
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ    ंशश   ीाा  राहल . 

जुााशच  नाव ंव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

हरभरा  वाीलचल ंव्था हरभरा जुाा  घाट  ं  लचा प्रावढभााव िवाढन कल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनााा ल इमाम क् टलन ब न् झोएट ५ 

 ४.५ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ु ाण् याा  काश वा ििनॉ फॉा २५ टक् ा  ईाल २० जम ल प्र ल १० ज टर ु ाण् याा  

जमा ून ुावााचा ंशवाि घ ऊन फवारणल ारावल. हरभरा जुाावरल  रोु  ाढ र डणा-याा ं लचा 

प्रावढभााव िवाढन कल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनााा ल क्  ोरुायारलफॉा २०  २० जम ल प्र ल १० ज टर 

ुाण् याा  जमा ून रोुा ा  िजमनलवर ुावााचा ंशवाि घ ऊन फवारणल ारावल.  

ाहु वाीलचल ंव्था ाहु जुाावर  ाशब रा रोााचा प्रावढभााव िवाढन कल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनााा ल झायान ब काश वा मनॅ् ाोझ ब 

(७५ डब् ल् याढु ल) २५ ग्रमॅ प्रोुलाोनझॅो  २५ टक् ा  ईाल १० जम ल प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमा ून 

फवारणल ारावल.   

ऊा  वाीलचल ंव्था हशाामल ऊा जुााचल  ाावड १ िान वारल    १५ फ ब्रढवारल वरम् याान ार ा या   .  

ह व ाश व वाीलचल 

ंव् था 

ह व जुाा  ुानावरल  ठ ुा  रोााच् याा व् याव् थाुनााा ल मनॅ् ाोझ ब (७५ डब् ल् याढु ल) २५ ग्रमॅ काश वा 

ााबने् डाजझम (५० डब् ल् याढु ल) १० ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमा ून फवारणल ारावल.  

ाशत्रा /मोाशबल फ  वाीलचल 

ंव् था 

ाशत्रा / मोाशबल फ बाा   रोााचा प्रावढभााव वाीू नया  म् हणढन १ टक् ा  बोरडो जमरणाणाचल फवारणल ारावल.  

डाळ शब  माृबहार धर  ल् याा डाळ शब फ बाा  ल  ााीणला  याार ंा  ल् याा फ ाशचल ााीणल ान न  याावल. 

डाळ शब बाा   रोााचा प्रावढभााव वाीू नया  म् हणनू रोानाशााचल फवारणल ारावल.  

फढ   श  ल  ा याा  ााण   

ंव् था 

विवेार मोारा फढ  जुााच् याा ् ु ावनााा ल िान वारल वरम् याान ारि नढाार झाडाशचल छाटणल ारावल.  

नानािल व शमढख ाृिल ाशिलवनल प्राल्ु, 

 

वाश राव नाईा मरा वाडा ाृिल जवद्याुल , ुरभणल कजण भार  मौाम जवभाा  

 

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

बलड ाृिल हवामान ाल् ा                                                                                           शढक्रवार िवनाशा – ०३.०१.२०२० 

 

हवामान घटा 

हवामान ंशवाि  

(िवनाशा ०३ िान वारल    ०८ िान वारल २०२०) 

िवनाशा ०४/०१ ०५/०१ ०६/०१ ०७/०१ ०८/०१ 

ुाऊा (जममल) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

ामा   ाुमान 

(ंश.ा .) 
२९.० ३०.० ३०.० २९.० २८.० 

िामान  ाुमान 

(ंश.ा .) 
१५.० १५.० १४.० १४.० १५.० 

ीा ज्थ ल 

(कााश) 
् वच् छ ् वच् छ ् वच् छ ् वच् छ ंशश   ीाा  

ााा चल ााु क्ष 

कर्द्ा ा (%) 
८० ७३ ६१ ६३ ६८ 

वढु ारचल ााु क्ष 

कर्द्ा ा (%) 
३४ ३७ ४० ३७ ४२ 

वा-यााचा व ा 

(िामल /  ाा) 
१० १५ १२ १२ ०९ 

वा-यााचल िवशा 
ईशान् या ईशान् या ुढवा कग् न या नैऋ या 



भािलुा ा फ वाीलचल 

ंव् था 

ाोबलवाीया भािलुा ा जुाा  रोााचा प्रावढभााव होऊ नया  म् हणनू मनॅ् ाोझ ब (७५ डब् ल् याढु ल) २५ ग्रमॅ प्र ल 

१० ज टर ुाण् याा  जमा ून फवारणल ारावल.  

चारा जुा  वाीलचल ंव् था रब् बल हशाामा   ाावड ा   ल् याा चारा जुाा ल   णजनयाशत्रण ाराव . 

ावर ाृिल ाल् ा ुजत्राा वाश राव नाईा मरा वाडा ाृिल जवद्याुल , ुरभणल या थल  ग्रामलण ाृिल मौाम ा वा याोिन  ल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवन न  याार ान न, नानािल व शमढख ाृिल ाशिलवनल प्राल्ु ाायााा या मढशबई या थनू प्रााठर  ारण्याा  क   ल 

कह . 

 


