
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  हवामान ोरर  े राहुन िोमान  ाुमान कोिं चल  घट हरण्यााचल शक्या ा आह .   

जुोािंच  नाव अवस् था ोृजि हवामान ाल्  ा 

ोाुाू  व चणल अवस् था ोाुाू जुोाचल फरवे घ ऊन नया . व चणला  याार अा  ल् याा ोाुाू जुोाचल व चणल ोरून घ् याावल. ोाुाू 

जुोावरल  गढ ाबल बोंेअळलच् याा व् यावस् थाुनााा ल जुोा  ह क् टरल ु ाच ोामगिंध ााुळ   ावाव  .  ा च 

थायारेलोाबब ७५ ेब् ल् याढु ल २० ग्रमॅ कोिं वा इमाम क् टलन बन् झरएट ५ टक् ो  एािल ४ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर 

ुाण् याा  जमाळून फवारणल ोरावल.  

 ढर  फढ  धारणा    

शेंगा धरण  

अवस् था 

 ढर जुोावर अळयाािंचा प्रावढर्ाबव िवाढन आल् यााा यााच् याा व् यावस् थाुनााा ल ििनॉ फॉा २५ टक् ो  २० 

जम ल कोिं वा इमाम क् टलन ब न् झरएट ५ टक् ो  ४.४ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळून फवारणल ोरावल.   

ोरेई वाीलचल अवस् था ोरेई जुोावर ुानावरल  ठ ुो  ररगाचा प्रावढर्ाबव िवाढन या   अाल् यााा यााच् याा व् यावस् थाुनााा ल 

मनॅ् ोरझ ब ७५ ेब् ल् याढु ल २५ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळून फवारणल ोरावल.  

रब् बल ज् वारल वाीलचल अवस् था रब् बल ज् वारलचल ु रणल ोरून २० िववााचा ोा ावधल झा ा अाल् यााा जुोा  ोरळुणल ोरून 

 णजनयािंत्रण ोराव .  

ो ळल वाीलचल अवस् था ो ळल बाग    ण जनयािंत्रण ोरून ुाणल व् यावस् थाुन ोराव . ो ळल बाग ा ख ाचल श वटल मात्रा िव ल 

नाल् यााा प्र ल झाे ५० ग्रमॅ नत्र  ५० ग्रमॅ ुा ाश व ऊन बाग ा ुाणल वयााव . 

द्राक्ष वाीलचल अवस् था द्राक्ष बाग   जवरळणल ोरावल  ा च द्राक्ष बाग  ल   णािंच  व् यावस् थाुन ोराव .  

र्ािलुा ा फळवाीलचल 

अवस् था 

वािंगल जुोावर ुािंीरल माशलचा प्रावढर्ाबव िवाढन या   अाल् यााा यााच् याा व् यावस् थाुनााा ल ५ टक् ो  ननिंबरळल 

अोाबचल कोिं वा फ न् प्ररुनॅलन ३० ईाल ५ जम ल कोिं वा थायााजमथॉक् झाम २५ ेब् ल् याढिल ४ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर 

ुाण् याा  जमाळून फवारणल ोरावल.  

नानािल व शमढख ोृिल ािंिलवनल प्रोल्ु, 

 

वािं राव नाईो मरा वाेा ोृिल जवद्याुल , ुरर्णल आजण र्ार  मौाम जवर्ाग  

 

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

उस्मानाबाव ोृिल हवामान ाल् ा                                                                                           मिंगळवार िवनािंो – २६.११.२०१९ 

 

हवामान घटो 

हवामान अिंवाि  

(िवनािंो २७ नरव्हेंबर    ०१ जेाेंबर, २०१९) 

िवनािंो २७/११ २८/११ २९/११ ३०/११ ०१/१२ 

ुाऊा (जममल) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

ोमा   ाुमान 

(अिं.ा .) 
३०.० २९.० ३०.० ३१.० ३२.० 

िोमान  ाुमान 

(अिं.ा .) 
१४.० १५.० १५.० १६.० १७.० 

ीग जस्थ ल 

(आोाश) 
स् वच् छ स् वच् छ अिंश : ीगाळ ीगाळ ीगाळ 

ाोाळचल ााु क्ष 

आद्रब ा (%) 
७९ ७२ ८१ ७७ ६८ 

वढु ारचल ााु क्ष 

आद्रब ा (%) 
३३ ३१ ३१ ४५ ३७ 

वा-यााचा व ग 

(िोमल /  ाा) 
०९ १० ०९ १० ११ 

वा-यााचल िवशा 
आग् न या आग् न या आग् न या आग् न या आग् न या 



फढ  श  ल   ागवे बािारु     असॅ् टर, गॅ ार् बेयाा फढ  ािंना चािंग ल मागनल अा  . या त् याा ोाळा ल  बािारु    क्षा  घ ऊन 

टप् प् यााटप् याान  याा फढ  ािंचल  ागवे ोरावल.  

ुशढधन 

व् यावस् थाुन 

-- ुशढधनावर जवश ि : गरवगीया ुशढवर गरचलेाचा प्रावढर्ाबव आीळून या   आह  यााच् याा र्ौ लो 

व् यावस् थाुनााा ल गव् हाणल ल  व गर याा ल  गरचलेािंचल अिें ल गरळा ोरून गर यााबाह र श ोरटल ोरून 

िाळून टाोाव  .  

ावर ोृिल ाल् ा ुजत्रोा वािं राव नाईो मरा वाेा ोृिल जवद्याुल , ुरर्णल या थल  ग्रामलण ोृिल मौाम ा वा यारिन  ल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवरून  याार ोरून, नानािल व शमढख ोृिल ािंिलवनल प्रोल्ु ोायााब या मढिंबई या थनू प्रााठर  ोरण्याा  आ   ल 

आह . 

 


