
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ राहल  

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

ााुाू  वेचणल / ााीणल  

अव् था 

नोव् हेंबरच्रच् याा ु जहल् याा कडवायाा  ु ेरणल ाे ले् याा व ााुणला  याार अा े याा ाराीचल ााुणल ारावल  

ााुणल ाााळल ारावल म् हणि ेहा ाांना ााटे टोच  नाहल  कजण बरच्ोंाा ल  वाणहेल गळ  नाहल ;  ाचे 

हा ाांना ााटे टोचढ नया ेम् हणनू ाुाा िंाां वा हा मोि ेवाुराव े  

रब् बरच्ल ज् वारल वाीलचल अव् था वळेेवर ुरेणल ाे ले् याा ज् वारलचल ााीणल शारररला ु व चे् याा अव् थ े ारावल  याा वळेल वाण े टणा 

हो ा  व वाण् याा ल  ओ ावा २४ – ३० % अा ो  वाण् यााच् याा ला च् याा गागा  ााळा रडुाा  याार 

हो ो व ाणााचे धाांाे जुवळे ुा ा   नां र ाणला  ाटाुाानू वेगळे ारून मळणलयाांत्राव् वारे ज् वारलचल 

मळणल ारावल   

ाेळल वाीलचल अव् था िढन मध् या े ागवा ाे ले् याा ाेळलच् याा बरच्ाग े ाााचे विनामढळे ाेळलचे झाा ाो माढनया ेम् हणढन झाााा 

कधार वयाावा  ाेळल बरच्ागाे ुाणलव् याव् थाुन ाराव े  

कांबरच्ा मोहर फढ टण े कांबरच्ा फळबरच्ागाे ुाण् यााचा  ाण बरच्ाणार नाहल यााचल वषता ा  याावल  कांबरच्ा फळबरच्ाग े लोािाालचा 

प्रावढगााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनाााडल प्रावढगााव झा ले् याा झाााच् याा िढ याा वाळ ले् याा 

फाांवयाा ााीढन टाााव् याा   मढ या लोाा  ग  गढाा िवाढन कल् यााा  ारेच् याा काायाान ेक ल  कळयाा 

ााीून नष् ट ाराव् याा  व जछरामामध् या े ुरेोलो मध् या े बरच्ढाजव  ेा बरच्ोळा िंाां वा   ोरुायारलफ ा रामावणाचा         

(२ जम ल प्र ल ज टर ुाणल) बरच्ोळा टााावा व जछराम शणेान ेअ थवा मा लन ेज ुनू  यााव े  

रामाषता ाा वाीलचल 

अव् था 

ााीणला  याार अा ले् याा रामाषता ाााांचल ााीणल ारून  याावल  रामाषता बरच्ाग े ुाणलव् याव् थाुन ाराव े  

नानािल वेशमढल ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

वाां राव नाीा मराडवााा ाृिल जवद्याुलड, ुरगणल कजण गार  मौाम जवगाग  

 

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

हहांगो ल ाृिल हवामान ाल् ा                                                                                           मांगळवार िवनाांा – १८ ०२ २०२० 
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(िवनाांा १९   े२३ फेब्रढवारल, २०२०) 

 

िवनाांा १९/०२ २०/०२ २१/०२ २२/०२ २३/०२ 

ुाऊा ०० ० ०० ० ०० ० ०० ० ०० ० 

ामा   ाुमान 

(अां ा े) 
३४ ० ३४ ० ३४ ० ३५ ० ३४ ० 

िामान  ाुमान 

(अां ा े) 
१६ ० १६ ० १७ ० १७ ० १७ ० 

ीग ज्थ ल 

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

ाााळचल ााुषेता 

करामा ा (%) 
५० ४५ ४६ ४५ ४५ 

वढु ारचल ााुषेता 

करामा ा (%) 
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वा-यााचा वेग 

(िामल /  ाा) 
०६ १० १३ ०९ १० 

वा-यााचल िवशा 
कग् नयेा वजषताण  वजषताण वजषताण वजषताण 



गािलुा ा फळवाीलचल 

अव् था 

गािलुा ा जुााा ुाण् यााचा  ाण बरच्ाणार नाहल यााचल वषता ा  याावल  ाााालवगीया गािलुा ा जुाा  

‘गमल ् टेम ब्  ाीट’ यााचा प्रावढगााव िवाढन या े अाल् यााा यााच् याा व् याव् थाुनाााडल   ोरोथो ोनल  ७५ 

 ाब् ल् याढु ल २५ ग्रोम प्र ल १० ज टर ुाण् याा  जमाळून फवारणल ारावल    

फढ  श ेल  वाीलचल अव् था मोगरा फढ  जुाा  ुाणलव् याव् थाुन ाराव े 

ुशढधन 

व् याव् थाुन 

-- शळेयााांच् याा / ारााांच् याा शरलरावर जुावाांचा प्रावढगााव झाल् यााच े कीळून या े कह े यााच् याा 

व् याव् थाुनाााडल शळेयाा व ारााांना जनयाजम  गोडयााुाानू ााहल ाा ावधल िा ेाए  ा मजहना वढर 

अां रावर डेवाव,े शळेयााांचा गोडा ् वच् छ ारून हगां लवरल  गगेा, िाळे, िळमटे, इत् याावल ् वच् छ ारून ४ 

ट ाे जमडाच ेरामावण फवाराव े  ाचे शळेल व ारााांच् याा शरलरावर वन् ु  लि या िाटानाशा (१५ जम ल 

हनांबरच्ोळल   े  १५ जम ल ाारांि  े   २ ग्रोम अांगाचा ााबरच्ण  १ ज टर ुाणल) यााप्रमाणा  रामावण 

ारून फवारणल ारावल    

ावर ाृिल ाल् ा ुजत्राा वाां राव नाीा मराडवााा ाृिल जवद्याुलड, ुरगणल याथेल  ग्रामलण ाृिल मौाम ावेा याोिन ेल   ज्ञ 

ाजम लच्याा जशफारशलवरून  याार ारून, नानािल वशेमढल ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााा या मढांबरच्ी याथेनू प्राारर  ारण्याा  क े ल 

कहे  

 


