
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ढुीलल ुाच जववाा  कााश ीाा  राुनन हलाा    म् याम ् वरूपुा् याा ुावााचल श या ा कह   

जुााांच  नाव अव् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ााुूा वाीलचल अव् था ााुूा जुाा  राशोिा (मावा,  ढड ूड ) जाडल ां् याा  याव् थाुनााा ल ५ जनांबो लअाााचल 

फवारणल ारावल जाां वा ामल प्रावढर्ााव अाल् यााा थायााजमथ्  ाम २५ ४० गॅ्रम जाां वा 

 लोजथनलयााडलन ५० ३० गॅ्रम प्र ल एार ुावाान  उघाड जवल् यााा फवाराव   प्रावढर्ााव िा्   

अा ल  र फलोनलाॅमलड ५० ६० गॅ्रम प्र ल एार फवाराव   ुाऊा  ाल् याानां र  ुरणल 

ा ल ल् याा जुाा  ुाणल ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  जुाा लल अज रल   ुा् यााचा 

जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल  

 ढर  वाीलचल अव् था  ढर जुाावरलल खोड माशलचा प्रावढर्ााव जवाून या   अाल् यााा ५ जनांबो लअाााचल ुावाान  

उघाड जवल् यााा फवारणल ारावल  ुाऊा  ाल् याानां र  ुरणल ा ल ल् याा जुाा  ुाणल ााचणार 

नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  जुाा लल अज रल   ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल   

मढा / उडलव फाांवयाा फढ टण     

फढ ल  लााण    

मढा / उडलव जुाा  मावा जाडलचा प्रावढर्ााव जवाून या   अाल् यााा याा् याा  याव् थाुनााा ल 

५ जनांबो लअाााचल जाां वा डायाजमथोएट ३० ईाल १२ जमलल प्र ल १० जलटर ुा् याा  जमा ून 

ुावाान  उघाड जवल् यााा फवारणल ारावल  ुाऊा  ाल् याानां र  ुरणल ा ल ल् याा जुाा  ुाणल 

ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  जुाा लल अज रल   ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था 

ारावल  

माा वाीलचल अव् था माा जुाावरलल लष् ारल अ लचा प्रावढर्ााव जवाून या   अाल् यााा याा् याा  याव् थाुनााा ल 

थायााजमथो  ाम १२ ६ ट ा   लॅमडा ाायाह्लोथ्रलन ९ ५   डाल ५ जमलल जाां वा स्पिन टोरम 

११ ७ एााल ४ जमलल प्र ल १० जलटर ुा् याा  जमा ून ुावाान  उघाड जवल् यााा वरलल 

जाटानाशााांचल कलटून ुालटून फवारणल ारावल  फवारणल ार  अा ाना जाटानाशा 

ुो ांग् याा  ु ड ल अशाप्राार  फवारणल ारावल  ुाऊा  ाल् याानां र ु  रणल ा ल ल् याा जुाा  ु ाणल 

नानािल व शमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाां राव नाईा मरा वाडा ाृिल जवद्याुल , ुरर्णल र्ार  मौाम जवर्ाा  

 

ईम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  जुाा लल अज रल   ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था 

ारावल    

र्द्ाक्ष वाीलचल अव् था र्द्ाक्ष बाा  लल फढ टव  ााीाव     ा च शेंड  खूडाव   ुाऊा  ाल् याानां र फ बाा   ुाणल 

ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  बाा  लल अज रल   ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था 

ारावल  

ा  ल वाीलचल अव् था नवलन लाावड ा ल ल् याा ा  ल बाा   नर ख ख ाचल वढारल मार खा ५० गॅ्रम नर ख प्र ल  ाड वयाावल  

बाा  लल जुल् ल  ााीाव    ुाऊा  ाल् याानां र फ बाा   ुाणल ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा 

घ् याावल  बाा  लल अज रल   ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल  

कांबा वाीलचल अव् था ुाऊा  ाल् याानां र फ बाा   ुाणल ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  बाा  लल अज रल   

ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल  

जा ाफ  फढ लधारणा 

अव् था 

ुाऊा  ाल् याानां र फ बाा   ुाणल ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  बाा  लल अज रल   

ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल  

र्ािलुाला वाीलचल अव् था 

/ ााीणल 

ढुनालाावडला  याार अाल ल् याा टोमॅटो, जमरचल, वाांाल इ याावल याा र्ािलुाला जुााांचल 

ुूनालाावड ारावल  ााीणला  याार अाल ल् याा र्ािलुाला जुााांचल ााीणल ारूपन घ् याावल  

ुाऊा  ाल् याानां र लाावड ा ल ल् याा जुाा  ुाणल ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  

जुाा लल अज रल   ुा् यााचा जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल  

फढ लश  ल वाीलचल अव् था ढुनालाावडला  याार अाल ल् याा  ेंडू, श वां ल, जिलारजडयाा इ याावल याा फढ लजुााांचल ु ूनालाावड 

ारावल  ााीणला  याार अाल ल् याा फढ लाांचल ााीणल ारावल  ुाऊा  ाल् याानां र लाावड 

ा ल ल् याा जुाा  ुाणल ााचणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल  जुाा लल अज रल   ुा् यााचा 

जनचरा होईल अशल  याव् था ारावल  

ुशढधन 

 याव् थाुन 

-- ुशढधनाा ाांााािन् या रोााचा प्रावढर्ााव टा ् याााा ल, जवश ि प ुावाा यााुूवल लालारण 

अ याावच याा कह   ुरां ढ याा याज रल   ुशढांचल रोाप्र लाारा श  ल वाी् याााा ल िां नाशा, 

ाां ढजल  कहार, याााोब च उुयाढ   वनषिधलचल ळ ख व खार खल ारूपन याोग् या प्रमाणा  

व ण  जह ाारा  र    याााा ल अच वाांधा (१० गॅ्रम) मांिलष्  ा (८ गॅ्रम),  ढ ा (५ गॅ्रम),  रवट 

/ रोटा (८ गॅ्रम व कांब् याा् याा ाोयाल लल ार (१२ गॅ्रम) इ याावल घटा एार ख ारूपन, ह  जमरण 

एा जलटर ् व् छ ु ा् याा  र्द्ावण अध  (५०० जमलल) होईुयंा  उा ाव , उा ल् याानां र ाा ून 

घ् यााव  व चोथा फ ाून वयाावा  उरल ला अाा  १ जलटर होईुयंा   याा  ुाणल टाााव   ावरलल अाा  

मो याा ुशढम् या  (ााया, म् हैा, घोडा) इ याावल १५    ३० जमलल प्र ल जवन, श  ल, मेंील व वाार  

इ याावलम् या  १०    १५ जमलल प्र ल जवन,  र ाढ  ाढ ट ुष यााांम् या  (जुल् ल  ५ जमलल / १०० ुक्षल/ 

प्रज जवन, ग्रोअाा १० जमलल / १०० ुक्षल / प्रज जवन, ल अाा व ब्र्यालर ाो ांबडयााांना १५ जमलल / 

१०० ुक्षल / प्रज जवन याा मार ख   वयाावा     

ावर ाृजि ाल् ला ुजर खाा ड् ाुंिाबराव व शमढख ाृजि जवद्याुल , ुरर्णल या थलल ग्रामलण ाृजि मौाम ा वा याोिन  लल  ज्ञ ाजम ल् याा 

जशफारशलवरूपन  याार ारूपन प्राारर  ार् याा  कलल अाून नानािल व खमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााालया मढांबई या थून 

प्राारर  ारण्या  कल लल कह   


