
हवामानाचा 

इशारा 

हहिंगोली हिल् हयाा  ु ढीील ु ाच हववाा   ढरक  हक ाीी हल ा    म् याम ् वरूपुा् याा ु ावााची श या ा हह   हवश त   

ुरभीी हिल् हयाा  हवनािं  १८    २० ऑ टोबर २०१९ वरम् याान  ढरक  हक ाीी हवि चा  ड डाट व वावकी वा-

याााह हल ा    म् याम ् वरूपुा् याा ुावााची श या ा हह   

हु ािंच  नाव अव् था  ृहत हवामान ाल् ला 

ाोयााबीन   ाीीी अव् था ढुीील ुाच हववाा  ुावााचा अिंवाि लक्षा  घ  ा  ाुीी   ल ल् याा ाोयााबीन हु ाची ाढरहक्ष  

हक ाीी ााकवीू   रावी   ाुीी   ल ल  ाोयााबीन ुावाा  हभिीार नाही यााची वक्ष ा घ् याावी    

खरीु ज् वारी  ाीीी अव् था ढुीील ुाच हववाा  ुावााचा अिंवाि लक्षा  घ  ा  ाुीी   ल ल् याा खरीु ज् वारी हु ाची ाढरहक्ष  

हक ाीी ााकवीू   रावी   ाुीी   ल ल  खरीु ज् वारी हु  ुावाा  हभिीार नाही यााची 

वक्ष ा घ् याावी    

बािरी  ाीीी अव् था ढुीील ुाच हववाा  ुावााचा अिंवाि लक्षा  घ  ा  ाुीी   ल ल् याा बािरी हु ाची ाढरहक्ष  

हक ाीी ााकवीू   रावी   ाुीी   ल ल  बािरी हु  ुावाा  हभिीार नाही यााची वक्ष ा 

घ् याावी    

ऊा  वाीीची अव् था ऊा हु ा ील हुमीी अकी् याा हनयािंरणाीाााकी िहमनी   ल अा ाना रोर ट १० ट    वाी वार 

ह  ह ट नाश  २५ ह लो प्र ी ह  टरी टा ाव   ऊा हु ा  खोड ह डीचा प्रावढभावव हवाढन 

हल् यााा याा् याा  याव् थाुनाााकी  लोरुायारीर ा २० ट    ३० हमली प्र ी १० हलटर ुाण् याा  

हमाकून ुावाान  उघाड हवल् यााा रवारीी  रावी    

हकव  िं व वाीीची 

अव् था 

हकव हु ा  ुानावरील हकु   रोगा् याा हनयािंरणाीाााकी म्  ोझ ब २५ ग््रम ह िं वा  ाबे ड्हझम १० 

ग््रम प्र ी १० हलटर ुाण् याा  हमाकून रवारीी  रावी  हकव हु ावरील  िं वमाशी् याा 

 याव् थाुनाााकी उघड  ुडल ल   िं व झा ून घ् यााव   व  लोरुायारीर ा ५० ट    ५०० हमली प्र ी 

ए र यााप्रमाीा  हकवीी  रावी   

हरभरा   ुरीी  बागाया ी हरभरा हु ाची  ुरीी १५ ऑ टोबर    १० नो हेंबर वरम् याान  रावी   

 रडई  ुरीी  बागाया ी  रडई हु ाची  ुरीी ३० ऑ टोबर ुया    रा ा या      

नानािी व शमढख  ृती ािंिीवनी प्र ल्ु, 

 

ड  िुंिाबराव व शमढख  ृती हवद्याुीक, ुरभीी भार  मौाम हवभाग  

 

ईम ल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 

हहिंगोली  ृहत हवामान ाल्ला                                                                                 मिंगकवार हवनािं  – १८ १० २०१९ 

 

हवामान घट  

हवामान अिंवाि  

(हवनािं  १९     २३ ऑ टोबर, २०१९) 

हवनािं  १९/१० २०/१० २१/१० २२/१० २३/१० 

ुाऊा (हममी) १५ ० १५ ० १६ ० ०४ ० १७ ० 

 माल  ाुमान 

(अिं ा  ) 
३२ ० ३० ० ३० ० २७ ० ३१ ० 

ह मान  ाुमान 

(अिं ा  ) 
१९ ० १९ ० १९ ० १९ ० २१ ० 

ीग स््थ ी 

(ह ाश) 
ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक 

ा ाकची ाा  ुक्ष 

हर्द्व ा (%) 
९४ ९४ ९४ ९४ ९१ 

वढुारची ाा  ुक्ष 

हर्द्व ा (%) 
६९ ७५ ६८ ८३ ६५ 

वा-यााचा व ग 

(ह मी /  ाा) 
०८ ०८ ०८ ०४ ०८ 

वा-यााची हवशा 
ुूवव ईशा या  ईशा या ईशा या ुूवव 



ािंरणाा /मोािंबी रक वाीीची 

अव् था 

ािंरणाा / मोािंबी रकबाग   रोगाचा प्रावढभावव हवाढन हल् यााा याा् याा  याव् थाुनाााकी 

रोगनाश ाची रवारीी  रावी  बाग   अ नर्द् याािंची  म र ा हीकून हल् यााा १ ट    

१३ ०० ४५ ची रवारीी  रावी    

डाहकिं ब रक वाीीची 

अव् था 

डाहकिं ब रकबाग   रोगाचा प्रावढभावव हवाढन हल् यााा याा् याा  याव् थाुनाााकी रोगनाश ाची 

रवारीी  रावी  

रढ ल श  ी  छाटीी अव् था  गढलाब रढ लहु ाची वताव ून वोनवा छाटीी  रूपन रढ लािंना बहर धर ा या  ो  गढलाबाची छाटीी 

  ली नाल् यााा  ी  रावी   

भािीुाला  ाीीी / वाीीची 

अव् था 

 ाीीीा  याार अाल ल् याा भािीुाला हु ाची  ाीीी  रूपन प्र वारी  रावी व बािार  ुक   

ुाकवावी  भेंडी व वािंगी भािीुाला हु ावरील राशोतन  रीा-याा ह डी िं् याा  याव् थाुनाााकी 

र  प्रो  ुनीन ३० ट    ३ हमली प्र ी १० हलटर ुाण् याा  हमाकून ुावााी  उघाड हवल् यााा रवारीी 

 रावी   

ावर  ृहत ाल् ला ुहरणा ा ड  िुंिाबराव व शमढख  ृहत हवद्याुीक, ुरभीी या थील ग्रामीी  ृहत मौाम ा वा याोिन  ील  ज्ञ ाहम ी् याा 

हशरारशीवरूपन  याार  रूपन प्राारर   रण् याा  हली अाून नानािी व खमढख  ृती ािंिीवनी प्र ल्ु  ायाावलया मढिंबई या थून प्राारर  

 रण्या  हल ली हह   

 


