
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Mobile Advisory ----- 

 

Name:  MGM’s KVK 

Level:   State Level 

Department:   KVK 

Sector:   AGRICULTURE 

Designation:  Programme 
Coordinator 

Advisory Sent: 106 

Farmers 
Benefitted: 

10799597 

SNo. Advisory Details 

1 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional सस्नेह ननमंत्रण, कापूस व मक्का उत्पादन तंत्रज्ञान कार्यक्रम दद. २१/०५/२०१८ रोजी सोमवार स.११ आर्ोजजत केला आहे. मार्यदर्यक 
डॉ. एस. बी. पवार, सहर्ोर्ी संचालक, एन.ए.आर.पी. औरंर्ाबाद. स्थळ:एमजीएम केव्हीके देओळाई-परदरी रोड, साईटेकडी जवळ, 

र्ांधेली, औरंर्ाबाद ७०२८१६७०९० 

Roman Script सस्नेह ननमंत्रण, कापूस व मक्का उत्पादन तंत्रज्ञान कार्यक्रम दद. २१/०५/२०१८ रोजी सोमवार स. ११:०० आर्ोजजत केला आहे. 
मार्यदर्यक डॉ. एस. बी. पवार, सहर्ोर्ी संचालक, एन.ए.आर.पी. औरंर्ाबाद. स्थळ:एमजीएम केव्हीके देओळाई-परदरी रोड, साईटेकडी 
जवळ, र्ांधेली, औरंर्ाबाद ७०२८१६७०९० 

Total No of Farmer : - 125884 Advisory Date :-5/20/2018 3:51:43 PM 

 

2 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 



Hindi  

English  

Regional 1)उन्हाळी पक्व पपकांची काढणी करुन सुरक्षित दिकाणी सािवणकु करावी. 2)कापसावरील सेंदिर् बोंड अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी कापुस 
पेरणीपवुी िेत्र स्वच्छ िेवावे. 3)उन्हाळी पक्व पपकांची काढणी करुन सरुक्षित दिकाणी सािवणकु करावी. 

Roman Script 1)उन्हाळी पक्व पपकांची काढणी करुन सुरक्षित दिकाणी सािवणकु करावी. 2)कापसावरील सेंदिर् बोंड अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी कापुस 
पेरणीपवुी िेत्र स्वच्छ िेवावे. 3)उन्हाळी पक्व पपकांची काढणी करुन सरुक्षित दिकाणी सािवणकु करावी. 

Total No of Farmer : - 125880 Advisory Date :-5/16/2018 10:25:57 AM 

 

3 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional काकडीवर्ीर् फळपपकांमध्रे् रस र्ोषना-र्ा ककडीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इममडाक्लोप्रीड ७०% डब्लु. जी. ०.७ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ातनू 
फवारावे. 

Roman Script काकडीवर्ीर् फळपपकांमध्रे् रस र्ोषना-र्ा ककडीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इममडाक्लोप्रीड ७०% डब्लु. जी. ०.७ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ातनू 
फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125877 Advisory Date :-5/8/2018 2:23:38 PM 

 

4 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional इर्ारा: 1) मरािवाड्र्ामध्रे् ददनांक ५ व ६ मे रोजी तरुळक दिकाणी मेघर्जयनेसह पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 2) नपवन फळबार् 
लार्वड करण्र्ासािी फळपपकांच्र्ा मर्फारस अंतरानसुार खड्ड ेखोदनु तर्ार करावेत. 



Roman Script इर्ारा: 1) मरािवाड्र्ामध्रे् ददनांक ५ व ६ मे रोजी तरुळक दिकाणी मेघर्जयनेसह पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 2) नपवन फळबार् 
लार्वड करण्र्ासािी फळपपकांच्र्ा मर्फारस अंतरानसुार खड्ड ेखोदनु तर्ार करावेत. 3) खरीप हंर्ामाच्र्ा पुवयतर्ारीसािी जममनीची 
नांर्रट करुन जममन उन्हात ताप ूद्र्ावी. 

Total No of Farmer : - 125865 Advisory Date :-5/2/2018 3:20:41 PM 

 

5 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional पुढील २ ददवस मरािवाड्र्ात कमाल तापमान २ ते ३ सेगे्रने वाढ होण्र्ाची र्क्र्ता आहे. पोल्ट्री र्डेच्र्ा छपरावर वाळलेले र्वताचे 
अच्छादन करावे व र्ेडच्र्ा भोवती र्ोणपाट बांधुन ओले करावे जनावरांना सावलीत बांधावे तसेच स्वच्छ व थंड पाणी पाजावे. 

Roman Script पुढील २ ददवस मरािवाड्र्ात कमाल तापमान २ ते ३ सेगे्रने वाढ होण्र्ाची र्क्र्ता आहे. पोल्ट्री र्डेच्र्ा छपरावर वाळलेले र्वताचे 
अच्छादन करावे व र्ेडच्र्ा भोवती र्ोणपाट बांधुन ओले करावे जनावरांना सावलीत बांधावे तसेच स्वच्छ व थंड पाणी पाजावे. 

Total No of Farmer : - 125861 Advisory Date :-4/24/2018 1:56:30 PM 

 

6 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/०४/२०१८ला पवहीर व कुपनमलका पुनभयरण मार्यदर्यन,चचायसत्र,प्रिेत्र भेट,मार्यदर्यक-प्रा. र्ीता र्ादव,र्ास्त्रज्ञ,केव्हीके,औरंर्ाबाद व 
श्री.जर्न्नाथ तार्ड,ेऔरंर्पूर वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
७०२८१९६०९० 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 690 Advisory Date :-4/19/2018 2:18:31 PM 

 



7 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/०४/२०१८ ला पवहीर व कुपनमलका पुनभयरण मार्यदर्यन,चचायसत्र, प्रिेत्र भेट,मार्यदर्यक-प्रा र्ीता र्ादव,र्ास्त्रज्ञ,केव्हीके,औरंर्ाबाद व 
श्री.जर्न्नाथ तार्ड,ेऔरंर्पूर वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
७०२८१९६०९० 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 125848 Advisory Date :-4/19/2018 2:09:57 PM 

 

8 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional इर्ारा: पुढील ४८ तासात मरािवाड्र्ात पवजेच्र्ा कडकडाटासह वादळी वारे तुरळक दिकाणी वाहण्र्ाची र्क्र्ता असल्ट्र्ाने र्क्र्तो 
पाळीव जनावरे झाडाखाली ककंवा उघड्र्ावर बांधु नरे्त तसेच र्तेकरी बंधुनी र्ाबाबतची दिता घ्र्ावी. 

Roman Script इर्ारा: पुढील ४८ तासात मरािवाड्र्ात पवजेच्र्ा कडकडाटासह वादळी वारे तुरळक दिकाणी वाहण्र्ाची र्क्र्ता असल्ट्र्ाने र्क्र्तो 
पाळीव जनावरे झाडाखाली ककंवा उघड्र्ावर बांधु नरे्त तसेच र्तेकरी बंधुनी र्ाबाबतची दिता घ्र्ावी. त्र्ापुढील ३ ददवस हवामान 
कोरड ेरादहल. 

Total No of Farmer : - 125834 Advisory Date :-4/17/2018 3:33:53 PM 

 

9 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  



English  

Regional भेंडी व टोमॅटोवरील फळ पोखरणा-र्ा अळीचे ननर्ंत्रणासािी जक्वनॉलफॉस २५ % ईसी २० ममली अथवा नोव्हॅमलरॉन १० % ई.सी १५ 
ममली अथवा क्लोररॅननलीपोल १८.५ % एस सी ३ ममली १० मल पाण्र्ातून फवारावे. र्ापैकी कोणताही एका ककटकनार्काची फवारणी 
करावी. 

Roman Script भेंडी व टोमॅटोवरील फळ पोखरणा-र्ा अळीचे ननर्ंत्रणासािी जक्वनॉलफॉस २५ % ईसी २० ममली अथवा नोव्हॅमलरॉन १० % ई.सी १५ 
ममली अथवा क्लोररॅननलीपोल १८.५ % एस सी ३ ममली १० मलटर पाण्र्ातनू फवारावे. र्ापैकी कोणताही एका ककटकनार्काची 
फवारणी करावी. 

Total No of Farmer : - 1331 Advisory Date :-4/12/2018 12:38:17 PM 

 

10 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional इर्ारा पुढील ४८ तासात मरािवाड्र्ात तरुळक दिकाणी मेघर्जयनेसह पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. त्र्ापुढील ३ ददवस हवामान 
कोरड ेराहील. जममनीतून होणारे पाण्र्ाचे बाष्पीभवन कमी करण्र्ासािी सवयच पपके व फळबार्ांना र्वत व काडीकच-र्ाचे अच्छादन 
करावे. 

Roman Script इर्ारा पुढील ४८ तासात मरािवाड्र्ात तरुळक दिकाणी मेघर्जयनेसह पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. त्र्ापुढील ३ ददवस हवामान 
कोरड ेराहील. जममनीतून होणारे पाण्र्ाचे बाष्पीभवन कमी करण्र्ासािी सवयच पपके व फळबार्ांना र्वत व काडीकच-र्ाचे अच्छादन 
करावे. 

Total No of Farmer : - 125841 Advisory Date :-4/10/2018 4:52:10 PM 

 

11 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) ऊन्हाळी पपके, भाजीपाला व फळपपकांना आवश्र्कतेनसुार पाण्र्ाची पाळी द्र्ावी. दोन पाळीतील अंतर कमी करावे व पाणी 



र्क्र्तो सार्कंाळी द्र्ावे. 2) जनावरांच्र्ा र्ोठर्ांत हवा खेळती राहण्र्ासािी उपार्र्ोजना कराव्र्ात व त्र्ांना नेहमी स्वच्छ व थंड 
पाणी पपण्र्ासािी द्र्ावे. 

Roman Script 1) ऊन्हाळी पपके, भाजीपाला व फळपपकांना आवश्र्कतेनसुार पाण्र्ाची पाळी द्र्ावी. दोन पाळीतील अंतर कमी करावे व पाणी 
र्क्र्तो सार्कंाळी द्र्ावे. 2) जनावरांच्र्ा र्ोठर्ांत हवा खेळती राहण्र्ासािी उपार्र्ोजना कराव्र्ात व त्र्ांना नेहमी स्वच्छ व थंड 
पाणी पपण्र्ासािी द्र्ावे. 

Total No of Farmer : - 125844 Advisory Date :-4/5/2018 12:54:37 PM 

 

12 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional राज्र्ातील सवय पवभार्ात ददनांक ५, ६ व ७ एपप्रल रोजी तरुळक दिकाणी मेघर्जयनेसह पावसाची र्क्र्ता आहे. जोराचे वारे वाहण्र्ाची 
र्क्र्ता असल्ट्र्ाने भाजीपाला व फळपपकांना कािीचा आधार द्र्ावा. अडसाली ऊस पपकांत ५ त े६ ऊस एकत्रत्रत पाचटाने बांधावे. 

Roman Script 1) राज्र्ातील सवय पवभार्ात ददनांक ५, ६ व ७ एपप्रल रोजी तुरळक दिकाणी मेघर्जयनेसह पावसाची र्क्र्ता आहे. 2) जोराचे वारे 
वाहण्र्ाची र्क्र्ता असल्ट्र्ाने भाजीपाला व फळपपकांना कािीचा आधार द्र्ावा. 3) अडसाली ऊस पपकांत ५ त े६ ऊस एकत्रत्रत 
पाचटाने बांधावे. 

