
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ९८ / २०२२  
(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 

दिनाांक : ०९.१२.२०२२   
 

दिनाांक ०६ डडसेंबर त े०८ डडसेंबर २०२२ या काळातील हवामानाचा साराांश : 
 

दिनाांक ०६.१२.२०२२  ०७.१२.२०२२  ०८.१२.२०२२  

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

 
  राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक ०६ डडसेंबर त े०८ डडसेंबर २०२२)  

 

 

 

 

 



 
दिनाांक १४.१२.२०२२ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक ०९.१२.२०२२  १०.१२.२०२२  ११.१२.२०२२  १२.१२.२०२२  १३.१२.२०२२  

उत्तर कोकण  कोरड े कोरड े तरुळक  काही  काही  
िक्षिण कोकण व गोवा तरुळक  काही  काही  बऱ्याच  काही  
उत्तर मध्य महाराष्ट्र कोरड े कोरड े तरुळक  काही  काही  
िक्षिण मध्य महाराष्ट्र कोरड े तरुळक  काही  काही  काही  
मराठवाडा कोरड े तरुळक  काही  काही  तरुळक  
षविभभ कोरड े तरुळक  तरुळक  तरुळक  तरुळक  

 
* 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 ) 
 

 स िंधुदरु्ग व रत्नागर्री जिल्ह्यात हलका त ेमध्यम स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने,  
 काढणी केलेल्हया  पुारी  रुक्षित ठिकाणी वाळवाव्यात, 
 भईुमरू् पपकािंची पेरणी पढेु ढकलावी व नकुत्याच पेरणी केलेल्हया व उर्वण जस्ितीत अ णा-या भईुमरु् 

पपकातनु पाव ाच्या अततरीक्त पाण्याचा तनचरा होण्याची व्यवस्िा करावी, 
 आिंबा व कािू पपकावरील ककड व रोर् तनयिंत्रणा ािीच्या ककटकनाशक व बरुशीनाशकािंच्या फवारण्या पढेु 

ढकलण्यात याव्यात. 
 टोमॅटो, वािंर्ी, समरची पनुलागर्वड केल्हयानिंतर यावर मळु ककिं वा खोड कुि आणण मर रोर्ाचा प्रादभुागव होण्याची 

शक्यता आहे त्यामळेु रोप  िंरिणा ािी ५० गॅ्रम ट्रायकोडमाग व्हीरीडी या िैपवक बरुशीनाशकाची प्रती १० सलटर 
पाण्यात सम ळून आळवणी पाव ाची उघडीप पाहून करावी. 

 वेलवर्ीय पपकािंवर केवडा रोर्ाचा प्रादभुागव ठद नू येव ूशकतो, त्या ािी काबगनडयाणियम @ १० गॅ्रम प्रतत १० 
सलटर पाण्यात सम ळून फवारणी पाव ाची उघडीप पाहून करावी. 

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

 हलका त ेमध्यम स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने, काढणी केलले्हया काप ू व भािीपाला पपकािंची  रुक्षित 
ठिकाणी  ािवणूक करावी. 

 हरभरा पीक पाणी  ाचण्याच्या बाबतीत अततशय  िंवेदनशील अ त ेज्यामळेु पीक अचानक कोमेिून िात ेम्हणनू 
हरभरा पपकामध्ये पाणी  ािणार नाही याची दिता घ्यावी व अततररक्त पाव ाच्या पाण्याचा तनचरा होण्याची 
व्यवस्िा करावी. 

