भारत सरकार
भारत हवामान ववभाग
प्रादे शिक हवामान केंद्र मुंबई – 400005
दी.01/6/2020 रोजी
प्रेस प्रकािनाची वेळः 17.00 वाजता

पूवेमध्य

व लगतच्या नैरुत्य अरबी समद्रावर कमी दाबाचे क्षेत्र उत्तर

महाराष्ट्रासाठी चक्रीवादळ - दक्षक्षणेकडील गजरात :
पूवेकडील आणण लगतच्या नैरुत्य अरबी समद्रावरील

कमी दाबाचे क्षेत्र

6 तासात 13 ककमी प्रतततास वेगाने उत्तरे कडे सरकत आहे
2020 च्या 1130 तासाुंच्या
N आणण रे खाुंि 71.2° E

तनररक्षण नसार
आहे . हे क्षेत्र

मागील

आणण आज 1 जून

त्यचे मध्य , अक्षाुंि 13.7 °

ककमी दक्षक्षण-पश्चचम ददिेने पुंश्जम

(गोवा) 340 कक.मी , मुंबई (महाराष्ट्र) च्या दक्षक्षण-नैरुत्येस 630

कक.मी. आणण

सरत (गजरात) च्या दक्षक्षण-नैरुत्येकडे 830 कक.मी. दरू आहे .

पढील 6 तासाुंत पूवप
व श्चचम आणण लगतच्या नैरुत्य अरबी समद्रावर हे क्षेत्र तीव्र
होऊन त्यानुंतरच्या 24 तासाुंत पूवप
व श्चचम अरबी समद्रात चक्रीवादळ
होण्याची िक्यता आहे . सरूवातीस २ जून रोजी पहाटे ,
नुंतर उत्तर-ईिान्येकडे वळणार आहे

आणण

3

तनमावण

ते उत्तरे कडे सरकेल व

जूनच्या दपारी उत्तर महाराष्ट्र

व दक्षक्षण गजरात ओलाुंडून हरीहेचवर (रायगड, महाराष्ट्र) आणण दमण दरम्यान
क्रॉस करण्याची
चेतावणी:
1. पाऊस:

िक्यता आहे .

वरील प्रणालीच्या प्रभावाखाली महाराष्ट्र वविेषतः पश्चचम ककनारपट्टीवर 1 ते 4 जून 2020
या

काळात भरपूर पावसाची
•

िक्यता आहे .

01 जून रोजी ,दक्षक्षण कोकण आणण गोवा येथे मसळधार –अत्युंत मसळधार
पावसाची िक्यता आहे .

•

2 आणण 3 जून ला, दक्षक्षण कोकण आणण गोवा येथे बहतेक दठकाणी मसळधार ते
अतत मसळधार (heavy to very heavy ) पाऊस पडण्याची िक्यता आहे .

•

3 आणण, उत्तर कोकण आणण उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील बहताुंि दठकाणी
मसळधार पावसाची
िक्यता

तर एखाद्या दठकाणी तो अत्युंत

वतववली आहे (heavy

to very heavy

दठकाणी

मसळधार पडण्याची

with isolated extremely

heavy falls very likely.)
•

४ जून ला उत्तर कोकण आणण उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील बहताुंि दठकाणी
मसळधार पावसाची
िक्यता

तर एखाद्या दठकाणी तो अत्युंत

वतववली आहे (heavy

to very heavy

heavy falls very likely.)

