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वसस: 3, क्रम- २२६, २०२१/मंगळवाि    वेळ  : .3.3 P.M   तािीक:०५  ओक्टोबर , २०२१ 
फाट्लल्हया आठवड्याचो हवामान सािांश ( 30.09.2021 

to 04.10.2021 ) 

हवामानाचे ननकश हवामान अदंाि 

( 06.10.2021 to 10.10.2021 ) 
30 01 02 03 04 Date 06 07 08 09 10 

17 0.0 0.0 7.0 2.0 Rainfall (mm) 64 70 13 8 12 

29.0 31.0 31.4 31.4 31.8 Max. Temp. (°C) 32 33 33 33 33 

23.5 24.5 25.4 23.4 23.6 Min. Temp. (°C) 25 25 26 26 25 

     
Cloud cover 

(Octa) 
6 7 8 8 7 

93 93 95 95 92 Max. RH (%) 90 93 95 95 91 

73 67 77 72 73 Min. RH (%) 58 59 75 88 70 

4.9 4.0 3.6 4.2 4.5 
Wind 
Speed(km/h) 

5 6 6 6 5 

     Wind direction (°) 57 116 144 118 124 

गेल्हया आठवड्यात िनेु गोय स्टेशनाचेि पाऊस )मममी( पाऊस )मममी(०१/०१/२०२१ त ेआज़ पयतं 

26.0  mm 3543.7 mm 

हवामानाचो 
सािांश/ 
चेतावनी 

 ५,७,८ आणि ९ ओक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात खूपशा िागयाांचेर हलको त ेमध्यम पाऊस/गडगडाट  
िावपाची खूप शक्यता आसा॰ 

 ६ ओक्टोबर २०२१ जिल्ह्यात खूपशा िागयाांचेर  हलको त ेमध्यम पाऊस/गडगडाट िावपाची 
शक्यता आसा॰ 

 ५ आणि ६ ओक्टोबर २०२१ वेगळ्या िागयाांचेर मसुळधार पाऊस िावपाची शक्यता आसा॰ 
 ८ आणि ९ ऑक्टोबर २०२१  हवामानाची कसलीच चेतावनी ना॰ 
 

ववस्तारित 
पावसाचा अदंाि 

Week १(१ ओक्टोबर त े७ ओक्टोबर) 
● उत्तर गोवा आणि दणिि गोवा णिल्ह्यात पावसाचे प्रमाि सामान्य उरपाची शक्यता  आसा॰ 

● कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 
Week २ (८ ओक्टोबर त े१४ ओक्टोबर) 
● उत्तर गोयां आणि दक्षिि गोयान अधधक प्रमािान पावस िावपाची शक्यता आसा॰ 
●  कमाल आणि ककमान तापमान सामान्य उरपाची शक्यता आसा॰ 

 

सामान्य सल्हला 
 ५ आणि ६ ओक्टोबर २०२१ वेगळ्या िागयाांचेर मसुळधार पाऊसाचो अांदाज़ आसा॰ त्याखाततर 

फुड्चे २ ददसाांखाततर रसायनाांचो वापर टाळा॰ 

एसमएस 

 ५, ६ आणि ७ ऑक्टोबर २०२१ ददसा काय दिकािी वीि पडपाची शक्यता आसा॰  
 उगड्या िागयार ,झाडापोनाक आणि उच आसलेल्हया कसल्हयात वस्तपूोना  आश्रय घेव नाकात॰ 
 वविेच्या सतकक तके दाममनी ऍपचो पायलीच वापर करून िीवनाच ेआणि मालमत्तचेे  नकुसान 

टाळा॰ 
पपक टप्पा / कीड / िोग सल्हलो 



वायगण भात 

“खिीप िाइस” 

धान्य भि  कापिीच्या 8 त े 10 ददस आधी भात शतेातनू िास्त उदक काड़ून 
उडयात॰ 

 वपकात येल्हल्हया भात वपकाचेर कसलेत  कीटकनाशक/बरुशीनाशक लाग ू
करू नाकात॰  

 हलक्या त ेमध्यम पावसाच्या अांदािाक  लागनू  कापिी केलेले  भात 
सरुक्षित आणि सकु्या िागयार  दोवरात॰  

आंबा 

 
 
 
 

  होपसस 

 पोरन्या आांब्याच्या बागेन, ‘सेंटर ओपेतन ांग ऑपरेशन’ केले िाव  शकता  
िेका लागनू सयूाकचो प्रकाश प्रमाि वाढतलों फुलाांची सांख्या वाडताली 
आणि कीटकाांचो  प्रादभुाकव कमी करू शकता॰  