Total No of Farmer : - 125844 Advisory Date :-4/4/2018 10:35:51 AM 

 

13 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद ६ व ७ एपप्रल रोजी मरािवाड्र्ात तरुळक दिकाणी वादळी वारे व मेघर्जयनेसह पावसाची र्क्र्ता आहे. जोराचे वारे वाहण्र्ाची 
र्क्र्ता असल्ट्र्ाने भाजीपाला व फळपपकांना कािीचा आधार द्र्ावा. अडसाली ऊस पपकांत ५ त े६ ऊस एकत्रत्रत पाचटाने बांधावे. 

Roman Script दद ६ व ७ एपप्रल रोजी मरािवाड्र्ात तरुळक दिकाणी वादळी वारे व मेघर्जयनेसह पावसाची र्क्र्ता आहे. जोराचे वारे वाहण्र्ाची 
र्क्र्ता असल्ट्र्ाने भाजीपाला व फळपपकांना कािीचा आधार द्र्ावा. अडसाली ऊस पपकांत ५ त े६ ऊस एकत्रत्रत पाचटाने बांधावे. 



Total No of Farmer : - 125844 Advisory Date :-4/3/2018 6:12:37 PM 

 

14 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional भाजीपाल्ट्र्ावर रसर्ोषणा-र्ा ककडींच्र्ा ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी २०ममली ककंवा क्वीनॉलफॉस २५ ईसी २० ममली प्रती १०मल 
पाण्र्ात ममसळुन फवारणी करावी.तसेच कोळी ककटकाचा प्रादभुायव ददसल्ट्र्ास फेनप्रोपॅथ्रीन ३० ईसी ५ममली ककंवा डार्कोफॉल २० ममली 
१० मल पाण्र्ातुन फवारणी करा 

Roman Script भाजीपाला पपकावरील रसर्ोषणा-र्ा ककडींच्र्ा ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी २० ममली ककंवा क्वीनॉलफॉस २५ ईसी २० ममली 
प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी करावी. तसेच कोळी ककटकाचा प्रादभुायव ददसल्ट्र्ास फेनप्रोपॅथ्रीन ३० ईसी ५ ममली ककंवा 
डार्कोफॉल २० ममली १० मलटर पाण्र्ातनु फवारणी करावी. 

Total No of Farmer : - 125843 Advisory Date :-3/29/2018 10:51:41 AM 

 

15 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळबार्ांच्र्ा कलमा रोपांचे उन्हापासनु सरंिण करावे. तसेच फळबार्ांमधील बाष्पीभवन कमी होण्र्ासािी 
पालापाचोळ्र्ाचे आच्छादन करावे व दिबकाद्वारे पाणी द्र्ावे. पाण्र्ाची कमतरता असल्ट्र्ास ऊस पपकास सरी आड सरी पाणी द्र्ावे. 

Roman Script नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळबार्ांच्र्ा कलमा रोपांचे उन्हापासनु सरंिण करावे. तसेच फळबार्ांमधील बाष्पीभवन कमी होण्र्ासािी 
पालापाचोळ्र्ाचे आच्छादन करावे व दिबकाद्वारे पाणी द्र्ावे. पाण्र्ाची कमतरता असल्ट्र्ास ऊस पपकास सरी आड सरी पाणी द्र्ावे. 

Total No of Farmer : - 125817 Advisory Date :-3/28/2018 10:35:29 AM 

 

16 Advisory Type :1 



Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) राज्र्ात पुढील ५ ददवस हवामान कोरड ेराहील. 2) राज्र्ातील वाढत ेतापमान लिात घेता भाजीपाला पपके व फळबार्ांना र्क्र्तो 
सार्ंकाळी पाणी द्र्ावे. 

Roman Script 1) राज्र्ात पुढील ५ ददवस हवामान कोरड ेराहील. 2) राज्र्ातील वाढत ेतापमान लिात घेता भाजीपाला पपके व फळबार्ांना र्क्र्तो 
सार्ंकाळी पाणी द्र्ावे. 

Total No of Farmer : - 125836 Advisory Date :-3/27/2018 2:05:03 PM 

 

17 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) आंबा मोहरावरील तडुतडु्र्ांच्र्ा ननर्तं्रणासािी जस्पनोसडॅ ४५ ईसी ३ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी करावी. 2) 

फळबार्ांमधील बाष्पीभवन रोखण्र्ासािी पालापाचोळ्र्ांचे अच्छादन करावे तसेच र्रजेनुसार पाणी द्र्ावे. 

Roman Script 1) आंबा मोहरावरील तडुतडु्र्ांच्र्ा ननर्तं्रणासािी जस्पनोसडॅ ४५ ईसी ३ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी करावी. 2) 

फळबार्ांमधील बाष्पीभवन रोखण्र्ासािी पालापाचोळ्र्ांचे अच्छादन करावे तसेच र्रजेनुसार पाणी द्र्ावे. 

Total No of Farmer : - 125813 Advisory Date :-3/20/2018 4:47:56 PM 

 

18 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  



English  

Regional सस्नेह ननमंत्रण, दद.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्र्स्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक:श्री उद्धव 
मर्रसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रर्तर्ील र्तेकरी श्री ननवतृ्ती कार्दे (लाखेर्ाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-
रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Roman Script सस्नेह ननमंत्रण, दद.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्र्स्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक:श्री उद्धव 
मर्रसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रर्तर्ील र्तेकरी श्री ननवतृ्ती कार्दे (लाखेर्ाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-
रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Total No of Farmer : - 125804 Advisory Date :-3/20/2018 10:57:23 AM 

 

19 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi सस्नेह ननमंत्रण, दद.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्र्स्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक:श्री उद्धव 
मर्रसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रर्तर्ील र्तेकरी श्री ननवतृ्ती कार्दे (लाखेर्ाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-
रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

English  

Regional सस्नेह ननमंत्रण, दद.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्र्स्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक:श्री उद्धव 
मर्रसाट(भाजीपाला तज्ञ) व प्रर्तर्ील र्तेकरी श्री ननवतृ्ती कार्दे (लाखेर्ाव) वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-
रदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Roman Script सस्नेह ननमंत्रण, दद.२१/०३/२०१८ रोजी उन्हाळी भाजीपाला व्र्स्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक: श्री उद्धव मर्रसाट 
(भाजीपाला तज्ञ, इस्ट वेस्ट सीड्स औरंर्ाबाद) व प्रर्तर्ील र्तेकरी श्री ननवतृ्ती कार्दे (लाखेर्ाव ता. पैिण) वेळ:स११-२ 
स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Total No of Farmer : - 126776 Advisory Date :-3/19/2018 12:47:23 PM 

 

20 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi ननमतं्रण, उद्र्ा दद.१७ माचय २०१८ रोजी स.११ र्तेी उत्पन्न दपु्पट करण्र्ासािी मा. पतंप्रधान र्ांचे वेब संदेर् व कृपषतज्ञ सुसवंाद 
कार्यक्रमास सवय र्ेतकऱर्ांनी उपस्तीत राहावे दह पवनतंी. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
मो.7972914015 



English  

Regional ननमतं्रण, उद्र्ा दद.१७ माचय २०१८ रोजी स.११ र्तेी उत्पन्न दपु्पट करण्र्ासािी मा. पतंप्रधान र्ांचे वेब संदेर् व कृपषतज्ञ सुसवंाद 
कार्यक्रमास सवय र्ेतकऱर्ांनी उपस्तीत राहावे दह पवनतंी. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
मो.7972914015 

Roman Script ननमतं्रण, उद्र्ा दद.१७ माचय २०१८ रोजी स.११ र्तेी उत्पन्न दपु्पट करण्र्ासािी मा. पतंप्रधान र्ांचे वेब संदेर् व कृपषतज्ञ सुसवंाद 
कार्यक्रमास सवय र्ेतकऱर्ांनी उपस्तीत राहावे दह पवनतंी. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
मो.7972914015 

Total No of Farmer : - 126796 Advisory Date :-3/16/2018 2:07:17 PM 

 

21 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi ननमतं्रण, र्ेती उत्पन्न दपु्पट करण्र्ासािी मा. पंतप्रधान र्ांचे वेब संदेर् व कृपषतज्ञ ससुंवाद कार्यक्रम दद.१७ माचय रोजी स.१० वा 
आर्ोजजत केला असनु कार्यक्रमाचा र्ेतकऱर्ांनी लाभ घ्र्ावा. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई 
टेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद मो.7972914015 

English  

Regional ननमतं्रण, र्ेती उत्पन्न दपु्पट करण्र्ासािी मा. पंतप्रधान र्ांचे वेब संदेर् व कृपषतज्ञ ससुंवाद कार्यक्रम दद.१७ माचय रोजी स.१० वा 
आर्ोजजत केला असनु कार्यक्रमाचा र्ेतकऱर्ांनी लाभ घ्र्ावा. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई 
टेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद मो.7972914015 

Roman Script ननमतं्रण, र्ेती उत्पन्न दपु्पट करण्र्ासािी मा. पंतप्रधान र्ांचे वेब संदेर् व कृपषतज्ञ ससुंवाद कार्यक्रम दद.१७ माचय रोजी स.१० वा 
आर्ोजजत केला असनु कार्यक्रमाचा र्ेतकऱर्ांनी लाभ घ्र्ावा. स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरी रोड,साई 
टेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद. मो.7972914015 

Total No of Farmer : - 126795 Advisory Date :-3/15/2018 3:39:27 PM 

 

22 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi पक्व झालेल्ट्र्ा रब्बी पपकांची / फळांची काढणी लवकरात लवकर करावी. तसेच काढणी केलेल्ट्र्ा पपकांची सुरक्षित दिकाणी सािवणकु 
करावी. पुढील ४८ तास हवामान कोरड ेराहील व ददनांक १६ व १७ रोजी मरािवाड्र्ात तुरळक दिकाणी पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 



English  

Regional पक्व झालेल्ट्र्ा रब्बी पपकांची / फळांची काढणी लवकरात लवकर करावी. तसेच काढणी केलेल्ट्र्ा पपकांची सुरक्षित दिकाणी सािवणकु 
करावी. पुढील ४८ तास हवामान कोरड ेराहील व ददनांक १६ व १७ रोजी मरािवाड्र्ात तुरळक दिकाणी पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 

Roman Script पक्व झालेल्ट्र्ा रब्बी पपकांची / फळांची काढणी लवकरात लवकर करावी. तसेच काढणी केलेल्ट्र्ा पपकांची सुरक्षित दिकाणी सािवणकु 
करावी. पुढील ४८ तास हवामान कोरड ेराहील व ददनांक १६ व १७ रोजी मरािवाड्र्ात तुरळक दिकाणी पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 

Total No of Farmer : - 126795 Advisory Date :-3/13/2018 1:52:48 PM 

 

23 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi ऊसावरील खोडकीडीचा प्रादभुायव वाढण्र्ाची र्क्र्ता असुन त्र्ाच्र्ा प्रभावी ननर्ंत्रणासािी क्लोररॅननमलप्रोल १८.५ एस सी ४ ममली प्रनत 
१० मलटर पाण्र्ातनु फवारावे. नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळपपकांच्र्ा कलमा रोपांना सावली करावी. 