श्जल्हा तनहाय पव
ू ावनमान आणण चेतावणी

दठकाणी

मसळधार पडण्याची

with isolated extremely

(ii) वेगाची वायावची चेतावणी
• पढील ४८ तासाुंत, दक्षक्षणपूवव आणण लगतच्या मध्यपूवव अरबी समद्र, लक्षद्वीप क्षेत्रासह
आणण केरळ ककनारपट्टीवर वादळी वायाव चा वेग 45-55 ककमी प्रतततास तर कधी कधी तो
65 ककमी प्रतततास पयंत सोसाट्याचा इतका असण्याची िक्यता आहे .
•

2 जून सकाळपासून,

पूवेकडील अरबी समद्रावर 65 ते 75 ककमी प्रतततास वेगाने

वाहतील , आणण त्याचा वेग पण वाढे ल.
•

3 जून पासून , कनावटक-दक्षक्षण महाराष्ट्राच्या सीमेवर व पूवेकडील आणण ईिान्य
ददिेला 110 ककमी प्रतततास वेगाने

वादळी वारे असतील आणण नुंतर वेग वाढे ल.

(iii)समद्राची श्थथतत
पढील 48 तासाुंत पूवव आणण पूवेकडील दक्षक्षण-पूवव अरबी समद्रावर समद्राची श्थथती आततिय
उफाळलेला असण्याची

िक्यता आहे. हे येत्या & 48 तासाुंत पूव-व पूवव आणण दक्षक्षणपूवव अरबी

समद्रापासून आणण कनावटक-गोवा ककनारपट्टीवर व पश्चचमेकडे

जाऊ

नये.

2 जूनपासून ते महाराष्ट्र ककनारपट्टी व पूवेकडील अरबी समद्र आततिय उफाळलेला असेल.

3

आणण ४ जून ला

गजरात ककनारपट्टी सह आणण पूवेकडील ईिान्य अरबी समद्राची

श्थथती आततिय उफाळलेला असेल.

मश्च्िमार चेतावणी
•

मच्िीमाराुंना 2 जून, पयंत दक्षक्षणपूवव अरबी समद्र, लक्षद्वीप क्षेत्रात आणण केरळ
ककनारपट्टीवर व पढे जाऊ नये असा सल्ला दे ण्यात आला आहे ;

•

3 जूनपयंत, पूवव मध्य अरबी समद्र व कनावटकच्या ककनारपट्टी व त्यापासून दरू
राहण्याचा सल्ला दे ण्यात येत आहे .

•

४ जून च्या दरम्यान महाराष्ट्र ककनारपट्टीच्या पूवेकडील अरबी समद्री ककनारपट्टी
व ईिान्य अरबी समद्र व गजरात ककनारपट्टी वर जाऊनये.

४. पोटव चेतावणी
दक्षक्षण ककनारपट्टीवरील ओमान आणण त्यािेजारी येमेनमधील कमी दाबाचे क्षेत्र मागील 06
तासाुंत 07 ककमी प्रतततास वेगाने पश्चचमेकडे सरकली आणण आज 31 मे 2020 रोजी अक्षाुंि
१.0.० डडग्री सेश्ल्सयस आणण रे खाुंि .5 53.° डडग्री सेश्ल्सयस जवळपास km० कक.मी.च्या
मध्यभागी होती. सलालाह (ओमान) च्या पश्चचमेस आणण अल-घयदा (येमेन) च्या पूव-व ईिान्य
ददिेस 160 ककमी. पढील 12 तासाुंमध्ये कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र रादहल

आणण त्यानुंतर

हळूहळू कमकवत होण्याची िक्यता आहे . पढील 24 तासाुंत हळूहळू पश्चचम-नैwत्य ददिेने
जाण्याची िक्यता आहे .
महाराष्ट्र-गोवा ककनारपट्टीवरील सवव बुंदराुंवर शसग्नल क्रमाुंक-डी -१ अुंतर सावधगगरीचा -१
बावटा लावण्यात आलेला आहे
पढील तपिील आयएमडी मख्यालय आणण आयएमडी मुंबईच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे त.
कृपया सध्याच्या अगधक आणण हवामान अद्यतनाुंसाठी आयएमडी वेबसाइट
http://www.imd.gov.in ककुं वा http://www.imdmumbai.gov.in वर कृपया भेट द्या.
प्रादे शिक हवामान केन्द्र , मुंबई
फोन:+91022 22150431/22174719/22174735

