
हवामानाचा 

इशारा 

अंदाजानूसार नांदेड जजल् हयाा  ढुीलल ुाच जदवसा  कााश ीाा  राहलल  जजल् हयाा   ढर ा जकााील हलाा 

 े मध् याम ् वरूपुा् याा ुावसाचल श या ा कहे  जदनांा २२ सप् टेंबर २०२० रोजल नांदेड जजल् हयाा   ढर ा जकााील 

मढस धार ुावसाचल श या ा कहे  जदनांा २३ सप् टेंबर २०२० रोजल नांदेड जजल् हयाा   ढर ा जकााील वाद ल 

वारा व जवजां् याा ाडाडाटाचल श या ा कहे  

जुाांचे नाव अव् था ाृजि हवामान सल् ला 

ााुूस ुा े लााीे, 

फढ लधारीा  े 

बोडं वाीलचल 

अव् था  

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े ााुूस जुाा  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, जुाा लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  स  ् याा ुावसामढ े ााुूस 

जुाा  बोडं सड यााचा प्रादढर्ााव जदसून येा  असल् याास याा् याा  याव् थाुनासाकल 

ुायारॅ लो् टर ोजबन २० डब् ल् याढजल १० गॅ्रम प्र ल १० जलटर ुा याा  जमस ून ुावसाने ाडाड 

जदल् याास फवारील ारावल  ीाा  वा ावरी, कद्रता ा व ुावासामढ े ााुूस जुाा  

जजवाीूजन् या ारुा रोााचा प्रादढर्ााव जदसून येा  कहे याा् याा  याव् थाुनासाकल ारुर 

ऑ सल लोरा ड ५० डब् ल् याढुल २५ गॅ्रम  ् टर े प् टोसाया ललन २ गॅ्रम प्र ल १० जलटर ुा याा  

जमस ून ुावसाने ाडाड जदल् याास फवारील ारावल  

 ढर फांदयाा फढ टीे माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े  ढर जुाा  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, जुाा लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल   ढर जुाा  ुाने ाढंडा ीा-

याा अ लचा प्रादढर्ााव जदसून येा  असल् याास याा् याा  याव् थाुनासाकल प्रादढर्ाावग्र्   ुाने ाो ा 

ारूपन नष् ट ारावल  व ५ जनंबो ल अाााचल ुावसाने ाडाड जदल् याास फवारील ारावल    

माा वाीलचल अव् था माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े माा जुाा  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, जुाा लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  ाजशरा ुेरील ाेलेल् याा माा 

जुाावरलल लष् ारल अ लचा प्रादढर्ााव जदसून येा  असल् याास याा् याा  याव् थाुनासाकल 

इमामे टलन बेन् झोएट ५  ४ गॅ्रम जांवा स्पिनेटोरम ११ ७ एससल ४ जमलल प्र ल १० जलटर ु ा याा  

जमस ून ुावसाने ाडाड जदल् याास वरलल जाटानाशाांचल कलटून ुालटून फवारील 

ारावल  

नानाजल देशमढख ाृिल संजलवनल प्राल्ु, 

 

वसं राव ना ा मराकवाडा ाृिल जवद्याुलक, ुरर्ील र्ार  मौसम जवर्ाा  

 

 मेल - mahapocra@gmail.com, gkmsparbhani@yahoo.com 

नांदेड ाृजि हवामान सल्ला                                                                                     मंा वार, जदनांा – २२ ०९ २०२० 
 

हवामान डटा 

हवामान अंदाज  

(जदनांा २३  े २७ सप् टेंबर, २०२०) 

