
                                                  �ामीण कृ	ष मौसम सेवा (जी.के.एम.एस.) 

र�जनल �रसच� �टेशन (पहाड़ी अंचल) 

उ$र बंगा कृ	ष 	व'व	व(यालय 

का*ल+पागं िज-ला – ७३४३०१ 

पि'चम बंगाल 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            4दनक : ११ मई, २०२१ 

                                                                 ए�ोमेट स-लाहकार बुले4टन दा ज लगदा ज लगदा ज लगदा ज लग िज-ला  
(बुलेिटन पहाडी �े�को िन��)                              पूवा�नुमानको अविध : १२ मई दे�ख १६ मई, २०२१                                                                                                                                                             

	वगत चार4दनको मह=वपणू� मौसमको ि�थ@त 

बाष� (*म.*म) अAधकतम तापमान (°C) @न+न तापमान (°C) सापेE आG�ता (%) 
०७.०५.२१ ०८.०५.२१ ०९.०५.२१ १०.०५.२१ ०७.०५.२१- १०.०५.२१ ०७.०५.२१- १०.०५.२१ ०७.०५.२१- १०.०५.२१ 

१.६ ५.८ ०.० ०.० १६-१८ ११-१२ ७४-९९ 
मौसमको पूवा�नुमान आगामी पाँच 4दनको @नि+त  

बाष� :  आगामी १२ मई दे�ख १४ मईको िदन मा�यम बषा� हुने अ�न १५ र १६ मईको �दन ह�का बषा� हुन ेपूवा�नुमान ग�रएको छ। आगामी ५ िदनमा कुल 
५०.० म॰म वषा� "ने पूवा�नुमान ग�रएको छ। 

बादल: : आगामी  १२ र १३ मईको िदन आकाशमा मु%त बादल रहने, १४ मईको िदन आकाशमा ह)ा बादल रहने, १५ मईको िदन आकाश मु%त सफा रहने 
अिन १६  मईको िदन आकाश पुरा सफा रहने पूवा�नुमान ग�रएको छ। 

अAधकतम तापमान : आगामी ५ �दनमा अ�धकतम तापमान १५.०°C दे"ख १७.०°C रहने छ । 
@न+न तापमान : आगामी ५ �दनमा �न)न तापमान १०.०°C दे"ख १२.०°C रहने छ । 

अAधOतम आG�ता : आगामी ५ िदनमा अिधकतम ७६-८८ % रहने छ । 

@न+न आG�ता : आगामी ५ िदनमा िन4 आ5�ता ५४-६१ % रहने छ । 
हावा : आगामी ०८ र ०९ मईको �दन द./णी �दशाबाटा, ०१० र ११ मईको �दन द./ण-पूव7 �दशाबाटा अ�न १२ मईको �दन उ9र: �दशाबाटा 

हावा कुल ९.४-१०.७ <कलोमीटर =�त घ?टाको दरमा बहने स)भावना गBरएको छ।  
 

साPता4हक वषा� अ@न तापमाQाको पूवा�नुमान:  
आईएमडी अनसुार, पिFचम बंगाल र IसिJकम उप-KडIभजनको �नि)त MवNताBरत दवुारा पूवा�नुमान (ERF) अनुसार, १२ मई दे"ख १८ मई, २०२१ स)म; वाNतMवक 
साPता�हक वषा� ७.६२ Iममी र सामाQय १०.२० Iममी छ अ�न %  DEP -२५.२९ पूवा�नुमान गBरएकोछ. वाNतMवक साPता�हक अ�धकतम तापमानको पूवा�नुमान 
३१.११°C र सामाQय ३०.९७°C अ�न Mवसंग�त ०.१५°C. वाNतMवक साPता�हक �न)न तापमानको पूवा�नुमान २०.६०°C र सामाQय २०.८४°C अ�न Mवसंग�त -०.२४°C.  
यस /ेRमा (१२ मई अ=ैल दे"ख १८ मई, २०२१) आगामी एक हPताको अव�धमा सामाRय भRदा कम वषा� हुन,े अAधकतम तापमान अ�न @न+न तापमाQा सामाRय 
रहने स)भावना गBरएको छ। 

