
हवामानाचा 

इशारा 

लातुर जिल् हयाात ुुीलल ुाच जववाात कााश ीाा  राहलल  जिल् हयाात तुर ा जकााील हलाा त  म् याम 

स् वरूपुा् याा ुावााचल श याता कह   

जुााांच  नाव अवस् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ााुूा ुात  लााी , 

फुलधारीा त  

ब ांड वाीलचल 

अवस् था  

माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   ााुूा जुाात ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, जुाातलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  ातत् याा ुावाामु   ााुूा 

जुाात ब ांड ाड यााचा प्रावुर्ााव जवाून या त अाल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकल 

ुायारॅ ल स् ् र  जबन २० डब् ल् युािल १० गॅ्रम प्रतल १० जल्र ुा याात जमा ून ुावाान  ाडाड 

जवल् यााा फवारील ारावल  ीाा  वातावरी, कद्रताता व ुावााामु   ााुूा जुाात 

जिवाीूिन् या ारुा र ााचा प्रावुर्ााव जवाून या त कह  याा् याा  यावस् थाुनाााकल ारुर 

ऑ ाल ल रा ड ५० डब् ल् युाुल २५ गॅ्रम  स् ् र  प् ्  ााया ललन २ गॅ्रम प्रतल १० जल्र ुा याात 

जमा ून ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारील ारावल  

तुर फाांवयाा फु्ी  माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   तुर जुाात ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, जुाातलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  तुर जुाात ुान  ाुांडा ीा-

याा अ लचा प्रावुर्ााव जवाून या त अाल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकल प्रावुर्ाावग्रस् त ुान  ा  ा 

ारूपन नष् ्  ारावलत व ५ जनांब  ल अाााचल ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारील ारावल    

माा वाीलचल अवस् था माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   माा जुाात ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, जुाातलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  ाजशरा  ुरील ा ल ल् याा माा 

जुाावरलल लष् ारल अ लचा प्रावुर्ााव जवाून या त अाल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकल 

इमाम  ् लन ब न् झ ए् ५  ४ गॅ्रम जाां वा स्पिन ् रम ११ ७ एााल ४ जमलल प्रतल १० जल्र ु ा याात 

जमा ून ुावाान  ाडाड जवल् यााा वरलल जा्ानाशााांचल कल्ून ुाल्ून फवारील 

ारावल  

द्रताषता छा्ीलुूवा 

अवस् था 

माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   द्रताषता बाा त ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, बाा तलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  ातत् याा ुावाामु   द्रताषता 

नानािल व शमुख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाांतराव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरर्ील र्ारत मौाम जवर्ाा  

 

 म ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 
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बाा त बालफु्ल वाील् याा अाल् यााा ााीून घ् याा याात  बाा त र ानाशााचल फवारील ारावल  

द्रताषता बाा त ऑ ्  बर छा्ील ारीा-याा श ता-यााांनल छा्ील लाांबवावल   

ा  ल वाीलचल अवस् था माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   ा  ल बाा त ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, बाा तलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  ीाा  वातावरी व कद्रताता 

याामु   ा  ल जुाात ुानावरलल जकुा  र ााचा प्रावुर्ााव जवाून या त कह  याा् याा 

 यावस् थाुनाााकल ुायारॅ ल स् ् र  जबन २० डब् ल् युािल १० गॅ्रम प्रतल १० जल्र ुा याात जमा ून 

ुावाान  ाडाड जवल् यााा फवारील ारावल  

कांबा वाीलचल अवस् था माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   कांबा बाा त ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, बाा तलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  

जाताफ  फ वाीलचल 

अवस् था 

माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   जाताफ  बाा त ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, बाा तलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  

र्ािलुाला वाीलचल अवस् था  माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   र्ािलुाला जुाात ुाील ााचीार नाहल यााचल 

वषताता घ् याावल, जुाातलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  र्ेंडल जुाावरलल 

फ ु खरीारल अ लचा प्रावुर्ााव जवाुन कल् यााा याा् याा  यावस् थाुनाााकल 

 ल रॅन् ् र ाजनललप्र ल १८ ५ २ ५ जमलल जाां वा फ नप्र ुॅथ्रलन १५  ुायारलप्रर झलफ न ५ १० 

जमलल जाां वा स्पिनरलफरा २५ २० जमलल प्रतल १० जल्र ुा याात ुा याात जमा ून ुावाान  

ाडाड जवल् यााा फवारील ारावल  ााीीला तयाार अाल ल् याा र्ािलुाला जुााांचल ााीील 

लवारात लवार ारावल व प्रतवारल ारूपन बािार  ुक त ुाकवावल  

फुलश तल वाीलचल अवस् था  माालल ककवडयाात झाल ल् याा ुावाामु   फुलजुाात ुाील ााचीार नाहल यााचल वषताता 

घ् याावल, जुाातलल ुा यााचा जनचरा ह  ल अशल  यावस् था ारावल  ााीीला तयाार अाल ल् याा 

फुलाांचल ााीील ारूपन घ् याावल   

ुशुधन 

 यावस् थाुन 

-- लम् ु ल स् ालन र ााचल बाधा ्ा  यााााकल ा वांशलया िनावराांना श  लतलल व वल र ााचल ला 

् चून घ् याा कजी र ाप्रजताारषतामता वाीव यााााकल वनस् ु तलिन् या षिधल, म ा ा ा का, 

र्रुूर ाुयााप्रााश याााड  लषता वयााव     

ावर ाृजि ाल् ला ुजााा डर ाुंिाबराव व शमुख ाृजि जवद्याुलक, ुरर्ील या थलल ग्रामली ाृजि मौाम ा वा या िन तलल तज्ञ ाजमतल् याा 

जशफारशलवरूपन तयाार ारूपन प्रााररत ार याात कलल अाून नानािल व खमुख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााालया मुांब  या थून 

प्रााररत ारण्यात कल लल कह   