जदनांा २३/०९ २४/०९ २५/०९ २६/०९ २७/०९ 

ुाऊस (जममल) ०९ ० ०३ ० ०३ ० १४ ० ०७ ० 

ामाल  ाुमान 

(अं से ) 
३० ० २७ ० २८ ० २८ ० २९ ० 

जामान  ाुमान 

(अं से ) 
२१ ० २१ ० २० ० २० ० २० ० 

ीा स्प्थ ल 

(कााश) 
ीाा  ीाा  ीाा  ीाा  ीाा  

साा चल 

साुेषता कद्रता ा 

(%) 
९० ९१ ९० ९० ९१ 

दढुारचल साुेषता 

कद्रता ा (%) 
७२ ६७ ६३ ६५ ७१ 

वा-यााचा वेा 

(जामल /  ास) 
२० १७ १५ १३ ११ 

वा-यााचल जदशा 
नैऋत् या नैऋत् या नैऋत् या ुस्पचचम ुस्पचचम 

mailto:gkmsparbhani@yahoo.com


द्रताषता छाटीलुूवा 

अव् था 

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े द्रताषता बााे  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, बााे लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  स  ् याा ुावसामढ े द्रताषता 

बााे  बालफढ टल वाील् याा असल् याास ााीून घ् याा याा   बााे  रोानाशााचल फवारील ारावल  

द्रताषता बााे  ऑ टोबर छाटील ारीा-याा शे ा-याांनल छाटील लांबवावल   

ाे ल वाीलचल अव् था माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े ाे ल बााे  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, बााे लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  ीाा  वा ावरी व कद्रता ा 

याामढ े ाे ल जुाा  ुानावरलल जकुाे रोााचा प्रादढर्ााव जदसून येा  कहे याा् याा 

 याव् थाुनासाकल ुायारॅ लो् टर ोजबन २० डब् ल् याढजल १० गॅ्रम प्र ल १० जलटर ुा याा  जमस ून 

ुावसाने ाडाड जदल् याास फवारील ारावल  

कंबा वाीलचल अव् था माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े कंबा बााे  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, बााे लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  

जस ाफ  फ वाीलचल 

अव् था 

माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े जस ाफ  बााे  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, बााे लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  

र्ाजलुाला वाीलचल अव् था  माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े र्ाजलुाला जुाा  ुाील साचीार नाहल यााचल 

दषता ा घ् याावल, जुाा लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  र्ेंडल जुाावरलल 

फ ुोखरीारल अ लचा प्रादढर्ााव जदसढन कल् याास याा् याा  याव् थाुनासाकल 

 लोरॅन् टर ाजनललप्रोल १८ ५ २ ५ जमलल जांवा फेनप्रोुॅथ्रलन १५  ुायारलप्रर झलफेन ५ १० 

जमलल जांवा स्पिनरलफरस २५ २० जमलल प्र ल १० जलटर ुा याा  ुा याा  जमस ून ुावसाने 

ाडाड जदल् याास फवारील ारावल  ााीीलस  याार असलेल् याा र्ाजलुाला जुाांचल ााीील 

लवारा  लवार ारावल व प्र वारल ारूपन बाजारुेके  ुाकवावल  

फढ लशे ल वाीलचल अव् था  माालल ककवडयाा  झालेल् याा ुावसामढ े फढ लजुाा  ुाील साचीार नाहल यााचल दषता ा 

घ् याावल, जुाा लल ुा यााचा जनचरा हो ल अशल  याव् था ारावल  ााीीलस  याार असलेल् याा 

फढ लांचल ााीील ारूपन घ् याावल   

ुशढधन 

 याव् थाुन 

-- लम् ु ल ् ालन रोााचल बाधा टा  याासाकल ाोवंशलया जनावरांना शे ल लल देवल रोााचल लस 

टोचून घ् याा कजी रोाप्रज ाारषताम ा वाीव याासाकल वन् ु  लजन् या षिधल, मोा ा ाोका, 

र्रुूर सढयााप्रााश याााडे लषता दयाावे    

सदर ाृजि सल् ला ुजााा डर ुंजाबराव देशमढख ाृजि जवद्याुलक, ुरर्ील येाथलल ग्रामली ाृजि मौसम सेवा याोजने लल  ज्ञ सजम ल् याा 

जशफारशलवरूपन  याार ारूपन प्रसारर  ार याा  कलल असून नानाजल देखमढख ाृिल संजलवनल प्राल्ु ाायााालया मढंब  येाथून 

प्रसारर  ारण्या  कलेलल कहे  


