
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  आकाश स्वच्छ   ेअशं ःीगाळ राहल . 

जुकाचंे नाव अवस् था कृजि हवामान ाल्  ा 

काुाू  वेचणल / काीणल  

अवस् था 

कढ ठल् यााहल ुसरजस्थ ल  काुााचल दरव( ोडव(वाघ ऊने नया.े शेवीचल वचेणल ुढणझ लाल् याावर जुकाचंा 

ुा ाुाचवळा, ु-हाीयाा यााचंल  वकरा   वकर जवल् हेवाी  ावावल.   

 ढर  काीणल / शेंगा 

भरण ेअवस्था 

वळेेवर ुेरणल के ले् याा व काीणला  याार अा ले् याा  ढर जुकाचल काीणल कन न  याावल.  

कर(ई वाीलचल अवस् था कर(ई जुकावर मावा िक(लचा प्रावढभाझव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व् यावस् थाुनाााठल (ायाजमथव ी 

३०  ईाल १३ जम ल प्र ल १० ज ीर ुाण् याा  जमाळून दवारणल करावल.    

रब् बल ज् वारल वाीलचल अवस् था ज् वारल जुकावरल    करल अळलच् याा व् यावस् थाुनाााठल थायााजमथव लाम १२    मॅ(ा ाायाहॉ वथ्रलन 

९.५  ल(ेाल ५ जम ल ककंवा जस्ुनीेवरम ११.७   ााल ४ जम ल प्र ल १० ज ीर ुाण् याा  जमाळून 

वरल  िकीकनाशकाचंल आ ीून ुा ीून दवारणल करावल.  

केळल वाीलचल अवस् था केळल बागाे शवेीचल ड मात्रा िव ल नाल् यााा ५० ग्रमॅ ुा ाश प्र ल ला( ड  मात्रा वनेन जुकाा ुाणल 

वयााव.े   

आबंा मवहर दढ ीण े आबंा दळबाग े राशविन करणा-याा िक(ींच् याा व् यावस् थाुनाााठल (ायाजमथव ी ३०  ईाल १६ जम ल 

ककंवा थायााजमथव लाम २५  (ब् ल् याढिल २ ग्रमॅ प्र ल १० ज ीर ुाण् याा  जमाळून दवारणल करावल. आबंा 

दळबागाे ुाणलव् यावस् थाुन कन  नया.े  

द्राक्ष ऊ( वाीलचल 

अवस् था 

द्राक्ष दळबाग े द्राक्षऊ( ुेु रन ेलाकून  यााव े.   

भािलुा ा दळवाीलचल 

अवस् था 

कवबलवगीया भािलुा ा जुका  रवगाचा प्रावढभाझव हवन नयाे म् हणनू म्ॅ कवलबे ो७५ (ब् ल् याढु लघ २५ ग्रमॅ प्र ल 

१० ज ीर ुाण् याा  जमाळून दवारणल करावल. भािलुा ा जुका   णजनयातं्रण कन न ुाणलव् यावस् थाुन 

कराव.े  

नानािल वेशमढड कृिल ािंलवनल प्रकल्ु, 

 

वा ंराव नाईक मराठवा(ा कृिल जवद्याुलठ, ुरभणल आजण भार  मौाम जवभाग  

 

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

औरंगाबाव कृिल हवामान ाल् ा                                                                                           मगंळवार िवनाकं – ०७.०१.२०२० 

 

हवामान ऊीक 

हवामान अवंाि  

ोिवनाकं ०८   े१२ िानवेारल, २०२०घ 

िवनाकं ०८/०१ ०९/०१ १०/०१ ११/०१ १२/०१ 

ुाना ोजममलघ ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

कमा   ाुमान 

ोअ.ंा.ेघ 
२९.० २८.० २६.० २५.० २८.० 

िकमान  ाुमान 

ोअ.ंा.ेघ 
१५.० १४.० १२.० १५.० १७.० 

ीग जस्थ ल 

ोआकाशघ 
अशं : ीगाळ अशं : ीगाळ स् वच् छ  स् वच् छ स् वच् छ 

ाकाळचल ााुके्ष 

आद्रझ ा ो%घ 
६१ ६० ६० ६३ ६२ 

वढु ारचल ााुके्ष 

आद्रझ ा ो%घ 
४० ४१ ३० ४० ४० 

वा-यााचा वेग 

ोिकमल /  ााघ 
०८ १३ १० ०९ ०७ 

वा-यााचल िवशा 
नैऋत् या वायाव् या ईशा् या ुढवझ आग् नयेा 



दढ  श ेल  वाीलचल अवस् था काीणला  याार अा ले् याा दढ  ाचंल काीणल कन न बािारुठेे  ुाठवाव े.  

ुशढधन 

व् यावस् थाुन 

-- गववगीया ुशढधनावर गवचल(ाचंा  र म् हैावगीया ुशढधनावर नवाचंा प्रावढभाझव आीळून या े आह,े यााच् याा 

व् यावस् थाुनाााठल ुशढधनाच् याा शरलरावर व गवठयााम याे िेथ ेभेगा आह े अशा सठकाणल वनस् ु  लि् या 

िकीकनाशक उवा. ननबंवळल   े १५ जम ल  करंि  े  १५ जम ल  २ ग्रमॅ शरलराचा ााबण  १ ज ीर 

ुाणल यााप्रमाणा  द्रावण  याार कन न व् यावस् थल  ीवळून दवारावे.  

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

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

आहे. 

 


