
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ राहल . 

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

ााुाू  वेचणल / ााीणल  

अव् था 

ाोणत् यााहल ुसरज्थ ल  ााुााचल दरव( ोडो(वाघ ऊने नया.े जुााांचा ुा ाुाचो,ाप ु-हाटयाा यााांचल 

 वारा   वार जवल् हवेाट  ावावल.   

 ढर  ााीणल / शेंगा 

भरण ेअव्था 

ााीणल ाे ले् याा  ढर जुााचल म,णल ारून ाढरजि  सिााणल ाािवणाू ारावल.  

ार(ई वाीलचल अव् था ार(ई जुाावर मावा िा(लचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनााािल (ायाजमथो ट 

३०  ईाल १३ जम ल काां वा अजॅादेट ७५   ाुल १६ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमा,ून दवारणल 

ारावल. ुाणल उु ब् ध अाल् यााा ार(ई जुााा  ढिार ंाांचन ु व लन ेवोन   ेअ(लच  ाा ुाणल वयााव.े 

जुाा  ुाणल ााचणार नाहल यााचल वि ा घ् याावल.  

रब् बल ज् वारल वाीलचल अव् था ुाण् यााचल उु ब् ध ा अाल् यााा दढ  ोरा व वाण ेभरण् यााच् याा अव् थ े अा ले् याा रब् बल ज् वारल जुााा ु ाणल 

वयााव.े उजशरा ुेरणल ाे ले् याा ज् वारल जुाावरल    ारल अ,लच् याा व् याव् थाुनााािल थायााजमथो  ाम 

१२    मॅ(ा ाायाहॉ ोथ्रलन ९.५   (ेाल ५ जम ल काां वा ज्ुनटेोरम ११.७   ााल ४ जम ल प्र ल 

१० ज टर ुाण् याा  जमा,ून वरल  िाटानाशााांचल क टून ुा टून दवारणल ारावल. 

ाे,ल वाीलचल अव् था िढन म या े ागव( ाे ले् याा ाे,लच् याा बाग े ऊ(ाचे विनामढ,े ाे,लचे  ा( ाो म(ढनया े हणढन  ा(ाा 

कधार वयाावा. ाे,ल बागाे ुाणलव् याव् थाुन ाराव.े  

कांबा मोहर दढ टण े कांबा द,बाग े मोहोर दढ ट ा अाल् यााा हाजनाारा िाटानाशााचल दवारणल ारू नया े िणेेारून 

ुरागलभवनाा अ(थ,ा जनमााण होई . कांबा द,बाग े डो(िा(लचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा 

यााच् याा व् याव् थाुनााािल प्रावढभााव  ा ले् याा  ा(ाच् याा िढ याा वा, ले् याा दाांवयाा ााीढन टाााव् याा . मढ या 

डो(ा  ग  भढाा िवाढन कल् यााा  ारेच् याा का(याान ेक ल  क,याा ााीून न ट ाराव् याा  व जछरामाम या े

नानािल वेशमढड ाृिल ाांिलवनल प्राल्ुप 

 

वाां राव नाईा मरािवा(ा ाृिल जवद्याुलि, ुरभणल कजण भार  मौाम जवभाग  

 

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

नाांवे( ाृिल हवामान ाल् ा                                                                                           मांग,वार िवनाांा – ११.०२.२०२० 

 

हवामान ऊटा 

हवामान अांवाि  

ोिवनाांा १२   े१६ देब्रढवारलप २०२०घ 

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

ुाना ोजममलघ ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

ामा   ाुमान 

ोअां.ा.ेघ 
३०.० ३०.० ३२.० ३४.० ३४.० 

िामान  ाुमान 

ोअां.ा.ेघ 
१४.० १५.० १४.० १५.० १५.० 

ीग ज्थ ल 

ोकााशघ 
् वच् छ ् वच् छ ् वच् छ ् वच् छ ् वच् छ 

ााा,चल ााुिे 

करामा ा ो%घ 
८४ ८३ ७५ ६७ ६९ 

वढु ारचल ााुिे 

करामा ा ो%घ 
५९ ४९ ४५ ३४ ३२ 

वा-यााचा वेग 

ोिामल /  ााघ 
०६ ०३ ०५ ०३ ०५ 

वा-यााचल िवशा 
ुढवा ईशा या वायाव् या कग् नयेा  ुढवा 



ुटे्रो म याे बढ(जव े ा बो,ा काां वा   ोरुायारलदॉा रामावणाचा ो२ जम ल प्र ल ज टर ुाणलघ बो,ा 

टााावा व जछराम शणेान ेअ थवा मा लन ेज ुनू घ् यााव.े  

रामाि ऊ( वाीलचल 

अव् था 

ााीणला  याार अा ले् याा रामाि ऊ(ाांचल ााीणल ारून घ् याावल. रामाि बाग े ुाणलव् याव् थाुन ाराव.े  

भािलुा ा द,वाीलचल 

अव् था 

ााा(लवगीया भािलुा ा जुाा  ‘गमल ् टेम ब्  ाईट’ यााचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा 

व् याव् थाुनााािल   ोरोथॅ ोनल  ७५  (ब् ल् याढु ल २५ ग्रमॅ प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमा,ून दवारणल 

ारावल.   

दढ  श ेल  वाीलचल अव् था गढ ाबाच् याा दढ  ाांचल मागणल  िा  ऊ ेा गढ ाबाच् याा जवजवध िा नाना चाांग  ेवर जम,ढ शा ा . त् याााािल 

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

ुशढधन 

व् याव् थाुन 

-- श,ेयााांच् याा / ार(ाांच् याा शरलरावर जुावाांचा प्रावढभााव  ाल् यााच े की,ून या े कह े यााच् याा 

व् याव् थाुनााािल श,ेयाा व ार(ाांना जनयाजम  गोियााुाानू ााहल ाा ावधल िा ेाए  ा मजहना वढर 

अां रावर िेवावपे श,ेयााांचा गोिा ् वच् छ ारून ंभां लवरल  भगेाप िा,ेप ि,मटेप इत् याावल ् वच् छ ारून ४ 

ट ाे जमिाच ेरामावण दवाराव.े  ाचे श,ेल व ार(ाांच् याा शरलरावर वन् ु  लि या िाटानाशा ो१५ जम ल 

ंनांबो,ल   े  १५ जम ल ाारांि  े   २ ग्रमॅ अांगाचा ााबण  १ ज टर ुाणलघ यााप्रमाणा  रामावण 

ारून दवारणल ारावल.     

ावर ाृिल ाल् ा ुजिाा वाां राव नाईा मरािवा(ा ाृिल जवद्याुलिप ुरभणल याथेल  ग्रामलण ाृिल मौाम ावेा याोिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशदारशलवरून  याार ारूनप नानािल वशेमढड ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााा या मढांबई याथेनू प्राासर  ारण्याा  क े ल 

कहे. 

 


