
�ामीण कृिष मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

आईईएआर �रसच� जिटल NEH �े� को लागी
Umiam, बारापानी

कृिष िव�ान परामश� बुलेिटन
िमित : 30-03-2021

उ�र िज�ा (िस��म) मौसमको पूवा�नुमान - जारी ग�रएको :2021-03-30 ( मा� ८:३० स� भारतीय मानक समय
(आइ.एस.िट) अक� िदन स� रह�छ  )

िवशेष स�ाह� 2021-03-31 2021-04-01 2021-04-02 2021-04-03 2021-04-04

वषा�पािन (िम.मी) 10.0 35.0 35.0 8.0 4.0

अिधकतम तापमान (°C) 19.0 20.0 20.0 21.0 21.0

�ूनतम तापमान (°C) 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

सापे� आ��ता १ 90 92 92 90 90

सापे� आ��ता २ 76 78 80 76 74

हावाको गित (िकमी �ित घ�ा) 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0

हावाको िदशा (िड�ी) 150 200 180 140 110

�ाउड कभर (ओ�ा ) 8 8 8 7 6
 

मौसम सारांश/सजग :
 
आकाशमा बादल रहनेछ र म�म वषा�को स�ावनाह� आउँदो ५ िदनमा ग�रएकोछ; य�िप पिछ�ा ितन िदनमा
14.0 िमलीमीटर वषा� रेकड� ग�रयो। अिधकतम ताप�म 20.0-26.0 िड�ी से��यस व�रप�र रेकड� ग�रएको िथयो र
�ूनतम तापमान 9.0-10.2 िड�ी से��यस पिछ�ा ितन िदनस� रेकड� ग�रएको िथयो। वायु गित 2-3 िकलोिमटर
�ित घ�ा आउँदो पाचँ िदनमा उ�र-पूव� िदशाबाट �ाय: उड्ने अपे�ा ग�रएको छ। 4 अि�ल दे�ख 10
अि�लस�को अविधमा सामा� वषा� 5.32 िमिलिमटर: ��छ, जुन 3.69 िमिलिमटर �ने अनुमान ग�रएको छ जुन
सामा� मानभ�ा 44.03 % ��थान ��छ।
 

सामा� स�ाह� :
 
म�म वषा�को स�ावना भएकोले िकसानह�लाई उनीह�को खेतमा पानीको िनकासी सुिवधा रा�े र सबै
पाकेको बाली काट्ने स�ाह िदइ�छ।
 

सामा� स�ाह� एसएमएस स�ाह� :
 
िनर�र पानीको परेर वत�मान मौसममा सो�ट रट रोग �ने धेरै अनुकूल छ; पया�� नािल बनाएर जािमएको पानी
हटाउनुहोस्।

बाली Akhannaba Paotak:
 
बाली बाली Akhannaba Paotak

मकै आउँदो पाँच िदनमा म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �नाले िकसानह�लाई मकै रो�े लाइनको अ�मा
लामो नाला बनाउने स�ाह दी�छ र साथै, आउने िदनमा कुनै �े नगरनुहोस भिन स�ाह दी�छ।

अदुवा आउँदो पाँच िदनमा म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �नाले िकसानह�लाई मकै रो�े लाइनको अ�मा
लामो नाला बनाउने स�ाह दी�छ र साथै, आउने िदनमा कुनै �े नगरनुहोस भिन स�ाह दी�छ।



बागवानी Akhannaba Paotak:
 
बागवानी बागवानी Akhannaba Paotak

म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �ने भएकोले िकसानलाई डले खोरसािन पाचँ िदनसमा नरोपने
स�ाह दी�छ।

कुखुरा पालन Akhannaba Paotak:
 
कुखुरा
पालन कुखुरा पालन Akhannaba Paotak

कुखरा तापमानलाई अचानक ड� पबाट जनावरह�लाई बचाउन, रातमा जनावरह�लाई खोरमा छोपेर
रा�नुहोस्। जनावरको खोरमा सु�ा घाँस ओछयाउनुस र समयमा बदिलने गनु�पद�छ ।

अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak:
 
अ� (माटो /
जिमन तयारी) अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak

सामा� स�ाह फलफूल �ने �खह� ज�ै पपीता, केरा, तरकारीह�, टमाटर, आिद फसल िब�वाह�लाई
बासको थाङरा लगाएर िनर�र वषा� र बतास चलेको समयमा जोगाउनुस।