English  

Regional ऊसावरील खोडकीडीचा प्रादभुायव वाढण्र्ाची र्क्र्ता असुन त्र्ाच्र्ा प्रभावी ननर्ंत्रणासािी क्लोररॅननमलप्रोल १८.५ एस सी ४ ममली प्रनत 
१० मलटर पाण्र्ातनु फवारावे. नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळपपकांच्र्ा कलमा रोपांना सावली करावी. 

Roman Script ऊसावरील खोडकीडीचा प्रादभुायव वाढण्र्ाची र्क्र्ता असुन त्र्ाच्र्ा प्रभावी ननर्ंत्रणासािी क्लोररॅननमलप्रोल १८.५ एस सी ४ ममली प्रनत 
१० मलटर पाण्र्ातनु फवारावे. नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळपपकांच्र्ा कलमा रोपांना सावली करावी. तसेच खोडाभोवती पाला पाचोळ्र्ाचे 
आच्छादन करावे. 

Total No of Farmer : - 126795 Advisory Date :-3/10/2018 12:08:56 PM 

 

24 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi टरबुज आणण काकडी वर्ीर् वेल पपकांमध्रे् खालच्र्ा पानांमध्रे् नार् अळीचा प्रादभुायव ददसनु रे्ताच ४% ननबोंळी अकायची फवारणी 
करावी. तसेच फळमार्ीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी क्र्ुलरुची एकरी ५ कामर्ंध सापळे लावावेत. दर ३ आिवड्र्ांनी लरु ची वडी बदलावी. 

English  

Regional टरबुज आणण काकडी वर्ीर् वेल पपकांमध्रे् खालच्र्ा पानांमध्रे् नार् अळीचा प्रादभुायव ददसनु रे्ताच ४% ननबोंळी अकायची फवारणी 
करावी. तसेच फळमार्ीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी क्र्ुलरुची एकरी ५ कामर्ंध सापळे लावावेत. दर ३ आिवड्र्ांनी लरु ची वडी बदलावी. 



Roman Script टरबुज आणण काकडी वर्ीर् वेल पपकांमध्रे् खालच्र्ा पानांमध्रे् नार् अळीचा प्रादभुायव ददसनु रे्ताच ४ % ननबोंळी अकायची फवारणी 
करावी. तसेच फळमार्ीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी क्र्ुलरुची एकरी ५ कामर्ंध सापळे लावावेत. दर ३ आिवड्र्ांनी लरु ची वडी बदलावी. 

Total No of Farmer : - 126798 Advisory Date :-3/7/2018 11:12:20 AM 

 

25 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi होळी चे रंर् खेळण्र्ाकररता नैसर्र्यकररत्र्ा तर्ार केलेल्ट्र्ा रंर्ांचा वापर केल्ट्र्ाने र्रीरास कोणत्र्ाही प्रकारची इजा होनार नाही. 
नैसर्र्यक रंर् हे हळद, बीट, पळसाचे फुले, आवळा पावडर व नीळ इत्र्ादी पासून तर्ार करतात. 

English  

Regional होळी चे रंर् खेळण्र्ाकररता नैसर्र्यकररत्र्ा तर्ार केलेल्ट्र्ा रंर्ांचा वापर केल्ट्र्ाने र्रीरास कोणत्र्ाही प्रकारची इजा होनार नाही. 
नैसर्र्यक रंर् हे हळद, बीट, पळसाचे फुले, आवळा पावडर व नीळ इत्र्ादी पासून तर्ार करतात. 

Roman Script होळी चे रंर् खेळण्र्ाकररता नैसर्र्यकररत्र्ा तर्ार केलेल्ट्र्ा रंर्ांचा वापर केल्ट्र्ाने र्रीरास कोणत्र्ाही प्रकारची इजा होनार नाही. 
नैसर्र्यक रंर् हे हळद, बीट, पळसाचे फुले, आवळा पावडर व नीळ इत्र्ादी पासून तर्ार करतात. 

Total No of Farmer : - 126786 Advisory Date :-2/28/2018 5:57:43 PM 

 

26 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional पक्वतेकड ेआलेल्ट्र्ा र्व्हाची काढणी व मळणी करावी.समाधान र्ा र्व्हाच्र्ा वाणाची २-३ ददवस अर्ोदरच सकाळीच काढणी करावी 
म्हणजे दाणे र्ळणार नाहीत. एक वषायचे आतील नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळपपकांचे (कलमे/रोपे) कडक उन्हापासनू सरंिणासािी 
सावली करा. 

Roman Script पक्वतेकड ेआलेल्ट्र्ा र्व्हाची काढणी व मळणी करावी.समाधान र्ा र्व्हाच्र्ा वाणाची २-३ ददवस अर्ोदरच सकाळीच काढणी करावी 
म्हणजे दाणे र्ळणार नाहीत. एक वषायचे आतील नवीन लार्वड केलेल्ट्र्ा फळपपकांचे (कलमे/रोपे) कडक उन्हापासनू सरंिणासािी 
सावली करा. 



Total No of Farmer : - 125807 Advisory Date :-2/27/2018 2:08:17 PM 

 

27 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ऊसामध्रे् खोडककडीचा प्रादभुायव ददसनु आल्ट्र्ास क्लोरॅनरॅननलीप्रोल १८.५% एस सी ३ त े४ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात अथवा 
क्लोरॅनरॅननलीप्रोल ०.४% दाणेदार १८.७५ ककलो हे ककंवा क्लोरोपार्रीफॉस २०% प्रवाही १५ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ातनु फवारावे 

Roman Script ऊसामध्रे् खोडककडीचा प्रादभुायव ददसनु आल्ट्र्ास क्लोरॅनरॅननलीप्रोल १८.५% एस सी ३ त े४ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात अथवा 
क्लोरॅनरॅननलीप्रोल ०.४% दाणेदार १८.७५ ककलो हे ककंवा क्लोरोपार्रीफॉस २०% प्रवाही १५ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ातनु फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125812 Advisory Date :-2/24/2018 10:51:16 AM 

 

28 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) उसाच्र्ा खोडव्र्ातील पाचट जाळू नरे्.पाचट सरीत र्ोळा करून त्र्ाच्र्ावर प्रती टन ५० ककलो र्ुररर्ा ५० ककलो मसरं्ल सपुर 
फॉस्फेट आणण ५ ककलो पाचट कुजपवण्र्ाचे जीवाण ूटाकावे. 2) पररपक्व झालेल्ट्र्ा रब्बी ज्वारी,हरभरा ,हळद पपकांची काढणी करावी. 

Roman Script 1) उसाच्र्ा खोडव्र्ातील पाचट जाळू नरे्.पाचट सरीत र्ोळा करून त्र्ाच्र्ावर प्रती टन ५० ककलो र्ुररर्ा ५० ककलो मसरं्ल सपुर 
फॉस्फेट आणण ५ ककलो पाचट कुजपवण्र्ाचे जीवाण ूटाकावे. 2) पररपक्व झालेल्ट्र्ा रब्बी ज्वारी,हरभरा ,हळद पपकांची काढणी करावी. 

Total No of Farmer : - 125800 Advisory Date :-2/6/2018 12:57:39 PM 

 

29 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 



District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.०२/०२/१८ रोजी स.१०-२ वा. र्ेततळ्र्ातील र्ोड्र्ापाण्र्ात मत्स्र्पालन र्ावर मार्यदर्यन,मार्यदर्यक-डॉ.आर.एल.काळे, मखु्र् 
र्ास्त्रज्ञ,केव्हीके,वामर्म व डॉ.एस.बी.पवार,सहर्ोर्ी संचालक,NARP,औरंर्ाबाद स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी 
रोड,र्ांधेली,औरंर्ाबाद ९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 642 Advisory Date :-2/1/2018 1:14:57 PM 

 

30 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.०२/०२/१८ रोजी स.१०-२ वा. र्ेततळ्र्ात र्ोड्र्ापाण्र्ातील मत्स्र्पालन र्ावर मार्यदर्यन,मार्यदर्यक-डॉ.आर.एल.काळे,मुख्र् 
र्ास्त्रज्ञ,केव्हीके,वामर्म व डॉ. एस.बी.पवार,सहर्ोर्ी संचालक,NARP,औरंर्ाबाद स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी 
रोड,र्ांधेली,औरंर्ाबाद ९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 125736 Advisory Date :-2/1/2018 1:07:47 PM 

 

31 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional कांदा पपकातील फुलककडी व जांभळा करपाच्र्ा ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी १५ ममली ककंवा लॅम्ब्डा सार्हॅलोथ्रीन ५ ई.सी ६ 



ममली ककंवा जक्वनॉलफॉस २५ ईसी २४ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून फवारण्र्ा घ्र्ाव्र्ात. त्र्ाच बरोबर डार्थेन M-45, 

०.३% हे बरुर्ीनार्क + जस्टकर वापरावे 

Roman Script कांदा पपकातील फुलककडी व जांभळा करपाच्र्ा एकत्रत्रत ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी १५ ममली ककंवा लॅम्ब्डा सार्हॅलोथ्रीन ५ 
ई.सी ६ ममली ककंवा जक्वनॉलफॉस २५ ईसी २४ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून आलटून पलटून फवारण्र्ा घ्र्ाव्र्ात. त्र्ाच 
बरोबर डार्थेन M-45, ०.३% हे बरुर्ीनार्क + जस्टकरचा वापर करावा. 

Total No of Farmer : - 125786 Advisory Date :-1/27/2018 12:55:49 PM 

 

32 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1)पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील 2)र्हु पपकामध्रे् २% र्ुररर्ाची फवारणी करावी 3)पपईची लार्वड फेब्रवारी 
अखेर पर्तं पुणय करावी. लार्वडीसािी को-७, कुर्य हनीड्र्,ु पुसा डमेलमसअस, सनराईज सोलो, अकाय प्रभात र्ा उभर्मलरं्ी जाती 
वापराव्र्ात. 

Roman Script 1)पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील 2)र्हु पपकामध्रे् २% र्ुररर्ाची फवारणी करावी 3)पपईची लार्वड फेब्रवारी 
अखेर पर्तं पुणय करावी. लार्वडीसािी को-७, कुर्य हनीड्र्,ु पुसा डमेलमसअस, सनराईज सोलो, अकाय प्रभात र्ा उभर्मलरं्ी जाती 
वापराव्र्ात. 

Total No of Farmer : - 125777 Advisory Date :-1/24/2018 1:10:04 PM 

 

33 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional कांदा पपकातील फुलककडी व जांभळा करपाच्र्ा ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी १५ ममली ककंवा लॅम्ब्डा सार्हॅलोथ्रीन ५ ई.सी ६ 
ममली ककंवा जक्वनॉलफॉस २५ ईसी २४ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून फवारण्र्ा घ्र्ाव्र्ात. व डार्थेन M-45, ०.३% हे 
बुरर्ीनार्क + जस्टकरचा वापर करावा. 



Roman Script कांदा पपकातील फुलककडी व जांभळा करपाच्र्ा एकत्रत्रत ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी १५ ममली ककंवा लॅम्ब्डा सार्हॅलोथ्रीन ५ 
ई.सी ६ ममली ककंवा जक्वनॉलफॉस २५ ईसी २४ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून आलटून पलटून फवारण्र्ा घ्र्ाव्र्ात. त्र्ाच 
बरोबर डार्थेन M-45, ०.३% हे बरुर्ीनार्क + जस्टकरचा वापर करावा. 

