
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 हवामान : रा यात अहवाल कालावधीत बहुताशं िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते. हवामन थंड आहे. 
तापमानात घट होत आहे.  

 
 

 खरीप हंगाम 2022-23 : 

 

 िपक पिर थती :  
रा यात खरीप िपकाचं ेसरासरी े  142.88 लाख हे टर असून िद.21 स टबर, 2022 अखेर 143.10 

लाख हे टर े ावर (100%) अंितम पेरणी झाली आहे. मागील वष  िद.20.09.2021 रोजी संपणा या 
स ताहाअखेर रा यातील पेरणी े  142.70 लाख हे. (सरासरीशी 100%) होते.  

 

 भात िपक प वते या अव थेत असून, काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत.  

 बाजरी, वारी, भईुमूग, सोयाबीन, मका िपके प वते या अव थेत काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 
 नाचणी िपक प वते या असून काढणीची कामे सु  आहेत. 

 तूर िपक फुलोरा ते शगा लागणे या अव थेत आहे. 
 मूग, उडीद िपके काढणीची कामे पुण झाली आहेत.  
 कापूस िपक ब डे प वते या अव थेत असून पिह या वचेणीस सु वात झाली आहे. 
 रा यात ऑ ट बर मिह यात काही िठकाणी झाले या अितवृ टीमळेु काढणीस तयार असले या िपकाचंे 

नुकसान झाले आहे. यामुळे िपकां या उ पादनात घट संभवते. 
 

 र बी हंगाम-2022-23 : 
 

 िपक पिर थती :  
रा यात र बी िपकाचं ेसरासरी े  54.29 लाख हे टर असून िद.21 नो हबर, 2022 अखेर 22.44 लाख 

हे टर े ावर (41.33%) पेरणी झाली आहे. मागील वष  िद.22.11.2021 रोजी संपणा या स ताहाअखेर 
रा यातील पेरणी े  22.64 लाख हे. (सरासरीशी 41.70 %) होते.  

 

 र बी हंगामा या लागवडीकरीता पेरणीची कामे सु  आहेत.  
 सव िवभागात वारी, मका, हरभरा िपकां या पेरणीस सु वात झाली आहे.  
 पेरलेली िपके उगवण ते रोप अव थेत आहेत. 

 
 
 

 

पज यमान (2022)  
 

              िद.1 जून ते 21 नो हबर, 2022 या कालावधीमधील रा यातील सरासरी पाऊस 1089.3 िम.मी. असून 
िद.21 नो हबर, 2022 पयत 1287.9 िम.मी. हणजेच सरासरी या 118.2 ट के पाऊस झाला. मागील वष  
िद.21.11.2021 अखेर 1285.2 िम.मी. हणजेच सरासरी या 118.0 ट के पाऊस झाला. 
  
 
 
 

 

रा याचा हवामान, िपक पेरणी व िपक पिर थतीचा िदनांक 21/11/2022 अखेरचा  
खरीप व र बी हंगाम 2022-23 चा सा तािहक अहवाल. 



रा यात िद.1 जून ते िद.21 नो हबर
( ागितक) िज ाची वगवारी खालील माणे

 

अ. . पज यमान ट केवारी 
िज हे
सं या

1 0 ते 25 % 
2 25 ते 50 % 
3 50 ते 75 % 
4 75 ते 100 % 
5 100 % पे ा जा त   

 

रा यात िद.31 ऑ ट बर, 2022 अखेर
ते 75 %, 49 तालू यात 75 ते 100% तर

 

 नैस गक आप ी :  

 

िद.18 नो हबर, 2022 या ाथिमक
आप ीमळेु 30 िज हयात 27,61,549 
भाजीपाला िपकाचंा समावशे आहे.  

 

 िकड व रोग :  
रा यात काही िठकाणी कापूस

रोगाचा मोठया माणात ादुभ व िदसून
 िकडरोग यव थापनासाठी 
सव णासाठी फेरोमेन सापळे व युसचा
उपाययोजना कर यात येत आहेत. तसेच
 

 

खरीप हंगाम सन-2022-

भात; 

सोयाबीन; 49.10; 
34.3%

कापूस; 42.29; 
29.6%

इतर; 1.52; 1.1%

नो हबर, 2022 अखेरीस सरासरी या तूलनेत य
खालील माणे आहे. 

