
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  ढुीील ुाच हववाा  कााश ीगा  राहील  हिल् हयाा   ढर ा हकााीी हलाा    म् याम 

स् वरूपुा् याा ुावााची श या ा कह   

हुाािंच  नाव अवस् था ाृहि हवामान ाल् ला 

ाोयााबीन  ााीीीुूवव 

अवस् था  

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ु ावाामढ   ाोयााबीन हुाा  ु ाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ढुीील वि  

श  ा-याािंना घरच  ाोयााबीन हबयााी  वाुरायाच  अाल् यााा, श  ा-याािंनी कुल् याा ढुर   

लागीा-याा ाोयााबीन ु  रीीक्ष त्रावरील (५    ६ गढिंक  प्र ी ह  टर   ेा याढ   झाड  ााीून   वी  

क्ष त्र ााुीीुूव  ८    १० हववा बढरशीनाशा उवा  ााबेन् डाहझम ५० डब् ल् याढुी २५ गॅ्रम प्र ी 

१० हलटर ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी व   वी  क्ष त्र व ग   

म ीी, वा वी  व हा ान  म ीी ारूपन िढट् याा ुो यााम् या  ाढरहक्ष  ाोरडयाा हकााीी 

ााकवूी क वाव      

खरीु ज् वारी वाी  ेरी  

अवस् था  

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   खरीु ज् वारी हुाा  ुाीी ााचल  अाल् यााा    

श  ा बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  खरीु 

ज् वारी हुाावरील ाीाा ील अ ीचा प्रावढेावव हवाून या   अाल् यााा याा् याा 

 यावस् थाुनाााकी ५ हनिंबो ी अाावची फवारीी ारावी हािं वा मॅलाहथऑन ५ ढेाटी प्र ी 

ह  टरी २० हालो प्रमाी  धढर ीी ारावी हािं वा मॅलाहथऑन ५० १० हमली प्र ी १० हलटर 

ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी   

बािरी वाी  ेरी  

अवस् था 

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   बािरी हुाा  ुाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

उा वाीीची अवस् था मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ    ा हुाा  ुाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी   ा हुाावर 

राशोिन ारीा-याा हाडी िंचा (ुािंीरी माशी, ुााो ी  प्रावढेावव हवाून या   कह  याा् याा 

नानािी व शमढख ाृिी ािंिीवनी प्राल्ु, 

 

वािं राव ना ा मराकवाडा ाृिी हवद्याुीक, ुरेीी कही ेार  मौाम हवेाग  

 

 म ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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 यावस् थाुनाााकी  लोरुायारीफ ा २० ३० हमली प्र ी १० हलटर ु ाण् याा  हमा ून ु ावाान  

उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी   

ह व ािं व वाीीची 

अवस् था 

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   ह व हुाा  ुाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ह व हुाा  

ािं वमाशीचा प्रावढेावव हवाून या   कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकी १५ हववाािंच्या अिं रान  

स्िनालफ ा २५  २० हम ली  हािं वा डायाहमथोएट ३०  १० हम ली  प्रह  १० हलटर ुाण् याा  

हमा ून चािंगल्या विावच  स्िाराह ुावाान  उघाड हवल् यााा कलटढन-ुालटून फवारीी 

ारावी, उघड  ुड ल ल  ािं व मा ीन  झााून घ्याव    (ह व हुाावर ाें र्द्ीया हाटानाशा 

मिंड ा फे ल बल  ल म नाल् याामढ   हववयााुीक हशफारशी  ािंशोधनाच  हन ािव हवल  

कह      

ािंत्रा /मोािंबी फ वाीीची 

अवस् था  

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ु ावाामढ   ािंत्रा / मोािंबी फ बाग   ु ाीी ााचल  अाल् यााा 

   श  ा बाह र ााीून वयााव , बाग  ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ािंत्रा / 

मोािंबी फ बाग   राशोिन ारीार  ु िंग याािं् याा  यावस् थाुनाााकी खाली ुडल ली फ   

गो ा ारूपन न ट ारावी   ाायािंाा ी बाग   ाडूहनिंबाचा ुाला व श ीा् याा गौ-याा याािंचा धढर 

