
हवामानाचा 

इशारा 

बीड जिल् हयाा  ढुीील ुाच जववाा   ढरक  जक ाीी हल ा    म् याम ् वरूपुा् याा ुावााची श या ा हह    

जु ाांच  नाव अव् था  ृजि हवामान ाल् ला 

 ाुूा  ुा   लागी , फढ ल  

लागी     ब ांड 

वाीीची अव् था   

 

 ाुूा जु ावरील ुाांीरी माशी् याा  याव् थाुनाााकी बढरोफ फ नीन २५ एााी २० जमली ज ां वा 

फल नी ॅमीड ५० डब् ल् याढिी २ गॅ्रम ज ां वा ुायारीरोफ  नीफ न ५ ट    ीाी + फ नरोफ ुॅथ्रीन १५ ट    

ीाी १० जमली रोफ ी १० जलटर ुाण् याा  जमाकून ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारीी  रावी   

 

 ढर   की लागी  

अव् था 

 

 ढर जु ावरील अकी् याा  याव् थाुनाााकी  ल रुायारीफ ा २० जमली रोफ ी १० जलटर ुाण् याा  

जमाकून ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारीी  रावी   

 

म ा  वाीीची अव् था  

म ा जु ावरील लष्  री अकी् याा  याव् थाुनाााकी थायााजमथ  नाम १२ ट     लॅमडा 

ाायाह ल थ्रीन ९ ५ न डाी ५ जमली ज ां वा स्पिन ट रम ११ ७ एााी ४ जमली रोफ ी १० जलटर ुाण् याा  

जमाकून वरील ज ट नाश ाांची हलटून ुालटून ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारीी  रावी   

 

रब् बी ज् वारी  ुरीीच  अां र व 

जबयााी  रोफमाी  

 

रब् बी ज् वारी जु ाची  ुरीी   ली नाल् यााा  ी लव रा  लव र  रूपन  याावी   ुरीीााकी व न 

ओकी ील अां र ४५ x १५ ाेंमी क वाव    ुरीीााकी १० ज ल  रोफ ी ह  टरी जबयााी  वाुराव     

 

ाढयायफूल  ुरीीच  अां र व 

जबयााी  रोफमाी  

 

ाढयायफूल जु ाची  ुरीी   ली नाल् यााा  ी लव रा  लव र  रूपन  याावी   ुरीी ाां री  

वाीाााकी ६० x ३० ाेंमी व ाढधारी  वाीाााकी ४५ x १५ ाेंमी अां रावर  रावी   ुरीीााकी ८    

१० ज ल  रोफ ी ह  टरी जबयााी  वाुराव   

   

नानािी व शमढख  ृिी ाांिीवनी रोफ ल्ु, 

 

ड  ाुंिाबराव व शमढख  ृिी जवद्याुीक, ुरभीी भार  मौाम जवभाग  

 

ीम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 

बीड  ृजि हवामान ाल्ला                                                                                 मांगकवार जवनाां  – १५ १० २०१९ 

 

हवामान डट  

हवामान अांवाि  

(जवनाां  १६     २० ऑ ट बर, २०१९) 

जवनाां  १६/१० १७/१० १८/१० १९/१० २०/१० 

ुाऊा (जममी) ०० ० ०० ० ०९ ० १९ ० २० ० 

 माल  ाुमान 

(अां ा  ) 
३२ ० ३१ ० ३१ ० ३२ ० ३२ ० 

ज मान  ाुमान 

(अां ा  ) 
१८ ० १९ ० २० ० २० ० २० ० 

ीग स्प्थ ी 

(ह ाश) 
ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक 

ा ाकची ाा  ुक्ष 

हर्द्य ा (%) 
७६ ८४ ८६ ८८ ८८ 

वढुारची ाा  ुक्ष 

हर्द्य ा (%) 
४१ ४८ ५१ ६३ ५९ 

वा-यााचा व ग 

(ज मी /  ाा) 
०८ ०८ १० १२ ०७ 

वा-यााची जवशा 
ीशान् या ुूवय ीशान् या ुूवय ुूवय 



 

 

  की 

 

 

वाीीची अव् था 

 

मागील मजहन् याा  ुडल ल् याा ुावाामढक    की बाग    ीाांचा रोफावढभायव वाील ला हह   बाग  ील 

 ीाांच   याव् थाुन  राव    

 

 

र्द्ाक्ष 

 

छाटीी ुूवय 

अव् था  

 

मागील मजहन् याा  ुडल ल् याा ुावाामढक  र्द्ाक्ष बाग    ीाांचा रोफावढभायव वाील ला हह   बाग  ील 

 ीाांच   याव् थाुन  राव    

 

 

जा ाफक  

 

फक वाीीची 

अव् था 

 

मागील मजहन् याा  ुडल ल् याा ुावाामढक  जा ाफक बाग    ीाांचा रोफावढभायव वाील ला हह   बाग  ील 

 ीाांच   याव् थाुन  राव    

 

 

भािीुाला 

 

 ाीीी / वाीीची 

अव् था  

 

 ाीीीा  याार अाल ल् याा भािीुाला जु ाांची  ाीीी  रूपन  याावी  भािीुाला जु ाां ील 

 ीाांच   याव् थाुन  राव    

 

 

फढ लश  ी  

 

 ाीीी / वाीीची 

अव् था  

 

 ाीीीा  याार अाल ल् याा फढ लजु ाांची  ाीीी  रूपन  याावी  फढ लजु ाां ील  ीाांच   याव् थाुन 

 राव    

 

 

ुशढधन 

 याव् थाुन 

--  

ुावााकयाानां र चरावयााा ुड  ाुलब् ध अा ुयायंत     र  /  रड  / रोफौी श कयाा / मेंीयाा यााांना 

वर ३५ – ४० जववााांनी िां नाश  औिधीची मात्रा वयाावी  नमढन् याावाखल १० ट    श कयाा मेंीयाा् याा 

श ीाच  नमढन  ुशढवैवया   ज्ञा डून  ुााून  यााव   ि ी  रूपन िां ा् याा रोफावढभायवानूाार ाुयाढ   

व िा्  ी  िा्   रोफभावी िां नाश  व ी  श या ह ील     

 

ावर  ृजि ाल् ला ुजत्र ा ड  ाुंिाबराव व शमढख  ृजि जवद्याुीक, ुरभीी या थील ग्रामीी  ृजि मौाम ा वा या िन  ील  ज्ञ ाजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार  रूपन रोफाारर   रण् याा  हली अाून नानािी व खमढख  ृिी ाांिीवनी रोफ ल्ु  ायाायलया मढांबी या थून रोफाारर  

 रण्या  हल ली हह   

 


