
हवामानाचा 

इशारा 

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

स् वरूपुा् याा ुावााचल श या ा कहे  जिल् हयाा  जदनाांा ११ ाप् टेंबर रर र िल  ढर ा जकााील जविाां् याा 

ाडाडाटाचल श या ा कहे  जदनाांा १३ व १४ ाप् टेंबर रर २०२० र िल जिल् हयाा   ढर ा जकााील मढा धार 

ुावााचल श या ा कहे  

जुााांचे नाव अवस् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ा यााबर रलन  शेंाा भरीे 

अवस् था 

मराकवाडयाा  ीाा  वा ावरी, कर्द्र ा व ुावाामू े उजशरा ुेरील ाेलेल् याा ा यााबर रलन 

जुाावर शेंाा ारुा र ााचा प्रादढभारव जदाून येा  कहे याा् याा  यावस् थाुनाााकल टे याढा नोल ल 

१०  ाल् फर ६५ (ाांयाढ   बर रढरशलनाशा  ५०० ग्रोम जाां वा टे याढा नोल ल २५ ९ २५० जमलल 

प्र ल एार ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  कव याा ा वाटल् यााा दहा जदवााांनल 

ुर  एादा फवारील ारावल  उजशरा ुेरील ाेलेल् याा ा यााबर रलन जुाावरलल  ांबर रावूवरलल ुाने 

वाीारल अ ल व उांट अ लचा प्रादढभारव जदाून कल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकल 

इांड  लाााबर रर १५ ८ ७ जमलल जाां वा फल् याढबेर र डामाडांड ३९ ३५ ३ जमलल जाां वा इमामे टलन 

बेर र ल एट १ ९ ९ जमलल प्र ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील 

ारावल  

वरलु ज् वारल दाीे भरीे 

अवस् था  

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

 यावस् थाुनाााकल ५ जनांबर र  ल अाारचल फवारील ारावल जाां वा मोलाजथऑन ५ भढाटल प्र ल 

हे टरल २० जाल  प्रमाीे धढर ील ारावल जाां वा मोलाजथऑन ५० १० जमलल प्र ल १० जलटर 

ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  

बर रािरल -   

ऊा  वाीलचल अवस् था ऊा जुाावर राश िन ारीा-याा जाडल ांचा (ुाांीरल माशल, ु ाा  ल  प्रादढभारव जदाून येा  कहे 

याा् याा  यावस् थाुनाााकल  ल रुायारलफ ा २० ३० जमलल प्र ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून 

ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  

ह द ाां द वाीलचल 

अवस् था 

ह द जुाा  ाां दमाशलचा प्रादढभारव जदाून येा  कहे याा् याा  यावस् थाुनाााकल १५ जदवााांच्या 

अां राने क्विनालफ ा २५  २० जम लल  जाां वा डायाजमथ एट ३०  १० जम लल  प्रज  १० जलटर 

ुाण् याा  जमा ून चाांाल्या दिारचे क्विाराह ुावााने उघाड जदल् यााा कलटढन-ुालटून 

नानािल देशमढव ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

ड  ाुंिाबर रराव देशमढव ाृिल जवद्याुलक, ुरभील भार  मौाम जवभाा  

 

डमेल - mahapocra@gmail.com, gkmparbhani@yahoo.com 
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फवारील ारावल, उघडे ुडेलेले ाां द मा लने लााून घ्यावे   (ह द जुाावर ाें र्द्लया 

जाटानाशा मांड ा फे लेबर रल  लेम नाल् याामढ े जवदयााुलक जशफारशल  ाांश धनाचे 

जनष् ािर जदले कहे  . ह द जुाा  मोग् नेजशयाम ाल् फेटचल ाम र ा जदाून येा  कहे  याा् याा 

 यावस् थाुनाााकल ० २ (२० ग्रोम प्र ल१० जलटर ुाील  मोग् नेजशयाम ाल् फेटचल ुावााने उघाड 

जदल् यााा फवारील ारावल  

ाांत्रा /म ाांबर रल फ वाीलचल 

अवस् था 

जलां बर रढवाीया जुााां  ा  ल जाडल ांचा प्रादढभारव जदाून येा  कहे याा् याा  यावस् थाुनाााकल 

डायाा फ ल १८ ५ २ जमलल जाां वा प्र ुरााडट २० १ जमलल जाां वा इजथऑन २० २ जमलल 

जाां वा जवर्द्ा या ाांधा ३ ग्रोम 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  ाांत्रा / म ाांबर रल 

