
हवामानाचा 

इशारा 

नाांदेड जिल् हयाा  ढुीलल ुाच जदवाा   ढरक  जक ाील हल ा  े म् याम ् वरूपुा् याा ुावााचल श या ा हहे   

जु ाांचे नाव अव् था  ृजि हवामान ाल् ला 

 ाुूा  ुा े लागीे, फढ ले 

लागीे  े ब ांड 

वाीलचल अव् था   

 

 ाुूा जु ावरलल ुाांीरल माशल् याा  याव् थाुनाााकल बढरोफ फेनलन २५ एााल २० जमलल ज ां वा 

फल नल ॅमलड ५० डब् ल् याढिल २ गॅ्रम ज ां वा ुायारलरोफ  नलफेन ५ ट  े ीाल + फेनरोफ ुॅथ्रलन १५ ट  े 

ीाल १० जमलल रोफ ल १० जलटर ुाण् याा  जमाकून ुावााने ाडाड जदल् यााा फवारील  रावल   

 

 ढर   कल लागीे 

अव् था 

 

 ढर जु ावरलल अकल् याा  याव् थाुनाााकल  ल रुायारलफ ा २० जमलल रोफ ल १० जलटर ुाण् याा  

जमाकून ुावााने ाडाड जदल् यााा फवारील  रावल   

 

म ा  वाीलचल अव् था  

म ा जु ावरलल लष्  रल अकल् याा  याव् थाुनाााकल थायााजमथ  नाम १२ ट  े  लॅमडा 

ाायाह ल थ्रलन ९ ५ नेडाल ५ जमलल ज ां वा स्पिनेट रम ११ ७ एााल ४ जमलल रोफ ल १० जलटर ुाण् याा  

जमाकून वरलल ज ट नाश ाांचल हलटून ुालटून ुावााने ाडाड जदल् यााा फवारील  रावल   

 

रब् बल ज् वारल ुेरीलचे अां र व 

जबयााीे रोफमाी  

 

रब् बल ज् वारल जु ाचल ुेरील  ेलल नाल् यााा  ल लव रा  लव र  रूपन  याावल  ुेरीलााकल द न 

ओकल लल अां र ४५ x १५ ाेंमल केवावे  ुेरीलााकल १० ज ल  रोफ ल हे टरल जबयााीे वाुरावे    

 

ाढयायफूल ुेरीलचे अां र व 

जबयााीे रोफमाी  

 

ाढयायफूल जु ाचल ुेरील  ेलल नाल् यााा  ल लव रा  लव र  रूपन  याावल  ुेरील ाां रल  

वाीाााकल ६० x ३० ाेंमल व ाढधारल  वाीाााकल ४५ x १५ ाेंमल अां रावर  रावल  ुेरीलााकल ८  े 

१० ज ल  रोफ ल हे टरल जबयााीे वाुरावे  

   

नानािल देशमढख  ृिल ाांिलवनल रोफ ल्ु, 

 

ड  ाुंिाबराव देशमढख  ृिल जवद्याुलक, ुरभील भार  मौाम जवभाग  

 

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

नाांदेड  ृजि हवामान ाल्ला                                                                                 मांगकवार जदनाां  – १५ १० २०१९ 

 

हवामान डट  

हवामान अांदाि  

(जदनाां  १६  े  २० ऑ ट बर, २०१९) 

जदनाां  १६/१० १७/१० १८/१० १९/१० २०/१० 

ुाऊा (जममल) ०० ० ०५ ० १२ ० १६ ० १४ ० 

 माल  ाुमान 

(अां ाे ) 
३३ ० ३३ ० ३३ ० ३२ ० ३२ ० 

ज मान  ाुमान 

(अां ाे ) 
१९ ० २० ० २१ ० २० ० २० ० 

ीग स्प्थ ल 

(ह ाश) 
ीगाक  ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक 

ा ाकचल ााुेक्ष 

हर्द्य ा (%) 
७७ ८१ ९० ९१ ९३ 

दढुारचल ााुेक्ष 

हर्द्य ा (%) 
५३ ५७ ५९ ६३ ६३ 

वा-यााचा वेग 

(ज मल /  ाा) 
०६ ०४ ०६ ०५ ०६ 

वा-यााचल जदशा 
ीशान् या ीशान् या ुूवय ुूवय हग् नेया 



 

 

 ेकल 

 

 

वाीलचल अव् था 

 

मागलल मजहन् याा  ुडलेल् याा ुावाामढके  ेकल बागे   ीाांचा रोफादढभायव वाीलेला हहे  बागे लल 

 ीाांचे  याव् थाुन  रावे   

 

 

र्द्ाक्ष 

 

छाटील ुूवय 

अव् था  

 

मागलल मजहन् याा  ुडलेल् याा ुावाामढके र्द्ाक्ष बागे   ीाांचा रोफादढभायव वाीलेला हहे  बागे लल 

 ीाांचे  याव् थाुन  रावे   

 

 

जा ाफक  

 

फक वाीलचल 

अव् था 

 

मागलल मजहन् याा  ुडलेल् याा ुावाामढके जा ाफक बागे   ीाांचा रोफादढभायव वाीलेला हहे  बागे लल 

 ीाांचे  याव् थाुन  रावे   

 

 

भािलुाला 

 

 ाीील / वाीलचल 

अव् था  

 

 ाीीला  याार अालेल् याा भािलुाला जु ाांचल  ाीील  रूपन  याावल  भािलुाला जु ाां लल 

 ीाांचे  याव् थाुन  रावे   

 

 

फढ लशे ल  

 

 ाीील / वाीलचल 

अव् था  

 

 ाीीला  याार अालेल् याा फढ लजु ाांचल  ाीील  रूपन  याावल  फढ लजु ाां लल  ीाांचे  याव् थाुन 

 रावे   

 

 

ुशढधन 

 याव् थाुन 

--  

ुावााकयाानां र चरावयााा ुड  ाुलब् ध अाेुयायंत     रे /  रडे / रोफौी शेकयाा / मेंीयाा यााांना 

दर ३५ – ४० जदवााांनल िां नाश  औिधलचल मात्रा दयाावल  नमढन् याादाखल १० ट  े शेकयाा मेंीयाा् याा 

शेीाचे नमढने ुशढवैदया   ज्ञा डून  ुााून  याावे  िेीे रूपन िां ा् याा रोफादढभायवानूाार ाुयाढ   

व िा्  ल  िा्   रोफभावल िां नाश  देीे श या ह ील     

 

ादर  ृजि ाल् ला ुजत्र ा ड  ाुंिाबराव देशमढख  ृजि जवद्याुलक, ुरभील येाथलल ग्रामली  ृजि मौाम ाेवा या िने लल  ज्ञ ाजम ल् याा 

जशफारशलवरूपन  याार  रूपन रोफाारर   रण् याा  हलल अाून नानािल देखमढख  ृिल ाांिलवनल रोफ ल्ु  ायाायलया मढांबी येाथून रोफाारर  

 रण्या  हलेलल हहे  

 