�ामीण कृिष मौसम सेवा
भारत मौसम िवभाग

आईईएआर �रसच� जिटल NEH �े� को लागी
Umiam, बारापानी

कृिष िव�ान परामश� बुलेिटन
िमित : 30-03-2021

पूव� िज�ा (िस��म) मौसमको पूवा�नुमान - जारी ग�रएको :2021-03-30 ( मा� ८:३० स� भारतीय मानक समय (आइ.एस.िट)
अक� िदन स� रह�छ  )

िवशेष स�ाह� 2021-03-31 2021-04-01 2021-04-02 2021-04-03 2021-04-04

वषा�पािन (िम.मी) 35.0 12.0 8.0 0.0 0.0

अिधकतम तापमान (°C) 14.0 14.0 17.0 18.0 20.0

�ूनतम तापमान (°C) 10.0 9.0 9.0 10.0 10.0

सापे� आ��ता १ 90 92 92 82 76

सापे� आ��ता २ 78 80 80 68 64

हावाको गित (िकमी �ित घ�ा) 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0

हावाको िदशा (िड�ी) 40 70 50 40 30

�ाउड कभर (ओ�ा ) 8 8 8 7 5
 

मौसम सारांश/सजग :
 
आकाशमा बादल रहनेछ र म�म वषा�को स�ावनाह� आउँदो ५ िदनमा ग�रएकोछ; य�िप पिछ�ा ितन िदनमा
0.0 िमलीमीटर वषा� रेकड� ग�रयो। अिधकतम ताप�म 17.6-20.8 िड�ी से��यस व�रप�र रेकड� ग�रएको िथयो र
�ूनतम तापमान 11.4-12.7 िड�ी से��यस पिछ�ा ितन िदनस� रेकड� ग�रएको िथयो। वायु गित 2-3
िकलोिमटर �ित घ�ा आउँदो पाचँ िदनमा उ�र-पूव� िदशाबाट �ाय: उड्ने अपे�ा ग�रएको छ।
 

सामा� स�ाह� :
 
म�म वषा�को स�ावना भएकोले िकसानह�लाई उनीह�को खेतमा पानीको िनकासी सुिवधा रा�े र सबै
पाकेको बाली काट्ने स�ाह िदइ�छ।
 

सामा� स�ाह� एसएमएस स�ाह� :
 
िनर�र पानीको परेर वत�मान मौसममा सो�ट रट रोग �ने धेरै अनुकूल छ; पया�� नािल बनाएर जािमएको पानी
हटाउनुहोस्।

बाली Akhannaba Paotak:
 
बाली बाली Akhannaba Paotak

मकै आउँदो पाँच िदनमा म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �नाले िकसानह�लाई मकै रो�े लाइनको अ�मा
लामो नाला बनाउने स�ाह दी�छ र साथै, आउने िदनमा कुनै �े नगरनुहोस भिन स�ाह दी�छ।

अदुवा आउँदो पाँच िदनमा म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �नाले िकसानह�लाई मकै रो�े लाइनको अ�मा
लामो नाला बनाउने स�ाह दी�छ र साथै, आउने िदनमा कुनै �े नगरनुहोस भिन स�ाह दी�छ।

बागवानी Akhannaba Paotak:



 
बागवानी बागवानी Akhannaba Paotak

म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �ने भएकोले िकसानलाई डले खोरसािन पाचँ िदनसमा नरोपने
स�ाह दी�छ।

कुखुरा पालन Akhannaba Paotak:
 
कुखुरा
पालन कुखुरा पालन Akhannaba Paotak

कुखरा तापमानलाई अचानक ड� पबाट जनावरह�लाई बचाउन, रातमा जनावरह�लाई खोरमा छोपेर
रा�नुहोस्। जनावरको खोरमा सु�ा घाँस ओछयाउनुस र समयमा बदिलने गनु�पद�छ ।

अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak:
 
अ� (माटो /
जिमन तयारी) अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak

सामा� स�ाह फलफूल �ने �खह� ज�ै पपीता, केरा, तरकारीह�, टमाटर, आिद फसल िब�वाह�लाई
बासको थाङरा लगाएर िनर�र वषा� र बतास चलेको समयमा जोगाउनुस।
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Print Page
�ामीण कृिष मौसम सेवा

भारत मौसम िवभाग
खा� सुर�ा र कृिष िवकास िवभाग

Tadong

कृिष िव�ान परामश� बुलेिटन
िमित : 30-03-2021

दि�ण िज�ा (िस��म) मौसमको पूवा�नुमान - जारी ग�रएको :2021-03-30 ( मा� ८:३० स� भारतीय मानक समय
(आइ.एस.िट) अक� िदन स� रह�छ  )

