
हवामानाचा 

इशारा 

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

् वरूपुाच् याा ुावााचल श या ा कहे  जदनाांा २९ ाप् टेंबर २०२० रोिल नाांदेड जिल् हयाा   ढर ा जकााील वाद ल 

वारा व जविाांच् याा ाडाडाटाचल श या ा कहे  

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल् ला 

ााुूा ुा े लााीे, 

फढ लधारीा  े 

बो ांड वाीलचल 

अव् था 

माालल ाा ा लल ीाा  वा ावरी, कर्द्र ा व दमट हवामान त् यााचरमामाीे ुडलेल् याा 

ुावाामढ े ााुूा जुाा  रोा व जाडल ांचा रमाादढर्ारव जदाून येा  कहे  ााुूा जुाा  दहलयाा 

रोााच् याा  याव् थाुनाााकल अोकोसिस्् टर ॉबलन  डायाफेनोाोनोकोल १० ग्रोम रमा ल १० जलटर 

ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल   ाेच ााुूा जुाा  कां करा 

बो ांड ाड यााचा रमाादढर्ारव जदाून येा  अाल् यााा यााच् याा  याव् थाुनाााकल ाॉुर 

ऑ ाल लोरा ड २५ ग्रोम  ् टर े प् टोााया ललन २ ग्रोम रमा ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावााने 

उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  ा यााच् याा ाोरडयाा हवामानामू े ााुूा जुाा  राशोिन 

ारीा-याा जाडल ांचा (मावा,  ढड ूडे, फढ लजाड) रमाादढर्ारव जदाून येा अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थाुनाााकल जनांबो ल अार  ५ जाां वा जफरमाोनलल ५ ६०० जमलल जाां वा सिसिनेटोरम 

११ ७ १६० जमलल जाां वा बढरमाोफें कलन २५ ४०० जमलल रमा ल एार ुावााने उघाड जदल् यााा 

फवारील ारावल  ुावााने उघाड जदल् याामढ े ााुूा जुाा लल  ीाांचे  याव् थाुन ारावे  

 ढर फाांदयाा फढ टीे  ढर जुाा  ुाने ाढांडा ीा-याा अ लचा रमाादढर्ारव जदाून येा  अाल् यााा यााच् याा 

 याव् थाुनाााकल रमाादढर्ारवग्र्   ुाने ाो ा ारूपन न् ट ारावल  व ५ जनांबो ल अाारचल 

ुावााने उघाड जदल् यााा फवारील ारावल  ुावााने उघाड जदल् याामढ े  ढर जुाा लल  ीाांचे 

 याव् थाुन ारावे  

मढा / उडलद ााीील अव् था उजशरा ुेरील ाेलेल् याा माा जुाावरलल ल् ारल अ लचा रमाादढर्ारव जदाून येा  अाल् यााा 

यााच् याा  याव् थाुनाााकल इमामे टलन बे कोएट ५  ४ ग्रोम जाां वा सिसिनेटोरम ११ ७ एााल ४ 

जमलल रमा ल १० जलटर ुाण् याा  जमा ून ुावााने उघाड जदल् यााा वरलल जाटानाशााांचल 

कलटून ुालटून फवारील ारावल  

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

नानािल देशमढख ाृिल ाांिलवनल रमााल्ु, 

 

वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरर्ील कजी र्ार  मौाम जवर्ाा  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान घटा 

हवामान अांदाि  

( जदनाांा ३० ाप् टेंबर  े ०४ ऑ टोबर , २०२०) 

