व र्ष २

अं क

१७

कृ षर् - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी ममति : २१ साउन २०७३

अवधी : २१ साउन २०७३ – २७ साउन २०७३
जजल्लाहरु :

बााँके, रुपन्दे ही, बारा

(जारी गने:PPCR/BRCH/AMIS project,MOAD; Agricultural Environment Research Division,NARC and Agro-met Section/MFD,DHM)

मौसमी तथ्ांकहरु
७ साउन २०७३ दे खि १३ साउन २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

जजल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा

३१२.३

३९७.३

३२१.४

अधधकिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

२६.३ - ३५.०

२८.९ - ३५.२

२८.० - ३३.०

न्यूनिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

२४.४ - २६.०

२३.२ - २६.८

२४.० - २६.०

अधधकिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

९२.४ - १००

८५ - १००

८९ - १००

७० - ९७

६५ - ८२

७३ - ८८

१.५ - ३.२५

२.० - ८.०

१.७५ - ५.७५

कुल विाष (मम.मी.)

न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा
हावाको गति (मम/से) को दायरा
हावाको टदशाको दायरा

पव
ू ष - उत्तर-पजचिम

उत्तर पव
ू ष - दक्षिण पव
ू ष

उत्तर -

पव
ू ष

१४ साउन २०७३ दे खि २० साउन २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

जजल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा

१५.५

१२.४

३७.५

अधधकिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

३१.३ - ३५.७

३२.२ - ३७.२

३२.० - ३५.०

न्यूनिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

२५.० - २६.०

२५.० - २८.०

२५.० - २६.०

अधधकिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

८६.४ - ९५.३

७० - ९४

७० - ९७

न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

६३.० - ७९.०

५५.० - ७५.०

६५ - ७९

हावाको गति (मम/से) को दायरा

०.५ - ४.७५

४.० - १०.५

१.० - ५.२५

कुल विाष (मम.मी.)

हावाको टदशाको दायरा

उत्तर- दक्षिण - पजचिम

पव
ू ष - दक्षिण पव
ू ष

पव
ू -ष दक्षिण-पजचिम
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क. मौसमी षवचलेिण

कृषर्-सल्लाह

गि हप्िाको समग्र मौसमी षवचलेिण
बााँकेेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.७० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ६३% रह्यो।

रुपन्दे हीेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३७.२० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ५५% रह्यो।
बाराेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.०० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ६५% रह्यो।

गि हप्िाको मौसम पूवाषनुमान अनुसार बााँकेमा (१५.५ मम.मम.), रुपन्दे हीमा (१२.४ मम.मम.) र बारामा (३७.५ मम. मम.)
विाष भयो। विाष भए िापतन बााँके, रुपन्दे ही र बारामा अतिल्लो हप्िामा भन्दा अधधकिम िापक्रममा केटह वद्
ृ टद भयो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
बााँके: सािाभरर नै आंमशक बदली हुने सम्भावना छ र सािाको मध्य दे खि अन््य सम्म सामान्य बिाषको सम्भावना
छ। सािाको शुरुमा टदउाँ सोको िापक्रममा केटह सुधार हुने दे खिन्छ भने अन््यतिर बिाष संगै िापक्रममा केटह कमी
हुने दे खिन्छ।
रुपन्दे हीेः सािाको शुरु िथा मध्यतिर आंमशक बदली हुने सम्भावना छ र तछिपुि बिाष हुने दे खिन्छ। सािाको

अन््यमा सामान्य बिाषको सम्भावना छ। टदउाँ सोको िापक्रम सािाको मध्यसम्म बढ्ने क्रममा रहे र ्यसपतछ जस्थर
हुने दे खिन्छ।
बारा: सािाभरर नै आंमशक बदलीको सम्भावना छ भने तछिपुि बिाषको पतन सम्भावना छ। सािाको अन््यमा
सामान्य बिाषको सम्भावना छ। टदउाँ सोको िापक्रममा सध
ु ार हुने दे खिन्छ।

ि. बालीनाली
१.