 तापमान आणि आर्द्कता वाढल्हया कारिाक आांब्याच्या तरण्यों कोमऱयाांचेर  
हॉपरचो  प्रादभुाकव िावां शक्यता ,तकेालागनू  इममडाक्लोवप्रड 0.2 
ममली/मलटर उदकात  दोन फावटी  फवारिी करा॰  

 पयली फवारिी आांब्याक चावरा योवचा वेळार, दसुरी फवारिी पयल्हया 
फवारिीच्या दोन आिवड्याांनी करात॰ 

काि ु

  कािू िाडात (ऑक्टोबर दरम्यान) नवीन पाना योवपाक लागली तने्ना 
“टी मोसककटो बग” ची सांख्यात वाड़ िाता म्हिूनच “टी मोसककटो बग” 
हयाांच्या घटने खाततर कािूच्या बागाकड ेलि ददवपाचो सल्हलो शतेकऱयाक 
ददवपाक येता 

 मममी तिन्नीच्या सहाय्याने तिर्द्ाांमधून ग्रब्स काढा आनी 
क्लोरोपायरीफोस २०मम.ली प्रतत मलटर उदकात ममश्रि करून िाड़ाच्या 
स्टेमाचेर लायात (swabbing) आनीतचेर्द्ावि (2 मलटर) प्रतत झाडाच्या 
मळूाक ददयात (Drenching) कडुतन ांब तले ममली1 मलटर उदकात ककां वा 
कडुमलांबाचा केक ५०० गॅ्रम त े०१ककलो / झाडाक लायात 

सपुारर 

फू्रट रॉट 

(कोलेरोगा) 

 5 वसाकचा झाडाांक ककां वा त्यापेिा िास्त वसाक आसलेल्हया झाडाांक खताांचो  
दसुरा डोस  ददव  शकता॰ यरुरया 210 गॅ्रम, एसएसपी - 1100 गॅ्रम 
आणि म्यरेुट ऑफ पोटॅश 200 गॅ्रम प्रतत झाड लायात॰ 

 सपुाररत फू्रट रॉट (कोलेरोगा) ताब्यात दवरपाक बोडो ममश्राि १% लायात  

नािळ 

बड़ िोट  5 वसाकचा झाडाांक ककां वा त्यापेिा िास्त वसाक आसलेल्हया झाडाांक खताांचो  
दसुरा डोस  ददव  शकता . यरुरया 610 गॅ्रम, एसएसपी - 2475 गॅ्रम 
आणि म्यरेुट ऑफ पोटॅश 1200 गॅ्रम प्रतत झाड लायात॰  

 कळी सडण्यासािी तनयांत्रि उपाय घ्या (1% बोडो ममश्रि फवारिी करा) 
 शतेकऱयाक  माडाची माईट चेर लि डोवरात आिी तचेेर कडुमल ांबाचा 

केक वापर सचुवले िाता  - 5 ककलो/रोपो  करपाक येता॰ 

पशधुन  

 

बेबीसीयोमसस 
 
एफएमडी 

 ऑक्टोबर  २०२1 मध्ये उत्तर गोयात बेबीसीयोमसस िावपाचो धोका खूब 
चड आसा 



 

  प्राण्याांत कीट्यो(दटकाांच्या) प्रभावाचेर तनयांत्रि दवरपाक लागनू 
अ ॅकाररसाईड्सचो तनयममत पिात वापर प्राण्याांच्या शडेमध्ये आनी 
त्याच्या आवततभोवती वा प्राण्याांवयर करप गरिेच े

 ताप आनी कॉफीच्या रांगाचे लघवी (मतू्र) ददसत िाल्हयार प्राण्याांक 
पशवुदै्यकीय रुगिालयात दखयात 

 दधु ददवपी िनावराांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) िावपचो धोका 
ख़ूब आसा. 

 पयल ेलसीकरि ४ मदहन्याच्या वपरायेचेर  करात त्याच्या उपरात ६ 
मदहन्याांतनू एकदा लसीकरिाच ेअनसुरि करात (फेब्रवुारी त ेमाचक आनी  
ऑगस्ट त ेसप्टेंबर या मदी) 

मासेमािी 

  तळ्यान िास्तीच ेअसलेले उदक सोडून ददउन २-२.५ मी. उदक राखच े
 नाका आसलेले नसु्त/ेकुल्हल्हयो काडून उडयात 
  नसु्त्याची ल्हहान वपला (fish seed) ८०-१००mm वाढीची  (कटला, रोहू, 

कॉमन कापक हेतनू अशें करपा िाता) प्रतत हेक्टर ५००० आसची.  
 खाि ददतना तीतनू शेंगदाण्याची पेंड आणि भसुो हेंचे प्रमाि १:१ अशें 

दवरप िेंच ेएकत्रत्रत विन तळ्यातल्हया नसु्त्याच्या विनाच्या ८-१०% 
िातले हेधच काळिी घेवप 
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