
हवामानाचा 

इशारा 

जालना जजल् हयाा  ु ढीलल ु ाच जववाा   ढरक  जक ाील हल ा    म् याम ् वरूपुा् याा ु ावााचल श या ा हह   जवश त   

ुरभील जजल् हयाा  जवना   १८    २० ऑ टोबर २०१९ वरम् याान  ढरक  जक ाील जवज चा  ड डाट व वावकल वा-

याााह हल ा    म् याम ् वरूपुा् याा ुावााचल श या ा हह   

जु ा च  नाव अव् था  ृजत हवामान ाल् ला 

ाोयााबलन   ाीील अव् था ढुीलल ुाच जववाा  ुावााचा अ वाज लक्षा  घ  ा  ाुील   ल ल् याा ाोयााबलन जु ाचल ाढरजक्ष  

जक ाील ााकवीू   रावल   ाुील   ल ल  ाोयााबलन ुावाा  जभजीार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल    

खरलु ज् वारल  ाीील अव् था ढुीलल ुाच जववाा  ुावााचा अ वाज लक्षा  घ  ा  ाुील   ल ल् याा खरलु ज् वारल जु ाचल ाढरजक्ष  

जक ाील ााकवीू   रावल   ाुील   ल ल  खरलु ज् वारल जु  ुावाा  जभजीार नाहल यााचल 

वक्ष ा घ् याावल    

बाजरल  ाीील अव् था ढुीलल ुाच जववाा  ुावााचा अ वाज लक्षा  घ  ा  ाुील   ल ल् याा बाजरल जु ाचल ाढरजक्ष  

जक ाील ााकवीू   रावल   ाुील   ल ल  बाजरल जु  ुावाा  जभजीार नाहल यााचल वक्ष ा 

घ् याावल    

ऊा  वाीलचल अव् था ऊा जु ा लल हुमील अकल् याा जनया रणाीाााकल जजमनल   ल अा ाना रोर ट १० ट    वाी वार 

ह  ज ट नाश  २५ ज लो प्र ल ह  टरल टा ाव   ऊा जु ा  खोड ज डलचा प्रावढभावव जवाढन 

हल् यााा याा् याा  याव् थाुनाााकल  लोरुायारलर ा २० ट    ३० जमलल प्र ल १० जलटर ुाण् याा  

जमाकून ुावाान  उघाड जवल् यााा रवारील  रावल    

हकव   व वाीलचल 

अव् था 

हकव जु ा  ुानावरलल जकु   रोगा् याा जनया रणाीाााकल म्  ोझ ब २५ ग््रम ज  वा  ाबे ड्जझम १० 

ग््रम प्र ल १० जलटर ुाण् याा  जमाकून रवारील  रावल  हकव जु ावरलल   वमाशल् याा 

 याव् थाुनाााकल उघड  ुडल ल    व झा ून घ् यााव   व  लोरुायारलर ा ५० ट    ५०० जमलल प्र ल 

ए र यााप्रमाीा  हकवील  रावल   

हरभरा   ुरील  बागाया ल हरभरा जु ाचल  ुरील १५ ऑ टोबर    १० नो हेंबर वरम् याान  रावल   

 रडई  ुरील  बागाया ल  रडई जु ाचल  ुरील ३० ऑ टोबर ुया    रा ा या      

नानाजल व शमढख  ृतल ा जलवनल प्र ल्ु, 

 

ड   ुजाबराव व शमढख  ृतल जवद्याुलक, ुरभील भार  मौाम जवभाग  

 

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

जालना  ृजत हवामान ाल्ला                                                                                 म गकवार जवना   – १८ १० २०१९ 

 

हवामान घट  

हवामान अ वाज  

(जवना   १९     २३ ऑ टोबर, २०१९) 

जवना   १९/१० २०/१० २१/१० २२/१० २३/१० 

ुाऊा (जममल) १८ ० १७ ० १३ ० ०९ ० १० ० 

 माल  ाुमान 

(अ  ा  ) 
३१ ० २८ ० २८ ० २६ ० २९ ० 

ज मान  ाुमान 

(अ  ा  ) 
२० ० १९ ० १९ ० १९ ० २० ० 

ीग स््थ ल 

(ह ाश) 
ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक ीगाक 

ा ाकचल ाा  ुक्ष 

हर्द्व ा (%) 
९२ ९४ ९५ ९५ ८९ 

वढुारचल ाा  ुक्ष 

हर्द्व ा (%) 
६३ ८२ ८६ ८४ ७० 

वा-यााचा व ग 

(ज मल /  ाा) 
०८ ०६ ०६ ०४ ०८ 

वा-यााचल जवशा 
ुूवव ईशा या ुूवव ुूवव ुूवव 



ा रणाा /मोा बल रक वाीलचल 

अव् था 

ा रणाा / मोा बल रकबाग   रोगाचा प्रावढभावव जवाढन हल् यााा याा् याा  याव् थाुनाााकल 

रोगनाश ाचल रवारील  रावल  बाग   अ नर्द् याा चल  म र ा हीकून हल् यााा १ ट    

१३ ०० ४५ चल रवारील  रावल    

डाजक ब रक वाीलचल 

अव् था 

डाजक ब रकबाग   रोगाचा प्रावढभावव जवाढन हल् यााा याा् याा  याव् थाुनाााकल रोगनाश ाचल 

रवारील  रावल  

रढ ल श  ल  छाटील अव् था  गढलाब रढ लजु ाचल वताव ून वोनवा छाटील  रूपन रढ ला ना बहर धर ा या  ो  गढलाबाचल छाटील 

  लल नाल् यााा  ल  रावल   

भाजलुाला  ाीील / वाीलचल 

अव् था 

 ाीीला  याार अाल ल् याा भाजलुाला जु ाचल  ाीील  रूपन प्र वारल  रावल व बाजार  ुक   

ुाकवावल  भेंडल व वा गल भाजलुाला जु ावरलल राशोतन  रीा-याा ज डल  ् याा  याव् थाुनाााकल 

र  प्रो  ुनलन ३० ट    ३ जमलल प्र ल १० जलटर ुाण् याा  जमाकून ुावााी  उघाड जवल् यााा रवारील 

 रावल   

ावर  ृजत ाल् ला ुजरणा ा ड   ुजाबराव व शमढख  ृजत जवद्याुलक, ुरभील या थलल ग्रामली  ृजत मौाम ा वा याोजन  लल  ज्ञ ाजम ल् याा 

जशरारशलवरूपन  याार  रूपन प्राारर   रण् याा  हलल अाून नानाजल व खमढख  ृतल ा जलवनल प्र ल्ु  ायाावलया मढ बई या थून प्राारर  

 रण्या  हल लल हह   

 