िवशेष स�ाह� 2021-03-31 2021-04-01 2021-04-02 2021-04-03 2021-04-04

वषा�पािन (िम.मी) 2.0 8.0 4.0 0.0 0.0

अिधकतम तापमान (°C) 16.0 20.0 20.0 21.0 22.0

�ूनतम तापमान (°C) 12.0 12.0 12.0 11.0 11.0

सापे� आ��ता १ 90 90 90 78 70

सापे� आ��ता २ 76 78 78 62 56

हावाको गित (िकमी �ित घ�ा) 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0

हावाको िदशा (िड�ी) 50 70 30 30 30

�ाउड कभर (ओ�ा ) 7 8 7 5 4
 

मौसम सारांश/सजग :
 
आकाशमा सामा� �पमा बादल रहनेछ र आउँदो 5 िदनमा ह�ा दे�ख म�म वषा� �ने स�ावनाह� छ।
अिधकतम ताप�म 16-22°C िड�ी से��यसको आसपास �नेछ तर �ूनतम ताप�म 11-12°C िड�ी
से��यसको आसपास रहनेछ। हवाको गित 1-3 िकमी �ित घ�ा उ�र पूव� िदशाबाट उड्ने पुव� अनुमान ग�रऐको
छ। साथै िस��म पि�म बंगालको लािग आईएमडी �ारा उ�� िव�ा�रत दायरा पूवा�नुमान (ERF) अनुसार र 4
अ�ैलदे�ख 10 अ�ैल 2021 स� उपिवभाग; वा�िवक सा�ािहक वषा�को पूवा�नुमान 5.32 िमिलिमटर र सामा�
3.69 िमिलिमटर छ, र % DEP 44.03 छ। �सप�ात एक ह�ाको अविधमा �े�ले सामा� भ�ा धेरै वषा� �ा� गन�
स�ावना छ अथा�त 4 अ�ैलदे�ख 10 अ�ैल 2021 को बीचमा।
 

सामा� स�ाह� :
 
45 बष� दे�ख मािथका ���ह�लाई आ�नु निजकका �ा� के�ह�मा गयेर कोिभड़-19 भे��न िलने स�ाह
दी�छै। र कृपया तपाईंह� घरको बािहर जाँदा िव� �ा� संगठनले िनमा�न ग�रएका कोिभड़-19 SOP को पालन
गनु�होस्।
 

सामा� स�ाह� एसएमएस स�ाह� :
 
िनर�र ��र बतास मैसम बाट जोगा�नुको फलफूल �ने �खह� ज�ै मेवा, केरा र तरकारीका लहराह�लाई
बरदैगरेको बालीनाली । िब�वाह�मा सहयोगको िलाग थाङा �दन गनु�होस।

बाली Akhannaba Paotak:
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बाली बाली Akhannaba Paotak

मकै

आउँदो 5 िदनमा म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �ने �नाले िकसानह�लाई मकै रो�े लाइनको ल�गत
ल� बनाउने स�ाह दी�छ। साथै, आउने अ� िदनका लािग कुनै �े �यग अनु�योगह� रो�ुहोस्।जहाँ
मकैको रो�े काम सिकएको छैन तर इ�तम माटोको ओसको ��थितमा वषा� �ा� भएपिछ रो�े काम
गनु�पछ� ।

अदुवा आउँदो 5 िदनमा म�म वषा�को स�ावना �ने भएकोले िकसानह�लाई अदुवा रो�े लाइनको ल�वत ल�
बनाउने स�ाह दी�छ। साथै, आउने अ� िदनका लािग कुनै �े �यग अनु�योगह� रो�ुहोस्।

बागवानी Akhannaba Paotak:
 
बागवानी बागवानी Akhannaba Paotak

म�म वषा�को स�ावना �नेले िकसानलाई ड�े खोसा�नी िब�वा रो�बाट 5 िदन रो� स�ाह दी�छौ।

अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak:
 
अ� (माटो /
जिमन तयारी) अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak

सामा� स�ाह िनर�र वषा�को साथ वत�मान मौसम नरम रट रोगको लािग धेरै अनुकूल छ; �े�बाट पानीको
िन�� पया�� िनकासी �ानल �दान गनु�होस्।
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Print Page
�ामीण कृिष मौसम सेवा

भारत मौसम िवभाग
खा� सुर�ा र कृिष िवकास िवभाग

Tadong

कृिष िव�ान परामश� बुलेिटन
िमित : 30-03-2021

पि�म िज�ा (िस��म) मौसमको पूवा�नुमान - जारी ग�रएको :2021-03-30 ( मा� ८:३० स� भारतीय मानक समय
(आइ.एस.िट) अक� िदन स� रह�छ  )

