
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  ा 

हरभरा  फािंवयाा फढ टण  व ळ वर ु रणल ो   ल् याा हरभरा जुोाा फािंवयाा फढ टण् यााच् याा अवस् थ   ुाणल वयााव .  

गहु मढोूटमढळ  फढ टण   गहु जुोाचल ु रणल ोरून २१ िववा झा   अाल् यााा मढोूटमढळ  फढ टण  याा अवस् थ   नराचाचा वढारा ह  ा 

५० िो र नराच प्र ल ह क् टरल व नन जुोाा ुाणल वयााव .  

ना   ागवे अवस् था ुवूव हिंगामल ना जुोाचल  ागवे ो   ल् याा जुोा  ोािंवाप ु  ा ोर,लप फढ   ोर,ल इ याावल भािलुा ा 

जुोािंचल आिं रुलो म् हणनू  ागवे ोरावल.  

हळव ोिं व वाीलचल 

अवस् था 

हळव जुोावरल  ोिं वमाशलच् याा  यावस् थाुनााा ल डघ  े ुे     ोिं व झाोून  यााव   व क्  ररुायारलफ ा 

५० टक् ो  ५०० जम ल प्र ल एोर यााप्रमाणा  आळवणल ोरावल. हळव जुोा  ु ानावरल  ठ ुो  ररगाच् याा 

 यावस् थाुनााा ल म् ोरझ , २५ ग्रम् कोिं वा ोा,े े ्जझम १० ग्रम् प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळून 

फवारणल ोरावल. 

ािंराचा /मरािं,ल फळ वाीलचल 

अवस् था 

मगृ,हार धर   ल ािंराचा / मरािं,ल फळ,ाग ाध् याा फळवाीलच् याा अवस् थ   आह  ,ाग ा ुाण् यााचा  ाण 

,ाणार नाहल यााचल वक्ष ा  याावल. फळ,ाग   फळगळ िवानू या   अाल् यााा एनएए १० ुलुलएम चल 

फवारणल ोरावल.  

ेाळळिं, फळ वाीलचल 

अवस् था 

मगृ,हार धर   ल ेाळळिं, फळ,ाग ाध् याा फळवाीलच् याा अवस् थ   आह  ,ाग ा ुाण् यााचा  ाण ,ाणार 

नाहल यााचल वक्ष ा  याावल. 

फढ   श  ल  वाीलचल अवस् था  गढ ा, फढ  जुोा   ण यावस् थाुन ोरून जुोा  ुाणल यावस् थाुन ोराव .  

भािलुा ा फळ वाीलचल 

अवस् था 

वािंगल याा भािलुा ा जुोावरल  शेंेा व फळुरखरणारल अळलचा प्रावढभावव िवाढन या   अाल् यााा यााच् याा 

 यावस् थाुनााा ल ो रर् राजन लप्रर  १८.५ एााल ४ जम ल कोिं वा क्  ररुायारलफ ा २० ईाल २० जम ल 

नानािल व शमढख ोृिल ािंिलवनल प्रोल्ुप 

 

वािं राव नाईो मरा वाेा ोृिल जवद्याुल , ुरभणल आजण भार  मौाम जवभाग  

 

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

,ले ोृिल हवामान ाल् ा                                                                                           शढक्रवार िवनािंो – ३०.११.२०१९ 

 

हवामान घटो 

हवामान अिंवाि  

(िवनािंो ३० नरहें,र    ०४ जेाें,र, २०१९) 

िवनािंो ३०/११ ०१/१२ ०२/१२ ०३/१२ ०४/१२ 

ुाना (जममल) ००.० ००.० ००.० ०१.० ०६.० 

ोमा   ाुमान 

(अिं.ा .) 
३०.० ३०.० ३०.० ३०.० ३०.० 

िोमान  ाुमान 

(अिं.ा .) 
१७.० १७.० १६.० १६.० १८.० 

ीग जस्थ ल 

(आोाश) 
ीगाळ ीगाळ ीगाळ ीगाळ ीगाळ 

ाोाळचल ााु क्ष 

आर्द्व ा (%) 
६८ ६५ ७३ ७४ ७५ 

वढु ारचल ााु क्ष 

आर्द्व ा (%) 
४१ ४२ ३८ ४२ ४५ 

वा-यााचा व ग 

(िोमल /  ाा) 
१० १० १० १० ११ 

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



कोिं वा ाायाुरम थ्रलन १० ईाल ११ जम ल प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळून फवारणल ोरावल. रब् ,ल 

हिंगामााा ल  ागवे ो   ल् याा भािलुा ा जुोा ल   ण  यावस् थाुन ोराव .  

चारा जुो   ागवे अवस् था ुशढधनाा चा-यााच् याा डु ब् ध  ाा ल  ाढन घाा कोिं वा मोा (आ्रीकोन ट  ) याा चारा जुोािंचल  ागवे 

ोरावल.  

ावर ोृिल ाल् ा ुजराचोा वािं राव नाईो मरा वाेा ोृिल जवद्याुल प ुरभणल या थल  ग्रामलण ोृिल मौाम ा वा यारिन  ल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवरून  याार ोरूनप नानािल व शमढख ोृिल ािंिलवनल प्रोल्ु ोायााव या मढिं,ई या थनू प्रााठर  ोरण्याा  आ   ल 

आह . 

 