धान



धानिेिमा भिषर रोपेको वेनाषले नाइट्रोजन मल मलन नसक्ने र मािोबाि िुटहएर जाने हुनाले रोपााँई गने
बेलामा यरू रया मलको प्रयोग गनुष हुाँदैन।

जग्गाको पटहलो जोिाई अगाडी राम्ररी पाकेको कम्पोष्ि मल ३००–४०० के. जी. प्रति कट्ठाका दरले राख्ने र
धान रोप्ने बेलामा बाउसे गररसकेपतछ डड ए पी ३.५ ककलोग्राम र पोिास २.० ककलोग्राम प्रति कट्ठाका
दरले सवै जममनमा एकनासले पने गरर छनुष पदष छ।




२०–२५ टदनको बेनाष रोप्नको लाधग उत्तम हुने र बेनाष रोप्दा प्र्येक गावामा २–३ विा बेनाष २–३ से. मी. को
गटहराईमा रोप्नु पदष छ।
धान रोपेको ४–५ टदनमा बुिाक्लोर नामक षविादी ८३० ग्राम प्रति कठ्ठाका दरले सबै िेिमा पने गरर
छरे मा झारपािको प्रकोप कम गनष सककन्छ।



धान रोपेको ५–६ टदन पतछ १५–२० टदन सम्म ३–५ से. मी. र ्यसपतछ धान पाक्नु भन्दा १५–२० टदन
अगाडी सम्म ५–७ से. मी. पानी जमाउनु पदष छ।



धान रोपेको ३ हप्िा भैसकेको मसंधिि िेत्रको िेिमा कृिकहरुले गोडमेल गरे पतछ मात्र ४ के. जी. ३५०
ग्राम प्रति कठ्ठाको दरले युररया मल िपड्रेस गनप
ुष दष छ।




अमसंधिि िेत्रका कृिकहरुले शुरुमा यूररया मलको पुरै मात्रा नरािेको भए ३ के. जी. ६०० ग्राम युररया मल

प्रति कठ्ठाको दरले धान रोपेको ३ हप्िापतछ िपड्रेस गनुष उपयुक्ि हुन्छ।
बारा जजल्लामा धानको बोिको गुवोमा गवारोले फुल पाने समस्या फािफुि दे खिन थाले िापतन आगामी
सािाको शुरु िथा मध्यतिर हल्का दे खि मध्यम िालको बिाष हुने सम्भावना रहे कोले यो हप्िा षविादी
नछरर बालीको तनयममि अवलोकन गनुह
ष ोला।



धानको बोिको गुवोमा गवारो कीराले फुल पाने र यसबाि तनस्कने लाभाषहरुले नोक्सानी पुयाषउने भएकोले
गवारोको प्रकोप भएको ठाउाँ मा थायोडडकावष ७५% डब्ल.ु पी. (Thiodicarb 75% WP) २ ग्राम प्रति
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मलिर

पानीमा ममसाई पानी नपरे को बेलामा जस्िकर ममसाई छकषनु होला। साथै गवारो कीराको तनयममि

अनुगमन गनुष होला।



आगामी सािा पतन पानी पने सम्भावना भएकोले ममली बग (Mealy bug) को व्यवस्थापन गनष बबिादी
छकषनु उपयुक्ि हुाँदैन। ममली बगको प्रकोप कम गनष धान िेिमभत्र र वररपरर रहे का िााँसपािहरु हिाउने र
िेिमा पानीको सिह (५–७ से. मी.) कायम राखिराख्न पछष ।

२.

विे मकै/ उिु/ फलफूल/ िरकारी बाली



विाषिको समय भएकोले जग्गामा पानी जम्न नटदनको लाधग तनकासको उधिि प्रवन्ध गनुषहोस ्।

उिु बालीमा पािको फड्के कीरा (pyrilla) लाग्ने समय भएकोले यसको तनयममि अवलोकन गनह
ुष ोला।

उखुको टु प्पोमा लाग्ने गवारो

(Sugarcane top borer)

यो समयमा उिु बालीमा यस कीराको प्रकोप दे खिने भएकोले तनयममि अनुगमन गनह
ुष ोला।

नोक्सानीको लक्षण: नयााँ गुबो मने, शुरुमा पािको मूल नसामा (mid-rib) सेिो रङको स-साना सुरुंगहरु दे खिन्छ, जन
ु ३/४ टदन
पतछ रािो रं गको हुन्छ। नयााँ तनस्केको पािहरुमा पािको मल
ू नसा (mid-rib) को दव
ु ैतिर समानान्िर प्वाल (Parallel shot

hole) हरु दे खिन्छ (धित्र ि)। यसको प्रकोप बढ्दै गएमा मूल हााँगाबाि धेरै हााँगाहरु तनस्कन्छ। (धित्र ग)

धित्र- केः उिुको िुप्पोमा लाग्ने गबारो

धित्र- ग

धित्र- ि

कीराको पुिली

३.

