
हवामानाचा 

इशारा 

जिल् हयाा  ुढील  ुाच िववाा  कााश ् वच् छ राहल . 

जुााांचे नाव अव् था ाृजि हवामान ाल्  ा 

हरभरा  वाीलचल अव्था ााीणला  याार अा ले् याा हरभरा जुााचल ााीणल ारावल. हरभ-यााच् याा ुपरु व चे् याा ााता  ुान े

जुवतल ुड ा , घाटे वातढ  ाग ा . त् याानां र जुााचल ााुणल ारावल. अ याथा ुला िा्   वातल् यााा 

घाटेगत होऊन जुााचे नढााान हो .े 

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

माशलच् याा  याव् थाुनााा ल ाायाुरमरेलन १०  ईाल १० जम ल प्र ल १० ज टर ुा याा  जमात न 

फवारणल ारावल.  

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

अां रान े४   े६ वतेा वाुराव.े  ाचे यााच् याा  याव् थाुनााा ल   ोरुायारलफ ा २०  ३० जम ल काां वा 

िफप्रोनल  ५  ३० जम ल प्र ल १० ज टर ुा याा  जमात न फवारणल ारावल.   

हतव ाां व वाीलचल 

अव् था 

हतव जुााचल ुान ेजुवतल ुडढन िजमनलवर  ोत ा   े हा हतवलचल ााीणल ारावल. ाां व ााीणलुढव  

ााुं ढणा ुान ेिजमनल ग  ााु न घ् याावल. 

ाांत्रा /मोाांबल फत वाीलचल 

अव् था 

ााीणला  याार अा ले् याा ाांत्रा / मोाांबल फताांचल ााीणल ान न प्र वारल ारावल व बािारुे े  

ुा वावल .  

डाळतांब  कांबेबहार धर ले् याा डाळतांब फतबाग े फढ  धारणा   ेफतधारणा याा अव् थे  ुा यााचा  ाण बाणार 

नाहल यााचल वक्ष ा घ् याावल.   

फढ   श ेल  ातयाा  ागण े 

अव् था 

फढ  जुाा  ुाणल याव् थाुन ारावे. ााीणला  याार अा ले् याा फढ  ाांचल ााीणल ााातल  वार ारावल.  

नानािल वेशमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु, 

 

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

 

ईमे  - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@gmail.com 
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हवामान घटा 
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िवनाांा २९/०२ ०१/०३ ०२/०३ ०३/०३ ०४/०३ 

ुाऊा (जममल) ४ ५ ००.० ००.० ००.० 

ामा   ाुमान 

(अां.ा.े) 
३१.० ३१.० ३०.० ३०.० ३१.० 
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४७ ५५ ५२ ४९ ४१ 

वढु ारचल ााुके्ष 

कर्द्ा ा (%) 

१८ २९ २९ २७ २७ 

वा-यााचा वेग 

(िामल /  ाा) 

२२ १० ११ ०६ १५ 

वा-यााचल िवशा 

आग्नेय दक्षिण पवुव आग्नेय वायव्य 



भािलुा ा फतवाीलचल 

अव् था 

ुा यााचल उु ब् ध ा अाल् यााा व ेवग या भािलुा ा जुााांचल  ागवड ारावल. उ हातल हांगामााा ल 

 ागवड ाे ले् याा भािलुा ा जुााा ुाणल याव् थाुन ाराव.े    

चारा जुाे वाीलचल अव् था चारा जुा म् हण न  ागवड ाे ले् याा जुााा ुाणल याव् थाुन ाराव.े  

  ृल रेशलम 

उद्योग  

 रेशलमिाटा ाांगोुनगृहा  कर्द्ा ा मयााावल   ेव याााा ल िाटााांना फाांवयाा खावया िवल् याानां र रवावर 

जनतयाा रांगाच् याा नाया  न नटेन े कच् छावन ाराव.े म् हणिचे रवावरल   ढ लुान े ाढाणार नाहल . 

ााधारण ा: १० ट ाेुके्षा िा्   ाढा े ल  ढ लुान े िाटााांना खा ा या े नाहल . अशा ुपरज्थ ल  

िाटा भढाेण ेामा व  हो ा . रेशलम िाटााांना ३   े४ वतेेा ६   े७  ाााच् याा अां रान ेुानखेावया 

वयााव.े कवश् याा  वेीेच खावया वयााव.े िा्   खावया वेऊ नया.े िा्   खावया िवल् यााा ुान ेवाटल होऊन 

जविारल वायाढ जनर्मा ल हो .े याााा ल हवा खते ल अाण ेकवश् याा कह.े     

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

ाजम लच्याा जशफारशलवन न  याार ान न, नानािल वशेमढख ाृिल ाांिलवनल प्राल्ु ाायााा या मढांबई याथे न प्राापर  ारयाा  क े ल 

कहे. 

 


