरणीसाठ_ वापरावे.

वाणांची

िनवड

भार@

करावी.

सुयफ
 ु लाचे <पकात कोळपणी करावी. पाने खाणा-या आGण
केसाळ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास िमथील
पॅरािथऑन २ ट'के भुकट@ हे 'टर@ २५ कलो या ूमाणात
धुरळनी करावी. (०६/११/२०१२)

सुयफ
 ु लाचे <पकास िनयमीत पाणी jावे. पाने खाणा-या
आGण केसाळ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास
िमथील पॅरािथऑन २ ट'के भुकट@ हे 'टर@ २५ कलो या
ूमाणात धुरळनी करावी. ( २०/११/२०१२)

या कड@ या िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस २० िमली कंवा
अॅसीफेट २० मॅम कंवा अॅिसटामाृ^ड ४ मॅम ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (०९/१०/२०१२)
कापुसाची वेचणी सकाळ या वेळात करावी. कापुस एक
दोन दवस उ.हात वाळवुन साठवन करावी.
(२३/१०/२०१२)
आठवडयात

हलका

वेचणी

ते

मयम

ःवपाचा

पाऊस

लवकरात

लवकर

कन

sयावी.

(३०/१०/२०१२)

कापुस

वेगवेगळा

साठवावा.

<वब^साठ_

पह?या व दस
ु -या वेचणीचा कापुस वेगवेगळा पाठवावा.
यामुळे कापसास योvय भाव िमळे ल. (०६/११/२०१२)

संऽा मोसंबी फळातील रस शोषन करणा-या पतंगाचा
ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस
२५ ईसी १६ िमली कंवा 'लोरोपार@फॉस २० ईसी २५
िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
फळांची काढणी करावी. बागेस िनयमीत पाणी jावे.
(०९/
०९/१०/
१०/२०१२)
२०१२)
ूकार

िमली

ूित

१०

िलटर

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. <पकास िनयमीत १५
दवसाचे अंतराने पाणी jावे. (०९/
०९/१०/
१०/२०१२)
२०१२)
पे या प'व फळांची काढणी करावी. फळांची ूतवार@
कन <वबसाठ_ [लाःट@क या कॅरट मधुन बाजार पेठेत
पाठवावी. (२३/
२३/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

ूित

१०

िलटर

(३०/१०/२०१२,

पा"यात

िमसळु न

२७/११/२०१२

फवारणी

करावी.

,०६/११/२०१२

व

२०/११/२०१२)

घेउन

संऽा

मtसबीमये

जिमनीत ३० दवसाचा तर मयम भार@ जिमनीत ५० ते
६० दवसाचा ताण jावा. (२३/
२३/१०/
१०/२०१२ व ३०/
३०/१०/
१०/२०१२)
२०१२)
ूकार

कन <वबसाठ_ [लाःट@क या कॅरट मधुन बाजार पेठेत
पाठवावी. (२७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२
पे या प'व फळांची काढणी करावी. फळांची ूतवार@
कन <वब^साठ_ [लाःट@क या कॅटरस मधुन बाजार पेठेत

पपई
फळांची काढणी नंतर ूतवार@ कन फळ बाजार पेठेत
पाठवावी. पपईचे <पकात <वषानुज.य रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास 'लोरोपायर@फॉस २० ईसी २५
िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(०९/
०९/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

<वचारात

अंबब
े हार धर"यासाठ_ बागेचे पाणी बंद करावे. हल'या

जिमनीचा

१०

पाठवावी. (१५/
१५/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

िलंबुवगnय <पके

जिमनीचा

मॅलेथीऑन

पे या प'व फळांची काढणी करावी. फळांची ूतवार@

कापसाची वेचणी सकाळचे वेळ@ करावी. पह?या व दस
ू वेचणीचा

िनयंऽणासाठ_

ट'का बोडhिमौण कंवा कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम

हो"याची श'यता आहे . कापसाची ूत खराब होऊ नये

या

कामे पुण कन sयावीत. (०६/
०६/११/
११/२०१२)
२०१२)

पेचे बागेत फळमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

कापुस <पकात पांढ-या माशीचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

Bहणुन

६० दवसाचा ताण jावा. ताणाचे काळात अंतरमशागतीची

पे

कापुस

या

जिमनीत ३० दवसाचा तर मयम भार@ जिमनीत ५० ते

<वचारात

घेउन

संऽा

मtसबीमये

अंबब
े हार धर"यासाठ_ बागेचे पाणी बंद करावे. हल'या
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पपई या प'व फळांची काढणी करावी.

फळांची ूतवार@

कन <वबसाठ_ बाजार पेठेत पाठवावी. (२३/
२३/१०/
१०/२०१२
व ३०/
३०/१०/
१०/२०१२ )
पपई या

प'व

फळांची

काढणी

करावी.

फळे

<पक<व"यासाठ_ रासायिनक पदाथाzचा वापर न करता

पारं पार@क पदतीने फळे <पकवून <वबसाठ_ बाजार पेठेत
पाठवावेत. (२७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२)

डांिळबाचे बागेत रसशोषन करणा-या कड@ंचा ूादभ
ू ाव

पपई या प'व फळांची काढणी करावी.

फळांची ूतवार@

कन <वबसाठ_ बाजार पेठेत पाठवावी. पुढ@ल वषा या
रमजान ईद कर@ता फळे िमळ"यासाठ_ या आठवडयात
पपईची लागवड करावी. यासाठ_ तैवान ७८६ या वानाची
िनवड करावी. (०६/
०६/११/
११/२०१२ व २०/
२०/११/
११/२०१२)
२०१२)
पपई या

प'व

फळांची

काढणी

करावी.

िमली कंवा थायािमथो'झाम ३ मॅम कंवा डायिमथोएट
१० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. ( ०८/०२/२०१३)
डांिळबाचे बागेत रसशोषन करणा-या कड@ंचा ूादभ
ू ाव

फळे

<पक<व"यासाठ_ रासायिनक पदाथाzचा वापर न करता
पारं पार@क पदतीने फळे <पकवून <वबसाठ_ बाजार पेठेत
पाठवावेत. ( २७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२)

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ इिमडा'लोूीड ३
िमली कंवा थायािमथो'झाम ३ मॅम कंवा डायिमथोएट
१० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (१५/०२/२०१३)
डांिळबाचे बागेत रसशोषन करणा-या कड@ंचा ूादभ
ू ाव

डािळं ब
डािळं बा या मृगबहाराची फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त.
चालु हवामानात ते?या रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून ये"याची
श'यता आहे . ूितबंधामक उपायासाठ_ डािळं ब बागेत १
(१९/१०/२०१२ व ०९/११/२०१२)

व

ते?या

िमली कंवा थायािमथो'झाम ३ मॅम कंवा डायिमथोएट
१० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (२२/०२/२०१३)

आंwया या बागेस पाणी दे णे बंद करावे. आंwयावर@ल

(२३/
२३/११/
११/२०१२ व ३०/
३०/११/
११/२०१२)
२०१२)
ठपके

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ इिमडा'लोूीड ३

आंबा

डािळं बाचे बागेस िनयिमत पाणी jावे.

पानावर@ल

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ इिमडा'लोूीड ३

तुडतुडे व खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस
रोगाचे

िनयंऽणासाठ_

२५ िमली अिधक १० िमली ःट@कर ूित १० िलटर

बोडhिमौण १ ट'का ची फवारणी करावी. फुलकडयां या

पा"यात िमसळु न खोडासह@त संपुण झाडावर फवारणी

िनयंऽणाकर@ता फूोिनल ५ ट'के २० िमली १० िलटर

करावी. (३०/१०/२०१२)

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. ( १४/१२/२०१२)
आंबे बहार धरले?या डािळं बाचे बागेत अंतर मशागतीची
कामे पुण करावीत. बाग ःव छ ठे वुन खोडावर बोडh पेःट
लावावे. (२१/१२/२०१२ व २८/१२/२०१२)
आंबेबहार धरले?या बागेत ३० कलो शेणखत ३२५ मॅम
नऽ आGण २५० मॅम ःफुरद व पालाश ूित झाड दे ऊन
पाणी jावे. (०४/०१/२०१३)
फाळांची िनयमीत कढणी करावी. आंबेबहार घे"यात येणाया बागेस िनयमीत पाणी jावे.
(११/०१/२०१३ व ०१/०२/२०१३)

64 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

न<वन लागवड केले?या आंwया या बागेस िनयमीत पाणी
jावे. जु.या आंwया या बागेचे पाणी दे णे बंद ठे वावे.
आंwयावर@ल तुडतुडे व खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_
डायिमथोएट ३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न खोडासह@त संपूण झाडावर फवारणी करावी.
(२७/११/२०१२)
आंwया या बागेस पाणी दे णे बंद करावे. आंwयावर@ल
तुडतुडे व खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस
२५ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न खोडासह@त
संपुण झाडावर फवारणी करावी. (०६/११/२०१२)

न<वन लागवड केले?या आंwया या बागेस िनयमीत पाणी

पीपीएम या ूमाणात फवारणी करावी. न<वन लागवड

jावे. जु.या आंwया या बागेचे पाणी दे णे बंद ठे वावे.

केले?या

आंwयावर@ल तुडतुडे व खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_

कलमावर सावली तयार करावी. (२६/०२/२०१३)

डायिमथोएट ३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न खोडासह@त संपूण झाडावर फवारणी करावी.

आंबा

ऊ.हापासून

िनयंऽणासाठ_

इिमडा'लोूीड

३

आंwयावर@ल मोहोराचे तुडतुडे व इतर रस शोषण करणा-या

ूित

झाडावर फवारणी करावी. ( ०१/०१/२०१३)

पा"यात

िमसळु न

खोडासह@त

संपुण

इिमडा'लोूीड

३

मीली

कंवा

थायािमथॉ'झाम ३ मॅाम कंवा डायिमथोएट १० िमली
ूित

१०

िलटर

पा"यात

झाडावर फवारणी करावी.

िमसळु न

खोडासह@त

संपुण

( ०१/०१/२०१३)

येत आहे . िनयंऽणासाठ_ कॉिल'झीन २ मीली १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. आंwया या झाडा या
आळयाभोवती आछादन करावे व बागेस िनयमीत पाणी
jावे. ( १५/०१/२०१३)

पा"यात

िमसळु न

इमीडा'लोूीड

३

मीली

कंवा

थायामीथो'झाम ३ मॅम कंवा डायमेथोएट १० मीली
अिधक पा"यात <वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.न<वन लागवड
केले?या आंबा बागेत कंलमाना उ.हापासुन संर,णासाठ_
सावली करावी. कलमाना ठबक

खोडासह@त

संपुण

येत आहे . िनयंऽणासाठ_ कॉिल'झीन २ मीली १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. आंwया या झाडा या
आळयाभोवती आछादन करावे व बागेस िनयमीत पाणी
jावे. ( १५/०१/२०१३)

िनयंऽणासाठ_

इमीडा'लोूीड

ारे

पाणी

दे "याची

Hयवःथा करावी.(०५/०२/२०१३ व १२/०२/२०१३)
मागील आठवडयात झालेलया वादळ@ पावसामुळे

मीली

कंवा

अिधक पा"यात <वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.न<वन लागवड
केले?या आंबा बागेत कंलमाना उ.हापासुन संर,णासाठ_
ारे

पाणी

दे "याची

Hयवःथा करावी.(०५/०२/२०१३ व १२/०२/२०१३)
मागील आठवडयात झालेलया वादळ@ पावसामुळे

हवेतील

आि तेचे ूमाण वाढ?यामुळे आंबा <पकात मोहरावर भुर@
रोगाचा ूादभ
ु ाव दसुन

येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_

हे 'झॉकोनॅझोल २ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. लहान फळांची गळ थांब<व"यासाठ_ आंबा
<पकात नॅपथॅिलन अॅिसट@क अॅसीड या संजीवकाची १०
पीपीएम या ूमाणात फवारणी करावी. न<वन लागवड

हवेतील

आि तेचे ूमाण वाढ?यामुळे आंबा <पकात मोहरावर भुर@
येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_

हे 'झॉकोनॅझोल २ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. लहान फळांची गळ थांब<व"यासाठ_ आंबा
<पकात नॅपथॅिलन अॅिसट@क अॅसीड या संजीवकाची १०
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३

थायामीथो'झाम ३ मॅम कंवा डायमेथोएट १० मीली

सावली करावी. कलमाना ठबक

आंबा मोहरावर तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

रोगाचा ूादभ
ु ाव दसुन

िलटर

आंबा मोहरावर तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

आंwयाचे <पकात मोहरावर भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

िनयंऽणासाठ_

१०

आंwयाचे <पकात मोहरावर भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

आंwया या मोहरावर तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
िनयंऽणासाठ_

कंवा

झाडावर

फवारणी करावी. (११/१२/२०१२)

यां या

मीली

थायािमथॉ'झाम ३ मॅाम कंवा डायिमथोएट १० िमली

कड@ं या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १०
िलटर

संर,णासाठ_

आंwया या मोहरावर तुडतुडयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
यां या

( २०/११/२०१२ व २७/११/२०१२)

कलमाचे

केले?या

आंबा

कलमाचे

ऊ.हापासून

संर,णासाठ_

कलमावर सावली तयार करावी. (२६/०२/२०१३)
भाजीपाला
टोमॅटो

,फुलकोबी,

पताकोबी,कांदा

भाजीपा?याची

पुनर

लागवड करावी. लसुन, मेथी, कोथीबीर यांची लागवड

करावी. िमरची भाजीपाला <पकात चुरडा मुरडा रोगाचा

भाजीपाला <पकांवर@ल करपाआGण <वषाणुज.य रोगांचा

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . िनयंऽणसाठ_ फूोनील ५

ूसार

ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

िनयंऽणासाठ_

करावी. (०९/
०९/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

मॅम+मmकोझेब २५ मॅम + मोनोबोटोफॉस १५ िमली ूित

कोबीवगnय भाजीपा?याची पुनर लागवड करावी. लसुन,
मेथी, कोथीबीर, यांची लागवड करावी. िमरची भाजीपाला

१०

करणा-या

आGण

नागअळ@

पा"यात

िलटर

पा"यात

या

कड@ या

िमसळणारा
िमसळु न

गंधक२५

फवारणी

करावी.

(११/
११/१२/
१२/२०१२)
२०१२)

<पकात चुरडा मुरडा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

भाजीपाला

िनयंऽणसाठ_ फूोनील ५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर

<वषाणुज.य रोगांचा ूसार करणा-या आGण नागअळ@ या

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२३/
२३/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

कड@ या

कोबीवगnय भाजीपा?याची पुनर लागवड करावी. लसुन,
मेथी, कोथीबीर, यांची लागवड करावी. लसनाची लागवड
या आठवडयात पुण करावी. यासाठ_ ःवेता, गोदावर@ या
वाणाची िनवड करावी. हे 'टर@ ४०० ते ५०० कलो लसुन
कांड@चा पावर करावा. िमरची भाजीपाला <पकात चुरडा
मुरडा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . िनयंऽणसाठ_
फूोनील ५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. ( ३०/
३०/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

<पकांवर@ल

करपा आGण

िनयंऽणासाठ_

शायडे मॉफ

भुर@
२५

रोग
मॅम

तसेच
अिधक

डायिमथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. (०१/०१/२०१३)
वेलवगnय उ.हाळ@ भाजीपा?यांची लागवड करावी. उ.हाळ@
भ\ड@ या लागवड@साठ_ परभणी बांती जाती िनवड करावी.
भ\ड@ची लागवड ४५ x १० स\.मी. अंतरावर करावी.
( १५/
१५/०१/
०१/२०१३)
२०१३)
टरबुज

व

खरबुज

<पकास

िनयमीत

पाणी

दयावे.

फळमाशीचा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास मोनोबोटोफॉस
मेथी, पालक, कोथीबीर, यांची लागवड करावी. िमरची

१५ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

भाजीपाला <पकात चुरडा मुरडा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

करावी. (०५/
०५/०२/
०२/२०१३ व १२/
१२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

येत आहे . िनयंऽणसाठ_ फूोनील ५ ट'के २० िमली ूित
१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२)

वेलवगnय

भाजीपाला

<पकांचे

वेलीस

योvय

वळण

दे "यासाठ_ मांडव कंवा तारे चा वापर करावा. टरबुज व
खरबुजांची फळे तडकुनयेत Bहणुन िनयमीत पाणी दे "यात

कोबीवगnय भाजीपाला <पकास नऽचा ह[ता दे "यात यावा.
मेथी, पालक, कोथीबीर, यांची लागवड करावी. िमरची
भाजीपाला <पकात चुरडा मुरडा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून
येत आहे . िनयंऽणसाठ_ फूोनील ५ ट'के २० िमली ूित
१० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(०६/
०६/११/
११/२०१२ व ०९/
०९/११/
११/२०१२)
२०१२)

यावे. (२६/
२६/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
उ.हाळा
हाळा २०१२२०१२-१३
रwबी oवार
वार
रwबी oवार@चे पीक काढणीचे अवःथेत आहे . oवार@ची
कापनी करावी. कापलेले पीक पुण वाळ?यानंतर कनसे
खुडुन sयावीत. मळणी यंऽाारे काढणी करावी. काढलेली

मेथी, पालक, कोथीबीर, यांची लागवड करावी. िमरची

oवार@

भाजीपाला <पकात चुरडा मुरडा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

(०१/०३/२०१३,०८/०३/२०१३ व १५-०३-२०१३)

उ.हात

पुण

वाळवुन

साठवण

करावी.

येत आहे . िनयंऽणसाठ_ फूोनील ५ ट'के २० िमली ूित
१० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

काढणी केलेले oवार@चे धा.य चार ते पाच दवस उ.हात

(२०/
२०/११/
११/२०१२ व २७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२)

वाळवुन

साठवण

करावी.

कड@ंचा

ूादभ
ू ाव

होणार
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Bहणजेसाठवणीचे
नाह@.

वाळले?या

काळात
धा.यात

आि ताचे

ूमाण

८-१०

ट'के

असावे.

यामुळे

कड

केओिलन ची फवारणी करावी. (०१/०३/२०१३,

लागणार नाह@. (२६/०३/२०१३)

०८/०३/२०१३ व १५-०३-२०१३)

काढणी केलेले oवार@चे धा.य उ.हात वाळवुन साठवण

मृगबाग : जुन मये लागवड केलेले केळ@चे पीक घड

करावी. वाळले?या धा.यात आितच
े े ूमाण ८-१० ट'के

वाढ@चे अवःथेत आहे . उ.हा या तीवृतेमुळे घड खराब होउ

राह@ल.

नयेत Bहणुन घड केळ@चे पानाने कंवा करटे न/कागदाने

या

ूमाणात

वाळव?यास

साठवणीत

कड@ंचा

ूादभ
ू ाव येणार नाह@.(०२/०४/२०१३ व ०९/०४/२०१३)

झाकुन sयावेत. कांदेबाग : पीक िनसवनी अवःथेत आहे .

उ.हाळयात व पावसाळया या सुवातीस जनावरांना हरवा

बागेस िनयमीत पाणी jावे. बागेत २५ ते ३० मायबॉन

चारा उपलwध हो"यासाठ_oवार@/बाजर@/मका इयाद@ चारा

जीडचे

<पकां या वाणाची Gजथे पाणी उपलwध असेल तेथे पेरणी

अ छादनासाठ_

करावी. (२३/०४/२०१३)

कर"यासाठ_

पॉलीइथीलीन
८

वापर
ट'के

मलचा
करावा.

कंवा

बायोमासचा

पणउछझन

केओिलनची

दर

फवारणी

कमी
करावी.

(२२-०३-२०१३)
खर@प oवार@चे लागवड@साठ_ मयम ूती या जमीनीची
िनवड कन पुवम
 शागतीची कामे या आठवडयात पुण

जुन मये लागवड केलेले मृगबाग केळ@चे पीक घड

कन

वाढ@चे अवःथेत आहे . उ.हा या तीवृतेमुळे घड खराब होउ

sयावीत.खर@प

सीएसएच-१६

oवार

पेरणीसाठ_

सीएसएच-२५

या

नयेत Bहणुन घड केळ@चे पानाने कंवा करटे न/कागदाने

वाणांची उपलwध कन ठे वावी. बाजर@चे लगवड@साठ_

झाकुन sयावेत. बागेस िनयमीत आठ दवसाचे अंतराने

हल'या ते मयम ूकार या जमीनीची िनवड कन पुव

पाणी दयावे. कांदेबाग लागवड केले?या केळ@ <पकाची

मशागतीची

लागवड@साठ_

िनसवनी अवःथा आहे . बागेस िनयमीत पाणी jावे. बागेत

जीएचबी-५५८, सदा, सबुर@ व एएचबी १६६६ (ूितमा)

२५ ते ३० मायबॉन जीडचे पॉलीइथीलीन मलचा कंवा

या वाणापैक^ एका वाणाची उपलwधी कन ठे वावी.

बायोमासचा अ छादनासाठ_ वापर करावा. पणउछझन दर

(२८/
२८/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

कमी कर"यासाठ_ ८ ट'के केओिलनची फवारणी करावी.

कामे

पुण

कन

(परभणी

सीएसएच-१४,
साईनाथ)

sयावीत.

करडई
करडईचे पीक काढणी या अवःथेत आहे . करडई <पकाची
कापनी कन उ.हात पुण वाळ?यानंतर मळणी यंऽाारे
काढणी करावी.
(०१/
०१/०३/
०३/२०१३,
२०१३,०८/
०८/०३/
०३/२०१३ व १५१५-०३०३-२०१३)
२०१३)
गहू
गHहाचे पीक काढणी या अवःथेत आहे . गHहाची कापनी
कन पीक पुण वाळ?यानंतर मळणी यंऽाारे काढू न गहू
उ.हात पुण वाळवुन साठवण करावी.
(०१/
०१/०३/
०३/२०१३,
२०१३,०८/
०८/०३/
०३/२०१३ व १५१५-०३०३-२०१३)
२०१३)

जुन

मये

लागवड

केले?या

मृगबागेचे

घड

काढणी

अवःथेत आहे त. अशा घडांची काढणी कन मुय झाड
बुडापासुन काढु न टाकावे. कांदेबाग िनसवणी अवःथेत
आहे त.

अशा

बागेस

िनयमीत

पाणी

दयावे.

बागेत

अ छादन करावे. बागेतील वाळलेले पाने काढू

नयेत.

पणउसजन कमी Hहावे Bहणुन ८ ट'के केओिलन ची
फवारणी करावी. (१२-०४-२०१३)
स[ट\ बर मह.यात लागवड केलेले केळ@चे पीक घड वाढ@चे
अवःथेत

आहे . <पकास िनयमीत

पाणी jावे. बागेत

अ छादनाचा वापर करावा. घडांची ूत खराब होउ नये

केळ@
•

(०५०५-०४०४-२०१३)
२०१३)

केळ@चे <पकास िनयमीत पाणी jावे. पानाारे होणारे
पनhतसज
केळ@चे <पकात ८ टक् के
् न कमी करणयासाठ_
्
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Bहणुन घड केळ@चे पानानी झाकुन sयावेत. पनउतसज
् न
कमी Hहावे Bहणुन ८ ट'के केओलीनची फवारणी करावी.
वाळलेले केळ@ंची पाने काढु नयेत. (०३-०५-२०१३)

आंबेबहाराची

फळ

आहे त.

अवःथेत आहे . या अवःथेत बागेस िनयमीत ६ ते ७

वाढ@साठ_ िमकने?फ ३२ या सुआम अ.न िHयाची २५ मॅम

दवसा या पाणी jावे. केळ@चे घड पानाने झाकुन sयावेत.

ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

बागेत

(२२२२-०३०३-२०१३)
२०१३)

केळ@चे

खोडावर@ल

Hयवःथा

करावी.

बागेस

िनयमीत

वापर करावा.

दे "याची

अवःथेत

स[ट\ बर मह.यात लागवड केलेले केळ@चे पीक घड वाढ@चे

अ छादनाचा

पाणी

वाढ@ या

फळाचे

वाळलेले पाने काडु नयेत. पनउसजन कमी कर"यासाठ_
८ ट'के केओलीनची फवारणी करावी. (१०-०५-२०१३)

आंबेबहाराची

फळ

वाढ@ या

अवःथेत

आहे त.

बागेस

िनयमीत पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. नवीन बागेचे
केळ@ या मृगबाग लागवड@साठ_ मयम ते भार@ पा"याचा

उ.हापासुन संर,णासाठ_ कलमांना सावली करावी.

उतम िनचरा होणा-या जमीनीची िनवड कन जमीनीची

(०५-०४-२०१३)

पुवम
 शागत या आठवडयात पुण कन sयावी. शेवट या
वखरणी पुवn हे 'टर@ २५ गाडया चांगले कुजलेले शेणखत

आंबेबहाराची

जमीनीत िमसळु न sयावे. स[ट\ बर मह.यात लागवड

िनयमीत पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. नवीन बागेचे

केलेले

उ.हापासुन

केळ@चे

अवःथेत

सjा

पीक

घड वाढ@चे

कमाल

व

अवःथेत

कमान

आहे . या

तापमान

अिधक

अस?यामुळे केळ@चे <पकास भरपूर पाणी jावे. केळ@चे घड

फळ

वाढ@ या

संर,णासाठ_

अवःथेत
कलमांना

आहे त.
सावली

बागेस
करावी.

आळयातुन अ छादन व एकाGमक पाणी िनयोजन करावे.
(१२-०४-२०१३)

पानाने झाकुन sयावेत बागेत अ छादन करावे. केळ@चे
झाडावर@ल वाळलेले पाने काढू न नयेत. (१७-०५-२०१३)

आंबेबहाराची

फळे

वाढ@ या

अवःथेत

आहे त.

बागेस

िनयमीत पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. नवीन बागेचे
केळ@ या मृगबाग लागवड@साठ_ मयम ते भार@ पा"याचा

उ.हापासुन

संर,णासाठ_

कलमांना

सावली

करावी.

उतम िनचरा होणा-या जमीनीची िनवड कन जमीनीची

आळयातुन अ छादन व एकाGमक पाणी िनयोजन करावे.

पुवम
 शागत या आठवडयात पुण कन sयावी. शेवट या

डािळं बाचे बागेत फुलकडयांचा ूादभ
ु ाव दसुन येत आहे .

वखरणी पुवn हे 'टर@ २५ गाडया चांगले कुजलेले शेणखत

यांचे िनयंऽणासाठ_ फूोनील ५ ट'के २० िमली कंवा

जमीनीत िमसळु न sयावे. स[ट\ बर मह.यात लागवड

अिसटामाूीड २० ट'के २ मॅम ूित१० िलटर पा"यात

केलेले

िमसळु न फवारणी करावी. (०३-०५-२०१३)

केळ@चे

अवःथेत

सjा

पीक

घड वाढ@चे

कमाल

व

अवःथेत

कमान

आहे . या

तापमान

अिधक

अस?यामुळे केळ@चे <पकास भरपूर पाणी jावे. केळ@चे घड

आंबेबहाराची फळे सया वाढ@ या अवःथेत आहे . Bहणुन

पानाने झाकुन sयावेत बागेत अ छादन करावे. केळ@चे

बागेस

झाडावर@ल वाळलेले पाने काढू न नयेत. (२४-०५-२०१३)

डािळं बा या बागेस अ छादन करावे. एक वष वयाचे

िनयमीत

पाणी

दे "याची

Hयवःथा

कलमांना

उ.हापासुन

संर,णासाठ_

डािळं ब

अळयात

अ छादन

करावे.

डांिळबाचे बागेत तुडतुडयांचा व मावा कड@चा ूादभ
ू ाव

लागवड@साठ_ हल'या ते मयम ूकार या जिमनीची

दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ इिमडा'लोूीड ३

िनवड कन खडडे खोदन
ु sयावेत.(१०-०५-२०१३)

न<वन

सावली

करावी.
करावी

व

डािळं बा या

िमली कंवा थायािमथो'झाम ३मॅम कंवा डायिमथोएट १०
िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

आंबेबहाराची फळे सया वाढ@ या अवःथेत आहे . Bहणुन

(०१/०३/२०१३,०८/०३/२०१३ व १५-०३-२०१३)

बागेस

िनयमीत

पाणी

दे "याची

Hयवःथा

करावी.

डािळं बा या बागेस अ छादन करावे. एक वष वयाचे
कलमांना
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उ.हापासुन

संर,णासाठ_

सावली

करावी

व

अळयात

अ छादन

करावे.

न<वन

डािळं बा या

आंबेबहारांची

फळे

काढणीस

तयार

झाली

असलयास
्

लागवड@साठ_ हल'या ते मयम ूकार या जिमनीची

फळांची काढणी करावी व ूतवार@ कनच बाजारपेठेत

िनवड कन खडडे खोदन
ु sयावेत. (१७-०५-२०१३)

पाठवावीत
उ.हापासुन

आंबेबहाराची फळे

काढणी या अवःथेत आहे . फळांची

एक

कंवा

संर,णासाठ_

दोन

वष

सावली

वयांचे

कलमांना

करावी.

आळयात

आ छादन करावे. व कलमाना िनयमीत पाणी jावे. (२४-

िनयमीत काढणी कन ूतवार@ कनच बाजार पेठेत

०५-२०१३)

पाठवावीत. डाळ@ंबा या मृग बहारासाठ_ आळयाची बांधणी

िसताफळाचे

कन sयावीव आळयात १० ते १५ कलो चांगले कुजलेले

बागेत <पठया ढे कून (मीली बग) कड@चा ूादभ
ू ाव दसून

शेणखत िमसळु न jावे. एक ते दोन वष वया या कलमांचे

येत

उ.हापासुन संर,णसाठ_ रोपांवर सावली करावी. आळयात

ईमीडा'लो<ूड ३ मीली कंवा 'लोरोपायर@फॉस ३० मीली

अस?यास

पालापाचोळयाचे अ छादन करावे व कलमांना िनयमीत

कंवा िनंबोळ@ तेल ३० मीली ूित १० िलटर पा"यात

पाणी jावे. (२४-०५-२०१३)

िमसळु न फवारणी करावी. एका आड एक वर@ल ूमाणे
फवारणी करावी.

थायािमथॉ'झाम

३

मॅम

कंवा

(२४-०५-२०१३)

िचकु
िचकु या बागेस िनयमीत पाणी jावे. अ छादन बरोबरच

अंजीर

ठबक व मडका िसंचन पदतीचा अिधकधीक वापर

फळांचे प,ापासुन संर,णासाठ_ बागेत नेट चा वापर

करावा. (०१/०३/२०१३ व ०८/०३/२०१३)

करावा. प'व फळांची िनयमीत काढणी कन फळांची
ूतवार@ करावी व फळे कोगेटेड बॉ'सेस कंवा सिचि

िचकु या बागेस िनयमीत पाणी jावे. अ छादन बरोबरच

कागद@ पेटयामधुन बाजार पेठेत पाठवावीत.

ठबक व मडका िसंचन पदतीचा अिधकधीक वापर

(२२-०३-२०१३ व ०५-०४-२०१३)

करावा. न<वन लागवड केले?या कलमांना सावली करावी.
(१५-०३-२०१३)

कागद@ िलंबु
आंबेबहाराची फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त. बागेस ठबक

बागेस िनयमीत पाणी दे "याची Hयवःथा करावी.

अथवा मटका िसंचन पदतीने पाणी jावे. फळां या

(२२-०३-२०१३ व ०५-०४-२०१३)

वाड@साठ_ बागेत िमकने?फ ३२ या सुआम अ.न िHयाची
फवारणी केली नस?यास २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

बागेस िनयमीत पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. नवीन

िमसळु न फवारणी करावी. (०१/०३/२०१३, ०८/०३/२०१३

लागवड

व १५-०३-२०१३)

केले?या

कलमांचे

उ.हापासून

संर,णासाठ_

कलमांना सावली करावी. आळयात अ छादन करावे.
(१२-०४-२०१३ व ०३-०५-२०१३)

हःत

आंबेबहार घेतले?या शेतक-यांनी िचकु या बागेस िनयमीत
पाणी

दयावे.

एक

वष

वयाचे

कलमांना

उ.हापासुन

संर,णासाठ_ सावली करावी व अळयात अ छादन करावे.
जुन-जुलै मये लागवड कर"यासाठ_ जिमनीची िनवड
कन खडडे

कन sयावेत.(१०-०५-२०१३ व १७-०५-

२०१३)
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बहारां या

फळांची

िनयमीत

काढणी

करावी.

आंबेबहारा या फळांचे वाढ@साठ_ िमकने?फ ३२ सुआम
अ.निHयाची

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

फवारणी करावी. बागेस २०० मॅम नऽ ूित झाड दे उन
पाणी jावे. दनांक – २२-०३-२०१३
आंबेबहारा या फळाचे वाढ@साठ_ बागेस आठ दवसाचे
अंतराने पाणी दयावे. (०५-०४-२०१३ ,१२-०४-२०१३ व
०३-०५-२०१३)

बागेस िनयमती पाणी दयावे. काढणीसाठ_ तयार झाले?या

सुऊसाचे <पकास नऽाचा दस
ु रा ह[ता दला नस?यास

फळांची िनयमीत काढणी कन ूतवार@ करावी.

नऽाचा ८७ कलो ूित हे 'टर दे ऊन पाणी दे "यात यावे.

(१०-

०५-२०१३, १७-०५-२०१३)

पाणी दे "यासाठ_ ठबक िसंचन पदतीचा अवलंब करावा.
oयामुळे ६० ट'के पा"याची बचत होईल. ठबक िसंचन

आंबे बहरांचे फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त. बागेस फळांचे

पदतीचा अवलंब के?यास खता या माऽेत २० ट'के

वाढ@साठ_ िनयमीत योvय ूमाणात पाणी jावे. (२४-०५-

ब चत होते. ऊसाचे <पकात खोडकड@चा ूादभ
ु ाव दसुन

२०१३)

येत आहे . या या

िनयंऽाणासाठ_ 'लोरोपायर@फॅास २०

ट'के २५ िम.ली. कंवा सायफरमेाीन १० ट'के १३ िमली
फुलशेती

कंवा 'वीनाल फॉस २५ ट'के २० िमली ूती १० िलटर

फुलांची काढणी सकाळचे वेळ@ कन बाजार पेठेत ूतवार@

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१२/०३/२०१३)

कन पाठवावी oयामुळे फुळांना चांगला भाव िमळे ल.
(०१/०३/२०१३,०८/०३/२०१३ व १५-०३-२०१३)

ऊसाचे <पकात खोडकड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
या या िनयंऽणासाठ_ <पकास पा"याचा ताण बसणार

मोगर, गुलाब व जीलाडuया फुलांची िनयमीत काढणी

नाह@ याची काळजी sयावी. <पकात अ छदनाचा वापर

सकाळचे वेळेस कन बाजार पेठेत पाठवावीत.(२२-०३-

करावा. उसाचे <पकात बाळबांधनी करावी. G'वनॉलफॉस

२०१३)

६० िमली कंवा 'लोरोपायर@फॉस ६० िमली ूित १० िलटर
पा"यातून

फवारणी

करावी.

पानाारे

होणा-या

मोगरा, गुलाब व गेलाडuया फुलांची िनयमीत काढणी

बांपउसझनाचा दर कमी कर"यासाठ_ <पकात केवोिलन

सकाळचे वेळेस कन बाजार पेठेत पाठवावीत.

६

(१२-०४-२०१३)

(१९/०३/२०१३)

मोगरा या फुलकळयाची दप
ु ार@ काढणी करावी व सकाळ@

पा"याची उपलwधता जमीनीचा ूकार व <पकाची अवःथा

बाजारपेठेत <वब^साठ_ पाठवावीत. (०३-०५-२०१३)

व गरज <वचारात घेउन उसाचे <पकास पाणी jावे.

मॅम

१०

िलटर

पा"यातुन

फवारणी

करावी.

पा"याची उपयु'ता वाढ<व"यासाठ_ (ओल ठक<व"यासाठ_)
गुलाब,मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

<पकास अ छादनाचा वापर करावा अ छादनासाठ_ पाचट

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ पा"याचा उतम िनचरा

गHहाचा

भूसा

होणा-या जिमनीची िनवड कन जिमनीची पुवम
 शागत

(२६/०३/२०१३)

व

इतर

काड@कच-याचा

वापर

करावा.

कन sयावीत. (१०-०५-२०१३,१७-०५-२०१३ व २४-०५२०१३)

उपलwध पाणी साठयात उसाचे पीक टकव"यासाठ_ एक

उस

आड एक सर@ पाणी jावे. उपलwध पाणीसाठा फारच कमी

सुऊसाचे <पकास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ८७ कलो ूित

अस?यास ठबक िसंचनाचा वापर करावा. <पकात पाचट

हे 'टर दे ऊन पाणी दे "यात यावे. पाणी दे "यासाठ_ ठबक

कंवा काड@कच-याचे अ छादन करावे oया शेतक-याकडे

िसंचन पदतीचा अवलंब करावा. oयामुळे ६० ट'के

पुढ@ल काळात पाणी उपलwध होत नस?यास उसाचे

पा"याची बचत होईल. ठबक िसंचन पदतीचा अवलंब

<पकांचा चारा Bहणुन उपयोग करावा. (०२/०४/२०१३ व

के?यास खता या माऽेत २० ट'के ब चत होते.

०९/०४/२०१३)

( ०५/०३/२०१३)
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ऊस <पकांस ठबक िसचंनाारे पाणी दयावे. हे ह@ श'य

तापमानातील

अकGःमक

वाढ

व

कोरडे

हवामानामुळे

नस?यास कमान सर@ आड सर@ पाणी दयावे. श'यतो

लहान फळांची गळ होत आहे . या या िनयंऽणासाठ_

जै<वक अधवट कुजलेले मG?चग टाकावे.(२३/०४/२०१३)

[लनोफ'स या संजीवकाची १० पीपीएम तीवृतेची फवारणी
करावी. (०९/०४/२०१३)

उसाचे <पकास एक आड एक सर@ ने पाणी jावे. पा"याची
उपलwधता फारच कमी अस?यास ठबक िसंचनाारे पाणी

एकामीक

दे "याची

झांडाचे सरं ,ण कर"यासाठ_ सावली करावी. अ छादनाचा

Hयवःथा

करावी.

उसाचे

<पकात

पाचट@चा

पाणी

िनयोजन

करावे.

उ.हापासुन

लहान

अ छादन Bहणुन वापर करावा.

वापर करावा. टँ करने पाणी दे त अस?यास ते <वह@र@त न

(०७/०५/२०१३ व १४/०५/२०१३)

सोडता टाक^त साठवावे कंवा लगेचच झाडांना दयावे.
(२३/०४/२०१३)

ऊस <पकास एक आड एक सर@ने पाणी jावे. पा"याची
उपलwधी कमी अस?यास ठबक िसंचनाचा वापर करावा.

पाडावर

<पकात

पाचट

झे?या या/खुड@ या

Bहणुन

करावा.

कंवा

काड@कच-याचा

खोडकड@चा

वापर

ूादभ
ू ाव

अ छादन

दसून

येत

आले?या

फळ
साहयाने

झाडावर@ल
काढणी

फळांची

करावी.

फळावर

अधा इं च दे ठ ठे वावा.फळे योvय वेंटणामये ठे वून बाजार

अस?यास िनयंऽणासाठ_ 'लोरोपायर@फॉस २० ट'के २५

पेठेत

<वब^साठ_

िमली कंवा सायपरमेाीन १० ट'के १३ िमली ूित १०

१४/०५/२०१३)

पाठवावे.

(०७/०५/२०१३

व

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२८/०५/२०१३)
काढणीस तयार झालेले आंबे झे?या या/खुड@ या साहयाने
आंबा

काढावीत. फळांची ूतवार@ कन फळे योvय वेःटनात

आंwयामधील

लहान

फळांची

गळ

थांब<व"यासाठ_

ठे वुन <वब^कर@ता पाठवावीत. (२८/०५/२०१३)

सुआमअ.निHय एन.ए.ए. १० पी.पी.एम तीोतेची फवारणी
करावी. न<वन लागवड केले?या आंबा कलमाना सावली

संऽा मोसंबीचे

करावी तसेच मटका पदतीने पाणी दे "याची Hयावःथा

संऽा

करावी. (०५/०३/२०१३ व १२/०३/२०१३)

वाच<व"यासाठ_ एकामीक पाणी िनयोजनाचा वापर करावा

मोसंबीचे

फळबाग

दंु काळ@

पfरGःथतीत

यासाठ_ बागेत आ छादन, मटका िसंचन , ठबक िसंचन
ढगाळ

हवामानामुळे बुरशीज.य रोगांची समःया वाढू

शकते. काबkडॅझीम ०.२५ ट'के फवारणी गरजे ूमाणे
दयावी. न<वन आंबा कलमांना सावली करावी.

अंशत:

ढगाळ

हवामानामुळे

(०५/
०५/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
संऽा

(१९/
१९/०३/
०३/२०१३ व २६/
२६/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
िनयमीत

व सबसरफेस िसंचन ईयाद@ पद@तचा अवलंब करावा.

मोसंबीचे

फळबाग

दंु काळ@

पfरGःथतीत

वाच<व"यासाठ_ एकामीक पाणी िनयोजनाचा वापर करावा
आंबा

<पकात

बुशnज.य रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . यामुळे
फळांची गळ होत आहे . बुशnज.य रोगाचा ूादभ
ू ाव कमी
कर"यासाठ_ बागेत काबkडाझीम ०.२५ ट'के ची फवारणी
करावी. लहान कलमांना सावली करावी व आळयात
काड@कच-याचे अ छादन करावे. (०२/०४/२०१३)

यासाठ_ बागेत आ छादन, मटका िसंचन , ठबक िसंचन
व सबसरफेस िसंचन ईयाद@ पद@तचा अवलंब करावा.
फळझाडांना बोडh िमौण लावावे. (१२/
१२/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
फळझाडांना

खोडावर

बोडhपेंट

लावावे.

फळबागेत

खोडाभोवती अ छादन करावे. oयामुळे बांपउसझन कमी
होउन पा"याची बचत होईल. उपलwध पा"याचे ूमाण
अयंत कमी असले?या ठकाणी मटका िसंचन पदतीने
फळबाग वाचवाHयात. (१९/
१९/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
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संऽामोसंबीचे

<पकात

अंबेबहार

धरल

अस?यास

फळे

काढु न टाका<वत. तसेच सुआम िसंचन पदतीचा वापर
कन फळबागा वाच<व"यात याHयात.((२६/
२६/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
संऽामोसंबीत अंबेबहार घेतला अस?यास झाडावर@ल फळे
कमी कन कंवा काढु न झाडावर@ल ताण कमी करावा व
बागा

वाच<व"यासाठ_

उपाय

योजना

करावी.

(०२/
०२/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

वेलवगnय

भाजीपाला

दे "यासाठ_

मांडव

<पकांचे
कंवा

वेलीस
तारे चा

योvय
वापर

वळण
करावा.

(२६/
२६/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
उ.हाळ@ भाजीपा?याची काढणी सकाळचे वेळ@ करावी व
लवकरात लवकर बाजारपेठेत पाठवावीत. (०२/
०२/०४/
०४/२०१३)
२०१३)
उ.हाळ@ भाजीपा?याची काढणी सकाळचे वेळ@ करावी व

आबेबहार घेतले?या फळ बागेस िनयमीत पाणी दयावे.

लवकरात लवकर बाजारपेठेत पाठवावीत.(( ०९/
०९/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

फळांची वाढ@चे सातय राख"यासाठ_ २५ मॅम सुआम
अ.निHय ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

बागायती ,ेऽात उ.हाळ@ भाजीपाला <पकांची लागवड

करावी. (०९/
०९/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

करावी. (२३/
२३/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

एकामीक पाणी िनयोजन ठबक, मडका िसंचन) करावे.

टरबुज व खरबुज प'व फळांची काढणी करावी. जुन-जुलै

मG?चगचा वापर करावा. दंु काळात बागा जग<व"यासाठ_
मोसंबी

संशोधन

अमलात

क\ि,बदनापुर यांनी दलेला स?ला

आणावा.

परावतकाचा

वापर

करावा.

(२३/
२३/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

तयार करावीत.((०७/
०७/०५/
०५/२०१३ व १४/
१४/०५/
०५/२०१३)
२०१३)
खर@प िमरची लागवड@साठ_ तयार कर"यात येत अस?यास

संऽा मोसंबीचे बागा वाच<व"यासाठ_ फळझाडावर@ल फळे
काढू न

मये मीरची लागवड@साठ_ सेड नेट मये मीरचीची रोपे

टाका<वत

बागेत

अ छादनाचा

वापर

करावा.

केओलीन ८ ट'के ची फवारणी करावी. जमीनीतील पाणी
धन ठे व"यासाठ_ जलश'तीचा वापर करावा.

िमरची

िनयमीत

पाणी

jावे.उ.हापासुन

संर,णासाठ_ वा'यावर सावली करावी. (२८/
२८/०५/
०५/२०१३)
२०१३)
कृ <ष अिभयां<ऽक^
जमीनीची

(०७/
०७/०५/
०५/२०१३ व १४/
१४/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

रोपांना

सुपीकता

वाढ<व"यासाठ_

व

दंु काळाचे

समायोजन

संऽामोसंबीचे मृगबागासाठ_ आळयात चांगले कुजलेले २५

जमीनीची

बांदबंदःती

कलो शेणखत ूती झाड आळयात मातीत िमसळु न jावे.

जलसंधारणासाठ_ शेततळयांची द
ु ःतीचे काम हाती sयावे.

(२८/
२८/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

(०५/
०५/०३/
०३/२०१३ व १२/
१२/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
फळबागेत

भाजीपाला
वेलवगnय

भाजीपाला

<पकांचे

वेलीस

योvय

वळण

दे "यासाठ_ मांडव कंवा तारे चा वापर करावा.

बुंयासभोवती

कर"यासाठ_

भ<वंयातील

कन

पाला

पावसाळयापुवn

sयावी.

पाचोळयाचे

ःथािनक

अ छादन

करावे. oयामुळे जमीनीतील पा"याचा बांपभवनाचा दर
कमी होईल व पा"याची बचत होईल.((१९/
१९/०३/
०३/२०१३)
२०१३)

टरबुज व खरबुजांची फळे तडकुनयेत Bहणुन िनयमीत

शेतीसाठ_ पा"याचा वापर काटे कोरपणे करावा. <पकांना

पाणी दे "यात यावे. (०५/
०५/०३/
०३/२०१३ व १२/
१२/०३/
०३/२०१३)
२०१३)

पाणी श'यतो सकाळ@ कंवा सायंकाळ@ jावे. Bहणजे

वेलवगnय
दे "यासाठ_

भाजीपाला
मांडव

<पकांचे
कंवा

वेलीस

योvय

तारे चा

करावा.((१९/
१९/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
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वळण
वापर

पा"याचे बांपीभवन कमी होउन पा"याची बचत होते.
(२६/
२६/०३/
०३/२०१३,
२०१३, ०२/
०२/०४/
०४/२०१३ व ०९/
०९/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

दंु काळा या झळा वारं वार बसु नयेत या कfरता माथा ते

हळद/आले <पकाची काढणी करावी. हळद/आले <पकाचे

पायथा एकामीक जलसंधारणाची कामे उदा. ओहळ, नाले

बे"यासाठ_ साठवण करने अस?यास झाडाचे सावलीमये

Gजंवत करणे, बांधबांदःती करणे, नाला बंड@गचे <व<वध

कंवा सेडनेटची सावली कन ढ@ग कन गोणपाटाने

पदतीने कामे करणे, साठवण तलाव करणे, यातील

झाकुन ठे वावे.(२२-०३-२०१३)

गाळ काढणे, शेततळे
छतावर@ल

पाणी

करणे, <वह@र@ पूनर भरणाची व

जमीनीत

मुर"याची

Hयवःथा

करणे

इयाद@ कामे वर@त हाती sयावीत. (२३/
२३/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

सर@वरं बा पदतीने लागवड केले?या <पकास हलके पाणी
दे उन

शेतीसाठ_ पा"याचा वापर काटे कोरपणे करावा. <पकांना
पाणी श'यतो सकाळ@ कंवा सायंकाळ@ jावे. Bहणजे
पा"याचे बांपीभवन कमी होउन पा"याची बचत होते.
(०३०३-०५०५-२०१३)
२०१३)
ए<ूल व मे मह.यात उ.हाची तीोता खुपच जाःत
असते. तर@ शेतकर@ बांधवांनी धा.याची वाळवणी कन
sयावी. जेनेकन धा.य साठ<वताना धा.याची नासाड@
होणार नाह@. (०७/
०७/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

वापसा

आ?यानंतर

बळ@राम

नांगराचे

साहयाने

हळद/आले <पकाची काढणी करावी. हळद/आले <पकाचे
बे"यासाठ_ साठवण करने अस?यास झाडाचे सावलीमये
कंवा सेडनेटची सावली कन ढ@ग कन गोणपाटाने
झाकुन ठे वावे. (०५-०४-२०१३)
काढणी केले?या हळद@ची ूबया कर"यासाठ_ हळद@चे
कंद कलई कंवा कुकर मये िशजवून उ.हात सुकवुन
sयावे व यानंतर सममये पॉलीस कन उ.हात वाळू न
साठवण करावी. यासाठ_ सहकार मायमातुन ूबया क\ि
उभार?यास शेतकर-यांना फायदा होईल. (१२-०४-२०१३)

शेत नांगरणीची कामे लवकरात लवकर आटोपून sयावीत.
मे मह.या या शेवट@ मा.सुन पूव पावसाची श'यता

वाळव"यासाठ_ घातलेली हळद पुण वाळली अस?यास

असते. यामुळे नांगरणीनंतर जी ढे कळे तयार होतात, ती

सममये साफ कन sयावी. साफ के?या नंतर परत एक

पह?या पावसामुळे बार@क होतात. बैलजोड@ने नांगरणी

दोन उन दे उन साठवण करावी अथवा <वब^कर@ता बाजार

करत अस?यास तर नांगरणी सकाळ या सऽात आटोपून

पेठेत पाठवावी. (०३-०५-२०१३)

sयावी. तसेच एकाGमक जल व मृद संधारणाची कामे या
हळद व आले लागवड@कर@ता मयम ूकार या श\ि@य

पंधरवाडयातच पूण करावीत. (१४/
१४/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

कबयु'त/पा"याचा

पपई
िनयमीत पाणी jावे.

अ छादनाचा वापर करावा. न<वन

लागवड केले?या रोपांना सावली करावी.

होणा-या

जिमनीची

िनवड कन पुव मशागतीची कामे या आठवडयात पुण
कन sयावीत. शेवट यावखरणी पुवn हे 'टर@ २५ गाडया
(१०१०-०५०५-२०१३ व १७१७-०५-२०१३)
२०१३)

न<वन लागवड केले?या रोपांना सावली करावी. <पकास
िसंचनाारे

बुंयाजवळ

िनचरा

शेनखत जिमनीत चागंले िमसळु न sयावेत.

(१२/
१२/०३/
०३/२०१३)
२०१३)

ठबक

उतम

पाला

पाणी

दे "याची

पाचोळयाचे

Hयवःथा

करावी.

अ छादन

करावे

(१९/
१९/०३/
०३/२०१३,
२०१३, २६/
२६/०३/
०३/२०१३ व ०२/
०२/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

हळद व आले लागवड@साठ_ िनवडले?या जिमनीचे माती
पर@,ण कन sयावे. हळद@ या सेलम, कृ ंणा, राजापुर@,
लोखंड@ इयाद@ वाणा पैक^ एका वाणाची उपलwधी कन
ठे वावी तर आले यामहम, सुची कंवा सुूभा या पैक^
एका वाणाची िनवड करावी. हळद व आलेची लागवड

हळद/
हळद/आले

पाणी उपलwध अस?यास मे

सर@वरं बा पदतीने लागवड केले?या <पकास हलके पाणी
दे उन

वापसा

आ?यानंतर

बळ@राम

नांगराचे
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साहयाने

या शेवट या कंवा जुन

या पह?या आठवडयात कर"यात यावी. (२४-०५-२०१३)

कापूस
कड व रोगांचे जीवनबम खंड@त हो"यासाठ_ व याचा

पे

पुढ@ल हं गामात ूादभ
ू ाव टाळ"यासाठ_ कापसा या उयाप-

पेत <वौांतीचा काळ आहे . या काळात बागेस पाणी दे णे

हाटयांची लवकरात लवकर काढणी करावी व शेताची पुव

बंद ठे वावे. (०२/
०२/०४/
०४/२०१३ व ०९/
०९/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

मशागत करावी. (२६/०३/२०१३)

ए<ूल छाटणी कन एकामीक पाणी िनयोजन कन पे

कापूस <पकां या प-हाटयांची लवकरात लवकर काढणी
कन जिमनीची पुव मशागत करावी. शेतावर प-हाटया
जाःत दवस राह@?यास रोग व कड@ची जीवणबम खंड@त
होणार नाह@ व पुढ@ल हं गामात रोग व कंड@चा ूादभ
ू ाव
वाढे ल.

(०२/०४/२०१३)

शेतावर कापसा या प-हाटया जाःत दवस राह?यास रोग
हं गामात रोग कड@ंचा ूादभ
ू ाव वाढतो Bहणुन कापुस
<पका या प-हाटयांची लवकरात लवकर काढणी कन
जमीनीची पुव मशागत करावी.

(०९/०४/२०१३)

खर@पातील बी ट@ कापसाची ठबक, फवारा पदतीने
लागवड कर"यासाठ_ शेत तयार करावे. शेतातील मागील
वषnची प-हाट@ काढू न जमीनीची नांगरट कन नैसिगक
होऊ

दयावे.

श'यतो

आजपयzत

उभी

असले?या प-हाट@ या ,ेऽात येया खर@पात दस
ु रे पीक
घे"याचे िनयोजन करावे. (२३/०४/२०१३)

िनवड

कन

पूव

मशागतीची

कामे

या

आठवडयात कन sयावीत. पाणी उपलwध अस?यास
बागायती कपासीची लागवड २५ ते ३० मे

या काळात

कर"यात हरकत नाह@. बागायती ,ेऽात पाणी बचतीसाठ_
श'यतो ठबक िसंचन करावे. (१४/०५/२०१३)

िनवड

करावी.

कन sयावी. (०५-०४-२०१३, २-०४-२०१३ व ०३-०५-

पाणी

उपलwध

जुन व जुलै मह.यात डोळे भर"यासाठ_ छाटनी केले?या
गावट@ बोर@चे एक कंवा दोन धुमारे

ठे उन बाक^ची

जिमनी पासुन काडु न टाकावीत. Bहणजे यांची चांगली
वाढ होउन डोळे भर"यासाठ_ योvय होतील. (१०-०५२०१३, १७-०५-२०१३ व २४-०५-२०१३)
सोयाबीन
खर@प हं गामात सोयाबीनचे लागवड@कर@ता मयम ते भार@
जमीनीची
आठवडयात

िनवड

कन

पुण

कन

पुव

मशागतीची

sयावीत.

कामे

या

सोयाबीन या

िनवड करावी. (१४/०५/२०१३)
खर@प हं गामात सोयाबीनचे लागवड@कर@ता मयम ते भार@
जमीनीची
आठवडयात

िनवड

कन

पुण

कन

पुव

मशागतीची

sयावीत.

कामे

या

सोयाबीन या

लागवड@साठ_ एमएयुएस ७१, जे. एस. ३३५ या वाणाची
उपलwधी कन ठे वावी. (२८/०५/२०१३)

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@
जमीनीची

जुन मह.यात डोळे भर"यासाठ_ गावरान बोर@ची छाटनी

लागवड@साठ_ एमएयुएस ७१, जे. एस. ३३५ या वाणाची

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@
जमीनीची

बोर

२०१३)

व कड@ंचा जीवणबम खंड@त होत नाह@. यामुळे पुढ@ल

िनजzतुकरण

बागेस पाणी दयावे. (२३/
२३/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

अस?यास

बागायती बीट@ कपासीची लागवड भार@ जमीनीत १२० x
९० से.मी. अंतरावर तर मयम ूित या जमीनती ९० x
९० सेमी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत १००::५०::५०

पशुधन
जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व
शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण
कनsयावे. (०१/
०१/०३/
०३/२०१३)
२०१३)

खताची माऽा पैक^ २० कलो नऽ, संपुण ःफुरद व पालाश

जनावरांना ःव छ व थंड पाणी दयावे. जनावरांना चा-

लागवड@ पुवn jावेत. (२८/०५/२०१३)

या या शोधात भटकंती टाळावी. कामाची वेळ सकाळ व
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सायंकाळ@
अस?यास

असावी.
wयुटॉ'स

गोचीडांचा

ूादभ
ू ाव

(डे ?टामेाीन)

१

दसुन

िमली

१

येत

सदuचा ूादभ
ू ावदसून अ?यास िनलगीर@ तेलाचे दोन थ\ब

िलटर

ूित नाकपुड@त सोडावे जनावरांना ःव छ थंड पाणी

पा"यात िमसळु न आंगावरफवारावे.

पी"यासाठ_ दयावे. (०९/
०९/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

(०५/
०५/०३/
०३/२०१३,
२०१३, ०८/
०८/०३/
०३/२०१३ व १२/
१२/०३/
०३/२०१३)
२०१३)

जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व

जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व

शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण

शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण

कनsयावे. हरHया चा-यासाठ_ मका, oवार@ व बाजर@ची

कनsयावे. (१५१५-०३०३-२०१३)
२०१३)

पेरणी करावी. (१२१२-०४०४-२०१३)
२०१३)
गोटयातील तापमानकमी कर"यासाठ_ गोठयाचे छतावर

जनावरांना ःव छ व थंड पाणी दयावे. <प"या या
पा"यातुन ूती जनावरांना १०० मॉम गुळ व ५० मॉ िमठ
दररोजपा"यातुन दयावे. कामाची वेळ सकाळ ०६.०० ते
१०.०० व सायंकाळ@ ४.३० ते ६.३० असावी. गोिचंडाचा
ूादभ
ू ाव दसुनयेत अस?यास डे ?टा मेाीन १ िमली १
िलटर

पा"यात

िमसळु न

अंगावर

फवारणी

करावी.