अरहर / बदाम(मुम्फली)/ भटमास



४.

अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा पानी तनकासको व्यवस्था गनुष होला।

अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा गोडमेल गरी उकेरा लगाउन उपयुक्ि हुन्छ।

फलफूल बाली


केरा िेिी गनुष भएका कृिकहरुले केराको िारीमा प्रशस्ि कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि साँग २ विा
कोथा मात्र रहने गरर बााँकी कोथाहरु हिाउनु पछष ।कोथा हिाउन केराको िारीको कोथा फेदै देखि उिेल्नु
पछष ।




केराको िरीमा काईयो बतनसकेर कोसा लाग्न छोडेको छ भने बुङ्गा कािे र हिाउनु पदष छ।

कागिीका बोिहरुमा क्ले कीरा, पिेरो, नयााँ पालुवामा लाग्ने लाही, पाि िाने लाभ्रे, सल
ु सुले आटद बढी
आउन सक्ने भएकोले पटहिान गरर तनयन्त्रण गनुप
ष दष छ।



विाषिको समयमा पानी जमेर कागिीमा जरा कुटहने रोग दे िा परे मा वा पुरै बोिमा पाि पहेँलो दे खिएमा
१% बोडो ममश्रण (अनुसूिी-१) बनाई जरा मभज्ने गरर (Drenching) हाल्नु पदष छ।




कागिीको बोिको कापमा आउने नयााँ सीधा ठाडो बढ्ने हााँगा (िोर हााँगा) तनरीिण गरी हिाउनु पदष छ।

फल टिषपसकेको आाँपको बोिलाई यसै हप्िादे खि साउनसम्म नाईट्रोजन ५०० ग्राम, फस्फोरस २५० ग्राम र
पोिास ५०० ग्राम प्रति बोिका दरले बोिको हााँगाहरुको फैलावि भएको िेत्रफल मभत्र वा मख्
ु य काण्डदे खि
१०० से. मी. सम्म िाढा ममसाएर छरी १५ से. मी. जमीन मतु न हुने गरर पुनुप
ष दष छ।



आाँपमा कलमी (Inarching) गने उपयुक्ि समय भएकोले बेनाष उ्पादन गने कृिकहरुले कलमी गनह
ुष ोस।
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५.

िरकारी बालीहरु



मभण्डीमा फल र डााँठमा प्वाल पाने कीराको प्रकोप हुने हुाँदा तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ। यस्िो लिण
दे खिएमा ििी भएको भाग कािे र जलाई टदनुपदष छ।
मभण्डीमा फड्के कीरा (Jassid) को समस्या दे खिने हुनाले फल टिप्ने अवस्था भन्दा पटहले यसको प्रकोप

दे खिएमा कफप्रोनील ८० डब्लु. पी. ५ ग्राम १६ मलिर पानीमा िोलेर छनप
ुष दष छ। वा इममडाक्लोषप्रड १७.८ एस ्

एल ् एक एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनप
ुष दष छ। फल टिप्ने अवस्था छ भने मालाधथयन ५० इ. स.
२ एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। वा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एम. एल. एक मलिर
पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। मालाधथयन छकेको ७ टदनसम्म र डाइक्लोरोभस छकेको ५ टदनसम्म



फल टिप्न हुाँदैन।
भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मन्
ु िा, पाि िथा फल
टिपी करीव १ फुि गटहरो िाडलमा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.२
मम.मल. प्रति मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी छनुष पदष छ।



विाषिको समयमा पानी जमेर बोडीमा पाि पहेँमलने समस्या दे खिने हुाँदा यसबाि जोगाउन पानी तनकासको
उधिि व्यवस्था गनुष पदष छ।

फल कुहाउने औंसा


फलफूल बालीमा फल कुहाउने औँसाबाि बच्नको लाधग ममथायल इयुजजनल युक्ि बोिल ट्र्याप प्रति कठ्ठा

