
हवामानाचा 

इशारा 

बीड जिल् हयाा  ढुीील ुाच जववाा  कााश ीाा  राहील  जिल् हयाा   ढर ा जकााीी हलाा    म् याम 

स् वरूपुा् याा ुावााची श या ा कह   

जुााांच  नाव अवस् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ााुूा ुा   लााी , 

फढ लधारीा    

ब ांड वाीीची 

अवस् था  

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   ााुूा जुाा  ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, जुाा ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  ा  ् याा ुावाामढ   ााुूा 

जुाा  ब ांड ाड यााचा प्रावढर्ााव जवाून या   अाल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकी 

ुायारॅ ल स् ् र  जबन २० डब् ल् याढिी १० गॅ्रम प्र ी १० जल्र ुा याा  जमा ून ुावाान  ाडाड 

जवल् यााा फवारीी ारावी  ीाा  वा ावरी, कद्रता ा व ुावााामढ   ााुूा जुाा  

जिवाीूिन् या ारुा र ााचा प्रावढर्ााव जवाून या   कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकी ारुर 

ऑ ाी ल रा ड ५० डब् ल् याढुी २५ गॅ्रम  स् ् र  प् ्  ााया लीन २ गॅ्रम प्र ी १० जल्र ुा याा  

जमा ून ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारीी ारावी  

 ढर फाांवयाा फढ ्ी  मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ    ढर जुाा  ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, जुाा ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी   ढर जुाा  ुान  ाढांडा ीा-

याा अ ीचा प्रावढर्ााव जवाून या   अाल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकी प्रावढर्ाावग्रस्   ुान  ा  ा 

ारूपन नष् ्  ारावी  व ५ जनांब  ी अाााची ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारीी ारावी    

माा वाीीची अवस् था मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   माा जुाा  ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, जुाा ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  ाजशरा  ुरीी ा ल ल् याा माा 

जुाावरील लष् ारी अ ीचा प्रावढर्ााव जवाून या   अाल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकी 

इमाम  ् ीन ब न् झ ए् ५  ४ गॅ्रम जाां वा स्पिन ् रम ११ ७ एााी ४ जमली प्र ी १० जल्र ु ा याा  

जमा ून ुावाान  ाडाड जवल् यााा वरील जा्ानाशााांची कल्ून ुाल्ून फवारीी 

ारावी  

द्रताषता छा्ीीुूवा 

अवस् था 

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   द्रताषता बाा   ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, बाा  ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  ा  ् याा ुावाामढ   द्रताषता 

नानािी व शमढख ाृिी ाांिीवनी प्राल्ु, 

 

वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिी जवद्याुीक, ुरर्ीी र्ार  मौाम जवर्ाा  

 

 म ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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बाा   बालफढ ्ी वाील् याा अाल् यााा ााीून घ् याा याा   बाा   र ानाशााची फवारीी ारावी  

द्रताषता बाा   ऑ ्  बर छा्ीी ारीा-याा श  ा-यााांनी छा्ीी लाांबवावी   

ा  ी वाीीची अवस् था मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   ा  ी बाा   ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, बाा  ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  ीाा  वा ावरी व कद्रता ा 

याामढ   ा  ी जुाा  ुानावरील जकुा  र ााचा प्रावढर्ााव जवाून या   कह  याा् याा 

 यावस् थाुनाााकी ुायारॅ ल स् ् र  जबन २० डब् ल् याढिी १० गॅ्रम प्र ी १० जल्र ुा याा  जमा ून 

ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारीी ारावी  

कांबा वाीीची अवस् था मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   कांबा बाा   ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, बाा  ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  

जा ाफ  फ वाीीची 

अवस् था 

मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   जा ाफ  बाा   ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, बाा  ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  

र्ािीुाला वाीीची अवस् था  मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   र्ािीुाला जुाा  ुाीी ााचीार नाही यााची 

वषता ा घ् याावी, जुाा ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  र्ेंडी जुाावरील 

फ ु खरीारी अ ीचा प्रावढर्ााव जवाढन कल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकी 

 ल रॅन् ् र ाजनलीप्र ल १८ ५ २ ५ जमली जाां वा फ नप्र ुॅथ्रीन १५  ुायारीप्रर झीफ न ५ १० 

जमली जाां वा स्पिनरलफरा २५ २० जमली प्र ी १० जल्र ुा याा  ुा याा  जमा ून ुावाान  

ाडाड जवल् यााा फवारीी ारावी  ााीीीा  याार अाल ल् याा र्ािीुाला जुााांची ााीीी 

लवारा  लवार ारावी व प्र वारी ारूपन बािार  ुक   ुाकवावी  

फढ लश  ी वाीीची अवस् था  मााील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   फढ लजुाा  ुाीी ााचीार नाही यााची वषता ा 

घ् याावी, जुाा ील ुा यााचा जनचरा ह  ल अशी  यावस् था ारावी  ााीीीा  याार अाल ल् याा 

फढ लाांची ााीीी ारूपन घ् याावी   

ुशढधन 

 यावस् थाुन 

-- लम् ु ी स् ाीन र ााची बाधा ्ा  यााााकी ा वांशीया िनावराांना श  ी ील व वी र ााची ला 

् चून घ् याा कजी र ाप्रज ाारषताम ा वाीव यााााकी वनस् ु  ीिन् या षिधी, म ा ा ा का, 

र्रुूर ाढयााप्रााश याााड  लषता वयााव     

ावर ाृजि ाल् ला ुजााा डर ाुंिाबराव व शमढख ाृजि जवद्याुीक, ुरर्ीी या थील ग्रामीी ाृजि मौाम ा वा या िन  ील  ज्ञ ाजम ी् याा 

जशफारशीवरूपन  याार ारूपन प्राारर  ार याा  कली अाून नानािी व खमढख ाृिी ाांिीवनी प्राल्ु ाायााालया मढांब  या थून 

प्राारर  ारण्या  कल ली कह   


