
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ९९ / २०२२  
(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 

दिनाांक : १३.१२.२०२२   
 

दिनाांक ०९ त े१२ डडसेंबर २०२२ या काळातील हवामानाचा साराांश : 
 

दिनाांक ०९.१२.२०२२  १०.१२.२०२२  ११.१२.२०२२  १२.१२.२०२२ 

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

 
  राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक ०९ त े१२ डडसेंबर २०२२)  

 

  

  



 
दिनाांक १८.१२.२०२२ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक १३.१२.२०२२  १४.१२.२०२२  १५.१२.२०२२  १६.१२.२०२२  १७.१२.२०२२  

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

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

 

 

 



महाराष्ट्रातील षवषवध कृिी हवामान कें दे्र (ए.एम.एफ.य.ू) आणण जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र (डी.ए.एम.य.ू) याांनी िारी 
केलेला कृिी हवामान सल्ला 

 
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 ) 
 

 हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने,  काढणी केलेल्या भात व चचकू फळाांची सरुक्षित ठिकाणी 
सािवणकू करावी. 

 ४ त े६  आिवड ेझालेल्या वाांगी आणण मिरचीच्या रोपाांची पनुलाावणी करावी. 
 मस ांधुदगुा जिल््यात सरुू उसाची लागवड सरुू िेवावी. 
 वेलवगीय पपकाांवर केवडा रोगाचा प्रादभुााव ठदसनू येव ूशकतो,  त्यासािी कार्ानडयाणझयि १० गॅ्रि प्रतत १० मलटर 

पाण्यात मिसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारणी करावी.   
 
मध्य महाराष्ट्र षवभाग – 
 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, पणेु, (जि. पणेु, िळगाव) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, सोलापरू (जि. सोलापरू) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 हलक्या पावसाची शक्यता असल्याने, काढणी केलेले भात पीक सरुक्षित ठिकाणी सािवावे.  
 गहू व हरभरा पपकाांत आांतरिशागतीची कािे करावीत. 
 सध्याच्या ढगाळ हवािानािळेु करडई पपकावर िावा ककडीचा प्रादभुााव ठदसनू येताच व्यवस्थापनासािी िेटारेझीि 

अतनसोप्ली ५० ग्राि ककां वा डायिेथोएट ३० % प्रवाही १० मिली प्रतत १० मलटर पाण्यात मिसळून पावसाची 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 ) 
 
 हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने, वेचणी केलेला कापसू व काढणी केलेल्या काांदा पपकाांची सरुक्षित 

ठिकाणी सािवणूक करावी. 
 नांदरुर्ार जिल््यात कापसू वेचणी आणण तरू पपकाची काढणी सरुू िेवावी, काढणी केलेले पीक सरुक्षित ठिकाणी 

िेवावे. 
 हरभरा पपकात िानाकुि रोगाचा प्रादभुााव आढळल्यास  ट्रायकोडिाा या िैपवक र्रुशीनाशकाची पपकात आळवणी 

करावी. 
  

 ( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांचे कडून प्राप्त 
झाल्यानसुार ) 
 
 हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता असल्याने, काढणी केलले्या शतेीिाल सरुक्षित ठिकाणी िेवावा.  
 ऊस पपकस गरिेनसुार ओलीत करावे. 



 गेल्या आिवड्यात ढगाळ वातावरणािळेु, 
 आांब्यावर तडुतडु ेआणण भरुी रोगाचा प्रादभुााव ठदसनू येत आहे,  तनयांत्रणासािी इमिडाक्लोप्रीड १७.८ एल.एल.३ 

मिली + सल्फर ८० डब्ल्यपूी २५ गॅ्रि प्रती १० मलटर पाण्यात मिसळून पावसाची उघडीप पाहून फवारावे. 
 गहू पपकावर ताांरे्रा रोगाचा प्रादभुााव होण्याची शक्यता आहे, प्रादभुााव ठदसनू येताच िॅन्कोझेर् हे र्रुशीनाशक 

१.५ ककलो ५०० मलटर पाण्यात मिसळून प्रती हेक्टर याप्रिाणात पावसाची उघडीप पाहून फवाराव.े 
 
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 ) 
 
 हलक्या पावसाची शक्यता असल्याने, कापसाची वचेणी लवकरात लवकर करावी आणण काढणी केलेले उत्पादन 

सरुक्षित ठिकाणी िेवावे. 
 ओमलताखालील रब्र्ी ज्वारी पपकािध्ये नत्र खताचा दसुरा हप्ता ४० ककलो प्रतत हेक्टरी याप्रिाणे पेरणीनांतर ३० 

ठदवसाांनी द्यावा.  
 सरुु उसाची लागवड करून ६ त े८ आिवड्याांचा कालावधी झाला असल्यास नत्र खताचा दसुरा हप्ता ७५ ककलो प्रतत 

एकरी या प्रिाणे द्यावा. 
 िागील आिवड्यािध्ये ढगाळ वातावरण असल्यािळेु िवस पपकािध्ये भरुी रोगाचा प्रादभुााव ठदसनू येत आहे, 

तनयांत्रणासािी िॅन्कोझेर् २५ गॅ्रि प्रती १० मलटरची पाण्यात मिसळून स्वच्छ वातावरणात फवारणी करावी. 
 आांब्यावरील िोहराच े भरुी व तडुतडु्याांपासनू सांरिण करण्यासािी लॅम्र्डा-मसहॅलोचिन ५% ई.सी. ६ मिली + 

हेक्साकोनाझोल ५ मिली ककां वा गांधक ८०% डब्ल्य.ूपी. २० गॅ्रि प्रतत १० मलटर पाण्यात मिसळून स्वछ वातावरणािध्ये 
फवारणी 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 ) 
 
 पढुील ५ ठदवस हवािान िखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यािळेु, 

 कापसू पपकाची वेचणी सरुू िेवावी, 
 करडईच्या अचधक उत्पादनासािी गरिेनसुार पपकास ओलीत करावे, 
 गहू पपकािध्ये पेरणीनांतर २०-२५ ठदवसाांनी (िकुुट वाढ अवस्था) ओलीताची वेळी यरुरया खत ५० 

ककलो प्रतत हेक्टर द्यावे. 
 सध्याचे अधूनिधून ढगाळ हवािान आणण ककिान तापिानात पढुील काही ठदवसाांत होणारी घट िोहरी पपकात  

िावा ककडीच्या प्रादभुाावास अनकूुल आहे, तनयांत्रणासािी 5% NSKE 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 ) 

 

 पढुील ५ ठदवस हवािान िखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यािळेु, 
 कापसू पपकाची वेचणी सरुू िेवावी, 
 उन्हाळी भात पेरणीसािी ििीन तयार करणे सरुू िेवावे, 
 पेरणीनांतर १८ त े२० ठदवस झालेल्या गहू पपकस गरिनेसुार ओलीत करावे, 
 हरभरा, िवस, करडई व िोहरी पपकाांत आांतर िशागतीची कािे करावीत/ 

 तरू पपकात शेंगा पोखरणाऱया अळीच्या तनयांत्रणासािी जववनॉलफॉस २५% EC @ १६ ml ककां वा इिािेजक्टन र्ेंझोएट 
५% SG @ ३  गॅ्रि प्रतत १० मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. 

 मिरचीिध्ये चिप्स आणण पाांढऱ्या िाशीच्या तनयांत्रणासािी इिॅिेजक्टन र्ेंझोएट ५% डब्ल्यिूी @ ४ गॅ्रि प्रतत १० 
मलटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 13.12.2022 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 
 



 

 