Total No of Farmer : - 125783 Advisory Date :-1/23/2018 2:03:46 PM 

 

34 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/०१/२०१८ रोजी उस उत्पादन तंत्रज्ञान र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-श्री.नारार्ण ननबे, 

र्ास्त्रज्ञ,केव्हीके,दहेर्ाव,ता.नेवासा व श्री.अप्पासाहेब फातांर्डे,र्ेतीननष्ि परुस्कार पवजेते वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान 
कें ि,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Roman Script दद.२१/०१/२०१८ रोजी उस उत्पादन तंत्रज्ञान र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-श्री.नारार्ण ननबे, 

र्ास्त्रज्ञ,केव्हीके,दहेर्ाव,ता.नेवासा व श्री.अप्पासाहेब फातांर्डे,र्ेतीननष्ि परुस्कार पवजेते वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान 
कें ि,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद ९२७०१०१४१७ 

Total No of Farmer : - 125708 Advisory Date :-1/19/2018 4:03:33 PM 

 

35 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ढर्ाळ हवामानामुळे आंब्र्ावर भरुी रोर्ाचा तसेच तडुतुड ेर्ांचा प्रादभुायव होण्र्ाची र्क्र्ता आहे. त्र्ासािी इममडाक्लोपप्रड ७.८ एस.एल. 
३ ममली प्रनत १० मल पाण्र्ात ममसळुन फवारावे. तसेच सल्ट्फर ८०% डब्ल्ट्र् ूपी २० गॅ्रम प्रनत १० मल पाण्र्ात फवारणी करावी 

Roman Script ढर्ाळ हवामानामुळे आंब्र्ावर भरुी रोर्ाचा तसेच तडुतुड ेर्ांचा प्रादभुायव होण्र्ाची र्क्र्ता आहे. त्र्ासािी इममडाक्लोपप्रड ७.८ एस.एल. 
३ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारावे. तसेच सल्ट्फर ८०% डब्ल्ट्र्ू पी २० गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी 
करावी. 



Total No of Farmer : - 125771 Advisory Date :-1/18/2018 2:02:40 PM 

 

36 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ढर्ाळ वातावरणामुळे सध्र्ा मावा र्ा ककडीचा प्रादभुायव र्हु, ज्वारी, मका तसेच भाजीपाला पपकांवर ददसनु रे्त आहे. र्ा ककडीच्र्ा 
ननर्ंत्रणासािी थार्ोममथोक्झॅम २५ डब्ल्ट्र् ूजी ५० गॅ्रम ५०० मलटर पाण्र्ात ममसळून प्रनत हेक्टरी फवारणी करावी. 

Roman Script ढर्ाळ वातावरणामुळे सध्र्ा मावा र्ा ककडीचा प्रादभुायव र्हु, ज्वारी, मका तसेच भाजीपाला पपकांवर ददसनु रे्त आहे. र्ा ककडीच्र्ा 
ननर्ंत्रणासािी थार्ोममथोक्झॅम २५ डब्ल्ट्र् ूजी ५० गॅ्रम ५०० मलटर पाण्र्ात ममसळून प्रनत हेक्टरी फवारणी करावी. 

Total No of Farmer : - 125769 Advisory Date :-1/16/2018 2:21:14 PM 

 

37 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional सुरु ऊसाची लार्वड करण्र्ासािी र्ेत तर्ार करुन सुरु ऊसाची लार्वड करावी. लार्वडीपुवी त्रबर्ाण्र्ास आवश्र्क ती त्रबज प्रकक्रर्ा 
करावी. 

Roman Script सुरु ऊसाची लार्वड करण्र्ासािी र्ेत तर्ार करुन सुरु ऊसाची लार्वड करावी. लार्वडीपुवी त्रबर्ाण्र्ास आवश्र्क ती त्रबज प्रकक्रर्ा 
करावी. 

Total No of Farmer : - 125760 Advisory Date :-1/15/2018 5:15:58 PM 

 

38 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 



State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional हरभ-र्ावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी रासार्ननक ककटकनार्क क्लोररॅननमलप्रोल १८.५ एस.सी २.५ ममली प्रनत १० मलटर ककंवा 
इमामेक्टीन बेंझोएट ५ एस.जी ४ गॅ्रम प्रनत १० मलटर हरभरा पपकावर सरासरी १ अळी प्रती झाड आढळून आल्ट्र्ास पाण्र्ात ममसळून 
फवारावे. 

Roman Script हरभ-र्ावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी रासार्ननक ककटकनार्क क्लोररॅननमलप्रोल १८.५ एस.सी २.५ ममली प्रनत १० मलटर ककंवा 
इमामेक्टीन बेंझोएट ५ एस.जी ४ गॅ्रम प्रनत १० मलटर हरभरा पपकावर सरासरी १ अळी प्रती झाड आढळून आल्ट्र्ास पाण्र्ात ममसळून 
फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125752 Advisory Date :-1/10/2018 4:30:36 PM 

 

39 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) पुढील ५ ददवस राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील. पुढील ४८ तासात राज्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) 

कोरड ेहवामान व ददवसाचे वाढत ेतापमान लिात घेता रब्बी पपके/भाजीपाला व फळबार्ांना पाण्र्ाची पाळी द्र्ावी. 

Roman Script 1) पुढील ५ ददवस राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील. पुढील ४८ तासात राज्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 2) 

कोरड ेहवामान व ददवसाचे वाढत ेतापमान लिात घेता रब्बी पपके/भाजीपाला व फळबार्ांना पाण्र्ाची पाळी द्र्ावी. 

Total No of Farmer : - 125727 Advisory Date :-1/9/2018 4:38:57 PM 

 

40 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  



English  

Regional 1)केळी झाडावरील करपा रोर्ाच्र्ा ननर्तं्रणासािी २५ गॅ्रम डार्थेन M-45 ककंवा कॉपर ऑजक्झक्लोराईड प्रनत १० मल. पाण्र्ात 
ममसळुन फवारावे 2)पुढील हंर्ामात कपार्ीवरील र्लुाबी बोंडअळीचा प्रादभुायव टाळण्र्ासािी कापुस पपक काढून टाकावे. खोडवा/फरदड 
घेव ुनरे् 

Roman Script 1)केळी झाडावरील करपा रोर्ाच्र्ा ननर्तं्रणासािी २५ गॅ्रम डार्थेन M-45 ककंवा कॉपर ऑजक्झक्लोराईड प्रनत १० मल. पाण्र्ात 
ममसळुन फवारावे. 2)पुढील हंर्ामात कपार्ीवरील र्ुलाबी बोंडअळीचा प्रादभुायव टाळण्र्ासािी कापसु पपक काढून टाकावे. खोडवा/फरदड 
घेव ुनरे्. 

Total No of Farmer : - 125732 Advisory Date :-1/4/2018 4:04:24 PM 

 

41 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional हरभ-र्ावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी क्वीनॉलफॉस २५ % प्रवाही २० ममली ककंवा क्लोरोपार्रीफॉस २० % प्रवाही २५ ममली प्रनत 
१० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी करावी. 

Roman Script हरभ-र्ावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी क्वीनॉलफॉस २५ % प्रवाही २० ममली ककंवा क्लोरोपार्रीफॉस २० % प्रवाही २५ ममली प्रनत 
१० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी करावी. 

Total No of Farmer : - 125729 Advisory Date :-1/3/2018 1:27:04 PM 

 

42 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) राज्र्ात पुढील ५ ददवस हवामान कोरड ेराहील तसेच पुढील २-३ ददवसामध्रे् राज्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल संभवत 
नाही. 2) फळबार्ांचे थंडीपासनू सरंिण करण्र्ासािी सार्ंकाळी पाणी द्र्ावे. तसेच इतर उपार् र्ोजना करावी. 



Roman Script 1) राज्र्ात पुढील ५ ददवस हवामान कोरड ेराहील तसेच पुढील २-३ ददवसामध्रे् राज्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल संभवत 
नाही. 2) फळबार्ांचे थंडीपासनू सरंिण करण्र्ासािी सार्ंकाळी पाणी द्र्ावे. तसेच इतर उपार् र्ोजना करावी. 

Total No of Farmer : - 125705 Advisory Date :-1/2/2018 2:33:39 PM 

 

43 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) पुढील हंर्ामात कापसावरील र्ेंदरी बोंड अळीचा प्रादभुायव टाळण्र्ासािी डडसेंबर अखेर कापूस पपकाची वेचणी पुणय करावी व पपक 
काढून टाकावे तसेच खोडवा/फरदड घेण्र्ात रे्ऊ नरे्. 2) पर्ुधन व पोल्ट्री पिांचे थंडीपासून सरंिणासािी उपार्र्ोजना कराव्र्ात. 

Roman Script 1) पुढील हंर्ामात कापसावरील र्ेंदरी बोंड अळीचा प्रादभुायव टाळण्र्ासािी डडसेंबर अखेर कापूस पपकाची वेचणी पुणय करावी व पपक 
काढून टाकावे तसेच खोडवा/फरदड घेण्र्ात रे्ऊ नरे्. 2) पर्ुधन व पोल्ट्री पिांचे थंडीपासून सरंिणासािी उपार्र्ोजना कराव्र्ात. 

Total No of Farmer : - 125717 Advisory Date :-12/27/2017 11:58:45 AM 

 

44 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) पुढील ५ ददवस राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील. 2) रब्बी पपकांना र्रजेनुसार ओलीत करावे. 3) करडई व भाजीपाला पपकावरील 
मावा ककडीचे ननर्ंत्रणासािी डार्मेथोएट ३० टक्के प्रवाही १५ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून फवारावे. 

Roman Script 1) पुढील ५ ददवस राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील 2) रब्बी पपकांना र्रजेनुसार ओलीत करावे 3) करडई व भाजीपाला पपकावरील 
मावा ककडीचे ननर्ंत्रणासािी डार्मेथोएट ३० टक्के प्रवाही १५ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून फवारावे 4) पर्ुधन व पोल्ट्री 
पिांचे थंडीपासून सरंिणासािी उपार्र्ोजना कराव्र्ात 

Total No of Farmer : - 125722 Advisory Date :-12/26/2017 1:38:50 PM 

 



45 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) हरभरा पपकावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ गॅ्रम १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारावे. 
2) पोल्ट्रीमधील कोंबड्र्ांचे थंडीपासुन सरंिण करावे. 

Roman Script 1) हरभरा पपकावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ गॅ्रम १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारावे. 
2) पोल्ट्रीमधील कोंबड्र्ांचे थंडीपासुन सरंिण करावे. 

Total No of Farmer : - 125721 Advisory Date :-12/26/2017 11:17:41 AM 

 

46 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) फळबांर्ाचे थंडीपासून सरंिण करण्र्ासािी फळबार्ांना र्क्र्तो सार्ंकाळी ककंवा रात्रीचे वेळी पाणी द्र्ावे. 2) रब्बी पपके व 
भाजीपाला पपकांना र्रजेनुसार र्क्र्तो सार्ंकाळी पाणी द्र्ावे. 3) पोल्ट्रीमधील कोंबड्र्ांचे थंडीपासनु सरंिण करावे. 