(१९/
१९/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व
शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण
कनsयावे. (२२२२-०३०३-२०१३)
२०१३)

गवताचे अथवा कडwयाचे अछादन करावे. कामाची वेळ
सकाळ०६.०० ते ११.०० ठे वावी व जणावरांना शेतावर चारा
अस?यासच चार"यासाठ_ सोडावे. शेळयाम\ढया मये
सदuचा ूादभ
ू ावदसून अ?यास िनलगीर@ तेलाचे दोन थ\ब
ूित नाकपुड@त सोडावे जनावरांना ःव छ थंड पाणी
पी"यासाठ_ दयावे. (२३/
२३/०४/
०४/२०१३)
२०१३)
जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व
शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण
कनsयावे. हरHया चा-यासाठ_ मका, oवार@ व बाजर@ची
पेरणी करावी. (०३०३-०५०५-२०१३)
२०१३)

जनावरांना ःव छ व थंड पाणी दयावे. <प"या या
पा"यातुन ूती जनावरांना १०० मॉम गुळ व ५० मॉ िमठ
दररोजपा"यातुन दयावे. कामाची वेळ सकाळ ०६.०० ते
१०.०० व सायंकाळ@ ४.३० ते ६.३० असावी. गोिचंडाचा
ूादभ
ू ाव दसुनयेत अस?यास डे ?टा मेाीन १ िमली १
िलटर पा"यात िमसळु न अंगावर फवारणी करावी. सया

जनावरांना थंड व ःव छ पाणी पाजावे. गोटयाचे तापमान
३२

अंश

स\टमेड

पयzत

िनयंऽीत

करावे.

जनावरांना

सकाळ@११.० ते सायकाळ@ ५.० पयzत थंड सावलीत बांधन
ु
ठे वावे. Bहै सीचे अंगावर पोते बांधुन सतत ओले ठे वावेत.
(०७/
०७/०५/
०५/२०१३ व १०१०-०५०५-२०१३)
२०१३)

शेळयांचा माज दसुनयेत आहे . तर@ कळपामये सकाळ

जनावरांना थंड व ःव छ पाणी पाजावे. गोटयाचे तापमान

संयाकाळ

३२.० अंश सेG?सअस पयzत िनयंऽीत करावे. जनावरांना

बोकड

फरवावा.((२६/
२६/०३/
०३/२०१३

व

०२/
०२/०४/
०४/२०१३)
२०१३)
जनावरांना लाळया खुरकुत (तtडखुर@ व पायखुर@) व
शेळया म\ढयांना बुळकांड@ (पी.पी.आर) रोगाचे लसीकरण
कनsयावे. हरHया चा-यासाठ_ मका, oवार@ व बाजर@ची
पेरणी करावी. (०५०५-०४०४-२०१३)
२०१३)
गोटयातील तापमानकमी कर"यासाठ_ गोठयाचे छतावर
गवताचे अथवा कडwयाचे अछादन करावे. कामाची वेळ
सकाळ०६.०० ते ११.०० ठे वावी व जणावरांना शेतावर चारा
अस?यासच चार"यासाठ_ सोडावे. शेळयाम\ढया मये
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सकाळ@११.० ते सायकाळ@ ५.० पयzत थंड सावलीत बांधन
ु
ठे वावे. Bहै सीचे अंगावर पोते बांधुन सतत ओले ठे वावेत.
चाराछाव"यांमधील

जनावरांना

पुरेशी

सावली

बहूतांश

ठकाणी आढळु न येत नाह@. <वशेषतः पूव व पG~म
बाजुने ताट@ कनसावली करावी. (१४/
१४/०५/
०५/२०१३)
२०१३)
जनावरांना थंड व ःव छ पाणी पाजावे. गोटयाचे तापमान
३२

अंश

स\टमेड

पयzत

िनयंऽीत

करावे.

जनावरांना

सकाळ@११.० ते सायकाळ@ ५.० पयzत थंड सावलीत बांधन
ु

ठे वावे. Bहै सीचे अंगावर पोते बांधुन सतत ओले ठे वावेत.

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

(१७/
१७/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

०७ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

जनावरांना थंड व ःव छ पाणी पाजावे. गोटयाचे तापमान
३२

अंश

स\टमेड

पयzत

िनयंऽीत

करावे.

जनावरांना

सकाळ@११.० ते सायकाळ@ ५.० पयzत थंड सावलीत बांधन
ु
ठे वावे. Bहै सीचे अंगावर पोते बांधुन सतत ओले ठे वावेत.
(२४२४-०५०५-२०१३)
२०१३)
जनावरांना

थंड

व ४ जानेवार@ रोजी

ईशा.य आGण ५ व ६ जानेवार@

रोजी नैऋय पGँचम व ७ जानेवार@ रोजी वायHय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश सेG?सअस
राह@ल.

व

ःव छ

पाणी

पाजावे.

जनावरांना

सकाळ@ ११.० ते सायंकाळ@ ५०पयzत थंड सावलीत बाधुन
ठे वावे.Bहै सीना दवसातुन दोन ते ितन वेळा थंड पा"याने
धुउन sयावे. (२८/
२८/०५/
०५/२०१३)
२०१३)
औरं गाबाद

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने दनांक ०३

Gज?हयामये

पुढ@ल

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने दनांक ०३
जानेवार@ रोजी

ईशा.य ४,५ व ६ जानेवार@ रोजी आvनेय

दG,ण व ७ जानेवार@ रोजी नै ्ऋय दशेने वाह@ल. कमाल
आठवडयात

आकाश

दनांक ०७ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर
काळात ःव छ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ३.० क.मी.
वेगाने दनांक ०३ जानेवार@ रोजी

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

ईशा.य ४ ते ६

जानेवार@ रोजी पुव आvनेय तर ७ जानेवार@ रोजी वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. (०३/
०३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)
बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक ०७
जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने दनांक
०३,४ व ६ जानेवार@ रोजी ईशा.य पूव आGण ५ व ७
जानेवार@ रोजी पGँचम वायHय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक
०७ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने दनांक ०३
जानेवार@ रोजी ईशा.य ४,५ व ६ जानेवार@ रोजी आvनेय
दG,ण तर ७ जानेवार@ रोजी वायHय दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १७.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.
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तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १९.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक ०७
जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने दनांक ०३
जानेवार@ रोजी ईशा.य ४,५ आGण

६ जानेवार@ रोजी

आvनेय तर ७ जानेवार@ रोजी पGँचम दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.
उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

दनांक ६ व ७ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर
काळात ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ६.० क.मी.
वेगाने दनांक ०३ व ४ जानेवार@ रोजी ईशा.य पूव ५,६
आGण ७ जानेवार@ रोजी आvनेय दG,ण दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक
०७ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ३.० क.मी. वेगाने दनांक ०३
जानेवार@ रोजी

ईशा.य ४ व ६ जानेवार@ रोजी आvनेय

आGण ५ जानेवार@ रोजी नैऋय तर ७ जानेवार@ वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने दG,ण
आGण ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

१९.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

उतर पG~म ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

सकाळ@ ५२ ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ३८ ट'के

२९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

राह@ल.

१४.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

हवेतील

आठवडयात

आि ता

आकाश

आि ता सकाळ@ ४० ते ६८ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते २९

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १.० ते ४.० क.मी.

ट'के राह@ल.

वेगाने दG,ण ते पूव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

१७.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य

आि ता सकाळ@ ४३ ते ६० ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३६

आGण वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

ट'के राह@ल.

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

१८.० अंश

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने उतर ते

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील आि ता

सकाळ@ ४२ ते ५४ ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते २८ ट'के

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.०

राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४२

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

ते ५३ ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३१ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी. वेगाने उतर ते

(०६/
०६/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४८
ते ५६ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३३ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी. वेगाने नैऋय ते
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १८.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४०
ते ६३ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ५.० क.मी. वेगाने दG,ण
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४४
ते ६५ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३८ ट'के राह@ल.
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औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४४
ते ५७ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३३ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २७.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १७.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ ते
५६ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २८.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ ते

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते

५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३७ ट'के राह@ल.

४३ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २४ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने ईशा.य

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव आvनेय

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २६.० अंश

तर दनांक १७ जानेवार@ रोजी ईशा.य दशेने वाह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १६.० अंश

कमाल तापमान २५.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४५ ते

कमान तापमान १३.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल.

६१ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३६ ट'के राह@ल.

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३४ ते ४१ ट'के आGण

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने ईशा.य

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव तर १६

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.० अंश

व १७ जानेवार@ रोजी दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४५ ते

तापमान २५.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान

६३ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ४३ ट'के राह@ल.

तापमान १३.० ते १४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

हवेतील आि ता सकाळ@ ३६ ते ४३ ट'के आGण दप
ु ार@ १९

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने ईशा.य

ते २५ ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.० अंश

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव आvनेय

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २८.० अंश

६३ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३९ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश

उःमानाबाद

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी. वेगाने

४२ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २४ ट'के राह@ल.

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.०

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.०

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव दशेने

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४४

वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.० अंश सेG?सअस

ते ६५ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४५ ट'के राह@ल.

आGण कमान तापमान १३.० ते १५.० अंश सेG?सअस

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ३२ ते ४४ ट'के

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य

आGण दप
ु ार@ १८ ते २२ ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २७.० अंश

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने पूव

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४७ ते

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३०.०

५८ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३७ ट'के राह@ल. दनांक

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

– १०/
१०/०१/
०१/२०१२

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३५

औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १५.० अंश
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ते ४५ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २४ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ५.० क.मी. वेगाने पूव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३० ते

२८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

४० ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २१ ट'के राह@ल.

१४.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

आि ता सकाळ@ २९ ते ४५ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २५

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव आvनेय

ट'के राह@ल.

तर १६ जानेवार@ रोजी दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

तापमान २५.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी. वेगाने १७ ते १९

तापमान १३.० ते १४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

जानेवार@ रोजी वायHय तर २० व २१ जानेवार@ रोजी

हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते ४२ ट'के आGण दप
ु ार@ १९

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३०.०

ते २३ ट'के राह@ल. (१३/
१३/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने दनांक १७
जानेवार@ रोजी पG~म , १८ जानेवार@ रोजी वायHय, १९
जानेवार@ रोजी उतर तर दनांक २० व २१ जानेवार@
रोजी ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते
१६.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील

आि ता

सकाळ@ २८ ते ४२ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २१ ट'के
राह@ल.
औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने
दनांक १७ ते १९ जानेवार@ दरBयान वायHये दशेने तर
२० ते २१ जानेवार@

या काळात ईशा.य दशेने वाह@ल.

कमाल तापमान २६.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश सेG?सअस राह@ल.
तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३६ ते ४६ ट'के आGण
दप
ु ार@ २१ ते २६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये

पुढ@ल आठवडयात आकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने १७ ते १९
जानेवार@ रोजी वायHये तर २० ते २१ जानेवार@ रोजी
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३०
ते ४० ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने दनांक १७
ते १९ जानेवार@ रोजी वायHय उतर तर २० व २१
जानेवार@ रोजी ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
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अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३३
ते ४२ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २४ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ३.० क.मी. वेगाने दनांक १७
व १८ जानेवार@ रोजी पG~म, १९ जानेवार@ रोजी उतर
तर २० व २१ जानेवार@ रोजी दG,ण दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १४.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल.
तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २८ ते ५२ ट'के आGण
दप
ु ार@ १६ ते २५ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने दनांक १७
व १९ जानेवार@ रोजी नैऋय व दनांक १८ जानेवार@ रोजी
वायHय २० व २१ जानेवार@ रोजी पूव दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल.
तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३१ ते ६२ ट'के आGण
दप
ु ार@ १६ ते २६ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी १.० ते २.० क.मी. वेगाने
दनांक १७ ते १९ जानेवार@ रोजी पG~म वायHय तर २०
व २१ जानेवार@ रोजी आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच
हवेतील आि ता सकाळ@ ३० ते ४४ ट'के आGण दप
ु ार@ १६
ते २३ ट'के राह@ल. (१७/
१७/०१/
०१/२०१२)
२०१२)
औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी.

वेगाने दनांक २४ जानेवार@ रोजी आvनेय तर २७ व २८

सकाळ@ ४१ ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३३ ट'के

जानेवार@ रोजी ईशा.य २५ व २६ जानेवार@

राह@ल.

या काळात

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३०.०

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४४

दनांक २४ जानेवार@ रोजी दG,ण तर २५ व२६ जानेवार@

ते ५२ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २९ ट'के राह@ल.

रोजी नैऋय तर २७ जानेवार@ रोजी पूव व २८ जानेवार@

बीड

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

अंशतः

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने २४

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

जानेवार@ रोजी पूव- नैऋय

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते

२५ जानेवार@ रोजी पG~म-

वायHय तर २६ ते २७ व २८ जानेवार@ रोजी ईशा.य

५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३५ ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

उःमानाबाद

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.० अंश

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी.

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

४८ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३० ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते

ढगाळ

५५ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३१ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

दनांक २४ जानेवार@ रोजी दG,ण तर २५ जानेवार@ रोजी

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

नैऋय २६ व २७ जानेवार@ वायHय तर २८ जानेवार@

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

रोजी आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

दG,ण ते ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

१९.०

अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील

आि ता

सकाळ@ ३८ ते ५७ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३४ ट'के

सकाळ@ ३६ ते ५१ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३१ ट'के

राह@ल.

राह@ल. (२४/
२४/०१/
०१/२०१२)
२०१२

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने २४

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

जानेवार@ रोजी पूव २५ जानेवार@ वायHय तर २६ व २८

३ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

जानेवार@ रोजी उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने पूव-

२७.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

आvनेय तर ४ फेॄुवार@ रोजी दG,ण दशेने वाह@ल.

१५.० ते १८.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण

आि ता सकाळ@ ४० ते ४७ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २९

कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ट'के राह@ल.

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते ५७ ट'के आGण

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

दप
ु ार@ ३० ते ३४ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

औरं गाबाद

दनांक २४ जानेवार@ रोजी दG,ण तर २५ व २६

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

जानेवार@ रोजी नैऋय तर २७ जानेवार@ ईशा.य तर २८

ईशा.य-पूव तर दनांक ४ फेॄुवार@ रोजी पG~म दशेने

जानेवार@ दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश सेG?सअस

१७.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता
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Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ४८ ते ५६ ट'के

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ६४ ट'के

आGण दप
ु ार@ २९ ते ३१ ट'के राह@ल.

आGण दप
ु ार@ ३० ते ३४ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामधये
् पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक ३

उःमानाबाद

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

दनांक ३१ जानेवार@ व ३ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १७.० क.मी. वेगाने आvनेय-

तर इतर काळात ःव छ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.०

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

क.मी. वेगाने आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश

२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते

१७.० ते १८.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

५६ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३३ ट'के राह@ल.

आि ता सकाळ@ ५३ ते ६० ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३१

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक

ट'के राह@ल. (३१/
३१/०१/
०१/२०१२)
२०१२)

३ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने पूव-
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते
६० ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३५ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक ३
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने पूव- आvनेय
तर दनांक ४ फेॄुवार@ रोजी दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १९.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच
हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ५८ ट'के आGण दप
ु ार@ ३०
ते ३५ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक ३१
जानेवार@ व ३ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर
काळात ःव छ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी.
वेगाने आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१७.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता
सकाळ@ ५६ ते ६४ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३१ ट'के
राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश दनांक ३
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० अंश सेG?सअस
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औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १३.० क.मी. वेगाने
सतत दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते
१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६
ते ४२ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.

वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

आvनेय-दG,ण

आGण

वायHय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच
हवेतील आि ता सकाळ@ २९ ते ४४ ट'के आGण दप
ु ार@ १५
ते २६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ ते ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी.
वेगाने आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३१ ते ४८ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २६ ट'के
राह@ल.
जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १७.० क.मी. वेगाने आvनेय
आGण वायHय दशेने

वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते
२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता
सकाळ@ ३४ ते ३९ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २४ ट'के
राह@ल.

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

तापमान १६.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने

हवेतील आि ता सकाळ@ २६ ते ४२ ट'के आGण दप
ु ार@ १६

आvनेय-दG,णे वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०

ते २१ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३० ते ५१

ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ५.० क.मी.

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २६ ट'के राह@ल.

वेगाने सतत दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान २९.०

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने आvनेय-

१९.०

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०

सकाळ@ ३१ ते ४३ ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २५ ट'के

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०

राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

५५ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २८ ट'के राह@ल.

ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी.

उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील

आि ता

आकाश

वेगाने उतर-ईशा.य आGण ईशा.य-पूव दशेने वाह@ल.

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी.

कमाल तापमान २७.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण

वेगाने आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

कमान तापमान १४.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल.

३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २७ ते ४० ट'के आGण

१९.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

दप
ु ार@ १४ ते २२ ट'के राह@ल.

सकाळ@ २९ ते ४८ ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २७ ट'के

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

राह@ल.

ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी.

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ ते ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी.
वेगाने

आvनेय-नैऋय

आGण

वायHय

दशेने

वाह@ल.

कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ३१ ते ४८ ट'के आGण दप
ु ार@ १६
ते २४ ट'के राह@ल. (०३/
०३/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

वेगाने उतर-ईशा.य ते ईशा.य-पूव दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १४.० ते १८.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच
हवेतील आि ता सकाळ@ २२ ते ३६ ट'के आGण दप
ु ार@ १२
ते २३ ट'के राह@ल.
Gज?हयामये

पुढ@ल

ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते
१८.० अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील आि ता

सकाळ@ २५ ते ४६ ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २६ ट'के
राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने
सतत दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी.

बीड

वेगाने सतत दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३०.०

आठवडयात आकाश

अंशतः

ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १६.० ते २१.० क.मी.
वेगाने वायHय-उतर आGण पूव दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २९.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
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३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते
१८.० अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील आि ता

सकाळ@ ३१ ते ४६ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २६ ट'के
राह@ल.
उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

अंशतः ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ६.०
क.मी. वेगाने सत दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान
३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील
आि ता सकाळ@ २३ ते ४४ ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २७
ट'के राह@ल.

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

हवेतील आिता सकाळ@ १४ ते ४० ट'के आGण दप
ु ार@ ९

ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १.० ते ३.० क.मी.

ते २९ ट'के राह@ल.

वेगाने वायHय-उतर आGण ईशा.य-पूव दशेने वाह@ल.

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १० व ११

कमाल तापमान ३०.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ

कमान तापमान १६.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने वाहून

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २९ ते ४२ ट'के आGण

ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल

दप
०७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
ु ार@ १६ ते २४ ट'के राह@ल. (०७/

तापमान २८.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान

औरं गाबाद Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १०
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी. वेगाने वाहून
ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल
तापमान २५.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १२.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ १६ ते ३८ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते २२
ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १० व ११
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी. वेगाने वाहून
ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल
तापमान २७.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १४.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच
हवेतील आि ता सकाळ@ १४ ते ५२ ट'के आGण दप
ु ार@ १०
ते २८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १० व ११
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने वाहून
ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल
तापमान २७.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १५.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ १८ ते ६६ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते ३१
ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १० व ११
फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने वाहून
ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल
तापमान २५.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १२.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच
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तापमान १६.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ १५ ते ६६ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते २९
ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १० व ११
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने वाहून
ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल
तापमान २८.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १६.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ १८ ते ७० ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते ३१
ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १०
व ११ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ त पुढ@ल काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने
वाहून ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील.
कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १७.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आिता सकाळ@ १५ ते ६० ट'के आGण दप
ु ार@ १०
ते २८ ट'के राह@ल.
परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश १० व
११ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी. वेगाने वाहून
ईशा.य ते दG,ण दशेने बदलता वारा वाहातील. कमाल
तापमान २७.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १४.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ १५ ते ५३ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते २९
ट'के राह@ल. (१०/
१०/०२/
०२/२०१२)
२०१२)
औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने
सतत दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

उःमानाबाद

२१.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेय

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील आि ता

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात ःव छ

सकाळ@ २५ ते ३५ ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते २२ ट'के

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश

राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश

बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने सतत दशा

४३ ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २४ ट'के राह@ल.

बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने सतत दशा

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २४ ते

बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.० अंश

३७ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २५ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २३.० अंश

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २३ ते

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेय-

४०

दG,ण

(१४/
१४/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

आGण

दG,ण-नैऋय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

ट'के

आGण

दप
ु ार@

१५

ते

२४

ट'के

राह@ल.

तापमान ३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १९.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

हवेतील आि ता सकाळ@ २४ ते ३९ ट'के आGण दप
ु ार@ १६

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने

ते २२ ट'के राह@ल.

उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने सतत दशा

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २२

बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

ते ३१ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १९ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.० अंश

बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २३ ते

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

३३ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते २३ ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेयÑ

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २५ ते

दG,ण

३७ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते २३ ट'के राह@ल.

आGण

नैऋय–पG~म

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

हवेतील आि ता सकाळ@ २८ ते ५३ ट'के आGण दप
ु ार@ १६

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.० अंश

ते २६ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २३ ते ४४

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेयÑ

ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २५ ट'के राह@ल.

दG,ण आGण दG,ण- नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

तापमान ३४.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने उतर-

तापमान २०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३४.०

हवेतील आि ता सकाळ@ ३४ ते ५६ ट'के आGण दप
ु ार@ १७

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २२.०

ते २७ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २०
ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते २२ ट'के राह@ल.
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लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सकाळ@ २२ ते २६ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १५ ट'के

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य-

राह@ल.

पूव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २३.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पूव-

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २४ ते ५२

आvनेयव आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते २२ ट'के राह@ल.

३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

२०.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

आि ता सकाळ@ २१ ते २७ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १४

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.० अंश

ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २६ ते ५२

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने उतर-

ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २४ ट'के राह@ल.

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०

उःमानाबाद

आकाश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने

Gज?हयामये

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २०

ईशा.य-पूव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते

ते २४ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १४ ट'के राह@ल.

३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २३

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने पूव-

ते ४१ ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते २१ ट'के राह@ल.

आvनेयव आvनेयÑदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

२१.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश

आि ता सकाळ@ २७ ते ३५ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १४

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश

ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २३ ते ३८

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

ट'के

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पूव-

आGण

दप
ु ार@

१३

पुढ@ल

ते

आठवडयात

२४

ट'के

राह@ल.

(१७/
१७/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

आvनेयव आvनेयÑदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३५.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
आकाश

२१.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने

औरं गाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आि ता सकाळ@ २७ ते ३१ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १६

ईशा.य-पूव व पूव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ट'के राह@ल.

३४.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

उःमानाबाद

२०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने पूव- आvनेय

आि ता सकाळ@ २१ ते २८ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १३

व आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.०

ट'के राह@ल.

ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

सकाळ@ २६ ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते १५ ट'के

आGण दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते

राह@ल.

३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव
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Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात ःव छ

व आvनेय-नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.०

हवेतील आि ता सकाळ@ १६ ते १९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७

ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

ते ८ ट'के राह@ल.

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

सकाळ@ २१ ते २५ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १५ ट'के

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

राह@ल. (२१/
२१/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

दG,ण-नैऋय व पG~म वायHय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३६.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान

औरं गाबाद

आकाश

तापमान २०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी.

हवेतील आि ता सकाळ@ १७ ते २२ ट'के आGण दप
ु ार@ ८

वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते

ते १० ट'के राह@ल.

३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते

उःमानाबाद

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी.

सकाळ@ २३ ते ३९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते ११ ट'के

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते

राह@ल.

३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

बीड

Gज?हयामये

Gज?हयामये

पुढ@ल

पुढ@ल

आठवडयात

आठवडयात आकाश

अंशतः

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

सकाळ@ १६ ते २२ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ८ ट'के

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३६.०

राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.०

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश

अंशतः

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १९

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने

ते २३ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते ११ ट'के राह@ल.

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.०

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.०

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पूव-

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २०

आvनेयव आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ते २७ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १४ ट'के राह@ल.

३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

(२८/
२८/०२/
०२/२०१२)
२०१२)

२०.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील
आि ता सकाळ@ २१ ते २७ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १४
ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २२ ते
३३ ट'के आGण दप
ु ार@ ०६ ते ११ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने
आvनेयÑदG,ण व पG~म वायHय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

परभणी Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने
वायHय व नैऋय आGण ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १९.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ २१ ते २९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १३
ट'के राह@ल.
औरं गाबाद

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी.
वेगाने नैऋय–पG~म व वायHय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २९.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १९.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ २७ ते ४५ ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १४
ट'के राह@ल.
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Gज?हयामये

बीड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

आि ता सकाळ@ १६ ते २६ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने

ट'के राह@ल. (०२/
०२/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

ईशा.य व आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.०
ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते

परभणी

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

ःव छ अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.०

सकाळ@ २० ते २९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १२ ट'के

क.मी. वेगाने वायHय ते ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल

राह@ल.

तापमान ३३.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

तापमान २०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

हवेतील आि ता सकाळ@ १० ते २७ ट'के आGण दप
ु ार@ ७

पG~म-वायHय व ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ते १३ ट'के राह@ल.

३५.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

औरं गाबाद

१९.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

अंशतः ढगाळ ते ःव छ

सकाळ@ १९ ते ३१ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १४ ट'के

क.मी. वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राह@ल.

३२.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

१८.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी. वेगाने

आि ता सकाळ@ २२ ते ४९ ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १४

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते

ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

पुढ@ल

Gज?हयामये

आठवडयात आकाश

पुढ@ल

आठवडयात

ते

आकाश

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.०

३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते

बीड

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

ःव छ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी.

सकाळ@ २३ ते ३४ ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १४ ट'के

वेगाने वायHय ते ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राह@ल.

३३.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

२०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

आि ता सकाळ@ १२ ते २८ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ११

ूित दवस <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.०

ट'के राह@ल.

ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

हं गोली Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १५

ते अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात आकाश

अंशतः

ते २८ ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते ११ ट'के राह@ल.

वेगाने नैऋय-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

३४.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने दर

२०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

दवसी <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते

आि ता सकाळ@ ११ ते ३२ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १३

३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

ट'के राह@ल.

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १७

जालना Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश ःव छ ते

ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १३ ट'के राह@ल.

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी.

उःमानाबाद

आकाश

वेगाने वायHय ते उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.

३२.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

वेगाने वायHय-ईशा.य व आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल

१९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

तापमान ३५.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान

आि ता सकाळ@ ९ ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १२

तापमान २१.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

ट'के राह@ल.

अंशतः ढगाळ

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात
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नांदेड Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २३.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १२

सारखी दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते

ते २८ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ११ ट'के राह@ल.

३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.

सकाळ@ १३ ते ३९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १६ ट'के

वेगाने नैऋय-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राह@ल.

३४.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

लातुर Gज?हयामये पुढ@ल आठवडयात आकाश अंशतः

२०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने पूव

आि ता सकाळ@ ११ ते ३२ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १३

ते पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.०

ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २४.०

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ १५

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी.

ते ३३ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १५ ट'के राह@ल.

वेगाने वायHय ते उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

उःमानाबाद

Gज?हयामये

पुढ@ल

आठवडयात

आकाश

३२.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १५.० क.मी.

१९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

वेगाने पुव ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

आि ता सकाळ@ ९ ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १२

३३.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ट'के राह@ल.

२०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

आि ता सकाळ@ १६ ते २६ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १४

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने पूव ते

ट'के राह@ल. (०६/
०६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २४.०

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ते ःव छ

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ १५

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी.

ते ३३ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १५ ट'के राह@ल.

वेगाने वायHय ते ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

३३.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने सारखी

२०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

दशा बदलत राह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३७.० अंश

आि ता सकाळ@ १० ते २७ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १३

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २४.० अंश

ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १३ ते

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

३९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १६ ट'के राह@ल.

ते अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

वेगाने वायHय ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १५.० क.मी. वेगाने पुव

३६.० ते ४१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.०

१८.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २३.०

सकाळ@ १५ ते २१ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ७ ट'के

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १६

राह@ल.

ते २६ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १४ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

(०९/
०९/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने वायHय ते
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.०
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश

ःव छ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी.

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १९

वेगाने

ते ४१ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १७ ट'के राह@ल.

उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

३६.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

२०.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने वायHय-

आि ता सकाळ@ १३ ते ३१ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १४

उतर व उततर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ट'के राह@ल.

३६.० ते ३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

२१.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ५.० क.मी.

आि ता सकाळ@ १७ ते ४३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १७

वेगाने

ट'के राह@ल.

उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

३४.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

१९.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने

आि ता सकाळ@ १२ ते २१ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १४

उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते

ट'के राह@ल.

३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी.

सकाळ@ १८ ते ३६ ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १७ ट'के

वेगाने

राह@ल. (१३/
१३/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

३५.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

आि ता सकाळ@ १३ ते २८ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १६

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.

ट'के राह@ल.

वेगाने सतत <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.०

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

ते ४१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ४.० क.मी.

१९.०

वेगाने वायHय-उतर व उतर-ईशानय
् दशेने वाह@ल.

सकाळ@ १५ ते १८ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ८ ट'के

कमाल तापमान ३५.० ते ३८.० अंश सेG?सअस आGण

राह@ल.

कमान तापमान २१.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १४ ते ४१ ट'के आGण

ते अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी.

दप
ु ार@ ६ ते १३ ट'के राह@ल.

वेगाने वायHय ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

३६.० ते ४१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी.

१८.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील

आि ता

वेगाने वायHय-उतर व उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल.

सकाळ@ १५ ते २१ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ७ ट'के

कमाल तापमान ३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण

राह@ल.

कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १२ ते २४ ट'के आGण

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~म-

दप
ु ार@ ७ ते ११ ट'के राह@ल.

वायHय व ईशा.य-पूव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

३७.० ते ४१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने उतर-

२२.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०
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आि ता सकाळ@ १३ ते १७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते ७

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश

ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १० ते

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.

२१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते ९ ट'के राह@ल.

वेगाने सतत <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.०

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ते ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने वायHय ते

२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४०.० अंश

सकाळ@ १५ ते १९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ९ ट'के

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश

राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ९ ते २४

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ ते

ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १० ट'के राह@ल.

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.

वेगाने वायHय ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने वायHय कंवा

३८.० ते ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४१.० अंश

२०.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

आि ता सकाळ@ १४ ते १९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ८

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १० ते

ट'के राह@ल.

२० ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते ९ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~म ते

व आvनये दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ४१.०

उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४२.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ११

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १० ते

ते १७ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ७ ट'के राह@ल.

१९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ८ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी. वेगाने सतत

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने वायHय

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४१.०

ते उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २४.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.०

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १४

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ९

ते १९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ८ ट'के राह@ल.

ते २३ ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते ९ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

लातुर Gज?हयामये

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने पूव ते

ईशा.य-पूव व पूव- आvनये दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

आvनये दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

३७.० ते ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.०

२२.० ते २५.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १२

आि ता सकाळ@ ११ ते १५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते ७

ते २१ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ८ ट'के राह@ल.

ट'के राह@ल. (१६/
१६/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

नांदेड

Gज?हयामये

या

या

आठवडयात आकाश

आठवडयात आकाश

ःव छ

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने पG~म ते
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने बदलया
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वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १२

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १३ ते

ते १९ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ७ ट'के राह@ल.

१९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते ९ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

लातुर Gज?हयामये

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने पूव ते

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने दG,ण ते

आvनये दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४१.०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १२

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १६

ते १८ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते ९ ट'के राह@ल.

ते २९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १० ट'के राह@ल.

(२०/
२०/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

नांदेड

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय ते
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ १५
ते २० ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते ९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १६ ते
२८ ट'के आGण दप
ु ार@ ६ ते १० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ७.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय ते वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० अंश सेG?सअस
राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १६ ते २१ ट'के
आGण दप
ु ार@ ७ ते ९ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

Gज?हयामये

या

या

आठवडयात आकाश

आठवडयात आकाश

ःव छ

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १८ ते
४४ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते ९ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने दG,ण ते
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १८
ते २५ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १० ट'के राह@ल.
( १९/०६/२०१२)
परभणी

Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते
८३ ट'के आGण दप
ु ार@ ४१ ते ६२ ट'के राह@ल.
(२७/
२७/०३/
०३/२०१२)
२०१२)

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~म ते

परभणी

वायHय

अंश

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २७.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३८.०

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १५ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०

२९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते ८ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ६९

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ते ७६ ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ५६ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १७.० क.मी. वेगाने वायHय

(२२/
२२/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

४०.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश
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Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

परभणी

Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते

राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म

७७

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश

(१३/
१३/०७/
०७/२०१२ )

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते
७० ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ३९ ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

४६ ट'के राह@ल.

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋयअंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.०

परभणी

Gज?हयामये

राहून.

तुरळक

या आठवडयात आकाश ढगाळ

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी.
वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते
२७.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता
सकाळ@ ७१ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ ३८ ते ६७ ट'के
राह@ल. (२९/
२९/०६/
०६/२०१२)
२०१२)
परभणी

Gज?हयामये

राहून.

तुरळक

या आठवडयात आकाश ढगाळ

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते
३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते
२७.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता
सकाळ@ ६८ ते ७३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ४५ ट'के
राह@ल. (०६/
०६/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
Gज?हयामये

ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ५८ ट'के राह@ल.
(१७/
१७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
परभणी

Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राहून मयम ते भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १३.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते
९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ७८ ट'के राह@ल.
(२०/
२०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.६ ते
३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते
२६.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता
सकाळ@ ७४ ते ८० ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ५५ ट'के
राह@ल. (१०/
१०/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
Gज?हयामये

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७४

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी.

परभणी

परभणी

दप
ु ार@ ४२ ते

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३३.०

(२६/
२६/०६/
०६/२०१२)
२०१२)

परभणी

ट'के आGण

सकाळ@ ८१ ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ८५ ट'के
राह@ल. (२४/
२४/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
परभणी

Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राहून हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.
तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७१ ते ८० ट'के आGण

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.० अंश
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दप
२७/०७/
०७/२०१२)
२०१२)
ु ार@ ५१ ते ५७ ट'के राह@ल. (२७/
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७७ ते

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ७१ ते ८० ट'के राह@ल.

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते

(३१/
३१/०७/
०७/२०१२)
२०१२)

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ ते ढगाळ राहून हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने

२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता
सकाळ@ ८१ ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ६७ ट'के
राह@ल. (२१/
२१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३२.०

परभणी

अंश

अंश

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते

श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

८५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६४ ट'के राह@ल.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

(०३/
०३/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२३.०

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते २०.० क.मी.

Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८८ ट'के
आGण दप
२४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
ु ार@ ५५ ते ७६ ट'के राह@ल. (२४/

वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने

२३.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

आि ता सकाळ@ ८७ ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ६५

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

ट'के राह@ल. (०७/
०७/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ ते ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा

८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ७६ ट'के राह@ल.
(२८/
२८/०८/
०८/२०१२)
०१२)

पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १५.०

परभणी

क.मी. वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची

३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

सकाळ@ ७३ ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ५७ ट'के

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

राह@ल. (१०/
१०/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८८ ट'के

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

Gज?हयामये

या आठवडयात आकाश ढगाळ

आGण दप
३१/०८/
०८/२०१२)
२०१२)
ु ार@ ५५ ते ७६ ट'के राह@ल. (३१/

ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ढगाळ राहून मयम ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता

३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

आहे . वारा ताशी ५.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय-

२२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते ३२.०

आि ता सकाळ@ ७९ ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ५८

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

ट'के राह@ल.((१४/
१४/०८/
०८/२०१२)
२०१२)

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९६
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ट'के

आGण

दप
ु ार@

७२

ते

९०

ट'के

राह@ल.

(०४/
०४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ९४

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.०

दनांक १० आGण

११ स[ट\ बर रोजी जोरदार

ट'के

आGण

दप
ु ार@

४९

ते

७१

ट'के

राह@ल.

(२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.०

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ ते

ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल.

पुणत
 ः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी.

कमाल तापमान २७.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण

वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते

कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.

३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९७ ट'के आGण

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

दप
०७/०९/
०९/२०१२)
२०१२)
ु ार@ ६३ ते ९० ट'के राह@ल. (०७/

सकाळ@ ७५ ते ९९ ट'के आGण दप
ु ार@ ७५ ते ९० ट'के

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

राह@ल. (२५/
२५/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

ढगाळ ते ढगाळ राहून मयम ःवपाचा पाऊस पड"याची

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ ते

श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी.

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ७७ ट'के राह@ल.

सकाळ@ ८७ ते ९९ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ८४ ट'के

(११/
११/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

राह@ल.((०५/
०५/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ६.० क.मी. वेगाने पG~म-

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.०

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते ८२

सकाळ@ ८३ ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ७७ ट'के

ट'के

राह@ल. (१४/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

(०९/
०९/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने पG~म-

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस

आGण

दप
ु ार@

४०

ते

५१

ट'के

राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०

आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते ८८

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ६९ ट'के

टक् के

आGण दप
१२/१०/
१०/२०१२)
२०१२)
ु ार@ ४० ते ४१ ट'के राह@ल. (१२/

आGण

दप
ु ार@

४६

ते

५५

ट'के

राह@ल.

(१८/
१८/०९/
०९/२०१२)
२०१२)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १९

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

व २० ऑ'टोबर रोजी ःव छ तर पुढ@ल काळात ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने पूव- आvनेय

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
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सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ६३ ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश

९४

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते

ट'के

आGण

दप
ु ार@

३८

ते

८६

ट'के

राह@ल.

(१९/
१९/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

६२

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के

आGण

दप
ु ार@

३२

ते

४०

ट'के

राह@ल.

(१६/
१६/११/
११/२०१२)
२०१२)

राहून दनांक १ व २ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २३

हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा

नोHह\ बर रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

ताशी ६.० ते १५.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पूव

कमाल तापमान २७.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश

कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश

हवेतील आिता सकाळ@ ५६ ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५३ ते ६४

३८ ते ८७ ट'के राह@ल. (३०/
३०/१०/
१०/२०१२)
२०१२)

ट'के

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

आGण

दप
ु ार@

३१

ते

३३

ट'के

राह@ल.

(२०/
२०/११/
११/२०१२)
२०१२)

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने

परभणी

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने आvनेय-

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ६८

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

ट'के

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते

आGण

दप
ु ार@

३२

ते

४०

ट'के

राह@ल.

७५

(२७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

Gज?हयामये

ट'के आGण

या आठवडयात आकाश ढगाळ

दप
ु ार@ ३४ ते

४६ ट'के राह@ल.

(२३/
२३/११/
११/२०१२)
२०१२)

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने पूव

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.० अंश

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६७ ते ८२

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

ट'के

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ६८

आGण

दप
ु ार@

३९

ते

४७

ट'के

राह@ल.

(०६/
०६/११/
११/२०१२)
२०१२)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ट'के

आGण

दप
ु ार@

३२

ते

४०

ट'के

राह@ल.

(२७/
२७/११/
११/२०१२)
२०१२)

ढगाळ ते ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

वेगाने ईशा.य-पूव व पूव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल

ढगाळ ते ःव छ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ७.० क.मी.

तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान

वेगाने पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०

तापमान १८.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते

हवेतील आि ता सकाळ@ ५८ ते ६३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३३

१६.०

ते ४२ ट'के राह@ल. (०९/
०९/११/
११/२०१२)
२०१२)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने <व<वध
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अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील

आि ता

सकाळ@ ५० ते ५८ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३४ ट'के
राह@ल. (३०/
३०/११/
११/२०१२)
२०१२)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ७

सकाळ@ ४२ ते ८२ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ५८ ट'के

व ८ डस\बर रोजी अंशतःढगाळ तर पुढ@ल काळात ःव छ

राह@ल. (२८/
२८/१२/
१२/२०१२)
२०१२)

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४४ ते
५४

ट'के

आGण

दप
ु ार@

२६

ते

३२

ट'के

राह@ल.

(०७/
०७/१२/
१२/२०१२)
२०१२)

या आठवडयातआकाश दनांक ४ व ५ जानेवार@ रोजी
अंशतःढगाळराह@ल (०१/०१/२०१३)
या

आठवडयातआकाशउःमानाबाद,

Gज?हयात

आकाश

अंशतः

लातुर

व

नांदेड

ते

ढगाळ

इतर

ढगाळ

Gज?हयात दनांक ७ व ८ जानेवार@ रोजी अंशतःढगाळ

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश १५ डस\बर
रे ाजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल. वारा
ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म व

राह@ल. (०४/०१/२०१३)
या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल. (११/०१/२०१३)

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

या आठवडयातआकाश औरं गाबाद Gज?हयात दनांक १७

३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

जानेवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७

राह@ल. इतर सात Gज?हयात आकाश ःव छ राह@ल.

ते ५६ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३१ ट'के राह@ल.

(१५/०१/२०१३)

(११/
११/१२/
१२/२०१२)
२०१२)

या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल. (१८/०१/२०१३)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश

या आठवडयातआकाशदनांक १ फेॄुवार@ रोजी अंशतः
ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल. (०१/०२/२०१३)

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० अंश सेG?सअस

या आठवडयातआकाश <बड व उःमानाबाद Gज?हायात

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ५० ते ५६ ट'के

ःव छ तर मराठवाडया या इतर भागात दनांक ६ व ७

आGण दप
१४/१२/
१२/२०१२)
२०१२)
ु ार@ २४ ते ३० ट'के राह@ल. (१४/

फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ राह@ल. (०५/०२/२०१३)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश २६ डस\बर

या आठवडयातआकाश दनांक १२ फेॄुवार@ रोजी ढगाळ

रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल. वारा

तर इतर काळात ःव छ राह@ल. (०८/०२/२०१३)

ताशी ७.० क.मी. वेगाने पूव दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान

या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ राह@ल.(१२/०२/२०१३)

तापमान १४.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच

या

हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ५४ ट'के आGण दप
ु ार@ २०

औरं गाबाद,

ते ३० ट'के राह@ल. (२१/
२१/१२/
१२/२०१२)
२०१२)

Gज?हयात अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश २८ व २९
डस\बर रोजी ःव छ तर इतर काळात अंशतः ढगाळ

आठवडयातआकाश
जालना,

दनांक
बीड,

२३

उःमानाबाद

फेॄुवार@
व

रोजी
परभणी

(२२/०२/२०१३)
या आठवडयातआकाश २६ ते २८ फेॄुवार@चे काळात

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने पूव- आvनेय

अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल. दनांकः

व आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

(२६/०२/२०१३)

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते
१२.० अंश

सेG?सअस

राह@ल. तसेच

हवेतील आि ता
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या आठवडयातआकाशःव छ राह@ल.(०१/०३/२०१३)

या आठवडयातहवामान दवसा उंण व राऽी थंड राह@ल.

आयोजीत केलेला आहे तर@ सव शेतकर@ बंधुनी याचा

(०५/०३/२०१३)

लाभ sयावा. (१४.०५.२०१३)

या आठवडयात कमाल तापमानात वाढ तर राऽी या

या

तापमानात घट होइल यामुळे बोचर@ थंड@त वाढ होइल.

अिधक जानवेल. (१७.०५.२०१३)

(०८/०३/२०१३)

या

या आठवडयातहवामान दवसा उंण व राऽी थंड राह@ल.
(१२/०३/२०१३)

आठवडयातआकाश

अंशत:

ढगाळ

राह@ल.

(१९.०३.२०१३, २२.०३.२०१३, २६.०३.२०१३, ०२.०४.२०१३)
या आठवडयातआकाश तापमानात वाढ होउन उ.हाचा
चटका अिधक जानवेल. (०५.०४.२०१३)
या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ राहून उ.हाचा चटका
जानवेल. (०९.०४.२०१३)
या आठवडयाततापमान ४०.० ते ४१.० अंश सेG?सअस
राहूनअवकाळ@ जोरदार वारा वाहा"याची श'यता आहे .
(१२.०४.२०१३)
या आठवडयातआकाश अंशत: ते पुणत
 : ढगाळ राहून
वादळ@ वा-यासह काह@ ठकाणी पाउस तरकाह@ ठकाणी
लहान गारासह तुरळक ठकाणी येया दोन दवसात
पाउस पड"याची श'यता आहे . (२३.०४.२०१३)
या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ राहून उ.हाचा चटका
अिधक जानवेल. (०३.०५.२०१३)
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून उंण वारे वाहतील.
(०७.०५.२०१३)
या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ राहून उ.हाचा चटका
अिधक जानवेल. (०३.०५.२०१३)
या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ राहून उंण व दमट
हवामान राह@ल. दनांक १८ मे २०१३ रोजीमराठवाडा कृ <ष
<वjापीठ वधापन दना िनमीय खर@प शेतकर@ मेळावा
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ढगाळ

आठवडयातआकाश

ठकाणी

जोरा या

पड"याचीश'यता

अंशतः

राहून

ितवृता

राहून

तुरळक

मौसमी

पाउस

ढगाळ

वा-यासह
आहे .

उ.हाची

पूव

खर@पाचे

िनयोजन

करताना

फेरपालट होईल असे करावे. (२४.०५.२०१३)

या आठवडयातआकाशःव छ राह@ल. (१५-०३-२०१३)
या

आठवडयातआकाश

या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ राहून उंण व दमट
हवामान राह@ल. (२८.०५.२०१३)
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून जोरा या वा-यासह
मा.सुन पूव पाउस पड"याची श'यता आहे . (०४.०६.२०१३
या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून हलका ते
मये ःवपाचा पाउस पड"याची शक् यता आहे . खर@पाचे
िनयोजन

करताना

फेरपालट

होईल

असे

करावे.

(०७.०६.२०१३)
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून जोरा या वा-यासह
मा.सुन Gःथराव"याची श'यता आहे .पड"याची श'यता
आहे .
या

(११.०६.२०१३)
आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

राहून

तुरळक

ठकाणी पावसाची श'यता आहे . (१८.०६.२०१३)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी
हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . तसेच
उगवुन आले?या खर@प <पकांवर पाने खाना-या कड@चा
ूादभ
ू ाव वाढ"याची श'यता आहे . (२१.०६.२०१३)
या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

राहून

तुरळक

ठकाणी पावसाची श'यता आहे . दनांकः २५.०६.२०१३
या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

राहून

ठकाणी पावसाची श'यता आहे . (०२.०७.२०१३)

तुरळक

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून काह@ काह@ ठकाणी

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून (औरं गाबाद, जालना,

हल'या ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

बीड, नांदेड, परभणी व हं गोली) Gज?हयात तुरळक ठकाणी

आहे . (०५/०७/२०१३)

हलका पाउस पडे ल.

या

आठवडयात

आकाश

पुणत
 ः

ढगाळ

राहून

काह@

ठकाणी हल'या ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . (१२/०७/२०१३)

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (१६.०७.२०१३)
या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ राहून जालना व
<बड Gज?हा वगळता इतर Gज?हयात जोरदार ते भार@
ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (१६.०७.२०१३)
आठवडयातआकाशपुणत
 ः

Gज?हयात

हलका,

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी
हलका पाउस पडे ल. (२७.०८.२०१३)

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून हलका ते मयम

या

(२३/०८/२०१३, २०.०८.२०१३)

ढगाळ

औरं गबाद

राहून

Gज?हयात

जालना

मयम,बीड,

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून (औरं गाबाद, जालना,
बीड,

परभणी

व

हं गोली)

Gज?हयात

मयम

तर

(उःमानाबाद, लातुर व नांदेड) या Gज?हयात हलकया
ःवपाचा पाउस पडे ल.
या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल व बीड Gज?हयात
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पडे ल.

(०३.०९.२०१३)
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून औरं गाबाद, जालना,

उःमानाबाद, लातुर व परभणी Gज?हयात जोरदार तर

बीड, नांदेड, परभणी व हं गोली मयम ःवपाचा तर

नांदेड व हं गोली अती जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची

उसमानाबाद व लातुर Gज?हयात जोरदार ःवपाचा पाउस

श'यता आहे . (२३.०७.२०१३)

पड"याची श'यता आहे . (०६/०९/२०१३)

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी

या

हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .

हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

(२६/०७/२०१३)
राह@ल

व

दनांक

आठवडयातआकाश

ढगाळ राहुन

तुरळक

ठकाणी

आहे . (१०.०९.२०१३)

०२/०८/२०१३ रोजी मयम ःवपाचा पाउस पडे ल व

या

पुढ@ल काळात पावसात घट होईल. (०२/०८/२०१३)

ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

या

आठवडयातआकाश

ठकाणी

हलका

ते

पुणत
 ः

मयम

ढगाळ

ःवपाचा

राहून

तुरळक

पाउसपड"याची

श'यता आहे . (०६.०८.२०१३)
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून औरं गाबाद Gज?हयात
हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पडे ल. दनांकः

१३.०८.२०१३
या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी
हलका पाउस पडे ल. (१६/०८/२०१३)

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राहून

१७स[ट\ बर २०१३ रोजी वनामकृ <व येथे रwबी शेतकर@
मेळाHयाचे आयोजन कर"यात आलेले आहे

तर@ सव

शेतकर@ बंधुनी याचा लाभ sयावा. (१३
१३.
१३.०९.
०९.२०१३)
२०१३
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन मयम ते जोरदार
ःवपाचा पाउस पड"याची शक् यता आहे . (१७.०९.२०१३)
या

आठवडयात

ठकाणीहल'याते

आकाश
मयम

तर

ढगाळ

राहून

तुरळक

काह@

ठकाणी

जोरदार

तुरळक

ठकाणी

ःवपाचापाउस पड"याची श'यता आहे .
(२०.०९.२०१३)
या

आठवडयातआकाश

ढगाळ राहुन

हलका पाउस पडे ल. दनांकः २४.०९.२०१३
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तुरळक

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून तुरळक
ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
दनांकः २७.
२७.०९.
०९.२०१३
या

आठवडयातआकाश

ढगाळ राहुन

तुरळक

ठकाणी

आहे . (०१.१०.२०१३, ०४.१०.२०१३ ०८.१०.२०१३)
आठवडयात

ठकाणीहलकाते

आकाश
मयम

ढगाळ

राहून

ःवपाचा

पाउस

आठवडयात

आकाश

ःव छ

इतर

Gज?हयात

तुरळक
पड"याची

ढगाळ

राह@ल.

आठवडयात

सौBय

थंड@

या

पावसा या हल'या सर@ येतील. (२५.१०.२०१३, ०१.११.२०१३)

(२४.१२.२०१३)

या

या

ढगाळ

राह@ल.

(०८.११.२०१३, १२.११.२०१३)

तर

राऽी या

तापमानात

अिधक

घट

होणार

नाह@.

(१५.११.२०१३)
आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

राह@ल.

(१९.११.२०१३)

हल'या

ःवपाचा

आठवडयात
ढगाळ

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

(२२.११.२०१३)
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून दनांक २६ व २७
नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची
श'यता आहे . दनांकः २६.११.२०१३

दनांक

आकाश
तर

अंशतः

दनांक

इतर

ढगाळ

राह@ल.

२७/१२/२०१३

काळात

ःव छ

रोजी
राह@ल.

कृ <ष स?ला : खर@प २०१३
oवार@
वार@

खर@प

oवार@

सीएसएच-२५

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन तुरळक ठकाणी

आकाश

(२७.१२.२०१३)


या

आठवडयातआकाश

अंशतः

या आठवडयात आकाश अंशतः ते पुणत
 ः ढगाळ राह@ल

राहून

२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल व तुरळक ठकाणी

अंशतः

राह@ल.

या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल. (१७.१२.२०१३)

ःव छ राह@ल. (२०.१२.२०१३)

आकाश

ढगाळ

राह@ल. दनांकः १३.१२.२०१३

(१५.१०.२०१३, १८.१०.२०१३, २२.१०.२०१३)

आठवडयात

अंशतः

(१०.१२.२०१३)

या
अंशत:

तर

या आठवडयात सौBय थंड@ राहून आकाश अंशतः ढगाळ

श'यता आहे . (११.१०.२०१३)
या

(०६.१२.२०१३)
या आठवडयातआकाश औरं गाबाद व जालना Gज?हयात

हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

या

या आठवडयात सौBय थंड@ राहून ढगाळ वातावरण राह@ल.

पेरणीसाठ_
(परभणी

सीएसएच-१४,
साईनाथ)

सीएसएच-१६

या वाणांचे/<बयाणे

उपलwध कन ठे वावे. बाजर@ या पेरणीसाठ_ हल'या ते
मयम ूकार या जमीनीची िनवड कन पूव मशागतीची
कामे पुण कन sयावीत. जीएचबी-५५८, सदा, सबुर@ व
एएचबी

१६६६ (ूितमा)

या वाणापैक^

एका

वाणाची

उपलwधी कन ठे वावी. (०४/०६/२०१३)
पेरणीसाठ_ िनवडले?या जमीनीत वखराची पाळ@ दे उन
काड@कचरा वेचून शेत पेरणीस तयार कन sयावे. पेरणी

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून दनांक ४ डस\बर

योvय पाऊस झाला अस?यास खर@प oवार@ची पेरणी

रोजी जालना, बीड, उःमानाबाद,लातुर वपरभणी Gज?हयात

करावी. पेरणीसाठ_ सी.एस.एच.-१४,सी.एस.एच-१६ व सी

तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .

एस एच-२५ पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. सरळ

(०३.१२.२०१३)

वाणाची पेरणी करावयाची अस?यास खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव
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टाळ"याकर@ता <बया"यास थायोिमथॉ'झाम ची बीजूब^या

+ ःट@कर १० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न

कनच पेरणी करावी. (११/०६/२०१३)

फवारणी करावी. (२०/०८/२०१३)

पेरणी योvय पाउस झाला अस?यास खर@प oवार@ची पेरणी

खर@प oवार@चे पीक दाणे

करावी. उशीराने पेरणी के?यास खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव

<पकाचे प,ापासुन संर,णासाठ_ <पकात बेगड@ पटया

आढळू न येतो. पेरणीसाठ_ सीएसएच-१४, सीएसएच-१६ व

बांधाHयात., (२४/०९/२०१३)

सीएसएच-२५ या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. खर@प
oवार@ची पेरणी ४५ x १२.५ स\.मी. वर करावी. सरळ
वाणास खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव टाळ"यासाठ_ <बया"यास
थायोिमथॉ'झाम ची बीजूब^या कनच पेरणी करावी.
(१८/०६/२०१३)
खर@प oवार@ची पेरणी करावी. उशीराने पेरणी के?यास
खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव आढळू न येतो. पेरणीसाठ_ सीएसएच१४, सीएसएच-१६ व सीएसएच-२५ या पैक^ एका वाणाची
िनवड करावी. खर@प oवार@ची पेरणी ४५ x १२.५ स\.मी.
वर करावी. सरळ वाणास अथवा घर या <बया"यास
खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव टाळ"यासाठ_ थायोिमथॉ'झाम ची
बीजूब^या कनच पेरणी करावी. (२५/०६/२०१३)
खर@प oवार@चे <पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका
बाहे र काढू न दे "यात यावे. वापसा आ?यानंतर <पकात
कोळपणी कन तणाचे िनयंऽण करावे. एक महना
झाले?या खर@प oवार@ <पकास ४० कलो नऽ हे 'टर@



भर"या या अवःथेत आहे .

ऊस

ऊस खोडवा <पकाची बांधणी कन खताची शेवटची माऽा
१०० क. मॅम नऽ, ५५ क. मॅम. ःफुरद व ५५ क.मॅम
पालाश ूित हे 'टर jावे., (०४/०६/२०१३)
खोडवा <पकाची बांधणी कन खताची शेवटची माऽा १००
क. मॅम नऽ, ५५ क. मॅम. ःफुरद व ५५ क.मॅम
पालाश ूित हे 'टर jावे. (११/०६/२०१३)
खोडवा <पकाची बांधणी कन खताची शेवटची माऽा १००
क. मॅम नऽ, ५५ क. मॅम. ःफुरद व ५५ क.मॅम
पालाश ूित हे 'टर jावे.

(१८/०६/२०१३)

खोडवा <पकाची बांधणी कन खताची शेवटची माऽा १००
क. मॅम नऽ, ५५ क. मॅम. ःफुरद व ५५ क.मॅम
पालाश

ूित

हे 'टर

jावे.

हवामान Gःथती चांगली आहे .

सjGःथतीत

खत

दे "यास

(२५/०६/२०१३)

कोळपणीारे दे "यात यावे. (१६/०७/२०१३, २३/०७/२०१३)

खोडवा <पकाची बांधणी कन खताची शेवटची माऽा १००

खर@प oवार@चे <पकात बुरशीज.य रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून

पालाश ूित हे 'टर jावे. पावसात खंड पड?यामुळे गरज

येत आहे . याचे िनयंऽणासठ_ मmकोझेब २० मॅम +
ःट@कर १० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

क. मॅम नऽ, ५५ क. मॅम. ःफुरद व ५५ क.मॅम
अस?यास पाणी दयावे.

(०५/०७/२०१३)

उसाचे <पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका बाहे र

फवारणी करावी. , (०६/०८/२०१३)
पावसाचे अितर@'त पाणी <पकाबाहे र काढू न jावे. खर@प

काढू न दे "यात यावे. (१६/०७/२०१३)

oवार@चे <पकात बुरशीज.य रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

ऊसाचे <पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका बाहे र

आहे . याचे िनयंऽणासठ_ मmकोझेब २० मॅम + ःट@कर १०

काढू न दे "यात यावे. (२३/०७/२०१३)

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(१३/०८/२०१३)
खर@प

oवार@ या

वापसा येताच ऊसाचे <पकात खंदणी कन मातीची भर
jावी. (०६/०८/२०१३)

<पकात

बुरशीज.य

रोगाचा ूादभ
ु ाव

दसून येत आहे या या िनयंऽणासाठ_ मmकोझेब २० मॅम
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पावसाचे अितर@'त पाणी <पकाबाहे र काढू न jावे. वापसा
येताच उसाची खांदणी कन बांधनी करावी. Bहणजे

उसाचे पीक अिधक या पावसामुळे कोलमडणार नाह@.

करावी.

(१३/०८/२०१३)

खताची बीज ूबया कनच पेरणी करावी. (२१-०६-२०१३)

आडसाली उसाची लागवड या आठवाडयात पुण करावी.

