
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ राहल . 

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

ााुाू  वेचणल / ााीणल  

अव् था 

ाोणत यााहल ुररज्थ ल  ााुााचल फरवड (खोडवा) घऊे नया.े जुााांचा ुा ाुाचोळा, ु-हाटयाा यााांचल 

 वारा   वार जवल् हवेाट  ावावल.   

 ढर  ााीणल / शेंगा 

भरण ेअव्था 

ााीणल ाे ले् याा  ढर जुााचल मळणल ारून ाढरजि  रिााणल ाािवणाू ारावल.  

ारडई वाीलचल अव् था ारडई जुाावर मावा िाडलचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व याव् थाुनााािल डायाजमथोएट ३०  

ईाल १३ जम ल काां वा अजॅाफेट ७५  एाुल १६ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण याा  जमाळून फवारणल ारावल. 

ुाणल उु ब ध अाल् यााा ारडई जुााा  ढिार साांचन ुध व लन ेवोन   ेअडलच  ाा ुाणल वयााव.े जुाा  

ुाणल ााचणार नाहल यााचल वि ा घ याावल.  

रब बल ज् वारल वाीलचल अव् था ुाण यााचल उु ब ध ा अाल् यााा फढ ोरा व वाण ेभरण यााच् याा अव् थ े अा ले् याा रब बल ज् वारल जुााा ुाणल 

वयााव.े उजशरा ुरेणल ाे ले् याा ज् वारल जुाावरल   ष ारल अळलच् याा व याव् थाुनााािल थायााजमथोक झाम १२  

  मॅडा ाायाहॉ ोथ्रलन ९.५  झडेाल ५ जम ल काां वा ज्ुनटेोरम ११.७  एााल ४ जम ल प्र ल १० 

ज टर ुाण याा  जमाळून वरल  िाटानाशााांचल क टून ुा टून फवारणल ारावल. 

ाेळल वाीलचल अव् था िढन मध या े ागवड ाे ेल् याा ाेळलच् याा बाग े घडाच ेविनामढळे ाेळलच ेझाड ाो मडढनया ेम हणढन झाडाा कधार 

वयाावा. ाेळल बागाे ुाणलव याव् थाुन ाराव.े  

कांबा मोहर फढ टण े कांबा फळबाग े मोहोर फढ ट ा अाल् यााा हाजनाारा िाटानाशााचल फवारणल ारू नया ेिणेाेरून ुरागलभवनाा 

अडथळा जनमााण होई . कांबा फळबाग े खोडिाडलचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व याव् थाुनााािल 

प्रावढभााव झा ले् याा झाडाच् याा िढन याा वाळ ले् याा फाांवयाा ााीढन टाााव याा . मढख या खोडा  ग  भढाा िवाढन कल् यााा 

 ारेच् याा काडयाान ेक ल  कळयाा ााीून नष ट ाराव याा  व जछद्रामध या ेुटे्रो मध या ेबढडजव  ेा बोळा काांवा 

क  ोरुायारलफॉा द्रावणाचा (२ जम ल प्र ल ज टर ुाणल) बोळा टााावा व जछद्र शणेान ेअ थवा मा लन ेज ुनू 

घ यााव.े  

नानािल वेशमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाां राव नाईा मरािवाडा ाृिल जवद्याुलि, ुरभणल कजण भार  मौाम जवभाग  

 

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

बलड ाृिल हवामान ाल् ा                                                                                           मांगळवार िवनाांा – ११.०२.२०२० 

 

हवामान घटा 

हवामान अांवाि  

(िवनाांा १२   े१६ फेब्रढवारल, २०२०) 

िवनाांा १२/०२ १३/०२ १४/०२ १५/०२ १६/०२ 

ुाऊा (जममल) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

ामा   ाुमान 

(अां.ा.े) 
२६.० २७.० २८.० २८.० २९.० 

िामान  ाुमान 

(अां.ा.े) 
२०.० २१.० २१.० २१.० २१.० 

ीग ज्थ ल 

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

ाााळचल ााुिे 

कद्रा ा (%) 
९२ ८५ ७७ ६६ ६३ 

वढु ारचल ााुिे 

कद्रा ा (%) 
६२ ५४ ४२ ३२ ३१ 

वा-यााचा वेग 

(िामल /  ाा) 
०६ ०५ ०६ ०३ ०६ 

वा-यााचल िवशा 
ुढवा ुढवा ुढवा ईशान या ुढवा 



द्राि घड वाीलचल 

अव् था 

ााीणला  याार अा ले् याा द्राि घडाांचल ााीणल ारून घ याावल. द्राि बाग े ुाणलव याव् थाुन ाराव.े  

भािलुा ा फळवाीलचल 

अव् था 

ाााडलवगीया भािलुा ा जुाा  ‘गमल ् टेम ब  ाईट’ यााचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा 

व याव् थाुनााािल क  ोरोथ ॅोनल  ७५  डब ल् याढु ल २५ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण याा  जमाळून फवारणल ारावल.   

फढ  श ेल  वाीलचल अव् था गढ ाबाच् याा फढ ाांचल मागणल  िा  घ ेा गढ ाबाच् याा जवजवध िा ींना चाांग  ेवर जमळढ शा ा . त याााािल 

फढ ाांच् याा ााीणलनां र प्र वारल व ुाॅींग ारून बािारा  ुािवाव े.  

ुशढधन 

व याव् थाुन 

-- शळेयााांच् याा / ारडाांच् याा शरलरावर जुावाांचा प्रावढभााव झाल् यााच ेकीळून या े कह ेयााच् याा व याव् थाुनााािल 

शळेयाा व ारडाांना जनयाजम  गोियााुाानू ााहल ाा ावधल िा ेाी एा मजहना वढर अां रावर िेवाव,े शळेयााांचा 

गोिा ् वच् छ ारून सभां लवरल  भगेा, िाळे, िळमटे, इत याावल ् वच् छ ारून ४ टक ाे जमिाच ेद्रावण फवाराव.े 

 ाचे शळेल व ारडाांच् याा शरलरावर वन् ु  लिन या िाटानाशा (१५ जम ल सनांबोळल   े  १५ जम ल ाारांि 

  े  २ ग्रमॅ अांगाचा ााबण  १ ज टर ुाणल) यााप्रमाणा  द्रावण ारून फवारणल ारावल.     

ावर ाृिल ाल् ा ुजिाा वाां राव नाईा मरािवाडा ाृिल जवद्याुलि, ुरभणल याथेल  ग्रामलण ाृिल मौाम ावेा याोिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवरून  याार ारून, नानािल वशेमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााा या मढांबई याथेनू प्राारर  ारणयाा  क े ल 

कहे. 

 