ारावा  ा च हविारी अहमि (१०० हमली फ ाचा रा  १०० गॅ्रम गढ   १० हमली म लॅथीऑन 

हाटानाशा व ९०० हमली ुाीी हमा ून  ुारट  ो िंडा् याा डब् ब् यााम् या  टााून बाग म् या  

लटाून क वाव     ा च फोर ट १० १० गॅ्रम ाढ ी ाुडयााम् या  ढुडी बािंधून प्र या ा झाडावर 

लावाव    िुंधरा हववाा् याा अिं रान  हुश याा बवला याा   हलिं बढवग या हुाािं  ाो ी हाडी िंचा 

प्रावढेावव हवाून या   कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकी डायााोफ ल १८ ५ २ हमली हािं वा 

प्रोुरगा ट २० १ हमली हािं वा इहथऑन २० २ हमली हािं वा हवर्द्ा या गिंधा ३ गॅ्रम प्र ी हलटर 

ुाण् याा  हमा ून ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  कव याा ा अाल् यााा वढारी 

फवारीी १५ हववाािं् याा अिं रान  ारावी  

डाह िं ब फ  वाीीची 

अवस् था  

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   डाह िं ब फ बाग   ुाीी ााचल  अाल् यााा    

श  ा बाह र ााीून वयााव , बाग  ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ा् यााच  

ीगा  वा ावरी, कर्द्व ा व ुावाामढ   डाह िं ब फ हुाा    ल् याा रोगाचा प्रावढेावव 

वाीण् यााची श या ा कह   याा् याा  यावस् थाुनाााकी रोगनाशााची फवारीी ारावी  डाह िं ब 

बाग   १ बोरडॅ ा हम्रणीाची ुावाान  उघाड हवल् यााा फवारीी ारावी  बाग  ील फढ टव  

ााीाव         

हचाू वाीीची अवस् था  मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   हचाू फ बाग   ुाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , बाग  ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

फढ ल श  ी  वाीीची अवस् था  मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ु ावाामढ   फढ लहुाा  ु ाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा बाह र 

ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

ेािीुाला वाीीची / ााीीी 

अवस् था  

मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   ेािीुाला हुाा  ुाीी ााचल  अाल् यााा    

श  ा बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  ााीीीा 

 याार अाल ल् याा ेािीुाला हुााची ााीीी ारूपन  याावी   

चारा हुा  वाीीची अवस् था मागील ककवडयाा  झाल ल् याा ुावाामढ   चारा हुाा  ुाीी ााचल  अाल् यााा    श  ा 

बाह र ााीून वयााव , हुाा ील ुाण् यााचा हनचरा हो ल अशी  यावस् था ारावी  

 ृ ी र शीम 

उद्योग  

 र शीम हाटाा् याा १०० अिंडीुूिाााकी ४० प् ल स् टीा न टक ीाा (चिंर्द्ीाा  ाोि ारण् यााााकी 

लाग ा   ुररु व प्रौी र शीम हाटा चिंहर्द्ा वर ५० हाटा प्र ी चौरा फढ ट प्रमाी  ाोि 

ारण् यााााकी ाोडाव    वाटी झाल् यााा वोन हाटा हम ून एा ाोि  हीि  डबल ाोि 

होण् यााच  प्रमाी वाी    ुोचट ाोि, डागा ल ल  ाोि हािं वा म ल् ट ड ाोि होण् यााच  प्रमाी 

वाी  ,    हा हाटाािंची वाटी हो ा ाामा नया    यााचबरोबर न टक ीा ् याा वरील व खालील बािूा 

न् याढि  ुुर हािं वा हन ी नायाल न िा ी क्  ावन  हीून वाुरावी  हीि  िास्  ीचा धागा 

वायाा िाीार नाही   

ावर ाृिी ाल्ला ुहत्राा वािं राव ना ा मराकवाडा ाृिी हवद्याुीक, ुरेीी या थील ग्रामीी ाृिी मौाम ा वा 

याोिन  ील  ज्ञ ाहम ीच्या हशफारशीवरूपन  याार ारूपन, नानािी व शमढख ाृिी ािंिीवनी प्राल्ु ाायाावलया मढिंब  

या थून प्राारर  ारण्या  कल ली कह   