सोयाबीनची

लागवड@सोबत ३४ कलो नऽ (१० ट'के), ८५ कलो

पेरणीसाठ_ एमएयुएस-७१, जेएस-३३५, एमएयुएस-१५८ या

ःफुरद व पालाश jावा. सु उसाचे <पकास प'क^ बांधणी

पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. <बया"यास रायझोबीयम

करावी व १३६ कलो नऽ, ८५ कलो ःफुरद व पालाश

व पीएसबी जै<वक खताची बीज ूबया कनच पेरणी

दला नस?यास दे "यात यावा. , (२०/०८/२०१३)

करावी. दनांक : ०५/०७/२०१३

सु उसाची प'क^ बांधणी कन १३६ कलो नऽ, ८५
कलो ःफुरद व पालाश खत दयावे. , (२७/०८/२०१३)

अस?यामुळे

उसाचे

<पकात

पाणी

jावे.

(०३/०९/२०१३)
उसाचे <पकात प'क^ बांधणी करावी. oया ठकाणी पाउस
झाला

नाह@

अशा

ठकाणी

<पकास

पाणी

jावे.

(१०/०९/२०१३)

पेरणी

या

व

पीएसबी

आठवडयातच

जै<वक

पूण

करावी.

सोयाबीनचे पीक वाढ@ या अवःथेत आहे . वापसा येताच
अिधक दसून येत अस?यास परशुट या तणनाशकाची ३०
मीली

ूित

सोयाबीन

१५

िलटर पा"यात

िमसळु न

वारा शांत

असताना फवारणी करावी. , (१२/०७/२०१३)
तण िनयंऽणासाठ_ सोयाबीनचे <पक २१ दवसाचे झाले
अस?यास

ईमॅGझथॅफर

या

बयािशल

घटक

हे 'टर

करावी.


रायझोबीयम

<पकात हलक^ कोळपणी करावी. oयाठकाणी तणांची वाढ

सु उसाची प'क^ बांधणी करावी. सjा पावसाने उघड@प
दली

<बया"यास

पाने

ूित

खाणा-या

तणनाशकाची
या

०.६

ूमाणात

आळया या

कलो
फवारणी

िनयंऽणासाठ_

G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली कंवा 'लोरोपायर@फॉस

खर@प हं गामात सोयाबीनचे पेरणीकर@ता मयम ते भार@

२० ट'के ूवाह@ २० िमली कंवा इमामेG'टन बे.झोएट

जमीनीची

५एस.जी. ३.५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

िनवड

करावी.

सोयाबीन या

लागवड@साठ_

एम.ए.यु.एस ७१, जे. एस. ३३५ या वाणाची उपलwधी
कन ठे वावी., (०४/०६/२०१३)

फवारणी करावी. (१६/०७/२०१३)
पावसाचे अितfर'त पाणी पीका बाहे र काढू न jावे. वापसा

पेरणीसाठ_ िनवडले?या जमीनीत वखराची पाळ@ दे उन शेत

येताच

पेरणीस तयार कन sयावे. पेरणीसाठ_ एम.ए.यु.एस-७१,

ूादभ
ू ाव अिधक अस?यास इमॅGझथॅफर या तंणनाशकाची

जे.एस.-३३५, एम.ए.यु.एस-१५८ या पैक^ एका वाणाची

०.६ कलो बया िशल घटक ूित हे 'टर या ूमाणात

िनवड करावी. पेरणीपुवn <बया"यास रायझोबीयम व पी

फवारणी करावी. oया ठकाणी पाने खाणा-या आळयांचा

एस बी जै<वक खताची ूबया करावी. , (११/०६/२०१३)

ूादभ
ू ाव दसून येत असेल अशा ठकाणी G'वनॉलफॉस

पेरणी योvय पाउस झाला अस?यास या आठवडयात
सोयाबीनची पेरणी करावी. पेरणीसाठ_ एम.ए.यु.एस-७१,
जे.एस.-३३५, एम.ए.यु.एस-१५८ या पैक^ एका वाणाची
िनवड करावी. पेरणीपुवn <बया"यास रायझोबीयम व पी
एस बी जै<वक खताची ूबया करावी., (१४-०६-२०१३)
पेरणी योvय पाउस झाले?या ठकाणी सोयाबीनची पेरणी
या आठवडयात पूण करावी. पेरणीसाठ_ एमएयुएस-७१,
जेएस-३३५, एमएयुएस-१५८ या पैक^ एका वाणाची िनवड
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तण

िनयंऽणासाठ_

कोळपणी

करावी.

तणांचा

२५ ट'के २० िमली कंवा 'लोरोपायर@फॉस ७० ट'के २०
िमली कंवा इमामेG'टन बे.झोएट ५ एस.जी.३.५ मॅम
ूित १० िलटर पा"यातून वापसा येताच फवारणी करावी.
(१९/०७/२०१३)
पावसाचे

अितर@'त

पाणी

<पकाबाहे र

काढू न

jावे.

सोयाबीन <पकात पाने खाणा-या अळयाचा ूादभ
ू ाव दसून
येत

आहे .

यां या

िनयंऽणासाठ_

वापसा

येताच

G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली कंवा 'लोरोपायर@फॉस

२० ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यातुन फवारणी

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर

करावी. (२३/०७/२०१३)

कंवा इमामे'ट@न ब\झोएट ५ ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर

वापसा येताच कोळपणी कन तण िनयंऽण करावे.
पानेखाणा-या आळयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास
G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली कंवा 'लोरोपायर@फॉस
२० ट'के २० िमली कंवा इमामेG'टन बे.झोएट ५

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. चब^ भुंvयांचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास शायझोफॉस ४ ट'के २० िमली ूित
१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२०/०८/२०१३)

एस.जी.३.५ मॅम ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी

सोयाबीन चे पीक फुलधारणा/श\गवाढ@चे अवःथेत आहे .

करावी. चब^ भुंvयाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

सोयाबीन <पकांत उं ट अळ@, तंबाखुवर@ल पाने खाणार@

डायमेथेएट ३० ट'के १० िमली कंवा शायझोफॉस ४०

अळ@ व चब^भुंvयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . पाने

ई.सी १६ िमली कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के ूवाह@ २५

खाणा-या अळयां यािनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ट'के

िमली

ूित

१०

िलटर

पा"यातुन

फवारणी

करावी.

२० िमली 'लोरोपायर@फॉस २० ट'के २० िमली कंवा
इमामे'ट@न बे.झोएट ३.५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

(२६/०७/२०१३)

िमसळु न फवारणी करावी. (२३/०८/२०१३)
पावसाचे अितर@'त पाणी <पका बाहे र काढू न jावे. वापसा
येताच

पाने

खाणा-या

अळ@चा

बंदोबःतासाठ_

'लोरोपायर@फॉस २० ट'के २० िमली कंवा G'वनॉलफॉस
२५ ट'के २० िमली कंवा इमामे'ट@न बे.झोएट ५ एसजी
३.५ मॅम ूित १० िलटर पा"यातून फवारणी करावी.
(०२/०८/२०१३)

सोयाबीन <पकात करपा व तांबेरा रोगांचा ूादभ
ु ाव दसून
येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ मm.कोझेब २५ मॅम ूित
१० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. तंबाखु वर@ल
पाने खानार@ अळ@ या िनयंऽणासाठ_ इमामे'ट@न ब\झोएट
५ ट'के ४ मॅम, चब^ भुंगाचे िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस
४० ट'के १६ िमली तर केसाळअळ@ या िनयंऽणासाठ_

सोयाबीनचे <पकात पानेखाणा-या आळया उदा. उं टअळ@,

'लेारोपायर@फॉस

तंबाखुवर@ल पाने खाणार@ अळ@ दसून येत आहे . या या

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (२७/०८/२०१३)

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर
कंवा इमामे'ट@न ब\झोएट ५ ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. चब^ भुंvयांचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास शायझोफॉस ४ ट'के २० िमली ूित
१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

२० ट'के

२० िमली

ूित१० िलटर

सोयाबीनचे <पकात पानेखाणार@ उं ट अळ@, केसाळ अळ@ व
चब^ भुंvयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . पाने खाणा-या व
केसाळ अळ@ या िनयंऽणासाठ_ 'लोरोपायर@फॉस २० ट'के
२० िमली कंवा ईमामे'ट@न बे.झोएट ५ एसजी ३.५ मॅम

(१३/०८/२०१३)

ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. चब^

सोयाबीन चे पीक फुलधारणा/श\गवाढ@चे अवःथेत आहे .

कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के २५ िमली ूित १० िलटर

सोयाबीन <पकांत उं ट अळ@, तंबाखुवर@ल पाने खाणार@

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. सोयाबीनचे <पकात

अळ@ व चब^भुंvयांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . पाने

लाल कोळ@ दसून येत अस?यास याचे िनयंऽणासाठ_

खाणा-या अळयां यािनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ट'के

पा"यात <वरघळणारा गंधक ८० ट'के २५ मॅम ूित १०

२० िमली 'लोरोपायर@फॉस २० ट'के २० िमली कंवा

िलटर पा"यातुन फवारणी करावी. दनांक : ०३/०९/२०१३

इमामे'ट@न बे.झोएट ३.५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (१६/०८/२०१३)

भुंvयाचे िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ई.सी. १६ िमली

सोयाबीन

चे

पावसाचा

खंड

पीक

श\गवाढ@चे

पड?यामुळे

अवःथेत

सोयाबीन

आहे .

सjा

<पकांत

दाने

सोयाबीनचे <पकात पानेखाणा-या आळया उदा. उं टअळ@,

भर"यावर अिनंट पर@णाम दसून येत आहे. त\Hहा

तंबाखुवर@ल पाने खाणार@ अळ@ दसून येत आहे . या या

सोयाबीनचे <पकास पाणी दे "यात यावे.
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(०६/०९/२०१३)

सोयाबीन चे पीक श\गवाढ@चे/काढणीपुव अवःथेत आहे .
oया ठकाणी पानांची पुण गळ झाली असेल अशा
ठकाणी सोयाबीनची कापनी करावी. कापनी कन दोन ते
तीन

दवस

शेतावर

वाळ?यानंतर

लावावी कंवा मळणी यंऽाारे

जमा

कन

गंजी

काढणी कन sयावी.

ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास वापसा येताच िनयंणासाठ_
अॅिसफेट ७५ ट'के, २० मॅम कंवा डायिमथोएट ३० ट'के,
१० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (२३/०७/२०१३)
बागायात/जीरायत

कापूस

सोयाबीन काढणी केलेली जमीन रwबी <पकासाठ_ तयार

माशीचा

दसून

कन sयावी. (१३/०९/२०१३)

िनयंऽणासाठ_

या

आठवडयात

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची श'यता अस?यामुळे सोयाबीनची कापनी क
नये. (२०/०९/२०१३)

शेतावर वाळ?यानंतर मळणी यंऽाारे

काढणी करावी.

काढणी

कोरडया

साठवण

करावी.

दाने

उ.हात

सोयाबीनची

वाळवून
जमीन

रwबी

जागी
<पकाचे

लागवड@साठ_ तयार कन sयावी. (२७/०९/२०१३)


अस?यास

व

पांढ-या

या या

अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम ूित िलटर

पा"यात िमसळू न पहली फवारणी करावी. पहली फवारणी
केली अस?यास या कड@ या िनयंऽणासाठ_ अिसटामेूीड
२० ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न दस
ु र@

बागायात/जीरायत

कापूस

माशीचा

दसून

ूादभ
ू ाव

िनयंऽणासाठ_

<पकात
येत

तुडतुडे

अस?यास

व

पांढ-या

या या

अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम ूित िलटर

पा"यात िमसळू न पहली फवारणी करावी. पहली फवारणी
केली अस?यास या कड@ या िनयंऽणासाठ_ अिसटामेूीड
२० ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न दस
ु र@

कापूस

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@
जमीनीची

येत

तुडतुडे

फवारणी करावी. (०२/०८/२०१३)

सोयाबीन ची कापनी करावी. एक कंवा दोन दवस
केलेले

ूादभ
ू ाव

<पकात

िनवड

करावी.

पाणी

उपलwध

अस?यास

बागायती बीट@ कपासीची लागवड भार@ जमीनीत १२० x

फवारणी करावी. कंवा थायािमथो'झाम २५ ट'के ३ मॅम
ूित

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(१३/०८/२०१३)

९० से.मी. अंतरावर तर मयम ूित या जमीनती ९० x

कापूस <पकात तुडतुडे व फुलकंड@चा ूादभ
ु ाव दसून येत

९० सेमी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत १००:५०:५०

आहे . यांचे िनयंऽणासाठ_ अॅिसफेट ७५ ट'के, २० मॅम

खताची माऽा पैक^ २० कलो नऽ, संपुण ःफुरद व पालाश

थायािमाथोकझाम २५ ट'के ३ मॅम कंवा अॅिसटामेूोड

लागवड@ पुवn jावेत. धूळपेरणी कर"यास या आठवडयात

२० ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न

हवामान Gःथती अनुकूल आहे . (०४/०६/२०१३)

फवारणी करावी. (२०/०८/२०१३)

कापसाचे <पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका बाहे र

कापूस <पकात पानावर@ल ठपके व करपा रोगाचा ूादभ
ु ाव

काढू न jावे. बागायती कापूस <पकास उवfरत दस
ू र@ नऽ

दसून येत आहे या या िनयंऽणासाठ_ मॅ.कोझेब २५

खताची माऽा ६० कलो दे "यात यावी. रसशोषण करणा-

मॅम

या कड@ं या िनयंणासाठ_ अॅिसफेट ७५ ट'के, २० मॅम

ःशे[टोसायकलीन

कंवा डायिमथोएट ३० ट'के, १० िमली ूित १० िलटर

िनयंऽणासाठ_ २५ मॅम पा"यात <वरगळणारा गंध ूित १०

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१६/०७/२०१३)

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. तुडतुडे, फूलकडे

कापसाचे <पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका बाहे र
काढू न jावे. वापसा येताच जीरायत व बागायती कापूस
<पकास उवfरत दस
ू र@ नऽ खताची माऽा अनुबमे ४० व
६० कलो दे "यात यावी. रसशोषण करणा-या कड@ं या
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कंवा

कॉपरऑ'सी'लोराईड
१०

मॅम

व

दहया

१०

मॅम

+

रोगा या

व पांढर@माशी या िनयंऽणासाठ_ अॅसीटॅ मेूीड २० ट'के ४
मॅम कंवा फेूोनील ५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर
पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

कापूस

<पकात

सुआमअ.निHय िमौणाची (मेड २) ची ५० िमली ूित १०

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

ूित

(२७/०८/२०१३)
कापूस

<पकात

तुडतुडे,

फुलकडे

व

पाढ-या

माशीचा

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . तुडतुडयां या िनयंऽणासाठ_
अॅिसटामेूीड २० ट'के २.० मॅम कंवा थायािमथॉ'झाम
२५ ट'के २.५ मॅम फुलकड@ या िनयंऽणासाठ_ फूोिनल
५ ट'के २० िमली कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम तर
पांढर@ माशीचे

ई.सी. १० िमली कंवा बुूोफेझीन २५ ट'के १० िमली

िनयंऽणासठ_ शायझॉफॉस ४० ट'के २०

िमली कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम ूित १० िलटर

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

पा"यात

िमसळु न

फवारणी करावी. मागील आठवडयातील सतत झाले?या
पावसामुळे सखल भागातील जिमनीत कापसाची झाडे
उमळत आहे त. अशा झाडांना कॉपरऑ'सी'लोराईड २५
मॅम कंवा काबk.डाझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न २५० ते ३०० िमली िावणाची िचबंवणी ूित
झाड

के?यास

उमळ"याचे

ूमाण

कमी

होईल.

(२४/०९/२०१३)

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. कापूस <पकात लाल



कोळ@चा

काढणीस तयार झालेले आंबे झे?या या कंवा खुड@ या

ूादभ
ू ाव

दसून

येत

अस?यास

पा"यात

आंबा

<वरघळणारा गंधक ८० ट'के २५ मॅम कंवा डायकोफाल

साहयाने काढावीत. फळांची ूतवार@ कन फळे योvय

२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

वेःटनात ठे वुन <वब^कर@ता पाठवावीत. (०४/०६/२०१३)

करावी.

(०३/०९/२०१३)
रोपवाट@केत आंबा कलमीकरण करावे. कलमी करणासठ_

कापूस

<पकात

तुडतुडे,

फुलकडे

व

पाढ-या

माशीचा

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . फुलकड@ या िनयंऽणासाठ_

परभणी हापूस, केशर, िसंधु या वाणां या कलम काडयांचा
वापर करावा. (२१-०६-२०१३)

फूोिनल ५ ट'के २० िमली, तुडतुडयां या िनयंऽणासाठ_
थायािमथॉ'झाम २५ ट'के २.५ मॅम तर पांढर@ माशीचे

रोपवाट@केत आंबा कलमीकरण करावे. कलमी करणासठ_

िनयंऽणासठ_ अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम ूित १० िलटर

परभणी हापूस, केशर, िसंधु या वाणां या कलम काडयांचा

पा"यात

वापर करावा. नवीन फळबाग लागवड करताना सया

िमसळु न

फवारणी

करावी.

कापूस

<पकात

सुआमअ.निHय (मेड २) ची फवारणी २५ मॅम ूित १०

आGण भ<वंयात उपलwध होउ शकणा-या पा"याचा <वचार

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१०/०९/२०१३)

कनच लागवड करावी. (०५/०७/२०१३)

कापूस <पकावर फुलकडे , तुडतुडे, पांढर@माशी व लाल

न<वन लागवड केले?या कलमांचे आळयात पाणी साठू न

कोळ@ कड@ंचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . फुलकड@चे

रहाणार नाह@ याची काळजी sयावी. (१२/०७/२०१३)

िनयंऽणासाठ_

अिसटामेूीड

२०

ट'के

२

मॅम

कंवा

फूोिनल ५ ट'के २० िमली, तुडतुडयांचे िनयंऽणासाठ_

पावसाचे अितर@'त पाणी बागेबाहे र काढू न दे "यासाठ_

अॅिसटामेूीड २० ट'के २ मॅम कंवा थायािमथॉ'झाम २५

िनच-याची Hयवःथा करावी. दनांक : १६/०७/२०१३

ट'के

२.५

मॅम

तर

पांढर@

माशीचे

िनयंऽणासठ_

शायझोफॉस ४० ट'के २० िमली कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के
२० मॅम आGण लाल कोळ@चे िनयंऽणासाठ_ डायकोफाल
२० िमली कंवा पा"यात <वरघळणारा गंधक ८० ट'के
२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (१७/०९/२०१३)

न<वन

लागवड केले?या

आंwयामये

जागेवरमृदक
ु ांट

कलम करावी. कलमी करणासाठ_ परभणी हापूस, केशर,
िसंद ू

या

वाणांची

कलम

कांडयाचा

वापर

करावा

आंwयाबागेबाहे र

काढू न

(१९/०७/२०१३)
पावसाचे

अितर@'त

पाणी

दे "यासाठ_ िनच-याची Hयवःथा करावी. (२३/०७/२०१३)
कापूस <पकावर रस शोषण करणा-या कड@ंचा ूादभ
ू ाव
दसून येत आहे . यां या िनयंऽणासाठ_ फेनूोपिान १०
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न<वन लागवड केले?या आंwयामये जागेवर मृदक
ु ांट

दे वी व डं 'या रोगाचा ूादभ
ू ाव रोख"यासाठ_ बोडh िमौण

कलम करावी. कलमीकरणासाठ_ परभणी हापूस, केशर,

१ ट'का ितवृतेची फवारणी करावी. बागेत योvय िनच-

िसंद ू

याची Hयवःथा करावी. (११/०६/२०१३ , १८/०६/२०१३)

या

वाणांची

कलम

कांडयाचा

वापर

करावा.

(२६/०७/२०१३)

रसशोषण करणा-या तसेच अळ@वगnय कड@चा ूादभ
ु ाव

न<वन लागवड केले?या आंwयामये जागेवर मृदक
ु ांट

पुढ@ल

कलम करावी. कलमीकरणासाठ_ परभणी हापूस, केशर,

कर"यासाठ_ पुव तयार@ करावी. नवीन फळबाग लागवड

िसंद ू

केले?या अथवा एक-दोन वषा या फळझाडांना काठ_चा

या

वाणांची

कलम

कांडयाचा

वापर

करावा.

आठवडयात

भ'कम

(०२/०८/२०१३)

आधार

वाढु

शकतो.

दयावा.

याकर@ता

नवीन

उपयोजना

फळबाग

लागवड

कर"यासाठ_ उ.हाळयात उपलwध होउ शकणा-या पा"याचा
न<वन लागवड केले?या आंबा बागेत पावसाचे साचलेले
पाणी चर खोदन
ू काढू न टाकावे. कलम केले?या जागेवर
बोडh मलम लावावा. ूयेक कलमास ५० मॅम नऽाची
माऽा jावी. (०२/०८/२०१३, १३/०८/२०१३)

अंदाज घेवूनच लागवड करावी. (२५/०६/२०१३)
रसशोषण करणा-या तसेच अळ@वगnय कड@चा ूादभ
ु ाव
या आठवडयात वाढु शकतो. याकर@ता उपयोजना करावी.
नवीन फळबाग लागवड केले?या अथवा एक-दोन वषा या

न<वन लागवड केले?या आंwयामये जागेवर मृदक
ु ांट

फळझाडांना

कलम करावी. कलमीकरणासाठ_ परभणी हापूस, केशर,

फळबाग लागवड कर"यासाठ_ उ.हाळयात उपलwध होउ

िसंद ू

शकणा-या

या

वाणांची

कलम

कांडयाचा

वापर

करावा.

(१६/०८/२०१३ , २३/०८/२०१३)

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

दसून

पा"याचा

भ'कम
अंदाज

आधार
घेवूनच

दयावा.
लागवड

नवीन
करावी.

(०५/०७/२०१३)

न<वन लागवड केले?या आंबा बागेत न<वन फुट@वर पाने
खाणा-या

काठ_चा

येत

आहे .

याचे

िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० ट'के २० िमली कंवा

संऽा मोसंबी या बागेत मृग बहार धरले?या शेतक-यांनी
५०० मॅम नऽ ूित झाड jावे. (१६/०७/२०१३)

Gःपनोसॅड ४५ एस सी ४ िमली कंवा ूोफेनोफॉ'स ५०

पावसाचे पाणी आळयातून बाहे र काढू न jावे. पाऊस

ईसी २५ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

येताच

करावी . (०६/०९/२०१३, १३/०९/२०१३)

<पकास ५०० मॅम युर@या ूित झाड आळयातून jावा.

पावसाचे पाणी बागेत साचुन रहाणार नाह@ याची काळजी

मृगबाहार

धरले?या

शेतक-यांना

संऽा

मोसंबी

(२३/०७/२०१३)

sयावी. आंबेबहारा या फळकाडयावर@ल नवीन येणार@ फुट

पावसाचे पाणी साचले अस?यास चर खोदन
ू पाणी बाहे र

काढू न टाकावी. (२०/०९/२०१३)

काढू न jावे. मृगबाहार धरले?या बागेला नऽाचा दस
ु रा

आंwया या पानावर पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून
आ?यास G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२७/०९/२०१३)


संऽा मोसंबी

पाणी उपलwध अस?यास मोसंबी बागेस पाणी दे उन
बागेचा ताण तोडावा. बागेस पहले पाणी हलके jावे.
(०४/०६/२०१३)

ह[ता ूयेक ५०० मॅम ूित झाड jावा. बुरशीज.य
रोगाचे िनयंऽणासाठ_ बोडhिमौण १ ट'के ची फवारणी
करावी.

न<वन

लागवड

केले?या

बागेस

शायकोडमाची

से िचंग १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न १/२
िलटर ूित झाड करावी. (०२/०८/२०१३)
पावसाचे पाणी साचले अस?यास चर खोदन
ू पाणी बाहे र
काढू न jावे. मृगबाहार धरले?या बागेला नऽाचा दस
ु रा
ह[ता ूयेक ५०० मॅम ूित झाड jावा. बुरशीज.य
रोगाचे िनयंऽणासाठ_ बोडhिमौण १ ट'के ची फवारणी
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करावी.

न<वन

लागवड

केले?या

बागेस

शायकोडमाची

से िचंग १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न १/२
िलटर ूित झाड करावी. (१३/०८/२०१३)

िमसळु न sयावे. पाणी उपलwध अस?यास पे या बागेस
हलके पाणी jावे. (१८/०६/२०१३)
पे या बागेस ूती झाड ५० कलो शेणखत व ८०० मॅम

मोसंबीची नदन लागवड केले?या बागेत शायकोडमाची

नऽ, ४०० मॅम ःफुरद व पालाश दे उन मातीत चांगले

ड\ िचंग १० मॅम ूित १० िलटर पा"यातुन १/२ िलटर ूित

िमसळु न sयावे. खताची माऽा या आठवडयातच दयावी.

झाड करावी. (२०/०८/२०१३)

नवीन फळबाग लागवड कर"यासाठ_ उ.हाळयात उपलwध

संऽा मोसंबी या बागेत बुरशीज.य व दे वी रोगाचा ूादभ
ु ाव
आढळ?यास िनयंऽणासाठ_ खोडावर १ ट'के बोसोपेःट
लावावे

व

ःशे [टोसायकलीन
िमसळू न

कॉपरऑ'सी'लोराईड
१०

फवारणी

मॅम

ूित

१०
१०

करावी.

मॅम

िलटर

+

न<वन लागवड केली नस?यास पेची लागवड करावी.
यासाठ_ लखनौ ४३ (सरदार) या वाणाची िनवड करावी.

(२७/०८/२०१३

,

गुलवेल व वासनवेल काढू न नंट करावेत व डायिमथोएट
३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
करावी.

तसेच

बागेत

ूकाश

सापळे

लावावेत.करपा रोगाचे िनयंऽणासाठ_ एक ट'का बोडh
िमौणाची फवारणी करावी. १०/०९/२०१३

बागेतील व बागेजवळ@ल गुलवेल व वासनवेल काढू न नंट
करावेत व डायिमथोएट ३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न बागेत फवारणी करावी. १७/०९/२०१३
पानावर फुटकुळया दसुन अ?यास

ूभा<वत पाने काढु न

टाकावीत व फॉःफोमीडॉन १५ िमली १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. बागेत पावसाचे पाणी साचुन
राहाणार नाह@ याची काळजी sयावी. (२४/०९/२०१३)

पे या

बागेत

फळमाशीचे

िनयंऽणासाठ_

मीथाईल

युजेनॉलयु'त सापळे हे कटर@ ५ या ूमाणात लावावेत.
(०२/०८/२०१३)
बागेत

फळमाशीचे

िनयंऽणासाठ_

िमथील

युजेनॉलयु'त सापळे हे 'टर@ ५ या ूमाणात लावावेत.
२०/०८/२०१३,

(१३/०८/२०१३,

२७/०८/२०१३,

०३/०९/२०१३, १०/०९/२०१३
बागेतील तणिनयंऽण कन बागेत फळमाशीचा ूादभ
ू ाव
कमी

कर"यासाठ_

िमथील

युजेनॉलयु'त

सापळे

ूित

हे 'टर@ ५ या ूमाणात लावावेत. १७/०९/२०१३
पेचे

बागेत

फळमाशी या

िनयंऽणासाठ_

िमथाईल

युजेनॉलयु'त सापळे हे 'टर@ ५ या ूमाणात लावावेत.
(२७/०९/२०१३)

पे

पे या बागेस अळयात २५ ते २० कलो शेणखत दे उन
मातीत चांगले िमसळु न sयावे. पाणी उपलwध अस?यास
पे या

पाणी बागे बाहे र काढू न jावे. दनांक : १९/०७/२०१३

पे या

फळातील रस शोषण करणा-या पतंगाचे िनयंऽणासाठ_



लागवड ६x६ िमटर अंतरावर करावी. (१२/०७/२०१३)
न<वन लागवड केले?या बागेतील पावसाचे अितर@'त

रस शोषण करणा-या पतंगाचे िनयंऽणासाठ_ बागेजवळ@ल

फवारणी

(२५/०६/२०१३ , ०५/०७/२०१३)

पा"यात

०३/०९/२०१३)

बागेत

होउ शकणा-या पा"याचा अंदाज घेवूनच लागवड करावी.

बागेस

हलके

पाणी

jावे.

(०४/०६/२०१३,

११/०६/२०१३)
पे या बागेस अळयात ५० कलो शेणखत व ८०० मॅम
नऽ, ४०० मॅम ःफुरद व पालाश दे उन मातीत चांगले
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भाजीपाला

खर@प िमरची लागवड@साठ_ तयार कर"यात येत असले?या
िमरची रोपांना ओळ@तून नऽ खताची माऽा jावी. रस
शोषण करणा-या कंड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस
१५ मीली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (०४/०६/२०१३, ११/०६/२०१३)

मे मह.यात तयार कर"यात आले?या मीरची या रोपांची
या

आठवडयात

लागवड@

पूवn

पूनरलागवड

करावी.

मीरचीची

कटकनाशक व बुशnनाशकाचे

रोपे

िावणात

बुडवुनच लागवड करावी. (२१-०६-२०१३)

कोबीवगnय भाoयांची पुनर

लागवड ४५ x ४५ स\मी

अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत हे 'टर@ ८० कलो नऽ,
८० कलो ःफुरद व ८० कलो पालाश दे "यात यावा.
िमरचीवर@ल फुल कडया या िनयंऽणासाठ_ Gःपनोसॅड ४५

पालेभाoयांची (पालख, शेप,ू चुका, माठ,) यांची काढणी

ट'के

करावी. (१२/०७/२०१३)

फवारणी करावी. (०६/०९/२०१३)

वापसा येताच मीरची वांग,े टोमॅटो या भाजीपा?याचा

कोबीवगnय भाoयांना नऽाची दस
ु र@ माऽा ८० कलो तर

पुनर लागवड

िमरचीचे <पकास ५० कलो ूित हे 'टर jावी. कांदयाचे

करावी.

तसेच

भ\ड@,

गवार,

चवळ@

या

भाजीपा?याची लागवड करावी. (१९/०७/२०१३)

३.० िमली

करावी. लागवड@ पुवn रोप बॅ<वःट@न या १ ट'के िावणात

करावीत. यासाठ_ अॅमीफाउं ड डाक रे ड कंवा अॅमीफाउं ड
लाईट रे ड या वाणांची िनवड करावी. (१३/०९/२०१३)

बुडवुन sयावीत. भ\ड@, गवार व चवळ@ या भाजीपाला

कोबीवगnय

<पकांची लागवड करावी. (२६/०७/२०१३)

ूादभ
ू ाव

भाजीपाला <पकात पावसाचे पाणी साचुन राहणार नाह@
याची काळजी sयावी. वापसा येताच भाजीपाला <पकावर@ल
करपा व पानावर@ल ठपके रोगाचे िनयंऽणासाठ_ कॉपर
ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी (०२/०८/२०१३)
िमरची <पकात फुलकंडयां या िनऽंणासाठ_ फूोिनल ५
ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. व बुरशीज.य रोगा या िनयंऽणासाठ_ काब{डॅझीन
१० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(०२/०८/२०१३)

ट'के २० िमली कंवा Gःपनोसॅड ४५ ट'के ३ िमली ूित
पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

व

बुरशीज.य रोगा या िनयंऽणासाठ_ काब{डॅझीन १० मॅम
ूित

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(१३/०८/२०१३)
कोबीवगnय

भाजीपाला
दसून

<पकात

येत

पानेखाणा-या

आहे .

अळ@चा

या यािनयंऽणासाठ_

G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न

फवारणी

करावी.

रांगडा

कांदा

लागवड@साठ_

वापसा येताच गाद@वाफयावर <बया"याची पेरणी करावी.
लसुन लागवड@साठ_ वापसा येताच जमीन तयार कन
sयावी.

(२०/०९/२०१३)

बटाटा लागवड@साठ_ मयम काळ@ या जिमनीची िनवड
करावी. जमीनीची पुवम
 शागत कन ऑ'टtबर मह.यात
४५ x ३० स\.मी. अंतरावर लागवड करावी. लागवड@ पुवn
बे"यास थायरम ३ मॅम ूित कलो बेने ूबया करावी.
लागवड@साठ_

कुफर@

oयोती,

कुफर@

चंिमुखी,

कुफर@

लवकर कंवा कुफर@ िसंधुर@ या वाणांची िनवड करावी.

िमरची <पकात फुलकंडयां या िनऽंणासाठ_ फूोिनल ५
िलटर

िमसळु न

लागवड@साठ_ (रांगडा कांदा) गाद@वाफयावर रोपे तयार

िमरची, वांगे, व टोमॅटो ची पुनर लागवड सर@ वरं wयावर

१०

ूित १० िलटर पा"यात

भाoयां या

बेणे िशतमहातसाठवलेलेच िनवडावे.


गाद@वाफयावर

हळद/आले

हळद व आले <पकाची लागवड या आठवडयात पूण
करावी. हळद लागवड@साठ_ सेलम, कृ ंणा व लोखंड@ तर
आले या माहम, जानेडोर@ओदो, सुची कंवा सुूभा या
पैक^

लागवड@साठ_

(२७/०९/२०१३)

एका

वाणाची

िनवड

करावी.

लागवड@पूवn

बेणे

बावींट@न या िावणात बुडवूण sयावे. हळद व आ?याची

<बया"याची पेरणी करावी. िमरचीवर@ल फुलकडयां या

लागवड ६० x ३० स\मी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत

िनयंऽणासाठ_ Gःपनोसॅड ४५ ट'के ३.० िमली ूित १०

१५०:५०: ५० (नऽ: ःफुरद: पालाश) रासायिनक खताची

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१६/०८/२०१३,

माऽा दयावी. (०७-०६-२०१३, १४-०६-२०१३, २१-०६-२०१३)

२३/०८/२०१३)
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हळद लागवड@साठ_ सेलम, कृ ंणा व लोखंड@ तर आले या
माहम, जानेडोर@ओदो, सुची कंवा सुूभा या पैक^ एका
वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे बावींट@न या
िावणात बुडवूण sयावे. हळद व आ?याची लागवड ६० x
३० स\मी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत १५०:५०: ५०

बा<वंट@न या चे िावणात बुडवून sयावे. केळ@चे <पकास
ूित

झाड

१६०

लागवड@ या

मॅम

वेळ@

ःफुरद

दयावे.

व

२००

तसेच

मॅम

२००

पालाश

मॅम

नऽ

लागवड@नंतर तीन समान भाग कन २,३ व ४ मह.याने
jावे.

(०७-०६-२०१३)

(नऽ: ःफुरद: पालाश) रासायिनक खताची माऽा दयावी.

केळ@ची मृगबाग लागवड मयम ते भार@ जमीनीत सjा

उगवून आले?या <पकात तण िनयंऽण करावे. oया

करायला हरकत नाह@. या कfरता मॅडनाईन, अधापुर@,

ठकाणी अितवृंट@ झाली आहे तेथून पाणी शेताबाहे र

बसराई व ौीमंती या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी.

काढू न दयावे.

लागवड@पूवn बेणे बा<वंट@न या चे िावणात बुडवून sयावे.

(०५/०७/२०१३)

वापसा येताच खुरपणी कन तण िनयंऽण करावे. (:
१९/०७/२०१३)

पालाश लागवड@ या वेळ@ दयावे. तसेच २०० मॅम नऽ
लागवड@नंतर तीन समान भाग कन २,३ व ४ मह.याने

<पकात पावसाचे पाणी साचुन रहाणार नाह@ यांची काळजी
sयावी. खुरपणी कन तण िनयंऽण करावे. कंदमाशीचा
ूादभ
ू ाव

केळ@चे <पकास ूित झाड १६० मॅम ःफुरद व २०० मॅम

दसुन

येत

अस?यास

५

ट'के

दानेदार

G'वनॉलफॉस कंवा १० ट'के फोरे ट २० कलो ूित हे 'टर
जमीनीतून jावे. (२६/०७/२०१३)

jावे.

(१४-०६-२०१३)

केळ@ची

मृगबाग

लागवड

मयम

ते

भार@

जमीनीत

करावी. या कfरता मॅडनाईन, अधापुर@, बसराई व ौीमंती
या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे
बा<वंट@न या चे िावणात बुडवून sयावे. केळ@चे <पकास

<पकात पावसाचे पाणी साचले अस?यास <पकाबाहे र काढू न
jावे. वापसा येताच खुरपणी कन तण िनयंऽण करावे.
कंदमाशीचा ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास ५ ट'के
दानेदार G'वनॉलफॉस कंवा १० ट'के फोरे ट २० कलो
ूित हे 'टर जमीनीतून jावे. (०२/०८/२०१३)

ूित

झाड

१६०

लागवड@ या

मॅम

वेळ@

ःफुरद

दयावे.

व

२००

तसेच

मॅम

२००

पालाश

मॅम

नऽ

लागवड@नंतर तीन समान भाग कन २,३ व ४ मह.याने
jावे. गे?या आठवडयात अित पाउस झाला असेल अशा
ठकाणी

शेतातील

पा"याचा

िनचरा

करावा.

(०५/०७/२०१३)
हदळ

आले

<पकात

वापसा

येताच

खुरपणी

कन

तणिनयंऽण करावे. (१६/०८/२०१३, २३/०८/२०१३)
हळद@चे <पकात कंदमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
याचे िनयंऽणासाठ_ फोरे ट १० जी हे 'टर@ ६ कलो
जमीनीतून jावे. (०६/०९/२०१३, १३/०९/२०१३)

काढू न jावे. (२०/०९/२०१३)

मृगबाग

लागवड

केली

अस?यास

वापसा

फॉःफेट ूित झाडे jावे. (१९/०७/२०१३)
केळ@चे <पकात पावसाचे पाणी साचुन रहाणार नाह@ यांची
दला

नस?यास

दे "यात

यावा.

(२६/०७/२०१३,

०२/०८/२०१३)
केळ@चे <पकात वापसा येताच वखरणी करावी व नऽ

केळ@

केळ@ची

मृगबाग

आ?यानंतर ८२ मॅम युर@या व २५० मॅम िसंगल सुपर

काळजी sयावी. वापसा येताच ५०० मॅम युर@या ूित झाड

हळद@चे व आले <पकातील अितfर'त पाणी पीका बाहे र



केळ@ची

लागवड

मयम

ते

भार@

जमीनीत

करावी. या कfरता मॅडनाईन, अधापुर@, बसराई व ौीमंती
या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे
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खताची

माऽा

(१६/०८/२०१३)

५००

मॅम

ूित

झाड

दे "यात

यावी.

केळ@चे बागेस नऽाची पहली माऽा (६६ मॅम नऽ ूित

डाळ@ंबावर ठपके रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

झाड) jावे. (०६/०९/२०१३, १३/०९/२०१३)

काबk.डाGझम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

केळ@चे

बागेतील

पावसाचे

पाणी

बाहे र

काढू न

jावे.

केळ@ या बागेतील पा"या या िनच-यासाठ_ उतारा या
अडHया बाजुने बागे बाहे न चर sयावेत. (२०/०९/२०१३)
केळ@वर करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव आढळ?यास रोगमःत
पाने काढू न टाकावीत तसेच झाडावर १० मॅम डायथेम
एम-४५ कंवा कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम व अिधक

फवारणी

करावी.

२३/०८/२०१३,

(१६/०८/२०१३,

०६/०९/२०१३, १३/०९/२०१३)
बागेतील पावसाचे पाणी बाहे र काढू न jावे. फळावर@ल
ठपके रोगा या िनयंऽणासाठ_ बागेत वापसा येताच कॉपर
ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. (१७/०९/२०१३, २०/०९/२०१३)

चांग?या ूितचे ःवीकर १० िलटर पा"यात िमसळु न

डाळ@ंबावर ठपके रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

फवारावे. (२७/०९/२०१३)

काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न



फवारणी करावी.

डािळं ब

(२७/०९/२०१३)

डािळं बाचे मृगबहारासाठ_ आळयाची बांधणी कन १०-१५
कलो शेणखतूित झाडास दे उन <पकाचा ताण सोडावा.
डािळं बाचे बागेस ३२५ मॅम नऽ २५० मॅम ःफुरद व
पालाश jावे.

(०७-०६-२०१३)



डािळं बाची लागवड करावयाची अस?यास उतम िनचरा
होणा-याहल'या ते

मयम

ःवपा याजमीनीची िनवड

करावी.

लागवड

६० x

डािळं बाची

६०

x

६०

स\.मी.

आकारा या खडयात ५ x ५ िमटर अंतरावर करावी.
लागवड@ सोबत २० कलो शेणखत व १ कलो सुपर
फॉःफॅटचा वापर करावा. लागवड@ सोबत ूित खडा ५०
मॅम लींडेन पावडरचा वापर करावा. (१४-०६-२०१३, २१-०६२०१३)
बागेतील पावसाचे अितर@'त पाणी बाहे र काढू न jावे.
वापसा येताच तणिनयंऽण करावे. (१९/०७/२०१३)
बागेतील

पावसाचे

काळजी

sयावी.

साचुन

राहणार

नाह@

याची

वापसा

येताच

खुरपणी

कन

तण

िनयंऽण करावे. डाळ@ंबाचे रोपे तयार करावयाची अस?यास
झाडावर गुट@ कलम करावी. (२६/०७/२०१३)
डाळ@ंब फळावर@ल ठपके रोगाचे िनयंऽणासाठ_ काबzडाGझम
१० मॅम + १० िमली ःट@कर ूित १० िलटर पा"यात
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जुन व जुलै महनयात
गावठ_ बोर@चे खुंटावर डोळे
्
भरणयासाठ_
उमराण कडाका, गोला सनुर-६, छुवारा या
्
वाणांची िनवड करावी. (०७-०६-२०१३)
बोर@ या

खुंटाची

कलमीकरण

वाढ

कन

पूण

sयावे.

झाली

अस?यास

कलमीकरणासाठ_

खुंटावर
उमराण,

गोला, कडाका, सनुर-६, छुवारा व इलायची या पैक^
वाणाची िनवड करावी. (१४-०६-२०१३)
या

आठवडयात

बोर@ची

कलमीकरण

कन

sयावे.

कलमीकरणासाठ_ उमराण, गोला, कडाका, सनुर-६, छुवारा,
इलायची, मु'ता या पैक^ वाणाची िनवड करावी. (२१-०६-

पाणी

िमसळु न फवारणी करावी. (०२/०८/२०१३)

बोर

२०१३)
बोर@ या झाडावर पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून
येत आहे . या या िनयंऽणासठ_ फे.वलरे ट २० ट'के ५
िमली कंवा शायझोफॉस ४० ट'के १६ िमली ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२०/०९/२०१३)


िचकु

आंबेबहारांची फळे काढणी या आवःथेत आहे त. फळांची

बाग तण<वरह@त कन झाडांस आळे कन sयावीत.तण

िनयमीत काढणी करावी. मृग बहारासठ_ बागेस शेणखत

िनयंऽणासाठ_

व रासायिनक खताची माऽा दे "यात यावी. (०७-०६-२०१३)

(२७२०१३/०९/)

िचकुचे न<वन कलमांची लागवड १०x१० मी. अंतरावर



करावी. यासाठ_ कालीपती, पीलीपती, कबेटबॉल, छऽी

िसताफळाचे बागेस या मह.यात १२५ मॅम नऽ, १२५ मॅम

इयाद@ पैक^एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@सोबत १

ःफुरद व १२५ मॅम पालाश ूित झाड दे उन पाणी jावे.

कलो िसंगल सुपर फॉःफेट ूित झाड वापर करावा. (२१-

(०७-०६-२०१३)

०६-२०१३)

तणनाशाकाचा

वापर

करावा.

िसताफळ

िसताफळाचे बागेस १५ कलो शेणखत २५० मॅम नऽ,

िचकु फळ<पका या न<वन कलमांची लागवड पा"याची
सयाची उपलwधी आGण उ.हाळयात उपलwध होउ शकणाया पा"याची उपलwधी याचा <वचार कन १०x१० मी.

१२५ मॅम ःफुरद व १२५ मॅम पालाश खताची माऽा
दे "यात यावी. या पैक^ संपूण ःफुरद, पालाश व अधk नऽ
फलधारणा होताच jावे. (१८/०६/२०१३)

पीलीपती,

िसताफळाचे बागेस १५ कलो शेणखत २५० मॅम नऽ,

कबेटबॉल, छऽी इयाद@ पैक^एका वाणाची िनवड करावी.

१२५ मॅम ःफुरद व १२५ मॅम पालाश खताची माऽा ूती

लागवड@सोबत १ कलो िसंगल सुपर फॉःफेट ूित झाड

झाड

वापर करावा. तसेच फुटले?या कलमावर@ल कोवळया

फलधारणा होताच jावे. नवीन फळबाग लागवड केले?या

पाणावर@ल रषशोषक कड@ंचा इतर कंड@चा बंदोबःत

अथवा एक-दोन वषा या फळझाडांना काठ_चा भ'कम

करावा. दनांक : ०५/०७/२०१३

आधार

अंतरावर

करावी.

यासाठ_

कालीपती,

न<वन लागवड केले?या िचकु बागेत आळयात पाणी
साचून रहाणार नाह@. याची काळजी sयावी. खुंटावर

दयावी. या पैक^ संपूण ःफुरद, पालाश व अधk नऽ

दयावा.

नवीन

कागद@ िलंबु

jावा.

आंबे बहराची फळे

sयावी. न<वन लागवड केले?या कलमांचे खुंटावर@ल फुट

कर"यासाठ_

घेवूनच लागवड करावी. (२५/०६/२०१३, ०५/०७/२०१३)


बागेत पावसाचे पाणी साचुन रहाणार नाह@ याची काळजी

लागवड

उ.हाळयात उपलwध होउ शकणा-या पा"याचा अंदाज

येणार@ फुट काढू न टाकावी. कलमाना काढ@चा आधार
(१२/०७/२०१३, १९/०७/२०१३)

फळबाग

वाढ@ या अवःथेत आहे त. बागेस

फळां या वाढ@साठ_ िनयमीत योvय ूमाणात पाणी jावे.
(०७-०६-२०१३)

काढू न टाकावी. कलमांना काठ_चा आधार jावा. दनांक :

पाने खाणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दस?यास G'वनॉलफॉस २०

२६/०७/२०१३

िमली

बागेतील पावसाचे अितर@'त पाणी बाहे र काढू न jावे.
िनच-यासाठ_ बागे या उताराचे बाजुने वर sयावेत वापसा
येताच तण िनयंऽणासाठ_ तण नाशकाचा वापर करावा.
(०२/०८/२०१३ , १६/०८/२०१३, २३/०८/२०१३)
िचकुवर@ल कळ@ पोखरणा-या अळ@ या िनयंऽणासाठ_ २०
मॅम

काबार@ल

१० िलटर पा"यात

िमसळु न फवारणी

करावी. (०६/०९/२०१३)
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कंवा

डायिमथोएट

१० िमली

ूित

१० िलटर

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. तसेच श\डामर रोगाचा
ूादभ
ू ाव दस?यास रोगमःतफांjा छाटु न बोडhपेःट लावावे
व काबk.डाझीम १० मॅम कंवा कॉपरऑ'सी'लोराईट ३०
मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(२४/०९/२०१३)


फुलशेती

गुलाब,

मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ पा"याचा उतम िनचरा

होणा-या जिमनीची िनवड कन जिमनीची पुवम
 शागत


कन sयावीत. (०७-०६-२०१३)

मुग

मुगाचे

लागवड@साठ_

बी.एम-२००२-१,

बी.एम-२००३-२

िनिशगंध व झ\डूची लावगवड करावी. िनिशंगधा या िसंगल

तसेच एकेएम-४ व मीन गो?ड या पैक^ एका वाणाची

व डबल जातीची िनवड करावी. तर झ\डू या ब\गलोर

िनवड करावी. पेरणीपुवn बीया"यास राझोबीयम व पीएसबी

लोकल, परभणी लोकल, ऑर\ ज बॅश या जातीची िनवड

जैवीक खताची ूब^या करावी. (११/०६/२०१३)

करावी. िनिशंगाधाची लागवड २० x २० स\.मी. तर झ\डूची
मुग/उड@दाची

लागवड ४५ x ३० अंतरावर करावी. (१४-०६-२०१३)

पेरणीसाठ_

पेरणी
मुगाचे

या

आठवडयात

बीएम-२००२-१,

पूण

करावी.

बीएम-२००३-२,

झ\डू, Gजलाडuया, िनिशगंध, काकडा मोगरा, गुलाब इयाद@

एकेएम-४ व मीनगो?ड तर उड@दाचे बीड@यु-१ व ट@एयु-१

फुल <पकाची लागवड करावी. (१८/०६/२०१३)

या

झ\डू, Gजलाडuया, िनिशगंध, काकडा मोगरा, गुलाब इयाद@
फुल <पकाची लागवड कर"यास हा आठवडा अितशय
अनुकूल आहे . (२५/०६/२०१३)

पैक^

एका

वाणाची

िनवड

करावी.

<बया"यास

रायझोबीयम व पीएसबी जैवीक खताची ूबया करावी.
(२१-०६-२०१३)
मुगाचे लागवड@साठ_ मयम ते भार@ जमीनीची िनवड

झ\डू, Gजलाडuया, िनिशगंध, काकडा मोगरा, गुलाब इयाद@
फुल <पकाची लागवड कर"यास हा आठवडा अितशय
अनुकूल आहे . तसेच या आठवडयात श'य ितत'या
फुलांची काढणी कन बाजारात <वली करावी. कारण
पुढ@ल आठवडयात पावसात वाढ होउन फुले खराब होउ
शकतात. (०५/०७/२०१३)
झ\डू, Gजलाडuया, काकडा, मोगरा, गुलाब इयाद@ फुल
<पकाची लागवड करावी. गुलाबा या vलॅड@यटर, सुपरःटार,

करावी. पेरणी योvय पाउस होताच मुगाची पेरणी ३० x १०
स\.मी.

अंतरावर

करावी.

पेरणीसाठ_

बीएम-२००२-१,

बीएम-२००३-२ तसेच एकेएम-४ व मीनगो?ड या पैक^
एका

वाणाची

िनवड

करावी.

पेरणी

पुवn

<बया"यास

रायझोबीयम व पीएसबी जैवीक खताची ूबया करावी.
(१४-०६-२०१३)
मुग/उड@दाची <वरळणी कन तणमु'त ठे वावे मुलःथानी
जलसधारण करावे. (०५/०७/२०१३)

ृ\डशीप, पीस, मोगरा िसंगल व डwल मोगरा, मदनवान

मुग/उड@दाचे पीक वाढ@चे अवःथेत आहे . वापसा येताच

तर

हलक^ कोळपणी करावी. (१२/०७/२०१३)

काकडया या

मुदखेड

लोकल

या

वाणांची

िनवड

करावी. (१६/०७/२०१३)
<पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका बाहे र काढू न
रwबी हं गामात फुलझाडां या लागवड@साठ_ Gजलारड@या व
अॅःटर

या

<बयांची

गाद@

वाफयावर

पेरणी

करावी.

(०३/०९/२०१३ , १०/०९/२०१३)

jावे. तण िनयंऽणासाठ_ वापसा येताच कोळपणी करावी.
(१९/०७/२०१३)
वापसा येताच कोळपणी कन तण िनयंऽण करावे.
(२६/०७/२०१३)

अॅःटरची लागवड@साठ_ वापसा येताच गाद@वाफे तयार
कन <बयाची पेरणी करावी. यासाठ_ एस-ट@-१ कंवा

पावसाचे अितर@'त पाणी <पका बाहे र काढू न jावे. वापसा

आळं द@ िम'स या वाणांची िनवड करावी. (१७/०९/२०१३)

येताच पाने खाणा-या अळ@ यािनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस
२५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

झ\डुवर रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव आढळु ण
अ?यास डायमेथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (२४/०९/२०१३)
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फवारणी करावी. (०२/०८/२०१३)

मुग/उड@द <पकांत पाने व श\ग पोखरणा-या अळ@चा

oवार@चे मालदांड@ ३५-१, ःवाती, करडईचे भीमा, तारा,

ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास G'वनॉलफॉस २५ ट'के

शारदा, परभणी १२ हे वाण तर हरभ-याचे फुले जी-१२,

२० िमली कंवा इमामेG'टन बे.झोएट ३.५ मॅम ूित १०

फुले

िलटर पा"यातून फवारणी करावी. मुगाचे <पकात भूर@

(२७/०९/२०१३)

जी-५,

<वजय

या

वाणांची

िनवड

करावी.

रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याचे िनयंऽणासाठभ ्
पा"यात <वरघळणारा २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी.

(१६/०८/२०१३)



तुर

तुर@ची पेरणी ९० x २० स\.मी. अंतरावर करावी. याकर@ता

मुग/उड@द <पकांत पाने व श\ग पोखरणा-या अळ@चा

बीएसएमआर-७३६, बीएसएमआर-८५३ व कमी पावसाचे

ूादभ
ू ाव दसुन येत अस?यास G'वनॉलफॉस २५ ट'के

ठकाणी बीड@एन-७०८ आGण बीड@एन -७११

२० िमली कंवा इमामेG'टन बे.झोएट ३.५ मॅम ूित १०

िनवड

िलटर पा"यातून फवारणी करावी. मुगाचे <पकात भूर@

बीजूबया

रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याचे िनयंऽणासाठ_

२५/०६/२०१३, ०५/०७/२०१३)

पा"यात <वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. मुग काढणीस तयार
झाला अस?यास मुगाची काढणी करावी व मुग कोरडया व
हवेशीर ठकाणी साठवण करावी. (२३/०८/२०१३)
या

आठवडयात

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

काढणी कन दाने उ.हात वाळवुन साठवण करावी.
(०६/०९/२०१३)

व

दोन

ते

तीन

दवस

शेतावर

वाळ?यानंतर जमा कन मळणीयंऽाारे काढणी करावी.
काढणी केलेले उडदाचे दाने उ.हात वाळवून साठवण
करावी.

मुग/उड@दाची

काढणी केलेली जमीन रwबी

<पकासाठ_ तयार कन sयावी. स[ट\बर

या शेवट या

आठवडयात रwबी oवार@ व करडईची पेरणी ४५ स\मी
अंतरावर

करावी.

रwबी

oवार@चे

मालदांड@

३५-१,

ःवाती,एसपीHह@ तर करडईचे भीमा, तारा, शारदा, परभणी१२ या वाणांची िनवड करावी. (१३/०९/२०१३)
मुग व उड@दाची काढणी केले?या जमीनीत वापसा येताच
वखरणी कन रwबी पेरणीसाठ_ जमीन तयार कन
sयावी. (२०/०९/२०१३)
मुग/उड@दाची जिमन तयार कन कोरडवाहू oवार, हरभरा
व करडईची पेरणी १५ ऑ'टtबर पयzत पुण करावी. रwबी
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करावी.

पाने

करताणा

Gजवाणू

(११/०६/२०१३,

गुंडाळणा-या

संवधकाची

१८/०६/२०१३,:

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

डायमेथेाएट ३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२०/०८/२०१३,

तुर@चे <पकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून
येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ डायमेथाे एट ३० ट'के
१० िमली कंवा 'लोरोपायर@फॉस २० ट'के २५ िमली
ूित

उड@दाचे पीक काढणीस तयार झाले अस?यास <पकाची
करावी

तुर@वर@ल

पेरणी

२७/०८/२०१३, ०३/०९/२०१३, १०/०९/२०१३)

श'यता अस?यामुळे काढणीस तयार झाले?या मुगाची

कापनी

करावी.

या वाणाची

१०

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(१७/०९/२०१३)
तुर@चे पीक सखल भागातील जिमनीत उमळत आहे त.
अशा जिमनीत वापसा येताच कोळपणी करावी. Bहणजे
उमळ"याचे ूमाण कमी होईल. (२४/०९/२०१३)


बाजर@

पेरणी योvय पाउस झाला अस?यास या आठवडयात
बाजर@ची

पेरणी

पुण

करावी.

पेरणी

४५

x

१५

स\.मी.अंतरावर करावी. पेरणी सोबत ४०:२०: २० (नऽ:
ःफुरद: पालाश) रासायिनक खताची संपूण माऽा jावी.
पेरणीसाठ_ जीएचबी-५५८, सदा, सबुर@ व एएचबी-१६६६
या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. (१४-०६-२०१३)
बाजर@ची पेरणी या आठवडयात पुण करावी. हे 'टर@ ३
कलो <बया"याचा वापर करावा. पेरणी करताना <बया"यात
दानेदार खत िमसळु न पेर?यास बीयाने योvय अंतरावर

पडू न रोपांची संया ूित हे 'टर@ अिधक होणार नाह@.

बाजर@चे पीक काढणी अवःथेत आहे . बाजर@ची कापनी

पेरणीसाठ_ जीएचबी-५५८, सदा, सबुर@ व एएचबी-१६६६

कन प\ढया बांधुन उभे कन ठे वावे. (२७/०९/२०१३)

या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. (२१-०६-२०१३)


तीळ

बाजर@चे पीक वाढ@चे अवःथेत आहे . वापसा येताच हलक^

तीळ चे लागवड@साठ_ हलक^ ते मयम जिमन िनवडावी.

कोळपणी कन पीक तण <वरह@त ठे वावे. (१२/०७/२०१३)

पेरणी योvय पाउस झाला अस?यास तीळाची पेरणी ४५

बाजर@चे

पीक

वाढ@चे

अवःथेत

आहे .

वापसा

येताच

कोळपणी करावी. (१९/०७/२०१३)

१५ स\.मी. अंतरावर करावी. तीळाचे <पकास ५०:२०:०
खता या माऽा पैक^ अधk नऽ व संपूण ःफुरद पेरणी
सोबत jावे व उवर@त अधk नऽ ३० दवसानी jावे.