Roman Script 1) फळबांर्ाचे थंडीपासून सरंिण करण्र्ासािी फळबार्ांना र्क्र्तो सार्ंकाळी ककंवा रात्रीचे वेळी पाणी द्र्ावे. 2) रब्बी पपके व 
भाजीपाला पपकांना र्रजेनुसार र्क्र्तो सार्ंकाळी पाणी द्र्ावे. 3) पोल्ट्रीमधील कोंबड्र्ांचे थंडीपासनु सरंिण करावे. 

Total No of Farmer : - 125709 Advisory Date :-12/21/2017 11:51:05 AM 

 

47 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  



English  

Regional दद.२१/१२/२०१७रोजी रेर्ीम उद्र्ोर् र्ाचे मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-श्री.व्हीएम काचर्ुडं,ेननवतृ्त अर्धकारी,रेर्ीम पवभार् व 
श्री.पवजर् डकले,प्रर्तीर्ील र्तेकरी,फुलबं्री वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी 
जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद ९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 676 Advisory Date :-12/20/2017 11:47:43 AM 

 

48 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/१२/२०१७रोजी रेर्ीम उद्र्ोर् र्ाचे मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक श्री.व्हीएम काचर्ुडंे,ननवतृ्त अर्धकारी,रेर्ीम पवभार् व 
श्री.पवजर् डकले,प्रर्तीर्ील र्तेकरी, फुलबं्री वेळ:स११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी 
जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 125702 Advisory Date :-12/20/2017 11:36:05 AM 

 

49 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional १.पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील. पुढील २ त े३ ददवसात रात्रीच्र्ा तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. २.हरभरा 
पपकावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ गॅ्रम १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारावे. एमजीएम 
केव्हीके, र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Roman Script १.पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील. पुढील २ त े३ ददवसात रात्रीच्र्ा तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. २.हरभरा 
पपकावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इमामेक्टीन बेंझोएट ५ % एस जी ४ गॅ्रम १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारावे. एमजीएम 



केव्हीके, र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Total No of Farmer : - 11 Advisory Date :-12/19/2017 2:20:04 PM 

 

50 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1)आंबा पपकावरील मोहराच्र्ा सरंिणासािी व तुडतडुे ककडीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इममडाक्लोपप्रड १७.८ एस.एल. ३ ममली प्रनत १० मलटर 
पाण्र्ात ममसळून फवारणी करावी. 2)बार्ार्ती र्हु पेरणीस १ मदहना झाला असल्ट्र्ास ५० ककलो नत्राचा हप्ता प्रनत हेक्टरी द्र्ावा. 

Roman Script 1)आंबा पपकावरील मोहराच्र्ा सरंिणासािी व तुडतडुे ककडीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इममडाक्लोपप्रड १७.८ एस.एल. ३ ममली प्रनत १० मलटर 
पाण्र्ात ममसळून फवारणी करावी. 2)बार्ार्ती र्हु पेरणीस १ मदहना झाला असल्ट्र्ास ५० ककलो नत्राचा हप्ता प्रनत हेक्टरी द्र्ावा. 

Total No of Farmer : - 125704 Advisory Date :-12/15/2017 5:29:51 PM 

 

51 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional बार्ार्ती र्हु पेरणीस १ मदहना झाला असल्ट्र्ास ५० ककलो नत्राचा हप्ता प्रनत हेक्टरी द्र्ावा.भाजीपाला पपकावरील रसर्ोषक ककडींच्र्ा 
ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी १५ ममली ककंवा लॅम्बडासार् हॅलोथ्रीन ५ ईसी ६ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी 
करने 

Roman Script बार्ार्ती र्हु पेरणीस १ मदहना झाला असल्ट्र्ास ५० ककलो नत्राचा हप्ता प्रनत हेक्टरी द्र्ावा.भाजीपाला पपकावरील रसर्ोषक ककडींच्र्ा 
ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० ईसी १५ ममली ककंवा लॅम्बडासार् हॅलोथ्रीन ५ ईसी ६ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळुन फवारणी 
करावी. 

Total No of Farmer : - 125705 Advisory Date :-12/13/2017 3:42:56 PM 

 



52 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) राज्र्ाच्र्ा सवयच पवभार्ात पुढील ३ ददवसात ककमान तापमानात फारसा बदल सभंवत नाही. 2) मार्ील आिवड्र्ातील कोरड े
हवामान व र्ा आिवड्र्ातील कोरड ेहवामान लिात घेता रब्बी पपके, भाजीपाला व फळबार्ांना र्रजेनुसार पाणी द्र्ावे. 

Roman Script 1) राज्र्ाच्र्ा सवयच पवभार्ात पुढील ३ ददवसात ककमान तापमानात फारसा बदल सभंवत नाही. 2) मार्ील आिवड्र्ातील कोरड े
हवामान व र्ा आिवड्र्ातील कोरड ेहवामान लिात घेता रब्बी पपके, भाजीपाला व फळबार्ांना र्रजेनुसार पाणी द्र्ावे. 

Total No of Farmer : - 125697 Advisory Date :-12/12/2017 1:43:08 PM 

 

53 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional मध्र् महाराष्रात नवीन लार्वड केलेले फळबार्ांतील कलमे/रोपे व भाजीपाला पपकांना आधार द्र्ावा. तसेच ऊस लोळू नरे् म्हणनू 
बांधाच्र्ा कडेचे ४-६ ऊस एकत्र बांधावेत. 

Roman Script मध्र् महाराष्रात नवीन लार्वड केलेले फळबार्ांतील कलमे/रोपे व भाजीपाला पपकांना आधार द्र्ावा. तसेच ऊस लोळू नरे् म्हणनू 
बांधाच्र्ा कडेचे ४-६ ऊस एकत्र बांधावेत. 

Total No of Farmer : - 125688 Advisory Date :-12/8/2017 1:12:53 PM 

 

54 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  



English  

Regional ढर्ाळ हवामानामुळे रबी ज्वारी, करडई व भाजीपाला पपकावरील माव्र्ाचे ननर्ंत्रणासािी २५ डब्ल्ट्र्ु जी थार्ोमेथॉक्झान ५० गॅ्रम ककंवा 
डार्मेथोएट ३० ईसी १० ममली १० मलटर पाण्र्ातनू फवारावे. 

Roman Script ढर्ाळ हवामानामुळे रबी ज्वारी, करडई व भाजीपाला पपकावरील माव्र्ाचे ननर्ंत्रणासािी २५ डब्ल्ट्र्ु जी थार्ोमेथॉक्झान ५० गॅ्रम ककंवा 
डार्मेथोएट ३० ईसी १० ममली १० मलटर पाण्र्ातनू फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125690 Advisory Date :-12/5/2017 4:40:58 PM 

 

55 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional सस्नेह ननमंत्रण, ‘जार्नतक मदृा ददन‘ ननममत्त दद. ०५/१२/२०१७ रोजी मंर्ळवार स. ०९:०० वा. मदृा आरोग्र् पत्रत्रका पवतरण समारंभ व 
रब्बी र्तेकरी मेळाव्र्ाचे आर्ोजन केले आहे. आपली उपजस्तथी प्राथयननर् आहे. स्थळ: आिेर्ाव खेडा, ता. कन्नड, जज. औरंर्ाबाद. 

Roman Script सस्नेह ननमंत्रण, ‘जार्नतक मदृा ददन‘ ननममत्त दद. ०५/१२/२०१७ रोजी मंर्ळवार स. ०९:०० वा. मदृा आरोग्र् पत्रत्रका पवतरण समारंभ व 
रब्बी र्तेकरी मेळाव्र्ाचे आर्ोजन केले आहे. आपली उपजस्तथी प्राथयननर् आहे. स्थळ: आिेर्ाव खेडा, ता. कन्नड, जज. औरंर्ाबाद. 

Total No of Farmer : - 125685 Advisory Date :-12/4/2017 5:34:52 PM 

 

56 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional सस्नेह ननमंत्रण, जार्नतक मदृाददन ननमीत्त दद. ५-१२-२०१७ रोजी स. 09.०० वा मदृा आरोग्र् पत्रत्रका पवतरण समारंभ व रब्बी 
र्ेतकरी मेळाव्र्ाचे आर्ोजन करण्र्ात आले आहे. आपली उपजस्थती प्राथयननर् आहे. स्थळ: आिेर्ाव खेडा, ता. कन्नड, जज. औरंर्ाबाद. 

Roman Script सस्नेह ननमंत्रण, जार्नतक मदृाददन ननममत्त दद. ५-१२-२०१७ रोजी स. 09.०० वा मदृा आरोग्र् पत्रत्रका पवतरण समारंभ व रब्बी 
र्ेतकरी मेळाव्र्ाचे आर्ोजन करण्र्ात आले आहे. आपली उपजस्थती प्राथयननर् आहे. स्थळ: आिेर्ाव खेडा, ता. कन्नड, जी. औरंर्ाबाद. 



Total No of Farmer : - 125683 Advisory Date :-12/2/2017 3:20:31 PM 

 

57 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ज्वारी व करडई पपकावरील मावा तडुतडु ेव र्चकटा ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० % प्रवाही १० ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात 
ममसळुन फवारावे. 

Roman Script ज्वारी व करडई पपकावरील मावा तडुतडु ेव र्चकटा ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३० % प्रवाही १० ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात 
ममसळुन फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125687 Advisory Date :-11/30/2017 3:21:54 PM 

 

58 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) कोरड ेहवामान व ददवसाचे तापमान लिात घेवनु रब्बी पपकांना व भाजीपाला पपकांना जममनीच्र्ा मर्दरुाप्रमाणे ओलीत करावे. 
2) हरभरा पपकावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इंग्रजी ‘T’ आकाराचे प्रनत हेक्टरी ५० पिीथांबे उभारल्ट्र्ास ककड आटोक्र्ात 
िेवण्र्ास मदत होते. 

Roman Script 1) कोरड ेहवामान व ददवसाचे तापमान लिात घेवनु रब्बी पपकांना व भाजीपाला पपकांना जममनीच्र्ा मर्दरुाप्रमाणे ओलीत करावे. 
2) हरभरा पपकावरील घाटे अळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी इंग्रजी ‘T’ आकाराचे प्रनत हेक्टरी ५० पिीथांबे उभारल्ट्र्ास ककड आटोक्र्ात 
िेवण्र्ास मदत होते. 

Total No of Farmer : - 125679 Advisory Date :-11/29/2017 12:21:55 PM 

 

59 Advisory Type :1 



Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional १) पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील तसेच २ ददवस मरािवाड्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल सभंवत नाही. 
२) फळबार्ांचे थंडीपासनू संरिण करण्र्ासािी सार्ंकाळी ओलीत करावे. 

Roman Script १) पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील तसेच २ ददवस मरािवाड्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल सभंवत नाही. 
२) फळबार्ांचे थंडीपासनू संरिण करण्र्ासािी सार्ंकाळी ओलीत करावे. 

Total No of Farmer : - 125677 Advisory Date :-11/28/2017 4:58:58 PM 

 

60 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional सध्र्ाच्र्ा ढर्ाळ वातावरणामुळे र्वार, टोमॅटो, ममरची, भेंडी इ. भाजीपाला पपकावर भुरी र्ा रोर्ाचा प्रादभुायव होण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 
त्र्ासािी पाण्र्ात पवरघरळणारे ८०% प्रवाही र्ंधक २ गॅ्रम प्रनत मलटर र्ा प्रमाणे फवारणी करावी. 