िज हे 
सं या 

िज ांची नावे

0 --- 
0 --- 
0 --- 
5 रायगड, र नािगरी, नंदुरबार, 

29 

ठाणे, पालघर, सधुदुग, नािशक, धुळे
सोलापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद

उ मानाबाद, हगोली, नांदेड, बलुढाणा
यवतमाळ, वध , नागपरू, चं परू, ग िदया

अखेर पज यमान सरासरी या तूलनेत एकूण 355 तालू यापंैकी
तर 303 तालू यात 100 % पे ा जा त पाऊस झाला

ाथिमक नजरअंदाज अहवालानुसार माहे ऑ ट बर
27,61,549 हे. िपकाचंे े  बाधीत झाल े आहे. याम ये

कापूस िपकावर गुलाबी ब ड अळी, मावा तुडतुडे या
िदसून आला आहे. 

 िे य तरावर शेतीशाळा, कृिष िव ापीठाकंडील
युसचा पुरवठा तसेच जैिवक िकटकनाशकां या 
तसेच याबाबत जनजागृती कर यात येत आहे.  

-23 मधील रा य तरीय पेरणी े  (लाख हे
(िद.21 स टबर, 2022 अखेर) 

; 15.55; 10.9% वारी; 1.42; 1.0%

बाजरी
रागी; 

मका; 8

तूर; 11

मूग; 2.70; 
उिडद; 3.58

भईुमगू; 1.61

य  पडले या पावसानुसार 

नाव े

, को हापरू, परभणी.  
धुळे, जळगावं, अहमदनगर, पणेु, 

औरंगाबाद, जालना, बीड, लातूर, 
बलुढाणा, अकोला, वािशम, अमरावती, 

ग िदया, भंडारा, गडिचरोली. 

तालू यापंैकी 3 तालू यात 50 
झाला आहे.     

ऑ ट बर-2022 मधील नैस गक 
याम ये शेतीिपके, फळिपके व 

या िकड चा, तूर िपकावर मर 

िव ापीठाकंडील िपक संर ण स े, 
 वापराबाबत सूचना इ यादी 

लाख हे.) व ट केवारी  

 

बाजरी; 4.08; 2.8%
; 0.69; 0.5%

8.81; 6.2%

.76; 8.2%

; 1.9%
58; 2.5%

61; 1.1%



खरीप हंगाम सन-2022-23 मधील 

 
 
 
 
 
 
 

 

र बी हंगाम सन-2022-23 
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खरीप तृणधा य एकूण कडधा य

35.18
21.6730.95

सरासरी

इतर र बी. तृणधा ये; 
0.01; 0.0%

हरभरा; 10.44; 
46.5%

इतर र बी. कडधा ये; 
0.31; 1.4%

करडई; 0.14; 0.6%

मधील िपकिनहाय पेरणी े ाचा सरासरी पेरणी े ाशी तुलना मक 
त ता (िद.21 स टबर, 2022 अखेर) 

 

23 मधील रा य तरीय पेरणी े  (लाख हे
(िद.21 नो हबर, 2022 अखेर) 

 

कडधा य एकूण अ धा य एकूण तेलिबया कापूस

67

56.85 43.93 42.11

18.84

49.80 51.01
42

िपक गट

सरासरी े (लाख हे.) पेरणी े (लाख हे.)

गहू; 1.98; 8.8%मका; 1.03; 4.6%

%

जवस

तीळ; 0.00

सुयफुल; 0.01; 0.1% इतर

पेरणी े ाचा सरासरी पेरणी े ाशी तुलना मक 

 

लाख हे.) व ट केवारी  

 

कापूस एकूण पेरणी
े

11

142.88

42.29

143.10

र बी वारी; 8.48; 
37.8%

%

जवस; 0.01; 0.0%

00; 0.0%

इतर र बी तेलबीया; 
0.02; 0.1%



र बी हंगाम सन-2022-23 मधील 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात
 

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकां
अखेर 4.15 लाख हे टर े ावर
 

 िपक पिर थती :  
 भात व नाचणी िपकां या कापणी व
 मूग, उडीद िपकां या काढणीची कामे
 भईुमूग िपक प वते या अव थेत काढणीची

 

 िकड व रोग : िनरंक. 

 
 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील

अखेर 0.05 लाख हे टर े ावर
 िवभागात र बी हंगामा या पेरणीची
 हरभरा, मका िपकां या पेर या सु

 
 

 

 
 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात
होत आहे. 