वापसा येताच कोळपणी करावी व कोळपणी सोबत नऽाची
दस
ु र@ माऽा हल'या जमीनी २० कलो तर भार@ जमीनी
३० कलो ूित हे 'टर jावी. (२६/०७/२०१३)

(१८/०६/२०१३)
तीळाची पेरणी ४५ x १५ स\.मी. अंतरावर करावी. तीळाचे
<पकास ५०:२०:० खता या माऽा पैक^ अधk नऽ व संपूण

पावसाचे अितर@'त पाणी <पका बाहे र काढू न jावे. वापसा

ःफुरद

येताच नऽाची दस
ु र@ माऽा दली नस?यास २० कलो

दवसानी jावे. या आठवडयात पेरणी आटोपून sयावी.

हल'या

(२५/०६/२०१३)

जमीनीत तर ३० कलो भार@ जमीनीत कोळपणी

सोबत jावी. (०२/०८/२०१३)

पेरणी सोबत jावे

व उवर@त अधk नऽ ३०

गे?या आठवडयात पावसात खंड पड?यामुळे हल'या
जमीनीत उगवणी झाले?या तीळ <पकात अितशय हलक^

बाजर@चे पीक पोटर@/िनसवणी अवःथेत आहे . बाजर@

कोळपणी करावी. तसेच या आठवडयात जमीनीत आले

<पकात अरगट रोगगृःत कनसे दसून येत अस?यास ती

पाहून पेरणी करावी. (०५/०७/२०१३)

कपून नंट करावीत. (१६
१६/
१६/०८/
०८/२०१३,
२०१३ २३/
२३/०८/
०८/२०१३)
२०१३

<पकातील पावसाचे अितर@'त पाणी पीका बाहे र काढू न
बाजर@चे <पकात (ॄीःटल बीटल) वसईचा ूादभ
ू ाव दसून

jावे. वापसा येताच <पकात <वरळणी व कोळपणी करावी.

येत आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ काबार@ल ५० ट'के २०

(१९/०७/२०१३)

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
बाजर@चे पीक दाने भर"या या अवःथेत आहे . <पकाचे
प,ापासुन

संर,णासाठ_

बेगड@

पटया

लावाHयात.

(०६/०९/२०१३)

वाळ?यानंतर

कनसे

कापुन

sयावीत.

कापनी

केले?या कनसांची मळणी यंऽाारे काढणी कन दाने
उ.हात वाळवुन साठवण करावी. (१३/०९/२०१३)
या

आठवडयात

पावसाचे अितर@'त पाणी <पका बाहे र काढू न jावे. वापसा
येताच

बाजर@ <पकाची कापनी करावी. जमीनीवर तीन ते चार
दवस

कोळपणी कन तण िनयंऽण करावे. (२६/०७/२०१३)

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

कन

िनयंऽण

करावे.

तीळ व कारळ <पकात पाने खाणा-या व पाने गुडाळणा-या
अळ@चा ूादभ
ु ाव दसून येत आहे याचे िनयंऽणासाठ_

पाउस

फवारणी

करावी.

(१६/०८/२०१३,

२०/०८/२०१३,

२३/०८/२०१३, २७/०८/२०१३)
काढणीस तयार झाले?या तीळाची कापणी कन दोन
दवस

ढग

मान

ठे वावा

वाळ"यासाठ_ उभे करावे.
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तण

डायमेथेाएट ३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यातुन

पड"याची श'यता अस?यामुळे बाजर@ <पकाची कापनी
क नये. (२०/०९/२०१३)

कोळपणी

(०२/०८/२०१३)

व

नंतर

(१०/०९/२०१३)

प\ढया

बांधुन

तीळ/कारळ चे पीक काढणीचे अवःथेत आहे . काढणीस
तयार झाले?या पीकाची कापनी करावी व प\डया बांधुन
जमीनीवर उभे कन ठे वावे. (१३/०९/२०१३)

करावीत. oयायोगे भुजल पातळ@त वाढ होईल तसेच जुलै
अखेर ऑगःटमये पावसात खंड पड?यास कापूस, तूर व
इतर <पंकास संरG,त पाणी दे ता येईल. (०५/०७/२०१३)
मुलःथानी मृद व जलसंधारणाची काम पावसाने उघड@प
द?याबरोबर वर@त कन sयावीत तसेच बांधबंिधःती

तीळ/कारळाचे

सjा

करावी. ूामुयाने <वjापीठा या िशफारशी वापराHयात.

परतीचा मानसुन या पावसाचा जोर अिधक अस?यामुळे

पीक

काढणीचे

शेततळे , पाझरतलाव आGण इतर जलसंधारणाची कामे

पीक

करावीत. oयायोगे भुजल पातळ@त वाढ होईल तसेच जुलै

कापनीची घाई क

अवःथेत

नये

पाउस

आहे .

थांब?यानंतरच

<पकाची कापनी करावी. १७/०९/२०१३

अखेर ऑगःटमये पावसात खंड पड?यास कापूस, तूर व

जिमनीत वापसा येईपयzत तीळ कारळाची कापनी क

इतर <पंकास संरG,त पाणी दे ता येईल. (१२/०७/२०१३)

नये. मागील आठवडयात कापनी केलेले पीक जिमनीवर

पावसाळा सु झाला आहे . पावसाचे अितर@'त पाणी

उभे कन ठे वावे. (२०/०९/२०१३)

वाहून ने"यासाठ_ शेता या बाजुला गवताचे चर असतात.

काढणीस तयार झाले?या तीळची कापनी करावी. कापनी
केलेले तीळचे पीक दोन ते तीन दवसानंतर प\ढया बांदन
ु
उभे कन ठे वावे. (२४/०९/२०१३)
कापनी केले?या

तीळाचे

गवता या चरांची वfरत द
ु ःती कन jावी. चर फुटला
असेल तर याची डागडू गी कन sयावी. जाःत गवत
वाढले असेल तर ते कमी कन sयावे. गवताचा चरातून
पुणप
 णे गवत काढू न घेउ नये. अ.यथा गवता या

प\ढया हालवून

तीळ

काढू न

sयावा. तीळ उ.हात वाळवून साठवण करावी. कारळाची

चराचीच धूप होउन जाईल. पावसाचे अितfर'त पाणी
गवता या चरातून सहजपणे वाहून गे?यामुळे शेतातील

बढवणी कन sयावी. कारळ वाळवून साठवण करावी.

मातीची धूप आपण रोखू शकतो. (१९/०७/२०१३)

(२७/०९/२०१३)

पावसाचे अितर@'त पाणी वाहून ने"यासाठ_ शेता या



बाजुला गवताचे चर असतात. गवता याचरांची वfरत

अंजीर

अंजीरची न<वन लागवड ५x५ मीटर अंतरावर करावी.
लागवड@साठ_ बगलोर, दनकर, पुणे अंजीर या पैक^ एका
वाणाची िनवड करावी. लागवड@ सोबत २० कलो शेणखत
व १ ते १.५ कलो सुपर फॉःफेट ूित झाड वापरावे.
नवीन फळबाग लागवड केले?या अथवा एक-दोन वषा या
फळझाडांना

काठ_चा

भ'कम

आधार

दयावा.

नवीन

फळबाग लागवड कर"यासाठ_ उ.हाळयात उपलwध होउ
शकणा-या

पा"याचा

अंदाज

घेवूनच

लागवड

करावी.

(२५/०६/२०१३, ०५/०७/२०१३)


कृ <षअिभयां<ऽक^

मुलःथानी मृद व जलसंधारणाची काम पावसाने उघड@प
द?याबरोबर वर@त कन sयावीत तसेच बांधबंिधःती
करावी. ूामुयाने <वjापीठा या िशफारशी वापराHयात.
शेततळे , पाझरतलाव आGण इतर जलसंधारणाची कामे
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द
ु ःती

कन

jावी. चर फुटला

असेल

तर याची

डागडू गी कन sयावी. जाःत गवत वाढले असेल तर ते
कमी कन sयावे. गवताचा चरातून पुणप
 णे गवत काढू न
घेउ नये. अ.यथा गवता या चराचीच धूप होउन जाईल.
पावसाचे अितfर'त पाणी गवता या चरातून सहजपणे
वाहून गे?यामुळे शेतातील मातीची धूप आपण रोखू
शकतो. (२६/०७/२०१३)
या वषn आतापयzत पावसाचे ूमाण सरासर@पे,ा अिधक
झाले आहे . अिधक या पावसामुळे <पके <पवळ@ पडत
आहे त. यामुळे शेतक-यांनी शेतातील जाःतीचे पावसाचे
पाणी योvय ूकारे

शेताबाहे र काढू न jावे. जेणेकन

शेतात जाःतीचे पाणी साठणार नाह@ व मातीची धुपह@
होणार नाह@. (०२/०८/२०१३)

कृ <ष अिभयांऽीक^ : हरवा चारा खा"यात आ?यामुळे
जनावरांना संडास लाग"याचे ूमाण वाढलेले आहे . तर@
अजारात वाळलेला कडबा/शंक पदाथाचा वापर करावा.
तसेच संडास जाःत अस?यास स?फा/ िसूोफलॉझॅिसन
गोळ@ खाउ घालावी. दनांक : १३/०८/२०१३

झाले आहे . अिधक या पावसामुळे <पके <पवळ@ पडत
आहे त. यामुळे शेतक-यांनी शेतातील जाःतीचे पावसाचे
शेताबाहे र काढू न jावे. जेणेकन

शेतात जाःतीचे पाणी साठणार नाह@ व मातीची धुपह@
होणार नाह@. (१६/०८/२०१३)

झाले आहे . अिधक या पावसामुळे <पके <पवळ@ पडत
आहे त. यामुळे शेतक-यांनी शेतातील जाःतीचे पावसाचे
शेताबाहे र काढू न jावे. जेणेकन

शेतात जाःतीचे पाणी साठणार नाह@ व मातीची धुपह@
होणार नाह@. (२३/०८/२०१३)
सjGःथतीत

मराठवाडयात

Bहणून

जनावरांची

गोटे

पशुधन Hयवःथापन : पाळ@व जनावरांना घटसप, फ-या,
लसीकरण नजीक या पशुिचकसालयातुन कन sयावे.
लिसकरणापुवn जंतनाशकाचे औषध पाजावे. जनावरांना
ःव छ पाणी पाजावे. (२५/०६/२०१३)
सया जनावरांनमये गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
गोचीड िनयंऽणासाठ_ मेटारायGझम बुरशीचा वापर गोठयात
िावण

नाश

चांगलीच

उघड@प

कर"यासाठ_

करावा.

मेटारायGझमचे

जनावरां याशर@रावर फवार"यासाठ_

वाप

नये,

केवळ गोठयात फवार"यासाठ_ याचा वापर करावा. ५ मॅम
मेटारायGझम पावडर अिधक ५ िम.िल. दध
ू ूित िलटर
पा"यात िमसळू न िावण तयार करावे. हे तयार केलेले
िावण

गोठयात

काढावीत,

तसेच

काढाHयात.
पावसाचे

वाढु नये

मेटारायीझमचे िावणानी फवान sयावीत. (२१-०६-२०१३)

गोिचडां या

या वषn आतापयzत पावसाचे ूमाण सरासर@पे,ा अिधक

पाणी योvय ूकारे

ूादभ
ू ाव

अंऽ<वशार व शेळ@ म\ढ@ मये बुळकांड@ (पीपीआर) रोगाचे

या वषn आतापयzत पावसाचे ूमाण सरासर@पे,ा अिधक

पाणी योvय ूकारे

गोचीडांचा

फवार"यापूवn
चारा

व

गोचीडनाशकाची

इतर

जनावरे

गोठयाबाहे र

गोंट@ह@

गोठयाबाहे र

फवारणी

दावणीखाली

व

गोठया या िभंती या कडा-कपार@मये जेथे जेथे गोिचडांची

दलेली आहे . हल'या जमीनीत <पकांना पा"याचा ताण

अंड@

बसत आहे . तर@ <वह@र/कुपनलीका मधील पा"याची एक

फवारणी करणे अिधक फायदे शीर ठरते. (०५/०७/२०१३,

पाळ@ दे "यात यावी.

०५/०७/२०१३ , १२/०७/२०१३)



(०६/०९/२०१३)

पशुधन Hयवःथापन

हरवा

आहे त अशाच

चारा

ठकाणी करावी. राऽी या

खा"यात

आ?यामुळे

जनावरांना

वेळेस

संडास

जनावरांना थंड व ःव छ पाणी पाजावे. पावसाळयापूवn

लाग"याचे ूमाण वाढलेले आहे . तर@ अजारात वाळलेला

ःथािनक या पशु vणालयात जाउन जनावरांस लसीकरण

कडबा/शंकपदाथाचा वापर करावा. तसेच संडास जाःत

करावे. (०४/०६/२०१३, ०७-०६-२०१३)

अस?यास स?फा/ िसूोफलॉझॅिसन गोळ@ खाउ घालावी.
(१६/०७/२०१३)

पशुधना या अरोvयासाठ_ या आठवडयातच घटसप, फ-या,
अंऽ<वशार व शेळ@ म\ढ@ मये बुळकांड@ (पीपीआर) रोगाचे
लसीकरण

कन

sयावे.

लिसकरणापुवn

जंतनाशकाचे

शेळया व म\ढया मये सया या पावसाळ@ वातावरणामुळे
अश'तपणा दसून येत आहे . यासाठ_ शेळया मेढयांना
टॉिनक ५० िमली ूित शेळ@ / म\ढ@ दे "यात यावे.

औषध पाजून sयावे. (११/०६/२०१३)

(२७/०८/२०१३)
पशुधना या अरोvयासाठ_ या आठवडयातच घटसप, फ-या,
अंऽ<वशार

व

रोगाचेलसीकरण

शेळ@

म\ढ@

नजीक या

(पीपीआर)

जनावरांनमये संसगज.य रोगांचा ूादभ
ू ाव दसून येत

पशुिचकसालयातुन कन

आहे . सjा तापमानात वाढ झा?यामुळे जनावरांना जाःत

मये

बुळकांड@

sयावे. लिसकरणापुवn जंतनाशकाचे औषध पाजावे. (१४०६-२०१३, १८/०६/२०१३)
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काळ उ.हात मोकळे सोडु नये. (०३/०९/२०१३)

चारा मुबलक ूमाणात अस?यास मुरघास तयार करावा.

िमली, तुडतुडयांचे िनयंऽणसाठ_ अिसटामेूीड २० ट'के २

दनांक : १०/०९/२०१३, दनांक : १३/०९/२०१३

मॅम कंवा थायािमथॉ'झाम २५ ट'के २५ मॅम तर

जनावरांना

खुरकुत

रोगाची

लस

टोचुन

sयावी.

(१७/०९/२०१३)

या या िनयंऽणासाठ_ wयुटॉ'स १ िमली ूित िलटर
जनावरांचे

अंगावर

फवारणी

करावी.

शेळया म\ढयामये सदuचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास
नाकात

िमली कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम ूित १० िलटर
पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

जनावरांमये सjा गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
पा"यातिमसळू न

पांढर@माशीचे िनयंऽणसाठ_ शायझोफॉस ४० ट'के २०

िनलगीर@ या

तेलाचा

१

थ\ब

सोडावा(

(२०/०९/२०१३)

कापूस

<पकात

खुरकुत

रोगाची

लस

टोचुन

sयावी.

जनावरांमये सjा गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .
या या िनयंऽणासाठ_ wयुटॉ'स १ िमली ूित िलटर
पा"यात िमसळू न जनावरांचे अंगावर फवारणी करावी.
शेळया म\ढयामये सदuचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास
िनलगीर@ या

तेलाचा

१

थ\ब

सोडावा.

(२७/०९/२०१३)

पाने लाल पडत
िनयंऽणासाठ_

दसून येत आहे . यां या िनयंऽणासाठ_ फेनूोपिान १०
ई.सी. १० िमली कंवा बुूोफेझीन २५ ट'के १० िमली
िलटर

पा"यात

िमसळु न

पा"यात

िमसळु न

फवारणी करावी. मागील आठवडयातील काळात झाले?या
पावसामुळे सखल भागातील जिमनीत कापसाची झाडे
उमळत आहे त. अशा झाडांना कॉपरऑ'सी'लोराईड २५
मॅम कंवा काबk.डाझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न २५० ते ३०० िमली िावणाची िचबंवणी ूित
झाड

के?यास

७५

ट'के

२०

मॅम

अिधक

थायािमथॉ'झाम २५ ट'के; २५ मॅम ूित १० िलटर
िमसळु न

फवारणी

करावी.

पानावर@ल

लालसरपना कमी कर"यासाठ_ सोबत २ ट'के ड@एपी

कापूस <पकात तुडतुडे, पांढर@ माशी, दहया व ला?या
रोगाचा

ूादभ
ु ाव

िनंऽणासाठ_

दसुन

अिसटामेूीड

िमिथलडमेटॉन

२५

ट'के

येत

आहे .

तुडतुयांचे

२०

ट'के

२

८

िमली,

पांढर@

मॅम

कंवा
माशीचे

िनयंऽणासाठ_ शायझोफॉस ४० ट'के २० िमली कंवा

पा"यात

कापूस <पकावर रस शोषण करणा-या कड@ंचा ूादभ
ू ाव

१०

आहे . रस शोषण करणा-या कड@ंचे

अिसफेट

िमसळू न फवारणी करावी दह@या रोगा या िनयंऽणासाठ_

कापूस

ूित

कड@ं या

अिसफेट ७५ ट'के २० मॅम ूती १० िलटर पा"यात

रwबी २०१३ – १४


करणा-या

कंवा युर@याचा वापर करावा. (१५/
१५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

(२४/०९/२०१३)

नाकात

शोषण

ूादभ
ू ावामुळे व जमीनीतील सतत ओलाHयामुळे कापसाची

पा"यातून
जनावरांना

रस

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

उमळ"याचे

ूमाण

कमी

होईल.

(०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
कापूस <पकात रस शोषण करणा-या कड@ंचा ूादभ
ू ाव
दसून येत आहे . फुलकडयां या िनयंऽणासाठ_ अिसफेट
७५ ट'के २० मॅम कंवा िमिथल डमेटॉन २५ ट'के ८
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रोगा या

<वरघळणारा

गंधक

िनयंऽणासाठ_

२५

मॅम

मॅvनेिशयम

तर

ला?या

स?फेट

अिधक

पोटॅ िशयम नायशे ट ूयेक^ ४० मॅम ूयेक^ ूती दहा
िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
कापसाची वेचणी सकाळचे वेळ@ करावी. पह?या व दस
ु या

वेचणीचा

कापूस

वेगवेगळा

साठवावा.

<वब^साठ_

पह?या व दस
ु -या वेचणीचा कापूस वेगवेगळा पाठवावा.
यामुळे कापसास योvय भाव िमळे ल. (१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)
कापसाची वेचणी सकाळचे वेळ@ करावी. पह?या व दस
ु या

वेचणीचा

कापूस

वेगवेगळा

साठवावा.

<वब^साठ_

पह?या व दस
ु -या वेचणीचा कापूस वेगवेगळा पाठवावा.
यामुळे

कापसास

योvय

भाव

१९/
२६/
१९/११/
११/२०१३दनां
२०१३दनांक –२६
२६/११/
११/२०१३

िमळे ल.

दनांक

–

करावी. तुर@चे पीक फुलावर असेल तर ूोफेनोफॉस ४०
तुर

ट'के अिधक सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित१०

तुर@चे पीक सखल भागातील जिमनीत उमळत आहे त.

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

अशा जिमनीत वापसा येताच कोळपणी करावी. Bहणजे
तुर@चे <पकात श\गा पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन

उमळ"याचे ूमाण कमी होईल. (०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

येत आहे . याचे िनंऽणाकfरता ूोफेनोफॉस ४० ट'के +
तुर@चे <पकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन

सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित १० िलटर पा"यात

येत आहे . याचे िनयंऽणसाठ_ मोनोबोटोफॉस १५ िमली

िमसळु न फवारणी करावी. (२६/
२६/११/
११/२०१३)
२०१३)

कंवा डायिमथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करवी.

तुर@चे <पकात श\गा पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

येत आहे . याचे िनयंऽणाकर@ता ूोफेनोफॉस ४० ट'के +
तुर@चे <पकात पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन

सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित १० िलटर पा"यात

येत अस?यास याचे िनयंऽणसाठ_ डायिमथोएट १० िमली

िमसळु न फवारणी करावी. (०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

कंवा मोनोबोटोफॉस १५ िमली अिधक १० िमली ःट@कर
ूित

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करवी.

तुर@चे <पकात श\गा पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन
येत आहे . याचे िनयंऽणाकर@ता G'वनॉलफॉस २५ ट'के

(१५/
१५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

१६ िमली कंवा मोनोबोटोफॉस ३६ ट'के ११ िमली ूित
तुर@चे

<पक

पोखरणार@

गाठ_
अळ@

धर"या या
<पसार@

पतंग

अवःथेत
व

श\गा

१०

यांचा

(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

आहे .

श\गमाशी

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

ूितबंधामक उपाय Bहणून फुलकळ@ या अवःथेत ५
ट'के िनंबोळ@ अक अिधक १ ट'का साबनेचा चुरा अिधक

तुर@चे <पकात श\गा पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन

G'वनॉलफॉस २५ ट'के १६ िमली ूती १० िलटर पा"यात

येत आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ िमथोमील ४० ट'के २०

िमसळू न फवारणी करावी. (२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

मॅम कंवा G'वनॉलफॉस २५ ट'के २८ िमली कंवा
Gःपनोसॅड ४५ ट'के ३ िमली ूित १० िलटर पा"यात

तुर@चे पीक काह@ ठकाणी फुलकळ@चे अवःथेत आहे व

िमसळु न फवारणी करावी. (१७/
१७/१२/
१२/२०१३,
२०१३, २४/
२४/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

<पकावर श\गा पोखरणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत
आहे . ती या िनंऽणासाठ_ पहली फवारणी ५ ट'के

खर@प oवार@
वार@

िनंबोळ@ अक अिधक G'वनॉलफॉस २५ ट'के १६ िमली

खर@प oवार@चे पीक दाणे

ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न ःट@करसह फवारणी

<पकाचे प,ापासुन संर,णासाठ_ <पकात बेगड@ पटया

करावी. तुर@चे पीक फुलावर असेल तर ूोफेनोफॉस ४०

बांधाHयात. (०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

भर"या या अवःथेत आहे .

ट'के अिधक सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित१०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)

खर@प

oवार@चे

पीक

काढणीचे

अवःथेत

आहे .

या

आठवडयात हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता
तुर@चे पीक काह@ ठकाणी फुलकळ@चे अवःथेत आहे व

अस?यामुळे कापनीची घाई क नये. oवार@चे <पकात

<पकावर श\गा पोखरणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन येत

काणीचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . रोगमःत कणसे

आहे . ती या िनंऽणासाठ_ पहली फवारणी ५ ट'के

[लॅःट@क या

िनंबोळ@ अक अिधक G'वनॉलफॉस २५ ट'के १६ िमली

जाळू न नंट करावेत. (०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न ःट@करसह फवारणी
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<पशHयांमये

बांधन
ु

कापुन

sयावेत

व

आंबा

िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित

बागेत पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

१०

G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात

(०६/
०६/१२/
१२/२०१३,
२०१३, १३/
१३/१२/२०१३)
२०१३)

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

िमसळु न फवारणी करावी. (०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
भुर@ रोगाचे िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक २५
आंwयावर@ल

करपा

रोगाचे

िनयंऽणासाठ_

कॉपर

ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी

करावी.

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

०८/
०८/१०/
१०/२०१३,
२०१३,
तुडतुडे व रस शोषण करणा-या कड@ं या िनयंऽणासाठ_

११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
आंwयावर तुडतुडे आढळ?यस सांयपरमेाीन २५ ईसी ३

फवारणी करावी. भुर@ रोगा या बंदोबःथासाठ_ पा"यात

िमली कंवा फेनवलरे ट २० ईसी ५ मीली १० िलटर

<वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

पा"यात िमसळु न फवारावे.तसेच भुर@ रोग आढळ?यास

िमसळु न फवारणी करावी. (२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

काब{डायझीम

१०

मॅम

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न
संऽा मोसंबी

फवारणी करावी. बागेमये तुट आढळु न आ?यास दस
ु रे



रोप लावुन तुट भन काढावी. िसंचन सु<वधा उपलwध

बागेत तुट आढळु ण आ?यास तुट भन काढावी. िसंचन

अस?यस रwबीची अंतरपीके sयावीत. झाडास आळे कन

सु<वधा

sयावीत. (१५/
१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

शकता. बाग तण<वरह@त ठे वावी. (०१
०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

अस?यास

बागेमये

रwबीची

आंतर<पके

घेवु

कॉपर

संऽा/मोसंबीचे बागेत बुरशीज.य रोगांचा ूादभ
ू ाव दसून

ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

येत आहे . याचे िनयंऽणसाठ_ १ ट'के बोडhिमौणाची

फवारणी करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

फवारणी करावी. (०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

आंwयावर@ल

करपा

रोगाचे

िनयंऽणासाठ_

कॉपर

संऽा/मोसंबीचे बागेत बुरशीज.य रोगांचा ूादभ
ू ाव दसून

ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

येत आहे . याचे िनयंऽणसाठ_ १ ट'के बोडhिमौणाची

फवारणी करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

फवारणी करावी. (१५/
१५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

आंबा बागेस पाणी दे णे बंद करावे. आंwयावर@ल तुडतुडे व

संऽा/मोसंबीचे बागेत बुरशीज.य रोगांचा ूादभ
ू ाव दसून

खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस २५ िमली

येत आहे . याचे िनयंऽणसाठ_ १ ट'के बोडhिमौणाची

ूित

फवारणी करावी. (२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

आंwयावर@ल

१०

झाडावर

करपा

िलटर

रोगाचे

पा"यात

फवारणी

िनयंऽणासाठ_

िमसळु न

करावी.

खोडासह@त

संपुण

(०८/
०८/११/
११/२०१३,
२०१३,

१५/
१५/११/
११/२०१३,
२०१३, २२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)

जिमनीचा

न<वन लागवड केले?या आंwया या बागेस िनयमीत पाणी

आंबब
े हार धर"यासाठ_ बागेचे पाणी बंद करावे. हल'या

jावे. जु.या बागेचे पाणी दे णे बंद ठे वावे. आंwयावर@ल

जमीनीत ३० दवसाचा तर मयम ते भार@ जिमनीत ५०

तुडतुडे कड@ या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली

ते

ूित

फवारणी

अंतरमशागतीची

करावी. मागील आठवडयात आले?या अवकाळ@ पाउस व

(१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

खोडासह

धु'यामुळे भुर@रोगाचा ूादभ
ू ाव आढळु न येत आहे . याचे
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६०

ूकार

<वचारात

दवसाचा

ताण
कामे

घेउन

संऽा

jावा.
पुण

मोसंबीमये

ताणाचे
कन

काळात
sयावीत.

जिमनीचा

ूकार

<वचारात

घेउन

संऽा

मोसंबीमये

अंजीराचे बागेत तांबेरा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

आंबेबहार धर"यासाठ_ बागेचे पाणी बंद करावे. हल'या

यांचे िनयंऽणसाठ_ मmकोझेब २५ मॅम ूित १० िलटर

जमीनीत ३० दवसाचा तर मयम ते भार@ जिमनीत ५०

पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. (०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

ते

६०

दवसाचा

अंतरमशागतीची

ताण
कामे

jावा.

ताणाचे

पुण

कन

काळात
sयावीत.

(१९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

बागेत पावसाचे पाणी साचणार नाह@ याची काळजी sयावी.
तसेच श\डेमर आढळ?यसा रोगमःत फाjा काढू न या
ठकाणी

जिमनीचा

ूकार

<वचारात

घेउन

संऽा

मोसंबीमये

बोडk पेःट

लावावे.

(१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

आंबब
े हार धर"यासाठ_ बागेचे पाणी बंद करावे. हल'या
जमीनीत ३० दवसाचा तर मयम ते भार@ जिमनीत ५०

अंजीराचे बागेस श\डामर दसून येत अस?यास रोगमःत

ते

फाjा

६०

दवसाचा

अंतरमशागतीची

ताण
कामे

jावा.

ताणाचे

पुण

कन

काळात
sयावीत.

काढू न

या

ठकाणी

बोडhपेःट

लावावी.

(१५/
१५/११/
११/२०१३)
२०१३)

(२६/
२६/११/
११/२०१३)
२०१३)
अंजीराचे बागेस िनयमीत पाणी jावे. तांबेरा रोगाचा
संऽा व मोसंबीचे बागेत अंतरमशागतीची कामे पुण कन

ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास िनयंऽणासाठ_ डायथेन

sयावीत. (०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

एम-४५ बुरशीनाशकाची २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)

संऽा व मोसंबीचे बागेतील अंतरमशागतीची कामे पुण
कन

sयावीत.

खोडावर

बोडhपेःट

लावावे.

(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

आंबेबहार धर"याकर@ता अंजीराचे बागेस अंतरमशागतीची
कामे कन बाग सव् छ ठे वावा. हःतबहार घेतले?या
बागेतील प'व फळांची काढणी व ूतवार@ कन कागद@

खोडावर बोडhपेःट लावावे.बागेत आंतरमशागतीची कामे

पेटयातून

कन sयावीत. (१७/
१७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

१३/
१३/१२/
१२/२०१३

आंबेबहार घे"यासाठ_ संऽा मोसबीचे बागेत वखरणी कन

आंबेबहार धर"याकर@ता अंजीराचे बागेस अंतरमशागतीची

वाफे बांधनी करावी. ूित झाड १० कलो चांगले कुजलेले

कामे कन बाग ःव छ ठे वावी. हःतबहार घेतले?या

शेणखत वाफयात िमसळु न sयावेत. बुयांवर बोडhपेःट

बागेतील प'व फळांची काढणी व ूतवार@ कन कागद@

लावून sयावा. पुढ@ल आठवडयात ताण सोड"यास सुवात

पेटयातून <वब^साठ_ पाठवावीत. (२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

करावी.

<वब^साठ_

पाठवावीत.

(०६
०६/
०६/१२/
१२/२०१३,
२०१३,

(२४/
२४/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
अंजीराचे बागेत वखरणी कन वाफे बांधनी करावी.
[रतेक

अंजीर

झाडास

वाफयात

३-४ खोडे ठे वून १५ ऑ'टोबर पयzत छाटणी के?यास

१०

िमसळु न

कलो

चांगले

कुजलेले

sयावे.

पुढ@ल

आठवडयात

सोड"यास सुवात करावी.

शेणखत
ताण

(२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

फायदे शीर आहे . अंजीरावर तांबेरा रोगा यािनयंऽणासाठ_
'युलोरोथॅलोनील २० मॅम २ मॅम अिधक काबk.डाझीम ७

िसताफळ

मॅम

<पठया ढे कणाचा (िमलीबग) चा ूादभ
ू ाव आढळ?यास

ूित

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

(०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

करावी.

या या िनयंऽणासाठ_ मॅलेथीऑन ५० ट'के ूवाह@ १०
िमली कंवा फॉःपोमीडॉन ३ िमली ूित १० िलटर पा"यात
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िमसळु न फवारणी करावी. प'व फळांची काढणी करावी.



फुलशेती

(०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

झ\डुवर रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ू ाव आढळु ण
अ?यास डायमेथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात

प'व फळांची काढणी करावी. ूतवार@ कन बाजारपेठेत

िमसळु न फवारणी करावी. Gजलारड@या, गुलाब इयाद@

<वब^साठ_

फुल<पकांची लागवड करावी. (०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

पाठवावे.

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

१५/
१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
फुलशेती मये बुरशीज.य रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत
कागद@िलंबु

आहे . याचे िनयंऽणसाठ_ काबk.डॅ झीम २५ मॅम ूित १०

पाने खाणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दस?यास G'वनॉलफॉस २०

िलटर

िमली कंवा डायिमथोएट २० िमली ूित १० िलटर

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. तसेच श\डामर दसून
आ?यास

रोगमःत

फांदया

काढू न

यावर

बोडhपेःट

लावावे. (०१
०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

गुलाबावर भुर@ रोग आढळलयास डायफॅ.कॅनाझोल ०.०५
ट'के या बुरशीनाशकाची दर आठ दवसा या अंतराने
फवारणी करावी. िनिशगंधा या पानावर ठपके व करपा

कागद@िलंबु चे बागेत दे वीरोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

रोग आढळ?यास झायरम ०.३ ट'के कंवा डायथेन एम-

आहे . या या िनयंऽणसाठ_ ःटेू [टोमायसीन १२ मॅम +

४५ -०.२५ ट'के या बुरशीनाशकाची फवारणी करावी.

कॉपर ऑ'सी'लोराईड २० मॅम ूित १० िलटर पा"यात

(१५/
१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

िमसळु न फवारणी करावी. (०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
गुलाबामये भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याचे
पाने

खाणार@

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

बागेत

आढळ?यास

िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित

G'वनॉलफॉस २० िमली १० िलटर पा"यात िमसळु न

१०

फवारावे.

(०८/
०८/११/
११/२०१३)
२०१३)

(१५/
१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

आंबेबहार धर"यासाठ_ कागद@ िलंबाचे बागेस पाणी दे णे

गुलाब फुलशेतीमये भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत

बंद

आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक

करावे.

आळयात

बोडhपेःट लावावे.

टाचन

कन

sयावी.

खोडावर

(१२/
१२/११/
११/२०१३,
२०१३, १९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

आंबेबहार धर"यासाठ_ कागद@ िलंबाचे बागेस पाणी दे णे
बंद

करावे.

आळयात

बोडhपेःट लावावे.

टाचन

कन

sयावी.

खोडावर

(२६/
२६/११/
११/२०१३,
२०१३, ०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

आंबेबहार धर"यासाठ_ कागद@ िलंबाचे बागेस पाणी दे णे
बंद करावे. खोडावर बोडhपेःट लावावे.

(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
०१३)

आंबेबहार धर"यासाठ_ कागद@िलंबा या बागेस पाणी दे णे
बंद

करावे.

आळयास

बोडhपेःट लावावे.

टाचन

कन

sयावी.

खोडावर

(१७/
१७/१२/
१२/२०१३ , २४/
२४/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

करावी. (१५/
१५/११/
११/२०१३)
२०१३)
अॅःटर

व

vलॅड@ओ?स

vलॅड@ओ?सची

कंद

बुरशी

फुलपीकांची
नाशकाचे

लागवड

करावी.

िावणात

बुडवुन

लागवड करावी. अॅःटरची लागवड ४५x१५ स\.मी तर
vलॅड@ओ?सची लागवड ३०x१५ स\.मी अंतरावर करावी.
(२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)
अॅःटरची लागवड केले?या फुल<पकास नऽाची माऽा दे उन
पाणी jावे. गुलाबा या फुलांची िनयमीत काढणी कन
<वब^साठ_ पॅक^ंग कन बाजार पेठेत पाठवावी. <पकास
िनयमीत पाणी jावी. (०६/
०६/१२/
१२/२०१३,
२०१३, १३/
१३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
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परती या मा.सुन oया ठकाणी पडला तेथे सया <पकांना
अॅःटर फुल<पकास िनयमीत पाणी jावे. मावा कड@चा

पाणी दे "याची आवँयकता नाह@. पूण रwबी हं गामात

ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास िनयंऽणासाठ_ डायमेथोएट

पा"याचे Hयवःथापन HयवGःथत करावे. शेती या पा"याचे

३० ट'के १० िमली ूित १० िलटर पा"यातुन फवारणी

काटे कोरपणे िनयोजन गरजेचे आहे . यामुळे उ.हाळयात

करावी. गुलाबाचे <पकात भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसुन येत

पा"याची कमतरता येणार नाह@. (०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

आहे . यांचे िनयंऽणासाठ_ २५ मॅम वेटस?फ ूित १०
िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
फुलांची

िनयमीत

काढणी

कन

ूतवार@

कनच

<वब^साठ_ पाठवावे. गुलाबाचे <पकात भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसुन येत आहे . यांचे िनयंऽणासाठ_ २५ मॅम वेटस?फ
ूित

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)


जंत

नाशकाचे

Hहॅ सलीन

लावावे.

अस?यास

हळद

औषध

jावे.

दध
ु ाळ

शाळया
व

म\ढयामये

Hहॅ सलीन

चे

तtडाचा
िमौण

मवा

लावावे.

(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
गाई,

Bहैस,

मासल

घरटयामये
िनयंऽीत

व

लाईटचे
करावे.

अंड@

दवे

दे णा-या

लावुन

कtबडया या

३२

(१३/
१३/१२/
१२/२०१३,
२०१३

स\.

तापमान

१७/
१७/१२/
१२/२०१३,
२०१३,

२०/
२०/१२/
१२/२०१३,
२०१३, २४/
२४/१२/
१२/२०१३,
२०१३, २७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

पशुधन

जनावरांना

पशुधानास

जनावरामये दध
काढ?या नंतर ःतन ःव छ धुउन
ु

खुरकुत

(०१/
०१/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

रोगाची

लस

टोचुन

०८/
०८/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

sयावी.

१५/
१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

सोयाबीन
सोयाबीन ची कापनी करावी. एक कंवा दोन दवस
शेतावर वाळ?यानंतर मळणी यंऽाारे

काढणी करावी.

जनावरांमये सjा गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

काढणी

कोरडया

या या िनयंऽणासाठ_ wयुटॉ'स १ िमली ूित िलटर

साठवण

पा"यात िमसळू न जनावरांचे अंगावर फवारणी करावी.

लागवड@साठ_

शेळया म\ढयामये सदuचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

०४/
०४/१०/
१०/२०१३

नाकात

िनलगीर@ या

तेलाचा

१

थ\ब

जनावरांमये लाळया खुरकुत रोगाचे लसी करन कन
sयावे. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, ०८/
०८/११/
११/२०१३)
२०१३)
सjा थंड@स आरं भ झालेला आहे . जणावरांचे गोटयाचे
तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस राह"यासाठ_
गोठयास दारे व Gखड'यावर गोनपाट लावावेत. लाळया
खुरकुत रोगाचे लसीकरण कन sयावे. (१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)
जनावरांमये लाळया खुरकुत रोगाचे लसीकरन कन
(१५/
१५/११/
११/२०१३
२०१३,
१३, १९/
१९/११/
११/२०१३,
२०१३, २२/
२२/११/
११/२०१३

२६/
२६/११/
११/२०१३,
२०१३, ०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
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दाने

करावी.

उ.हात

सोयाबीनची

तयार

कन

वाळवून
जमीन

रwबी

sयावी.

जागी
<पकाचे

दनांक

–

सोडावा.

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३,
२०१३, ११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

sयावे.

केलेले

या

आठवडयात

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता अस?यामुळे सोयाबीन <पकाची कापनी क नये.
कापनी केली अस?यास कापलेले पीक जमा कन झाकुण
ठे वावे. पावसाचे ूमाण कमी झा?यानंतर काढणी करावी.
(११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
बाजर@
बाजर@चे पीक काढणी अवःथेत आहे . बाजर@ची कापनी
कन प\ढया बांधुन उभे कन ठे वावे. (०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
कापनी कन ठे वले?या बाजर@ <पकाची कनसे खुडुन
sयावीत व पावसाची उघड@प िमळताच मळणी यंऽाारे
काढणी करावी. (११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

मुग/उड@दाची

केळ@ या मृगबागेस खते दे णे बंद करावे. केळ@चे बागेस

मुग/उड@दाची जिमन तयार कन कोरडवाहू oवार, हरभरा

िनयमीत पाणी jावे. केळ@ची कांदे बाग लागवड केली

व करडईची पेरणी १५ ऑ'टtबर पयzत पुण करावी. रwबी

अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ८२ मॅम युर@या ूित झाड

oवार@चे मालदांड@ ३५-१, ःवाती, करडईचे भीमा, तारा,

दे उन पाणी jावे. थंड@पासून सरं ,ण करणे कfरता बागेस

शारदा, परभणी १२ हे वाण तर हरभ-याचे फुले जी-१२,

सGजव कुंपणाची वाढ होउ jावी. (०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

फुले

जी-५,

<वजय

या

वाणांची

िनवड

करावी.

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

केळ@ या मृगबागेस खते दे णे बंद करावे. केळ@चे बागेस
िनयमीत पाणी jावे. केळ@ची कांदे बाग लागवड केली

मुग/उड@द <पका या जमीनत वापसा आ?यानंतर रwबी

अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ८२ मॅम युर@या दला

oवार हरभरा व करडईची पेरणी करावी. रwबी oवार@चे

नस?यास ूित झाड दे उन पाणी jावे. थंड@पासून सरं ,ण

<पकात खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव होउ नये Bहणून कोबhफयुरॉ

करणे कfरता बागेस सGजव कुंपणाची वाढ होउ jावी.

३ मॅम ूित कलो बीजूबया कनच बीयाने पेरावे.

(१३/
१३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

हरभरा <बया"यास रायझोबीमची ूबया कन पेरणी
करावी.

(११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

केळ@चे थंड@ पासून संर,णा कर@ता राऽीचे वेळ@ पाणी
jावे. केळ@चे बागेत बांदावर राऽी धुर करावा. बागे या

तीळ/
तीळ/कारळ
कापनी केले?या

तीळाचे

प\ढया हालवून

तीळ

काढू न

sयावा. तीळ उ.हात वाळवून साठवण करावी. कारळाची
बढवणी कन sयावी. कारळ वाळवून साठवण करावी.
केळ@
केळ@चे <पकास १५० दवस झाले अस?यास नऽाचा पुढ@ल
ह[ता ८० मॅम ूित झाड jावा. करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास १० मॅम डायथेन एम-४५ कंवा
कॉपर

ऑ'सी'लोराईड

२५

मॅम

चांग?या

ूितचे

ःट@करसह ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
सjा

थंड@स

सुवात

झालेली

आहे .

चहुबाजुस

सजीव

बागेचे

थंड@पासून संर,णाकर@ता राऽीचे वेळ@ पाणी jावे. बागे या
बाजुने धुर करावा. केळ@ची कांदेबाग लागवड केले?या
शेतक-यानी बागेस नऽाचा ितसरा ह[ता दे उन पाणी jावे.
(०८/
०८/११/
११/२०१३,
२०१३, १५/
१५/११/
११/२०१३)
२०१३)
केळ@चे <पकास िनयमीत ८-१० दवसाचे अंतराने पाणी
jावे. कांदेबाग लागवड केले?या केळ@चे <पकास नऽाचा
ह[ता दला नस?यास दे उन पाणी jावे. (२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)

वाढ

होउ

jावी.

(२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
केळ@चे <पकात <पलांची कापनी करावी. घडाचे थंड@ पासून
संर,णासाठ_ घडावर आवरण घालावे. झाडास आधार
jावा. घडातील शेवटची फणी िनसव?यानंतर केळफुल
काढु न टाकावे. सा[ट\ बर लागवड केळ@चे बागेस थंड@ पासुन
संर,णासाठ_ राऽी पाणी jावे. (२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
बागेस

िनयमीत

कोलमडु नयेत
केळ@ या

कुंपनाची

पाणी

Bहणुन

jावे.

झाडास

घडाचे
आधार

वजनाने
jावा.

झाडे

घडातील

शेवटची फणी िनसवली अस?यास केळफुल काढु न टाकावे.
स[ट\ बर लागवड@ या केळ@ <पकास िनयमीत पाणी jावे.
बागेतील पील काढावे. (०४/
०४/०१/
०१/२०१३)
२०१३)
केळ@ या बागेचे थंड@पासून संर,णासाठ_ राऽी पाणी jावे.
बागेभोवती धुर करावा. घडातील शेवटची फनी िनसवणी
अवःथेत अस?यास काढु ण टाकावे. स[ट\ बर लागवड@ या
केळ@ बागेस नऽाचा ह[ता दे उन िनयमीत पाणी jावे.
(११/
११/०१/
०१/२०१३)
२०१३)
जुन

मये

लागवड

केले?या

केळ@ या

बागेत

घडाचे

वजनामुळे केळ@चे झाड कोलमडु नये Bहणुन झाडास आधार
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jावा. केळ@चे

<पकास

िनयमीत पाणी

jावे. स[ट\ बर

आंबेबहार धरले?या डािळं बाचे बागेत अंतरमशागतीची काम

लागवड@ या केळ@चे बागेस शेवटचा नऽाचा ह[ता ३५ मॅम

पुण कन बाग ःव छ ठे वावी. खोडावर बोडhपेःट लावावे.

व Bयुरेट ऑफ पोटॅ श ८३ मॅम ूित झाड दे उन पाणी

(०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

jावे. (०८/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
जुनमये

लागवड

पानतील रस शोषण करणा-या कड@ या िनयंऽणासाठ_
केले?या

केळ@ या

बागेत

घडाचे

वजनामुळे केळ@चे झाड कोलमडु नये Bहणुन झाडास आधार
jावा.

बागेस

िनयमीत

पाणी

jावे.

तापमान

वाढ

अस?यामुळे बांपउसजनाचा दर कमी कर"यासाठ_ केळ@चे
बागेत

८

ट'के

केओलीन

ची

फवारणी

करावी.

(२२/
२२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)


मोनोबोटोफॉस १५ िमली १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी

करावी. पानावर@ल

ठपके

व

ते?या

रोगाचे

िनयंऽणासाठ_ बोडhिमौण १ ट'का ची फवारणी करावी.
(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
डाळ@बावर भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . या या
िनयंऽणासाठ_ ३० मॅम वेटेबल स?फर + फॉःफोमीडॉन

डाळ@ंब

२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

डाळ@ंबावर ठपके रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास

करावी.

(१७/१२/२०१३)

काबk.डायझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न
फवारणी करावी.

डािळं बावर भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव दसुन येत आहे . या या

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

िनयंऽणासाठ_ ३० मॅम वेटेबल स?फर + फॉःफोमीडॉन
पानातील रस शोषन करणा-या कड@ या िनयंऽणासठ_

२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

मोनोबोटोफॉस १५ िमली कंवा डायमेथोएट १० िमली ूित

करावी.

१०

आंबेबहार धरले?या बागेत ३० कलो शेणखत ३२५ मॅम

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(२४/१२/२०१३)

नऽ आGण २५० मॅम ःफुरद व पालाश ूित झाड दे ऊन

(११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

पाणी jावे. (२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
पानातील रस शोषन करणा-या कड@ या िनयंऽणासठ_
मोनोबोटोफॉस १५ िमली कंवा डायमेथोएट १० िमली ूित

आंबा

१०

आंwया या पानावर पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

आ?यास G'वनॉलफॉस २५ ट'के २० िमली ूित १०

(२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

िलटर
पानातील रस शोषन करणा-या कड@ या िनयंऽणासठ_

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

मोनोबोटोफॉस १५ िमली कंवा डायमेथोएट १० िमली ूित
१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

आंwयाचे बागेत पाने खाणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून
येत आहे . याचे िनयंऽणसाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ट'के २०

(२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
पानातील रस शोषण करणा-या

कड@ं या िनयंऽणासाठ_

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

मोनोबोटोफॉस १५ िमली १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. (१९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

आंwयावर@ल

करपा

रोगाचे

िनयंऽणासाठ_

कॉपर

ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. (११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
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आंwयावर तुडतुडे आढळ?यस सांयपरमेाीन २५ ईसी ३
िमली कंवा फेनवलरे ट २० ईसी ५ मीली १० िलटर

िचकु

पा"यात िमसळु न फवारावे.तसेच भुर@ रोग आढळ?यास

बाग तण<वरह@त कन झाडांस आळे कन sयावीत.तण

काब{डायझीम

िनयंऽणासाठ_

१०

मॅम

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी करावी. बागेमये तुट आढळु न आ?यास दस
ु रे

तणनाशाकाचा

वापर

करावा.

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

रोप लावुन तुट भन काढावी. िसंचन सु<वधा उपलwध
अस?यस रwबीची अंतरपीके sयावीत. झाडास आळे कन

िचकुवर@ल कळ@ पोखरणा-या अळ@ या िनयंऽणसाठ_ २०

sयावीत.

मॅम काबार@ल ूित १० िलटर पा"यात िमसळन फवारणी

(१५/
१५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

करावी. (११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
आंwयावर@ल

करपा

रोगाचे

िनयंऽणासाठ_

कॉपर

ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

िचकुवर@ल कळ@ पोखरणा-या अळ@ या िनयंऽणसाठ_ २०

फवारणी करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

मॅम काबार@ल ूित १० िलटर पा"यात िमसळन फवारणी
करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

आंबा बागेस पाणी दे णे बंद करावे. आंwयावर@ल तुडतुडे व
खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस २५ िमली

िचकुवर@ल कळ@ पोखरणा-या अळ@ या िनयंऽणसाठ_ २०

ूित

मॅम काबार@ल ूित १० िलटर पा"यात िमसळन फवारणी

१०

िलटर

झाडावर

पा"यात

फवारणी

िमसळु न

करावी.

खोडासह@त

संपुण

(०८/
०८/११/
११/२०१३,
२०१३,

करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

१५/
१५/११/
११/२०१३,
२०१३, २२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)
िचकुचे बागेत पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून
न<वन लागवड केले?या आंwया या बागेस िनयमीत पाणी

येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ईसी

jावे. जु.या बागेचे पाणी दे णे बंद ठे वावे. आंwयावर@ल

१६ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

तुडतुडे कड@ या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली

करावी. (०८/
०८/११/
११/२०१३)
२०१३)

ूित

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

खोडासह

फवारणी

करावी. मागील आठवडयात आले?या अवकाळ@ पाउस व

िचकुचे बागेत पाने गुंडाळणा-या अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून

धु'यामुळे भुर@रोगाचा ूादभ
ू ाव आढळु न येत आहे . याचे

येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २५ ईसी

िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित

१६ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

१०

करावी. (१५/
१५/११/
११/२०१३)
२०१३)

िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

(०६/
०६/१२/
१२/२०१३,
२०१३, १३/
१३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
िचकुचे बागेस िनयमीत पाणी jावे. सुआम अ.निHयाची
भुर@ रोगाचे िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक २५

फवारणी करावी. (२२/
२२/११/
११/२०१३,
२०१३, ०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

िचकु या बागेस िनयमीत पाणी jावे. (१३/
१३/१२/
१२/२०१३,
२०१३,
२०/
२०/१२/
१२/२०१३,
२०१३, २७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

तुडतुडे व रस शोषण करणा-या कड@ं या िनयंऽणासाठ_
G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

पे

फवारणी करावी. भुर@ रोगा या बंदोबःथासाठ_ पा"यात

पेचे

<वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

युजेनॉलयु'त सापळे हे 'टर@ ५ या ूमाणात लावावेत.

िमसळु न फवारणी करावी. (२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
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बागेत

फळमाशी या

िनयंऽणासाठ_

िमथाईल

िनवड करावी. लागवड लसणा या पाकळयाारे टोकण
पेवर@ल

दे वी

रोग

व

फळमाशीचे

िनयंऽणासाठ_

पदतीने करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

काब{डाझीम १० मॅम + १० िमली मॅलेिथऑन ूित १०
िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. तसेच िमथील

जमीनीत वापसा येताच पुवम
 शागतीची कामे पुण कन

युजेनॉलचे सापळयांचा वापर करावा.

लसुण <पकाची लागवड या आठवडयात पुण करावी.

(११/
११/१०/
१०/२०१३
२०१३)
१३)

हे 'टर@ ४०० ते ५०० कलो लसणाचा वापर करावा.
पेवर@ल

दे वी

रोग

व

फळमाशीचे

िनयंऽणासाठ_

लागवड@साठ_ ःवेता, गोदावर@, जी-४१, जी-५० या वाणांची

काब{डाझीम १० मॅम + १० िमली मॅलेिथऑन ूित १०

िनवड करावी. लागवड लसणा या पाकळयाारे टोकण

िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

पदतीने करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

मेथी, पालख, कोथींबीर यांची लागवड करावी. िमरची
<पकात चुरडामुरडा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

पे या प'व फळांची काढणी करावी. फळांची ूतवार@

िनयंऽणासाठ_ फूोनील ५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर

कन <वब^साठ_ [लाःट@क या कॅटरस मधुन बाजार पेठेत

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. कोबीवगnय भाजीपाला

पाठवावी.

<पकास नऽाचा ह[ता दे "यात यावा. (१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)

(१२/
१२/११/
११/२०१३,
२०१३, १९/
१९/११/
११/२०१३,
२०१३, २६/
२६/११/
११/२०१३,
२०१३,

०३/
०३/१२/
१२/२०१३,
२०१३,

१०/
१०/१२/
१२/२०१३

१७/१२/२०१३

२४/१२/२०१३)

पालेभाoया मेथी, पालख, कोथींबीर यांची लागवड करावी.
कोबीवगnय

भाजीपाला़

<पकाची

मुय

ःथलांतर

कन

लागवड

करावी. (२६/
२६/११/
११/२०१३)
२०१३)

बटाटा लागवड@साठ_ मयम काळ@ या जिमनीची िनवड
करावी. जमीनीची पुवम
 शागत कन ऑ'टtबर मह.यात

कोबीवगnय

४५ x ३० स\.मी. अंतरावर लागवड करावी. लागवड@ पुवn

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

बे"यास थायरम ३ मॅम ूित कलो बेने ूबया करावी.

फवारणी करावी. (०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

लागवड@साठ_

कुफर@

oयोती,

कुफर@

चंिमुखी,

<पकातील

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

कुफर@

लवकर कंवा कुफर@ िसंधुर@ या वाणांची िनवड करावी.

कोबीवगnय

बेणे िशतमहातसाठवलेलेच िनवडावे.

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

<पकातील

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

फवारणी करावी. िमरची <पकातील चुरडा मुरडा रोगाचा
जमीनीत वापसा येताच पुवम
 शागतीची कामे पुण कन

ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास या या िनयंऽणासाठ_

४५ स\मी अंतरावर स-या पाडाHयात व ३० स\मी अंतरावर

फूोिनल ५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात

बटाटयाची लागवड करावी. लागवड@ पुवn बे"यास ३ मॅम

िमसळु न फवारणी करावी.

(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

थायरम ूित कलो बेणे ूबया करावी. बेणे िसतमहात
साठवण केलेले िनवडावे. लागवड@साठ_ कुफर@ चंिमुखी,

कोबीवगnय

कुफर@ िसंधुर@, कुफर@ लवकर या पैक^ वाणांची िनवड

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

<पकातील

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

करावी. (११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

फवारणी करावी. िमरची <पकात भुर@ रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून येत आहे . या या िनयंऽणासाठ_ ३० मॅम वेटेबल

जमीनीत वापसा येताच पुवम
 शागतीची कामे पुण कन

स?फर + फॉःफोमीडॉन

लसुण <पकाची लागवड या आठवडयात पुण करावी.

पा"यात

हे 'टर@ ४०० ते ५०० कलो लसणाचा वापर करावा.

२४/१२/२०१३)

लागवड@साठ_ ःवेता, गोदावर@, जी-४१, जी-५० या वाणांची
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िमसळु न

२० िमली ूित १० िलटर

फवारणी

करावी.

(१७/१२/२०१३,

उस

जिमन तयार कन sयावी. पुव हंगामी लागवड केले?या

पुव हं गामी उसाचे लागवड@साठ_ को-८६०३२ (िनरा), को-

उसाची खुरपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे. अडसाळ@

९४०१२,

उसाची

को.सी.

६७१,

को-८०१४,

को-९९००४,

कोHह@एसआय-९८०५ या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी.
जमीनीत

वापसा

येताच

लागवड@स

अरं भ

बाळ

बांधणी

कन

िनयमीत

पाणी

jावे.

(२६/
२६/११/
११/२०१३)
२०१३)

करावा.
सु उसाचे लागवड@साठ_ मयमकाळ@ व उतम पा"याचा

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

उतम

िनचरा होणा-या जमीनीची िनवड कन पुव

जमीनीत वापसा येताच पुवम
 शागतीचे कामे पुण कन

मशागतीचे कामे पुण कन sयावीत. पुव हं गामी लागवड

पुव हं गामी

केले?या उसाची <पकात खुरपणी कन पीक तण<वरह@त

उसाचे

लागवड@साठ_

हल'याजमीनीत

९०

स\मी; मयम जमीनीत १२० स\मी तर भार@ जमीनीत १५०

ठे वावे. (०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

स\मी अंतरावर स-या पाडाHयात व १५ नोHह\ बर पयzत
लागवड करावी. लागवड@ पुवn बेणे मॅलॅिथऑन ३०० िमली

सु उसाचे लागवड@साठ_ मयमकाळ@ पा"याचा उतम

अिधक बा<वःट@न १०० मॅम १०० िलटर पा"यात िमसळु न

िनचरा होणा-या जमीनीची िनवड करावी. जिमनीची पुव

या

मशागत करावी. पुव मशागती सोबत हे 'टर@ २५ टन

िावणात१५

िमली

बेणे

बुडवुन

लागवड

करावी.

चांगले

(१५/
१५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

कुजलेले

शेणखत

जमीनीत

िमसळन

sयावे.

(१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
पूव हं गामी ऊसाची लागवड १५ नोHह\ बर पयzत पुण
को-९४०१२,

सु उसाचे लागवड@साठ_ मयमकाळ@ पा"याचा उतम

को.सी.६७१, को-८०१४, को.९९००४, या वाणांचा वापर

िनचरा होणा-या जमीनीची िनवड करावी. जिमनीची पुव

करावा. ऊसाचे बेणे जाड रसरशीत, डोळे जोमदार व फुगीर

मशागतीची कामे पुण कन sयावीत. पुव मशागती सोबत

असावेत, बे"याचे वय ०९ ते ११ मह.याचेअसावे. कड व

हे 'टर@

रोगमु'त

िमसळन sयावे. (१७/१२/२०१३)

करावी.

लागवड@साठ_

बे"याचा

को-८६०३२

वापर

करावा.

(िनरा),

लागवड@

पूवn

बेणे

मॅलॅिथऑन ३०० िमली व बा<वःट@न (१०० मॅम) १००
िलटर पा"या या िावणात १० ते १५ िमनीटे बुडवून sयावे.
(२२/
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

२५

टन

चांगले

कुजलेले

शेणखत

जमीनीत

सु उसाची लागवड@कfरता िनवडले?या जिमनीत पुव
मशागतीची कामे या आठवडयात पुण करावीत. पुव
मशागती सोबत हे 'टर@ २५ टन चांगले कुजलेले शेणखत

पूव हं गामी ऊसाची लागवड १५ नोHह\ बर पयzत पुण

जमीनीत िमसळु न sयावे. सु उसाचे लागवड@साठ_ कोसी-

करावी. अडसाळ@ उसाचे <पकास १६ आठवडे पुण झाले

६७१, को-८६०३२, को-९४०१२, या वाणांची िनवड करावी.

