
हवामानाचा 

इशारा 

औरंगाबाद जिल् हयाा  ढुीलल ुाच जदवाा  कााश ् वच् छ    ीगा  राहलल  जिल् हयाा   ढर ा जकााील हलाा 

् वरूपुाच् याा ुावााचल श या ा कह   

जुाांच  नाव अव् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ााुूा ुा   लागी , 

फढ लधारीा    

ब डं वाीलचल 

अव् था 

मागलल ाा ा लल ीगा  वा ावरी, कर्द्र ा व दमट हवामान त् यााचरमामाी  ुडल ल् याा 

ुावाामढ   ााुूा जुाा  र ग व जाडलचंा रमाादढर्ारव जदाून या   कह   ााुूा जुाा  दहलयाा 

र गाच् याा  याव् थाुनाााकल अोक सिस्् टर ॉबलन  डायाफ न ा नोक ल १० ग्रोम रमा ल १० जलटर 

ुाण् याा  जमा ून ुावाान  उघाड जदल् यााा फवारील ारावल   ा च ााुूा जुाा  कं करा 

ब डं ाड यााचा रमाादढर्ारव जदाून या   अाल् यााा यााच् याा  याव् थाुनाााकल ाॉुर 

ऑ ाल ल रा ड २५ ग्रोम  ् टर  प् ट ााया ललन २ ग्रोम रमा ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावाान  

उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  ा यााच् याा ा रडयाा हवामानामू   ााुूा जुाा  राश िन 

ारीा-याा जाडलचंा (मावा,  ढड ूड , फढ लजाड) रमाादढर्ारव जदाून या  अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थाुनाााकल जनंब  ल अार  ५ जांवा जफरमा नलल ५ ६०० जमलल जांवा सिसिन ट रम 

११ ७ १६० जमलल जांवा बढरमा फें कलन २५ ४०० जमलल रमा ल एार ुावाान  उघाड जदल् यााा 

फवारील ारावल  ुावाान  उघाड जदल् याामढ   ााुूा जुाा लल  ीांच   याव् थाुन ाराव   

 ढर फांदयाा फढ टी   ढर जुाा  ुान  गढंडा ीा-याा अ लचा रमाादढर्ारव जदाून या   अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थाुनाााकल रमाादढर्ारवग्र्   ुान  ग  ा ारूपन न् ट ारावल  व ५ जनंब  ल अाारचल 

ुावाान  उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  ुावाान  उघाड जदल् याामढ    ढर जुाा लल  ीांच  

 याव् थाुन ाराव   

मढग / उडलद ााीील अव् था उजशरा  ुरील ा ल ल् याा माा जुाावरलल ल् ारल अ लचा रमाादढर्ारव जदाून या   अाल् यााा 

यााच् याा  याव् थाुनाााकल इमाम  टलन ब  क एट ५  ४ ग्रोम जांवा सिसिन ट रम ११ ७ एााल ४ 

जमलल रमा ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावाान  उघाड जदल् यााा वरलल जाटानाशाांचल 

कलटून ुालटून फवारील ारावल  

रब् बल ज् वारल िजमनलचल जनवड रब् बल ज् वारल  ुरीलााकल म याम    र्ारल, ुाण् यााचा या  या जनचरा ह ीारल िमलन जनवडावल   

नानािल द शमढख ाृिल ांिलवनल रमााल्ु, 

 

वां राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरर्ील कजी र्ार  मौाम जवर्ाग  

 

 म ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान घटा 

हवामान अंदाि  

( जदनांा ३० ाप् टेंबर    ०४ ऑ ट बर , २०२०) 

जदनांा ३०/०९ ०१/१० ०२/१० ०३/१० ०४/१० 

ुाऊा ०० ० ०८ ० १२ ० ०२ ० ०३ ० 

ामाल  ाुमान (अं ा  ) ३१ ० ३१ ० ३२ ० ३३ ० ३३ ० 

जामान  ाुमान (अं ा  ) २२ ० २२ ० २२ ० २२ ० २२ ० 

ीग सिस्थ ल (कााश) 
ीगा  ीगा  ीगा  ् वच् छ  ् वच् छ 

ााा चल ाा  ुक्ष कर्द्र ा 

(%) 
८६ ८६ ८८ ८७ ८८ 

दढुारचल ाा  ुक्ष कर्द्र ा 

(%) 
५१ ५३ ५४ ४ ४७ 

वा-यााचा व ग (जामल / 

 ाा) 
०९ ०९ ०९ ०९ ११ 

वा-यााचल जदशा 
वाया या ुसिसचचम वाया या वाया या वाया या 

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


ाढयारफूल िजमनलचल जनवड रब् बल र्ढ मूग  ुरीलााकल ुाण् यााचा उत्  म जनचरा ह ीारल, हलाल    म याम, र्ढारू्शल  िमलन 