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील
अखेर 20.55 लाख हे टर े ावर

 िपक पिर थती :  
 भात िपकाची काढणी अंितम ट यात
 नागली िपक दाणे प वते या ते काढणी या

0.00

20.00

40.00

60.00

एकूण तृणधा य

30.95

11.50

सरासरी

कोकण िवभाग खरीप हंगाम 

नािशक िवभाग खरीप हंगाम 

मधील िपकिनहाय पेरणी े ाचा सरासरी पेरणी े ाशी तुलना मक 
त ता (िद.21 नो हबर, 2022 अखेर) 

 

िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  

िपकाखंालील सरासरी े  4.17 लाख हे टर असून
े ावर (100%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

व मळणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 

कामे पुण झाली आहेत. 

काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 

िपकाखंालील सरासरी े  0.32 लाख हे टर असून
े ावर (16.28%) पेरणी झाली आहे. 

पेरणीची कामे सु  आहेत.  
सु  आहेत. 

िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान

िपकाखालील सरासरी े  21.01 लाख हे टर असून
े ावर (98%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

ट यात आहे. 

काढणी या अव थेत आहे. 

एकूण कडधा य एकूण अ धा य

22.78

53.73

10.75

22.25

िपक गट

सरासरी े (लाख हे.) पेरणी े (लाख हे.)

िवभाग िनहाय िपक पिर थती 

पेरणी े ाचा सरासरी पेरणी े ाशी तुलना मक 

 

असून, िद.21 स टबर, 2022 

असून, िद.21 नो हबर, 2022 

हवामान थंड होते. तापमानात घट 

असून, िद.21 स टबर, 2022 

एकूण तेलिबया

0.56
0.18



 वारी, तीळ, भईुमूग, सोयाबीन िपकाचंी काढणी अंितम ट यात आहे. 

 तूर िपक शगा भरणे या अव थेत आहे. 

 बाजरी, मका, मूग, उडीद िपकाचंी काढणीची कामे पूण झाली आहेत. 

 सुयफुल िपक दाणे प वते या अव थेत काढणी सु  आहे. 

 कापूस िपका या वचेणीची कामे सु  आहेत.  

 पुव हंगामी ऊस लागवडीची कामे सु  आहेत. 

 

 िकड व रोग :  

 िवभागात काही िठकाणी कापूस िपकावर गलुाबी ब ड अळी, तुडतडेु िकड चा, तूर िपकावर मर रोगाचा 
ादुभ व आढळून आला. िकड चे िनयं णाकरीता मागदशन कर यात येत आहे. 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  5.12 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 0.87 लाख हे टर े ावर (16.99%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात र बी हंगामा या पेरणीस सु वात झाली आहे. 
 र बी हंगामातील वारी, मका, हरभरा, गहू िपकां या पेर या सु  आहेत.  

 पेरलेली िपके उगवण अव थेत आहेत. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान थंड होते. तापमानात घट 
होत आहे. 

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील सरासरी े  10.65 लाख हे टर असून, िद.21 स टबर, 2022 
अखेर 11.96 लाख हे टर े ावर (112%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

 िपक पिर थती :  
 भात, मका, बाजरी, सोयाबीन, भईुमूग, सुयफुल िपकां या काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 

 मूग, उडीद िपकां या काढणीची कामे पूण झाली आहेत. 

 तूर िपक फुलोरा ते शगा लागणे या अव थेत आहे. 

 कापूस िपका या वचेणीची कामे सु  आहेत. 

 िकड व रोग :  
 िवभागात काही िठकाणी कापसू िपकावर रस शोषणा या िकड चा, ऊस िपकावर हुमणीचा, तूर िपकावर रस 

शोषणा या िकड चा व मर रोगाचा ादुभ व आढळून आला. िकड चे िनयं णाकरीता मागदशन कर यात येत आहे. 
 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  11.49 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 4.99 लाख हे टर े ावर (43.46%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात वारी, गहू, मका, हरभरा िपकां या पेरणीची कामे सु  आहेत. 
 पेरलेली िपके उगवण ते रोप अव थेत आहेत. 

 

 

 

 
 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान थंड होते. तापमानात घट 
होत आहे. 

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील सरासरी े  7.64 लाख हे टर असून, िद.21 स टबर, 2022 
अखेर 7.46 लाख हे टर े ावर (98%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

पुणे िवभाग खरीप हंगाम 

को हापूर िवभाग को हापरू 



 िपक पिर थती :  
 भात िपका या काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 

 नाचणी िपक प वते या अव थेत काढणीची कामे सु  आहेत. 

 तूर िपक फुलोरा ते शगा धरणे या अव थेत आहे. 

 मूग, उडीद िपकाचंी काढणी पुण झाली आहे. 