अस?यास नऽाचा तीसरा ह[ता ३४ कलो ूित हे 'टर

(२४/१२/२०१३)

दे उन

पाणी

jावे.

उसाची

बाळ

बांधनी

करावी.

(१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)
अडसाळ@ उसाचे <पकास १६ आठवडे पुण झाले अस?यास
नऽाचा तीसरा ह[ता ३४ कलो ूित हे 'टर दे उन पाणी
jावे. उसाची बाळ बांधनी करावी. (१९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)
सु उसाचे लागवड@साठ_ मयमकाळ@ व उतम पा"याचा
िनच-याची जिमन िनवडावी व पुव मशागतीचे कामे कन
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हळद/
हळद/आले
हळद@चे
अस?यास

<पकात

करपा

रोगाचा

कॉपरऑ'सी'लोराईड

ूादभ
ू ाव
२५

दसून
मॅम

येत
कंवा

काब{डायझीम १० मॅम + १० िमली ःट@करसह ूित १०
िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. वापसा येताच
<पकास मातीची भर jावी. (११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
हळद@चे
अस?यास

<पकात

करपा

रोगाचा

कॉपरऑ'सी'लोराईड

ूादभ
ू ाव
२५

दसून
मॅम

येत
कंवा

काब{डायझीम १० मॅम + १० िमली ःट@करसह ूित १०

१४११), परभणी oयोती (सीएसHह@- १८) या वाणांची िनवड

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. वापसा येताच

करावी. काणी रोगा या बंदोबःतासाठ_ ३०० मेश गंधक ४

<पकास मातीची भर jावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

ते

५

मॅम

ूती

१०

कलो

<बया"यास

चोळावे.

(२५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३, २५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
हळद@चे

<पकात

अस?यास

करपा

रोगाचा

ूादभ
ू ाव

कॉपरऑ'सी'लोराईड

दसून

२५

मॅम

येत

३० दवस पुण झाले?या रwबी oवार@चे <पकास नऽाचा

कंवा

दस
ु रा ह[ता ४० कलो ूित हे 'टर jावा. oवार@चे <पकात

काब{डायझीम १० मॅम + १० िमली ःट@करसह ूित १०

खोडमाशीचा

िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. वापसा येताच

िनयंऽणासाठ_ काबhस?फॉन कंवा 'लोरोपायर@फॉस २०

<पकास मातीची भर jावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे .

या या

िावण oवार@चे पtvयात पडे ल याची काळजी sयावी.
हळद <पकास ८-१० दवसाचे अंतराने िनयमीत पाणी jावे.

(२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)

करपा रोगाचे िनयंऽणासाठ_ कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५
मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

उशीराने पेरणी केले?या रwबी oवार@चे <पकात खोडमाशीचा

(२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)

ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ ूादभ
ू nत
ताटे उपटू न नंट करावीत व काबhस?फॉन २० िमली ूित

हळद@चे कंद उघडे पडणार नाह@त याची काळजी sयावी.

१० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. वेळेवर पेरणी

<पकास िनयमीत पाणी jावे. करपा रोगाचे िनयंऽणासाठ_

केलेले oवार@चे पीक खुरपणी कन तण<वरह@त ठे वावे.

काब{डेझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

डु कराचा ूादभ
ू ाव होउ नये Bहणुन oवार@चे सभोवती

फवारणी करावी.

तातपुरते तारे चे कुंपन करावे. (०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

(०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

हळद@चे <पकास िनयमीत पाणी jावे. oया ठकाणी कंद

हल'या ूित या जमीनीत oवार@ची पेरणी केली अस?यास

माशीचा ूादभ
ू ाव दसून येत असेल अशा ठकाणी फोरे ट

खुरपणी कन संर,ीत हलके पाणी jावे. मयम ते भार@

१० जी हे 'टर@ ६ कलो जमीनीतून jावे. (१३/
१३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

जमीनीत पेरणी केले?या oवार@चे पीक खुरपणी कन
तण<वरह@त ठे वावे. डु कराचा ूादभ
ू ाव oया ठकाणी दसून

हळद@चे

<पकास

िनयमीत

पाणी

jावे.

करपा

रोगाचे

येत असेल अशा ठकाणी तातपुरते तारे चे तयार करावे.

िनयंऽणासाठ_ काब{डेझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात

(१३/
१३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

िमसळु न फवारणी करावी. कंद माशीचे िनयंऽणासाठ_

हल'या ूित या जमीनीत oवार@ची पेरणी केली अस?यास

फोरे ट

खुरपणी कन संर,ीत पाणी jावे. वेळेवर पेरणी केलेले

१०

जी

हे 'टर@

६

कलो

जमीनीतुन

jावे.

(२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

पीक

पोटर@

अवःथेत

आहे .

oवार@चे

<पकास

पोटर@

अवःथेत एक संर,ीत पाणी jावे. (२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
हळद@चे <पकास िनयमीत पाणी jावे. कंद उघडे पडले
अस?यास मातीची भर jावी. (२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

oवार@चे <पकास पोटर@ अवःथेत संर,ीत पाणी jावे.
प,ापासुन

रwबी oवार
वार

संर,णाकर@ता

oवार@

<पकात

बेगड@पटया

आठवयात

पुणक
 रावी.

बांधाHयात. (२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

रwबी oवार@ची पेरणी या आठवयात पूणक
 रावी. oवार@ची
पेरणी ४५ x १५ स\.मी. अंतरावर करावी. कोरडवाहूसाठ_

हरभरा

४० : २० : २० खताची माऽा पेरणी सोबत jावी.

हरभरा

पेरणीसाठ_ मालदांड@ (एम ३५-१), ःवाती (एसपीHह@ -

बागायती हरभ-याची पेरणी ऑ'टtबर या शेवटचा आठवडा
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पीकाची

पेरणी

या

ते नोHह\ बरचा पह?या आठवयापयzत करावी. हे 'टर@ ५०

लाग?यानंतर इमामे'ट@न बे.झोएट ५ ट'के ३ मॅम ूित

कलो <बया"याचा वापर करावा. पेरणीपुवn <बया"यास

१०

पीएसबी,

रायझोबीयम

(०४/
०४/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

शायकोडरमा

Hह@र@ड@ ा

जीवाणूसंवधनाची
जै<वक

आGण

बुरशीनाशकाची

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

बीज

ूबया करावी. पेरणीसाठ_ आकाश (बीड@एनजी – ७९७ ),

हरभरा

<वकास (फुले जी- १२), <वँवास (फुले जी- ५), <वजय

भर"या या अवःथेत दस
ु रे असे एकुण दोन पाणी jावेत.

या वाणांची िनवड करावी. हरभरा <पकास २५ :५०: ०

घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास ूोफेनोफॉस

खताचीमाऽा

४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

पेरणी

सोबत

jावी.

(२५/
२५/१०/
१०/२०१३,
२०१३,

<पकास

फुलधारने या

अवःथेत

एक

व

घाटे

२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

फवारणी करावी. (११/
११/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

ऑ'टोबर मये पेरणी केले?या हरभरा <पकात सjा या

हरभरा

ढगाळ

ूादभ
ू ाव

भर"या या अवःथेत दस
ु रे असे एकुण दोन पाणी jावेत.

दसून येत आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस १६.०

घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास ूोफेनोफॉस

िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

(१२/
१२/११/
११/२०१३,
२०१३, १९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

फवारणी करावी. (०१/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

हवामानामुळे

पाने

खाणा-या

अळ@चा

मागील आठवडयातील ढगाळ हवामानामुळे हरभरा <पकांत
पाने खाणा-या अिळचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . तीचे
िनयंऽणासाठ_ २० ट'के ूवाह@ 'लोरोपायर@फॉस २० िमली
कंवा G'वनॉफलफॉस १५ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (२६/
२६/११/
११/२०१३)
२०१३)

याचे िनयंऽणासाठ_ २० ट'के ूवाह@ 'लोरोपायर@फॉस २०
िमली कंवा G'वनॉफलफॉस १५ िमली ूित १० िलटर
िमसळु न फवारणी करावी.

(०३/
०३/१२/
१२/२०१३,
२०१३,

१०/
१०/१२/
१२/२०१३,
२०१३, १७/
१७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
या

आठवडयात

आकाश

अस?यामुळे

हरभरा

वाढ"याची

श'यता

अंशतः

ढगाळ

राहणार

घाटे

अळ@चा

ूादभ
ू ाव

आहे .

याचे

िनयंऽणासाठ_

G'वनॉलफॉस २० ट'के २० िमली कंवा इमामे'ट@न
बे.झोएट ५ ट'के ४ मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. दनांक – २४/१२/२०१३

हरभ-यावर@ल घाटे अळ@ या िनयंऽणासाठ_ सुवाती या
अॅिसफेट

७५

ट'के

२०

मॅम
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एक

व

घाटे

भर"या या अवःथेत अस?यास पाणी jावे. िनयमीत
अंशतः ढगाळ वातावरणामुळे हरभरा <पकात घाटे अळ@चा
ूादभ
ू ाव

दसून

येत

आहे .

या या

िनयंऽणासाठ_

िमसळु न फवारणी करावी. (०८/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
उशीराने पेरणी केलेले हरभरा पीक फुलधारने या/घाटे
भर"या या अवःथेत अस?यास पाणी jावे. िनयमीत
अंशतः ढगाळ वातावरणामुळे हरभरा <पकात घाटे अळ@चा

आGण

दसून

येत

आहे .

या या

िनयंऽणासाठ_

ूोफेनोफॉस ४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (१५/
१५/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
करडई
करडईची पेरणी ३० ऑ'टtबर ते १५ नोHह\ बर पयzत
करावी. करडईची पेरणी ४५ x २० स\.मी. अंतरावर करवी.
कोरडवाहूसाठ_ २०:२०:० तर बागायतीसाठ_ ६०: ४० : ०

हरभरा <पकास घाटे भर"या या अवःथेत पाणी jावे.
अवःथेत

अवःथेत

उशीराने पेरणी केलेले हरभरा पीक फुलधारने या/घाटे

ूादभ
ू ाव

<पकात

फुलधारने या

ूोफेनोफॉस ४५ ट'के १४ िमली ूित १० िलटर पा"यात

हरभरा <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

पा"यात

<पकास

घाटे

खताची

माऽा

jावी.

पेरणीसोबत दयावी.
माऽा

पेरणी

सोबत

कोरडवाहूसाठ_

संपुण

खताची

बागायतीसाठ_ ३० : ४० : ० खताची
व

उवर@त

३० कलो

नऽ

एक

मह.याने jावे. लागवड@साठ_ पीबीएनएस-१२ (परभणी

कुसुम),

बीएसएफ-१६८-४

(शारदा),

जेएलएसएफ-४१४

(फुले कुसुम) या वाणांची िनवड करावी. (२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

गहू
गHहाची पेरणी २० नोHह\ बर पयत पुण करावी. उशीरात
उशीरा १५ डस\बर पयzत पेरणी संपवावी. हे 'टर@ १००-१२०

बागायती करडईची पेरणी १५ नोHह\ बर पयzत पुण करावी.

कलो <बया"याचा वापर करावा. गHहाची पेरणी ४५ x १५

पेरणीसाठ_ हे 'टर@ १२ ते १५ कलो <बया"याचा वापर

स\मी अंतरावर करावी. गHहासाठ_ हे 'टर@ ४०: ४०: ४०

करावा. बागायती करडई <पकास ६०: ४० : ० खताची

खताची माऽा पेरणी सोबत jावी. पेरणी कर@ता एचड@

माऽा jावी. पेरणी सोबत ३० कलो नऽ व ४० कलो

२१८९, पीबीएन-१२, परभणी-५१, लोक-१, यंबक या पैक^

ःफुरद jावा व िश?लक ३० कलो नऽ पेरणी नंतर एक

वाणाची िनवड करावी. पेरणी पुवn बीया"यस अॅझेटोबॅ'टर

मह.यानी

लावुन sयावे. (१२/
१२/११/
११/२०१३
२०१३, १९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

jावे.

बागायती

करडई

लागवड@साठ_

पीबीएनएस-१२ (परभणी कुसुम), जेएलएसएफ-४१४ (फुले
कुसुम) व बीन काटे र@ वाण पीबीएनएस-४० (परभणी-४०)

वेळेवर पेरणी केले?या गHहाचे <पकास नऽाची दस
ु र@ माऽा

या वाणांची िनवड करावी. करडईची पेरणी ४५x २० स\मी

हे 'टर@ ५० कलो दे उन पाणी jावे. उशीरात उशीरा १५

अंतरावर करावी.

डस\बर पयzत पेरणी संपवावी. पेरणीसाठ_ हे 'टर@ १००-११०

(०८/
०८/११/
११/२०१३)
२०१३)

कलो <बया"याचा वापर करावा.पेरणी ४५x१५ स\.मी.
बागायती करडईची पेरणी १५ नोHह\ बर पयzत पुण करावी.

अंतरावर करावी. पेरणीपुवn <बया"यात अॅझेटोबॅ'टर या

पेरणीसाठ_ हे 'टर@ १२ ते १५ कलो <बया"याचा वापर

जै<वक खताची <बजूबया करावी. पेरणीसाठ_ एचड@

करावा. बागायती करडई <पकास ६०: ४० : ० खताची

२१८९, परभणी ५१, लोक-१, यंबक या वाणाची िनवड

माऽा jावी. पेरणी सोबत ३० कलो नऽ व ४० कलो

करावी. (२६/
२६/११/
११/२०१३,
२०१३, ०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

ःफुरद jावा व िश?लक ३० कलो नऽ पेरणी नंतर एक
मह.यानी

jावे.

बागायती

करडई

लागवड@साठ_

गHहाची पेरणी १५ डस\बर पयzत पुण करावी. उशीरा

पीबीएनएस-१२ (परभणी कुसुम), जेएलएसएफ-४१४ (फुले

पेरणीसाठ_ पीबीएन-१४२ (कैलास) कंवा एचड@-२१८९ या

कुसुम) व बीन काटे र@ वाण पीबीएनएस-४० (परभणी-४०)

वाणाची िनवड करावी. हे 'टर@ ११५-१२० कलो <बया"याचा

या वाणांची िनवड करावी. करडईची पेरणी ४५x २० स\मी

वापर

अंतरावर करावी.

पीएसबी जै<वक खताची <बजूबया करावी. २१ दवस

(१५/
१५/११/
११/२०१३)
२०१३)

करावा.

पेरणीपुवn

<बया"यास

अॅझेटोबॅ'टर

व

पुण झाले?या गHहाचे <पकास नऽाची दस
ु र@ माऽ हे 'टर@
करडईचे <पकात खुरपणी कन <पक तण<वरह@त ठे वावे.

५० कलो दे उन पाणी jावे. (१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

<पकात <वरळणी करावी. (२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)
२१ दवस पुण झाले?या गHहाचे <पकास नऽाची दस
ु र@
करडईचे <पकात कोळपणी अथवा खुरपणी कन पीक
तण<वरह@त ठे वावे.

माऽा हे 'टर@ ५० कलो दे उन पाणी jावे. (१७/
१७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

(०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ

राहणार

करडईचे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

अस?यामुळे गHहाचे <पकात तांबेरा रोग ये"याची श'यता

याचे िनयंऽणासाठ_ डायािमथोएट ३० ट'के १० िमली

आहे .

कंवा मोनोबोटोफॉस १५ िमली ूित १० िलटर पा"यात

मॅ.कोझेब/हे 'झॅकोनॅझोल २० मॅम ूित १० िलटर पा"यात

िमसळु न

िमसळु न फवारणी करावी व दस
ु र@ फवारणी १५ दवसानी

फवारणी

करावी.

(१३/
१३/१२/
१२/२०१३,
२०१३,

२०/
२०/१२/
१२/२०१३,
२०१३, २७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

याचा

ूितबंधामक

Bहणुन

करावी. गHहाचे <पकास नऽाची माऽा हे 'टर@ ५० कलो
दे उन पाणी jावे. (२४/
२४/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
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उपाय

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ४

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ३, ४

व ५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

व ५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २२.०

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २८ ते ८२

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६

ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ४० ट'के राह@ल.

ते ८० ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ४५ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ३, ४

५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

व ५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने दG,ण-

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने

नैऋय व पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०

१५.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते ८२

सकाळ@ २७ ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते ३८ ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४८ ट'के राह@ल.

राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक ४ व ५

३, ४ व ५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर

जानेवार@ रे ाजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

काळात ःव छ राह@ल.वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी.

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

वेगाने आvनेय-दG,ण व दG,ण-नैऋय दशेने वाह@ल.

पG~म व पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण

३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल.

१८.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

हवेतील आिता सकाळ@ ३१ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ २०

सकाळ@ ३१ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ४० ट'के

ते ४३ ट'के राह@ल. (०१/
०१/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ४
व ५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २६ ते ८६
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ४८ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ४
व ५ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते २१.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २६ ते ८५
ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते ४० टक् के राह@ल.
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ७ व ८
जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३० ते
५७ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ३२ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ७ व ८
जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३३ ते ४६
ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २९ ट'के राह@ल

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ७ व ८

ते ५३ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ३० ट'के राह@ल.

जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

(०६/
०६/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३० ते ५४
ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ३० ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ७
व ८ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २९ ते ६५
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३२ ट'के राह@ल.
जालना Gजलहयाम
ये या आठवडयातआकाश दनांक ८
्
जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १७.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ५७
ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ३२ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ६.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १८.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३३ ते ६० ट'के आGण
दप
ु ार@ २१ ते ३० ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ६.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३४ ते ६५
ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३४ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २६
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४३ ते ५६
ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३१ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१७ जानेवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४३ ते ६०
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेय-दG,ण
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ५५
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३० ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ५८
ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३३ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४३ ते ६०
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३२ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ ते ५९

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३९ ते ४६

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २४ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

जालना

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने आvनेय-

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १८.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १७.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ६१

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३५ ते ५३

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३१ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २१ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल.वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने आvनेय-

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३५ ते ५४

५४ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २७ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २५ ट'के राह@ल.

(११/
११/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ५४

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३९ ते

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २४ ट'के राह@ल.

४८ ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते १८ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी. वेगाने आvनेय व

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३४ ते ५०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते ५१

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २१ ट'के राह@ल.

(१५/
१५/०१/
०१/२०१३)
२०१३)

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १६.० ते १७.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते ५२ ट'के आGण
दप
ु ार@ १६ ते २१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश
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आGण

दप
ु ार@

१५

ते

१६

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते
४६ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३२ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२ व ५फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ५२

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०

ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३० ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४३ ते ५०

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३१ ट'के राह@ल.

१ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने पूव-

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने आvनेय

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४५ ते ६३

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश

ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ५५

(०१/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३२ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने पूव- आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३८ ते ५०
ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते २८ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १ व
२ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३८ ते ४७
ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३१ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४७ ते ६८
ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३४ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश
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आGण

दप
ु ार@

२५

ते

३४

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ७
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल.वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४७ ते ६०
ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३४ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
५ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३१ ते ७६
ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते ६० ट'के आGण
दप
ु ार@ २४ ते ३५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ७
फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १२.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ६२
ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३७ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ६

वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव व पुव-

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३५.०

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ६१

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० अंश सेG?सअस

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३१ ट'के राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३४ ते ६५ ट'के आGण

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२

दप
ु ार@ २५ ते ३५ ट'के राह@ल.

फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ६ व

वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय दशेने

७ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

आGण कमान तापमान १५.० ते २०.० अंश सेG?सअस

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४५ ते ७० ट'के आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश

दप
ु ार@ २६ ते ३३ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४७ ते ६३

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३६ ट'के राह@ल.

फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ६ व

वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव व पूव-

७ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने <व<वध

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २२.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते ८०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३९ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४८ ते ६२

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १२

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३६ ट'के राह@ल.

फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.ये-पुव व पुव-

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १३.० क.मी. वेगाने <व<वध

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ७१

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५१ ते ५९

ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३४ ट'के राह@ल.

ट'के

आGण

दप
ु ार@

२६

ते

३१

ट'के

राह@ल.

(०५/
०५/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १२
फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव व पुव-
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४७
ते ७४ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३४ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१२ फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.
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लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ८,९
व १२ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने
पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३
ते ६६ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३५ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२
फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव व पुव-
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते

१८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

७५ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ४० ट'के राह@ल.

सकाळ@ ४९ ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३६ ट'के

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

राह@ल.

१२ फेॄुवार@ रोजी ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १३

वारा ताशी ८.० ते १४.० क.मी. वेगाने पूव- आvनेय दशेने

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

आGण कमान तापमान १७.० ते २३.० अंश सेG?सअस

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६१ ट'के आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.० अंश

दप
०२/२०१३)
२०१३)
ु ार@ २४ ते ३० ट'के राह@ल. (०८/०२/

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४५ ते ६०

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१३,१५ व १६ फेॄुवार@ रोजी ढगाळ राहून वादळ@ वा-यासह
पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ५.० ते ७.०
क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४७ ते ८२ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३५ ट'के
राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२६ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २१ ते ४१
ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १३ ते
१५ फेॄुवार@ चे काळात ढगाळ राहून वादळ@ वा-यासह
पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १०.०
क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३९ ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३४ टक् के
राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३२ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५
व १६ फेॄुवार@ रोजी ढगाळ राहून वादळ@ वा-यासह पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते
१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४७
ते ६३ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३६ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १३ व
१६ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ ते ढगाळ राह@ल. वारा
ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ १९
ते ३८ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१२,१५ ते १६ फेॄुवार@ चे काळात ढगाळ राहून वादळ@ वायासह पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते
१३.०

क.मी.

वेगाने

<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान ३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १८.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ४१ ते ८६ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३८
ट'के राह@ल. (१२/
१२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५

१३,१५ व १६ फेॄुवार@ रोजी ढगाळ राहून वादळ@ वा-यासह

व १६ फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ८.०

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध

क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३४.० अंश

३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश
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सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५

६३ ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते ३३ ट'के राह@ल.

फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

१५ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३४.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३७ ते ६४

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते २२.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते ४२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३७ ते ७४

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते ३५ ट'के राह@ल.

१५ व १६ फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी. वेगाने

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३५.०

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३२ ते ६७

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २५ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३४ ते ६४

(२२/
२२/०२/
०२/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते ३० ट'के राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक २३

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५

फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

व १६ फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २०.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते २०.० अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३७ ते ७०

४६ ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २४ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते ४३ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५

२३ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३४ ते ४६

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३८ ते ६७

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २२ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २९ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २३

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

व १६ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते २०.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ४४

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २३ ट'के राह@ल.

५९ ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २७ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
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दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २८ ते ४३

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २२.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते २० ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ५४

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २८ ट'के राह@ल.

२६ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक २३

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २१ ते ४१

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १७ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३४ ते ४६

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक २६

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २३ ट'के राह@ल.

फेॄुवार@ चे काळात अंशातः ढगाळ तर ईतर काळात

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५ .०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २८

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ५६

४१

ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २५ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २७

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७६ ते ६०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २७ ते ४४

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २४ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २२ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २६

२३ फेॄुवार@ रोजी अंशतःढगाळ तर इतर काळात ःव छ

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३३ ते ५१

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २५ ते ४२

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १८ ट'के राह@ल.

आGण

दप
ु ार@

१४

ते

२४

ट'के

राह@ल.

(१५/
१५/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २६
व २७ फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर ईतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०
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ते

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १८ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २६
ते २८

फेॄुवार@चे काळात अंशतः ढगाळ तर ईतर काळात

सव् छ राह@ल वारा ताशी ७.० ते ०९.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३१
४३

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २१

ट'के राह@ल.

ते

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २७

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २१ ते ३७

व २८

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १७ ट'के राह@ल.

फेॄुवार@ रोजी अंशतः ढगाळ तर ईतर काळात

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने

जालना

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ५.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १९ ते ३६

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३२

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १६ ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

२६ व २८ फेॄुवार@ चे काळात अंशतः ढगाळ तर ईतर

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

काळात ःव छ राह@ल वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी.

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश

३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २८

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २३ ते ३९

ते ३८

ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १६ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १८ ट'के राह@ल.

(२६/
२६/०२/
०२/२०१३)
२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २२ ते
३४ ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १५ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३१ ट'के

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३६.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २३ ते ३९
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १६ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.यपुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २२ ते ३६ ट'के आGण
दप
०१/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
ु ार@ १० ते १५ ट'के राह@ल. (०१/

आGण दप
ु ार@ ८१ ते १६ ट'के राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय

वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.० अंश

वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० अंश सेG?सअस आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश

कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २१ ते २६

हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३७ ट'के आGण दप
ु ार@ ९

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते ११ ट'के राह@ल.

ते १५ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने ईशा.य-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० अंश सेG?सअस

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश

आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश
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राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २० ते २३ ट'के आGण

परभणी

दप
ु ार@ ११ ट'केराह@ल.

ढगाळ राह@ल ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.०

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल.

क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय दशेने

३६.० ते ३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश सेG?सअस

१६.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील

आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस

आि ता सकाळ@ २३ ते २६ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १५

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २०

ट'के राह@ल.

ते २४

ट'के आGण

दप
ु ार@ ९ ते १३ ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

१२ माच रोजी अंशत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २२ ते २५

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २१

ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १२ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १४ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ०८

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

१० माच रोजी अंशत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते २०.० अंश

दशेने

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते २४

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २१.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २४ ते ३१

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १८ ट'के राह@ल.

वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय दशेने

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश सेG?सअस

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ०९.० क.मी. वेगाने <व<वध

आGण कमान तापमान १२.० ते १५.० अंश सेG?सअस

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.० अंश

राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते २२.० अंश

ते ३२ ट'के आGण

दप
ु ार@ ८ ते १५ ट'के राह@ल.

वाह@ल. कमाल

तापमान

३५.० ते

ते २८

३७

व

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २२ ते २७

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १५ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १२

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० अंश सेG?सअस

माच रोजी अंशात: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ

आGण कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश सेG?सअस

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २४ ते २७ ट'के आGण

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.०

दप
ु ार@ १० ते १२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते २१.० अंश

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २२

राह@ल वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने पुव दशेने

ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते १४

वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० अंश सेG?सअस आGण

लातुर

कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ढगाळ राह@ल वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने

हवेतील आि ता सकाळ@ १९

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६

ते २९ ट'के आGण दप
ु ार@ ९

ते १५ ट'के राह@ल. (०५/
०५/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
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Gज?हयामये

या

ते ३७.० अंश
ते २५

ट'के राह@ल.

आठवडयात

आकाश

अंशत:
अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३३

ते ३९

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०

ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २१ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते ४०

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ०९

ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २२ ट'के राह@ल.

माच रोजी अंशत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ राह@ल.

जालना

वारा ताशी ६.० ते ८.०

क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.० अंश सेG?सअस

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.०

आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २७

ट'के आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २५ ते

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.०

क.मी. वेगाने

राह@ल वारा ताशी ६० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०

वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० अंश सेG?सअस आGण

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०

कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३०

हवेतील आि ता सकाळ@ ३३ ते ३९ ट'के आGण दप
ु ार@ १६

दप
ु ार@ १४

ते १७

ते ३६

ट'के राह@ल.

४१ ट'के आGण दप
ु ार@ १६

३४

ते २६

ते

ट'के राह@ल.(

०८/
०८/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

आठवडयातआकाश

अंशत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २७
३५

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १९

ते

ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २५
३२

ते

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १८ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १७ ट'के राह@ल.

ते २२ ट'के राह@ल.
नांदेड

या

Gज?हयामये

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६
४१

ट'के आGण दप
ु ार@ १७.० ते २३.०

ते

ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत:
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २९ ते ३६
ट'के

आGण

दप
ु ार@

१६

ते

१९

ट'के

राह@ल.

(१२/
१२/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध

१५ व १७ माच रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.० अंश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २६

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०

ते ३३

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते १९ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३१ ते ६१

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.

ढगाळ

क.मी. वेगाने

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५,१७

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.०

व १८ माच रोजी अशंत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.०
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राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १२.० क.मी. वेगाने <व<वध

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३७.० अंश

५३

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५,

ट'के आGण दप
ु ार@ १५

ते १७

ते

ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३३ ते ६०

१७ व १८ माच रोजी अशंत: ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २१ ट'के राह@ल.

ःव छ राह@ल

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०

व १७ माच रोजी अंशत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने <व<वध

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३३

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.०

ते ६२ ट'के आGण दप
ु ार@ १४

ते ३८.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३२ ते ६३
ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २२ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५
व १७ माच रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३७.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २५ ते ६६
ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १७
व १८ माच रोजी अंशेत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.०ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३७ ते ५६
ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २१ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५ व
१७ माच रोजी अशंत: ढगाळ तर ईतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव
अvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६.० ते
५३

ट'के आGण दप
ु ार@ १५

ते २१ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१७ व १८ माच रोजी अशंत: ढगाळ तर ईतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
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तर ईतर काळात

वारा ताशी ५० ते ११.० क.मी. वेगाने

ते २०

ट'के राह@ल.

(१५१५-०३०३-२०१३)
२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३१
३४

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १९

ते

ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:
ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते
७.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३६.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२३.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ २५

ते ३६ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते १७ ट'के

राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३१ ते ३६
ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २० ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २१
ते २३ माचचे काळात अंशत: ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २६ ते ३४
ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १९ व

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३१

२३ माच रोजी अंशत:.ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १६ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंत: ढगाळ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने वायHय

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २७ ते ३५

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २५.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २३ ते ३३

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते १६ ट'के राह@ल.

राह@ल वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० अंश सेG?सअस

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३२ ते ३८ ट'के आGण

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २६.०

दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २५ ते

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशत:

३५ ट'के आGण दप
ु ार@ १४

ते १७

ते ३८.०

ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने

जालना

<व<वध

अंश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १० क.मी. वेगाने

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

वायHय-उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३०

३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

दशेने

वाह@ल.

कमाल

ट'के आGण दप
ु ार@ १६.० ते २०.०

तापमान

४०.०

ते ३७

ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत:

ते ३२ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १५

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने

लातुर

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.०

ढगाळ ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०

वेगाने दG,ण-नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३२ ते ३६

३८.० ते ३९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ट'के

२२.० ते २५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

आGण

दप
ु ार@

१६

ते

२१

ट'के

राह@ल.

(१९/
१९/०३/
०३/२०१३)
२०१३)
परभणी

सकाळ@ ३० ते ३४

Gज?हयामये

ढगाळ राह@ल

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अशंत:

वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २३
ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ १४

ते १५ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

या

ट'के राह@ल.

आठवडयात

आकाश

अंशत:

ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १९ ट'के

राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अशंत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव-
अvनेय दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते
३९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@
३१.० ते ३७ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंत:
ढगाळ ःव छ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते
३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २७
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ते ३६ ट'के आGण दप
२२ु ार@ १३ ते १८ ट'के राह@ल. (२२-

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३० ते ३४

०३०३-२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते १९ ट'के राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ४०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २५ ते ३१
ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १७ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:
ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते
९.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३७.० ते ३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२२.० ते २६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ २० ते ३७ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते १९ ट'के
राह@ल.

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २७ ते
३४ ट'के आGण दप
ु ार@ १२.० ते २०.०

ट'के राह@ल.

उसमानाबाद
Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत:
्
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १४.० क.मी. वेगाने
वायHय-उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते
३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २९
ते ३६ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १८ ट'के राह@ल.
(२६/
२६/०३/
०३/२०१३)
२०१३)

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ

परभणी

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने वायHय

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने वायHय

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३९.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २६ ते ३२

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २१ ते ३२

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १७ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १५ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने पGँचम

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३९.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २५ ते ३१

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २० ते ३७

ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते २० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १६ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत:.ढगाळ

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने वायHय

वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३८.० अंश

वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश

आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३६

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३७ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १६ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ ९ ते १५ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

राह@ल वारा ताशी ६.० ते १४.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २७.० अंश
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Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २० ते ४०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते २० ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २४ ते ३४

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १४ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने वायHय

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ८ व ९

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.० अंश

ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेय व

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३७

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४०.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १६ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३६

वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १६ ट'के राह@ल.

वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४०.० अंश सेG?सअस

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ९

आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश सेG?सअस

ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २० ते ३८ ट'के आGण

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

दप
ु ार@ १० ते २० ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० अंश सेG?सअस

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २ व

आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश सेG?सअस

३ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळत ःव छ

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १९ ते २२ ट'के आGण

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

दप
ु ार@ १० ते १९ ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४२.० अंश

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक ९

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश

ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २० ते ४१

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १० क.मी. वेगाने पुव- वायHय

ट'के आGण दप
ु ार@ ९.० ते २५.० ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ४०.० अंश

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २५.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी. वेगाने <व<वध

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २२ ते २५

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० अंश सेG?सअस

ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १४ ट'के राह@ल.

आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ८ व

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २० ते ३८ ट'के आGण

९ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

दप
०२/०४/
०४/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ८ ते १६ ट'के राह@ल. (०२/

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक ९
ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव व
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २०
ते २४ ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १७ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने दG,णवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ४०.०
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दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २८.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३०
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते २० ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक ८ व
९ ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९.० ते २९
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १९ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने वायHय

८ व ९ ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.० अंश

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १४.० क.मी. वेगाने

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३७

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २७.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १६ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २०

ते

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ढगाळ

३८ ट'के आGण दप
०५-०४०४ु ार@ ९ ते १५ ट'के राह@ल. (०५-

राह@ल वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने <व<वध

२०१३)
२०१३)

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १०
व ११ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋयवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० ते ४३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २८.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १८ ते २८
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १६ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १४.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २२ ते ३२
ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १० व ११
ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १५.० क.मी. वेगाने वायHय व
पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३०
ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते १७ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० ते ४३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३०
ट'के आGण दप
ु ार@ १२.० ते १५.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक
११ व १३ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १६.० क.मी. वेगाने
आvनेय-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते
४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २०
ते ३० ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १४ ट'के राह@ल.
(०९/
०९/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० ते ३०.० अंश

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १२.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते २९

ते १३.० ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १५ ट'के राह@ल.

ःव छ राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १५.० क.मी. वेगाने

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १०

बदलया दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.०

व ११ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १४.० क.मी. वेगाने वायHय

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४२.० अंश

ते ३६ ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते ३१.० अंश

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १७ ते २६

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १२.० क.मी. वेगाने पG~म-

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १५ ट'के राह@ल.

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १० व

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २९.०

११ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
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अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २० ते ४१

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १६.० क.मी. वेगाने

ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १४ ट'के राह@ल.

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२ व

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०

१३ ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १६.० क.मी. वेगाने वायHय-पुव

२७ ट'के आGण दप
१२-०४०४ु ार@ ९ ते १५ ट'के राह@ल. (१२-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश

२०१३)
२०१३)

सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३४
ट'के आGण दप
ु ार@ ४ ते १५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२
ते १४ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १३.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २६.० ते २९.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १९ ते २५ ट'के आGण
दप
ु ार@ ७ ते १५ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १५ क.मी. वेगाने वायHयईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १९ ते २८
ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १४ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२ व
१३ ए<ूल रोजी अंशत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १४.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १८ ते ३१
ट'के आGण दप
ु ार@ ८ ते १५ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२ व
१४ ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १९.० ते ४७
ट'के आGण दप
ु ार@ ७ ते १३ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१२ व १३ ए<ूल रोजी अशंत: ढगाळ तर इतर काळात
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ते

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ते
पुणत
 : ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी.
वेगाने नैऋय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते
२८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३१
ते ४५ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २२ ट'के राह@ल.
बीड

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

ते

पुणत
 : ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी.
वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते
४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते
२९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३०
ते ४७ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २० ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत: ते
पुणत
 : ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी.
वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३८.० ते ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२५.० ते २८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३६ ते ५७ ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २७ ट'के
राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ते
पुणत
 : ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी.
वेगाने वायHय ते ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३८.० ते ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२५.० ते २९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ २८ ते ३७ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते १९ ट'के
राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशत: ते
पुणत
 : ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी.
वेगाने आvनेय ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३९.० ते ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२४.० ते २८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

सकाळ@ ३९ ते ५५ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २९ ट'के

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.०

राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २६ ते ३४

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत: ते

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.

पुणत
 : ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी.

जालना

वेगाने आvनेय ते नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने

४१.० ते ४२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०

२३.० ते २५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

सकाळ@ ३८ ते ५६ ट'के आGण दप
ु ार@ १८.० ते ३०.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २७ ते

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशत:

ट'के राह@ल.

३५ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १८ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

लातुर

ते पुणत
 : ढगाळ राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने

वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी.

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशत:

वेगाने नैऋय ते पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

<व<वध

३७.० ते ३९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

२३.० ते २५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३२ ते ३८

सकाळ@ ३९ ते ५१ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २७ ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.

राह@ल. (२३/
२३/०४/
०४/२०१३)
२०१३)

नांदेड

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अशंत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने
बदलया दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३१
ते ३४ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते १९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशत:ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते
३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २५
ते ३६ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते १७ ट'के राह@ल.

दशेने

वाह@ल.

Gज?हयामये

कमाल

या

तापमान

आठवडयात

४०.०

आकाश

अंश

अशंत:

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने
<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

४०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३०.० ते ३७
ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंत:
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३२ ते ३६
ट'के आGण दप
०३-०५०५ु ार@ १६ ते २१ ट'के राह@ल. (०३२०१३)
२०१३)

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंत: ढगाळ

परभणी

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते १९.० क.मी. वेगाने वायHय

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० ते ४५.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान ३०.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३१ ते ३७

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १६ ते ३०

ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते ३० ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने वायHय

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४२.० अंश
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Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश

ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २८ ते ५०

(०७/
०७/०५/
०५/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १७ ते ३२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ९ ते १३ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल.वारा ताशी १४.० ते १७.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ३१.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १५ ते २५
ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १४ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते २०.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३९.०

ते

४२.०

अंशसेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ३७
ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १४ ट'के राह@ल.
लातुरGज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान ३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १७ ते २२ ट'के आGण
दप
ु ार@ १० ते १७ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल.वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १५ ते २४
ट'के आGण दप
ु ार@ १०.० ते १७.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २० ते ३३
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परभणी

आGण

दप
ु ार@

Gज?हयामये

१०

या

ते

१५

ट'के

आठवडयातआकाश

राह@ल.

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ २६ ते
३५ ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते १६ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २८.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४५ ते ५७
ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते १७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २८.० ते २९.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २८ ते ३९ ट'के आGण
दप
ु ार@ १२ ते १६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २५ ते ३०
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १६ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० ते २९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २९ ते ४०
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १२ व
१५ मे रोजी अंशत: ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते
१५.०

क.मी.

वेगाने

<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान ४०.० ते ४२.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

आि ता सकाळ@ २७ ते ३४ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १७

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १५

ट'के राह@ल.

मे रोजी अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.०

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अशंत:

क.मी. वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

४१.० ते ४२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते

२९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

४३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते

सकाळ@ ३१ ते ३४ ट'के आGण दप
ु ार@ १३ ते १८ ट'के

३०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@

राह@ल.

२५.० ते २६ ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १६ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ राह@ल.

१२ व १५ मे रोजी अशंत: ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १२.०

वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने

ते १६.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल

वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश सेG?सअस

तापमान ४०.० ते ४२.० अंश सेG?सअस आGण कमान

आGण कमान तापमान २६.० ते २९.० अंश सेG?सअस

तापमान २८.० ते २९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ४९ ट'के आGण

आि ता सकाळ@ ३२ ते ४३ ट'के आGण दप
ु ार@ १२ ते १६

दप
ु ार@ १६ ते २१ ट'के राह@ल.

ट'के राह@ल. (१०१०-०५०५-२०१३)
२०१३)

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १४ व

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५
व १७ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३२ ते ४० ट'के आGण
दप
ु ार@ १४ ते १९ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
१५ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० ते २८.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६२
ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २३ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १६ व
१७ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १४.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ६४
ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २० ट'के राह@ल.

१६ मे रोजी अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते
१४.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३३ ते ४२ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २० ट'के
राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक १४ व
१५ मे रोजी अंशतः ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते
११.०

क.मी.

वेगाने

वायHय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान ४१.० ते ४२.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ २८ ते ३२ ट'के आGण दप
ु ार@ १३.० ते
१७.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १६.० क.मी. वेगाने
वायHय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

४०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ५१
ट'के

आGण

दप
ु ार@

१४

Gज?हयामये

या

ते

२१

ट'के

राह@ल.

(१४/
१४/०५/
०५/२०१३
परभणी

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते १८.० क.मी. वेगाने वायHय
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दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० ते ४५.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १५.० ते २७

सेG?सअस आGण कमान तापमान ३०.० ते ३३.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १७ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ १६ ते

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

३० ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १३ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १९.० क.मी. वेगाने वायHय

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४२.० अंश

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने वायHय

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते ३३.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४२.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १७ ते ३२

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश

ट'के आGण दप
१७-०५०५ु ार@ १० ते १५ ट'के राह@ल. (१७-

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ २८ ते ५०

२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने वायHय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ १७ ते ३२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ९ ते १३ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १७.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ३१.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १५ ते २५
ट'के आGण दप
ु ार@ ११ ते १४ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते २०.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १९ ते ४०
ट'के आGण दप
ु ार@ ९ ते १४ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ १७ ते २९
ट'के आGण दप
ु ार@ १० ते १७ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक २६
ते २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४०
ते ६५ ट'के आGण दप
ु ार@ १६ ते २९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२६ ते २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२७.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ५९
ट'के आGण दप
ु ार@ १७ ते २२ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २६ ते
२८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःवचछ
्
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२८.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ६८
ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २६
ते २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० ते ४५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३१ ते ५५
ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते ३० ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक २६

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ते २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १४.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४१.० अंश

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६४ ते ७७

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६५ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३३ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ १६ ते २१ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २७

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म

ते २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.० अंश

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म-

सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते २९.० अंश

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० ते ४३.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५७ ते ६३

अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २४ ट'के राह@ल.

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२८.०

अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२७.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४३ ते ५९

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २० ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २६

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४२.०

ते २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ

अंश

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म-

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४२ ते ४७

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२९.०

अंश

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४४.०

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २२ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०

जालना

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २८.० ते

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने

४४ ट'के आGण दप
ु ार@ १५ ते २१ ट'के राह@ल.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

अंश

२७ व २८ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५४ ते ५७

ःव छ राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १८.० क.मी. वेगाने

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २९ ट'के राह@ल.

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

४२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० ते

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म-

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२७.०

अंश

२८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५४

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०

ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@ १४ ते २८ ट'के राह@ल.

अंश

(२४
२४२४-०५०५-२०१३)
२०१३)

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ६३

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश दनांक १५
व १७ मे रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३२ ते ४० ट'के आGण
दप
ु ार@ १४ ते १९ ट'के राह@ल.

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२८.०

अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३५ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ५०
ट'के आGण दप
ु ार@ २२.० ते ३०.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १८.० क.मी. वेगाने
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पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ४०.० अंश

३९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २९.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६५ ते ६७

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६२ ते ७८

ट'के

आGण

दप
ु ार@

२७

ते

३४

ट'के

राह@ल.

(२८
२८/
०५/२०१३)
२०१३)
२८/०५/
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते २०.० क.मी. वेगाने पG~म
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते
७८ ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ४४ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १4.० ते १7.० क.मी. वेगाने पG~म
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ७४
ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ४४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ११.० ते २१.० क.मी. वेगाने पG~म वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३७.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ७४
ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ४९ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते २०.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ ते ७१
ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३८ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ४५ ट'के राह@ल.
नांदेड

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १९.० क.मी. वेगाने पG~म
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ७९
ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ४५ ट'के राह@ल.
लातुर Gजलहयाम
ये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
्
वारा ताशी १२.० ते २०.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय
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Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ४१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते ६७
ट'के आGण दप
ु ार@ २९.० ते ३९.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते २३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ८१
ट'के

आGण

दप
ु ार@

३६

ते

४७

ट'के

राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

(०४/
०४/०६/
०६/२०१३)
२०१३)
परभणी

पुणत
 ः

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते
३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७२ ते
७९ ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५६ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते
३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० ते
२८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४
ते ७६ ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ४७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते

२७.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७२
ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ५१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते
४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते
२६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७०
ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ४८ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते
३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते
२७.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३
ते ७८ ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ५३ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते
३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४
ते ८० ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ५६ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते
४०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@
६९.० ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ ३८ ते ४८ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पडणयाची
्
श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते २०.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते
३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ७८
ट'के आGण दप
०७-०६ ु ार@ ४५ ते ५६ ट'के राह@ल. (०७२०१३)
२०१३)
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७१ ते ८४
ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ७९ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ८१
ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ६५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १२.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ८४
ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ७९ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ७५ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ७७ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ६९ ट'के राह@ल.

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

ढगाळ

वारा ताशी १४.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश सेG?सअस

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.०

आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २६.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते ८२ ट'के आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते ८०

दप
ु ार@ ४३ ते ७३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४८.० ते ६६.० ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते २१.० क.मी.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३२.०

वेगाने नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.०

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७९ ते

२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८

८५

ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ७७ ट'के राह@ल

ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते

आकाश

७३ ट'के राह@ल.

(११/
११/०६/
०६/२०१३)
२०१३)
परभणी
ढगाळ

मयम

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ते

जोरदार

पाउस

ःवपाचा

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते २१.० क.मी.
वेगाने नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता
सकाळ@ ७३ ते ८३ ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ७४ ट'के
राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ

राहून

मयम

ते

जोरदार

ःवपाचा

पाउस

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते १८.० क.मी.
वेगाने नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८
ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ७३ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून मयम ते जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते २०.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३२.०
अंश

सेG?सअस

मयम

ते

जोरदार

ःवपाचा

पाउस

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

Gज?हयामये
राहून

राहून

आGण

कमान

तापमान

२६.०

अंश

राहून मयम ते जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते २१.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ८१
ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ६६ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून मयम ते जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते २०.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६९.० ते ८१
ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ७० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १६.० ते २३.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ८१ ट'के आGण
दप
१४-०६०६-२०१३)
२०१३)
ु ार@ ४७ ते ६३ ट'के राह@ल. (१४-

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ८२

परभणी

ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ७० ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते

राहून हलका ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
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Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ते ८३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५६ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १८.० क.मी. वेगाने

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७२

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश

ते ८६ ट'के आGण दप
ु ार@ ३८ ते ६४ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ८३

(१८/
१८/०६/
०६/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ६१ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते
३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते
२६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४
ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ५२ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३
ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ ३८ ते ६१ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५८ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १८.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ८०
ट'के आGण दप
ु ार@ ३३.० ते ५१.० ट'के राह@ल.
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळकठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस राह@ल.
तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ६९ ते ७७ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३९ ते ४६ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ७९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४३ ते ५३ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६९ ते ७६ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४० ते ४६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १५.० ते २०.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ७८ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३७ ते ४६ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक् ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता

आहे . वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ९१

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ७२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७१ ते ७८ ट'के आGण

वारा ताशी १४.० ते २२.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म

दप
ु ार@ ४१ ते ४९ ट'के राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते ३१.० अंश

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ९१

वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने

ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ८५ ट'के राह@ल.

वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६९ ते ७६ ट'के आGण

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

दप
ु ार@ ४१ ते ५१ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ९३

तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ८६ ट'के राह@ल.

वारा ताशी १५.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने

जालना

वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश सेG?सअस

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते २२.० क.मी. वेगाने

आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

हवेतील आि ता सकाळ@ ६५.० ते ७७ ट'के आGण दप
ु ार@

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

३७ ते ५० ट'के राह@ल.

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८०

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ७९ ट'के राह@ल.

राहून हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने

वारा ताशी १६.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म

वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश

आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते ७५ ट'के आGण

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ९२

दप
२१-०६०६-२०१३)
२०१३)
ु ार@ ४२ ते ५० ट'के राह@ल. (२१-

ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ८३ ट'के राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ८१ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

नांदेड

Gज?हयामये

Gज?हयामये

या

या

आठवडयातआकाश

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ४९.० ते ८५.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ९१ ट'के
आGण दप
२५/०६/
०६/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ५० ते ८१ ट'के राह@ल. (२५/
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औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १६.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ८४
ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७७ ते ७९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५० ते ५६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ७९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४९ ते ५२ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे .

वारा

ताशी

१२.०

ते

१८.०

क.मी.

वेगाने

नैऋयदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८३
ट'के आGण दप
२८-०६०६ु ार@ ५४ ते ६१ ट'के राह@ल (२८२०१३)
२०१३)

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ८३ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५३ ते ५७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७७ ते ८३ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५१ ते ५५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२४.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ५६ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १८.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७७
ते ८२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ५६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १४.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ५७ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०
अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२४.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८१
ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ५६ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-
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पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२४.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५०.० ते ५४.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ८३ ट'के आGण

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८०

दप
०७/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ५१ ते ६० ट'के राह@ल. (०५/०७/

ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६६ ट'के राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते
२५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता
सकाळ@ ७७ ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ६७ ट'के
राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी.
वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२४.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१
ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ७० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते १७.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७६ ते ८५

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ८९
ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ७३ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८.० ते ८७.० ट'के
आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६८ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून हल'या ःवपाचा तुरळक ठकाणी पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी.
वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२६.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ८० ते ८९ ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ७१ ट'के
राह@ल. (१२/
१२/०७/
०७/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६७ ट'के राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची

आहे . वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते १६.० क.मी. वेगाने

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३१.०

नैऋय – पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

३० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३ अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८९

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ८६

ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ८५ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ६८ ट'के राह@ल.

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

राहून मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची

वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २८.० अंश

नैऋय-पG~मदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८६
ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ६९ ट'के राह@ल.
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बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

तुरळक

पड"याची

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १८.० क.मी. वेगाने

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६० ट'के राह@ल.

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

(१६/
१६/०७/
०७/२०१३)
२०१३)

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७९
ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ८२ ट'के राह@ल.

परभणी

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ढगाळ राहून जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

राहून मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

आहे . वारा ताशी १५.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८१ ते

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२३.०

अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१ ते ९१ ट'के आGण

८५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६५ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ ५३ ते ८८ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचापाउस पड"याची

मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १४.० क.मी. वेगाने

ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते

वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस

२८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८५ ते ८८

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१ ते ८७ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ७० ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ ५५ ते ८० ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-

तुरळक

पड"याची

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १८.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८४

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६२ ट'के राह@ल.

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ७४ ट'के राह@ल.

ढगाळ राहून जोरदार/भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने

तुरळक

नैऋय – पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९ ते

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने

३१ अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३ अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते ३१.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८२ ते ८६

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६८ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१ ते ९१

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ट'के आGण दप
ु ार@ ५४.० ते ८४.० ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १६.० क.मी. वेगाने

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

नैऋय-पG~मदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश

श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते १८.० क.मी. वेगाने
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सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८४ ते ८७

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८७ ते ९१

ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ६६ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ६५ ते ८२ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ

राहून जोरदार/भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

राहून तुरळक ठकाणी जोरदार ते भार@ ःवपाचा पाउस

आहे . वारा ताशी १६.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते २१.० क.मी.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते २५.०

वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

२८.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८६

२२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६१ ट'के राह@ल.

सकाळ@ ८७ ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ७९ ट'के

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

राह@ल.

राहून जोरदार/भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

आहे . वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

ढगाळ राहून अती जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते २५.०

श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१.० ते

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

८५.० ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६६ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९४

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ९१ ट'के राह@ल.

ढगाळ राहून जोरदार/भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

ढगाळ राहून हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

आहे . वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०

ते ८६ ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६१ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

(१९/
१९/०७/
०७/२०१३)
२०१३)

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ६५ ते ८१ ट'के राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

पुणत
 ः

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ

ढगाळ राहून जोरदार ते भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची

राहून जोरदार ते भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने

आहे . वारा ताशी १४.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋय

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २८.० अंश

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८७ ते ९३

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९४ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ ६४ ते ८८ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ ६५ ते ९६ ट'के राह@ल.

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

ढगाळ राहून मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

राहून अती जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

आहे . वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

आहे . वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने नैऋय-

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २७.०

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २६.०

अंश

अंश

सेG?सअस

आGण

या

आठवडयातआकाश

कमान

तापमान
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२२.०

अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८९ ते ९४

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५ ते ९१

ट'के आGण दप
ु ार@ ६७.० ते ९१.० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ७८ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ढगाळ राहून जोरदार ते भार@ ःवपाचा पाउस पड"याची

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते २०.० क.मी. वेगाने

श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १९.० क.मी. वेगाने

नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २८.६

नैऋय-पG~मदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९३

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५

ट'के

आGण

दप
ु ार@

६६

ते

८७

ट'के

राह@ल.

(२३/
२३/०७/
०७/२०१३)
२०१३)

ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ७७ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते २२.० क.मी. वेगाने

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'याःवपाचा पाउस

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १९.० क.मी.

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३

२९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ते ९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६९ ट'के राह@ल.

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

सकाळ@ ८४ ते ९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ७४ ट'के

राहून तुरळक ठकाणी हल'याःवपाचा पाउस पड"याची

राह@ल.

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने

राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८३.० ते ९६.० ट'के

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते

आGण दप
ु ार@ ५७ ते ७४ ट'के राह@ल.

२८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ७९ ट'के राह@ल.

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'याःवपाचा पाउस

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १४.० ते २२.० क.मी.

तुरळक

पड"याची

वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

श'यता आहे .वारा ताशी १४.० ते २०.० क.मी. वेगाने

२७.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

२१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

सकाळ@ ८३ ते ९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६८ ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८३ ते ९०

राह@ल. (२६/
२६/०७/
०७/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ७१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी.
वेगाने नैऋय – पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२६ ते ३१ अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल व आजा दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी हल'या
ःवपाचा पाउस पडे ल व पुढ@ल काळात पावसात घट
होईल. वारा ताशी १२.० ते १८.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३०.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८६

आि ता सकाळ@ ८५ ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ९१

ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ९० ट'के राह@ल.

ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल

राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता

व आजा दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी हल'या ःवपाचा

आहे . वारा ताशी ०८.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

पाउस पडे ल व पुढ@ल काळात पावसात घट होईल. वारा

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते २६.०

ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.०

वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९५

कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ९३ ट'के राह@ल.

आि ता सकाळ@ ८३.० ते ९६.० ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल

७४ ट'के राह@ल.

व आजा दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी मयम ःवपाचा

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

पाउस पडे ल व पुढ@ल काळात पावसात घट होईल. वारा

राह@ल व दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी मयम ःवपाचा

ताशी १२.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने

पाउस पडे ल व पुढ@ल काळात पावसात घट होईल. वारा

वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३१.० अंश सेG?सअस

ताशी ११.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने

आGण कमान तापमान २०.० ते २३.० अंश सेG?सअस

वाह@ल. कमाल तापमान २२.० ते ३०.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९२ ट'के आGण

आGण कमान तापमान १८.० ते २२.० अंश सेG?सअस

दप
ु ार@ ५२ ते ९० ट'के राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९२ ट'के आGण

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दप
०२/०८/
०८/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ५३ ते ९० ट'के राह@ल. (०२/

राह@ल व आजा दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी हल'या
ःवपाचा पाउस पडे ल व पुढ@ल काळात पावसात घट

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

होईल. वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय –

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम ःवपाचा

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६ ते ३० अंश

पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १६.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २० ते २२.० अंश

क.मी. वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९५

२७.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ट'केआGण दप
ु ार@ ५८ ते ९१ ट'के राह@ल.

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ७४ ट'के राह@ल.

राह@ल व दनांक ०२/०८/२०१३ रोजी मयम ःवपाचा

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ

पाउस पडे ल व पुढ@ल काळात पावसात घट होईल. वारा

राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम ःवपाचा पाउस

ताशी १०.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~मदशेने

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी.

वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.० अंश सेG?सअस

वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९४ ट'के आGण

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ९२

दप
ु ार@ ५७ ते ९१ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ६९ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

व पुढ@ल काळात पावसात घट होईल. वारा ताशी १२.० ते

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'याःवपाचा पाउस

२०.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी.

तापमान २५.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान

वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
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२७.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ६४.० ते ७७.० ट'के राह@ल.

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८

(०६/
०६/०८/
०८/२०१३)
२०१३)

ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ६४ ते ७३ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम ःवपाचा
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १५.०
क.मी. वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२६.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ८४ ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ७३ ट'के
राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'याःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी.
वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८९ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ६५ ते ८० ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम ःवपाचा
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १५.०
क.मी. वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८
ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ६९ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ८१ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका ते मयम ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १७.० क.मी.
वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

हलका

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८६
ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६३ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून हलका ते मयम

ःवपाचा पाउस पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४
ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ६६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पडे ल. वारा
ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ७९ ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ६१
ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@
५७ ते ६५ ट'केराह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते ११.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८४ ते ८७
ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६४ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका

पाउस पडे ल. वारा ताशी १२.० ते

१३.०

क.मी.

वेगाने

पG~म

दशेने

वाह@ल.

कमाल

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ९१

तापमान ३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान

ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६६ ट'के राह@ल.

तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

आि ता सकाळ@ ७८ ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ५९

राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता

ट'के राह@ल.

आहे . वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९ ते ३१ अंश सेG?सअस

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १२.० क.मी. वेगाने पG~म

आGण कमान तापमान २१ ते २३.० अंश सेG?सअस

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९३ ट'के आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

दप
ु ार@ ६९ ते ७१ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ८९

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ५४.० ते ६३.० ट'के राह@ल.

राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

आहे .

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म

पG~मदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९१

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७५ ते ८१ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ ६५ ते ६६ ट'के राह@ल.

दप
१३/०८/
०८/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ४९ ते ५५ ट'के राह@ल. (१३/

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९१ ट'के
आGण दप
ु ार@ ६५ ते ६९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ६७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

हलका

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

वारा

ताशी

ते

१2.०

क.मी.

वेगाने

तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६४ ते ७४ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ९०.० ते ९४.० ट'के आGण दप
ु ार@
६७ ते ७४ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८५ ते ८८
ट'के

आGण

(१६/
१६/०८/
०८/२०१३)
२०१३)
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१०.०

दप
ु ार@

५४

ते

६३

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस

तुरळक

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ८६ ट'के आGण

ठकाणी

हलका

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने

दप
ु ार@ ४८ ते ६५ ट'के राह@ल.

