बायतीम शलाभान ळास्त्र वलबाग, ऩण
ु े

दै नंददन शलाभान लत्त
ृ
फध
ु लाय २३ वप्टें फय २०२० (१ आश्वलन १९४२ ळके)

ठऱक घडाभोडी (वकाऱी०८३० लाजता):
गेल्मा २४ तावांतीर ऩजजन्मभान : कोंकण गोव्मात तुयऱक दठकाणी जोयदाय तय तुयऱक दठकाणी भव
ु ऱधाय ऩाऊव ऩडरा. भध्म भशायाष्ट्रात तुयऱक दठकाणी जोयदाय तय भयाठलाड्मात तुयऱक दठकाणी
भव
ु ऱधाय ऩाऊव ऩडरा. कोंकण गोला, भयाठलाडा ल वलदबाात फहुताांळ ठठकाणी तय भध्म भहायाष्ट्रात फऱ्माच ठठकाणी ऩाऊस ऩडरा.
गेल्मा २४ तावांत याज्मात नोंदलरा गेरेरा ऩाऊव (वेंभी भध्मे ) १ वेंभी ऩेषा जास्त्त) खारीरप्रभाणे:
कोंकण आणण गोला: ऩनलेर ३१, भफ
ुां ई (साांताक्रूझ) २९, ठाणे १९, लसई १८, भाथेयान १६, उयण १५, लैबललाडी १३, फेराऩयू (ठाणे) १२, ऩारघय ११, दे लगड, भारलण, ऩेण, योहा, श्रीलधान १० प्रत्मे की, सध
ु ागड
ऩारी ८, कणकलरी, कर्ात, कुडाऱ, सालांतलाडी ७ प्रत्मे की, अलरफाग, म्हसऱा, यार्ाऩयू ६ प्रत्मे की, गुहागय, खाराऩयू , राांर्ा, भरु
ु ड, सांगभेश्लय दे लरुख , लारऩोई ५ प्रत्मे की, डहाण,ू दोडाभागा, भहाड, भाणगाल,

पोंडा, याभेश्लयगयी, यत्नागगयी ४ प्रत्मे की, लबलांडी , कानकोना, दाबोरीभ (गोला), हयनाई, कल्माण, साांगे, तरासयी, उल्हासनगय, वलक्रभगड ३ प्रत्मे की अांफयनाथ, खेड, भांडणगड, ऩेडणे , केऩे, लें गर
ु ाा २, गचऩऱूण,
म्हाऩसा, भाभाागोला, ऩोरादऩयू १ प्रत्मे की.

भध्म भशायाष्ट्र: गगनफालडा १७, अकोरे ९, दे लऱा, धायणगाल ८ प्रत्मे की, ऩाचोया ७, चाांदगड, धऱ
ु े , ऩायोऱा, याधानगयी ६ प्रत्मे की ., बडगाल, चाांदलड, दहीगाल, र्ाभनेय , ओझय (नालळक), ऩाथडी ५ प्रत्मे की,

एयां डोर, गायगोटी / बद
ु यगड , ऩन्हाऱा, सांगभनेय, मालर ४ प्रत्मे की, आर्ाया, फोडालड, कोऩयगाल, भहाफऱे श्लय, भऱ
ु दे , याहुयी, ळहादा, मे लरा ३ प्रत्मे की, अभऱनेय , चोऩडा, ठदांडोयी, कऱलण, कोल्हाऩयू , नेलासा,
लळयऩयू , लडगाल भालऱ २ प्रत्मे की, हातकणांगरे , कागर, भाढा, भारेगाल, भक्
ु तेईनगय, ऩौड भऱ
ु ळी, यालेय, साक्री, सतना फागराण, ळाहूलाडी, लसांदखेडा, लसन्नय १ प्रत्मे की.