 ढर्ाळ वातावरण व हलका त ेमध्यम स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने द्रािे पपकावरील भरुी रोर्ाच्या 
तनयिंत्रणा ािी डायफेनकोनॅिोल २५ ई ी @ ५ सम.ली. ककिं वा पेनकोनॅ ील १०% डी ी @ ५ सम.ली. प्रतत १० 
सलटर पाण्यात सम ळून पाव ाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 
 

( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, राहुरी (जि. अहमिनगर, धुळे) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र नांिरुबार, (जि.नांिरुबार 
) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
 हलका त ेमध्यम स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने, वेचणी केलेला काप ू व काढणी केलले्हया कािंदा पपकािंची 

 रुक्षित ठिकाणी  ािवणूक करावी. 
• ढर्ाळ वातावरण राहण्याची शक्यता अ ल्हयामळेु, 

 हरभरा पपकात घाटेआळीचा प्रादभुागव वाढण्याची शक्यता आहे.  घाटेआळीच्या एकाजत्मक तनयिंत्रणा ािी एकरी चार 
कामर्िंध  ापळे लावावेत त ेच २० पिीिािंबे उभारावेत. घाटेअळीच्या तनयिंत्रणा ािी ५% तनिंबोळी अकागची ककिं वा 
अिाडीरेकटीन १५०० पी.पी.एम. ( ५ सम. ली./ सलटर पाणी)  या िपैवक ककटकनाशाकाची पाव ाची उघडीप पाहून 
फवारणी घ्यावी. 



 भािीपाला पपकािंत र  शोषणाऱ् या ककडीचा प्रादभुागव वाढण्याची शक्यता अ ल्हयाने तनयिंत्रणा ािी  डायमेिोएट ३० 
ई ी @ १५ सम.ली. ककिं वा इसमडाक्लोपप्रड १७.८ ए एल @ ४ सम.ली. प्रतत १० सलटर पाण्यात सम ळून पाव ाची 
उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

 समरची पपकावर भरुी रोर्ाचा प्रादभुागव ठद नू आल्हया  तनयिंत्रणा ािी पाण्यात पवरघळणारे र्िंधक @ २५ गॅ्रम 
ककिं वा टेब्यकुोनेिोल @ १० सम.ली. प्रती १० सलटर पाण्यात सम ळून फवारणी पाव ाची उघडीप पाहून करावी. 
  

 ( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांचे कडून प्राप्त 
झाल्यानसुार ) 
 
 ठदनािंक ११ त े१४ डड ेंबर कालावधीत हलका त ेमध्यम स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने, 

 काढणी केलेल्हया शतेीमाल  रुक्षित ठिकाणी िेवावा व िनावरे  रुक्षित ठिकाणी बािंधावे. 
  र्हू, कािंदा, द्रािे, हळद, हरभरा पपकामध्ये पाव ाचे पाणी  ािू देणे टाळावे. 

 
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 ) 
 
 हलका त ेमध्यम स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने, 

 वेचणी  तयार अ लेल्हया काप ू पपकाची वेचणी लवकरात लवकर करून काप ाची  रुक्षित ठिकाणी 
 ािवणकू करावी. काप ू पाव ात सभिणार नाही याची दिता घ्यावी, 

 पाऊ  िािंबल्हयानिंतर बारे्मध्ये ब्लोअर कफरवनू द्राि र्चु््ािंमध्ये  ािलेले पाणी तनघनू िाईल याची काळिी 
घ्यावी, र्चु््ातील पाणी काढून टाकण्या ािी फलोत्पादन गे्रडच्या खतनि तलेाचा (समनरल ऑईल) चा 
वापर करावा. 

 मार्ील आिवड्यातील ढर्ाळ वातावरणामळेु, 
 वेळेवर पेरणी केलेल्हया हरभरा पपकात घाटे अळीचा प्रादभुागव ठद नू येत अ ल्हया  त्याच्या व्यवस्िाना ािी 

शतेामध्ये इिंग्रिी T आकाराचे प्रतत एकर २० पिी िािंबे लावावेत व घाटेअळीच्या  वेिणा ािी प्रतत एकरी 
२ कामर्िंध  ापळे लावावते. घाटे अळीच्या व्यवस्िाना ािी ५% (एनए केई) तन िंबोळी अकग  ककिं वा 
जक्वनॉलफॉ  २५ % इ ी @ २० सम.ली. ककिं वा इमामेक्टीन बेन्िोएट ५ % @ ४.५ गॅ्रम प्रतत १० सलटर 
पाण्यात सम ळून पाव ाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