पG~म

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२९.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस

तुरळक

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५ ते ८९ ट'के आGण

श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १८.० क.मी. वेगाने

दप
ु ार@ ६१ ते ७२ ट'के राह@ल.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ८९

श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १६.० क.मी. वेगाने

ट'के आGण दप
ु ार@ ४८.० ते ७२.० ट'के राह@ल.

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~म

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश

ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६२ ते ७८ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८५

तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पडे ल. वारा

ट'के

ताशी १२.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने

(२०/
२०/०८/
०८/२०१३)
२०१३)

वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते ८७ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५३ ते ६७ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते २०.० क.मी. वेगाने
पG~म

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३२.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ७६ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते २२.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८७ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ७६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ११.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
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आGण

दप
ु ार@

४६

ते

६१

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २७.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.
तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६३ ते ७५ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी १०.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६० ते ७७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

हलका

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ८९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५३ ते ६८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७ ते २८ अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९१ ते ९४ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६९ ते ८३ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता
आहे .

वारा

ताशी

१२.०

ते

१७.०

क.मी.

वेगाने

पG~मदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २८.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ६२ ते ८० ट'के राह@ल.

तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी १२.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१
ते ६६ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक ठकाणी हलका पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ९०.० ते ९३.० ट'के आGण दप
ु ार@
६५ ते ८० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८५
आGण

दप
ु ार@

४४

ते

६२

मयम ःवपाचा पाउस ३०-३१ ऑगःट रोजी पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ०९.० ते १०.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते
२७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९० ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ८० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक ३० ऑगःट रोजी हल'या ःवपाचा पाउस पडे ल.
वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८९ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ७६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून दनांक ३० ऑगःट रोजी मयम ःवपाचा पाउस

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

ट'के

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के

(२३/
२३/०८/
०८/२०१३)
२०१३)
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राह@ल.

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ०८.० ते १२.० क.मी.
वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२८.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२०.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ९१ ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ६७ ते ८६ ट'के
राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक

३०

ऑगःट

रोजी

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी.
वेगाने नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२८.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२०.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ९१ ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ६४ ते ८० ट'के
राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ तुरळक
ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ०९.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९१ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५७ ते ६९ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

तुरळक

पड"याची

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

श'यता आहे . वारा ताशी ०६.० ते ११.० क.मी. वेगाने

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९१ ट'के आGण

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

दप
ु ार@ ४७ ते ५२ ट'के राह@ल.

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९०

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १४.० क.मी. वेगाने पG~म-

ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ६६.० ते ८१.० ट'के राह@ल.

वायHय

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

तुरळक

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ९१

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३३.०

अंश

श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने

ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ५८ ट'के राह@ल.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

जालना

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म-

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते ८६

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६१ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९२

दनांक

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ५८ ट'के राह@ल.

३०

ऑगःट

रोजी

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ०९.० ते ११.० क.मी.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते

वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने

२७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेG?सअस

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९१

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ८२ ट'के राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५ ते ९१ ट'के आGण

(२७/
२७/०८/
०८/२०१३)
२०१३)
परभणी

दप
ु ार@ ५० ते ५९ ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १४.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३३.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ५५ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ०९.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ५५.० ते ५८.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
रह@ल. वारा ताशी १०.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते ८५
ट'के

आGण

दप
ु ार@

४४

ते

५५

ट'के

राह@ल.

(०३/
०३/०९/
०९/२०१३)
२०१३)

तुरळक ठकाणी हल'या सवपाचा
पाउस पडे ल. वारा
्

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय दशेने

दनांक ९ व १० स[ट\ बर रोजी मयम ःवपाचा पाउस
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पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी.

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी.

वेगाने <वविध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६

सकाळ@ ९० ते ९७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ८४ ट'के

ते ९७ ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ७७ ट'के राह@ल.

राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दनांक ८ व ९ स[ट\ बर रोजी मयम ःवपाचा पाउस

राहून दनांक ९ व १० स[ट\ बर रोजी मयम ःवपाचा

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी.

पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ११.०

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@

२१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

८९.० ते ९७.० ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ७५ ट'के

सकाळ@ ८७ ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ७० ट'के

राह@ल.

राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

राहून दनांक ९ स[ट\ बर रोजी जोरदार ःवपाचा पाउस

दनांक ९ व १० स[ट\ बर रोजी मयम ःवपाचा पाउस

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १३.० क.मी.

पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी.

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

१८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८७ ते ९७

ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ७३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ८३ ट'के राह@ल.

(०६/
०६/०९/
०९/२०१३)
२०१३)

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून दनांक ९ स[ट\ बर रोजी मयम ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९०
ते ९७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ८१ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून दनांक ९ व १० स[ट\ बर रोजी मयम ःवपाचा
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १३.०
क.मी. वेगाने <व<वधदशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.०
ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९०
ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ८३ ट'के राह@ल

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२३.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८४ ते ८८
ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६६ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८६
ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६३ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

दनांक

तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पडे ल. वारा

९

स[ट\ बर

रोजी

जोरदार

ःवपाचा
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पाउस

ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८५ ते ९०

कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण

ट'के

कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल.

(१०/
१०/०९/
०९/२०१३)
२०१३)

हवेतील आिता सकाळ@ ८३ ते ८९ ट'के आGण दप
ु ार@ ५४
ते ६७ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे .वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ६५ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन
मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी २.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ७६ ते ८८ टक् के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६२
ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन
मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ८७ ते ९२ ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६७
ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
मयम ते जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ९.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८८ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६१.० ते ७१.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी. वेगाने
<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३२.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
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आGण

दप
ु ार@

५५

ते

६२

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणीमयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे .वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२३.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८२ ते ८८
ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६१ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे .वारा ताशी २.० ते १०.० क.मी. वेगाने
वायHय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३१.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८२ ते ८७
ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६१ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ५६
ते ६१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे .वारा ताशी ३.० ते ११.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२३.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८९
ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६० ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .वारा ताशी ४.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८६ ट'के आGण

हवेतील आिता सकाळ@ ७० ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ४२

दप
ु ार@ ५२ ते ६२ ट'के राह@ल.

ते ६४ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

तुरळक

पड"याची

मयम ःवपाचा पाउस पडे ल. वारा ताशी २.० ते १०.०

श'यता आहे .वारा ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने

ठकाणीमयम

ःवपाचा

पाउस

क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०

३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

२३.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ८९

सकाळ@ ६८ ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ६८ ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६१ ट'के राह@ल.

राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणीहल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी २.० ते ९.० क.मी. वेगाने

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

आहे .वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ९०

आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६१ ट'के राह@ल.

हवेतील आि ता सकाळ@ ७२ ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

५३ ते ६७ ट'के राह@ल.

राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन

श'यता आहे . वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने

मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

ताशी ३.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ८८

कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

ट'के

आि ता सकाळ@ ६८ ते ८६ ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ६४

आGण

दप
ु ार@

५५

ते

६१

ट'के

राह@ल.

(१३/
१३/०९/
०९/२०१३)
२०१३)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन
मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .वारा
ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ६७ ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ६७
ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ४.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २०.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन
मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ८३ ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ७०
ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ८१ ते ९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५८.० ते
७०.० ट'के राह@ल.
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उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

आहे .वारा ताशी ७.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म-

राहुन जोरदार ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते ३३.०

वारा ताशी २.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७२ ते ९३

आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश सेG?सअस

ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ८१ ट'के राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९२ ट'के आGण

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

दप
१७/०९/
०९/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ६० ते ७३ ट'के राह@ल. (१७/

तुरळक

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी जोरदार तेमयम ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी.
वेगाने पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७०
ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ८४ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे .वारा ताशी ७.० ते १६.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६९
ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ८१ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी ६.० ते १६.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

ठकाणीमयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी ७.० ते १६.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ८४ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणीहल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी ४.० ते १४.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ८५ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ९.० ते १७.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९४ ट'के आGण
दप
२०/०९/
०९/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ५७ ते ८१ ट'के राह@ल. (२०/

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७७ ते ९३ ट'के आGण

परभणी

दप
ु ार@ ५० ते ७९ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय-

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश

श'यता आहे .वारा ताशी ३.० ते १४.० क.मी. वेगाने

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८९ ते ९४

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते

ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ८४ ट'के राह@ल.

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६

राह@ल वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने नैऋय-

ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ८७ ट'के राह@ल.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

राहून

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची
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श'यता

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९३ ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ६२ ते ८३ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८९ ते ९३
ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ८० टक् के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल.वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९० ते ९३
ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ८५ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९० ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ८५ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९३ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६० ते ७१ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८७ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ६३.० ते ७८.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९२ ट'के आGण
दप
२४/०९/
०९/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ५६ ते ६८ ट'के राह@ल. (२४/
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६२ ते ६४ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९३ ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९
ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ६२ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९
ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६४ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६६ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी १०.० ते ११.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते
३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९० ते ९३

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६२ ट'के राह@ल.

राहून तुरळक मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

आहे .वारा ताशी ९.० ते १६.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

राह@ल. वारा ताशी ९.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस आGण

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश

कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

आि ता सकाळ@ ९२ ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ८०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८७ ते ९४

ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ६३ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

तुरळक मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस

वारा ताशी १०.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋतय-पG~म

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते ११.० क.मी.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.० अंश

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९२ ते ९६ ट'के आGण

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९१ ते ९३ ट'के आGण

दप
ु ार@ ६६ ते ८४ ट'के राह@ल.

दप
२७/०९/
०९/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ५५ ते ६२ ट'के राह@ल. (२७/

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ तुरळक

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १८.० क.मी. वेगाने
<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३२.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९३ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ८० ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ८.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९४ ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ६८ ते ८५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९१ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६४ ते ७६ ट'के राह@ल....

173 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा
ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९१ ते ९४ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६२ ते ७१ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
तुरळक हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ९.० ते १६.० क.मी. वेगाने <व<वध दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९५ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६३.० ते ७६.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
तुरळक मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ११.० ते १८.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९१ ते ९३
ट'के

आGण

(०१/
०१/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

दप
ु ार@

५८

ते

७४

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १२.० क.मी. वेगाने पG~म-

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

अंश

अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८५ ते ८६

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ८९

ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ६३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६३ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १०.० ते ११.० क.मी. वेगाने

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस

नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी.

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ८७

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ६६ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८१

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

ट'के

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

(०४/
०४/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

श'यता आहे . वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी. वेगाने
नैऋय-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८३ ते ८४
ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १२.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ८८ ट'के आGण
दप
ु ार@ ६३ ते ६५ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.वारा ताशी १०.० ते ११.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ८७
ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ६४ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ राहून तुरळक ठकाणीहल'या ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी.
वेगाने <व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३
ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ५९ ट'के राह@ल.
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आGण

दप
ु ार@

५४

ते

५५

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९२
ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ७२ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९२ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
तुरळक

ठकाणी

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९४
ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ७१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी ४.० ते १०.० क.मी. वेगाने

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९१ ते ९५

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९१

ट'के आGण दप
ु ार@ ६२ ते ७० ट'के राह@ल.

ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ६२ ते ७७ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

तुरळक

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने

श'यता आहे . वारा ताशी ०९.० ते १२.० क.मी. वेगाने

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

ठकाणी

मयम

ःवपाचा

पाउस

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९३ ते ९६

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९२

ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ६७ ट'के राह@ल.

ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६९ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून

तुरळक

तुरळक

पड"याची

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते १३.० क.मी.

श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने

वेगाने पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९३ ते ९६

ठकाणी

मयम

ःवपाचा

पाउस

ठकाणी

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९४ ते ९७

ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ६९ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ७२ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

तुरळक ठकाणी ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .

श'यता आहे . वारा ताशी २.० ते १०.० क.मी. वेगाने

वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय

नैऋय–पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९४

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९० ते ९६

ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ७२ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५९.० ते ७५.० ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

तुरळक

पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने

श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १३.० क.मी. वेगाने

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९२ ते ९६

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९०

ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ७१ ट'के राह@ल.

ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६६ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

(०८/
०८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने
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ठकाणीहल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे .वारा ताशी १०.० ते १६.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते
३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९२ ते ९६

<व<वध

ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६८ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.० अंश

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६३ ते ८६

तुरळक

ठकाणी

श'यता आहे .

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३२.०

अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५७ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ८.० क.मी. वेगाने

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ९० ते ९५

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ६३ ते ७१ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६३ ते ८९

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ५८ ट'के राह@ल.

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने

राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

श'यता आहे . वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० अंश

<व<वध

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९४ ते ९६

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश

ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६७ ते ८५

आGण

दप
ु ार@

५७

ते

६५

ट'के

राह@ल.

(११/
११/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ८८ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३७ ते ५८ ट'केराह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ७.०क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०
सेG?सअस

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३१.०

अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ५७ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

अंश

दशेने

आGण

कमान

तापमान

२२.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६३ ते ८८
ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६६ ते ८६
ट'के आGण दप
ु ार@ ३६.० ते ५६.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६२ ते ८७
ट'के

आGण

दप
ु ार@

४०

ते

५८

ट'के

राह@ल.

(१५
१५/
१५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस

ढगाळ राह@ल . वारा ताशी २.० ते ३.० क.मी. वेगाने

आGण कमान तापमान २०.० ते २२.० अंश सेG?सअस

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६३ ते ८८ ट'के आGण

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

दप
ु ार@ ३८ ते ५७ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६२ ते ६५

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ४५

ढगाळ राह@ल.वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने
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ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत: ढगाळ

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश: अंशत

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने <व<वध

ढगाळ राह@ल.

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० अंश सेG?सअस

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

वारा ताशी २.० ते ५.० क.मी. वेगाने

आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.०

हवेतील आि ता सकाळ@ १९ ते २० ट'के आGण दप
ु ार@ ३१

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५९ ते ६५

ते ५१ ट'के राह@ल.

ट'के

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

(१८/
१८/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० त ५.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.००
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५९ ते ६५
ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ४६ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:
ढगाळ राह@ल.वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने
<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३३.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५९ ते ६३
ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ५२ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश: अंशत ढगाळ
राह@ल.वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ६७ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३३ ते ५१ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत: ढगाळ
राह@ल.

वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने <व<वध

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६२ ते ६९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३२ ते ४७ ट'के राह@ल.

परभणी

आGण

दप
ु ार@

३१

Gज?हयामये

या

ते

४६

ट'के

राह@ल.

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६५ ते ९८
ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ७८ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ९७
ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ६५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२७.०

ते

३१

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६७ ते ९८
ट'के आGण दप
ु ार@ ३८ ते ७५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ९९

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशत:

ट'के आGण दप
ु ार@ ४४ ते ७६ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ११.० क.मी. वेगाने

जालना

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३१.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.०अंश

७१ ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ५२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६२ ते ९८

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ७२ ट'के राह@ल.
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अंशतः

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६५

तुरळक

ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५९ ट'के राह@ल.

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते ११.०० क.मी. वेगाने

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने दG,णव

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६९ ते ९८

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ७७ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ९८

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ८३ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने <व<वध

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.०ते २२.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६९ ते ९८

आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस

ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ७९ ट'के राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ९६ ट'के आGण

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दप
ु ार@ ४१ ते ७४ ट'के राह@ल.

राहून तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची

लातुर

श'यता आहे . वारा ताशी १२ क.मी. वेगाने <व<वध दशेने

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय-

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०

अंश सेG?सअस

उतर व उतर ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

आGण कमान तापमान १७.० ते २०.० अंश सेG?सअस

२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६८.० ते ९७.० ट'के

१८.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

आGण दप
२२/१०/
१०/२०१३)
२०१३)
ु ार@ ३९ ते ७२ ट'के राह@ल. (२२/

सकाळ@ ६७ ते ९७ ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ८५ ट'के

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने नैऋय व
ईशा.य

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६४ ते ९७
ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ८० ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल . वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.यपुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६२ ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ४१ ते ६६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने वायHय-उतर व

राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म व
ईशा.य

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७० ते ९८
ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ८९ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय व
ईशा.य

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ९६
ट'के

आGण

दप
ु ार@

४७

ते

७५

ट'के

राह@ल.((२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने नैऋय व
ईशा.य
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दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७० ते ९८

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६४ ते ९७

ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ८९ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ८० ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने नैऋय व

राह@ल . वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-

ईशा.य

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ९६

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६२ ते ९५

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ ४१ ते ६६ ट'के राह@ल.

(२५/
२५/१०/
१०/२०१३)
२०१३)

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने वायHय-उतर व
उतर-ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते
२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६५
ते ९६ ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५९ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने दG,णव
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ९८
ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ८३ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ९६ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४१ ते ७४ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHयउतर व उतर ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ६७ ते ९७ ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ८५ ट'के
राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म व
ईशा.य

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.० अंश
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दशेने

आGण

वाह@ल.

दप
ु ार@

कमाल

४७

ते

तापमान

७५

३०.०

ट'के

अंश

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने
पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५६ ते ६९
ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४५ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतःढगाळ राह@ल . वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी.
वेगाने पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.०
ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते
१८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५४
ते ६५ ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ४० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव-
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५६ ते ६९
ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव-
आvनेय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५६ ते ७४
ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४३ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव-
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६६

हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ६६ ट'के आGण दप
ु ार@ २८

ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ४४ ट'के राह@ल.

ते ३६ ट'के राह@ल.

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव-

राह@ल.वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०

व पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ८१

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५१ ते ७१

ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४७ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३८ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

जालना

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव दशेने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

वाह@ल. कमाल तापमान २८.० अंश सेG?सअस आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

कमान तापमान १५.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६० ते ८१

हवेतील आि ता सकाळ@ ७५ ते ६९ ट'के आGण दप
ु ार@

ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४४ ट'के राह@ल.

२७ ते ३९ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने

वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने

पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०

वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश सेG?सअस आGण

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०

कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५६ ते ७६

हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते ६५ ट'के आGण दप
ु ार@ २९

ट'के

ते ३६ ट'के राह@ल.

आGण

दप
ु ार@

३३

ते

४९

ट'के

राह@ल.

(०८/
०८/११/
११/२०१३)
२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ ते ६९ ट'के आGण
दप
ु ार@ २८ ते ३८ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २६.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ६१ ट'के आGण दप
ु ार@ २६
ते ३६ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
व पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५३ ते ७२
ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३२ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.यपुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८.० ते ५९.०
ट'के

आGण

दप
ु ार@

२६

ते

३५

ट'के

राह@ल.

(१२/
१२/११/
११/२०१३)
२०१३)

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय दशेने

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव- ईशा.य

वाह@ल.

आGण

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश

कमान तापमान १५.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश

कमाल

तापमान

२८

अंश

सेG?सअस
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सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ६४

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ३३ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी. वेगाने पुव-

औरं गाबाद

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ईशा.य

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

अंशतःढगाळ राह@ल . वारा ताशी ७.० ते ८.० क.मी.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.० अंश

वेगाने ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५६ ते ८२

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते

ट'के

१६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५०

(१५/
१५/११/
११/२०१३)
२०१३)

ते ५४ ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ३४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ७२
ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ३५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५ ते
६४ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ३४ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने
पुव- ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते
५७ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ३३ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने पुव-
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५८ ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ४१ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव-
ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५८ ते
७३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ३७ ट'के राह@ल.
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आGण

दप
ु ार@

३६

ते

४१

ट'के

राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४२ ते ६७
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३४ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते
४५ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने ईशा.यपुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८ ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४२ ते ७४
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४२ ते ७१
ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३३ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४२ ते ५०
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३० ट'के राह@ल.

तुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य-

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते २०.०

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ९१

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १७.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ५८ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४४ ते ८४

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४४ ट'के राह@ल.

राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

श'यता आहे . वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ८४

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ८२

ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ५६ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३६ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव-

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने

ईशा.य

ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १७.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १८.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४४ ते ४७

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१.० ते

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४७ ट'के राह@ल.

७७.० ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ४६ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन

(१९/
१९/११/
११/२०१३)
२०१३)

तुरळक

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने
ईशानय-पु
व दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
्
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते
१६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८
ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ५५ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतःढगाळ राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ६.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१३.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४२ ते ६२ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते ३८ ट'के
राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने
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दशेने

ठकाणी

वाह@ल.

हल'या

कमाल

तापमान

ःवपाचा

पाउस

३०.०

अंश

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४७ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ६४ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
तुरळक

ठकाणी

हल'या

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५१ ते ९०
ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ५९ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ९०

ट'के

आGण

दप
ु ार@

२४

ते

६२

ट'के

राह@ल.

(२२/
२२/११/
११/२०१३)
२०१३)

२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ५.० ते ८.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१५.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४० ते ७४ ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ५५ ट'के
राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी
हलका पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ५.० ते
६.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १६.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ४० ते ७० ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ५३
ट'के राह@ल.
बीड

Gज?हयामये

क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

या

आठवडयातआकाश

ढगाळराहून

दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .वारा
ताशी ६.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९ ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १५.० ते २०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ७५ ट'के आGण
दप
ु ार@ २६ ते ५६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून दनांक २६ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी ६.० ते ९.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१५.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४३ ते ७३ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ५२ ट'के
राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ७.०
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१६.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३९ ते ७१ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ५६ ट'के
राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १०.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१५.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४१ ते ७८ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ५४ ट'के
राह@ल.
नांदेड Gज?हयामधये
् या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून
दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ५.० ते ९.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१५.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४५ ते ७६ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ५१ ट'के
राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहून दनांक २६ व २७ नोHह\ बर रोजी तुरळक ठकाणी
हलका पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १०.० ते
११.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २८.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ३९.० ते ७३.० ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते
५४ ट'के राह@ल. (२६/
२६/११/
११/२०१३)
२०१३)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक ४ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी.
वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.०
ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते
२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३३
ते ३७ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४२ ट'के राह@ल.

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहून

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने ईशा.य-

दनांक ०३ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका पाउस

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.० अंश

वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३३ ते ५७

ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते

ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ४० ट'के राह@ल.

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६

बीड

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळराहून

ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४२ ट'के राह@ल.

दनांक ४ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हल'या

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी ६.०

राहून दनांक ०४ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका

ते १०.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल

पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १२.०

तापमान २८ ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान

क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

तापमान १४.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

२८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

आि ता सकाळ@ ३५ ते ७३ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४७

१४.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ट'के राह@ल.

सकाळ@ ३३.० ते ८४.० ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ५१

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के राह@ल. (०३/
०३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

राहून दनांक ३ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे .वारा ताशी ६.० ते १०.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२८.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१५.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३४ ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३९ ट'के
राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक ४ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी.
वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०
ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते
१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३१
ते ५८ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ४० ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राहून
दनांक ३ व ४ डस\बर रोजी तुरळक ठकाणी हलका
पाउस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते ११.०
क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२८.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१४.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३४ ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४९ ट'के
राह@ल.
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ६२ ट'के आGण
दप
ु ार@ २२ ते ३६ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३९ ते ५८
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १२.० ते १५.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ ते ६१ ट'के आGण
दप
ु ार@ २३ ते ३६ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४१ ते ६३

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३५ ते ४२ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३६ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ २० ते २२ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

बीड

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

ढगाळराह@ल वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश

ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७ ते २८.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १५.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते १०.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ६२

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४१ ते ४६

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३६ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २५ ट'के राह@ल.

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश

ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश

२८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते ११.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४२ ते ६४

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ ते ४५

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३५ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २६ ट'के राह@ल.

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४४ ते ६५

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६ ते ४२ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ३४ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ २१ ते २३ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने ईशा.य-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १६.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३९ ते ५९

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ४४ ट'के आGण

ट'के

दप
ु ार@ २० ते २४ ट'के राह@ल.

आGण

दप
ु ार@

२२

ते

३४

ट'के

राह@ल.

(०६/
०६/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः ढगाळ
या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते १०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ४३
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २५ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश सेG?सअस
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राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४३ ते ४६ ट'के आGण
दप
ु ार@ २१ ते २५ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते १४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३८.० ते

४४.० ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २४ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ६४

(१०
१०/
१०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २२ ट'के राह@ल.

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३९ ते ४३
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २३ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते
१२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६४
ते ७६ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३२ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ६३ ट'के आGण
दप
ु ार@ २० ते २५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ८.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ४६
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २२ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते
२८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते
१३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६३
ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान
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१३.०

अंश

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ४७
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २२ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने
ईशा.य-पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

१४.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ५९
ट'के

आGण

दप
ु ार@

२०

ते

२२

ट'के

राह@ल.

(१७/१२/२०१३)
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

१०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५९ ते ४८
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २३ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने <व<वध
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते ७२ ट'के आGण
दप
ु ार@ १७ ते २१ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छराह@ल
वारा ताशी ५.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेय-दG,ण
दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२७

ते

२८.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ७०
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २४ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेयÑ
दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ५५

–आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २५ ट'के राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते १२.० अंश

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३९ ते ४३
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २२ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ःव छ राह@ल.
वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने ईशा.य-पुव दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान ९.० ते १०.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६० ट'के आGण
दप
ु ार@ २३ ते ३० ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने आvनेयदG,ण

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२९.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते १०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५० ते ६३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५ ते १० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने पुव-
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७०.० ते ७६.०
ट'के

आGण

दप
ु ार@

२२

ते

३०

ट'के

राह@ल.

(१३/
१३/१२/
१२/२०१३)
२०१३)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १२.० क.मी. वेगाने
आvनेयÑदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६६ ते ७६
टक् के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३८ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव
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सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७६ ते ८४
ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४५ ट'के राह@ल.
बीड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

दनांक

२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने
दG,ण-नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६७ ते ७६
ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १२.० क.मी. वेगाने
दG,ण-नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते
१३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६१
ते ७२ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४० ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने
आvनेय

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३०.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६७ ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३७ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

दनांक

२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १२.० क.मी. वेगाने
आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६८ ते ७९
ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३९ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

दनांक

२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने
दG,ण

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२८.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते १२.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६५ ते ७८

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५ ते

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४० ट'के राह@ल.

६८ ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४२ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

२४/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १२.० क.मी. वेगाने आvनेय

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १३.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस

आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० अंश

आGण कमान तापमान १०.० ते १२.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते १०.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ७६ ट'के आGण

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६६ ते ७५

दप
ु ार@ ३७ ते ४४ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ३८ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

(२४/१२/२०१३)

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने आvनेय-

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ८०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश

ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४५ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५५ ते ७१

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४३ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २८.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.०

पुव- आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६१.० ते

२८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते

७४.० ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ४३ ट'के राह@ल.

१३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५८

(२०/
२०/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

ते ६३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ४१ ट'के राह@ल.
बीड

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळराह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने
आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८ ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते
१४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५
ते ७० ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४२ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने
आvनेयÑदG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ७५
ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४२ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०
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परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने आvनेयÑ
दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ६०
ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२७/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने
<व<वध

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२८.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६८ ते ७७
ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ३७ ट'के राह@ल.
बीड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

दनांक

२७/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने

आvनेय-दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते

७५

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते

(२७/
२७/१२/
१२/२०१३)
२०१३)

ट'के

आGण

दप
ु ार@

३३ ते

३९

ट'के

राह@ल.

१४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७
ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३८ ट'के राह@ल.

या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ राहुन वादळ@ वा-

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

यासह

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १४.० क.मी. वेगाने आvनेय-

पड"याची श'यता आहे .मूलःथानी मृद व जलसंधारण

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०

कर"यासाठ_ची

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

करावीत.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५ ते
६४ ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ४० ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२७/१२/२०१३ रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात
ःव छ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने
<व<वध दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते
७३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ३९ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक २७
व २८ डस\बर रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

हलका

ते

मयम

एकाGमक

पाउस

ःवपाचा

कामे

याच

आठवडयात

(१३/०६/२०१४)

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन नैऋय मौसमी पाउस
दाखल

होउन

तुरळक

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची श'यता आहे . मूलःथानी मृद व जलसंधारण
कर"यासाठ_ची एकाGमक कामे करावीत. (१७/०६/२०१४)
या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन तुरळक ते मयम
ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे .मूलःथानी मृद व
जलसंधारण

कर"यासाठ_ची

एकाGमक

कामे

करावीत.

खर@पा या पेरणीची पूव तयार@ करावी. कृ <ष िन<वंठा
उपलwध कन ठे वाHयात.

(२४/०६/२०१४)

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

आvनेय

ःवपाचा पाउस तुरळक ठकाणी पडे ल. (२७/०६/२०१४)

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

२८.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ७७

या

ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ४० ट'के राह@ल.

ठकाणी हल'या ःवपा या सर@ पड"याचीश'यता आहे .

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

राहुन

तुरळक

(०१/०७/२०१४)

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी. वेगाने आvनेय-

या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ राहुन हलका ते

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०

मयम

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश

(०४/०७/२०१४)

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६२ ते ६८
ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ३९ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश दनांक
२७ व २८ डस\बर रोजी अंशतः ढगाळ तर इतर काळात

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यताआहे .

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन मयम ते भार@
ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

(०८/०७/२०१४)

ःव छ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने

या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ राहुन हलका ते

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०

मयम

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.०

(११/०७/२०१४)

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते

189 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन मयम ते भार@

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

ःवपाचा पाउस सवऽ पड"याची श'यता आहे .

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (०२/०९/२०१४)

दनांक

– १५/०७/२०१४

पाणी बचतीसाठ_ ठबक अथवा तुषार िसंचनाचा वापर

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

<पकांस पाणी दे "यासाठ_ करावा. श'य असेल या <पकांस

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (१८/०७/२०१४

अ छादनाचा वापर करावा. आकाश ढगाळ राहून हलका ते

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन मयम ते भार@
ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

मयम ःवपाचा पाउस पडे ल. (०५/०९/२०१४)
आकाश ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस

(२२/०७/२०१४)

पडे ल. (१२/०९/२०१४)

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

ःवपाचा

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (१६/०९/२०१४)

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

(२५/०७/२०१४)

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . यामुळे तुर,

ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (०१/०८/२०१४)

सोयाबीन व कापूस या <पकांवर कड@ंचा ूादभ
ु ाव वाढु

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हलका ते मयम
ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

शकतो. (२३/०९/२०१४)
या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहून हल'या

(०५/०८/२०१४)

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . (२६/०९/२०१४)

आपकालीन पीक Bहणुन बाजर@, तुर, सुयफ
 ु ल, एरं ड@

या आठवडयात आकाश अशतः ढगाळ राहुन औरं गाबाद व

इयाद@ <पकांची पेरणी पाउस चांगला झालाअस?यास

उःमानाबाद येथे हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. यामुळे

करावी. (०८/०८/२०१४)

कड व रोगांचा ूादभ
ु ाव <पकांवर वाढे ल. (३०/०९/२०१४)

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन हल'या ःवपाचा

ाबाद,
या आठवडयात आकाश अशतः ढगाळ राहुन औरं गाबाद

पाउस पड"याची श'यता आहे . (१२/०८/२०१४)

जालना बीड,
बीड उःमानाबाद
मानाबाद व परभणी येथे हल'या

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन मयम ते भार@
ःवपाचा पाउस पड"याची श'यता आहे . (१९/०८/२०१४)
आपकालीन पीक Bहणुन बाजर@, सुयफ
 ु ल, एरं ड@ इयाद@
<पकांची पेरणी पाउस चांगला झालाअस?यास करावी.
पाणी बचतीसाठ_ ठबक, तुषार िसंचनाचा वापर <पकांस
पाणी

दे "यासाठ_

करावा.श'य

असेल

या

<पकांस

या आठवडयातआकाश ढगाळ राहुन मयम ते भार@
पाउस

पड"याची

श'यता

आहे .

२६.०८.२०१४
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परती या

मा.सुनचा
नचा

पाऊस

दनांकः

पडे ल.

(०७
०७/१०
०७ १०/२०१४
१० २०१४)
२०१४
या आठवडयात आकाशपुणत
 ः ढगाळ राहून बीड येथे
दनांक

१० ऑ'टोबर
टोबर रोजी व उःमानाबाद
मानाबाद येथे दनांक

१० व ११ आ'टोबर
टोबर रोजी हल'या ःवपाचा
वपाचा पाऊस
पड"याची
याची श'यता
यता आहे . (१०/१०./२०१४)
या आठवडयात आकाशअशतः ढगाळ राहून दनांक

अ छादनाचा वापर करावा. (२२.०८.२०१४)

ःवपाचा

ःवपाचा
वपाचा

१७,
१७

१८ व १९ ऑ'टोबर
टोबर रोजी मराठवाडयात तुरळक ठकाणी
हल'या ते मयम
यम ःवपाचा
वपाचा पाऊस पड"याची
याची श'यता
यता
आहे . (१७/१०/२०१४)

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ

राह@ल.
राह@ल.

थंड@पासुन संर,ण करणे कर@ता शेतकर@ बंधुनी उपाय

(२८
२८/१०
२८ १०/२०१४
१० २०१४)
२०१४

योजना करणे अयावँयकआहे
यावँयकआहे . (२३/१२
२३ १२/२०१४
१२ २०१४)
२०१४

या आठवडयात आकाशअशंतः ढगाळ राह@ल.
राह@ल. (३१
३१/१०
३१ १०/२०१४
१० २०१४)
२०१४

या आठवडयात आकाश अंशतःढगाळ राह@ल.
राह@ल. राऽी या

या

आठवडयात

आकाश

पुणत
 ः

ढगाळ

राह@ल.
राह@ल.

(०३
०३/११
०३ ११/२०१४
११ २०१४)
२०१४
या

आठवडयात

आठवडयात

जानेवार@ रोजी हलका ते मयम
यम ःवपाचा
वपाचा अवकाळ@
पाऊस पड"याची
३०/१२
याची श'यता
यता आहे . (३०
३० १२/२०१४
१२ २०१४)
२०१४

आकाश

अंशतःढगाळ

राह@ल.
राह@ल.

(१८
१८/११
१८ ११/२०१४
११ २०१४)
२०१४
या

तापमानात वाढ होऊन तुरळक ठकाणी दनांक ०१ ते ०३

कृ <ष स?ला खर@प २०१४
हळद/
हळद/आले

आकाशअशंतः

ढगाळ

राह@ल.
राह@ल.

(२१/
२१/११/
११/२०१४)
२०१४)

हळद व आले <पका या लागवड@ची पूव तयार@ करावी.
पाणी

उपलwध

अस?यास

लागवड

करावी.

हळद

लागवड@साठ_ सेलम, कृ ंणा व लोखंड@ तर आले या

या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन कमान तापमानात

माहम, जानेडोर@ओदो, सुची कंवा सुूभा या पैक^ एका

घट हो"याची
२५/११
याची श'यात
यात आहे . (२५
२५ ११/२०१४
११ २०१४)
२०१४

वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे बावींट@न या

या

आठवडयात

आकाशअशंतः

ढगाळ

राह@ल.
राह@ल.

(२८
२८/११
२८ ११/२०१४
११ २०१४)
२०१४

िावणात बुडवूण sयावे. हळद व आ?याची लागवड ६०x
३० स\मी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत १५०:५०: ५०
रासायिनक खताची माऽा दे "यात यावी. (१३/
१३/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ राहूनथंड हवामान
कायम राह@ल.
०२/१२
राह@ल. (०२
०२ १२/२०१४
१२ २०१४)
२०१४

२७/
२७/०६/
०६/२०१४,
२०१४, ०४०४-०७०७-२०१४)
२०१४)
हळद लागवड@साठ_ सेलम, कृ ंणा व लोखंड@ तर आले या
माहम, जानेडोर@ओदो, सुची कंवा सुूभा या पैक^ एका

या आठवडयात आकाशःव छराह@ल
०५.
छराह@ल.
राह@ल. (०५
०५.१२.
१२.२०१४)
२०१४

वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे बावींट@न या

या आठवडयात आकाश अंशतःढगाळ राहुन दनांक १२ व

िावणात बुडवूण sयावे. हळद व आ?याची लागवड ६०x

१३ डस\बर रोजी हलका पाऊस पड"याची
याची श'यता
यता आहे .

३० स\मी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत १५०:५०: ५०

(०९
०९.
०९.१२.
१२.२०१४)
२०१४

रासायिनक खताची माऽा दे "यात यावी. (११११-०७०७-२०१४)
२०१४)

या आठवडयात आकाशढगाळराह@ल.
आकाशढगाळराह@ल.दनांक १३ ते १५

हळद व आले <पकास या वषn तुषार सुआम, तुषार कंवा

डस\बर रोजी बीड,
बीड उःमानाबाद
मानाबाद,
नाबाद लातुर, परभणी येथे कमी

ठबक िसंचनानेच पाणी दयावे. (१८१८-०७०७-२०१४)
२०१४)

वेळेत अवकाळ@ मयम
यम ते भार@ पाऊसाची श'यता
यता आहे .
इतर ठकाणी हल'या ःवप
वप या पाऊसाची श'यता
यता आहे .
(१२
१२/१२
१२ १२/२०१४
१२ २०१४)
२०१४
या

आठवडयात

आकाश

अंशतःढगाळ

राह@ल.
राह@ल.

(१६
१६/१२
१६ १२/२०१४
१२ २०१४)
२०१४

हळद व आले <पकास या वषn तुषार, सुआम तुषार कंवा
ठबक िसंचनानेच पाणी दयावे. पाणी बचतीसाठ_ बागेत
अ छादनाचा वापर करावा. (२५२५-०७०७-२०१४,
२०१४, ०१०१-०८०८-२०१४,
२०१४,
०८०८-०८०८-२०१४)
२०१४)

या आठवडयात राऽीचे तापमान कमी राहुन हवामान थंड

केळ@

व ढगाळ राह@ल.
१९/१२
राह@ल. (१९
१९ १२/२०१४
१२ २०१४)
२०१४

केळ@ची

मृगबाग

लागवड

मयम

ते

भार@

जमीनीत

करावी. या कfरता मॅडनाईन, अधापुर@, बसराई व ौीमंती
या आठवडयात आकाश अंशतःढगाळ राहु न थंड हवामान

या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn बेणे

राह@ल.
राह@ल. पशुधन आGण िा,,
िा, केळ@,
ळ@ आंबा फळबागांची

बा<वंट@न या िावणात बुडवून sयावे. केळ@ या <पकास
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ूित

झाड

१६०

मॅम

ःफुरद

व

२००

मॅम

पालाश

लागवड@ या वेळ@ मुळ माऽा Bहणुन दयावी.

(१३१३-०६०६-

२०१४)
२०१४)

बागेस पाणी ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. बागेमये
अ छादनाचा (मG?चंगचा) वापर करावा. केळ@ या बुडाशी
आलेले नवीन फुटवे काढु न टाकावेत.

(०५०५-०९०९-२०१४,
२०१४,

१२१२-०९०९-२०१४)
२०१४)
केळ@ची मृगबाग लागवड कर"याचे िनयोजन पा"याची
उपलwधी पाहून करावे. या कfरता मयम ते भार@ जमीन
िनवडावी. लागवड@ कfरता मॅडनाईन, अधापुर@, बसराई व
ौीमंती या पैक^ एका वाणाची िनवड करावी. लागवड@पूवn
बेणे बा<वंट@न या िावणात बुडवून sयावे. केळ@ या
<पकास ूित झाड १६० मॅम ःफुरद व २०० मॅम पालाश
लागवड@ या वेळ@ मुळ माऽा Bहणुन दयावी.

(२७२७-०६०६-

२०१४,
२०१४, ०४०४-०७०७-२०१४,
२०१४, ११११-०७०७-२०१४)
२०१४)
पा"याची

कमतरता

अस?याने,

केळ@ या बुडाशी आलेले नवीन फुटवे काढु न टाकावेत.
तसेच

वाळलेली

पाने

कापुन

काढु न

टाकावीत.

(१६/
१६/०९/
०९/२०१४,
२०१४, २३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
केळ@वर करपा रोगाचा ूादभ
ु ाव आढळ?यास रोगमःत
पाने काढू न टाकावीत तसेच झाडावर १० मॅम डायथेम
एम-४५ कंवा कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५ मॅम व अिधक
चांग?या ूितचे ःट@कर १० िलटर पा"यात िमसळु न

पावसाचे

ूमाण

कमी

फवारावे. (२६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)

अस?याने केळ@ या झाडावर@ल पणभार कमी कर"यासाठ_

कागद@ िलंबु

काह@ पानां या संया सjाGःथतीत कमी करावी. यामुळे

आंबे बहराची फळे

झाडांस पाणी कमी लागेल व पाणी बचत होईल. बागेस

फळां या वाढ@साठ_ िनयमीत योvय ूमाणात पाणी jावे.

पाणी ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. (१८१८-०७०७-२०१४)
२०१४)

(१३१३-०६०६-२०१४,
२०१४,

केळ@ <पकांस या वषn या पज.यमानाचा <वचार करता
ठबक िसंचनाारे च पाणी दयावे. तसेचअ छादनाचा वापर
करावा.

केळ@ या

बुडाशी

आलेले

नवीन

कtब

काढु न

टाकावेत. (०५/
०५/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

वाढ@ या अवःथेत आहे त. बागेस

२७२७-०६०६-२०१४,
२०१४,

११११-०७०७-२०१४,
२०१४,

०४०४-०७०७-

२०१४)
२०१४)
पा"याची
अस?याने

कमतरता

अस?याने,

कागद@िलंबु या

पावसाचे

झाडावर@ल

ूमाण

कमी

पणभार

कमी

कर"यासाठ_ काह@ फांदयाची संया सjाGःथतीत कमी

केळ@ <पकांस या वषn या पज.यमानाचा <वचार करता
ठबक िसंचनाारे च पाणी दयावे. तसेच अ छादनाचा
वापर करावा. केळ@ या बुडाशी आलेले नवीन फुटवे काढु न
टाकावेत. तसेच वाळलेली पाने कापुन काढु न टाकावीत.
(१२/
१२/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

करावी. यामुळे झाडांस पाणी कमी लागेल व पाणी बचत
होईल. बागेस पाणी ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. आंबे
बहराची फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त. (१८१८-०७०७-२०१४)
२०१४)
पा"याची
अस?याने

कमतरता

अस?याने,

कागद@िलंबु या

पावसाचे

झाडावर@ल

ूमाण

कमी

पणभार

कमी

केळ@ <पकांस या वषn या पज.यमानाचा <वचार करता

कर"यासाठ_ काह@ फांदयाची संया सjाGःथतीत कमी

ठबक िसंचनाारे च पाणी दयावे. तसेच अ छादनाचा

करावी. यामुळे झाडांस पाणी कमी लागेल व पाणी बचत

वापर करावा. केळ@ या बुडाशी आलेले नवीन फुटवे काढु न

होईल. बागेस पाणी ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. आंबे

टाकावेत. तसेच वाळलेली पाने कापुन काढु न टाकावीत.

बहराची फळे वाढ@ या अवःथेत आहे त. मG?चंगचा वापर

(१९/
१९/०८/
०८/, २६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

करावा. (२५२५-०७०७-२०१४,
२०१४, ०१०१-०८०८-२०१४)
२०१४)

केळ@ या बुडाशी आलेले नवीन फुटवे काढु न टाकावेत.

oया ठकाणी पाउस चांगला झालेला नाह@, तसेच मोसंबी

तसेच

व संयाचा मृगबहार

वाळलेली

पाने

कापुन

काढु न

(०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
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टाकावीत.

नीट आलेला नाह@. आGण oयाना

हःतबहार sयायचा आहे , अशा शेतक-यांनी मृगबहाराची

फळे झाडावर ठे वु नयेत. तसेच मृगबहार गळु न पडला

गुलाब,

अस?यास,

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ असणार@ आGण पा"याचा

मृगबहार

चांगला

ये"यासाठ_

४

मी.ली.

मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

'लोरमे'वाट 'लोराईड (सी सी सी) या रसायना या

उतम

(२००० पीपीएम

पुवम
 शागत करावी. चांगला पाउस झा?यानंतर आGण

या ५० ट'के ितोता) ूित िलटर

िनचरा

होणा-या

जिमनीची

िनवड

कन

पा"यात िमसळु न आठ दवसा या अंतराने तीन फवार"या

पुढ@ल

sयाHयात.

अस?यास लागवड करावी. अितर@'त पाणी शेतात साचुन

(०८०८-०८०८-२०१४)
२०१४)

हःतबहार घेणा-या शेतक-यांनी मृगबहाराची फळे झाडावर
ठे वु नयेत. तसेच मृगबहार गळु न पडला अस?यास,
मृगबहार

चांगला

ये"यासाठ_

४

मी.ली.

काळात

पाणी

उपलwध

होईल

राहणार नाह@. याची काळजी sयावी.

अशी

Gःथती

(०५०५-०९०९-२०१४,
२०१४, १२१२-

०९०९-२०१४)
२०१४)

'लोरमे'वाट

झ\डुवर रसशोषण करणा-या कड@चा ूादभ
ु ाव आढळू ण

'लोराईड (सी सी सी) या रसायना या (२००० पीपीएम

आ?यास डायमेथोएट १० िमली ूित १० िलटर पा"यात

या ५० ट'के ितोता) ूित िलटर पा"यात िमसळु न आठ
दवसा या अंतराने तीन फवार"या sयाHयात.

िमसळु न फवारणी करावी.

(२६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)

(०५०५-०९०९-

२०१४,
२०१४, १२१२-०९०९-२०१४,
२०१४, २६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)

पशुधन Hयवः
यवःथापन
थापन
जनावरांना थंड व ःव छ पाणी पाजावे. पावसाळयापूवn

फुलशेती
गुलाब,

ःथािनक या पशु vणालयात जाउन जनावरांस लसीकरण
मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

करावे. (१३१३-०६०६-२०१४)
२०१४)

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ असणार@ आGण पा"याचा
उतम

िनचरा

होणा-या

जिमनीची

िनवड

कन

पुवम
 शागत करावी. (१३१३-०६०६-२०१४,
२०१४, २७२७-०६०६-२०१४,
२०१४,

०४०४-

०७०७-२०१४)
२०१४)

२५२५-०७०७-२०१४
मोगरा,
िनचरा

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

होणा-या

जिमनीची

िनवड

कन

पुवम
 शागत करावी. चांगला पाउस झा?याबरोबर लागवड
करावी. (०१०१-०८०८-२०१४,
२०१४, ०८०८-०८०८-२०१४)
२०१४)
गुलाब,

मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ असणार@ आGण पा"याचा
उतम

िनचरा

होणा-या

जिमनीची

िनवड

कन

पुवम
 शागत करावी. चांगला पाउस झा?यानंतर आGण
पुढ@ल

काळात

जंतनाशकाचेऔषध

पाजावे.

जनावरांना

ःव छ थंड पाणी <प"यासाठ_ दयावे. (१७/
१७/०६/
०६/२०१४)
२०१४)
पशुधना या अरोvयासाठ_ या आठवडयातच घटसप, फ-या,

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ असणार@ आGण पा"याचा
उतम

अंऽ<वशार व शेळ@ म\ढ@ मये बुळकांड@(पीपीआर) रोगाचे
लसीकरण नजीक या पशुिचकसालयातुन कन sयावे.
लिसकरणापुवn

दनांक – ११११-०७०७-२०१४दनां
२०१४दनांक – १८१८-०७०७-२०१४दनां
२०१४दनांक –

गुलाब,

पशुधना या अरोvयासाठ_ या आठवडयातच घटसप, फ-या,

पाणी

उपलwध

होईल

अशी

अस?यास लागवड करावी. (२२२२-०८०८-२०१४)
२०१४)

Gःथती

अंऽ<वशार व शेळ@ म\ढ@ मये बुळकांड@ (पीपीआर) रोगाचे
लसीकरण नजीक या पशुिचकसालयातुन कन sयावे.
लिसकरणापुवn

जंतनाशकाचे

(०१/
०१/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

औषध

२४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

पाजावे.

०८/
०८/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

१५/
१५/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
फुफुसाचा दाह हो"याची श'यता आहे . िनलगीर@चे तेलाचे
दोन

थ\ब

शेळया

म\ढयाचे

नाकात

सोडावेत

जनावरे

कोरडया जागेत बांधावीत. (०५/
०५/०८/
०८/२०१४,
२०१४, १२/
१२/०८/
०८/२०१४,
२०१४,
१९/
१९/०८/
०८/२०१४,
२०१४, २६/
२६/०८/
०८/२०१४,
२०१४, ०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
जनावरा या

गोठयातील

गोिचड

व

माशी

िनयंऽीत

कर"यासाठ_ गोठयातील भेगा बुज<वणे लाकड@ साहय,
दगड इयाद@ वःतु बाहे र काढणे व गोठा ःव छ ठे वणे.
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शेणाचा ढगारा झाकलेला व गोठयापासून दरू असावा.

मीली ूित १० लीटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

(१६
१६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

बाजर@चे

रwबी व उ.हाळयात हरवा तसेच सुका चारा जनावरांना
उपलwध Hहावा याकर@ता oवार@, मका चा-याकर@ता या
वाणाची पेरणी करावी. (२३/
२३/०९/
०९/२०१४,
२०१४, ३०/
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

खर@प

oवार@

सीएसएच-२५

पेरणीसाठ_
(परभणी

सीएसएच-१४,
साईनाथ)

या

सीएसएच-१६
वाणांचे/<बयाणे

उपलwध कन ठे वावे. बाजर@ या पेरणीसाठ_ हल'या ते

दाणे

भर"या या

अवःथेत

(२६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)
ऊस
<पकांस

ठबक

िसचंनाारे

पाणी

दयावे.

(१७/
१७/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

ऊस

<पकास

एएचबी

नस?यास सर@ आड सर@ पाणी दयावे.

एका

वाणाची

उपलwधी कन ठे वावी. (१७/
१७/०६/
०६/२०१४,
२०१४, २४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४,
०१/
०१/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
खर@प

पेरणीसाठ_
(परभणी

सीएसएच-१४,

साईनाथ)

या

सीएसएच-१६
वाणांची

पेरणी

चांगला पाउस झा?यासच करावी. बाजर@ या पेरणीसाठ_
जीएचबी-५५८, सुदा, सबुर@ व एएचबी १६६६ (ूितमा)
या

वाणापैक^

एका

वाणाची

िनवड

करावी.

(०८/
०८/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

एएचबी १६६६ (ूितमा) या वाणापैक^ एका वाणाची िनवड
करावी. (१५/
१५/०७/
०७/२०१४,
२०१४, २२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

स-या

ठबक
काढु न

िसचंनाारे
प'क^

पाणी

दयावे.

उसाचे

बांधनी

करावी.

पाउस

(०८/
०८/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

१५/
१५/०७/
०७/२०१४,
२०१४, २२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

सjाGःथतीत संकर@त oवार@ची पेरणी करावी. या कfरता
ँवेता,

उपलwध असणारे आGण येया उ.हाळयात उपलwध होउ
शकणा-या पा"याचा <वचार कनच ,ेऽ ठरवावे. तसेच
ठबक िसंचनाारे पा"याची Hयवःथा करावी.

(२५२५-०७०७-

२०१४,
२०१४, ०१०१-०८०८-२०१४)
२०१४)
या वषn आडसाली उस लाव"याचे टाळावे. सु व खोडवा

पीHह@के

०९,

सी.एस.एच-१६ हे वाण वापरावे.

सी.एस.एच.-१४

कंवा

(२५२५-०७०७-२०१४,
२०१४,– ०१०१-

०८०८-२०१४)
२०१४)
बाजर@ची

पेरणी

आपकालीन

पीक

Bहणुन

केले?या ठकाणी वरखताची माऽा Bहणुन नऽ ४० क.मॅ.
ूित हे 'टर@ दयावे.

दयावे. उस<पका या ऐवजी दस
ु रे पीक फेरपालट Bहणुन
sयावे. (०८०८-०८०८-२०१४)
२०१४)
या वषn आडसाली उस लाव"याचे टाळावे. सु व खोडवा

जिमनीत पुरेशी ओल अस?यास आपकालीन पीक Bहणुन

संकfरत

<पकांस

उस <पकास अ छादन करावे. ठबक िसंचनानेच पाणी

बाजर@ या पेरणीसाठ_ जीएचबी-५५८, सुदा, सबुर@ व

परभणी

२४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

आडसाली उस लागवड कर"याचे िनयोजन केले अस?यास

oवार@

सीएसएच-२५

उसाचे

०१/
०१/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

कामे पुण कन sयावीत. जीएचबी-५५८, सुदा, सबुर@ व
या वाणापैक^

दयावे.

<पकास स-या काढु न प'क^ बांधनी करावी. सर@ आड सर@
पाणी

मयम ूकार या जिमनीची िनवड कन पूव मशागतीची
१६६६ (ूितमा)

अस?यास

<पकाचे प,ांपासून संर,णासाठ_ बेगड@ पटया लावाHयात.

ऊस

oवार@
वार@/
र@/बाजर@

<पक

(०५०५-०९०९-२०१४,
२०१४, १२१२-०९०९-२०१४)
२०१४)

बाजर@ <पकात (ॄीःटल बीटल) वसईचा ूादभ
ु ाव दसून
आ?यास या या िनयंऽणासाठ_ काबार@ल ५० ट'के २०
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उस <पकास अ छादन करावे. ठबक िसंचनानेच पाणी
दयावे. (२२२२-०८०८-२०१४,
२०१४, ०५०५-०९०९-२०१४)
२०१४)
सु व खोडवा उस <पकात अ छादन करावे. ठबक
िसंचनानेच पाणी दयावे. (१२१२-०९०९-२०१४)
२०१४)
पुव हं गामी ऊस लागवड@साठ_ मशागत करावी.

(२६२६-०९०९-

२०१४)
२०१४)
सोयाबीन
उगवून आले?या सोयाबीन <पकाची जिमनीत ओलावा
भरपुर व सापे, आि ता हवेत अिधक असताना <वरळणी
करावी. सोयाबीनवर खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

शायझोफॉस ४० ूवाह@ १० िम.ली. कंवा अॅिसफेट ५
िम.ली. पावडर ९-१० मॅम १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारावे. (२५२५-०७०७-२०१४
२०१४, ०१०१-०८०८-२०१४,
२०१४ ०८०८-०८०८-२०१४)
२०१४)
सोयाबीनवर

खोडमाशीचा

ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

शायझोफॉस ४० ूवाह@ १० िम.ली. कंवा अॅिसफेट ५
िम.ली. पावडर ९-१० मॅम १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारावे. (२२२२-०८०८-२०१४)
२०१४)
सोयाबीनवर

खोडमाशीचा

ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

शायझोफॉस ४० ूवाह@ १० िम.ली. कंवा अॅिसफेट ५
िम.ली. पावडर ९-१० मॅम १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारावे. गे?या आठवडयात झाले?या पावसामुळे सोयाबीन
पीक फुलो-यात आहे . यास नऽाची कमतरता भासत
अस?याचे १० लीटर पा"यात २०० मॅम युर@या िमसळु न
फवारणी करावी. (०५०५-०९०९-२०१४
२०१४
सोयाबीनवर

खोडमाशीचा

ूादभ
ू ाव

दसून

आ?यास

शायझोफॉस ४० ूवाह@ १० िम.ली. कंवा अॅिसफेट ५
िम.ली. पावडर ९-१० मॅम १० िलटर पा"यात िमसळु न

कापूस

फवारावे. सोयाबीन पीक

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@

फुलो-यात आहे . यास नऽाची

कमतरता दसत अस?यास १० लीटर पा"यात २०० मॅम

जमीनीची

युर@या िमसळु न फवारणी करावी. (१२१२-०९०९-२०१४)
२०१४)

बागायती <बट@ कपासीची लागवड भार@ जमीनीत १२० x

िनवड

करावी.

पाणी

उपलwध

अस?यास

९० से.मी. अंतरावर तर मयम ूित या जमीनीत ९० x
सोयाबीनचे पीक श\गवाढ@ या अवःथेत आहे. सया
पाऊसाचा

खंड

पड?यामुळे

सोयाबीन

<पकात

९० सेमी अंतरावर करावी. लागवड@ सोबत १००:५०:५०
दाणे

भर"यावर अिनंठ पfरणाम दसून येत आहे. तेHहा

खताची माऽा पैक^ २० कलो नऽ, संपुण ःफुरद व पालाश
लागवड@ पुवn jावेत.

(१७/
१७/०६/
०६/२०१४)
२०१४)

सोयाबीन <पकास पाणी दे "याची Hयवःथा करावी. तसेच
श\गा

पोखरणा-या

अळ@चा

ूादभ
ु ाव

दसून

आ?यास

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@

G'वनॉलफॉस २० मीली कंवा इमामे'ट@न बे.झोएट ३.५

जिमनीची

मॅम

बागायती <बट@ कपासीची लागवड भार@ जिमनीत १५०

ूित

१०

िलटर

पा"यातून

फवारणी

(२६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)

करावी.

िनवड

करावी.

पाणी

उपलwध

अस?यास

x३० बागायती व १२० x४५ कोरडवाहु १२० x ९० से.मी.
अंतरावर तर मयम ूित या अंतरावर करावी. लागवड@
सोबत

कोरडवाहुसाठ_१२०:६०:६०

आGण

बागायती

१५०:७५:७५ खताची माऽा या पैक^ २० कलो नऽ, संपुण
ःफुरद

व

(२४/
२४/०६/
०६/२०१४)
२०१४)
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पालाश

लागवड@

पुवn

jावेत.

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@

कापुस लागवण कन १ महना झालेला असेल आGण

जिमनीची

अस?यास

जमीनीत चांगली ओल अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ४०

बागायती <बट@ कपासीची लागवड भार@ जिमनीत १५०

कलो नऽ ूित हे 'टर@ दयावे. oया ठकाणी पाउस झाला

x३० बागायती व १२० x४५ कोरडवाहु १२० x ९० से.मी.

नसेल आGण जमीनीत ओल कमी असेल अशा ठकाणी

अंतरावर

हलक^ कोळपणी कन (डःट मG?चंग) करावे. रसशोषण

िनवड

तर

करावी.

मयम

पाणी

उपलwध

ूित या

अंतरावर

करावी.

(०१/
०१/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

करणा-या कड@वर उपाय Bहणुन अॅिसफेट ७५ ट'के २०
मॅम, थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १०

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@

मी.ली.

जिमनीची िनवड करावी. कोरडवाहुसाठ_ १२० x४५ से.मी.

(१२/
१२/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

१०

लीटर

पा"यात

िमसळु ण

फवारावे.

अंतरावर लागवड करावी. कपाशीमये अंतरपीक Bहणून
कापुस + सोयाबीन (१:१) कंवा कापुस + तुर (६:२)

पूव हं गामी कपाशीमये पाने लाल पडत अस?यास १९

ूमाणात

:१९ :१९ <विाHय खताची १०० मॅम १० िलटर पा"यात

सोयाबीन

ओळ@मये
व

पेरणी

खर@प

करावी.

oवार@ची

१५
पेरणी

जुलैपयzतच
करावी.

(०८/
०८/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

िमसळु न फवारणी करावी.

हं गामी कपाशीमये जमीनीत

चांगली ओल अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ४० कलो नऽ
ूित हे 'टर@ दयावे. oया ठकाणी पाउस झाला नसेल

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@

आGण जमीनीत ओल कमी असेल अशा ठकाणी हलक^

जिमनीची िनवड करावी. कोरडवाहुसाठ_ १२० x४५ से.मी.