Roman Script सध्र्ाच्र्ा ढर्ाळ वातावरणामुळे र्वार, टोमॅटो, ममरची, भेंडी इ. भाजीपाला पपकावर भुरी र्ा रोर्ाचा प्रादभुायव होण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 
त्र्ासािी पाण्र्ात पवरघरळणारे ८०% प्रवाही र्ंधक २ गॅ्रम प्रनत मलटर र्ा प्रमाणे फवारणी करावी. 

Total No of Farmer : - 125675 Advisory Date :-11/22/2017 11:16:42 AM 

 

61 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  



English  

Regional 1) हरभरा पपकावर घाटे अळीचा प्रादभुायव ददसनू रे्ताच ५ % ननबोंळी अकायची फवारणी करावी. 2) तुरीतील घाटे अळीच्र्ा 
ननर्ंत्रणासािी जस्पनोसॅड ४५ इसी १/२ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ककंवा इमामेजक्टंन बेन्झाईट ५ एस जी ४ गॅ्रम प्रनत १० मलटर 
पाण्र्ात ममसळून फवारावे. 

Roman Script 1) हरभरा पपकावर घाटे अळीचा प्रादभुायव ददसनू रे्ताच ५ % ननबोंळी अकायची फवारणी करावी. 2) तुरीतील घाटे अळीच्र्ा 
ननर्ंत्रणासािी जस्पनोसॅड ४५ इसी १/२ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ककंवा इमामेजक्टंन बेन्झाईट ५ एस जी ४ गॅ्रम प्रनत १० मलटर 
पाण्र्ात ममसळून फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125653 Advisory Date :-11/21/2017 5:46:54 PM 

 

62 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/११/२०१७ रोजी मोसबंी बहार व्र्वस्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक डॉ.संजर् पाटील, र्ास्त्रज्ञ फळबार् संर्ोधन 
कें ि व श्री अननल अंभोरे, प्रर्तीर्ील र्ेतकरी. वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
मो.९२७०१०१४१७ 

Roman Script दद.२१/११/२०१७ रोजी मोसबंी बहार व्र्वस्थापन पवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक डॉ.संजर् पाटील, र्ास्त्रज्ञ फळबार् संर्ोधन 
कें ि व श्री अननल अंभोरे, प्रर्तीर्ील र्ेतकरी. वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम केव्हीके,देवळाई-परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
मो.९२७०१०१४१७. 

Total No of Farmer : - 125652 Advisory Date :-11/20/2017 11:44:23 AM 

 

63 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) पुढील ५ ददवसामध्रे् मध्र् महाराष्र व मरािवाड्र्ामध्रे् हवामान कोरड ेराहील. 2) र्हु पपकाची पेरणी तसेच पवुय हंर्ामी ऊस 



लार्वड पुणय करावी. 3) ददवसाचे तापमान व कोरड ेहवामान लिात घेवनु रब्बी पपके, भाजीपाला व फळबार्ांना हलके ओलीत करावे. 

Roman Script 1) पुढील ५ ददवसामध्रे् मध्र् महाराष्र व मरािवाड्र्ामध्रे् हवामान कोरड ेराहील 2) र्हु पपकाची पेरणी तसेच पवुय हंर्ामी ऊस 
लार्वड पुणय करावी 3) ददवसाचे तापमान व कोरड ेहवामान लिात घेवनु रब्बी पपके, भाजीपाला व फळबार्ांना हलके ओलीत करावे 
4) पोल्ट्रीमधील पिांचे थंडीपासनू सरंिण करावे 

Total No of Farmer : - 125657 Advisory Date :-11/14/2017 3:49:22 PM 

 

64 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) आवश्र्कतनेुसार रब्बी ज्वारी, फळबार्ा व भाजीपाला पपकांना पाण्र्ाची पाळी द्र्ावी. 2) बार्ार्ती र्हू पपकाची पेरणी आवश्र्क 
ती त्रबजप्रकक्रर्ा करून पुणय करावी. 3) पढुील ३ ददवसामध्रे् राज्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 

Roman Script 1) आवश्र्कतनेुसार रब्बी ज्वारी, फळबार्ा व भाजीपाला पपकांना पाण्र्ाची पाळी द्र्ावी. 2) बार्ार्ती र्हू पपकाची पेरणी आवश्र्क 
ती त्रबजप्रकक्रर्ा करून पुणय करावी. 3) पढुील ३ ददवसामध्रे् राज्र्ातील ककमान तापमानात फारसा बदल संभवत नाही. 

Total No of Farmer : - 125643 Advisory Date :-11/8/2017 12:42:45 PM 

 

65 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ममरची व कांदा पपकावरील फुलककडीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी डार्मेथोएट ३०% प्रवाही १५ ममली ककंवा लॅम्बडा सार्हॅलोथ्रीन ५% प्रवाही ६ 
ममली र्ा ककटकनार्कांच्र्ा प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून आलटून पालटून फवारण्र्ा कराव्र्ात. 

Roman Script 1) ममरची व कांदा पपकावरील फुलककडीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी डार्मेथोएट ३०% प्रवाही १५ ममली ककंवा लॅम्बडा सार्हॅलोथ्रीन ५% प्रवाही 
६ ममली र्ा ककटकनार्कांच्र्ा प्रनत १० मलटर पाण्र्ात ममसळून आलटून पालटून फवारण्र्ा कराव्र्ात. 2) कापसू वेचणीचे काम 
र्क्र्तो सकाळी करावे. 



Total No of Farmer : - 125647 Advisory Date :-11/7/2017 4:19:32 PM 

 

66 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1)उर्ीरा पेरणी केलेल्ट्र्ा कपार्ीवरील र्ेंदरी बोंड अळीचे ननर्तं्रणासािी थार्ोडोकाबय ७५ डब्ल्ट्र्ू पी २० गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ातनू 
फवारावे. 2)पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील राज्र्ातील तापमानात पुढील २-३ ददवसात फारसा बदल सभंवत नाही. 
एमजीएम,केव्हीके,औरंर्ाबाद. 

Roman Script 1)उर्ीरा पेरणी केलेल्ट्र्ा कपार्ीवरील र्ेंदरी बोंड अळीचे ननर्तं्रणासािी थार्ोडोकाबय ७५ डब्ल्ट्र्ू पी २० गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ातनू 
फवारावे. 2)पुढील ५ ददवसात राज्र्ात हवामान कोरड ेराहील राज्र्ातील तापमानात पुढील २-३ ददवसात फारसा बदल सभंवत नाही. 
एमजीएम,केव्हीके,औरंर्ाबाद. 

Total No of Farmer : - 125632 Advisory Date :-11/1/2017 12:21:45 PM 

 

67 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) तुरीवरील घाटेअळीचे ननर्ंत्रणासािी जस्पनोसडॅ ४५ एस सी २.५ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ातून ककंवा इमॅमेक्टीन बेन्झोएट ५ एस 
जी ४ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ातून फवारावे. 

Roman Script 1) तुरीवरील घाटेअळीचे ननर्ंत्रणासािी जस्पनोसडॅ ४५ एस सी २.५ ममली प्रनत १० मलटर पाण्र्ातून ककंवा इमॅमेक्टीन बेन्झोएट ५ एस 
जी ४ गॅ्रम प्रनत १० मलटर पाण्र्ातून फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125631 Advisory Date :-10/31/2017 4:48:49 PM 

 

68 Advisory Type :1 



Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional र्हू पपकात पेरणीपवूी प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास ३ ग्राम थार्रम + २५ ग्राम अझॅटोबॅक्टर व २५ ग्राम पीएसबी प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास 
बीजप्रकक्रर्ा करून घोळावे, सावलीत सुकवावे मर् पेरणी करावी. 

Roman Script र्हू पपकात पेरणीपवूी प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास ३ ग्राम थार्रम + २५ ग्राम अझॅटोबॅक्टर व २५ ग्राम पीएसबी प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास 
बीजप्रकक्रर्ा करून घोळावे, सावलीत सुकवावे मर् पेरणी करावी. 

Total No of Farmer : - 125628 Advisory Date :-10/30/2017 2:18:13 PM 

 

69 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional हरभरा पपकात पेरणीपवूी प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास २ ग्राम थार्रम + २ ग्राम बापवस्टीन ककवां ५ ग्राम रार्कोडमाय बीजप्रकक्रर्ा करून २५ 
ग्राम रार्झोत्रबर्म प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास घोळावे, सावलीत सुकवावे मर् पेरणी करावी. एम.जी.एम. कृषी पवज्ञान कें ि, र्ांधेली, 
औरंर्ाबाद ४३१००७. 

Roman Script हरभरा पपकात पेरणीपवूी प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास २ ग्राम थार्रम + २ ग्राम बापवस्टीन ककवां ५ ग्राम रार्कोडमाय बीजप्रकक्रर्ा करून २५ 
ग्राम रार्झोत्रबर्म प्रती ककलो त्रबर्ाण्र्ास घोळावे, सावलीत सुकवावे मर् पेरणी करावी. एम.जी.एम. कृषी पवज्ञान कें ि, र्ांधेली, 
औरंर्ाबाद ४३१००७. 

Total No of Farmer : - 125625 Advisory Date :-10/27/2017 10:40:18 AM 

 

70 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 



Hindi  

English  

Regional तूर पपकावरील र्ेंर्मार्ी, पाने र्ुंडाळणारी अळी व र्ेंर्ा पोखरणारी अळींचे ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३०% प्रवाही १ मममल ककंवा 
मेटरार्णझर्म अॅननसोप्ली हे बरुर्ीर्ुक्त ककडनार्क २ त े३ मममल प्रनत लीटर पाण्र्ात ममसळून फवारणी करावी. एम.जी.एम.कृषी 
पवज्ञान कें ि,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 

Roman Script तूर पपकावरील र्ेंर्मार्ी, पाने र्ुंडाळणारी अळी व र्ेंर्ा पोखरणारी अळींचे ननर्ंत्रणासािी डार्ममथोएट ३०% प्रवाही १ मममल ककंवा 
मेटरार्णझर्म अॅननसोप्ली हे बरुर्ीर्ुक्त ककडनार्क २ त े३ मममल प्रनत लीटर पाण्र्ात ममसळून फवारणी करावी. एम.जी.एम. कृषी 
पवज्ञान कें ि,र्ांधेली,औरंर्ाबाद. 

Total No of Farmer : - 125624 Advisory Date :-10/26/2017 12:40:55 PM 

 

71 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ऊसावररल तपाककरी दिपके (ब्राऊन स्पॉट) र्ा रोर्ाच्र्ा ननर्तं्रणासािी ऊसावर कॉपर आक्झी क्लोराईड ककंवा मँकोझेब ककंवा प्राँपीनेब 
र्ापैकी एका बरुर्ीनार्काची 500 ग्रॉम प्रनत एकरी 200 मलटर पाण्र्ातनू फवारणी करावी. एम.जी.एम. कृपष पवज्ञान केि, र्ांधेली, 
औरंर्ाबाद. 