मौसम आधा�रत ए�ोमेTोलोगीकल स-लाहहU 

Vमुख 
बाल�नाल� 

समय कैरा र 
रोग 

उपदेशक 

सामाRय - - 

NOAA/VIRS/BLENDED अनुसार समV हPता संWया १८ (०३.०४.२०२१ दे"ख ०६.०५.२०२१) मा अQZय हुने 
दािज�Iलगं िज�लामा कृMषको /मता म�यम छ साथै एस.पी.आई अनुसार (०८ अ=ैल दे"ख ०५ मई, २०२१) यस 
/ेR ह-का सुeखा �थयो। दािज�Iलगं िज�ला /ेRमा आगामी ५ �दनमा कुल ५०.० म॰म बषा� हुने स)भावना 
गBरएको छ। Iसँचाइ, रासाय�नक मलको =योग र N=`ग नगनु�होस। मौसम र कृMष स�लाहकार बुले�टनको ला�ग 
MEGHDOT App=योग गनु�होस।् 

ठूलो अलैची फूल फुलने  भामराको गुड़लाई बाधा नपुe याई उ�चत परगIमलन सु�निFचत गन� अलैची बार: सफा राfुहोस।् 

सुंतला 
पौदा बड़ने 
अ�न फल 
लगने  

 
बगgचामा पानी जमा हुनु न�दनुको ला�ग उ�चत नालाको बेवNथापन गनु�होस। बगgचामा झारपातको �नयंRण 
गनु�होस। बगgचामा फेद दलुो पनi <कराको माउको (trunk borer) �नर:/ण गBरनु पछ�। फेद दलुो पनi <कराको 
माउलाई मनु� पछ�। 

मकै पौदा बड़ने फल 
आमm वम� 

कुलोको रख रखाउ गनु�होस। मकै बार:मा रोग अ�न कjरा लाkने घटनामा�थ नजर राfनु होस, Mवशेष गर: फल आमm वम� 
(FAW) नामक कjराको। 
फल आमm वम�ले मकैको पात खाँदा क�टएको-फाटेको, गोलो एवं अंडाकार आकारको Pवाल/दलुो बनाउँछ। यस 
<कराको �नयंRण गन� लाई EMAMECTIN Benzoate 5 SG नामक कjmनाशक @ ०.४ �ाम वा SPINOSAD 45 
EC @ ०.३ एमएल =�त Iलटर पानीमा Iमसएरा N=े गनु�होस। 
मकैको फेदमा माटो हालने अ�न माटो लाई चलाऊने काम गनु�होस। 

अदवुा रोपाई प�छ  
अदवुा बर:मा सो9र/मIलगं (�चलाउनेको पात) �दनु/गनु� होस <कन<क यसले अंकुर बढाउँछ, माटोमा पानी सो�चने 

छमता साथै जैMवक पदाथ�हpको माRा बढाउँदछ। 

ड-ले 
खोरसा�नी रोपाई प�छ 

बोट 
ओइला
उने  

र फेद 
कुहुने 
रोग 

य�द बोट ओइलाउने र फेद कुहुने रोग देखापरेको खडंामा, देखापरने बी�तकै �ढलो नागर: बोटको फेदको माटो 
लाई ४.० �ाम V@त *लटर पानीको दरमा सी.ओ.सी (COC) को घोल बनाएरा Iभजाई �दनहुोस।  
पानी परेको खडंामा सी.ओ.सी बेवहार नगनु� होस। 

पशु पालन 

   

य�द कुखुराpलाई केवल मकै अथवा चामल माR �दइQछ भने, �तनीहrलाई =ोट:न सPल:मेQm जNतो <क 
सोयाबीन, अजोला आ�द �दनुहोस।् 
अंडा �दन प�हले र अंडा �दने sममा, कुखुरालाई MवटाIमन डी (Vit-D )अ�न कैि�सयम सPल:मेQm (Calcium 
supplement) म�हनामा एक चोट: पानी संग �दनुपछ�। (	वटा*मन डी 4दइएको ०३ 4दन प@छ माQ कैि-सयम 
सPल�मेRs 4दनुपछ�) 

       (Dr. Anwesh Rai)                                                                                                                                               (Dr. Koushik Roy) 
             Agrometeorologist                                                                                                                                                         Nodal Officer 
Toll free call :    18001801717 
e-mail :   agrometkpg@yahoo.co.in, amfukalimpong@hotmail.com      Copy to All India Radio (Kurseong), Himalayadarpan, Sunakhari Samachar    
 

 

 

 



                                                  �ामीण कृ	ष मौसम सेवा (जी.के.एम.एस.) 