कोळपणी कन (डःट मG?चंग) करावे. रसशोषण करणा-

अंतरावर लागवड करावी. कपाशीमये अंतरपीक Bहणून

या कड@वर उपाय Bहणुन अॅिसफेट ७५ ट'के २० मॅम,

कापुस + सोयाबीन (१:१) कंवा कापुस + तुर (६:२)

थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १० मी.ली.

ूमाणात

१० लीटर पा"यात िमसळु ण फवारावे. (१९/
१९/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

ओळ@मये

पेरणी

सोयाबीनची पेरणी करावी.

करावी.

२५

जुलैपयzतच

(१५/
१५/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

खर@प हं गामात कापसा या लागवड@साठ_ मयम ते भार@
जिमनीची िनवड करावी. कोरडवाहुसाठ_ १२० x४५ से.मी.
अंतरावर लागवड करावी. कपाशीमये अंतरपीक Bहणून
कापुस + सोयाबीन (१:१) कंवा कापुस + तुर (६:२)
ूमाणात

ओळ@मये

पेरणी

सोयाबीनची पेरणी करावी.

करावी.

२५

जुलैपयzतच

(२२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

ितथं वरखताची माऽा दयावी. oया ठकाणी पाउस झाला
नसेल आGण जमीनीत ओलावा कमी असेल अशा ठकाणी
हलक^ कोळपणी कन (डःट मG?चंग) करावे. रसशोषण
करणा-या कड@वर उपाय Bहणुन अॅिसफेट ७५ ट'के २०
मॅम, थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १०
लीटर

पा"यात

िमसळु ण

(०५/
०५/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

पा"याचा

िनचरा

करावा.

हं गामी

कपाशीमये जमीनीत चांगली ओल अस?यास नऽाचा
दस
ु रा ह[ता ४० कलो नऽ ूित हे 'टर@ दयावे. रसशोषण
करणा-या कड@वर उपाय Bहणुन Hहरट@सेलीयम ?युकेमी
८

मॅम

कंवा

अॅिसफेट

७५

ट'के

२०

मॅम,

थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १० मी.ली.

फवारावे.

१० लीटर पा"यात िमसळु ण फवारावे. (२६/
२६/०८/
०८/२०१४,
२०१४,
०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
?या?याचा ूादभ
ु ाव कमी कर"यासाठ_ शेतीतील अितfर'त
पा"याचा िनचरा करावा. २५ मॅम मॅ.कोझेब

कंवा १०

मॅम काबh'झीन १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी
करावी. ?या?याची ल,णे दसताच २० मॅम मॅvनेिशयम
स?फेट (०.२ ट'के) + २०० मॅम ड.ए.पी. (२ ट'के)
ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न ६० ते ७५ फवारणी
दवसांनी
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अितfर'त

१० लीटर पा"यात िमसळु ण फवारावे.यिमथोएट १० मी.ली.

कापुस <पकास Gजथं Gजथं चांगला पाउस झाला असेल

मी.ली.

शेतीतील

करावी.

पाते

लागणे,

बtडे

भरणे

इयाद@

महवा या वाढ@ या अवःथेत २ ते ३ वेळेस २ ट'के
युर@या कंवा ड.ए.पी. ची फवारणी करावी. रसशोषण

आंतरमशागत कन पीक तण <वरह@त ठे वावे. oया

करणा-या कड@वर उपाय Bहणुन Hहरट@सेलीयम ?युकेमी

ठकाणी पाउस झाला नसेल आGण जमीनीत ओलावा कमी

८

मॅम

कंवा

अॅिसफेट

७५

ट'के

२०

मॅम,

थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १० मी.ली.

असेल अशा ठकाणी हलक^ कोळपणी कन (डःट
मG?चंग) करावे. (१२/
१२/०८/
०८/२०१४,
२०१४, १९/
१९/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

१० लीटर पा"यात िमसळु ण फवारावे. (१६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
आंतरमशागत
ला?याचा ूादभ
ु ाव कमी कर"यासाठ_ शेतीतील अितfर'त
पा"याचा िनचरा करावा. २५ मॅम मॅ.कोझेब

कन

पीक

तण

<वरह@त

ठे वावे.

आंतरमशागत उताराला आडवी करावी. (२६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

कंवा १०

मॅम काबh'झीन १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

आंतरमशागत कन पीक तण <वरह@त ठे वावे. तुर@चे पीक

करावी. ?या?याची ल,णे दसताच २० मॅम मॅvनेिशयम

<पवळे पडले अस?यास वर@त १९: १९: १९ या <विाHय

स?फेट (०.२ ट'के) + २०० मॅम ड.ए.पी. (२ ट'के)

खताची

ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न ६० ते ७५ फवारणी

फवारणी करावी.

दवसांनी

करावी.

पाते

लागणे,

बtडे

भरणे

५० मॅम

ूित

१० लीटर पा"यात

िमसळु ण

(०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

इयाद@

महवा या वाढ@ या अवःथेत २ ते ३ वेळेस २ ट'के

आंतरमशागत कन पीक तण <वरह@त ठे वावे. तुर@चे पीक

युर@या कंवा ड.ए.पी. ची फवारणी करावी. रसशोषण

<पवळे पडले अस?यास वर@त १९: १९: १९ या <विाHय

करणा-या कड@वर उपाय Bहणुन Hहरट@सेलीयम ?युकेमी

खताची

८

मॅम,

फवारणी करावी. पाणी गुंडाळणार@ अळ@चा ूादभ
ु ाव दसुन

थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १० मी.ली.

आ?यास अॅझाडरे G'टन (३०० पीबीएस) कंवा िनबtळ@

मॅम

कंवा

अॅिसफेट

७५

ट'के

२०

१० लीटर पा"यात िमसळु ण फवारावे. ( २३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

५० मॅम

ूित

१० लीटर पा"यात

िमसळु ण

अक ५०िमली १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारावे.
(१६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

पाने लाल दसत२५ मॅम मॅ.कोझेब

कंवा १० मॅम

काबh'झीन १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

आंतरमशागत कन पीक तण <वरह@त ठे वावे. तुर@चे पीक

ला?याची ल,णे दसताच २० मॅम मॅvनेिशयम स?फेट

<पवळे पडले अस?यास वर@त १९: १९: १९ या <विाHय

(०.२ ट'के) + २०० मॅम ड.ए.पी. (२ ट'के) ूित १०

खताची

िलटर

रसशोषण

फवारणी करावी. पाणी गुंडाळणार@ अळ@चा ूादभ
ु ाव दसुन

करणा-या कड@वर उपाय Bहणुन Hहरट@सेलीयम ?युकेमी

आ?यास अॅझाडरे G'टन (३०० पीबीएस) कंवा िनबtळ@

८

अक ५०िमली १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारावे.

पा"यात

मॅम

कंवा

िमसळू न
अॅिसफेट

फवारणी
७५

करावी.
ट'के

२०

मॅम,

थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट १० मी.ली.

५० मॅम

ूित

१० लीटर पा"यात

िमसळु ण

(२३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

१० लीटर पा"यात िमसळु ण फवारावे कंवा शायझोफास
४० ट'के ३ मीली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

पाणी

फवारावे. (३०/
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

अॅझाडरे G'टन

गुंडाळणार@

५०िमली
तुर

१०

(३०/
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

तुर <पकास Gजथं Gजथं चांगला पाउस झाला असेल ितथं
वरखताची माऽा दयावी. oया ठकाणी पाउस झाला नसेल
आGण जमीनीत ओलावा कमी असेल अशा ठकाणी हलक^
कोळपणी कन (डःट मG?चंग) करावे. (०५/
०५/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
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भुईमुग

अळ@चा

(३००
िलटर

ूाद भ
ु ाव

पीबीएस)
पा"यात

कंवा

दसुन

आ?यास

िनबtळ@

िमसळू न

अक

फवारावे.

भुईमुग <पकास Gजथं Gजथं चांगला पाउस झाला असेल

वापरावे. कोरडवाहुसाठ_ ४० कलो नऽ व २० कलो ःफुरद

ितथं वरखताची माऽा दयावी. oया ठकाणी पाउस झाला

पेरणीसोबत दयावे.

(३०/
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

नसेल आGण जमीनीत ओलावा कमी असेल अशा ठकाणी
हलक^ कोळपणी कन (डःट मG?चंग) करावे. तुषार

रwबी oवार@
वार@

िसंचन पदतीने पाणी दयावे. (०५/
०५/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

या आठवडयात कोरडवाहू रwबी oवार@ची परे णी कर"यास
हरकत नाह@. oवार@ या पेरणीसाठ_ परभणी मोती कंवा

oया ठकाणी पाउस झाला नसेल आGण जमीनीत ओलावा

परभणी

कमी असेल अशा ठकाणी हलक^ कोळपणी कन (डःट

(२३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

oयोती

या

वाणांचा

वापर

करावा.

मG?चंग) करावे. तुषार िसंचन पदतीने पाणी दयावे.
(१२/
१२/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

या आठवडयात कोरडवाहू रwबी oवार@ची परे णी कर"यास
हरकत नाह@. oवार@ या पेरणीसाठ_ परभणी मोती कंवा

oया ठकाणी पाउस झाला नसेल आGण जमीनीत ओलावा

परभणी oयोती या वाणांचा वापर करावा. पेरणी पुव हलके

कमी असेल अशा ठकाणी हलक^ कोळपणी कन (डःट

पाणी दे णे श'य अस?यास जमीन ओलुन पेरणी करावी.

मG?चंग) करावे. तुषार िसंचन पदतीने पाणी दयावे.

आंबा (३०/
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

(१९/
१९/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
आंतरमशागत

न<वन लागवड केले?या आंबा बागेस पाणी उपलwध
कन

शेत

तण<वरहत

ठे वावे.

(२६/
२६/०८/
०८/२०१४,
२०१४, ०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

न<वन लागवड केले?या आंबा बागेस पाणी उपलwध
अस?यास पाणी jावे. कलमांना काठ_चा आधार दयावा.

मका
मका <पकास Gजथं Gजथं चांगला पाउस झाला असेल १
मह"याचे पीक झाले असेल ितथं वरखताची माऽा ५०
क.मॅ. नऽ ूित हे 'टर@ दयावे. oया ठकाणी पाउस झाला
नसेल आGण जमीनीत ओलावा कमी असेल अशा ठकाणी
हलक^

अस?यास पाणी jावे. (१७/
१७/०६/
०६/२०१४)
२०१४)

कोळपणी

कन

(डःट

मG?चंग)

करावे.

(१२/
१२/०८/
०८/२०१४,
२०१४, १९/
१९/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
मका <पकास Gजथं Gजथं चांगला पाउस झाला असेल १
मह"याचे पीक झाले असेल ितथं वरखताची माऽा ५०
क.मॅ. नऽ ूित हे 'टर@ दयावे. (२६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
मका <पकास Gजथं Gजथं चांगला पाउस झाला असेल १
मह"याचे पीक झाले असेल ितथं वरखताची माऽा ५०
क.मॅ. नऽ ूित हे 'टर@ दयावे. अितर@'त पाणी चर
काढु न शेता बाहे र काढावे. (०२/
०२/०९/
०९/२०१४,
२०१४, १६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
करडई
करडईचीपेरणी या आठवडयात कर"यास हरकत नाह@.
पेरणीसाठ_ हे 'टर@ <बयाणे १० – १२ कलो / हे . इतके
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(२४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४, ०१/
०१/०७/
०७/२०१४,
२०१४, ०८/
०८/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
बुडाजवळ मातीची भर दयावी. कलमांना काठ_चा आधार
दयावा. (१५/
१५/०७/
०७/२०१४,
२०१४, २२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
नवीन लागवड केले?या झाडांना काठ_चा आधार दयावा.
तसेच ठबक िसंचनाारे च पाणी दयावे. आंबा बागेत
अ छादनाचा (मG?चंग) वापर करावा. (१२/
१२/०८/
०८/२०१४,
२०१४,
१९/
१९/०८/
०८/२०१४,
२०१४, २६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
आंबा झाडा या बुयाजवळ@ल व इतर शेत तणमु'त
ठे वावे. (०२/
०२/०९/
०९/२०१४,
२०१४, १६/
१६/०९/
०९/२०१४,
२०१४, २३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
िसताफळ
पाउस
खताची

झाले?या
माऽा

ठकाणी

दयावी.

िशफारशीूमाणे

नवीन

रासायिनक

फळांवर कंवा

पानावर

िमलीबग आढळु न आ?यास ऑिसफेट ७५ ट'के, ३० मॅम
१० लीटर पाणी अिधक २० मॅम धु"याची पावडर कंवा
'लोरोपायर@फॉस ३० मी.ली. + ३० मी.ली. िनंबोळ@ तेल

कंवा २० मॅम धु"याचा सोडा १० लीटर पा"यात िमसळु न
फवारणी

करावी.

(१२/
१२/०८/
०८/२०१४,
२०१४,

१९/
१९/०८/
०८/२०१४,
२०१४,

२६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

ऑिसफेट ७५ ट'के, ३० मॅम १० लीटर पाणी अिधक २०
मॅम धु"याची पावडर कंवा 'लोरोपायर@फॉस ३० मी.ली.
+ ३० मी.ली. िनंबोळ@ तेल कंवा २० मॅम धु"याचा सोडा
लीटर

संऽा

मोसंबीचे

बागेत

िनयमीत

पाणी

jावे.

बागेत

अ छादनाचा वापर करावा. मृगबहाराचे िनयोजन करावे.

नवीन फळांवर कंवा पानावर िमलीबग आढळु न आ?यास

१०

संऽा मोसंबी (२६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

(१७/
१७/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

२४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

०१/
०१/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

०८/
०८/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
बागेत अ छादनाचा वापर करावा. मृगबहाराचे िनयोजन
करावे. (१५/
१५/०७/
०७/२०१४,
२०१४, २२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

पपई

िसताफळाचे बागेस या मह.यात १२५ मॅम नऽ, १२५ मॅम
ःफुरद व १२५ मॅम पालाश ूित झाड दे उन बागेस पाणी
ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. खराब

फळे , पाने,

फांदया काढु न टाकावेत. (०५०५-०९०९-२०१४)
२०१४)

बागेस

िनयमीत

पाणी

जीवंत

कुंपनाची

Hयवःथा

करावी.

संर,णासाठ_

(१७/
१७/०६/
०६/२०१४,
२०१४,–

२४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४, ०१/
०१/०७/
०७/२०१४,
२०१४, ०८/
०८/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
वा-यापासुन

िसताफळाचे बागेस या मह.यात १२५ मॅम नऽ, १२५ मॅम

jावे.वा-यापासुन

संर,णासाठ_

जीवंत

कुंपनाची

Hयवःथा

करावी. (१५/
१५/०७/
०७/२०१४,
२०१४, २२/
२२/०७/
०७/२०१४

ःफुरद व १२५ मॅम पालाश ूित झाड दे उन बागेस पाणी

भाजीपाला

ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. खराब

काढणीस तयार झाले?या िमरची व वांगे फळांची िनयमीत

फळे , पाने,

फांदया काढु न टाकावेत. (१२१२-०९०९-२०१४)
२०१४)

काढणी करावी. उ.हाळ@ िमरची <पकात फुलकडयांचा

नवीन फळांवर कंवा पानावर िमलीबग आढळु न आ?यास

ूादभ
ू ाव दसुन आ?यास या या िनयंऽणासाठ_ फूोिनल

ऑिसफेट ७५ ट'के, ३० मॅम १० लीटर पाणी अिधक २०

५ ट'के २० िमली कंवा अॅिसटामेूीड २० ट'के २ मॅम

मॅम धु"याची पावडर कंवा 'लोरोपायर@फॉस ३० मी.ली.

ूित

१०

िलटर

पा"यातुन

+ ३० मी.ली. िनंबोळ@ तेल कंवा २० मॅम धु"याचा सोडा

भाजीपाला

१०

करावी. (१७/
१७/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

लीटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(१६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

लागवड@साठ_

०१/
०१/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

फवारणी

गाद@

करावी.

वाफयावर

रोपे

खर@प
तयार

२४/
२४/०६/
०६/२०१४,
२०१४,

०८/
०८/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

१५/
१५/०७/
०७/२०१४,
२०१४,

२२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
नवीन फळांवर कंवा पानावर िमलीबग आढळु न आ?यास
ऑिसफेट ७५ ट'के, ३० मॅम १० लीटर पाणी अिधक २०

िमरचीवर कोपडया कंवा चुरडामुरडा (फुलकडे ) दसुन

मॅम धु"याची पावडर कंवा 'लोरोपायर@फॉस ३० मी.ली.

आ?यास फृोिनल ५ ट'के, २० मी.ली. १० लीटर

+ ३० मी.ली. िनंबोळ@ तेल कंवा २० मॅम धु"याचा सोडा

पा"यात

१०

१२/
१२/०८/
०८/२०१४,
२०१४,

लीटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

िमसळु न

फवारावे.

(०५/
०५/०८/
०८/२०१४,
२०१४,

१९/
१९/०८/
०८/२०१४,
२०१४, २६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

(२३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
िमरचीवर कोपडया कंवा चुरडामुरडा (फुलकडे ) दसुन
<पठया ढे कणाचा (िमलीबाग) चा ूादभ
ु ाव आढळ?यास

आ?यास फृोिनल ५ ट'के, २० मी.ली. १० लीटर

या या िनयंऽणासाठ_ मॅलेथीऑन ५० ट'के ूवाह@ १०

पा"यात िमसळु न फवारावे. वेलवगnय भाजीपाला <पकात

िमली कंवा फॉःपोमीडॉन ३ िमली ूती १० िलटर पा"यात

िमथील युजेनोल यु'त र,क सापळे ूित हे 'टर@ ४ या

िमसळु न फवारणी करावी. प'व फळांची काढणी करावी.

ूमाणात लावावेत. वेलीचे पाने खाणार@ अळ@ आGण मावा

199 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

या कड@ पासुन संर,ण कर"यासाठ_ मॅिलिथओन २०

उताराला आडवी कंवा समपातळ@त करावी. सव <पकांस

मीली कंवा डायिमथोएट १५ िमली ूित १० िलटर

अ छादन (मG?चंगचा)करावे.यामुळे यावषn या दंु काळाची

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.

ितोता कमी हो"यास मदत होईल.

(०२
०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

(२५२५-०७०७-२०१४,
२०१४, ०१०१-

०८०८-२०१४)
२०१४)
आले कंवा हळद
आले कंवा हळद <पंका या कंदमाशी या कड@वर उपाय
Bहणून

फोरे ट

(१०

जी)

२०

कलो

कंवा

'लोरअॅ.शािनलीूोल (०.४ जी) १५ कलो कंवा फूोिनल
(०.३ जी) २० कलो दाणेदार कटकनाशक जिमनीमये
िमसळावे. (१६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
आले कंवा हळद <पंका या कंदमाशी या कड@वर उपाय
Bहणून

फोरे ट

(१०

जी)

२०

कलो

कंवा

'लोरअॅ.शािनलीूोल (०.४ जी) १५ कलो कंवा फूोिनल
(०.३ जी) २० कलो दाणेदार कटकनाशक जिमनीमये
िमसळावे.

मृद व जलसंधारणासाठ_ आGण दंु काळ@ पfरGःथतीत
जनावरांना चारा उपलwध हो"यासाठ_ उताराला आडवी
वाहुन जाणा-या पा"यास ूितबंध करणा-या चारा <पकांची
लागवड करावी.

(०८०५०८-०८०८-२०१४,
२०१४, २२२२-०८०८-२०१४,
२०१४, –०५
०५-

०९०९-२०१४,
२०१४, १२१२-०९०९-२०१४)
२०१४)
सदयGःथतीत मराठवाडयात पावसाने चांगलीच उघड@प
दलेली आहे . हल'या जिमनीवर <पकांना पा"याचा ताण
बसत आहे . तर@ <वह@र / कुपनलीका मधील पा"याची
एक पाळ@ दे "यात यावी. (२६२६-०९०९-२०१४)
२०१४)
रwबी

(२३
२३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

कापूस
आले कंवा हळद <पंका या कंदमाशी या कड@वर उपाय
Bहणून

फोरे ट

(१०

जी)

२०

कलो

कंवा

कापुस <पकास पाणी दे णे श'य अस?यास हलके पाणी

'लोरअॅ.शािनलीूोल (०.४ जी) १५ कलो कंवा फूोिनल

दयावे.

(०.३ जी) २० कलो दाणेदार कटकनाशक जिमनीमये

Hहरट@सेलीयम ?युकेमी ८ मॅम कंवा अॅिसफेट ७५ ट'के

िमसळावे. (३०/
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)

२० मॅम, थायािमथो'झाम २.५ मॅम कंवा डायिमथोएट

अिभयां<ऽक^ व जलसंधारण

१०

मुलःथानी मृद व जल संधारणाची दजkदार कामे या
आठवडयात करावीत. जेणेकन पावसाचा थ\ब न ् थ\ब
जिमनीत मुरवला जाईल आGण मातीचा सुपीक कण न ्
कण जिमनीतच राह@ल. यामुळे दंु काळाचीितोता कमी
होईल. (२७२७-०६०६-२०१४,
२०१४, ०४०४-०७०७-२०१४,
२०१४, ११११-०७०७-२०१४)
२०१४)
मुलःथानी मृद व जल संधारणाची दजkदार कामे या

रसशोषण

मी.ली.

१०

(०७/
०७/१०/
१०/२०१४,
२०१४,

करणा-या

लीटर

कड@वर

पा"यात

उपाय

िमसळु ण

Bहणुन

फवारावे.

२८/
२८/१०/
१०/२०१४,
२०१४, ०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)

अवकाळ@ पाऊसामुळे कापसाचे नुकसान होऊ नये Bहणून
कापसाची वेचणी लवकरकरावी. (१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)
तुर

आठवडयात करावीत. जेणेकन पावसाचा थ\ब न ् थ\ब

आंतरमशागत कन पीक तण <वरह@त ठे वावे. पाणी

जिमनीत मुरवला जाईल आGण मातीचा सुपीक कण न ्

दे "याची Hयवःथा अस?यास हलके पाणी दयावे. पाणी

कण जिमनीतच राह@ल. यामुळे यावषn या दंु काळाची

गुंडाळणार@

ितोता कमी हो"यास होईल. सव <पकांस अ छादन करावे

अॅझाडरे G'टन

(१८१८-०७०७-२०१४)
२०१४)

५०िमली

मुलःथानी मृद व जल संधारण कन पावसाचा थ\ब न ्
थ\ब जिमनीत मुरवला जाईल आGण मातीचा सुपीक कण
न ् कण जिमनीतच राह@ल;या कfरता <पकांची पेरणी
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अळ@चा
१०

(३००
िलटर

ूाद भ
ु ाव
पीबीएस)
पा"यात

दसुन
कंवा

आ?यास

िनबtळ@

िमसळू न

अक

फवारावे.

(०७
०७/
१०/२०१४)
२०१४)
०७/१०/
तुर@चे पीक फुलकळ@चे अवःथेत आहे . तुर@चे पीक फुलावर
असेल तर ूोफेनोफॉस ४० ट'के अिधक सायपरमेाीन

४० ट'के २५ िमली ूित१० िलटर पा"यात िमसळु न

मीली ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.

फवारणी करावी. (२८/
२८/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

(२३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

तुर@चे पीक फुलावर असेल तर ूोफेनोफॉस ४० ट'के

रwबी oवार@
वार@

अिधक सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित१० िलटर

या

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)

करावी.oवार@ या पेरणीसाठ_ परभणी मोती कंवा परभणी

आठवडयात

कोरडवाहू

रwबीoवार@ची

परे णी

oयोती या वाणांचा वापर करावा. तसेच आंतरपीक Bहणून
तुर@चे <पकात श\गा पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन
येत आहे . याचे िनंऽणाकfरता ूोफेनोफॉस ४० ट'के +

oवार@ + करडई यांचे ४ : ४कंवा ६ : ३ओळ@ याूमाणे
पेरणी करावी. (०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित १० िलटर पा"यात
जिमनीत ओलावा अस?यास रwबी oवार@ची पेरणी करावी.

िमसळु न फवारणी करावी. (१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)

oवार@ची
तुर <पकावर@ल मर रोगा या िनयंऽणासाठ_ काबनडे नजीम
२० मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी करावी.
(२१.
२१.११.
११.२०१४)
२०१४)

येत आहे . याचे िनयंऽणाकर@ता ूोफेनोफॉस ४० ट'के +
सायपरमेाीन ४० ट'के २५ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (२८.
२८.११.
११.२०१४)
२०१४)

िनबtळ@ अकाची फवारणी

करावी. ूादभ
ु ाव

अिधक अस?यास सायपरमेाीन (१० ट'के ूवाह@) १०
िमली कंवा लॅBबडा सायहॅ लोाीन (५ ट'के ूवाह@) १०
िमली ूती िलटर ूमाणे फवारणी करावी. (०५.
०५.१२.
१२.२०१४)
२०१४)
तुर <पकावर@ल श\गा पोकरणा-या अळ@चा ूादभ
ु ाव आिथक
नुकसाणी या

पातळ@पे,ा

अिधक

अस?यास

'लोरोपायfरफॉस (२० ट'के ूवाह@) कंवा G'वनॉलफॉस
(२० ट'के ूवाह@) २० मीली ूती १० िलटर पा"यात
िमसळू न फवारणी करावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

स\.मी.

अंतरावर

करावी.

jावी. पेरणीसाठ_ मालदांड@ (एम ३५-१), ःवाती (एसपीHह@
-१४११), परभणी oयोती (सीएसHह@- १८) या वाणांची

पातळ@पे,ा

अिधक

जा"याची

श'यता

अस?याने यां या िनयंऽणाकर@ता 'लोरोपायfरफॉस (२०
ट'के ूवाह@) कंवा G'वनॉलफॉस (२० ट'के ूवाह@) २०

201 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

गंधक ४ ते ५ मॅम ूती १० कलो <बया"यास चोळावे.
(२८/
२८/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
oवार@चे <पकात खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास.
िनयंऽणासाठ_

'लोरोपायर@फॉस

२०

िमली

काबhस?फॉन
ूित

१०

िलटर

कंवा
पा"यात

िमसळु न फवारणी करावी. िावण oवार@चे पtvयात पडे ल
याची काळजी sयावी.

(१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)

रwबी oवार@चे <पकात खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव होउ नये
Bहणून कोबhफयुरॉन ३ मॅम ूित कलो बीजूबया
कनच <बयाणे पेरावे. (३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
oवार@चे <पकात खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास.
या या

िनयंऽणासाठ_

'लोरोपायर@फॉस

२०

िमली

काबhस?फॉन
ूित

१०

िलटर

कंवा
पा"यात

िमसळु न फवारणी करावी. िावण oवार@चे पtvयात पडे ल

तुर <पकावर@ल श\गा पोकरणा-या अळ@चा ूादभ
ु ाव आिथक
नुकसाणी या

१५

कोरडवाहूसाठ_ ४० : २० : २० खताची माऽा पेरणी सोबत

या या

तुर <पकावर Gwलःटर <बटलचा ूािभ
ु ाव आढळु न आ?यास
ट'के

४५

िनवड करावी. काणी रोगा या बंदोबःतासाठ_ ३०० मेश

तुर@चे <पकात श\गा पोखरणार@ अळ@चा ूादभ
ू ाव दसुन

५

पेरणी

याची काळजी sयावी.

(०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)

उशीराने पेरणी केले?या रwबी oवार@चे <पकात खोडमाशीचा
ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ ूादभ
ू nत
ताटे उपटू न नंट करावीत व काबhस?फॉन २० िमली ूित

१० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. वेळेवर पेरणी

जै<वक खताची <बजूबया करावी. पेरणीसाठ_ एचड@

केलेले oवार@चे पीक खुरपणी कन तण<वरह@त ठे वावे.

२१८९, परभणी ५१, लोक-१, यंबक या वाणाची िनवड

डु कराचा ूादभ
ू ाव होउ नये Bहणुन oवार@चे सभोवती

करावी. (२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)

तातपुरते तारे चे कुंपन करावे.

(२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)
गHहाची पेरणी १५ डस\बर पयzत पुण करावी. उशीरा

कोरडवाहू रwबी oवार@मये ओलावा टकवून ठे व"यासाठ_

पेरणीसाठ_ पीबीएन-१४२ (कैलास) कंवा एचड@-२१८९ या

पेरणीनंतर ितस-या, पाचHया आGण आठHया आठवडयात

वाणाची िनवड करावी. हे 'टर@ ११५-१२० कलो ूित

कोळपणी करावी.उशीराने पेरणी केले?या रwबी oवार@चे

हे 'टर@ <बया"याचा वापर करावा. पेरणीपुवn <बया"यास

<पकात खोडमाशीचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे . याचे

अॅझेटोबॅ'टर व पीएसबी या जै<वक खताची <बजूबया

िनयंऽणासाठ_ ताटे उपटू न नंट करावीत व काबhस?फॉन

करावी. २१ दवस पुण झा?यानंतर <पकास नऽाची दस
ु र@

२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

माऽ हे 'टर@ ५० कलो दे "यासाठ_ खताची उपलwधी कन

करावी. वेळेवर पेरणी केलेले oवार@चे पीक खुरपणी कन

ठे वावी. (०२/
०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

तण<वरह@त ठे वावे. डु कराचा ूादभ
ू ाव होउ नये Bहणुन
oवार@चे सभोवती बोर कंवा बाभळ@ या फांदयाचे तातपुरते

गHहाची पेरणी १५ डस\बर पयzत पुण करावी. उशीरा

तारे चे कुंपन करावे.

पेरणीसाठ_ पीबीएन-१४२ (कैलास) कंवा एचड@-२१८९ या

(०२/
०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

वाणाची िनवड करावी. हे 'टर@ ११५-१२० कलो ूित
रwबी oवार@ या <पकात ितस-या, पाचHया आGण सातHया
आठवडयात कोळपणी करावी. (०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

हे 'टर@ <बया"याचा वापर करावा. पेरणीपुवn <बया"यास
अॅझेटोबॅ'टर व पीएसबी या जै<वक खताची <बजूबया
करावी. २१ दवस पुण झा?यानंतर <पकास नऽाची दस
ु र@

oवार@चे <पकास पोटर@ अवःथेत संर,ीत पाणी jावे.

माऽ हे 'टर@ ५० कलो दे "यासाठ_ खताची उपलwधी कन

प,ापासुन

ठे वावी. (०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

बांधाHयात.

संर,णाकर@ता

oवार@

<पकात

बेगड@पटया

(३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
गHहावर@ल तांबेरा रोगा या िनयंऽणासाठ_ मॅ.कोझेब /

गहू

हे 'झॅकोनॅझोल २० मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

गHहाची पेरणी २० नोHह\ बर पयत पुण करावी. उशीरात

फवारणी करावी व दस
ु र@ फवारणी १५ दवसानी करावी.

उशीरा १५ डस\बर पयzत पेरणी संपवावी. हे 'टर@ १००-१२०

गHहाचे <पकास नऽाची माऽा हे 'टर@ ५० कलो दे उन पाणी

कलो <बया"याचा वापर करावा. गHहाची पेरणी ४५ x १५

jावे. (३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

स\मी अंतरावर करावी. गHहासाठ_ हे 'टर@ ४०: ४०: ४०
खताची माऽा पेरणी सोबत jावी. पेरणी कर@ता एचड@

डािळं ब

२१८९, पीबीएन-१२, परभणी-५१, लोक-१, यंबक या पैक^

पानातील रस शोषन करणा-या कड@ या िनयंऽणासठ_

वाणाची िनवड करावी. पेरणी पुवn बीया"यस अॅझेटोबॅ'टर

मोनोबोटोफॉस १५ िमली कंवा डायमेथोएट १० िमली ूित

लावु न sयावे. (१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)

१०

िलटर

पा"यात

िमसळु न

फवारणी

करावी.

(३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
वेळेवर पेरणी केले?या गHहाचे <पकास नऽाची दस
ु र@ माऽा
हे 'टर@ ५० कलो दे उन पाणी jावे. उशीरात उशीरा १५

पानातील रस शोषण करणा-या

डस\बर पयzत पेरणी संपवावी. पेरणीसाठ_ हे 'टर@ १००-११०

मोनोबोटोफॉस १५ िमली १० िलटर पा"यात िमसळु न

कलो <बया"याचा वापर करावा.पेरणी ४५x१५ स\.मी.

फवारणी करावी. (दनांक –२१
२१.
२१.११.
११.२०१४)
२०१४)

अंतरावर करावी. पेरणीपुवn <बया"यात अॅझेटोबॅ'टर या
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कड@ं या िनयंऽणासाठ_

आंबेबहार धरले?या डािळं बाचे बागेत अंतरमशागतीची काम

<पक

पुण कन बाग ःव छ ठे वावी. खोडावर बोडhपेःट लावावे.

(१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

सुर,ीत

ठे व"याची

Hयवःथा

करावी.

(२८/
२८/११/
११/२०१४)
२०१४)
बागेस पाणी ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. बागेमये
आंबेबहार धरले?या डािळं बाचे बागेत अंतरमशागतीची काम

अ छादनाचा (मG?चंगचा) वापर करावा. केळ@ या बुडाशी

पुण कन बाग ःव छ ठे वावी. खोडावर बोडhपेःट लावावे.

आलेले नवीन फुटवे काढु न टाकावेत. काढणीस तयार

सदयGःथतीत आंबब
े हार जाऊ नये Bहणून, डांिळबा या

झालेले केळ@चे घड काढु न sयावेत अथवा वा-यापासुन

झाडाखाली

<पक सुर,ीत ठे व"याची Hयवःथा करावी. केळ@तील खोड

गोल

वरं बा

कन

मुळा या

,ेऽात

पाणी

जाणार नाह@ अशी Hयवःथा करावी. (१२/
१२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

पोखरणा-या

भुंvयाचे

िनयंऽण

कर"यासाठ_

शेतातील

धसकटे इतर पालापाचोळा वेचन
ू जाळू न कंवा जिमनीत
आंबेबहार धरले?या डािळं बाचे बागेत अंतरमशागतीची काम

गाडू न शेत ःव छ कन sयावे. लागवड@ वेळ@ कंद ःव छ

पुण कन बाग ःव छ ठे वावी. खोडावर बोडhपेःट लावावे.

पा"याने धुवन
ू 'लोरोपायर@फॉस (२० ट'के ूवाह@) २५

हळद (१९/
१९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

िमली अिधक काबा.डे झीम १० मॅम ूती १० िलटर

हळद <पकास ८-१० दवसाचे अंतराने िनयमीत पाणी jावे.
करपा रोगाचे िनयंऽणासाठ_ कॉपर ऑ'सी'लोराईड २५
मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी करावी.
(२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)

<पकास िनयमीत पाणी jावे. करपा रोगाचे

िनयंऽणासाठ_ काब{डेझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी.

(०२/
०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

बाबhफयुरानची

२०

मॅम

भुकट@

ूती

झाड

ितस-या,

पाचHया व सातHया मह.यांत जिमनीत िमसळु न jावे.

केळ@चे <पकास १५० दवस झाले अस?यास नऽाचा पुढ@ल
ह[ता ८० मॅम ूित झाड jावा. करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास १० मॅम डायथेन एम-४५ कंवा
कॉपर

ऑ'सी'लोराईड

२५

मॅम

चांग?या

ूितचे

ःट@करसह ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

केळ@
केळ@ या बुडाशी आलेले नवीन फुटवे काढु न टाकावेत.
तसेच वाळलेली पाने कापुन काढु न टाकावीत. केळ@वर@ल
िसगाटोका रोगा या िनयंऽणासाठ_ ौीमंती या वाणाची
लागवड करावी. लागवड करताना िशफारशीत १.५ मी x
१.५ मी कंवा १.८ मी x १.८ मी अंतरावरच लागवड
करावी. तसेच ूादभ
ु ाव दसुन आ?यास काबk.डे Gझम १०
मॅम कंवा शायडे माफ १० मॅम १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी.

५०० मॅम ूित झाड या ूमाणात जिमनीत िमसळू न jावे.

(१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

हळद@चे कंद उघडे पडू नयेत Bहणून या या बुडाशी माती
लावावी.

पा"या या िावणात बुडवून लागवड करावी. िनंबोळ@ प\ड

(०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

बागेस पाणी ठबक िसंचनापदतीनेच दयावे. बागेमये
अ छादनाचा (मG?चंगचा) वापर करावा. केळ@ या बुडाशी
आलेले नवीन फुटवे काढु न टाकावेत. काढणीस तयार
झालेले केळ@चे घड काढु न sयावेत अथवा वा-यापासुन
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करावी. (२८/
२८/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
केळ@चे <पकास १५० दवस झाले अस?यास नऽाचा पुढ@ल
ह[ता ८० मॅम ूित झाड jावा. करपा रोगाचा ूादभ
ू ाव
दसून येत अस?यास १० मॅम डायथेन एम-४५ कंवा
कॉपर

ऑ'सी'लोराईड

२५

मॅम

चांग?या

ूितचे

ःट@करसह ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी. (०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)
केळ@चे <पकास िनयमीत ८-१० दवसाचे अंतराने पाणी
jावे. कांदेबाग लागवड केले?या केळ@चे <पकास नऽाचा
ह[ता दला नस?यास दे उन पाणी jावे. (२१/
२१/११/
११/२०१४)
२०१४)

केळ@ या मृगबागेस खते दे णे बंद करावे. केळ@चे बागेस

संऽा व मोसंबीचे बागेत अंतरमशागतीची कामे पुण कन

िनयमीत पाणी jावे. केळ@ची कांदे बाग लागवड केली

sयावीत. (२८/
२८/११/
११/२०१४)
२०१४)

अस?यास नऽाचा दस
ु रा ह[ता ८२ मॅम युर@या ूित झाड
दे उन पाणी jावे. थंड@पासून सरं ,ण करणे कfरता बागेस

संऽा / मोसंबी या आं<बया बहारासाठ_ डस\बर मह.याचा

सGजव कुंपणाची वाढ होउ jावी. (२८/
२८/११/
११/२०१४)
२०१४)

दस
ु रा

आठवडा

ते

जानेवार@चा

दस
ु रा

आठवडा

या

कालावधीत बागेस ताण दयावा. हल'या जिमनीत ३५ ते
केळ@चे थंड@ पासून संर,णा कर@ता राऽीचे वेळ@ साठवण

४५ दवस, मयम जिमनीत ४५ ते ६० दवस आGण

तळयातील अथवा सकाळ@ सकाळ@ <वह@र कंवा बोअरचे

भार@

पाणी jावे. केळ@ या बागेभोवती राऽी धुर करावा. बागे या

(०५/
०५/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

जिमनीत

५५

ते

७५

दवस

ताण

jावा.

चहुबाजुस सजीव कुंपणाची लागवड करावी अथवा वाढ
होउ jावी. (०५/
०५/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

राऽीचे तापमान १० अंश सेG?सअसपे,ा कमी झा?यास
मृग

बहरातील

संऽा

व

हःत

बहरातील

िलंबा या

कमी तापमानामुळे फळांवर दंु पfरणाम होऊ नये Bहणून

फळवाढ@वर <वपर@त पfरणाम होतो. यासाठ_ सायंकाळ@

िनसवले?या

बागेत धुर करणे, राऽीचे ओलीत करणे अशा उपाययोजना

बागेतील

घडावर

ःकट ग

बॅग

घालावी.

(०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
कमी

कराHयात. (१२/
१२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

तापमानामुळे

तसेच

सदयGःथतीत

अवकाळ@

पावसामुळे केळ@ या फळांवर दंु पfरणाम होऊ नये Bहणून
िनसवले?या बागेतील घडावर ःकट ग बॅग घालावी कंवा

पे

पfरप'व झालेले घड वर@त काढु न सुर,ीत ठकाणी

पे या प'व फळांची काढणी करावी. फळांची ूतवार@

साठवण करावी. (१२/
१२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

कन <वब^साठ_ [लाःट@क या कॅटरस मधुन बाजार पेठेत
पाठवावी. (०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

कमी तापमानामुळे केळ@ या फळांवर दंु पfरणाम होऊ नये
Bहणून

िनसवले?या

बागेतील

घडावर

ःकट ग

बॅग

आंबा
आंबा झाडा या बुयाजवळ@ल व इतर शेत तणमु'त

घालावी. केळ@चे थंड@ पासून संर,णा कर@ता राऽीचे वेळ@

ठे वावे. पाणी दे "याची Hयवःथा अस?यास पाणी दयावे.

साठवण तळयातील अथवा सकाळ@ सकाळ@ <वह@र कंवा

(०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

बोअरचे पाणी jावे. केळ@ या बागेभोवती राऽी धुर करावा.
आंwया या नवीन पालवी व मोहरावर@ल तुडतुडयां या

संऽा मोसंबी (१९/
१९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
जिमनीचा

ूकार

<वचारात

िनयंऽणासाठ_ सायपरमेाीन ३ िमली कंवा डे ?टामेाीन ९

घेउन

संऽा

मोसंबीमये

आंबब
े हार धर"यासाठ_ बागेचे पाणी बंद करावे. हल'या

िमली १० िलटर पा"यात िमसळू न झाडांवर फवारणी
करावी. (३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

जमीनीत ३० दवसाचा तर मयम ते भार@ जिमनीत ५०
ते

६०

दवसाचा

अंतरमशागतीची

ताण
कामे

jावा.
पुण

ताणाचे
कन

(२१/
२१/११/
११/२०१४)
२०१४)

काळात

आंबा बागेस पाणी दे णे बंद करावे. आंwयावर@ल तुडतुडे व

sयावीत.

खवले कड@ या िनयंऽणासाठ_ मोनोबोटोफॉस २५ िमली
ूित

१०

िलटर

पा"यात

झाडावर फवारणी करावी.
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िमसळु न

खोडासह@त

(२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)

संपुण

न<वन लागवड केले?या आंwया या बागेस िनयमीत पाणी

तुडतुडे व रस शोषण करणा-या कड@ं या िनयंऽणासाठ_

jावे. जु.या बागेचे पाणी दे णे बंद ठे वावे. आंwयावर@ल

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

तुडतुडे कड@ या िनयंऽणासाठ_ G'वनॉलफॉस २० िमली

फवारणी करावी. भुर@ रोगा या बंदोबःथासाठ_ पा"यात

ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न खोडासह संपुण झाडावर

<वरघळणारा गंधक २५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात

फवारणी करावी. मागील आठवडयात आले?या अवकाळ@

िमसळु न फवारणी करावी. (३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

पाउस व धु'यामुळे भुर@रोगाचा ूादभ
ू ाव आढळु न येत
आहे . याचे िनयंऽणासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक

सुयफ
 ुल

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळू न फवारणी

सुयफ
 ु ला या <पकास रोप अवःथा, फुलकळ@ अवःथा,

करावी.

फुलो-याची अवःथा दाणे भर"याची अवःथा या चार

आंबा

फळबागेस

अ छादन

करावे.

(०२/
०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

संवेदन,म

अवःथेत

पाणी

दे "याचे

िनयोजन

करावे.

(१२/
१२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
सया या पाणी टं चाई या काळात जिमनीतील ओलावा
टकवून ठे व"यासाठ_ आ छादनाचा वापर करावा. यासाठ_

सुयफ
 ु ला या <पक वाढ@ या अवःथेनुसार आवँयक तेवढे च

सोयाबीन, भात, गहु या <पकांचे काड कंवा गवत याचा

पाणी दयावे. थंड@ या काळात घटले?या तापमानाचा पीक

वापर करावा. (०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

वाढ@वर पfरणाम होऊ नये Bहणून <वह@र अथवा बोअरचे
पाणी

आंबा बुडा या बाजुने पाचट कंवा कःपटाचे तापुरते

अस?यास

सकाळ@

दयावे.

पाटाचे

अस?यास

संयाकाळ@ दयावे. (१९/
१९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

आ छादन करावे. जेणे कन कायरत मुळांना पाणी
िसताफळ

िमळणार नाह@. (१२.
१२.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

पfरप'व फळे तोडताना दे ठ व एक पानासह@त तोडावे.
पाऊसामुळे वातावरणात आि ता वाढ?यामुळे आंबा <पकावर

ःव छ कन, िनवड कन, ूतवार@ कन बाजारात

करपा

<वब^साठ_ पाठवावेत. (०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

रोग

िनयंऽणासाठ_

वाढ"याची

श'यता

काबk.डाGझम

१

आहे.

मॅम

या या

कंवा

थायोफेनेट

िमथाईल १ िमली ूती िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

िसताफळ खराब

करावी.

तयार झालेली फळे काढावी. (१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

(१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

फळे , पाने, फांदया काढु न टाकावेत.

भुर@ रोगा या बंदोबःथासाठ_ पा"यात <वरघळणारा गंधक

खराब

२५ मॅम ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

फळे

करावी. (१९.
१९.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

पाठवावीत. (१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

थंड@मुळे वातावरणात आि ता अस?याने आंबा <पकावर

काह@

करपा

अॅ.ाकनोज या बुरशीज.य रोगाचा ूादभ
ु ाव हो"याची

रोग

िनयंऽणासाठ_

वाढ"याची

श'यता

फळे

अस?यास

या यावर

ट'का) फवारणी करावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०१४,
२०१४, २३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

[लॉःट@कचे अ छादन करावे.

(स\ि@य)

कंवा

झाडावर

श'यता आहे . या या िनयंऽणासाठ_ बोडh िमौणाची (१

पाचटाचे

मॅम

बागांमये

थायोफेनेट

बागेत

१

या या

काढावीत व ूतवार@ कन बाजारात <वब^साठ_

िमथाईल १ िमली ूती िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी
करावी.

काबk.डाGझम

आहे.

फळे , पाने, फांदया काढु न टाकावेत. तयार झालेली

अथवा

(२३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

काळया
िा,े
मागील आठवडयात झाले?या अवकाळ@ पावसामुळे वेलीवर
िचरलेले
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व

सडलेले

मणी

काढु न

टाकावेत.

यानंतर

बागेमये 'लोर@न डायऑ'साईड ५० पीपीएम फवारणी
करावी. यामुळे घडावर@ल कंवा म"यावर@ल हािनकारक

करडईचे <पकात खुरपणी कन <पक तण<वरह@त ठे वावे.

जीवाणू मरतील.

<पकात <वरळणी करावी. दनांक – १८/
१८/११/
११/२०१४

(१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

मागील आठवडयात झाले?या अवकाळ@ पावसामुळे वेलीवर

करडई या <पकात खुरपणी कन <पक तण <वरह@त

िचरलेले

ठे वावे. (२१.
२१.११.
११.२०१४,
२०१४, २८.
२८.११.
११.२०१४,
२०१४, ०५.
०५.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

व

सडलेले

मणी

काढु न

टाकावेत.

यानंतर

बागेमये 'लोर@न डायऑ'साईड ५० पीपीएम फवारणी
करावी. यामुळे घडावर@ल कंवा म"यावर@ल हािनकारक

करडईचे <पकात मावा कड@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

जीवाणू मरतील. बुरशी रोगांचे िनयंऽणासाठ_ उपायोजना

या या िनयंऽणासाठ_ डायािमथोएट ३० ट'के १० िमली

करावी. ( २३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

कंवा मोनोबोटोफॉस १५ िमली ूित १० िलटर पा"यात
िमसळु न फवारणी करावी. (१२.
१२.१२.
१२.२०१४,
२०१४, १९.
१९.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

थंड हवा बागेत िशन बागेचे तापमान कमी होऊ नये
याकर@ता

बागे या

सव

कडे ने

बारदान

कंवा

शेडनेट

हरभरा

लावावे. यामुळे बागेतील हवामान उबदार राह"यास मदत

कोरडवाहूहरभरा पीकाची पेरणी या आठवयात पुणक
 रावी.

होते. (३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

बागायती हरभ-याची पेरणी ऑ'टtबर या शेवटचा आठवडा
ते नोHह\ बरचा पह?या आठवयापयzत करावी. हे 'टर@ ५०

करडई

कलो <बया"याचा वापर करावा. पेरणीपुवn <बया"यास

जिमनीत

ओलावा

अस?यास

करडईची

पेरणी

३०

पीएसबी,

रायझोबीयम

ऑ'टtबर ते १५ नोHह\ बर पयzत करावी. करडईची पेरणी

शायकोडरमा

Hह@र@ड@ ा

४५

२० स\.मी. अंतरावर करवी. कोरडवाहूसाठ_ २०:२०:०

ूबया करावी. पेरणीसाठ_ आकाश (बीड@एनजी – ७९७ ),

तर बागायतीसाठ_ ६०: ४० : ० खताची माऽा jावी.

<वकास (फुले जी- १२), <वँवास (फुले जी- ५), <वजय

कोरडवाहूसाठ_

या वाणांची िनवड करावी. हरभरा <पकास २५ :५०: ०

संपुण

खताची

पेरणीसोबत

दयावी.

बागायतीसाठ_ ३० : ४० : ० खताची माऽा पेरणी सोबत

खताचीमाऽा

व

०३/
०३/११/
११/२०१४,
२०१४,

उवर@त

३०

कलो

नऽ

एक

मह.याने

jावे.

पेरणी

सोबत

जीवाणूसंवधनाची
जै<वक

jावी.

बुरशीनाशकाची

आGण
बीज

(२८/
२८/१०/
१०/२०१४,
२०१४,

१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)

लागवड@साठ_ पीबीएनएस-१२ (परभणी कुसुम), बीएसएफ१६८-४ (शारदा), जेएलएसएफ-४१४ (फुले कुसुम) या

हरभरा <पकावर@ल कड िनयंऽणासाठ_ एकर@ २ घाटे

वाणांची िनवड करावी. (२८/
२८/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

अळ@चे कामगंध सापळे व इं मजी ट@ अ,राचे १० प,ीथांबे
लावावेत. हरभरा <पकावर मर रोगाचा ूादभ
ु ाव झा?यास

जिमनीत पुरेसा ओलावा अस?यास करडईची पेरणी ३०

कॉपर ऑG'स'लोराईड ३० मॅम कंवा काबk.डाGझम १०

ऑ'टtबर ते १५ नोHह\ बर पयzत करावी. करडईची पेरणी

मॅम ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न से िचंग करावी.

४५

(०५.
०५.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

२० स\.मी. अंतरावर करवी. कोरडवाहूसाठ_ २०:२०:०

तर बागायतीसाठ_ ६०: ४० : ० खताची माऽा jावी.
दयावी.

हरभरा <पकात घाटे अळ@चा ूादभ
ू ाव दसून आ?यास

बागायतीसाठ_ ३० : ४० : ० खताची माऽा पेरणी सोबत

याचे िनयंऽणासाठ_ 'लोरोपायर@फॉस २० ट'के कंवा

व

ूोफेनोफॉस ५० ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात

कोरडवाहूसाठ_
उवर@त

संपुण
३०

कलो

खताची
नऽ

पेरणीसोबत
एक

मह.याने

jावे.

लागवड@साठ_ पीबीएनएस-१२ (परभणी कुसुम), बीएसएफ१६८-४ (शारदा), जेएलएसएफ-४१४ (फुले कुसुम) या
वाणांची िनवड करावी. (०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)
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िमसळु न फवारणी करावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

ढगाळा

वातावरणामुळे

हरभरा

<पकात

घाटे

अळ@चा

ूादभ
ू ाव वाढ"याची श'यता आहे . याचे िनयंऽणासाठ_

पानकोबी, फुलकोबी <पकावर@ल कंड@ या िनयंऽणासाठ_
एकर@ ५ फरोमेन सापळे लावावे. (२१.
२१.११.
११.२०१४)
२०१४)

'लोरोपायर@फॉस २० ट'के कंवा ूोफेनोफॉस ५० ट'के
२० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न फवारणी

पालेभाoया मेथी, पालख, कोथींबीर यांची लागवड करावी.

करावी. (२३/
२३/१२/
१२/२०१४

कोबीवगnय

<पकाची

मुय

ःथलांतर

कन

लागवड

करावी. (२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)
भाजीपाला
आले कंवा हळद <पंका या कंदमाशी या कड@वर उपाय

कोबीवगnय

Bहणून

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न

फोरे ट

(१०

जी)

२०

कलो

कंवा

'लोरअॅ.शािनलीूोल (०.४ जी) १५ कलो कंवा फूोिनल

<पकातील

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

फवारणी करावी. (२८/
२८/११/
११/२०१४)
२०१४)

(०.३ जी) २० कलो दाणेदार कटकनाशक जिमनीमये
िमसळावे. सव <पकां या रोपांची पेरणी गाद@ वाफयावर

कोबीवगnय

<पकातील

अळ@ या

िनयंऽणासाठ_

करावी. (०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

G'वनॉलफॉस २० िमली ूित १० िलटर पा"यात िमसळु न
फवारणी करावी. िमरची <पकातील चुरडा मुरडा रोगाचा

लसुण <पका या लागवड@साठ_ हे 'टर@ ४०० ते ५०० कलो

ूादभ
ू ाव दसून येत अस?यास या या िनयंऽणासाठ_

लसणाचा वापर करावा. लागवड@साठ_ ःवेता, गोदावर@,

फूोिनल ५ ट'के २० िमली ूित १० िलटर पा"यात

जी-४१,

लागवड

िमसळु न फवारणी करावी.

करावी.

रwबी कांदा लागवड या मह.यात करावी. लागवड@साठ_

जी-५०

लसणा या

या

वाणांची

पाकळयाारे

िनवड

टोकण

करावी.
पदतीने

(०२/
०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

एन-२-४-१, फुले सुवणा, अॅमीफांऊड लाईट रे ड या वाणांची

(२८/
२८/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

िनवड करावी. लागवड@साठ_ ूती हे 'टर@ ८ ते १० कलो
िमरची <पकांवर फुल व फळे पोकरणा-या अळ@ या

<बयाणे वापरावे. लागवड करताना दोन ओळ@त १२ सेमी

िनयंऽणासाठ_ िमथील डमेटॉन ८ िमली १० िलटर पा"यात

व

िमसळू न फवारणी करावी. श\डेमर रोग आढळ?यास २५

(०५/
०५/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

दोन

रोपात

७.५

सेमी

अंतर

ठे वावे.

मॅम कॉपरऑ'झी'लोराईड कंवा मॅ.कोझेब २५ मॅम १०
िलटर

पा"यात

िमसळू न

फवारणी

करावी.

वांगी, िमरची, कोबी इयाद@ <पकां या रोपवाट@केवर मावा
तुडतुडे

(३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

फुलकड@

यांचा

ूादभ
ु ाव

दसुन

आ?यास

डायिमथोएट १२ िमली ूती १० िलटर पा"यात िमसळू न
लसुण <पका या लागवड@साठ_ हे 'टर@ ४०० ते ५०० कलो
लसणाचा वापर करावा. लागवड@साठ_ ःवेता, गोदावर@,
जी-४१,

जी-५०

लसणा या

या

वाणांची

पाकळयाारे

िनवड

टोकण

करावी.
पदतीने

लागवड
करावी.

(०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)

<पकाची

िमरची <पकावर चुरडा-चुरडा (िलफ कल) हा <वषाणुज.य
रोग आढळु न येतो. या रोगाचा ूसार फुलकडे आGण
कोळ@ या रसशोषक कड@ंमाफत होतो. यासाठ_ फूोनील
(५

पालेभाoया मेथी, पालख, कोथींबीर यांची लागवड करावी.
कोबीवगnय

फवारणी करावी. (०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

मुय

ःथलांतर

कन

करावी. (१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)
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लागवड

एससी)

15

िमली

कंवा

थायामेथो'झाम

(२५

डw?युजी) ३ मॅम अिधक मm.कोझेब २५ मॅम कंवा
काबk.डाझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यातुन नॅपसॅक
पंपाने फवारावे. (१२.
१२.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

काकड@वगnय

वेल

भाoयांवर@ल

भुर@ या

िनयंऽणासाठ_

गंधक एैवजी डनोकॅप अधा िमली ूती िलटर याूमाणे
फवारणी करावी. (१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

रोग आढळु न येतो. या रोगाचा ूसार फुलकडे आGण
कोळ@ या रसशोषक कड@ंमाफत होतो. यासाठ_ फूोनील
एससी)

15

िमली

जनावरांचे गोटयात ईले'श@क ब?ब लावावेत.

दनांक – २५२०१४/११/
जनावरांमये सjा गोचीडांचा ूादभ
ू ाव दसून येत आहे .

िमरची <पकावर चुरडा-चुरडा (िलफ कल) हा <वषाणुज.य

(५

यासाठ_

कंवा

थायामेथो'झाम

(२५

डw?युजी) ३ मॅम अिधक मm.कोझेब २५ मॅम कंवा
काबk.डाझीम १० मॅम ूित १० िलटर पा"यातुन नॅपसॅक
पंपाने फवारावे. (१९.
१९.१२.
१२.२०१४)
२०१४)

या या िनयंऽणासाठ_ wयुटॉ'स १ िमली ूित िलटर
पा"यातिमसळू न

जनावरांचे

अंगावर

फवारणी

करावी.

(२८.
२८.११.
११.२०१४,
२०१४, ०२/
०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
गाई,

Bहैस,

घरटयामये

मासल
लाईटचे

व

अंड@

दवे

दे णा-या

लावुन

कtबडया या

३२

स\.

तापमान

िनयंऽीत करावे. (०५/
०५/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
तापमानात घट होत आहे Bहणून शेळयां या गोठयात

काकड@वगnय

वेल

भाoयांवर@ल

भुर@ या

िनयंऽणासाठ_

जिमनीवर झाडपाला, भुःयाचे आ छादन करावे यामुळे

गंधक ऐवजी डनोकॅप अधा िमली ूती िलटर पा"यामये

यांना ऊब िमळे ल. (०९/
०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

िमसळु न याूमाणे फवारणी करावी. (२३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

थंड@पासून

संर,णासाठ_

कtबडयां या

शेडमये

ब?ब

लावावेत यामुळे यांना ऊब िमळे ल. येया आठवडयात
वांगी, िमरची, कोबी इयाद@ <पकां या रोपवाट@केत मावा,

शेळया-म\ढया, जनावरे , कtबडया यांना उघडयावर सोडु

तुडतुडे, फुलकडे यांचा ूादभ
ु ाव दसुन आ?यास या या

नये. सुरG,त ठकाणी (श'यतो दप
ु ारनंतर ूामुयाने)

िनयंऽणासाठ_ डायिमथोएट १२ िमली ूित १० िलटर

बांधावे.

