
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  आकाश स्वच्छ   ेीगाळ राहण्यााचल शक्या ा आह.े 

जुकाांचे नाव अवस् था कृजि हवामान ाल्  ा 

काुाू  वेचणल अवस् था कढ ठल् यााहल ुसरजस्थ ल  काुााचल दरव( ोडव(वाघ ऊने नया.े शेवीचल वचेणल ुढणझ लाल् याावर जुकाांचा 

ुा ाुाचवळा, ु-हाीयाा यााांचल  वकरा   वकर जवल् हेवाी  ावावल.   

 ढर  दढ  धारणा   े

शेंगा धरण े

अवस् था 

 ढर जुकावर अळयााांचा प्रावढर्ाझव िवाढन आल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनाााठल क्  वरटनरानानवज प्रव  १८.५  

एााल ३ जम ल ककां वा इमामके् ीलन ने लवएी ५  ४.४ ग्रटम प्र ल १० ज ीर ुाण् याा  जमाळून दवारणल 

करावल.   

कर(ई वाीलचल अवस् था कर(ई जुकावर मावा िक(लचा प्रावढर्ाझव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनाााठल (ायाजमथवएी          

३०  २६० जम ल प्र ल एकर यााप्रमाणा  दवारणल करावल.    

रब् नल ज् वारल वाीलचल अवस् था ज् वारल जुकावरल    करल अळलच् याा  यावस् थाुनाााठल थायााजमथवक् लाम १२    टम(ा ाायाहॉ वथ्रलन 

९.५  ल(ेाल ५ जम ल ककां वा जस्ुनीेवरम ११.७  एााल ४ जम ल प्र ल १० ज ीर ुाण् याा  जमाळून 

वरल  िकीकनाशकाांचल आ ीून ुा ीून दवारणल करावल.  

केळल वाीलचल अवस् था केळल नाग े  ण यावस् थाुन कन न ुाणल  यावस् थाुन कराव.े केळल जुकावरल  जागाीवका ज दस् ु ॉी 

ोकरुाघ रवगाच् याा  यावस् थाुनाााठल प्रवुलकवनटलव  १० जम ल प्र ल १० ज ीर ु ाण् याा  जमाळून दवारणल 

करावल. 

द्राक्ष ऊ( वाीलचल 

अवस् था 

द्राक्ष नाग े मण् यााांचा आकार वाीजवण् यााााठल जिरॅलट लक अटाल( ोिलएघ २०० ु लुलएमचल दवारणल करावल.   

र्ािलुा ा दळवाीलचल 

अवस् था 

रब् नल हांगामाााठल  ागव( के ले् याा र्ािलुा ा जुकाा ुाणल यावस् थाुन कराव.े वाांगल याा र्ािलुा ा 

जुकावरल  शें(ा व दळुवडरणारल अळलचा प्रावढर्ाझव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा  यावस् थाुनाााठल 

क वरट रानाजन लप्रव    १८.५  एााल ४ जम ल ककां वा क्  वरुायारलदॉा २०  ईाल २० जम ल ककां वा 

ाायाुरमथे्रलन १०  ईाल ११ जम ल प्र ल १० ज ीर ुाण् याा  जमाळून दवारणल करावल. 

नानािल वेशमढड कृिल ाांिलवनल प्रकल्ु, 

 

वाां राव नाईक मराठवा(ा कृिल जवद्याुलठ, ुरर्णल आजण र्ार  मौाम जवर्ाग  

 

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

नल( कृिल हवामान ाल् ा                                                                                           मांगळवार िवनाांक – २४.१२.२०१९ 

 

हवामान ऊीक 

हवामान अांवाि  
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ुाना ोजममलघ ००.० १२.० ०३.० ००.० ०३.० 

कमा   ाुमान 

ोअां.ा.ेघ 
३०.० ३०.० २८.० २९.० २९.० 

िकमान  ाुमान 

ोअां.ा.ेघ 
१९.० १८.० १७.० १९.० १७.० 

ीग जस्थ ल 

ोआकाशघ 
ीगाळ ीगाळ ीगाळ अांश : ीगाळ अांश : ीगाळ 

ाकाळचल ााुके्ष 

आद्रझ ा ो%घ 
६५ ८६ ९१ ८२ ८७ 

वढु ारचल ााुके्ष 

आद्रझ ा ो%घ 
३८ ४७ ७४ ५२ ५८ 

वा-यााचा वेग 

ोिकमल /  ााघ 
०६ ०४ ०५ १२ १० 

वा-यााचल िवशा 
आग् नयेा आग् नयेा ुढवझ ुढवझ ुढवझ 



दढ  श ेल  वाीलचल अवस् था  ागव( के ले् याा दढ  जुका   ण यावस् थाुन कन न ुाणल यावस् थाुन करावे.  

ुशढधन 

 यावस् थाुन 

-- कढ क् कूीुा न करणा-याा श ेक-यााांनल आुल् याा ुक्षाांच ेरक्  ल हगवण याा रवगाुाानू ाांरक्षण करण् यााााठल 

ुक्षल ठेव ले् याा गावल / िजमनलवर ुाणल ााां(णार यााचल काळिल घ् याावल.  ाचे गावला जनयाजम ुण े

ुत्र्यााच् यााााहयाान ेज(वचावे िणेकेन न त् याा  ना ु  राहणार नाहल.  ाचे एकाहल ुक्षाच् याा जव ठे  रक्   

आीळून आल् यााा  ात् काळ अटम्प प्रवज याम ाारख् याा औिधलचल मात्रा ावझ ुक्षाांना ाढन  करावल.   

ावर कृिल ाल् ा ुजत्रका वाां राव नाईक मराठवा(ा कृिल जवद्याुलठ, ुरर्णल याथेल  ग्रामलण कृिल मौाम ावेा याविन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशदारशलवन न  याार कन न, नानािल वशेमढड कृिल ाांिलवनल प्रकल्ु कायााझ या मढांनई याथेनू प्राासर  करण्याा  आ े ल 

आहे. 

 


