
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ राहल . 

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

हरभरा  वाीलचल अव्था उजशरा ुरेणल ाे ले् याा हरभरा जुाा  टा े भरण् यााच् याा अव् थ े जुााा ुाणल वयााव.े हरभरा जुाावर 

टा े अळलचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनााा ल िॉनफ सफा २५  क् ाे ४०० जम ल 

काां वा इमामके्  लन ने  ोए  ५  क् ाे ८० ग्रमॅ प्र ल एार सवारणल ारावल.   

गहु वाीलचल अव्था उजशरा ुरेणल ाे ले् याा गहु जुाा  वाण ेभरण् यााचा अव्थ े जुााा ुाणल वयााव.े गहु जुाावरल  खोड 

माशलच् याा व् याव् थाुनााा ल ाायाुरमरेलन १०  ईाल १० जम ल प्र ल १० ज  र ुाण् याा  जमाळ न 

सवारणल ारावल.  

ऊा  वाीलचल अव्था ऊा जुाा  ुाांीरल माशलचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा हेक्  रल २   े३ ट्रायााोााडा १० िववााच् याा 

अां रान े४   े६ वळेा वाुराव.े  ाचे यााच् याा व् याव् थाुनााा ल क्  ोरुायारलसफा २०  ३० जम ल काां वा 

िसप्रोनल  ५  ३० जम ल प्र ल १० ज  र ुाण् याा  जमाळ न सवारणल ारावल.   

हळव ाां व वाीलचल 

अव् था 

हळव जुााचल  ागवड ारून नऊ मजह यााचा ाा ाव ल  ा ा अाल् यााा ुाणल  ोडाव.े  

ाांत्रा /मोाांनल सळ वाीलचल 

अव् था 

ाांत्रा / मोाांनल सळनाग े खोडिाडलचा प्रावढभााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनााा ल प्रावढभााव 

 ा ले् याा  ाडाच् याा िढ याा वाळ ले् याा साांवयाा ााीढन  ाााव् याा . मढ या खोडा ग  भढाा िवाढन कल् यााा 

 ारेच् याा काडयाान ेक ल  कळयाा ााी न न   ाराव् याा  व जछरामाम या ेुटे्रो म या ेनढडजव  ेा नोळा 

काां वा क्  ोरुायारलसफा रामावणाचा (२ जम ल प्र ल ज  र ुाणल) नोळा  ााावा व जछराम शणेान ेअ थवा 

मा लन ेज ु न घ् यााव.े   

डाळळांन  कांनेनहार  र ले् याा डाळळांन सळनाग े  णव् याव् थाुन ारून ुाणलव् याव् थाुन ाराव.े  ाचे नाग ेल  

सढ  व ेााीाव े.  

नानािल वेशमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाां राव नाईा मरा वाडा ाृिल जवद्याुल , ुरभणल कजण भार  मौाम जवभाग  

 

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

नलड ाृिल हवामान ाल् ा                                                                                           शढक्रवार िवनाांा – १४.०२.२०२० 

 

हवामान ट ा 

हवामान अांवाि  

(िवनाांा १५ सेब्रढवारल   े१९ सेब्रढवारल २०२०) 

िवनाांा १५/०२ १६/०२ १७/०२ १८/०२ १९/०२ 

ुाऊा (जममल) ००.० ००.० ००.० ००.० ००.० 

ामा   ाुमान 

(अां.ा.े) 
३३.० ३४.० ३५.० ३५.० ३५.० 

िामान  ाुमान 

(अां.ा.े) 
२०.० २०.० २१.० २१.० २२.० 

ीग ज्थ ल 

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

ाााळचल ााुके्ष 

करामा ा (%) 
४० २८ ३१ ३३ ३३ 

वढु ारचल ााुके्ष 

करामा ा (%) 
२२ १६ १६ १८ १६ 

वा-यााचा वेग 

(िामल /  ाा) 
०७ ०९ १० ११ ११ 

वा-यााचल िवशा 
वजक्षण  ईशा या कग् नयेा कग् नयेा ुजिम 



सढ   श ेल  ाळयाा  ागण े 

अव् था 

सढ  जुाा  ुाण् यााचा  ाण नाणार नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल.  

भािलुा ा सळवाीलचल 

अव् था 

 ोम ॅो भािलुा ा जुाावरल  जविाण ि या नोाडयाा रोगाच् याा व् याव् थाुनााा ल से प्रोुरेलन ३०  क् ाे 

३ जम ल प्र ल १० ज  र ुाण् याा  जमाळ न सवारणल ारावल. 

चारा जुाे वाीलचल अव् था ा याा जहरवा चारा उु    अाल् यााा  यााुाा न मढरटाा  याार ारून  ेवावा काां वा ुाणल उु    

अाल् यााा चारा उ ु ावन टऊेन मढरटाा  याार ारून  ेवावा. िणेाेरून हा  याार ाे े ा मढरटाा 

उ हाळयाा  चारा ांचाईच् याा ााळा  वाुर ा याईे .  

  ृल रेशलम 

उद्योग  

 अांडलसढ   न अळल नाहेर याणे् यााच् याा  ारखचे् याा वोन िववा अगोवर मनेयाढक्   ाागवावर २  ३ सढ   

कााराच् याा प्  फज् ा टे्र म या ेअांडल उनवण रेेममम या ेअांडलुढां या  ेवाव े कजण वर ढन मनेयाढक्   ाागव 

 ााावा व ााळयाा ाुडयाान े४८  ाा  ु े न हा चा  नार ा अांडलुढां या  ेवाव े. यााााळा   ाुमान 

२५ अांशाजेल्ाअा कजण करामा ा ६५  क् ाे अाावल. अांडल सढ   न अळयाा ९५  क् ाे नाहरे कल् याानां रच 

ाोवळल  ढ ल ुान ेन यालच् याा ााहयाान ेााु न खावया वयााव.े  

ावर ाृिल ाल् ा ुजत्राा वाां राव नाईा मरा वाडा ाृिल जवद्याुल , ुरभणल याथेल  ग्रामलण ाृिल मौाम ावेा याोिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशसारशलवरून  याार ारून, नानािल वशेमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााा या मढांनई याथे न प्राारर  ारण्याा  क े ल 

कहे. 

 