र�जनल �रसच� �टेशन (पहाड़ी अंचल) 

उ$र बंगा कृ	ष 	व'व	व(यालय 

का*ल+पागं िज-ला – ७३४३०१ 

पि'चम बंगाल 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            4दनक : ११ मई, २०२१ 

                                                                 ए�ोमेट स-लाहकार बुले4टन किल प गकिल प गकिल प गकिल प ग िज-ला  
(बुलेिटन पहाडी �े�को िन��)                              पूवा�नुमानको अविध : १२ मई दे�ख १६ मई, २०२१                                                                                                                                                             

	वगत चार4दनको मह=वपणू� मौसमको ि�थ@त 

बाष� (*म.*म) अAधकतम तापमान (°C) @न+न तापमान (°C) सापेE आG�ता (%) 
०७.०५.२१ ०८.०५.२१ ०९.०५.२१ १०.०५.२१ ०७.०५.२१- १०.०५.२१ ०७.०५.२१- १०.०५.२१ ०७.०५.२१- १०.०५.२१ 

१.० २.० ०.४ ०.० २१-२४ १४-१४ ७७-९९ 
मौसमको पूवा�नुमान आगामी पाँच 4दनको @नि+त  

बाष� :  आगामी १२ मई दे�ख १४ मईको िदन मा�यम बषा� हुने अ�न १५ र १६ मईको �दन ह�का बषा� हुन ेपूवा�नुमान ग�रएको छ। आगामी ५ िदनमा कुल 
५०.० म॰म वषा� "ने पूवा�नुमान ग�रएको छ। 

बादल: : आगामी  १२ र १३ मईको िदन आकाशमा मु%त बादल रहने, १४ मईको िदन आकाशमा ह)ा बादल रहने, १५ मईको िदन आकाश मु%त सफा रहने 
अिन १६  मईको िदन आकाश पुरा सफा रहने पूवा�नुमान ग�रएको छ। 

अAधकतम तापमान : आगामी ५ �दनमा अ�धकतम तापमान २२.०°C दे"ख २३.०°C रहने छ । 
@न+न तापमान : आगामी ५ �दनमा �न)न तापमान १४.०°C दे"ख १६.०°C रहने छ । 

अAधOतम आG�ता : आगामी ५ िदनमा अिधकतम ८२-९१ % रहने छ । 

@न+न आG�ता : आगामी ५ िदनमा िन4 आ5�ता ४७-५८ % रहने छ । 
हावा : आगामी १२, १३, १५ र १६ मईको �दन द./णी �दशाबाटा अ�न १५ मईको �दन पूव7 �दशाबाटा हावा कुल ६.१-८.३ <कलोमीटर =�त घ?टाको 

दरमा बहने स)भावना गBरएको छ।  
 

साPता4हक वषा� अ@न तापमाQाको पूवा�नुमान:  
आईएमडी अनसुार, पिFचम बंगाल र IसिJकम उप-KडIभजनको �नि)त MवNताBरत दवुारा पूवा�नुमान (ERF) अनुसार, १२ मई दे"ख १८ मई, २०२१ स)म; वाNतMवक 
साPता�हक वषा� ७.६२ Iममी र सामाQय १०.२० Iममी छ अ�न %  DEP -२५.२९ पूवा�नुमान गBरएकोछ. वाNतMवक साPता�हक अ�धकतम तापमानको पूवा�नुमान 
३१.११°C र सामाQय ३०.९७°C अ�न Mवसंग�त ०.१५°C. वाNतMवक साPता�हक �न)न तापमानको पूवा�नुमान २०.६०°C र सामाQय २०.८४°C अ�न Mवसंग�त -०.२४°C.  
यस /ेRमा (१२ मई अ=ैल दे"ख १८ मई, २०२१) आगामी एक हPताको अव�धमा सामाRय भRदा कम वषा� हुन,े अAधकतम तापमान अ�न @न+न तापमाQा सामाRय 
रहने स)भावना गBरएको छ। 