 

 बाजरी, सोयाबीन, मका, वारी, भईुमूग िपकाचंी काढणी पुण वाकडे आहे. 

 नवीन आडसाली ऊस फुटव ेफुटणे ते काडंी सुटणे या अव थेत आहे. चाल ुहंगामातील गळीतास जाणा या 
ऊसा या तोडणीस सु वात झाली आहे. पुवहंगामी ऊसा या लागवडीस सु वात झाली आहे. 

 सचन सुिवधांमुळे ऊस िपका या े ात वाढ हो याची श यता आहे. 

 

 िकड व रोग : िनरंक. 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  4.09 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 2.55 लाख हे टर े ावर (62.40%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात र बी वारी, मका, गहू िपकां या पेर या सु  आहेत. 

 पेरलेली िपके उगवण ते रोप अव थेत आहेत. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान थंड होते. तापमानात घट 
होत आहे. 

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील सरासरी े  20.90 लाख हे टर असून, िद.21 स टबर, 2022 
अखेर 20.68 लाख हे टर े ावर (99%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

 िपक पिर थती :  
 कापूस िपक ब डे प वते या अव थेत असून वचेणीस सु वात झाली आहे. 

 मका, सोयाबीन, बाजरी, भईुमगू िपकां या काढणी व मळणीची कामे सु  आहेत. 

 मूग, उडीद िपके काढणीची कामे पुण झाली आहेत. 

 तूर िपक फुलोरा ते शगा लागणे या अव थेत आहे. 

 

 िकड व रोग :  

 िवभागात काही िठकाणी तूर िपकावर शग माशी, मर रोगाचा, कापूस िपकावर गलुाबी ब ड अळी, मावा 
तुडतुडे या िकड चा ादुभ व आढळून येत आहे. िकड चे िनयं णाकरीता मागदशन कर यात येत आहे. 
 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  7.41 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 3.66 लाख हे टर े ावर (49.37%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात वारी, हरभरा िपकां या पेरणीस सु वात झाली आहे. 

 र बी वारी, गहू, मका, हरभरा िपके उगवण ते रोप अव थेत आहेत. 

 

 
 
 
 
 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान थंड होते. तापमानात घट 
होत आहे. 

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील सरासरी े  27.67 लाख हे टर असून, िद.21 स टबर, 2022 
अखेर 27.62 लाख हे टर े ावर (100%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

औरंगाबाद िवभाग खरीप हंगाम 

लातूर िवभाग खरीप हंगाम 



 िपक पिर थती :  
 वारी िपक प वते या अव थेत आहे. 
 तूर िपक फुलोरा ते शगा लागणे या अव थेत आहे. 
 मूग व उडीद िपकां या काढणीची कामे पुण झाली आहेत. 
 सोयाबीन िपका या काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 
 कापूस िपक ब डे प वते या अव थेत तर पिह या वचेणीची कामे सु  झाली आहेत. 
 ऑ ट बर मधील अितवृ टीमळेु शेत िपकाचं ेनुकसान झाले आहे. िपकां या उ पादनात घट ये याची श यता 

आहे. 
 

 

 
 

 िकड व रोग :  

 िवभागात काही िठकाणी कापूस िपकावर, गुलाबी ब ड अळी, तुडतडेु व मावा िकड चा, तूर िपकावर शग 
माशी, मर रोगाचा ादुभ व आढळून आला आहे. िकड चे िनयं णाकरीता मागदशन कर यात येत आहे. 
 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  13.64 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 7.82 लाख हे टर े ावर (57.32%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात र बी हंगामातील गहू, वारी, मका, करडई व हरभरा िपकां या पेर या सु  आहेत. 

 र बी वारी, गहू, मका, हरभरा िपके उगवण ते रोप अव थेत आहेत. 

 

 

 
 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान थंड होते. तापमानात घट 
होत आहे.  

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील सरासरी े  31.72 लाख हे टर असून, िद.21 स टबर, 2022 
अखेर 31.12 लाख हे टर े ावर (98%) अंितम पेरणी झाली आहे. 
 

 

 िपक पिर थती :  
 

 वारी, भईुमूग, सोयाबीन, तीळ, मका िपकां या काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 

 मूग व उडीद िपकाचंी काढणी पुण झाली आहेत. 
 तूर िपक फुलोरा ते शगा लागणे या अव थेत आहे. 
 कापूस िपक ब डे भरणे ते प वते या अव थेत पिह या वचेणीस सु वात झाली आहे. 
 ऑ ट बर मधील सतत या पावसामुळे िपकां या उ पादनात घट ये याची श यता आहे. 