भयाठलाडा: ऩाथयी ७, भांर्रगाल, सोमे गाल, सोनऩेठ, लसभत ६, धारूय ५, अांफेर्ोगाई औांधानागनाथ, बोकयदन, हदगाल, ऩण
ू ाा ४ प्रत्मे की, फीड, बफरोरी, चाकूय, दे गरयू , र्ापयाफाद, भानलत, भद
ु खेड ३ प्रत्मे की,
औयां गाफाद, गांगाखेड, कऱभनुयी, खर
ु ताफाद, ककनलट, रोहाया, भाहूय, ऩारभ, ऩाटोदा, सेरू, लसल्रोड २ प्रत्मे की, अधााऩयू , फदनाऩयू , घनसालांगी, जर्ांतूय, रातूय, नाांदेड, ऩयबणी, पुरांब्री, ये णाऩयू , सेनगाल, लळरूय
कासाय, उभायी १ प्रत्मे की.

वलदबज: बांडाया, गडगचयोरी, भांगऱुयऩीय, ऩसेओनी, लधाा ५ प्रत्मे की, भौदा, साओरी, सालनेय ४ प्रत्मे की, आली, आष्ट्टी, चाांदयू फार्ाय, गोये गाल, राखनी, ऩयतलाडा, याभटे क, लसयोंचा, उभय खेड ३ प्रत्मे की, अहीयी,
आभगाल, अांर्नगाल, फल्रायऩयू , फाटकुरी , बद्रालती, दे लयी, धाभणगाल, धायणी, घाटां र्ी, गोंठदमा, र्ऱगाल र्ाभोद , कऱभेश्लय, कायां र्ा राड , भहागाल, भनोया, भोसी, नेय, ऩस
ु द, सेरू, ततयोया, लालळभ २

प्रत्मे की, अकोरा, अकोट, आयभोयी, फाऱाऩयू , चांद्रऩयू , चाांदयू , दायव्हा, दमााऩयू , धानोया, एटाऩल्री, कुयखेडा, भरकाऩयू , भेहकय, भोताऱा, भर
ु , भर
ु चेया , नांदयु ा, नयखेडा, ऩांढयीकालडा, यार्यु ा, सडक अर्न
ुा ी ,
साकोरी, सारेकसा, सांग्राभऩयू , लळांदेलाठह, तेरहाया, ट्मल
ू ासा, तभ
ु सय १ प्रत्मे की

घाटभाथा: डुग
ां यलाडी ९, लळयगाल, ताजम्हणी, खोऩोरी ७ प्रत्मे की, दालडी, अम्फोणे ६ प्रत्मे की, लबलऩयु ी, कोमना (ऩोऩऱी), रोणालऱा(टाटा) ४ प्रत्मे की, लळयोटा, रोणालऱा(ऑकपस) ३ प्रत्मे की

, लाऱलण, खांद २

प्रत्मे की, लाणगाल, कोमना ( नलर्ा) १ प्रत्मे की.

भफ
ुं ईरा ऩाणीऩयु लठा कयणाये तराल : वलहाय १९, तुरसी १७, लैतयणा(अप्ऩय) ३, लैतयणा २.
ऩढ
ु ीर शलाभानाचा अंदाज:

२३ -२४ वप्टें फय: कोंकण-गोव्मात फहुताांळ ठठकाणी फहुताांळ ठठकाणी तय भध्म भहायाष्ट्र, भयाठलाडा ल वलदबाात फऱ्माच ठठकाणी ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*
२५ वप्टें फय: कोंकण-गोव्मात फहुताांळ ठठकाणी; भध्म भहायाष्ट्र ल वलदबाात फऱ्माच ठठकाणी तय भयाठलाड्मात काही ठठकाणी ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*
२६ वप्टें फय: कोंकण-गोव्मात फहुताांळ ठठकाणी; वलदबाात फऱ्माच ठठकाणी तय भध्म भहायाष्ट्र ल भयाठलाड्मात काही ठठकाणी ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*
२७ वप्टें फय: कोंकण-गोव्मात फहुताांळ ठठकाणी तय भध्म भहायाष्ट्र, भयाठलाडा ल वलदबाात काही ठठकाणी ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*
इळाया:

२३ वप्टें फय: उत्तय कोंकण तुयऱक ठठकाणी र्ोयदाय तय तुयऱक ठठकाणी अततलष्ट्ृ टी होण्माची ळक्मता. भध्म भहायाष्ट्रात तुयऱक ठठकाणी भस
ु ऱधाय ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता. भध्म भहायाष्ट्र ल ल भयाठलाड्मात
तुयऱक ठठकाणी भेघगर्ाना ल वलर्ाांच्मा कडकडाटासह ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता . भहायाष्ट्र ककनायऩट्टीरगत सोसाट्माचा लाया लाहण्माची ळक्मता.*

