
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ९६ / २०२२  
(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 

दिनाांक : ०२.१२.२०२२   
 

दिनाांक २९ नोव्हेंबर त े०१ डडसेंबर २०२२ या काळातील हवामानाचा साराांश : 
 

दिनाांक २९.११.२०२२ ३०.११.२०२२ ०१.१२.२०२२  

कोकण व गोवा तरुळक  कोरड े कोरड े
मध्य महाराष्ट्र तरुळक  कोरड े कोरड े
मराठवाडा कोरड े कोरड े कोरड े
षविभभ कोरड े कोरड े कोरड े

 
  राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक २९ नोव्हेंबर त े०१ डडसेंबर २०२२ )  

 

  

  



 
दिनाांक ०७.१२.२०२२ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक ०२.१२.२०२२  ०३.१२.२०२२  ०४.१२.२०२२  ०५.१२.२०२२  ०६.१२.२०२२  

उत्तर कोकण  
 

कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े

िक्षिण कोकण 
व गोवा 

तरुळक तरुळक कोरड े कोरड े कोरड े

उत्तर मध्य  
महाराष्ट्र 

कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े

िक्षिण मध्य 
महाराष्ट्र 

तरुळक तरुळक कोरड े कोरड े कोरड े

मराठवाडा कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े
षविभभ कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े

 
* सषवस्तर हवामान अांिाि सचूी १ (Annexure I) मध्ये आहे. 
 
 
 

 

 

 



 
कोकण षवभाग – 
 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र िापोली, (जि. रत्नागगरी, रायगड, ठाणे) कृिी हवामान केन्द्द्र मळुिे (जि. सस ांधुिगुभ) 
आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, पालघर (जि. पालघर) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

• मोहरी आणि रब्बी भईुमगु पिकाांची  िेरिी सरुू ठेवावी. 
• वाांगी पिकाची रोिे ४ त े६ आठवडयाांची झाली असल्यास िरु्नलागवड करावी. 
• अवकाळी िाऊस आणि दमट हवामार्ामळेु हरभऱ्यातील रस शोषिाऱ्या ककडीच्या नर्यांत्रिासाठी लॅम्बडा 

सायहॅलोथ्रीर् ५% EC @ ६ ममली प्रनत १०  मलटर िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 
➢ कमलांगड पिकावर तडुतडु ेव मावा ककडीांचा प्रादभुानव ददसरू् येत असल्यास नर्यांत्रिासाठी डायमेथोएट ३० टक्के 

प्रवाही १५ मम.ली. प्रनत १० मलटरची िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 
➢ कुळीथ पिकावर अवकाळी िाऊस व आर्द्न हवामार्ामळेु रस शोषिा-या ककडीांचा प्रादभुानव आढळुर् आल्यास लॅम्बडा 

सायहॅलोथ्रथ्रर् ५% प्रवाही ६ ममलीची प्रती १० मलटर िािी याप्रमािात फवारिी घ्यावी. 
 

( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, पणेु, (जि. पणेु, िळगाव) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, सोलापरू (जि. सोलापरू) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

• रब्बी ज्वारी आणि करडई पिकाांर्ा तिमकु्त ठेवण्यासाठी आांतरमशागतीची कामे करावीत. 
• हरभरा व गहू पिकाांर्ा आवश्यकतरे्सुार ओलीत करावे, 
• तरू पिकात िारे् गुांडाळिाऱ् या  अळीचा प्रादभुानव ददसरू् आल्यास क्लोरोिायररफोस २०% प्रवाही २० ममली प्रती 

१० मलटर िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 
• करडई पिकावरील माव्याचा प्रादभुानव नर्यांत्रत्रत करण्यासाठी डायमथेोएट १ ममली प्रनत मलटरची िाण्यामध्ये 

ममसळूर् फवारिी करावी. 
 

( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, राहुरी (जि. अहमिनगर, धुळे) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र नांिरुबार, (जि.नांिरुबार 
) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
िढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यारे्, 

• करडई, रब्बी ज्वारी, काांदा रोिवादटका व भाजीिाला पिकाांत आांतरमशागतीची काम ेकरावी,  
• मका पिकास वाढीच्या अवस्थेत (िेरिी र्तर २० त े४० ददवस) गरजेप्रमािे िािी द्यावे. 

➢ तरू पिकाांत शेंगा िोखरिारी अळीच्या नर्यांत्रिासाठी ५% नर्बोळी अकन ची फवारिी करावी. 
➢ ऊस पिकावरील िाांढरी माशीच्या नर्यांत्रिासाठी मलक्याांर्ीसीलीयम लेक्याांर्ी @ ५० गॅ्रम प्रती १० मलटर िाण्यात 

ममसळूि सांध्याकाळी फवारिी करावी. 
 
( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांच ेकडून प्राप्त 
झाल्यानसुार ) 
 
िढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यारे्, 

• गहू पिकास ३ आठवड ेििून झाले असल्यास र्त्र खताचा उवनररत हप्ता @ ६० ककलो र्त्र प्रती हेक्टर खुरििी 
र्ांतर व िदहले िािी देण्याच्या वेळी द्यावा, 



• रब्बी ज्वारी िेरिीर्ांतर १ मदहर्ा झालेला असल्यास बागायती मध्यम जममर्ीसाठी ४० ककलो र्त्र प्रती हेक्टरी 
या प्रमािात द्यावे. 