पा"यात िमसळु न फवारणी करावी. (३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

नवीन ज.मले?या वासरांना जंतनाशक औषधे दयावीत.
थंड@पासून

पशुधन Hयवःथापन
रwबी व उ.हाळयात हरवा तसेच सुका चारा जनावरांना
उपलwध

Hहावा

याकर@ता

oवार@,

मका

इयाद@

चा-

याकर@ता या वाणाची पेरणी करावी. (०७
०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस राह"यासाठ_
गोठयास दारे व Gखड'यावर गोनपाट लावावेत. लाळया
खुरकुत रोगाचे लसीकरण कन sयावे. (०३/
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)
खुरकुत

रोगाचे

लसीकरण

कन

संर,णासाठ_

कtबडयां या

शेडमये

ब?ब

लावावेत यामुळे यांना ऊब िमळे ल. (१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
थंड@पासून

संर,णासाठ_

कtबडयां या

शेडमये

ब?ब

लावावेत यामुळे यांना ऊब िमळे ल. थंड@मु
मुळे शेळया

सjा थंड@स आरं भ झालेला आहे . जणावरांचे गोटयाचे

लाळया

(१२/
१२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

म\ढया मये तtडाचा मावा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . यावर उपाय Bहणून १० मॅम बोर@क पावडर २०
मी.ली. vलीसर@नमये चांग?या ूकारे िमसळू न तtडास
लावावे. तसेच ूादभ
ू ाव झाले?या शेळया मेढयांना बीकॉB[ले'स

sयावे.

पशूवैjका या

स??याने

दयावे.

(१९/
१९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

(१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)
भ<वंयात

हरHया

चा-याचा

ूँन

िनमाण

होऊ

नये

यासाठ_ उपायोजना करावी. (२१.
२१.११.
११.२०१४)
२०१४)
सjा

कमान

तापमानात

घट

चालु

झालेली

थंड@पासून

संर,णासाठ_

पाळ@व

पंशुधना या

व

कtबडयां या शेडमये ब?ब लावावेत. गाई, Bहै स, शेळयाआहे .

जनावरांचे थंड@पासुन संवर,णासाठ_ गोटे उबदार ठे वावेत.
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नवीन ज.मले?या वासरांना जंतनाशक औषधे दयावीत.

म\ढया यांना राऽी िनवा-या या ठकाणी बांधावे आGण
सायंकाळ@ श'यतो <वह@र कंवा बोअरचे पाणी पाजावे.
(२३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

थंड@पासून

संर,णासाठ_

कtबडयां या

शेडमये

ब?ब

लावावेत यामुळे यांना ऊब िमळे ल. थंड@मुळे शेळया
म\ढया मये तtडाचा मावा रोगाचा ूादभ
ू ाव दसून येत
आहे . यावर उपाय Bहणून १० मॅम बोर@क पावडर २०
मी.ली. vलीसर@नमये चांग?या ूकारे िमसळू न तtडास
लावावे. तसेच ूादभ
ू ाव झाले?या शेळया मेढयांना बीकॉB[ले'स

पशूवैjका या

स??याने

दयावे.

(३०/
३०/१२/
१२/२०१४,
२०१४ (१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
सोयाबीन

<पकाची

काढणी

कन

सुरG,त

ठकाणी

साठवण करावी. सोयाबीन
सोयाबीन <पकाची काढणी कन तकाळ सुरG,त ठकाणी
साठवण करावी. परती या मा.सुनमुळे काढलेले पीक
िभजणार नाह@ याची काळजी sयावी. (१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

काढणी करावी. काढणी

केलेले सोयाबीनचे दाने उ.हात वाळवून कोरडया जागी
साठवण करावी. (३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

िनच-याची जिमन िनवडावी व पुव मशागतीचे कामे कन
जिमन तयार कन sयावी. पुव हंगामी लागवड केले?या
उसाची खुरपणी कन पीक तण<वरह@त ठे वावे. अडसाळ@
उसाची

बाळ

बांधणी

कन

िनयमीत

पाणी

jावे.

(२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)
सु उसाचे लागवड@साठ_ मयमकाळ@ पा"याचा उतम
िनचरा होणा-या जमीनीची िनवड करावी. जिमनीची पुव
मशागत करावी. पुव मशागती सोबत हे 'टर@ २५ टन
यावषn ऊसाचे <पक बदल कन दस
ु -या <पकाचा <वचार
करावा.

(०२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

ऊसाची पाचट कुजवी"यासाठ_ ८ कलो युर@या १० कलो
टन याचा वापर करावा. (३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

बाजर@ <पकाची काढणी कन परती या मा.सुमये
िभजणार नाह@ याची काळजी sयावी.

(१०/
१०/१०/
१०/२०१४,
२०१४,

१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

मका
रwबीसाठ_ पाणी उपलwध असणा-या ठकाणी शेतक-यांनी
१५ ऑ'टोबर ते १० नोHह\ बर २०१४ या काळात पेरणी

बाजर@चे पीक काढणी अवःथेत अस?यास <पकाची कापनी
कन प\ढया बांधुन उभे कन ठे वावे. (३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

करावी. लवकर येणा-या जातीसाठ_ पेरणीचे अंतर ६०
२५
७५

स\मी

आGण

सु व खोडवा उस <पकात अ छादन करावे. ठबक
िसंचनानेच पाणी दयावे. (१०/
१०/१०/
१०/२०१४,
२०१४, १७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
पूव हं गामी ऊसाची लागवड १५ नोHह\ बर पयzत पुण
लागवड@साठ_

को-८६०३२

(िनरा),

को-९४०१२,

को.सी.६७१, को-८०१४, को.९९००४, या वाणांचा वापर
करावा. ऊसाचे बेणे जाड रसरशीत, डोळे जोमदार व फुगीर
असावेत, बे"याचे वय ०९ ते ११ मह.याचेअसावे. कड व
बे"याचा

वापर

करावा.

लागवड@

पूवn

बेणे

मॅलेिथऑन ३०० िमली व बा<वःट@न (१०० मॅम) १००
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उिशरा

तयार

होणा-या

वाणांसाठ_

२० स\मी ठे वावे. हे 'टर@ १५ Ð २० कलो मॅम

<बयाणे वापरावे.

उस

रोगमु'त

सु उसाचे लागवड@साठ_ मयमकाळ@ व उतम पा"याचा

एसएसपी आGण १ कलो पाचट कुज<वणारे Gजवाणु ूित

बाजर@

करावी.

(३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

चांगले कुजलेले शेणखत जमीनीत िमसळन sयावे श'यतो

कापणी केलेले सोयाबीन एक कंवा दोन दवस शेतावर
वाळ?यानंतर मळणी यंऽाारे

िलटर पा"या या िावणात १० ते १५ िमनीटे बुडवून sयावे.

(१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

कागद@ िलंबु / मोसंबी / संऽा
हःतबहार घेणा-या शेतक-यांनी मृगबहाराची फळे झाडावर
ठे वु नयेत. तसेच मृगबहार गळु न पडला अस?यास,
मृगबहार

चांगला

ये"यासाठ_

४

मी.ली.

'लोरमे'वाट

'लोराईड (सी सी सी) या रसायना या (२००० पीपीएम
या ५० ट'के ितोता) ूित िलटर पा"यात िमसळु न आठ
दवसा या

अंतराने

(१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

तीन

फवार"या

sयाHयात.

सjGःथतीत िलंबुवगnय झाडांची फळे <पवळ@ पडणे, दे ठ

अॅःटरची लागवड केले?या फुल<पकास नऽाची माऽा दे उन

सुकणे व मोठया ूमाणात फळगळ होत अस?यास १००

पाणी jावे. गुलाबा या फुलांची िनयमीत काढणी कन

मॅम काबk.डाGझम कंवा १०० मॅम थायोफेनेट िमथाईल

<वब^साठ_ पॅक^ंग कन बाजार पेठेत पाठवावी. <पकास

कंवा १०० मॅम बेनोिमक अिधक २.४-ड@ (१.५० मॅम)

िनयमीत पाणी jावी. (२८/
२८/११/
११/२०१४)
२०१४)

अिधक कॅG?शयम नायशे ट (१.५ कलो) ूित १०० िलटर
पा"यात िमसळू न फवारणी करावी. गरज भास?यास १० ते
१५ दवसांनी दस
ु र@ फवारणी करावी. पुण झाड ओले िचंब

अिभयां<ऽक^ व जलसंधारण

होईपयzत फवारणी करावी. (१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

मृद व जलसंधारणासाठ_ आGण दंु काळ@ पfरGःथतीत

राऽीचे तापमान १० अंश सेG?सअसपे,ा कमी झा?यास

वाहुन जाणा-या पा"यास ूितबंध करणा-या चारा <पकांची

मृग

लागवड करावी.

बहरातील

संऽा

व

हःत

जनावरांना चारा उपलwध हो"यासाठ_ उताराला आडवी

बहरातील

िलंबा या

फळवाढ@वर <वपर@त पfरणाम होतो. यासाठ_ सायंकाळ@
बागेत धु-यावर धुर करणे. साठवण तलावातील पाणी
अस?यास <वह@र बोअर अस?यास सकाळ@ पाणी दे णे अशा
उपाययोजना कराHयात. (१९/
१९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

िनचरा

होणा-या

जिमनीची

िनवड

कन

पुवम
 शागत करावी. चांगला पाउस झा?यानंतर आGण
पुढ@ल

काळात

पाणी

उपलwध

होईल

अशी

Gःथती

अस?यास लागवड करावी. काढणीस तयार असलेली फुले
सकाळ@ सकाळ@ काढावीत. (१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
गुलाब,

मोगरा,

काकडा

व

हंगामी

फुल

<पकां या

िनचरा

होणा-या

जिमनीची

िनवड

कन

पुवम
 शागत करावी. पाणी उपलwध अस?यासच लागवड
करावी. काढणीस तयार असलेली फुले सकाळ@ सकाळ@
काढावीत. ूतवार@ कनच बाजारात <वब^साठ_ पाठवावेत.
(१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
अॅःटर

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

व

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४१.०
अंश

सेG?सअस

कंद

बुरशी

फुलपीकांची
नाशकाचे

आGण

कमान

तापमान

२८.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते
५८ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३० ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६० ते ६९
ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राहून

लागवड

करावी.

िावणात

बुडवुन

लागवड करावी. अॅःटरची लागवड ४५ x १५ स\.मी तर
vलॅड@ओ?सची लागवड ३० x १५ स\.मी अंतरावर करावी.
(२१/
२१/११/
११/२०१४)
२०१४)
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हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने
वायHय

vलॅड@ओ?स

vलॅड@ओ?सची

श'यता आहे . वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने

श'यता आहे . वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ असणार@ आGण पा"याचा
उतम

आहे . (१७/
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची

लागवड@साठ_ मयम ते भार@ असणार@ आGण पा"याचा
उतम

यां<ऽक^करणाची जोड शेतीकामामये दे णे अयावँयक

परभणी

फुलशेती
गुलाब,

(१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३८.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ५९ ट'के आGण
दप
ु ार@ २५ ते २९ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी २१.० ते २३.० क.मी. वेगाने

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५६ ते ६० ट'के आGण

अंश

दप
ु ार@ ३१ ते ३६ ट'के राह@ल.

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२९.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४९ ते ५५

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते २९ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची

अंश

श'यता आहे . वारा ताशी १७.० ते २२.० क.मी. वेगाने

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६८ ते ७०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ४० ते ४२ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते
६४ ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३१ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी २१.० ते २२.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते
५७ ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३१ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राहून

हलका

ते

मयम

ःवपाचा

पाउस

पड"याची

श'यता आहे . वारा ताशी १९.० ते २१.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८.० ते
५३ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ते पुणत
 ः ढगाळ राहून हलका ते मयम ःवपाचा पाउस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी.
वेगाने वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते ६० ट'के आGण
दप
१३/०६/
०६/२०१४)
२०१४)
ु ार@ २७ ते ३० ट'के राह@ल. (१३/
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३९.०

ढगाळ
अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० अंश सेG?सअस
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आGण

कमान

तापमान

२५.०

अंश

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी २०.० ते २३.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४०.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २५.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ५९ ते ६२ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२
ते ३८ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १८.० ते २२.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २८.० ते २९.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते
५७ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३२ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६२ ते ६५
ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ३९ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी २०.० ते २३.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६० ते ६२
ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ३८ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म

सेG?सअस

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १८.० ते २२.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३९.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२३.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५० ते ५६

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ६७

ट'के आGण दप
ु ार@ २९.० ते ३२.० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३० ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋय-

वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश

अंश

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६३ ते ६६

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ६५

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २९ ट'के राह@ल.

सेG?सअस
आGण

आGण
दप
ु ार@

कमान
३४

ते

तापमान
४३

२६.०

ट'के

राह@ल.

(१७/
१७/०६/
०६/२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

नांदेड
या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २०.० ते २२.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते
३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते
२७.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५४
ते ६४ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २७ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते
३७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६७ ते ७१
ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋय–
पG~म ते पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३५.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२३.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ५२ ते ५८ ट'के आGण दप
ु ार@ २१.० ते २६.०
ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी २०.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६१ ते ६८
ट'के

आGण

दप
ु ार@

२१

ते

३३

ट'के

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

राह@ल.

(२४/
२४/०६/
०६/२०१४)
२०१४)

राह@ल. वारा ताशी २०.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म-

परभणी

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३८.०

राह@ल. वारा ताशी २०.० ते २१.० क.मी. वेगाने पG~म-

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

६५ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २८ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५६ ते ६२

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ३३ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म-

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३७.० ते ३९.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २७.० ते २८.०

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३७.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०

५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २५ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते ६९

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३९ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २०.० क.मी. वेगाने

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अंशतः ढगाळ

पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३६.० ते

राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म

३८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३८.० ते ३९.० अंश
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सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ २१ ते ३३ ट'के आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५६

दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.

ते ६५ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ४४ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबाद

राह@ल. वारा ताशी २०.० ते २१.० क.मी. वेगाने पG~म-

पुणत
 ःढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी.

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.०

वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते

२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६

५८ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३१ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

आठवडयात

आकाश

ते ७४ ट'के आGण दप
ु ार@ ३६ ते ५५ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १८.० ते २०.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने पG~म

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.० अंश

अंश

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६३ ते ६६

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५७ ते ६५

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते ३५ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ४० ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

वारा ताशी १८.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने

वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३७.० अंश सेG?सअस

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३७.०

आGण कमान तापमान २६.० ते २७.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५ ते ६१ ट'के आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ६४

दप
ु ार@ २२ ते ३२ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ४८ ट'के राह@ल.

नांदेड

आGण

आठवडयातआकाश

या

अंशतः

सेG?सअस

या

Gज?हयामये

Gज?हयामये

कमान

या

तापमान

आठवडयात

२६.०

ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

राह@ल. वारा ताशी १८.० ते १९.० क.मी. वेगाने पG~म

आकाश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३९.० ते ४०.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २६.० ते २७.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते ५५ ट'के आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते

दप
ु ार@ १९.० ते ३०.० ट'के राह@ल.

६५ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ४० ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी २०.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते १९.० क.मी. वेगाने पG~म

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते ३६.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६० ते ६५

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५६ ते ६७

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ४३ ट'के राह@ल.

आGण

दप
ु ार@

२४

ते

३५

ट'के

राह@ल.

(०१/
०१/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १६.० ते १८.० क.मी. वेगाने
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३८.०
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राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३८.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२.० ते ६२

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६२ ते ७०

ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ४३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ४९ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी १६.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३६.०

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६१ ते ६९

हवेतील आि ता सकाळ@ ६४ ते ७३ ट'के आGण दप
ु ार@ ३९

ट'के आGण दप
०४०४-०७०७ु ार@ ३१ ते ४३ ट'के राह@ल. (०४

ते ५६ ट'के राह@ल.

२०१४)
२०१४)

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १८.० ते २०.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२५.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६१ ते ६९
ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ४८ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १६.० ते १९.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६८ ते ७३
ट'के आGण दप
ु ार@ ३४ ते ५३ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६१ ते ७०
ट'के आGण दप
ु ार@ ३४.० ते ४८.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २४.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६५ ते ७४
ट'के

आGण

दप
ु ार@

३९

ते

५७

ट'के

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

राह@ल.

(०८
०८/
०८/०७/
०७/२०१४)
२०१४)

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ

परभणी

राह@ल. वारा ताशी १९.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २२.० क.मी. वेगाने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३६.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३४.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २७.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६१ ते ७२

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ६६

ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ५१ ट'के राह@ल.

ते ७६ ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ५८ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

औरं गाबाद

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १८.० क.मी. वेगाने

पुणत
 ःढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २२.० क.मी.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.०

वेगाने पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

अंश

अंश

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५९ ते ६७

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६८ ते ७०

ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ४४ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४० ते ५९ ट'के राह@ल.

सेG?सअस

जालना

आGण

Gज?हयामये

कमान

या

तापमान

२५.०

आठवडयातआकाश

Gज?हयामये

या

आठवडयात

पुणत
 ः

आकाश

ढगाळ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १८.० ते २१.० क.मी. वेगाने पG~म

राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २२.० क.मी. वेगाने पG~म

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३७.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० अंश सेG?सअस
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राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ७० ट'के आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ७४

दप
ु ार@ ४० ते ५९ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ५४ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १४.० ते २०.० क.मी. वेगाने

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २०.० क.मी. वेगाने

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०

नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.०

अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६३ ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७१ ते ८०

७७ ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ६० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ६२ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ६३ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १६.० ते २१.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७० ते ७५
ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५९ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २६.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६.० ते ७६
ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ६० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १६.० ते २०.० क.मी. वेगाने
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७२ ते ७६
ट'के आGण दप
११-०७०७ु ार@ ५० ते ५९ ट'के राह@ल. (११२०१४)
२०१४)
परभणी

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२४.०

अंश

बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते ७४ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४३ ते ५४ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २५.० ते २६.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६६ ते ७४
ट'के आGण दप
ु ार@ ४१ ते ५५ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २०.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ४१.० ते ४४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते
७७ ट'के आGण दप
ु ार@ ४४ ते ५६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७० ते ७९
ट'के आGण दप
ु ार@ ४४ ते ६१ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १८.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०
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दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ७८ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४२.० ते ६१.० ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १५.० ते २१.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२४.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७१ ते ७९
ट'के

आGण

दप
ु ार@

४७

ते

५९

ट'के

राह@ल.

(१५/
१५/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७२ ते ७८
ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ५५ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १५.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७२ ते
८१ ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ६० ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १६.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ८१ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४५ ते ६१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १४.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७२ ते ८०
ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५७ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७३ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ६३ ट'के राह@ल.
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दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७२.० ते ७६
ट'के आGण दप
ु ार@ ४४ ते ५३ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १७.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७३ ते ७९
ट'के आGण दप
१८१८-०७०७ु ार@ ४६ ते ५८ ट'के राह@ल. (१८
२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते २४.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ९०
ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ७६ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ९३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ७८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १२.० ते २५.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७९ ते ८९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४९ ते ७० ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते २२.० क.मी. वेगाने नैऋय

वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते ३१.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ९१ ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७३ ते ७९

आGण दप
ु ार@ ५० ते ८३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ४९ ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

वारा ताशी १४.० ते २५.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३०.० अंश सेG?सअस

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.०

आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.०

हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ४९

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७४ ते ८१

ते ७१ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ५१ ट'के राह@ल.

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते २१.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ९०
ट'के आGण दप
ु ार@ ४९.० ते ७९.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते २३.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ८९
ट'के

आGण

दप
ु ार@

४९

Gज?हयामये

या

ते

७०

ट'के

राह@ल.

(२२/
२२/०७/
०७/२०१४)
२०१४)
परभणी

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८४
ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ५३ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋतय्
पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ८१
ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ४८ ट'के राह@ल.
नांदेड

आठवडयातआकाश

या

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३१.०

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७२.० ते ८०

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

१८.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७४ ते

ट'के आGण दप
ु ार@ ४४ ते ५० ट'के राह@ल.

८० ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५० ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने नैऋय-

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय-

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.०

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७२ ते ८०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ८७

ट'के आGण दप
२५-०७०७ु ार@ ४५ ते ५१ ट'के राह@ल. (२५-

ट'के आGण दप
ु ार@ ४९ ते ६२ ट'के राह@ल.

२०१४)
२०१४)
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८.० ते ८७ ट'के आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

दप
ु ार@ ४९ ते ६४ ट'के राह@ल.

राह@ल. तसेच हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८५ ट'के

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६२ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १४.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय-

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋय-

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८८

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

ट'के आGण दप
०१-०८०८ु ार@ ५२ ते ६८ ट'के राह@ल. (०१-

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ८७

२०१४)
२०१४)

ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १५.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ८४ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४९ ते ५७ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८७ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५१ ते ६८ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८२ ते ८६ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५३ ते ६२ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५१ ते ६८ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय-
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७७ ते ८१ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४८ ते ५९ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ८६ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५४ ते ७० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १३.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७५ ते ७९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४८ ते ५५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७७ ते ८२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४७ ते ६४ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश सेG?सअस

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७५ ते ७९ ट'के आGण

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८ ते ८३ ट'के आGण

दप
ु ार@ ४५ ते ५० ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ ४९ ते ६२ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म

वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश

वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ७९

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ८१ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ ४४ ते ४९ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ ४८ ते ५४ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

नांदेड

Gज?हयामये

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋय

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७९ ते ८२

सेG?सअस

या

आGण

आठवडयात

कमान

आकाश

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७६ ते ८१

ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ५३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ४७.० ते ५७.० ट'के राह@ल.

लातुर

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.०

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश

आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ७९

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ८१ ट'के आGण

ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५१ ट'के राह@ल.

दप
०५/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
ु ार@ ४९ ते ५४ ट'के राह@ल. (०५/

नांदेड

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते
८० ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५० ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ०९.० ते १३.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ५८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस
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Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७३.० ते ७८
ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ४८ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७२ ते ७८
ट'के आGण दप
०८-०८०८ु ार@ ४५ ते ५२ ट'के राह@ल. (०८२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १४.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ७८ ट'के आGण

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दप
ु ार@ ४६ ते ५२ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १८.० क.मी. वेगाने पG~म

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋय

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० अंश सेG?सअस

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६८ ते ७५ ट'के आGण

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

दप
१२/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
ु ार@ ४६ ते ४८ ट'के राह@ल. (१२/

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७६ ते ८२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५२ ते ६० ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ७१ ते ७६ ट'के आGण दप
ु ार@
४५ ते ५१ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ७८
ट'के आGण दप
ु ार@ ४५ ते ५१ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७६ ते ८२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४९ ते ५६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने पG~म दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ७२ ते ७५ ट'के आGण दप
ु ार@
४६ ते ४९ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७२ ते ७६
ट'के आGण दप
ु ार@ ४३.० ते ४९.० ट'के राह@ल.
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १०.० क.मी. वेगाने पG~म
नैऋय-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते
३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते
२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७५
ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ४० ते ६४ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ०९.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ८८
ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ५८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ७४.० ते ८७.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ४१.० ते ६५.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ८७
ट'के आGण दप
ु ार@ ४१ ते ६५ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ८.० क.मी. वेगाने दG,णपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७३ ते ८९
ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ६६ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ०७.० ते १२.० क.मी. वेगाने वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७९ ते ८८ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४२ ते ६१ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ०४.० ते ०९.० क.मी. वेगाने दG,ण-पG~म

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३३.० अंश

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते २५.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ८९

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७९ ते ८८

ट'के आGण दप
ु ार@ ४३ ते ६५ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६२ ट'के राह@ल.
ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ०३.० ते ०९.० क.मी. वेगाने दG,ण-

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १४.० क.मी. वेगाने आvनेय-

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २५.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७४ ते ८८

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ९०

ट'के आGण दप
ु ार@ ४०.० ते ६४.० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ६२ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

लातुर

राह@ल. वारा ताशी ०६.० ते १०.० क.मी. वेगाने वायHय

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १५.० क.मी. वेगाने पूव-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३३.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २४.० ते २५.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ८८

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ९०

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ५९ ट'के राह@ल.

आGण

दप
ु ार@

४४

ते

६३

ट'के

राह@ल.

(१९/०८/
०८/२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

Gज?हयामये

नांदेड
या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १५.० क.मी. वेगाने आvनेयवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८०
ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६१ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १३.० क.मी. वेगाने पुव-
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९०
ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६५ ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयात

या

आठवडयात

आकाश

आकाश

ढगाळ

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १३.० क.मी. वेगाने आvनेयवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७८.० ते
९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६१ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १६.० क.मी. वेगाने पूव-
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

१८.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८० ते ८५
ट'के आGण दप
२२-०८०८ु ार@ ४९ ते ६४ ट'के राह@ल. (२२२०१४)
२०१४)

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

वारा ताशी ६.० ते १५.० क.मी. वेगाने पूव- वायHय दशेने

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १५.० क.मी. वेगाने

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेG?सअस

दG,ण-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

आGण कमान तापमान २३.० ते २५.० अंश सेG?सअस

३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८६ ट'के आGण

२५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९

दप
ु ार@ ५० ते ५८ ट'के राह@ल.

ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५३ ते ७७ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १४.० क.मी. वेगाने आvनेय-

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १७.० क.मी. वेगाने
पूव- वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.०
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अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ८३ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८ ते ९५

(२६
२६/
२६/०८/
०८/२०१४)
२०१४)

ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ७६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १६.० क.मी. वेगाने नैऋयवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ८३ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १२.० क.मी. वेगाने
नैऋय-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९
ते ९५ ट'के आGण दप
ु ार@ ५० ते ६९ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते २०.० क.मी. वेगाने
पूव- वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०
अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान

२०.०

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८९ ते ९३
ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ७६ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने नैऋयवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ९० ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ७८ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने दG,णवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ४७.० ते ६९.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १८.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते २१.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५ ते ९३
ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ८७ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १५.० क.मी. वेगाने
दG,ण-पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८
ते ९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ७८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९१ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५९ ते ८३ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते २२.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २७.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६ ते ९५
ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ९० ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १९.० क.मी. वेगाने
नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८८ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६६ ते ८५ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश पुणत
 ःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १९.० क.मी. वेगाने नैऋय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० अंश सेG?सअस

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६ ते ९३ ट'के आGण

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८२ ते ८९

दप
ु ार@ ५८ ते ८२ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६२ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १७.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १७.० क.मी. वेगाने नैऋय-

नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २९.०

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते ३०.०

अंश

अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८५ ते ९३

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८४ ते ९०

ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ७६ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५७ ते ६५ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ःढगाळ

लातुर

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते २०.० क.मी. वेगाने नैऋय

राह@ल. वारा ताशी १३.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते ३०.० अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ९५

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८४ ते ८९

ट'के

ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ६१ ट'के राह@ल.

सेG?सअस

आGण

आGण

दप
ु ार@

कमान

६०.०

ते

तापमान

८९.०

२१.०

ट'के

राह@ल.

(०२
०२/
०२/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
परभणी

Gज?हयामये

सेG?सअस

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋतयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८३
ते ८९ ट'के आGण दप
ु ार@ ५५ ते ५९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३ ते ९१
ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ७२ ट'के राह@ल.

या

आGण

Gज?हयामये

आठवडयात

कमान

या

आकाश

तापमान

आठवडयात

२१.०

आकाश

ढगाळ

अंश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १८.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८३.० ते ८९ ट'के आGण
दप
ु ार@ ५४ ते ५७ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋयपG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८५ ते ८९
ट'के आGण दप
०५०५-०९०९ु ार@ ५७ ते ६२ ट'के राह@ल. (०५
२०१४)
२०१४)

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.

परभणी

वारा ताशी १२.० ते १५.० क.मी. वेगाने नैऋय-पG~म

राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म-

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८३ ते ८८

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ८६

ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ५९ ट'के राह@ल.

ते ९४ ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ६५ ट'के राह@ल.

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने नैऋय-

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने पG~म-

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते ३०.०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान
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२२.०

अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८९ ते ९३

ट'के आGण दप
१२-०९०९ु ार@ ५४ ते ५९ ट'के राह@ल. (१२-

ट'के आGण दप
ु ार@ ६१ ते ६३ ट'के राह@ल.

२०१४)
२०१४)

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~म-वायHय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८६ ते ९०
ट'के आGण दप
ु ार@ ५६ ते ६४ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी १२.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६ ते ९४
ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ६५ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ६० ते ६४ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७ ते ९२
ट'के आGण दप
ु ार@ ५८ ते ६३ ट'के राह@ल.
नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १२.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६.० ते
९३ ट'के आGण दप
ु ार@ ५९ ते ६३ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने पG~मवायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६ ते ९०
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परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंँतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने
वायHय ते उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते
३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० ते
२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८१
ते ८९ ट'के आGण दप
ु ार@ ४८ ते ५८ ट'के राह@ल.
औरं गाबादGज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने
पG~म-वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८७
ते ९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ५४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अशतःढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने वायHय –
उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ८१ ते ८९
ट'के आGण दप
ु ार@ ४६ ते ५८ ट'के राह@ल.
हं गोली

Gज?हयामये

या

आठवडयात

अशतः

ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १४.० क.मी. वेगाने वायHय ते
उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७८ ते ८८
ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ५८ ट'के राह@ल.
जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने
पG~म – वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते
३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८६
ते ९१ ट'के आGण दप
ु ार@ ४७ ते ५७ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अशतः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने वायHय ते
उर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ९०

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ ५१ ते ६३ ट'के राह@ल.

राहुन तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः ढगाळ

वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने वायHय ते आvनेय

राह@ल. वारा ताशी १०.० ते १३.० क.मी. वेगाने वायHय ते

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३५.० अंश

उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २३.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २२.० अंश

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते ८२ ट'के आGण

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ८८

दप
ु ार@ ३७ ते ५० ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ५४ ते ६०.० ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः

राहुन हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १३.० क.मी. वेगाने

ताशी ०६.० ते १२.० क.मी. वेगाने उार – पG~मदशेने

वायHय – उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०

वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २२.०

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८९

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६२ ते ८९ ट'के आGण

ट'के

दप
ु ार@ ३९ ते ४८ ट'के राह@ल.

आGण

दप
ु ार@

४७

ते

६०

ट'के

राह@ल.

(१६/
१६/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा
ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने वायHय ते दG,णदशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते ८२ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३७ ते ४९ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा
ताशी ७.० ते ८.० क.मी. वेगाने उतर – आvनेय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ७० ते ८८ ट'के आGण
दप
ु ार@ ४३ ते ४८ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल.वारा ताशी ३. ते १०.०
क.मी. वेगाने वायHय – आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३२.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ७१ ते ८० ट'के आGण दप
ु ार@ ३७ ते ४८
ट'के राह@ल.

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ३.०
ते ९.० क.मी. वेगाने वायHय ते दG,ण दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आिता सकाळ@ ७७ ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@
४२ ते ५० ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राहुन
हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ३.०
ते ९.० क.मी. वेगाने वायHय ते दG,ण दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आिता सकाळ@ ७५ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@
३९.० ते ४८.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राहुन हलका ते मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा
ताशी २.० ते ११.० क.मी. वेगाने आvनेय – उतर दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान २५.० ते २६.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ८० ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ ४६
ते ५१ ट'के राह@ल. (२३/
२३/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राहुन ह?'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे .
वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव- आvनेय दशेने
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वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० अंश सेG?सअस आGण

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयातआकाश अशतः ढगाळ

कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.

राहुन हल'या ःवपाचा पाउस पडे ल. वारा ताशी ५.० ते

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते ५८ ट'के आGण

७.० क.मी. वेगाने आvनेय - दG,ण दशेने वाह@ल.

दप
ु ार@ २९ ते ३२ ट'के राह@ल.

कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ढगाळ राहुन ह?'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता

हवेतील आि ता सकाळ@ ५६.० ते ७१ ट'के आGण दप
ु ार@

आहे . वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

३१ ते ३२ ट'के राह@ल.

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

ढगाळ

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते

आहे . वारा ताशी ८. ते ११.० क.मी. वेगाने पुव –

७० ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ४० ट'के राह@ल.

आvनेय

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस

वारा ताशी ६ ते ८.० क.मी. वेगाने पुव – आvनेय दशेने

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५ ते ६९ ट'के आGण

वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० अंश सेG?सअस आGण

दप
२६-०९०९-२०१४)
२०१४)
ु ार@ ३६ ते ३७ ट'के राह@ल. (२६-

कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ ३०
ते ३३ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने दG,ण
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५४ ते ६५
ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन ह?'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य –
दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते
७० ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ४० ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ राहुन हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता
आहे . वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेय
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५८ ते ७४ ट'के आGण
दप
ु ार@ ३४ ते ३६ ट'के राह@ल.
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राहुन हल'या ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता
दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३३.०

अंश

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने
आvनेयते पG~मदशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते
३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१
ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३४ ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ

राह@ल.

दनांक

१

ऑ'टोबर

रोजी

हल'या

ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी २.० ते ८.० क.मी.
वेगाने पुव - उतर दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.०
ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते
२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५१
ते ६० ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३५ ट'के राह@ल.
बीड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल.वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने आvनेय –
पG~म

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३४.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५३ ते ५८
ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३४ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने
दG,ण ते पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३५.० ते
३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२

क.मी. वेगाने वायHय - उतर दशेने वाह@ल. कमाल

ते ६४ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३३ ट'के राह@ल.

तापमान ३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः

तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव

आि ता सकाळ@ ५१ ते ६८ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ३८

- उार दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३५.०

ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २४.०

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने

५५ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३४ ट'के राह@ल.

ईशा.य ते पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.०

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने आvनेय ते

२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५७

दG,ण

ते ७७ ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ४० ट'के राह@ल.

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३४.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.० अंश

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५४ ते ७१

ढगाळ राह@ल. दनांक ७, ८ व ९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी

ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३६ ट'के राह@ल.

हलक् या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ४.० ते ११.०

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः ढगाळ

क.मी. वेगाने ईशा.य – वायHय दशेने वाह@ल. कमाल

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने आvनेय ते

तापमान ३४.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान

नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.० ते ३६.०

तापमान २०.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते २१.०

आि ता सकाळ@ ५१ ते ६८ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३८

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते ६९

ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २९.० ते ३३.० ट'के राह@ल.

लातुर

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव

ढगाळ राहुन मयम ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी

– नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३५.०

४.० ते ९.० क.मी. वेगाने आvनेय – वायHय दशेने

अंश

वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५१ ते ७२

आGण कमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस

ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३९ ट'के राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६६ ट'के आGण

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः ढगाळ

दप
३०/०९/
०९/२०१४)
२०१४)
ु ार@ ३० ते ३७ ट'के राह@ल. (३०/

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव ते

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ राह@ल.दनांक ८ व ९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी
हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी २.० ते ८.०
क.मी. वेगाने ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान ३४.० ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान २२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ५५ ते ७२ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३९
ट'के राह@ल.
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ राह@ल. दनांक ८ व ९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी
हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ४.० ते ९.०
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Gज?हयामये

सेG?सअस

या

आGण

आठवडयात

कमान

आकाश

तापमान

अशतः

२२.०

अंश

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६३ ते ७९
टक् के आGण दप
ु ार@ ३०.० ते ३९.० ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः
ढगाळ राहुन दनांक ०९ ऑ'टोबर २०१४ हल'या
ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ५.० ते ११.० क.मी.
वेगाने पुव – वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
२३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८

ते ६४ ट'के आGण दप
ु ार@ २६ ते ३७ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

(०७/
०७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते
वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३६.०

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशतः

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३९ ते

ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.०

७५ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४१ ट'के राह@ल.

ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६

ढगाळ राहुन

दनांक १० व ११ ऑ'टोबर २०१४ रोजी

ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते ३६ ट'के राह@ल.

हलका पाऊस पडे ल. वारा ताशी ४.० ते १३.० क.मी.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

वेगाने पुव ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राहुन दनांक १० रोजी हलका पाऊस पडे ल. वारा ताशी

३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

५.० ते १४.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते वायHय दशेने

१९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

सकाळ@ ३८ ते ६६ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४१ ट'के

आGण कमान तापमान २३.० ते २४.० अंश सेG?सअस

राह@ल.

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६ ते ६२ ट'के आGण

परभणी

दप
ु ार@ १९ ते ३९ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी. वेगाने

हं गोली

Gज?हयामये

या

आठवडयात

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

पुणत
 ः

आकाश

ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३४.०

पुणत
 ःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १३.० क.मी.

ते ३६.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते

वेगाने ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

२४.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता

३३.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

सकाळ@ ३६ ते ६२ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३९ ट'के

२२.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

राह@ल. (१०/
१०/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

सकाळ@ ३८ ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते ४३ ट'के
राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. तसेच दनांक १८ ऑ'टोबर रोजी तुरळक

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ५.०

पुणत
 ःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ०९.० ते १३.० क.मी.

ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल.

वेगाने ईशा.य ते उार दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान

३४.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

तापमान २१.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

२२.० ते २४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

आि ता सकाळ@ ४९ ते ६२ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४१

सकाळ@ ३५ ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते ३८ ट'के

ट'के राह@ल.

राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ःव छ

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

राहुन दनांक १८ व १९ ऑ'टोबर रोजी तुरळक ठकाणी

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते १३.० क.मी. वेगाने पुव ते

हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ८.० ते १०.०

वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०

क.मी. वेगाने आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २२.० ते २३.०

३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते

२२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३

७२ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४२ ट'के राह@ल.

ते ७४ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४३ ट'के राह@ल.
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हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते ८२ ट'के आGण दप
ु ार@

ढगाळ राहुन दनांक १८ व १९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी

३३ ते ४१ ट'के राह@ल.

तुरळक ठकाणी हल'याःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

५.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनये दशेने वाह@ल.

राहुन दनांक १८ व १९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी तुरळक

कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण

ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ६.०

कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल.

हवेतील आि ता सकाळ@ ५७ ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@

कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण

३० ते ४१ ट'के राह@ल.

कमान तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल.

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतःढगाळ राह@ल. तसेच दनांक १८ ऑ'टोबर रोजी

तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते ६९ ट'के आGण
दप
१७/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
ु ार@ ३२ ते ४३ ट'के राह@ल. (१७/

तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल.वारा ताशी
५.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ९.० क.मी. वेगाने

कमान तापमान २०.० ते २३.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.०

हवेतील आि ता सकाळ@ ५४ ते ६७ ट'के आGण दप
ु ार@

ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

३३ ते ४४ ट'के राह@ल.

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५०

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राहुन

ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ५१ ट'के राह@ल.

दनांक १८ व १९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी तुरळक ठकाणी

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ७.० ते ९.०

राह@ल. वारा ताशी २.० ते १२.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०

तापमान ३४.० ते ३५.० अंश सेG?सअस आGण कमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.०

तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ८६

आि ता सकाळ@ ६० ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४३

ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ६१ ट'के राह@ल.

ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राहुन

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ९.० क.मी. वेगाने

दनांक १८ व १९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी तुरळक ठकाणी

ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.०

हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा ताशी ५.० ते ७.०

ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५०

तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस आGण कमान

ते ७९ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ५१ ट'के राह@ल.

तापमान १९.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

आि ता सकाळ@ ५९ ते ७७ ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ४२

राह@ल. वारा ताशी २.० ते १२.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

ट'के राह@ल.

पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३४.०

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.०

ःव छ राहुन दनांक १७, १८ व १९ ऑ'टोबर २०१४ रोजी

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२ ते ८६

तुरळक ठकाणी हल'या ःवपाचा पाऊस पडे ल. वारा

ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ६१ ट'के राह@ल.

ताशी ९.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश सेG?सअस

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ९.० क.मी. वेगाने

आGण कमान तापमान १८.० अंश सेG?सअस राह@ल.

आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.०
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ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५

१८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८

ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ५४ ट'के राह@ल.

ते ५७ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३३ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंतः ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ११.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव ते

ईशा.य ते वायHय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.०

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.०

ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १५.०

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते ६०

ते ७७ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ५२ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३३ ट'के राह@ल.
अंशतः

हं गोली

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी.

ईशा.य ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.०

वेगाने पुव ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०

ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते

ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

१८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५८

१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३

ते ८९ ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ७० ट'के राह@ल.

ते ६३ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३२ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

जालना

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी.

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५८ ते ९०

१४.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ट'के आGण दप
ु ार@ ३१.० ते ६२.० ट'के राह@ल.

सकाळ@ ५३ ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३३ ट'के

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १२.० क.मी. वेगाने

लातुर

ईशा.य ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव

३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

१८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५८

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०

Gज?हयामये

Gज?हयामये

या

या

आठवडयात

आठवडयात

आकाश

आकाश

अशंतः

ते ९० ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ७२ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते ६३

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३३ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल.वारा ताशी ३.० ते ११.० क.मी. वेगाने पुव

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

ते नैऋुयदशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने पुव ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १८.०

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३३.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५३ ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

८४

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५४ ते ६३

ट'के

आGण

दप
ु ार@

३१

ते

५६

ट'के

राह@ल.

(२८/
२८/१०/
१०/२०१४)
२०१४)
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने
आvनेय ते पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.०
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ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३३ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल.

वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने

पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते
३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते

१५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४९ ते ६६ ट'के आGण

ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३३ ट'के राह@ल.

दप
ु ार@ २४.० ते ३२.० ट'के राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी. वेगाने पुव

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने

ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.०

ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते २०.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.० अंश

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५२

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४५ ते ५८

ते ६० ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ३३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३२ ट'के राह@ल.

(३१/
३१/१०/
१०/२०१४)
२०१४)

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ८.० क.मी. वेगाने
ईशा.य ते नैऋय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४४ ते
५२ ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते २७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ७.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते
पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४५ ते ६३

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने
ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १९.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४५ ते ६०
ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३१ ट'के राह@ल.
लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते
पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १८.०ते १९.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४५ ते ६२ ट'के आGण
दप
०३/११/
११/२०१४)
२०१४)
ु ार@ २६ ते ३३ ट'के राह@ल. (०३/

ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३२ ट'के राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ६.० क.मी. वेगाने

ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

ईशा.य

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

दशेने

वाह@ल.

कमाल

तापमान

३३.०

अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.० अंश

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४७ ते ६२

ते ७० ट'के आGण दप
ु ार@ ३३ ते ४५ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २५ ते ३१ ट'के राह@ल.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते १०.० क.मी. वेगाने

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.० अंश

ईशा.य दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २१.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ६६

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ ते ५३

ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ४३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते २९ ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ५.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३३.० ते ३४.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २१.० ते २२.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० अंश सेG?सअस
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अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ ते ६७

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६२ ते ६८

ट'के आGण दप
ु ार@ २७ ते ४३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ३८ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंतः ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते

ईशा.य ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०

२०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६७ ते

ते ७० ट'के आGण दप
ु ार@ ३० ते ४५ ट'के राह@ल.

७४ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३४ ट'के राह@ल.

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

हं गोली

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी.

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.० अंश

३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५४ ते ७४

१४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ट'के आGण दप
ु ार@ ३२ ते ४० ट'के राह@ल.

सकाळ@ ६३ ते ६८ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३४ ट'के

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतःढगाळ

राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पूव ते

जालना

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते १९.०

वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५१ ते ७४

३१.० ते ३३.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ट'के आGण दप
ु ार@ २७.० ते ४२.० ट'के राह@ल.

१४.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

सकाळ@ ५३ ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३३ ट'के

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव

राह@ल.

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश

लातुर

सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते १८.० अंश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ५१ ते ६७

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

ट'के आGण दप
ु ार@ ३८ ते ४७ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १६.० ते १७.०

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

Gज?हयामये

Gज?हयामये

या

या

आठवडयात

आठवडयात

आकाश

आकाश

अशंतः

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६३ ते ६९

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी.

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ४० ट'के राह@ल.

वेगाने पुव ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान २०.० ते

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते

२१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४७

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० ते ३३.०

ते ६८ ट'के आGण दप
ु ार@ २८ ते ४३ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १५.०

(१८/
१८/११/
११/२०१४)
२०१४)

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ६१ ते ७२

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव
ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १५.०
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ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३२ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी. वेगाने पुव
ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ६६ ते ७२

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ५२

ट'के आGण दप
ु ार@ ३१ ते ४३ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

नांदेड

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ४.० क.मी. वेगाने पूव ते

आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३२.०

ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.०

१५.० अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आिता

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५० ते

सकाळ@ ६७ ते ७३ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ३४ ट'के

५३ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.

राह@ल. (२१/
२१/११/
११/२०१४)
२०१४)

उःमानाबाद Gज?हयामधये
् या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने पुव ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४४ ते
४७ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २६ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी. वेगाने आvनेय दशेने
वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश सेG?सअस
आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४५ ते ४७ ट'के आGण
दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ९.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ५२
ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल.

वारा

ताशी

३.०

ते

६.०

क.मी.

वेगाने

आvनेयदशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ५०
ट'के

आGण

दप
ु ार@

२३

ते

२४

ट'के

राह@ल.

(२५/
२५/११/
११/२०१४)
२०१४)

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ५.० क.मी. वेगाने आvनेय

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४७ ते ५२

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते ४१

ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २४ ट'के राह@ल.

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अशंतः ढगाळ

राह@ल. वारा ताशी २.० ते ६.० क.मी. वेगाने आvनेय

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश

आvनेय

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.० अंश

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १८.० अंश

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४६ ते ५०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३८ ते ४५

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

हं गोली

दशेने

वाह@ल.

Gज?हयामये

कमाल

या

तापमान

आठवडयात

३०.०

अंश

आकाश

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव ते

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी.

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते
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१९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

ते ४८ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २४ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ ते ४८

जालना

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २४ ट'के राह@ल.

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी.

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ राह@ल.

वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

वारा ताशी ६.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय

२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश

१६.० ते १८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.० अंश

सकाळ@ ३७ ते ४५ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २४ ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४३ ते ४८

राह@ल.
लातुर

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २६ ट'के राह@ल.
Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अशंतः

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने पुव

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव ते

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १७.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १३.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते ६१

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४६ ते ५३

ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २५ ट'के राह@ल.

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २४ ट'के राह@ल.

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःHा छ

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी. वेगाने पुव ते

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १६.०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १६.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते ५१

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४३ ते

ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते २४ ट'के राह@ल.

४७ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २४ ट'के राह@ल.

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

लातुर Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १३.० क.मी. वेगाने

राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते

ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १५.० ते १७.०

१५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ ते

ते ५९ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते २६ ट'के राह@ल.
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

५७ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २९ ट'के राह@ल.
अंशतः

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव ते

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३२.० अंश

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०

सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते १६.० अंश

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १२.० अंश

सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४४ ते ५३

४६

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २५ ट'के राह@ल.

ट'के

आGण

दप
ु ार@

२२

ते

२४

ट'के

राह@ल.

(२८/
२८/११/
११/२०१४)
२०१४)
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ६.० क.मी. वेगाने पुव ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० ते ३१.०
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उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ःव छ
राह@ल. वारा ताशी ९.० ते ११.० क.मी. वेगाने पुव ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४४ ते

सकाळ@ ४० ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४८ ट'के

५० ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते ३२ ट'के राह@ल.

राह@ल.

परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ःव छ

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव ते

ढगाळ राहुन दनांक १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.० ते ३२.०

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते ११.० क.मी.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ४३

२९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

ते ४९ ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २४ ट'के राह@ल.

१४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

(०५/
०५/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

सकाळ@ ४७ ते ८२ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४५ ट'के

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन दनांक १२ व १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ४.० ते ५.० क.मी.
वेगाने आvनेय ते पG~म दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३०.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१४.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३८ ते ७० ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४३ ट'के
राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राहुन दनांक १२ व १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १३.० क.मी.
वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१६.० ते २१.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३९ ते ८५ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४८ ट'के
राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने
आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३१.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते १४.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४० ते ८५
ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४५ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन दनांक १२ व १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस

राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राहुन दनांक १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस पड"याची
श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते ११.० क.मी. वेगाने
आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.०
ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १४.० ते
१६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४७
ते ८२ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४५ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन दनांक १२ व १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी.
वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२९.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१३.० ते १६.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ४५ते ८८ ट'के आGण दप
ु ार@ २९ ते ५४ ट'के
राह@ल.
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन दनांक १३ डस\बर रोजी हलका पाऊस
पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.
वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
३१.० ते ३२.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१५.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ३९ ते ८७ ट'के आGण दप
ु ार@ २२ ते ४७ ट'के
राह@ल. (०९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १३.० क.मी.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

राह@ल. दनांक १३ व १४ रोजी हलका पाऊस पड"याची

३०.० ते ३१.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

श'यता आहे . वारा ताशी ७.० ते १२.० क.मी. वेगाने

१४.० ते १७.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ईशा.य ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.०

235 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १७.० ते

तापमान २४.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान

१८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५२

तापमान १८.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

ते ८४ ट'के आGण दप
ु ार@ ३५ ते ५४ ट'के राह@ल..

आि ता सकाळ@ ६० ते ८३ ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ६६

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.

ट'के राह@ल.

दनांक १२, १३, १४ व १५ रोजी हल'या पाऊसाची

परभणी

श'यता आहे . वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने पुव

राह@ल. दनांक १३ व १४ रोजी हलका पाऊस हो"याची

ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०

श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १९.० ते २०.०

ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.०

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ५५ ते

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १८.० ते २०.०

७७ ट'के आGण दप
ु ार@ ४० ते ५६ ट'के राह@ल.

अंश सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ५४

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ते ७८ ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ५३ ट'के राह@ल.

राह@ल. दनांक १२, १३ व १४ रोजी हल'या ःवपा या

(१२/
१२/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

ढगाळ

पाऊसाची श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १३.० क.मी.
वेगाने ईशा.य ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ५४ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ ३९ ते ५२ ट'के
राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ

राह@ल. दनांक १३ व १४ रोजी हल'या ःवपा या
पाऊसाची श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १२.० क.मी.
वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२१.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१८.० ते २०.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ५६ ते ८० ट'के आGण दप
ु ार@ ४२ ते ६४ ट'के
राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश पुणत
 ः ढगाळ
राह@ल. दनांक १३ व १४ रोजी हल'या ःवपा या
पाऊसाची श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १०.० क.मी.
वेगाने आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान
२६.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान
१७.० ते १८.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता
सकाळ@ ५५ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ ४१ ते ६२ ट'के
राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. दनांक १२, १३ व १४ रोजी हल'या ःवपाचा
पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ११.० ते १३.०
क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल
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औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १२.० क.मी. वेगाने
ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते
२८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते
१२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४०
ते ४४ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २७ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल.वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते
पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते २५.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० अंश सेG?सअस
राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३९ ते ४८ ट'के आGण
दप
ु ार@ २२ ते २७ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १२.० क.मी. वेगाने
ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते
२७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते
१२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३९
ते ४९ ट'के आGण दप
ु ार@ २४ ते २७ ट'के राह@ल.
जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते १४.० क.मी. वेगाने
ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते
२७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते
१४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४१
ते ४६ ट'के आGण दप
ु ार@ १८ ते २६ ट'के राह@ल.

लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

हं गोली

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १५.० क.मी. वेगाने

अंशतःढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी.

ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते

वेगाने पुव ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान

२७.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते

२६.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान

१५.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४३

१०.० ते १२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता

ते ५३ ट'केआGण दप
ु ार@ २७ ते ३३ ट'के राह@ल.

सकाळ@ ४३ ते ४५ ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २३ ट'के

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १२.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३१.० अंश

राह@ल. वारा ताशी ३.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते

सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.० अंश

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २८.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४१ ते ५०

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश

ट'केआGण दप
ु ार@ २६ ते ३२ ट'के राह@ल.

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ४१

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ

ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २२ ट'के राह@ल.

राह@ल. वारा ताशी ११.० ते १८.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

लातुर

पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान ३०.० अंश सेG?सअस

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ७.० ते ११.० क.मी. वेगाने

आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश सेG?सअस

ईशा.य ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.०

राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४१ते ५० ट'के आGण

ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १२.० ते

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

दप
ु ार@ २५ ते ३३ ट'के राह@ल.

१३.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ४०

परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

ते ५० ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २६ ट'के राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते १०.० क.मी. वेगाने

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

ईशा.य ते पुव दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते

२९.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० अंश

दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३९ ते ४८

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ७.० ते ८.० अंश

ट'के

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४४ ते ५१

आGण

दप
ु ार@

२१

ते

२७

ट'के

राह@ल.

(१६
१६/
१६/१२/
१२/२०१४)
२०१४)
औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते
दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २५.० ते २८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते १०.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ३८
ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २३ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ राह@ल.
वारा ताशी ५.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते दG,ण
दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २४.० ते २६.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १३.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते ४१
ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते २३ ट'के राह@ल.
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ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २३ ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ८.० ते १३.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २६.० ते २८.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते ११.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४० ते ४७
ट'के आGण दप
ु ार@ १९ ते ३० ट'के राह@ल.
परभणी

Gज?हयामये

या

आठवडयातआकाश

अंशतः

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव
ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.० ते २९.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश
सेG?सअस राह@ल. तसेच हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते
४१

ट'के

आGण

(१९/
१९/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

दप
ु ार@

२०

ते

२२

ट'के

राह@ल.

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ७.० क.मी. वेगाने पुव
ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० अंश
सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते १२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३६ ते ४१
ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २४ ट'के राह@ल.
बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राह@ल.वारा ताशी ७.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १५.०
अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७ ते
४५ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २४ ट'के राह@ल.
हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश ढगाळ
राह@ल. वारा ताशी ७.० ते १०.० क.मी. वेगाने पुव ते
आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३६ते ५१
ट'केआGण दप
ु ार@ २० ते २८ ट'के राह@ल.
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने
आvनेय ते दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते ३०.०
अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते १२.० अंश
सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ३८ ते ४५
ट'के

आGण

दप
ु ार@

२०

ते

२६

ट'केराह@ल.

(२३/
२३/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ५.० ते ८.० क.मी. वेगाने

औरं गाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २९.० ते ३०.०

ढगाळ राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी हलका

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १०.० ते ११.० अंश

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ५.०

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४१ ते ४७

ते ११.० क.मी. वेगाने ईशा.य ते आvनेय

ट'के आGण दप
ु ार@ २१ ते २६ ट'के राह@ल.

कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

कमान तापमान १०.० ते १२.० अंश सेG?सअस राह@ल.

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी५.० ते ७.० क.मी. वेगाने

हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते ८० ट'के आGण दप
ु ार@ १९

दशेने वाह@ल.

आvनेय ते दG,ण दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २७.०

ते ५३ ट'के राह@ल.

ते २८.० अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान ११.० ते

बीड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

१२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३७

राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी मयम ःवपाचा

ते ४४ ट'के आGण दप
ु ार@ २० ते २५ ट'के राह@ल.

पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.० ते १३.०

नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ

क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल

राह@ल. वारा ताशी ४.० ते ८.० क.मी. वेगाने पुव ते

तापमान २८.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण कमान

आvनेय

अंश

तापमान १२.० ते १९.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील

सेG?सअस आGण कमान तापमान ९.० ते ११.० अंश

आि ता सकाळ@ ४१ ते ८१ ट'के आGण दप
ु ार@ २३ ते ४९

सेG?सअस राह@ल. हवेतील आिता सकाळ@ ४३ ते ५२

ट'के राह@ल.

ट'केआGण दप
ु ार@ २१ ते २७ट'के राह@ल.

हं गोली Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

लातुर

दशेने

वाह@ल.

Gज?हयामये

या

कमाल

तापमान

आठवडयात

३०.०

आकाश

अंशतः

ढगाळ राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी हलका

ढगाळ राह@ल. वारा ताशी ६.० ते ९.० क.मी. वेगाने पुव

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ८.०

ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल तापमान २८.० ते २९.०

ते १२.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल.

अंश सेG?सअस आGण कमान तापमान १३.० ते १४.०

कमाल तापमान २७.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण

अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते

कमान तापमान १२.० ते १४.० अंश सेG?सअस राह@ल.

५५ ट'केआGण दप
ु ार@ २० ते ३० ट'के राह@ल.

हवेतील आि ता सकाळ@ ३४ ते ८६ ट'के आGण दप
ु ार@ २२
ते ४७ ट'के राह@ल.

238 H¥$fr hdm_mZ g„m n{ÌH$m g§J«h

जालना Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः

हवेतील आिता सकाळ@ ३७ ते ८३ ट'के आGण दप
ु ार@ २२

ढगाळ राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी मयम

ते ४९ ट'केराह@ल. (३०/
३०/१२/
१२/२०१४)
२०१४)

ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी८.०
ते १७.० क.मी. वेगाने पुव ते आगनेय दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २७.० ते २८.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान ११.० ते १८.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ३८ ते ८१ ट'केआGण दप
ु ार@ २०
ते ५२ ट'के राह@ल.
लातुर

Gज?हयामये

या

आठवडयात

आकाश

अंशतः

ढगाळ राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी मयम
ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.०
ते १२.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २८.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १३.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल.
हवेतील आि ता सकाळ@ ४८ते ८३ ट'केआGण दप
ु ार@ २७
ते ४८ ट'के राह@ल.
नांदेड Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः ढगाळ
राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी हलका ःवपाचा
पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ८.० ते १२.०
क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल. कमाल
तापमान २९.० ते ३०.० अंश सेG?सअस आGण कमान
तापमान १०.० ते १२.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@ ३९ ते ८६ ट'केआGण दप
ु ार@ २३ते
४७ट'के राह@ल.
उःमानाबाद Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी मयम
ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.०
ते १४.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेय दशेने वाह@ल.
कमाल

तापमान

२९.०अंश

सेG?सअस

आGण

कमान

तापमान १२.० ते १४.० अंश सेG?सअस राह@ल. हवेतील
आि ता सकाळ@४९ते ७९ ट'केआGण दप
ु ार@ २९ ते ४५
ट'के राह@ल.
परभणी Gज?हयामये या आठवडयात आकाश अंशतः
ढगाळ राहुन दनांक ०१ ते ०३ जानेवार@ रोजी मयम
ःवपाचा पाऊस पड"याची श'यता आहे . वारा ताशी ९.०
ते १३.० क.मी. वेगाने पुव ते आvनेयदशेने वाह@ल.
कमाल तापमान २८.० ते २९.० अंश सेG?सअस आGण
कमान तापमान १२.० ते १५.० अंश सेG?सअस राह@ल.
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