 

 

 िकड व रोग :  
 िवभागात काही िठकाणी तूर िपकावर मर रोगाचा, कापूस िपकावर गुलाबी ब ड अळी, रस शोषणा या िकड चा 

ादुभ व आढळून आला आहे. िकड चे िनयं णाकरीता मागदशन कर यात येत आहे. 
 

 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  7.29 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 1.37 लाख हे टर े ावर (18.82%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात र बी हंगामातील गहू, वारी, मका, करडई व हरभरा िपकां या पेर या सु  आहेत. 

 पेरलेली िपके उगवण ते रोप अव थेत आहेत. 

 
 

अमरावती िवभाग खरीप हंगाम 



 
 

 

 हवामान : अहवाल कालावधीत िवभागात आकाश कोरडे व िनर  होते.  हवामान थंड होते. तापमानात घट 
होत आहे.   

 िपक पेरणी : िवभागात खरीप िपकाखालील सरासरी े  19.13 लाख हे टर असून, िद.21 स टबर, 2022 
अखेर 19.55 लाख हे टर े ावर (102%) अंितम पेरणी झाली आहे. 

 िपक पिर थती :  
 भात िपक प वते या अव थेत काढणीची कामे सु  आहेत.  

 कापूस िपक ब डे प वते या अव थेत पिह या वचेणीस सु वात झाली आहे. 

 तूर िपक फुलोरा अव थेत आहे. 

 सोयाबीन िपका या काढणीची कामे अंितम ट यात आहेत. 

 

 िकड व रोग :  
िवभागात काही िठकाणी भात िपकावर गादमशीचा, तूर िपकावर पाने खाणा या अळीचा, गुलाबी ब ड अळीचा,  
मर रोगाचा, कापूस िपकावर मावा तुडतुडे या िकड चा ादुभ व िदसून येत आहे. िकड चे िनयं णाकरीता 
मागदशन कर यात येत आहे. 

 र बी हंगाम : 2022-23 
 िपक पेरणी : िवभागात र बी िपकाखंालील सरासरी े  4.93 लाख हे टर असून, िद.21 नो हबर, 2022 

अखेर 1.12 लाख हे टर े ावर (22.77%) पेरणी झाली आहे. 
 िवभागात र बी हंगामा या पेरणीची कामे सु  आहेत.  
 र बी वारी, गहू, हरभरा, मका, करडई िपकां या पेरणीस सु वात झाली आहे. 

 

महारा  रा यातील र बी हंगाम 2022-23 मधील मु य िपकाखालील िद.21/11/2022 अखेरचा 
िपक पेरणी अहवाल 

( े  हे टर म ये) 

अ. . िपके 
सरासरी े  
(2016-17 ते 
2020-21) 

मािगल वष ची पेरणी े  
िद.22.11.2021 

य  
पेरलले े े  

पेरले या े ाची 
सरासरी े ाशी 

ट केवारी 

पेरले या े ाची 
मािगल वष शी 

ट केवारी 
1 र बी वारी 1736286 950757 847611 48.82 89 
2 गहू 1085012 143642 198437 18.29 138 
3 मका 261542 89589 103192 39.46 115 

4 
इतर र बी. तृणधा ये 

(बाजरी,ओट,बाल ,इतर) 
11817 2208 916 7.75 41 

  एकूण र बी. तृणधा ये 3094656 1186196 1150157 37.17 97 
5 हरभरा 2158270 1043047 1043796 48.36 100 

6 
इतर र बी. कडधा ये 

(मूग,उडीद,मटकी,पोपटी, मसरू, 
इतर) 

120090 18746 31498 26.23 168 

  एकूण र बी कडधा ये 2278360 1061793 1075293 47.20 101 
  एकूण र बी अ धा ये 5373016 2247989 2225450 41.42 99 
7 करडई 26675 10169 14036 52.62 138 
8 जवस 12115 1479 833 6.87 56 
9 तीळ 1467 114 54 3.66 47 

10 सयुफुल 5015 1940 1225 24.43 63 

11 
इतर र बी तेलबीया  

(मोहरी, सरस , भईुमूग,इतर) 
10813 2286 2309 21.36 101 

  एकूण र बी तेलबीया 56085 15987 18457 32.91 115 

  
रा यातील एकूण पीकाखालील 

पेरणीचे  े  
5429101 2263976 2243907 41.33 99 

  िटप - पेरणी े  नजर अदंािजत         

नागपूर िवभाग खरीप हंगाम 