१ ओिाको दरले राख्नुपदष छ। साथै प्र्येक २ हप्िामा नयााँ ममथायल इयुजजनल युक्ि बोिल पररविषन गनुष
पदष छ।



मालाधथयन ५० इ.सी, २ एम.एल प्रति मलिर र २ ग्राम धिनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रति हे क्िर २०-२५
ठााँउमा फूल फुल्नु अगाडड दे खि १-१ मटहनाको अन्िरमा छनुष पदष छ।

लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी ममसाएर रािभरी रािेर लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी भोलीपल्ि
छकषनु राम्रो हुन्छ।



मालाधथयन ५० इ.सी., २ मम.मल. प्रति मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी
छकषनु उपयुक्ि हुन्छ।



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ मम.मल. प्रति मलिर
पानीमा ममसाई १५ टदनको फरकमा छनुष उपयक्
ु ि हुन्छ।

६.

अन्य



विाषिको मौसममा षविादी छकषनै पने भएमा कम्िीमा २-३ िण्िा मौसम सफा हुने समय अनुमान गरे र
जस्िकर (Sticker) ममसाई षविादी छकषनु उपयुक्ि हुन्छ।

िेिबारीमा दे खिने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथष कीरा दे खिने बबषत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ।
ममत्रजीव कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले िपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग

मेन्िीड) दे खिएमा तिनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।



मौरीलाई विाषयाममा िरन कम हुने भएकोले १०० एम. एल. पानीमा १०० ग्राम धिनी ममसाई उमाल्ने र
उक्ि झोललाई धिसो बनाएर िुवाउनुहोला।





मौरीको िार रािेको सबै िुट्िाहरुमा किौरा/प्लाजस्िकको बट्िामा पानी राख्नुहोला ।
मौरी िारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ।
नेपालमा प्रयोग गनष प्रतिबजन्धि षविादीहरु अनुसूिी-२ मा टदईएको छ।
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ग. पशप
ु ालन






गाईवस्िुलाई विाषि र िट्याङबाि बिाउनुहोस।

दध
ु ालु गाईवस्िल
ु ाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सग्ु िर राख्नह
ु ोस।

हररयो िााँसमात्र िुवाउाँ दा वस्िभ
ु ाउमा पिाला लाग्न सक्ने हुनाले सुख्िा िााँससाँग ममसाएर िुवाउनुहोस।

भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मुत्र बाि सने Leptospirosis नामक जुनोटिक रोगको प्रकोप बटढ
हुने भएकाले धान/िेिबारीमा िाली िट्
ु िा जानु उपयक्
ु ि हुाँदैन र बि
ु लगाउन पदष छ।
बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा

१% पोिासको िोलले मुि सफा गनुष उपयुक्ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस िाउ, िोिपिक लागेको वा
कािे को ठााँउबाि मातनसमा सनष गई ्यस्िै प्रकारको िाउ िटिरा आउन सक्ने हुनाले ्यस्िो रोगी बाख्रालाई
िाउ िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।



षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँिा, नाक, मुि (थुिुनो) मनिािो पानीमा सफा कपास मभजाई टदनमा

२ पिक सफा गनुप
ष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मुि सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण
रोकथाम गनष अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा क्लोरिे ट्रासाइजक्लन औिधी प्रयोग गनष सककन्छ। षप.षप.आर रोग



लाग्न नटदन ३ मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ।
िोरे ि लागेका पशुहरुको मुि िथा िुट्िाको िाउ कफिककरी पानी वा तनलोिुथोको िोल अथवा वेिाडीनले

तनयममि सफा गनुष पदष छ। िाउ िथा संक्रमण अधधक भएमा प्राषवधधकको सल्लाहमा एन्िीवायोिीक
औिधीहरु िुवाउनुपदष छ। साथै िोरे ि रोग लाग्न नटदन पशु सेवा कायाषलयको समन्वयमा सो रोगको
भ्याजक्सन ६-६ मटहनामा लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।




माछा पोिरीमा अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्त्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दष छ।

माछामा इ. यु. एस. रोग लागेमा िरपो्ने िूना १५ के. जी. प्रति कठ्ठाको दरले हाल्ने। रोगको प्रकोप हे री
१ मटहनाको अन्िरालमा बढीमा िीन पिक िूनाको प्रयोग गने।