मौसम आधा�रत ए�ोमेTोलोगीकल स-लाहहU 

Vमुख 
बाल�नाल� 

समय कैरा र 
रोग 

उपदेशक 

सामाRय - - 

NOAA/VIRS/BLENDED अनुसार समV हPता संWया १८ (०३.०४.२०२१ दे"ख ०६.०५.२०२१) मा अQZय हुने 
कIलमपtग िज�लामा कृMषको /मता म�यम छ साथै एस.पी.आई अनुसार (०८ अ=ैल दे"ख ०५ मई, २०२१) यस 
/ेR ह-का सुeखा �थयो। कIलमपtग िज�ला /ेRमा आगामी ५ �दनमा कुल ५०.० म॰म बषा� हुने स)भावना गBरएको 
छ। Iसँचाइ, रासाय�नक मलको =योग र N=`ग नगनु�होस। मौसम र कृMष स�लाहकार बुले�टनको ला�ग 
MEGHDOT App=योग गनु�होस।् 

ठूलो अलैची फूल फुलने  भामराको गुड़लाई बाधा नपुe याई उ�चत परगIमलन सु�निFचत गन� अलैची बार: सफा राfुहोस।् 

सुंतला 
पौदा बड़ने 
अ�न फल 
लगने  

 
बगgचामा पानी जमा हुनु न�दनुको ला�ग उ�चत नालाको बेवNथापन गनु�होस। बगgचामा झारपातको �नयंRण 
गनु�होस। बगgचामा फेद दलुो पनi <कराको माउको (trunk borer) �नर:/ण गBरनु पछ�। फेद दलुो पनi <कराको 
माउलाई मनु� पछ�। 

मकै पौदा बड़ने फल 
आमm वम� 

कुलोको रख रखाउ गनु�होस। मकै बार:मा रोग अ�न कjरा लाkने घटनामा�थ नजर राfन ुहोस, Mवशेष गर: फल आमm वम� 
(FAW) नामक कjराको। 
फल आमm वम�ले मकैको पात खाँदा क�टएको-फाटेको, गोलो एवं अंडाकार आकारको Pवाल/दलुो बनाउँछ। यस 
<कराको �नयंRण गन� लाई EMAMECTIN Benzoate 5 SG नामक कjmनाशक @ ०.४ �ाम वा SPINOSAD 45 
EC @ ०.३ एमएल =�त Iलटर पानीमा Iमसएरा N=े गनु�होस। 
मकैको फेदमा माटो हालने अ�न माटो लाई चलाऊने काम गनु�होस। 

अदवुा रोपाई प�छ  
अदवुा बर:मा सो9र/मIलगं (�चलाउनेको पात) �दनु/गनु� होस <कन<क यसले अंकुर बढाउँछ, माटोमा पानी सो�चने 

छमता साथै जैMवक पदाथ�हpको माRा बढाउँदछ। 

ड-ले 
खोरसा�नी रोपाई प�छ 

बोट 
ओइला
उने  

र फेद 
कुहुने 
रोग 

य�द बोट ओइलाउने र फेद कुहुने रोग देखापरेको खडंामा, देखापरने बी�तकै �ढलो नागर: बोटको फेदको माटो 
लाई ४.० �ाम V@त *लटर पानीको दरमा सी.ओ.सी (COC) को घोल बनाएरा Iभजाई �दनहुोस।  
पानी परेको खडंामा सी.ओ.सी बेवहार नगनु� होस। 

पशु पालन 

   

य�द कुखुराpलाई केवल मकै अथवा चामल माR �दइQछ भने, �तनीहrलाई =ोट:न सPल:मेQm जNतो <क 
सोयाबीन, अजोला आ�द �दनुहोस।् 
अंडा �दन प�हले र अंडा �दने sममा, कुखुरालाई MवटाIमन डी (Vit-D )अ�न कैि�सयम सPल:मेQm (Calcium 
supplement) म�हनामा एक चोट: पानी संग �दनुपछ�। (	वटा*मन डी 4दइएको ०३ 4दन प@छ माQ कैि-सयम 
सPल�मेRs 4दनुपछ�) 

       (Dr. Anwesh Rai)                                                                                                                                               (Dr. Koushik Roy) 
             Agrometeorologist                                                                                                                                                         Nodal Officer 
Toll free call :    18001801717 
e-mail :   agrometkpg@yahoo.co.in, amfukalimpong@hotmail.com      Copy to All India Radio (Kurseong), Himalayadarpan, Sunakhari Samachar    
 

 

 

 

 