जदनाांा ३०/०९ ०१/१० ०२/१० ०३/१० ०४/१० 

ुाऊा १५ ० १३ ० ०४ ० ०२ ० ०० ० 

ामाल  ाुमान (अां ाे ) ३२ ० ३२ ० ३३ ० ३४ ० ३६ ० 

जामान  ाुमान (अां ाे ) २३ ० २४ ० २३ ० २३ ० २३ ० 

ीा सिस्थ ल (कााश) 
ीाा  ीाा  ीाा  ीाा  ् वच् छ 

ााा चल ााुेक्ष कर्द्र ा 

(%) 
९० ८८ ८८ ८८ ८४ 

दढुारचल ााुेक्ष कर्द्र ा 

(%) 
६९ ६६ ६१ ५७ ५३ 

वा-यााचा वेा (जामल / 

 ाा) 
०८ ०९ १० १० ११ 

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

mailto:gkmsparbhani@gmail.com


ाढयारफूल िजमनलचल जनवड रब् बल र्ढ मूा ुेरीलााकल ुाण् यााचा उत्  म जनचरा होीारल, हलाल  े म याम, र्ढारू्शल  िमलन 

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

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

ारण् यााााकल रासाादायाा हो े   

ाे ल वाीलचल अव् था माालल ाा ा लल ीाा  वा ावरी, कर्द्र ा व कालेल् याा ुावाामढ े ाे ल जुाा  

ुानावरलल जकुाे रोााचा रमाादढर्ारव जदाून येा  कहे यााच् याा  याव् थाुनाााकल 

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

जदल् यााा फवारील ारावल  ुावााने उघाड जदल् याामढ े ाे ल बााे लल  ीाांचे  याव् थाुन 

ारावे  ाे ल बााे  ५० ग्रोम नरास व ५० ग्रोम ुालाश रमा ल काड ख मारासा दयाावल   

कांबा वाीलचल अव् था ुावााने उघाड जदल् याामढ े नवलन लाावड ाेलेल् याा कांबा बााे लल  ीाांचे  याव् थाुन ारावे  

र्द्ाक्ष छाटीलुूवर 

अव् था 

ा  च् याा ुावाामढ े र्द्ाक्ष बााे  बालफढ टल वाील् याा अाल् यााा ााीून  याा याा   बााे  

रोानाशााचल फवारील ारावल  र्द्ाक्ष बााे  ऑ टोबर छाटील ारीा-याा           शे ा-यााांनल 

छाटील लाांबवावल   

जा ाफ  फ वाीलचल 

अव् था 

ुावााने उघाड जदल् याामढ े नवलन लाावड ाेलेल् याा जा ाफ  बााे लल  ीाांचे  याव् थाुन 

ारावे  

र्ािलुाला वाीलचल अव् था र्ेंडल जुाावरलल ुाांीरल माशलच् याा  याव् थाुनाााकल फे रमाो ोुनलन ३०  ाल ३ ५ जमलल जाां वा 

ऑ ालजडमेटॉन जमथा ल २५  ाल २० जमलल जाां वा थायााजमथॉ काम २५ डब् ल् याढिल २ ग्रोम 

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

उघाड जदल् याामढ े र्ािलुाला जुाा लल  ीाांचे  याव् थाुन ारावे  

फढ लशे ल वाीलचल अव् था ााीीला  याार अालेल् याा फढ लाांचल ााीील ारूपन  याावल  ुावााने उघाड जदल् याामढ े 

फढ लजुाा लल  ीाांचे  याव् थाुन ारावे  

ुशढधन 

 याव् थाुन 

-- लम् ु ल ् ालन रोााचल बाधा टा ण् यााााकल ाोवांशलया िनावराांना शे ल लल देवल रोााचल ला 

टोचून  याा कजी रोारमाज ाारक्षम ा वाीवण् यााााकल वन् ु  लि या षिधल, मोा ा ाोका, 

र्रुूर ाढयाररमाााश याााडे लक्ष दयाावे    

ादर ाृिल ाल्ला ुजरासाा वाां राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरर्ील येाथलल ग्रामली ाृिल मौाम ाेवा 

याोिने लल  ज्ञ ाजम लच्या जशफारशलवरूपन  याार ारूपन, नानािल देशमढख ाृिल ाांिलवनल रमााल्ु ाायाारलया मढांब  

येाथून रमाााकर  ारण्या  कलेलल कहे  

 