२४ वप्टें फय: कोंकण गोला ल भध्म भहायाष्ट्रात तुयऱक ठठकाणी भस
ु ऱधाय ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता. भध्म भहायाष्ट्र, भयाठलाडा ल वलदबाात तुयऱक ठठकाणी भेघगर्ाना ल वलर्ाांच्मा कडकडाटासह ऩाऊस
ऩडण्माची ळक्मता.

२५ वप्टें फय: भध्म भहायाष्ट्र ल भयाठलाड्मात तयु ऱक ठठकाणी भस
ु ऱधाय ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता. वलदबाात तयु ऱक ठठकाणी भेघगर्ाना ल वलर्ाांच्मा कडकडाटासह ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.
२६- २७ वप्टें फय: काही नाही.

ऩण
ु े आणण आवऩावच्मा ऩरयवयावाठी शलाभानाचा अंदाज:
कभार ताऩभान

ककभान ताऩभान

(अं. वे.)

(अं. वे.)

२३.०९.२०२०

२८

२२.४*

२४.०९.२०२०

३१

२२

भेघगर्ाना ल वलर्ाांच्मा कडकडाटासह हरक्मा स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता .*

२५.०९.२०२०

३१

२१

हरक्मा स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*

२६.०९.२०२०

३२

२१

हरक्मा स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*

२७.०९.२०२०

३२

२१

हरक्मा स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*

२८.०९.२०२०

३१

२१

हरक्मा स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*

२९.०९.२०२०

३१

२२

हरक्मा स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.*

ददनांक

शलाभानाचा अंदाज
भेघगर्ाना ल वलर्ाांच्मा कडकडाटासह भध्मभ स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता . (घाट वलबागात तुयऱक ठठकाणी भस
ु ऱधाय
ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता)*

भफ
ुं ई आणण आवऩावच्मा ऩरयवयावाठी शलाभानाचा अंदाज:
कभार

ददनांक

ककभान

शलाभानाचा अंदाज

ताऩभान (°से.)

ताऩभान (°से.)

२४.०९.२०२०

२८

२५

ळहय/उऩनगयात, आकाळ साभान्मत् ढगाऱ याहून भध्मभ स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता. तुयऱक ठठकाणी भस
ु ऱधाय ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता.

२५.०९.२०२०

३०

२५

ळहय/उऩनगयात, आकाळ साभान्मत् ढगाऱ याहून हरक्मा ते भध्मभ स्लरूऩाचा ऩाऊस ऩडण्माची ळक्मता .

आज वकाऱी ०८.३० लाजता नोंदलरी गेरेरी ननयीषणे
कभार ताऩभान
(अं. वे.)

वयावयीच्मा तुरनेत

ककभान ताऩभान

पयक (अं. वे.)

(अं. वे.)

वयावयीच्मा तुरनेत

आर्द्ज ता

गेल्मा २४ तावांतीर

पयक (अं. वे.)

(%)

ऩजजन्मभान (मभभी)

शं गाभातीर एकूण ऩाऊव
(१ जन
ू ऩावन
ू ) (मभभी)

ऩण
ु े

३०.८

०.५

२२.४

१.४

८५

०.०

७८०.८

रोशगाल

३०.९

०.९

२२.४

४.४

८७

०.०

७८६.१

ऩाऴाण

३०.३

-

२२.१

-

९१

०.०

७४९.५

भफ
ुं ई (कुराफा)

२८.२

-२.७

२५.०

०.१

९३

१४७.८

३१४८.७

भफ
ुं ई (वांताक्रूझ)

२७.७

-३.०

२४.६

०.२

९५

२८६.४

३५७१.१

ऩणजी

२९.०

-१.३

२४.०

-०.१

९४

२२.८

३८१०.१

ळक्मतेची टक्केलायी= * = ५१ ते ७५ टक्के / ** = २५ ते ५० टक्के, / *** = < २५ टक्के,

*

= नोंदलरे गेरेरे ककभान ताऩभान.

