
हवामानाचा 

इशारा 

नाांदेड जिल् हयाा  ढुीलल ुाच जदवाा  कााश ीाा  राहलल  जिल् हयाा   ढर ा जकााील हलाा  े म् याम 

स् वरूपुा् याा ुावााचल श या ा कहे    

जुााांचे नाव अवस् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ाोयााबलन  ााीीलुूवव 

अवस् था  

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ु ावाामढ े ाोयााबलन जुाा  ु ाील ााचले अाल् यााा  े शे ा 

बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  ढुीलल वि  

शे ा-यााांना घरचे ाोयााबलन जबयााीे वाुरायाचे अाल् यााा, शे ा-यााांनल कुल् याा ढुर े 

लााीा-याा ाोयााबलन ु ेरीलके्षत्रावरलल (५  े ६ ाढांके प्र ल हे टर  ेेा याढ   झाडे ााीून  ेवीे 

के्षत्र ााुीलुूव  ८  े १० जदवा बढरशलनाशा उदा  ााबेन् डाजझम ५० डब् ल् याढुल २५ गॅ्रम प्र ल 

१० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल व  ेवीे के्षत्र वेा े 

म ील, वा वीे व हा ाने म ील ारूपन िढट् याा ुो यााम् येा ाढरजक्ष  ाोरडयाा जकााील 

ााकवूी केवावे     

खरलु ज् वारल दाीे ेरीे 

अवस् था  

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े खरलु ज् वारल जुाा  ुाील ााचले अाल् यााा  े 

शे ा बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  खरलु 

ज् वारल जुाावरलल ाीाा लल अ लचा प्रादढेावव जदाून येा  अाल् यााा याा् याा 

 यावस् थाुनाााकल ५ जनांबो ल अाावचल फवारील ारावल जाां वा मॅलाजथऑन ५ ढेाटल प्र ल 

हे टरल २० जालो प्रमाीे धढर ील ारावल जाां वा मॅलाजथऑन ५० १० जमलल प्र ल १० जलटर 

ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल   

बािरल दाीे ेरीे 

अवस् था 

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े बािरल जुाा  ुाील ााचले अाल् यााा  े शे ा 

बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  

उा वाीलचल अवस् था माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े  ा जुाा  ुाील ााचले अाल् यााा  े शे ा 

बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल   ा जुाावर 

राशोिन ारीा-याा जाडल ांचा (ुाांीरल माशल, ुााो ल  प्रादढेावव जदाून येा  कहे याा् याा 

नानािल देशमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरेील कजी ेार  मौाम जवेाा  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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 यावस् थाुनाााकल  लोरुायारलफ ा २० ३० जमलल प्र ल १० जलटर ु ाण् याा  जमा ून ु ावााने 

उघाड जदल् यााा फवारील ारावल   

ह द ाां द वाीलचल 

अवस् था 

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े ह द जुाा  ुाील ााचले अाल् यााा  े शे ा 

बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  ह द जुाा  

ाां दमाशलचा प्रादढेावव जदाून येा  कहे याा् याा  यावस् थाुनाााकल १५ जदवााांच्या अां राने 

स्िनालफ ा २५  २० जम लल  जाां वा डायाजमथोएट ३०  १० जम लल  प्रज  १० जलटर ुाण् याा  

जमा ून चाांाल्या दिावचे स्िाराह ुावााने उघाड जदल् यााा कलटढन-ुालटून फवारील 

ारावल, उघडे ुडेलेले ाां द मा लने झााून घ्यावे   (ह द जुाावर ाें र्द्लया जाटानाशा 

मांड ा फे लेबल  लेम नाल् याामढ े जवदयााुलक जशफारशल  ाांशोधनाचे जन ािव जदले 

कहे     

ाांत्रा /मोाांबल फ वाीलचल 

अवस् था  

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ु ावाामढ े ाांत्रा / मोाांबल फ बााे  ु ाील ााचले अाल् यााा 

 े शे ा बाहेर ााीून दयाावे, बााे लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  ाांत्रा / 

मोाांबल फ बााे  राशोिन ारीारे ु ांा यााां् याा  यावस् थाुनाााकल खालल ुडलेलल फ े 

ाो ा ारूपन न ट ारावल   ाायाांाा ल बााे  ाडूजनांबाचा ुाला व शेीा् याा ाौ-याा यााांचा धढर 