Roman Script ऊसावररल तपाककरी दिपके (ब्राऊन स्पॉट) र्ा रोर्ाच्र्ा ननर्तं्रणासािी ऊसावर कॉपर आक्झी क्लोराईड ककंवा मँकोझेब ककंवा प्राँपीनेब 
र्ापैकी एका बरुर्ीनार्काची 500 ग्रॉम प्रनत एकरी 200 मलटर पाण्र्ातनू फवारणी करावी. एम.जी.एम. कृपष पवज्ञान केि, र्ांधेली, 
औरंर्ाबाद. 

Total No of Farmer : - 125564 Advisory Date :-10/25/2017 10:31:14 AM 

 

72 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  



Regional 1) मरािवाड्र्ात पुढील ४८ तासात हवामान कोरडे राहून त्र्ापुढील ३ ददवसामध्रे् तरुळक दिकाणी हलका पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता 
आहे. 2) र्हू पपकाचे पेरणीसािी पवूय मर्ार्त करून र्ेत तणमुक्त िेवावे. कृषी पवज्ञान कें ि, र्ांधेली, औरंर्ाबाद. 

Roman Script 1) मरािवाड्र्ात पुढील ४८ तासात हवामान कोरडे राहून त्र्ापुढील ३ ददवसामध्रे् तरुळक दिकाणी हलका पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता 
आहे. 2) र्हू पपकाचे पेरणीसािी पवूय मर्ार्त करून र्ेत तणमुक्त िेवावे. कृषी पवज्ञान कें ि, र्ांधेली, औरंर्ाबाद. 

Total No of Farmer : - 125615 Advisory Date :-10/24/2017 2:54:04 PM 

 

73 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional एमजीएम कृपष पवज्ञान कें ि , र्ांधेली रे्थे र्तेकरी र्ास्त्रज्ञ मंच चचायसत्र कार्यक्रमाअंतर्यत दद.21/10/2017 रोजी कृपष रसार्नांचा 
(कीटकनार्कांचा)सुरक्षित वापर पवषर्ावर मार्यदर्यन. मार्यदर्यक-प्रा.तषुार चव्हाण वेळ:स. 10-12. फोन 9270101417. 

Roman Script एमजीएम कृपष पवज्ञान कें ि , र्ांधेली रे्थे र्तेकरी र्ास्त्रज्ञ मंच चचायसत्र कार्यक्रमाअंतर्यत दद.21/10/2017 रोजी कृपष रसार्नांचा 
(कीटकनार्कांचा)सुरक्षित वापर पवषर्ावर मार्यदर्यन. मार्यदर्यक-प्रा.तषुार चव्हाण वेळ:स. 10-12. फोन 9270101417. 

Total No of Farmer : - 125613 Advisory Date :-10/20/2017 12:31:01 AM 

 

74 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1) मरािवाडा पवभार्ात पुढील ७२ तास हवामान कोरडे राहण्र्ाची र्क्र्ता असनू ददनांक २० व २१ रोजी तरुळक दिकाणी पाऊस 
पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 2) वापसा पाहून रब्बी हंर्ामातील ज्वारी, करडई व हरभरा पपकाची पेरणी पुणय करावी. एम.जज.एम. 
के.व्ही.के., औरंर्ाबाद. 

Roman Script 1) मरािवाडा पवभार्ात पुढील ७२ तास हवामान कोरडे राहण्र्ाची र्क्र्ता असनू ददनांक २० व २१ रोजी तरुळक दिकाणी पाऊस 
पडण्र्ाची र्क्र्ता आहे. 2) वापसा पाहून रब्बी हंर्ामातील ज्वारी, करडई व हरभरा पपकाची पेरणी पुणय करावी. एम.जज.एम. 
के.व्ही.के., औरंर्ाबाद. 



Total No of Farmer : - 125600 Advisory Date :-10/17/2017 2:00:01 PM 

 

75 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional रांर्डा कांदा लार्वड ऑक्टोबर अखेर पणुय करावी. र्ासािी बसंवत ७८०, फुले समथय व N-2-4-1 र्ा वाणांचा वापर करावा. 
त्रबर्ाण्र्ास अझोजस्पररलम व स्फुरद पवरघळणारे जीवाण ुर्ांची प्रत्रे्की २५ गॅ्रम प्रती ककलो र्ाप्रमाणे बीजप्रकक्रर्ा करावी. 

Roman Script रांर्डा कांदा लार्वड ऑक्टोबर अखेर पणुय करावी. र्ासािी बसंवत ७८०, फुले समथय व N-2-4-1 र्ा वाणांचा वापर करावा. 
त्रबर्ाण्र्ास अझोजस्पररलम व स्फुरद पवरघळणारे जीवाण ुर्ांची प्रत्रे्की २५ गॅ्रम प्रती ककलो र्ाप्रमाणे बीजप्रकक्रर्ा करावी. 

Total No of Farmer : - 125602 Advisory Date :-10/14/2017 12:40:41 PM 

 

76 Advisory Type :2 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.१५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रपववार स.११ वाजता कृषी पवज्ञान कें ि र्ांधेली रे्थे मदहला ककसान ददवस कार्यक्रम आर्ोजजत केला 
असून औरंर्ाबाद जजल्ट््र्ातील सवय र्तेकरी मदहलांनी सदर कार्यक्रमात सहभार् नोंदवावा. कार्यक्रम समन्वर्क एम.जज.एम. केव्हीके 
र्ांधेली, औरंर्ाबाद ४३१००७. 

Roman Script दद.१५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रपववार स.११ वाजता कृषी पवज्ञान कें ि र्ांधेली रे्थे मदहला ककसान ददवस कार्यक्रम आर्ोजजत केला 
असून औरंर्ाबाद जजल्ट््र्ातील सवय र्तेकरी मदहलांनी सदर कार्यक्रमात सहभार् नोंदवावा. कार्यक्रम समन्वर्क एम.जज.एम. केव्हीके 
र्ांधेली, औरंर्ाबाद ४३१००७. 

Total No of Farmer : - 125589 Advisory Date :-10/11/2017 2:24:14 PM 

 

77 Advisory Type :1 



Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional 1)पुढील २४ तासात राज्र्ातील सवय पवभार्ांमध्रे् मेघर्जयनेसह व पवजांच्र्ा कडकडाटासह तुरळक दिकाणी पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता 
आहे. 2) उत्पादनातील घट टाळण्र्ासािी बार्ार्ती र्व्हाची पेरणी १ नोव्हेंबर नंतरच करावी. 

Roman Script 1)पुढील २४ तासात राज्र्ातील सवय पवभार्ांमध्रे् मेघर्जयनेसह व पवजांच्र्ा कडकडाटासह तुरळक दिकाणी पाऊस पडण्र्ाची र्क्र्ता 
आहे. 2) उत्पादनातील घट टाळण्र्ासािी बार्ार्ती र्व्हाची पेरणी १ नोव्हेंबर नंतरच करावी. 

Total No of Farmer : - 125585 Advisory Date :-10/10/2017 4:41:33 PM 

 

78 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/९/२०१७ रोजी रब्बीज्वारी व हरभरा उत्पादनवरमार्यदर्यन,मार्यदर्यक-डॉ.एस.बी.पवार,सहर्ोर्ीसंचालक संर्ोधन,राकृसंप्र,औरंर्ाबाद 
वडॉ.र्ोसावी,कडधान्र् सरं्ोधनकें ि,बदनापूर वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-
परदरीरोड,साईटेकडीजवळ,र्ांधली,औरंर्ाबादफो.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 686 Advisory Date :-9/19/2017 4:32:48 PM 

 

79 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  



Regional 1) जजरार्त रब्बी ज्वारीच्र्ा पेरणीसािी सुरुवात करावी व सुधाररत वाणांचा वापर करावा. पेरणीपुवी त्रबर्ाण्र्ास त्रबजप्रकक्रर्ा करावी. 
2) सध्र्ाच्र्ा पावसाळी हवामानात मसताफळाची फळे देिाकडून काळी पडू नरे्त म्हणनु १% बोडो ममश्रण फवारावे. 

Roman Script 1) जजरार्त रब्बी ज्वारीच्र्ा पेरणीसािी सुरुवात करावी व सुधाररत वाणांचा वापर करावा. पेरणीपुवी त्रबर्ाण्र्ास त्रबजप्रकक्रर्ा करावी. 
2) सध्र्ाच्र्ा पावसाळी हवामानात मसताफळाची फळे देिाकडून काळी पडू नरे्त म्हणनु १% बोडो ममश्रण फवारावे. 

Total No of Farmer : - 125523 Advisory Date :-9/15/2017 5:14:49 PM 

 

80 Advisory Type :3 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional १) सोर्ाबीन पपकावरील तांबेरा रोर् ननर्तं्रणासािी प्रोपपकोण्र्ाझोल ककवा हेक्झाकोण्र्ाझोल १० ममली प्रती १० मलटर पाण्र्ातून 
फवारावे. २) सोर्ाबीन पपकावरील पाने खाणाऱर्ा आळीच्र्ा ननर्ंत्रणासािी रार्झोफोस ४० ई सी १२ ममली प्रती १० मलटर पाण्र्ातनू 
फवारावे. 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 125452 Advisory Date :-8/30/2017 4:58:16 PM 

 

81 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/८/२०१७ रोजी पोळ्र्ाननममत्त बलैाची घ्र्ावर्ाची काळजी व जनावरांचे लसीकरण र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक-
डॉ.सर्चन र्ार्कवाड वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 659 Advisory Date :-8/18/2017 5:56:20 PM 

 



82 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/८/२०१७ रोजी पोळ्र्ाननममत्त बलैाची घ्र्ावर्ाची काळजी व जनावरांचे लसीकरण र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-
डॉ.सर्चन र्ार्कवाड वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 125413 Advisory Date :-8/18/2017 5:52:05 PM 

 

83 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/७/२०१७ रोजी मधुमक्षिका पालन र्ेतीपरूक उद्र्ोर् र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक-श्री.र्णेर् बरुकुल, टाकली माळी व 
श्री.अजर् जाधव, खेडा वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 682 Advisory Date :-7/19/2017 3:09:36 PM 

 

84 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  



English  

Regional दद.२१/७/२०१७ रोजी मधुमक्षिका पालन र्ेतीपरूक उद्र्ोर् र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक-श्री.र्णेर् बरुकुल, टाकली माळी व 
श्री.अजर् जाधव, खेडा वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 125349 Advisory Date :-7/19/2017 3:04:28 PM 

 

85 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/६/२०१७ रोजी रेर्ीमर्ेती-एक परूक उद्र्ोर् र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक-श्री.एम.पी.साळंुके,रेर्ीम पवभार् व 
श्री.ज्ञानेश्वर खैरे,र्चचंाळा, पैिण वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 641 Advisory Date :-6/19/2017 4:23:35 PM 

 

86 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/६/२०१७ रोजी रेर्ीमर्ेती-एक परूक उद्र्ोर् र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र, मार्यदर्यक-श्री.एम.पी.साळंुके,रेर्ीम पवभार् व 
श्री.ज्ञानेश्वर खैरे,र्चचंाळा, पैिण वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  



Total No of Farmer : - 106126 Advisory Date :-6/19/2017 1:50:04 PM 

 

