
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ढुीलल ुाच जववाा   ढरक  जक ाील म् याम  े भारल स्वरूुाच्या ुावााचल शक् या ा हहे   

जु ाांचे नाव अवस् था  ृजि हवामान ाल् ला 

 ाुूा  ुा े लागीे, फढ ले 

लागीे  े ब ांड 

वाीलचल अवस् था   

मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके  ाुूा जु ा  ााचलेल् याा अज रलक्   ुा् यााचा जनचरा 

ह ईल अशल व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि लषाता  ते ा  ाुूा जु ा  

ुाील ााचीार नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  

 ढर   कल लागीे 

अवस् था 

मागलल  लन जववाा  झाले ुावाामढके  ढर जु ा  ााचलेल् याा अज रलक्   ुा् यााचा जनचरा ह ईल 

अशल व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि लषाता  ते ा  ढर जु ा  ुाील 

ााचीार नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  

म ा  वाीलचल अवस् था मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके म ा जु ा  ााचलेल् याा अज रलक्   ुा् यााचा जनचरा 

ह ईल अशल व् यावस् था  रावल  ु ूीलल ु ाच जववााचा ु ावााचा अांवाि लषाता  ते ा म ा जु ा  ु ाील 

ााचीार नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  

रब् बल  वारल ऊगवील अवस् था मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके ुेरील  ेलेल् याा रब् बल  वारल जु ा  ााचलेल् याा 

अज रलक्   ुा् यााचा जनचरा ह ईल अशल व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि 

लषाता  ते ा ुेरील  ेलेल् याा रब् बल  वारल जु ा  ुाील ााचीार नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  

 ेकल वाीलचल अवस् था मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके  ेकल बागे  ााचलेले ुाील बागे बाहेर िाईल अशल 

व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि लषाता  ते ा  ेकल बागे  ुाील ााचीार 

नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  

द्राषात छाटील ुूवव 

अवस् था  

मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके द्राषात बागे  ााचलेले ुाील बागे बाहेर िाईल अशल 

व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि लषाता  ते ा द्राषात बागे  ुाील ााचीार 

नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  

जा ाफक  फक वाीलचल / 

 ाीील अवस् था 

मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके जा ाफक बागे  ााचलेले ुाील बागे बाहेर िाईल 

अशल व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि लषाता  ते ा जा ाफक बागे  ुाील 

ााचीार नाहल यााचल वषात ा घ् याावल  ुरलुक् व झालेल् याा व  ाीीला  याार अालेल् याा फकाांचल 

 ाीील  रून घ् याावल    

नानािल वेशमढख  ृिल ाांिलवनल प्र ल्ु, 

 

डॉ ाुंिाबराव वेशमढख  ृिल जवद्याुलक, ुरभील भार  मौाम जवभाग  

 

ईमेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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फढ ल शे ल   ाीील / वाीलचल 

अवस् था  

मागलल  लन जववाा  झालेल् याा ुावाामढके फढ लजु ा  ााचलेल् याा अज रलक्   ुा् यााचा जनचरा 

ह ईल अशल व् यावस् था  रावल  ुूीलल ुाच जववााचा ुावााचा अांवाि लषाता  ते ा फढ लजु ा  ुाील 

ााचीार नाहल यााचल वषात ा घ् याावल   ाीीला  याार अालेल् याा फढ लाांचल  ाीील  रून घ् याावल   

भािलुाला  ाीील / वाीलचल 

अवस् था 

 ाीीला  याार अालेल् याा भािलुाला जु ाचल  ाीील  रून प्र वारल  रावल व बािारुेके  

ुाकवावल  भेंडल व वाांगल भािलुाला जु ावरलल राश िन  रीा-याा ज डल ांच् याा व् यावस् थाुनाााकल 

फेन् प्र ुेनलन ३० टक्  े ३ जमलल प्र ल १० जलटर ुा् याा  जमाकून ुावााीे उताड जवल् यााा फवारील 

 रावल   

ुशढधन 

व् यावस् थाुन 

-- ुराा लल वेशल / गावरान   ांबडल ( ढ क्  ूट) ुालन  रीा-याा शे  -यााांनल ावव   ांबडयााांना 

जवशेि : लहान वयाा लल जुल् ले व अांडे वेीा-याा   ांबडयााांना िां नाश  औिधाचल मात्रा वयाावल  

 ारी त यााांना अस्  ॅरलडलयाा गॅलल याा ह ाराने म कयाा  ृमलचल लागी ह  े  िां नाश  औिधल 

जवल् यााने विना लल वाी व अांडल जमक् यााचे प्रमाी वाी े  

ावर  ृजि ाल् ला ुजत्र ा डॉ ाुंिाबराव वेशमढख  ृजि जवद्याुलक, ुरभील येाथलल ग्रामली  ृजि मौाम ाेवा या िने लल  ज्ञ ाजम लच् याा 

जशफारशलवरून  याार  रून प्राारर   र् याा  हलल अाून नानािल वेखमढख  ृिल ाांिलवनल प्र ल्ु  ायाावलया मढांबई येाथून प्राारर  

 रण्या  हलेलल हहे  

 