माछा पोिरीमा एमोतनयाको मात्रा बढी भएमा पोिरीमा माछाको िन्व कम गने, दानाको मात्रा ििाउने,
पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सककन्छ। मरे का माछालाई ि्काल
हिाउनुपदष छ। अपरान्हमा अ्याधधक षपएि (pH) हुने गरे को भए िूना प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।



एमोतनयाको मात्रा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोिरीको २५% पानी षवस्थापन गनप
ुष दष छ। एमोतनया २.५
षपषपएम (PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोिरीमा सानप
ुष दष छ।



गमी मौसममा कुिुरामा दे िा पने लिणहरु जस्िै- िााँडो-िााँडो सास फेने, पानी धेरै िाने, दाना कम िाने,

पिेिा र िुट्िा फालेर बस्ने, अण्डा उ्पादनमा कमी आउने, िोरमा कुिराहरुको म्ृ यु हुने आदी भएमा
पयाषप्ि भेन्िीलेसन प्रदान गने, कुिुराको िन्व कम गने, िापक्रम अधधक रहे का बेला (टदाँ उसो १२-३ बजे
सम्म) दाना नटदने, पयाषप्ि मात्रामा सफा, धिसो पानीको व्यवस्था गनुष पदष छ। साथै पानीमा इलेक्ट्रोलाईि
र मल्िी मभिामीन रािेर टदन सककन्छ।



गमी मौसममा कुिुराको भालेको प्रजनन िमिामा कमी आउने हुनाले बिडडङ्ग स्िकमा भालेको संख्या
बढाएर १२-१५% सम्म राख्नुपदष छ। साथै दानामा मभिामीन-ई िथा सेलेतनयमको मात्रा बढाउनु उपयुक्ि
हुन्छ।

अनस
ु च
ू ी-१: बोर्डो ममश्रण (१%) बनाउने तररका

एक प्रतिशिको बोडो ममश्रण ियार गनष १० ग्राम िुन १ मलिर पानीमा िोलेर बनाउनु पदष छ। तनलोिुथो १०

ग्राम, िुन १ मलिर पानीमा िोलेर बनाउनु पदष छ। तनलोिथ
ु ो पग्लन समय लाग्ने हुनाले रािभरी पानीमा
रािी पग्लन टदनु पदष छ। प्लाजष्िकको बाजल्िनमा एक मलिर पानीमा २०० ग्राम तनलोिुथो र प्लाजष्िकको
अको बाजल्िनमा एक मलिर पानीमा २०० ग्राम िुना रािेर छुट्िाछुट्िै िोल्नु पदष छ। यसरी बेग्ला बेग्लै
भाडामा पगालेको तनलोिथ
ु ो र िन
ु ालाई िेश्रो प्लाजष्िकको बाजल्िनमा ममसाएर िोल ियार गनुष पछष । यसको
लाधग तनलोिुथो र िुनको गोल संगसगै बराबर रुपमा ममसीने गरी िन्याउदै जाने र अको व्यजक्िले
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लठ्ठीले िलाउदै जानु पदष छ। यसरी ियार भएको िोलमा १८ मलिर पानी थषप २० मलिर बनाउनु पदष छ।
यस्िो ममश्रण ियार गदाष धािुका भााँडा प्रयोग गनुष हुदै न।

यसरी ममश्रण बनाई सकेपतछ तनलोिुथो र िुनको मात्र ममसाए नममसीएको जााँच्नु पदष छ। यसको लाधग

एउिा सफा खिया नलागेको िक्कु वा ब्लेड िोलमा डुबाउने र तनकालेर हे ने। यटद यसमा खिया लागे जस्िो
रङ्ग आएमा पुनेः िुन थप्दै िलाउदै जाने र फेरर जााँच्ने । यसरी िक्कु वा ब्लेडमा खिया नआई सफा छ

भने ममश्रण ियार भयो भन्ने बझ्नु पदष छ । तनलो मलट्मस पेपर डुबाउदा रािो गरे को २४ िण्िा मभत्र छरर
सक्नु पदष छ। पानी परे को वा िको िाम लागेको बेला वोडो ममश्रण छनुष हुदै न ्।

क्र.सं.

अनस
ु च
ू ी-२: नेपालमा प्र्ोग गनष प्रततबजधित षवर्ादीहरु

षविादीको नाम

प्रतिबजन्धि

क्र.सं.