फ बर रााे  राश िन ारीारे ु ांा यााां् याा  यावस् थाुनाााकल वालल ुडलेलल फ े ा  ा 

ारूपन नष् ट ारावल   ाायाांाा ल बर रााे  ाडूजनांबर राचा ुाला व शेीा् याा ाौ-याा यााांचा धढर ारावा 

 ाेच जविारल अजमि (१०० जमलल फ ाचा रा  १०० ग्रोम ाढ   १०० जमलल मेलो थलऑन 

जाटानाशा व ९०० जमलल ुाील जमा ून  ुारट   ांडा् याा ड  यााम् येा टााून बर रााेम् येा 

लटाून केवावे    ाेच फ रेट १० १० ग्रोम ाढ ल ाुडयााम् येा ढुडल बर राांधून प्रत् येाा लाडावर 

लावावे   ाुंधरा जदवाा् याा अां राने जुश याा बर रदला याा   मृाबर रहार ाांत्रा म ाांबर रल फ बर रााे  

फ वाीलााकल ००:००:५० १५ ग्रोम प्र ल जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा 

फवारील ारावल  

डाज ां बर र फ  वाीलचल 

अवस् था 

ा् यााचे ीाा  वा ावरी, कर्द्र ा व ुावाामढ े डाज ां बर र फ जुाा   ेल् याा र ााचा प्रादढभारव 

वाीण् यााचल श या ा कहे  याा् याा  यावस् थाुनाााकल र ानाशााचल फवारील ारावल  डाज ां बर र 

बर रााे  १ बर र रडो ा जम्रणीाचल फवारील ारावल  बर रााे लल फढ टवे ााीावे  

जचाू वाीलचल अवस् था  जचाढ  बर रााे लल  ीाांचे  यावस् थाुन ारावे  

फढ ल शे ल  वाीलचल/ााीील 

अवस् था  

फढ लजुाा   ीाांचे  यावस् थाुन ारावे व ााीीला  याार अालेल् याा फढ लाांचल ााीील 

टप् यााटप् यााने ारावल व प्र वारल ारूपन बर रािारुेके  ुाकवावल  

भािलुाला वाीलचल/ााीील 

अवस् था  

भेंडल जुाावरलल फ ु वरीारल अ लचा प्रादढभारव जदाढन कल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकल 

 ल रो  टर ाजनललप्र ल १८ ५ २ ५ जमलल जाां वा फेनप्र ोुथ्रलन १५  ुायारलप्र  ललफेन ५ १० 

जमलल जाां वा  क्विन लफ ा २५ २० जमलल प्र ल १० जलटर ुाण् याा  ुाण् याा  जमा ून ुावााने 

उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  भािलुाला जुाा लल  ीाांचे  यावस् थाुन ारावे व 

ााीीला  याार अालेल् याा भािलुाला जुााांचल ााीील टप् यााटप् यााने ारावल व प्र वारल ारूपन 

बर रािारुेके  ुाकवावल  

चारा जुाे वाीलचल अवस् था चारा जुाा लल  ीाांचे  यावस् थाुन ारावे  

 ढ ल रेशलम 

उदया ा 

--  ढ ल लाावड ाेल् याानां र  लन मजह यााने रेशलमजाटा ाांा ुन ार ा येा े  ुजहल् याा विार  २ 

जुाे  र दढा-याा विारुााून ५  े ६ जुाे प्र ल विी जनघ ा   एा एार  ढ ल बर रााेुााून विार  

प्र ल ुला २५० अांडलुूि  े ३०० अांडलुूि प्रमाीे २ क्विां टल / ुला रेशलम ा िाचे उत् ु ादन 

जम  े  रूपुयेा २५०  े ३०० प्र ल जाल  भाव जम ाला  रल एारल ६ जुााचे रूपुयेा ३ लावाुेक्षा 

िास्   उत् ु  न जम  े  

ादर ाृजि ाल् ला ुजत्राा ड  ाुंिाबर रराव देशमढव ाृजि जवद्याुलक, ुरभील येाथलल ग्रामली ाृजि मौाम ाेवा या िने लल  ज्ञ ाजम ल् याा 

जशफारशलवरूपन  याार ारूपन प्राारर  ारण् याा  कलल अाून नानािल देवमढव ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायाारलया मढांबर रड येाथून 

प्राारर  ारण्या  कलेलल कहे  


