
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ राहल  

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

ारडई ााीणल  अव् था ााुणला  याार अा े याा ारडईचल ााुणल ारून ाढरजि  ठिााणल ाािवणूा ारावल. ााुणल ाााळल 

ारावल म् हणि ेहा ाांना ााेे ेचच  नाहल  कजण ोंडडा ल  वाणहेल ळळ  नाहल    ाचे हा ाांना ााेे 

ेचचढ नया ेम् हणनू ाुडा िंाां वा हा मचि ेवाुराव े. 

रब् ोंल ज् वारल ााीणल अव् था ााीणला  याार अा ले् याा रब् ोंल ज् वारल जुााचल ााुनल ारून ाढरजि  ठिााणल ाािवणाू ारावल. 

ााीणलच् याा वळेल वाण ेेणा हच ा  व वा याा ल  ा ावा २४ – ३० % अा च. ाणला  ाेाुाानू 

वेळळे ारून मळणलयाांत्राव् वारे ज् वारलचल मळणल ारावल.  

ाेळल घे वाीलचल 

अव् था 

िढन मध् या े ाळवड ाे ले् याा ाेळलच् याा ोंाळ े घडाचे विनामढळे ाेळलचे डाड ाच मडढनया ेम् हणढन डाडाा 

कधार वयाावा. ाेळल ोंाळाे ुाणलव् याव् थाुन ाराव.े ाेळलच ेघड ुानाांनल डााून  यााव े. 

कांोंा फळ धारणा कांोंा फळोंाळ े अन् नद्रवव् यााच् याा ाम र मेळेू वाेा याा ढवीयाा कााराचल फळे ळळून ुड  अाल् यााा 

ोंाळ े १३:००:४५ १० ग्रमॅ प्र ल ज ेर ुा याा  जमाळून फवारणल ारावल.  

द्रवाि ााीणल अव् था ााीणला  याार अा ले् याा द्रवाि घडाांचल ााीणल ारून  याावल.  

भािलुा ा  ाळवड उन् हाळल भािलुा ा  ाळवड ाे ले् याा जुाा  ुाणलव् याव् थाुन ारावे.     

फढ  श ेल  फढ  श ेल ााीणला  याार अा ले् याा फढ  ाांचल ााीणल ाााळल  वार ारावल. फढ  जुाा  ुाणलव् याव् थाुन ारावे.   

नानािल वेशमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाां राव नाईा मरािवाडा ाृिल जवद्याुलि, ुरभणल कजण भार  मौाम जवभाळ  

 

ईमे  - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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ुजिम वायाव् या ुजिम नैऋत् या नैऋत् या 



ुशढधन 

व् याव् थाुन 

-- ाडोंडयााव ी अरळा ुाीाा याा ळचचलडाांचल  ाळण डाल् यााच ेकीळ  अाढन हल ळचचलडे रक्  शचिन 

ार ा  व ् ु ायारचिाेचाला नावाचा रचळ प्राारल  ार ा . म् हणनू याा ळचचलडाांच् याा व् याव् थाुनााािल 

वारांवार ाचोंडलच् याा खढराडयााचल ् वच् छ ा व उच् च वाों अाणा-याा        फवा-यााव् वारे ुशढवैवयाााच् याा 

माळचवशचनानढाार रााायाजना िाेानाशााचल फवारणल ाडोंडलच् याा शरलरावर खढराडयाामधल  ारावल.  

ावर ाृिल ाल् ा ुजत्राा वाां राव नाईा मरािवाडा ाृिल जवद्याुलि, ुरभणल याथेल  ग्रामलण ाृिल मौाम ावेा याचिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवरून  याार ारून, नानािल वशेमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााच या मढांोंई याथेनू प्रााठर  ारयाा  क े ल 

कहे. 

 