ारावा  ाेच जविारल अजमि (१०० जमलल फ ाचा रा  १०० गॅ्रम ाढ   १० जमलल मेलॅथलऑन 

जाटानाशा व ९०० जमलल ुाील जमा ून  ुारट  ो ांडा् याा डब् ब् यााम् येा टााून बााेम् येा 

लटाून केवावे    ाेच फोरेट १० १० गॅ्रम ाढ ल ाुडयााम् येा ढुडल बाांधून प्र येाा झाडावर 

लावावे   ाुंधरा जदवाा् याा अां राने जुश याा बदला याा   जलां बढवा या जुााां  ाो ल जाडल ांचा 

प्रादढेावव जदाून येा  कहे याा् याा  यावस् थाुनाााकल डायााोफ ल १८ ५ २ जमलल जाां वा 

प्रोुराा ट २० १ जमलल जाां वा इजथऑन २० २ जमलल जाां वा जवर्द्ा या ाांधा ३ गॅ्रम प्र ल जलटर 

ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  कव याा ा अाल् यााा दढारल 

फवारील १५ जदवााां् याा अां राने ारावल  

डाज ां ब फ  वाीलचल 

अवस् था  

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े डाज ां ब फ बााे  ुाील ााचले अाल् यााा  े 

शे ा बाहेर ााीून दयाावे, बााे लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  ा् यााचे 

ीाा  वा ावरी, कर्द्व ा व ुावाामढ े डाज ां ब फ जुाा   ेल् याा रोााचा प्रादढेावव 

वाीण् यााचल श या ा कहे  याा् याा  यावस् थाुनाााकल रोानाशााचल फवारील ारावल  डाज ां ब 

बााे  १ बोरडॅ ा जम्रणीाचल ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  बााे लल फढ टवे 

ााीावे        

जचाू वाीलचल अवस् था  माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े जचाू फ बााे  ुाील ााचले अाल् यााा  े शे ा 

बाहेर ााीून दयाावे, बााे लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  

फढ ल शे ल  वाीलचल अवस् था  माालल ककवडयाा  झालेल् याा ु ावाामढ े फढ लजुाा  ु ाील ााचले अाल् यााा  े शे ा बाहेर 

ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  

ेािलुाला वाीलचल / ााीील 

अवस् था  

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े ेािलुाला जुाा  ुाील ााचले अाल् यााा  े 

शे ा बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  ााीीला 

 याार अालेल् याा ेािलुाला जुााचल ााीील ारूपन  याावल   

चारा जुाे वाीलचल अवस् था माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावाामढ े चारा जुाा  ुाील ााचले अाल् यााा  े शे ा 

बाहेर ााीून दयाावे, जुाा लल ुाण् यााचा जनचरा हो ल अशल  यावस् था ारावल  

 ृ ल रेशलम 

उद्योा  

 रेशलम जाटाा् याा १०० अांडलुूिाााकल ४० प् ल स् टला नेटक लाा (चांर्द्लाा  ाोि ारण् यााााकल 

लाा ा   ुररु व प्रौी रेशलम जाटा चांजर्द्ाेवर ५० जाटा प्र ल चौरा फढ ट प्रमाीे ाोि 

ारण् यााााकल ाोडावे   दाटल झाल् यााा दोन जाटा जम ून एा ाोि  हीिे डबल ाोि 

होण् यााचे प्रमाी वाी े  ुोचट ाोि, डााा लेले ाोि जाां वा मेल् टेड ाोि होण् यााचे प्रमाी 

वाी े,  े हा जाटााांचल दाटल हो ा ाामा नयेा   यााचबरोबर नेटक लाे् याा वरलल व खाललल बािूा 

न् याढि ुेुर जाां वा जन ल नायाल न िा ल क्  ादन  हीून वाुरावल  हीिे िास्  लचा धााा 

वायाा िाीार नाहल   

ादर ाृिल ाल्ला ुजत्राा वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरेील येाथलल ग्रामली ाृिल मौाम ाेवा 

याोिने लल  ज्ञ ाजम लच्या जशफारशलवरूपन  याार ारूपन, नानािल देशमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायाावलया मढांब  

येाथून प्राारर  ारण्या  कलेलल कहे  