जनवडावल  िजमनलचा कम् ल – जवम् ल जनददेशशांा ६ ५    ७ ५ एवीा अाावा. र्ारल ाा याा 

िजमनलचल जनवड ारूप नया  ाारी िजमनल  क-याा घढाण् यााााकल व जुााचल ााीील 

ारण् यााााकल रासाादायाा ह      

ा  ल वाीलचल अव् था मागलल ाा ा लल ीगा  वा ावरी, कर्द्र ा व काल ल् याा ुावाामढ   ा  ल जुाा  

ुानावरलल जकुा  र गाचा रमाादढर्ारव जदाून या   कह  यााच् याा  याव् थाुनाााकल 

ुायारो ल ् टर  जबन २० डब् ल् याढिल १० ग्रोम रमा ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावाान  उघाड 

जदल् यााा फवारील ारावल  ुावाान  उघाड जदल् याामढ   ा  ल बाग  लल  ीांच   याव् थाुन 

ाराव   ा  ल बाग   ५० ग्रोम नरास व ५० ग्रोम ुालाश रमा ल काड ख मारासा दयाावल   

कंबा वाीलचल अव् था ुावाान  उघाड जदल् याामढ   नवलन लागवड ा ल ल् याा कंबा बाग  लल  ीांच   याव् थाुन ाराव   

र्द्ाक्ष छाटीलुूवर 

अव् था 

ा  च् याा ुावाामढ   र्द्ाक्ष बाग   बगलफढ टल वाील् याा अाल् यााा ााीून  याा याा   बाग   

र गनाशााचल फवारील ारावल  र्द्ाक्ष बाग   ऑ ट बर छाटील ारीा-याा           श  ा-याांनल 

छाटील लांबवावल   

जा ाफ  फ वाीलचल 

अव् था 

ुावाान  उघाड जदल् याामढ   नवलन लागवड ा ल ल् याा जा ाफ  बाग  लल  ीांच   याव् थाुन 

ाराव   

र्ािलुाला वाीलचल अव् था र्ेंडल जुाावरलल ुांीरल माशलच् याा  याव् थाुनाााकल फ  रमा ोुनलन ३०  ाल ३ ५ जमलल जांवा 

ऑ ालजडम टॉन जमथा ल २५  ाल २० जमलल जांवा थायााजमथॉ काम २५ डब् ल् याढिल २ ग्रोम 

रमा ल १० जलटर ुाण् याा  ुाण् याा  जमा ून ुावाान  उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  ुावाान  

उघाड जदल् याामढ   र्ािलुाला जुाा लल  ीांच   याव् थाुन ाराव   

फढ लश  ल वाीलचल अव् था ााीीला  याार अाल ल् याा फढ लांचल ााीील ारूपन  याावल  ुावाान  उघाड जदल् याामढ   

फढ लजुाा लल  ीांच   याव् थाुन ाराव   

ुशढधन 

 याव् थाुन 

-- लम् ु ल ् ालन र गाचल बाधा टा ण् यााााकल ग वंशलया िनावरांना श  ल लल द वल र गाचल ला 

ट चून  याा कजी र गरमाज ाारक्षम ा वाीवण् यााााकल वन् ु  लि या औिधल, म ा ा ग का, 

र्रुूर ाढयाररमाााश याााड  लक्ष दयााव     

ादर ाृिल ाल्ला ुजरासाा वां राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरर्ील या थलल ग्रामली ाृिल मौाम ा वा 

या िन  लल  ज्ञ ाजम लच्या जशफारशलवरूपन  याार ारूपन, नानािल द शमढख ाृिल ांिलवनल रमााल्ु ाायाारलया मढंब  

या थून रमाााकर  ारण्या  कल लल कह   

 