87 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional वनपवभार् व सामाजजक वनीकरण पवभार्ाच्र्ा वतीने बांबू लार्वड व पवक्री व्र्वस्थापन मोफत कार्यर्ाळा, दद.२०/०६/१७, वेळ १० त े६, 
स्थळ- संत तुकाराम नाट्र्र्हृ, एन ५ , मसडको, औरंर्ाबाद, सपंकय -९४२२२९४४४३, ९६७३५६७००७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 106164 Advisory Date :-6/19/2017 10:26:34 AM 

 

88 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/५/२०१७ रोजी कापूस, तरू व मका पपकांचे व्र्वस्थापण र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-डॉ.एस.एस.बनैाडे,कापूस तज्ञ, 

वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 570 Advisory Date :-5/20/2017 10:49:27 AM 

 

89 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 



Hindi  

English  

Regional दद.२१/५/२०१७ रोजी कापूस, तरू व मका पपकांचे व्र्वस्थापण र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-डॉ.एस.एस.बनैाडे,कापूस तज्ञ, 

वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 122267 Advisory Date :-5/20/2017 10:46:52 AM 

 

90 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/४/२०१७ रोजी पपकाचे पाणी व्र्वस्थापण र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-प्रा.पडंीत वासरे,कृपवके जालना व श्री.ननवतृ्ती 
घुले प्रर्तीर्ील र्तेकरी वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 568 Advisory Date :-4/20/2017 12:50:29 PM 

 

91 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दद.२१/४/२०१७ रोजी पपकाचे पाणी व्र्वस्थापण र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्र,मार्यदर्यक-प्रा.पडंीत वासरे,कृपवके जालना व श्री.ननवतृ्ती 
घुले प्रर्तीर्ील र्तेकरी वेळ:स.११-२ स्थळ:एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड,साईटेकडी जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद 
फोन.९२७०१०१४१७ 

Roman Script  



Total No of Farmer : - 122211 Advisory Date :-4/20/2017 12:25:50 PM 

 

92 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, HORTICULTURE, SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional दी21/4/17रोजी कृ.पव.मडंल अंतर्यत पपक पानी व्र्वस्थापनवर चचयसत्र आर्ोजन.मार्यदर्यक-प्रा.पी.वी.वासरे,कृपवकें ,जालना व श्री 
ननवतृ्ती घुले प्रर्तीर्ील र्तेकरी,वखारी,वेळ-11-2,स्थल-एमजीएम कृपवकें ,देवलाई-परदरी रोड,र्ंधेली,फोन-9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 120338 Advisory Date :-4/19/2017 2:29:36 PM 

 

93 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional मधुमिीकापालन प्रात्र्िीक व चचायसत्र,मार्यदर्यक-डॉ.बी.बी.वार्कर,प्राध्र्ापक,बाम ूपवद्र्ापीि,औरंर्ाबाद व श्रीअजर् जाधव,प्रर्तीर्ील 
र्ेतकरी,कन्नड स्थळ-एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाइ-परदरी रोड,साई टेकडीच्र्ा बाजुला,र्ांधेली,औरंर्ाबाद,वेळ-11त2े, सपंकय -
9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 552 Advisory Date :-3/20/2017 2:08:18 PM 

 

94 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 



Hindi  

English  

Regional मधुमिीकापालन प्रात्र्िीक व चचायसत्र,मार्यदर्यक-डॉ.बी.बी.वार्कर,प्राध्र्ापक,बाम ूपवद्र्ापीि,औरंर्ाबाद व श्रीअजर् जाधव, प्रर्तीर्ील 
र्ेतकरी,कन्नड स्थळ-एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाइ-परदरी रोड,साई टेकडीच्र्ा बाजुला,र्ांधेली,औरंर्ाबाद,वेळ-11त2े,सपंकय -
9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 140475 Advisory Date :-3/20/2017 2:03:34 PM 

 

95 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ऊस लार्वड ततं्रज्ञान मार्यदर्यन,दद.२१/२/१७, वेळ-११त३े, मार्यदर्यक - डॉ.राजाराम होलसरेु, म.फु.कृ.पवद्र्ापीि, राहुरी व र्तेीननष्ि 
र्ेतकरी श्री. ज्ञानेश्वर पवार,नेवासा स्थळ- एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड, साईटेकडीच्र्ाजवळ, र्ांधेली, औरंर्ाबाद, 

मो.9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 571 Advisory Date :-2/18/2017 3:43:00 PM 

 

96 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ऊस लार्वड ततं्रज्ञान मार्यदर्यन,दद.२१/२/१७, वेळ-११त३े, मार्यदर्यक - डॉ.राजाराम होलसरेु, म.फु.कृ.पवद्र्ापीि, राहुरी व र्तेीननष्ि 
र्ेतकरी श्री. ज्ञानेश्वर पवार,नेवासा स्थळ- एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड, साईटेकडीच्र्ाजवळ, र्ांधेली, औरंर्ाबाद, 

मो.9270101417 

Roman Script  



Total No of Farmer : - 140435 Advisory Date :-2/18/2017 3:31:00 PM 

 

97 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional िाि लार्वड तंत्रज्ञान मार्यदर्यन व चचायसत्र,दद.२१/०१/१७ मार्यदर्यक-श्री.रपवककरण रािी,िाि उत्पादक तज्ञ वश्री.पवष्ण ू
िीरसार्र,प्रर्नतर्ील र्ेतकरी,वेळ-स११त२े स्थळ-एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीच्र्ा 
जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद,सपंकय -9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 486 Advisory Date :-1/20/2017 12:22:00 PM 

 

98 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: HORTICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional िाि उत्पादन चचायसत्र,दद.२१/०१/१७,वेळ-११त२े,स्थळ-एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि,देवळाई-परदरी रोड,साई टेकडीच्र्ा 
जवळ,र्ांधेली,औरंर्ाबाद मार्यदर्यक-श्री.रपवककरण रािी,िाितज््ञ,लोणी जज. नर्र व श्री. पवष्ण ूिीरसार्र,प्रर्नतर्ील 
र्ेतकरी,कडवंची,जालना संपकय -9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 11405 Advisory Date :-1/19/2017 5:34:00 PM 

 

99 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 



Hindi  

English  

Regional डामळंब लार्वड तंत्रज्ञान मार्यदर्यन, दद.२१/१२/१६, वेळ ११ त े२, मार्यदर्यक- डॉ.सजंर् पाटील, र्ास्त्रज्ञ, FRS व प्रर्नतर्ील र्तेकरी श्री. 
तुकाराम पवार, पपपंरीराजा, स्थळ - एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, देवळाई-परदरी रोड, साई टेकडीजवळ, र्ांधेली, औरंर्ाबाद. सपंकय  
9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 398 Advisory Date :-12/20/2016 2:31:00 PM 

 

100 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional डाळींब लार्वड ततं्रज्ञान मार्यदर्यन व चचायसत्र दद.21/12/2016 वेळ:11-2 मार्यदर्यक:डॉ.संजर् पाटील,र्ास्त्रज्ञ(FRS ,औरंर्ाबाद)व 
श्री तुकाराम पवार, पपपं्री राजा, स्थल:एमजीएमकृषी पवज्ञान कें ि, देवळई-परदरी रोड,साईटेकडीजवळ, र्ांधेली. संपकय - 9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 140643 Advisory Date :-12/16/2016 3:41:00 PM 

 

101 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, र्ांधेली रे्थे दद२९/११/१६ रोजी ११ते२, मोसंबी लार्वड तंत्रज्ञान र्ापवषर्ी मार्यदर्यन व चचायसत्राचे 
आर्ोजन, मार्यदर्यक-डॉ.एम बी पाटील, प्रमुख अर्धकारी, FRS ,औरंर्ाबाद व श्री रवी र्ोल्ट्डे, प्रर्नतर्ील र्तेकरी, ता अंबड, जी.जालना, 
संपकय  -9270101417 

Roman Script  



Total No of Farmer : - 96 Advisory Date :-11/28/2016 11:06:00 AM 

 

102 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, HORTICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional एम जी एम, केव्हीके, र्ांधेली, औरंर्ाबाद,रे्थे दद. २९/११/१६ रोजी मोसंबी लार्वड तंत्रज्ञान र्ापवषर्ावर मार्यदर्यन व चचायसत्र, प्रमखु 
वक्त े- डॉ. एम बी पाटील, प्रमखु अर्धकारी, FRS , औरंर्ाबाद व श्री. रवी र्ोल्ट्डे, प्रर्नतर्ील र्तेकरी, ता. अंबड, जी. जालना, संपकय  - 
9270101417 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 138681 Advisory Date :-11/27/2016 5:15:00 PM 

 

103 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional र्ेतकरी बनघनननो घराच्र्ा घरी ताजा भाजीपाला ममळण्र्ाकररता घराच्र्ा समोरील ककंवा मार्ील ररकाम्र्ा जारे्त भाजीपाला बार् तर्ार 
करा त्र्ासािी वांरे् ममरची कारले दोडके पालक मेथी चुका इत्र्ादी भाजीपाल्ट्र्ाची र्रजे नसुार लार्वड करावी र्ामुळे घरास र्ोभा 
रे्ईल खचायत बचत होऊन ताजा भाजीपाला ममळेल आणण आपणास चांर्ले आरोग्र् लाभेल . 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 5604 Advisory Date :-6/10/2015 11:27:00 AM 

 

104 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES, HORTICULTURE, 
SERICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 



Hindi  

English  

Regional र्ेतकरी बनघनननो घराच्र्ा घरी ताजा भाजीपाला ममळण्र्ाकररता घराच्र्ा समोरील ककंवा मार्ील ररकाम्र्ा जारे्त भाजीपाला बार् तर्ार 
करा त्र्ासािी वांरे् ममरची कारले दोडके पालक मेथी चुका इत्र्ादी भाजीपाल्ट्र्ाची र्रजे नसुार लार्वड करावी र्ामुळे घरास र्ोभा 
रे्ईल खचायत बचत होऊन ताजा भाजीपाला ममळेल आणण आपणास चांर्ले आरोग्र् लाभेल . 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 74068 Advisory Date :-6/10/2015 11:24:00 AM 

 

105 Advisory Type :1 
Level of Advisory: 
Advisory sent in sector: 
State: 
District: 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ताजा, स्वच्छ भाजीपाला घराच्र्ा घरी ममळपवण्र्ाकररता परसबारे्ची ननममयती करा. तसेच सेंदिर् भाजीपाल्ट्र्ाकररता दर तीन ददवसाला 
र्ांडूळ पाण्र्ाची फवारणी करा. धन्र्वाद. 

Roman Script  

Total No of Farmer : - 8 Advisory Date :-4/24/2015 5:12:00 PM 

 

106 Advisory Type :1 
Level of Advisory:District 
Advisory sent in sector: AGRICULTURE 
State: 
District: AURANGABAD 
Block: 

Hindi  

English  

Regional ताजा, स्वच्छ व सेंदिर् भाजीपाला घराच्र्ा घरी ममळपवण्र्ाकररता सवांनी परसबार् फुलवावी. परसबारे्च्र्ा अर्धक मादहती कररता सवय 
र्ेतकरी मदहलांनी एमजीएम कृषी पवज्ञान कें ि, र्ांधेलीर्ीसपंकय  साधावा. धन्र्वाद. 

Roman Script  



Total No of Farmer : - 245 Advisory Date :-4/24/2015 5:05:00 PM 

 

 


	--------------------------------------------------------------------------------------------------