➢ काांद्यावरील फुलककडयाांच्या नर्यांत्रिासाठी पिकावर लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीर् ५ % ई.सी. ६ ममली प्रती १० मलटर 
िाण्यात ममसळूर् या कीटकर्ाशकाची आलटूर् िालटूर् फवारिी करावी. 

➢ मागील आठवडयामध्ये ढगाळ हवामार् रादहल्यामळेु आांब्यावर तडुतडु ेकीड आणि भरुी रोगाचा प्रादभुानव ददसरू् 
येत आहे. प्रादभुानव ददसरू् येताच नर्यांत्रिासाठी इममडाक्लोप्रीड १७.८ एल.एल.३ ममली + सल्फर ८० डब्ल्यिूी २५ 
गॅ्रम प्रती १० मलटर िाण्यात ममसळूर् फवारावे. 

 
मराठवाडा षवभाग – 
 
( कृिी सल्ला, प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, परभणी जि. परभणी, िालना, दहांगोली, बीड, लातरू, नाांिेड आणण जिल्हा 
कृिी हवामान केन्द्द्र, औरांगाबाि ( जि. औरांगाबाि ), जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र उस्मानाबाि ( जि. उस्मानाबाि ) याांच े
कडून प्राप्त झाल्यानसुार) 
 
िढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यारे्, 

• िक्व कािसु पिकाची वेचिी सरुू ठेवावी, 
• हळद, हरभरा, करडई, ऊस, भाजीिाला पिके व फळबागाांर्ा गरजेप्रमािे ओमलत  करावे, 
• डामळांब व सांत्रा/मोसांबी बागेत आांतरमशागतीची कामे करावीत, 
• हरभरा पिकाची िेरिी करूर् २५ त े३० ददवस झाले असल्यास १९:१९:१९ या खताची १०० गॅ्रम प्रनत १० मलटर 

िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी.  
➢ हळदीमधील कां दकुज व्यवस्थािर्ासाठी बायोममक्स १५० गॅ्रम प्रनत १० मलटर िाण्यात ममसळूर् आळविी करावी. 
➢ ऊस पिकावर खोड ककडीचा प्रादभूानव ददसरू् आल्यास व्यवस्थािर्ासाठी क्लोरिायरीफॉस २० % २५ ममली ककां वा 

क्लोरॅट्रार्ोलीप्रोल १८.५% ४ ममली प्रनत १० लीटर िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 
 

पजचचम षविभभ : 
 
( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान कें द्र अकोला, जि. अकोला, यवतमाळ, वधाभ आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, 
अमरावती ( जि. अमरावती ) जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र,  वाशीम ( जि. वाशीम ) जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, बलुढाणा 
( जि. बलुढाणा ) याांच ेकडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
िढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यारे्, 

• िक्व कािसू पिकाांची वेचिी सरुू ठेवावी, 
• ज्वारी आणि तरू  पिकाांमध्ये आांतरमशागतीची  कामे करावीत,  
• तरू व गहू पिकाांर्ा आवश्यकतरे्सुार ओलीत कराव,े 
• वेळेवर िेरिी केलेल्या गहू पिकामध्ये, िेरिीर्ांतर २०-२५ ददवसाांर्ी (मकुुट वाढ अवस्था) ओलीताची वेळी 

यरुरया खत प्रती ५० ककलो प्रनत हेक्टर द्यावे.  
➢ मागील आढवडयात हवामार् अांशत: ढगाळ आणि रात्रीचे तािमार् कमी असल्यामळेु शेंगा िोखरिारी अळीच्या   

प्रादभुानवासाठी अर्कूुल आहे. प्रादभुानवाचे व्यवस्थािर् करण्यासाठी ५ टक्के नर् ांबोळी अकन  ककां वा अझाडाराक्टीर् ३०० 
िीिीएम प्रती ५० मम.ली प्रनत १० मलटर िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 

➢ किाशी िार्ावरील दठिके रोगाचे व्यवस्थािर् करण्यासाठी प्रोपिकोर्ाझोल २५ टक्के ईसी प्रती १० मम.ली ककां वा 
प्रोपिरे्ब ७० टक्के डब्ल्यिूी प्रती २५ गॅ्रम १० मलटर िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 



 
पवूभ षविभभ : 
 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र ससांिेवाही, जि. चांद्रपरू, गोंदिया आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, नागपरू(जि. नागपरू), 
जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, भांडारा (जि. भांडारा), आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, गडगचरोली (जि. गडगचरोली) याांचे 
कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 

िढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यारे्, 
• िक्व कािसू पिकाांची वेचिी सरुू ठेवावी, 
• गहू पिकाांची िेरिी सरुू ठेवावी, 
• हरभरा, जवस, करडई, मोहरी पिकाांत आांतर मशागतीची कामे करावी,  

➢ कािसू पिकावरील गलुाबी बोंडअळीच्या नर्यांत्रिासाठी क़्ववर्ॉलफॉस २५ टक्के एएफ २५ मम.ली. ककां वा 
क्लोरिायरीफॉस २० टक्के प्रवाही २५ मम.ली ककां वा ट्रायझोफॉस ४० टक्के प्रवाही २० मम.ली. प्रती १० मलटर 
िाण्यात ममसळूर् फवारिी करावी. 

➢ मावा ककडीचा प्रादभुानव (३० टक्के प्रादभुानवग्रस्त झाड)े आढळताच डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही १३ मम. ली. प्रती 
१० मलटर िाण्यात ममसळूर् फवारावे.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 02.12.2022 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 
 

 

 



 