 वेळेवर लार्वड केलेल्हया करडई पपकात माव्याचा प्रादभुागव ठद नू येत अ ल्हया  त्याच्या व्यवस्िापना ािी 
डायसमिोएट ३० % @ १३ सम.ली. ककिं वा अस फेट ७५ % @ १० गॅ्रम प्रतत १० सलटर पाण्यात सम ळून 
पाव ाची उघडीप पाहून फवारणी करावी. 

 कािंदा पपकावरील पानावरील करपा रोर्ाच्या तनयिंत्रणा ािी १० त े१५ ठदव ािंच्या अिंतराने मॅन्कोिेब @ 
२५ गॅ्रम ककिं वा डायिेन एम- ४५ @ २५ गॅ्रम प्रती १० सलटर पाण्यात सम ळून फवारणी पाव ाची उघडीप 
पाहून 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 ) 
 

• तरुळक ठिकाणी हलका स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने, वेचणी  तयार अ लेल्हया काप ू पपकाची 
वेचणी लवकरात लवकर करून काप ाची  रुक्षित ठिकाणी  ािवणकू करावी. काप ू पाव ात सभिणार नाही 
याची दिता घ्यावी. 

 ढर्ाळ वातावरणामळेु, 
 तरू पपकािंत शेंर्ा पोखरणारी अळीच्या तनयिंत्रणा ािी ५ टक्के तन िंबोळी अकग  प्रतत १० सलटर पाण्यात सम ळून 

फवारणी करावी, 
 वेळेवर पेरणी केलेल्हया हरभरा पपकावरील घाटी अळीच्या व्यवस्िापना ािी शतेात दर हेक्टरी २० पिी िािंब े

उभारावेत, पपकाची आगिगक नकु ान पातळी (१-२ घाटेआळी प्रती िाड ककिं वा ५ टक्के नकु ान )अ ल्हया  
घाटे आळीच्या (हेलीकव्हरपा) च्या तनयिंत्रणा ािी ५ टक्के तन िंबोळी अकग  ककिं वा आिाडीराकठटन ३०० पी पी एम 
प्रती ५० मी.ली. प्रती १० सलटर ककिं वा इमामेमके्टीन बने्िोएट ५ टक्के ए  िी @ ४.५ गॅ्रम प्रती १० सलटर 
पाण्यात फवारणी 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 ) 

 

 तरुळक ठिकाणी हलका स्वरूपाच्या पाव ाची शक्यता अ ल्हयाने, वेचणी  तयार अ लेल्हया काप ू पपकाची वचेणी 
लवकरात लवकर करून काप ाची  रुक्षित ठिकाणी  ािवणूक करावी. काप ू पाव ात सभिणार नाही याची दिता 
घ्यावी. 

 उन्हाळी धान पपक पेरणी ािी िमीतनची मशार्त करावी. 
 र्हू पपकािंची पेरणी १५ डड ेंबर पयतं  रुू िेवावी.   
 हरभरा, िव , करडई, मोहरी पपकािंत आिंतर मशार्तीची कामे करावी, 
 हरभरा पपकावरील घाटे अळीच्या एकाजत्मक व्यवस्िापणा ािी प्रती हेक्टरी २० पिी िािंब ेशतेामध्ये लावावे.  
 काप ू पपकावरील र्लुाबी बोंडअळीच्या तनयिंत्रणा ािी जववनॉलफॉ  २५ टक्के एएफ @ २५ सम.ली. ककिं वा 

क्लोरपायरीफॉ  २० टक्के प्रवाही @ २५ सम.ली ककिं वा ट्रायिोफॉ  ४० टक्के प्रवाही @ २० सम.ली. प्रती १० सलटर 
पाण्यात सम ळून फवारणी करावी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 09.12.2022 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 



 

 

 