षविादीको नाम

गररएको विष

प्रतिबजन्धि
गररएको विष

१

क्लोरडेन

२००१

९

एजन्ड्रन

२००१

२

डाईएजल्ड्रन

२००१

१०

हे प्िाक्लोर

२००१

३

अजल्ड्रन

२००१

११

िोक्साफेन

२००१

४

ममरे क्स

२००१

१२

मलन्डेन

२००१

५

बब.एि.सी.

२००१

१३

ममथाईल पाराधथयन

२००७

६

फस्फाममडन

२००१

१४

मोनोक्रोिोफस

२००७

७

अगाषनो मकषरी फङ्धगसाइडस ्

२००१

१५

ईण्डोसल्फान

२०१२

८

डड.डड.टि.

२००१

कृषर्-मौसम सल्लाह सेवा वुलेटिन त्ारी गने षवशेर्ज्ञ समूह
क्र.सं.

नाम थर

का्षक्षेत्र

का्ाषल्

२

सुरेश कुमार राई

कृषि वािावरण

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशािा, िुमलिार

१
३
४

डा. आनन्द कुमार गौिम
गोपाल प्रसाद पराजुली
िनचयाम मल्ल

५

दयामणी दे वी गौिम

६

मनोज कुमार ठाकुर

७
८

सामलक राम गप्ु िा

डा. कामलकाप्रसाद उपाध्याय

कृषि वािावरण
बाली रोग बबज्ञान
कृषि वािावरण
बाली बबज्ञान
कृषि सञ्िार

बाली प्रजनन
आलब
ु ाली

सम्पकष फोन

gpparajuli@hotmail.com

९८५११७९०८९

ghanashyam_99@hotmail.com

९८४१६२१३८८

dayamani.gautam@gmail.com

९८४१३२२८१३

thakur27819@gmail.com

९८५१२१६२९६

gupta.salikram3@gmail.com

९८४१५८२५७४

kalikaupadhyay@yahoo.com

९८६०७९९७५३

जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग, नक्साल

shivaamet@gmail.com

९८४१३७६६९४

बाह्य अनुसन्धान महाशािा, िुमलिार

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशािा, िुमलिार
बाली षवज्ञान महाशािा, िुमलिार

सञ्िार, प्रकाशन िथा अमभलेि महाशािा, िुमलिार
कृषि वनस्पति महाशािा, िुमलिार

राजष्ट्रय आलब
ु ाली अनुसन्धान कायषक्रम, िुमलिार

९८५११३३६१२
९८४१३१००३३

९

मशव प्रसाद नेपाल

१०

समम कुाँवर

कृषि मौसम

जलवायु प्रकोप समु्थान तनमाषण आयोजना,

samikunwar@gmail.com

९८५११९१९७१

हरर प्रसाद रे ग्मी

कृषि

जलवायु प्रकोप समु्थान तनमाषण आयोजना,

hariregmi14@gmail.com

९८४५१९६९९३

वागवानी अनुसन्धान महाशािा, िुमलिार

gotame@gmail.com

९८४३५७६३२९

मािो षवज्ञान महाशािा, िुमलिार

sushil.longroof@gmail.com

९८५११६१२४६

rameshwarrimal@gmail.com

९८५१०४४१३०

कीि षवज्ञान महाशािा, िुमलिार

sanjayabista@gmail.com

९८५११९१३९०

वागवानी अनुसन्धान महाशािा, िुमलिार

navin.pradhan@gmail.com

९८५११००८२०

११

मौसम बबज्ञान

इ-मेल
env@narc.gov.np
akg.aerd.narc@gmail.com
suresh.k.rai@gmail.com

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशािा, िुमलिार

११

डा. िे क प्रसाद गोिामे

फलफूल बाली

१२

सुमशल लाममछाने

मािो बबज्ञान

१३

रामेचवर ररमाल

१४

सञ्जय षवष्ि

१५

नषवन गोपाल प्रधान

कृषि मौसम

कीि बबज्ञान
िरकारी बाली

कृषि षवकास मन्त्रालय
कृषि षवकास मन्त्रालय

कृषि वािावरण अनस
ु न्धान महाशािा, िम
ु लिार

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक १७, २१ साउन २०७३, अवधी : २१ साउन २०७३ – २७ साउन २०७३

-६-