िवशेष स�ाह� 2021-03-31 2021-04-01 2021-04-02 2021-04-03 2021-04-04

वषा�पािन (िम.मी) 6.0 15.0 10.0 0.0 0.0

अिधकतम तापमान (°C) 15.0 19.0 19.0 20.0 20.0

�ूनतम तापमान (°C) 10.0 9.0 9.0 8.0 8.0

सापे� आ��ता १ 60 79 73 60 35

सापे� आ��ता २ 36 27 49 31 13

हावाको गित (िकमी �ित घ�ा) 8.0 2.0 10.0 11.0 11.0

हावाको िदशा (िड�ी) 310 290 310 320 330

�ाउड कभर (ओ�ा ) 2 4 4 1 0
 

मौसम सारांश/सजग :
 
आकाशमाआंिशक �पले बादल रहनेछ र आउँदो 5 िदनमा ह�ा दे�ख म�म वषा� �ने स�ावनाह� छ।
अिधकतम ताप�म 15-20°C िड�ी से��यसको आसपास �नेछ तर �ूनतम ताप�म 8-10°C िड�ी से��यसको
आसपास रहनेछ। हवाको गित 2-11 िकमी �ित घ�ा उ�र पि�म िदशाबाट उड्ने पुव� अनुमान ग�रऐको छ। साथै
िस��म पि�म बंगालको लािग आईएमडी �ारा उ�� िव�ा�रत दायरा पूवा�नुमान (ERF) अनुसार र 4 अ�ैलदे�ख
10 अ�ैल 2021 स� उपिवभाग; वा�िवक सा�ािहक वषा�को पूवा�नुमान 5.32 िमिलिमटर र सामा� 3.69
िमिलिमटर छ, र % DEP 44.03 छ। �सप�ात एक ह�ाको अविधमा �े�ले सामा� भ�ा धेरै वषा� �ा� गन�
स�ावना छ अथा�त 4 अ�ैलदे�ख 10 अ�ैल 2021 को बीचमा।
 

सामा� स�ाह� :
 
45 बष� दे�ख मािथका ���ह�लाई आ�नु निजकका �ा� के�ह�मा गयेर कोिभड़-19 भे��न िलने स�ाह
दी�छै। र कृपया तपाईंह� घरको बािहर जाँदा िव� �ा� संगठनले िनमा�न ग�रएका कोिभड़-19 SOP को पालन
गनु�होस्।
 

सामा� स�ाह� एसएमएस स�ाह� :
 
िनर�र ��र बतास मैसम बाट जोगा�नुको फलफूल �ने �खह� ज�ै मेवा, केरा र तरकारीका लहराह�लाई
बरदैगरेको बालीनाली । िब�वाह�मा सहयोगको िलाग थाङा �दन गनु�होस।

बाली Akhannaba Paotak:
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बाली बाली Akhannaba Paotak

मकै

आउँदो 5 िदनमा म�मदे�ख भारी वषा�को स�ावना �ने �नाले िकसानह�लाई मकै रो�े लाइनको ल�गत
ल� बनाउने स�ाह दी�छ। साथै, आउने अ� िदनका लािग कुनै �े �यग अनु�योगह� रो�ुहोस्।जहाँ
मकैको रो�े काम सिकएको छैन तर इ�तम माटोको ओसको ��थितमा वषा� �ा� भएपिछ रो�े काम
गनु�पछ� ।

अदुवा आउँदो 5 िदनमा म�म वषा�को स�ावना �ने भएकोले िकसानह�लाई अदुवा रो�े लाइनको ल�वत ल�
बनाउने स�ाह दी�छ। साथै, आउने अ� िदनका लािग कुनै �े �यग अनु�योगह� रो�ुहोस्।

बागवानी Akhannaba Paotak:
 
बागवानी बागवानी Akhannaba Paotak

म�म वषा�को स�ावना �नेले िकसानलाई ड�े खोसा�नी िब�वा रो�बाट 5 िदन रो� स�ाह दी�छौ।

अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak:
 
अ� (माटो /
जिमन तयारी) अ� (माटो / जिमन तयारी) Akhannaba Paotak

सामा� स�ाह िनर�र वषा�को साथ वत�मान मौसम नरम रट रोगको लािग धेरै अनुकूल छ; �े�बाट पानीको
िन�� पया�� िनकासी �ानल �दान गनु�होस्।


