
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ९४ / २०२२  
(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 

दिनाांक : २५.११.२०२२   

दिनाांक २२ नोव्हेंबर त े२४ नोव्हेंबर २०२२ या काळातील हवामानाचा साराांश : 
 

दिनाांक २२.११.२०२२ २३.११.२०२२ २४.११.२०२२  

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

 
  राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक २२ नोव्हेंबर त े२४ नोव्हेंबर २०२२ )  

 

 

 

  



 
दिनाांक ३०.११.२०२२ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक २५.११.२०२२  २६.११.२०२२  २७.११.२०२२  २८.११.२०२२  २९.११.२०२२  

कोकण व गोवा  तरुळक  कोरड े तरुळक  तरुळक  कोरड े
मध्य महाराष्ट्र कोरड े कोरड े 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 सल्लाकृिी हवामान केन्द्द्र िापोली, (जि. रत्नागगरी, रायगड, ठाणे) कृिी हवामान केन्द्द्र मळुिे (जि. सस ांधिुगुभ) आणण 
जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, पालघर (जि. पालघर) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 पालघर जिल्ह्यात पक्व भात खरीप पपकाांची काढणी सरुू ठेवावी, 
 भईुमगू व मोहरी पपकाांची पेरणी सरुू ठेवावी, 
 वाांगी पपकाची रोपे ४ त े६ आठवडयाांची झाली असल्हयास परु्नलागवड करावी, 

 

 

 

 

 



 आांब्याच्या र्वीर् येणाऱ्या पालवीवर तडुतडु,े शेंड ेपोखरणारी अळी आणण ममिमाशीचा प्रादभुानव होण्याची शक्यता 
असत,े पालवीच ेया ककडीांपासरू् सांरक्षण करण्यासाठी जक्वर्ोलफॉस २५ टक्के प्रवाही @ २० मम.ली. प्रतत १० मलटर 
पाण्यात ममसळूर् फवारणी करावी. 

 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, पणेु, (जि. पणेु, िळगाव) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, सोलापरू (जि. सोलापरू) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
पढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्हयारे्, 

 गहू व हरभरा पीकार्ा गरिरे्सुार पाणी द्यावे, 
 रब्बी ज्वारी व करडई पपकाांर्ा तणमकु्त ठेवण्यासाठी आांतरमशागतीची कामे करावे, 

 सध्याच्या ढगाळ हवामार्ामळेु तरू पपकाांत शगेा पोखरणाऱ् या माशीचा प्रादभुानव ददसरू् आल्हयास शगेा पोखरणाऱ् या 
माशीच्या तर्यांत्रणासाठी प्रोफेर्ोफॉस ५० % प्रवाही @ २० मम.ली. प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळूर् फवारणी 
करावी. 

 सध्याच्या ढगाळ व दमट हवामार्ामळेु काांदा पपकावरील फूलककड ेया ककडीचा तसेच करपा हा रोग आढळूर् 
आल्हयास तर्यांत्रणासाठी डायमीथोएट ३० ईसी. @ १५ मम.ली. ककां वा लॅम्बब्डासायहॅलोथ्रीर् ५ % ईसी @ ६ मम.ली. 
+ टेब्यकुोरॅ्झोल @ १० मम.ली. प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळूर् फवारणी करावी. 

 
( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, राहुरी (जि. अहमिनगर, धुळे) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र नांिरुबार, (जि.नांिरुबार 
) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 

 पढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्हयारे्, रब्बी ज्वारी व हरभरा पपकात व काांदा पपकाची 
रोपवादटकेत आांतर मशागतीची काम ेकरावी, 

 तरू पपकाांत शेंगा पोखरणारी अळीच्या तर्यांत्रणासाठी ५% तर्बोळी अकन ची फवारणी करावी, 
 ऊस पपकावरील पाांढरी माशीच्या तर्यांत्रणासाठी मलक्याांर्ीसीलीयम लेक्याांर्ी @ ५० गॅ्रम प्रती १० मलटर पाण्यात 

ममसळूण सांध्याकाळी फवारणी करावी. 
 
( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांच ेकडून प्राप्त 
झाल्यानसुार ) 
 

 पढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्हयारे्, ऊस पपकाची पाण्याची गरि पणून होण्यासाठी दठबक 
मसांचर् पद्धतीरे् पाणी द्यावे, गहू पेरणीस १८ त े२१ ददवस झाले असल्हयास मकुुटमळेु फुटण्याची अवस्था असतार्ा 
गरि असल्हयास पाणी द्याव.े 

 हरभरा पपकावरील घाटेअळीच्या तर्यांत्रणासाठी पक्षी थाांब ेउभारावेत व हेक्टरी ५ या प्रमाणे कामगांध सापळे लावावेत. 
 सध्याचे हवामार्ात टोमॅटो पपकावर फळे पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादभुानव होण्याची शक्यता आहे. प्रादभुानव झाल्हयास 

तर्यांत्रणासाठी पपकावर र्ोवाल्हयरुोर् १०% ई.सी. ककां वा क्लोरॅर्ट्रर्ीलीप्रोल १८.५ एस.सी. @ ३ मम.ली. प्रती १० 
मलटर पाण्यात ममसळूर् फवारणी करावी. 

 
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) 



 
पढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्हयारे्,   

 काढणीस तयार असलेल्हया चचकू फळाांची काढणी करावी, 
 हरभरा, करडई, भािीपाला व फळ बागाांत आांतर मशागतीची काम ेकरावी, 

 हळदीवरील पार्ावरील दठपके आणण करपा याांच्या व्यवस्थापर्ासाठी ॲझोऑक्सीस्ट्रोबीर् १८.२ % + 
डायफेर्कोरॅ्झोल ११.४ % एससी @ १० मम.ली. प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळूर् फवारणी करावी. 

 वेळेवर लागवड केलेल्हया करडई पपकात माव्याचा प्रादभुानव ददसरू् येत असल्हयास त्याच्या व्यवस्थापर्ासाठी 
डायममथोएट ३० % @ १३ मम.ली. ककां वा अमसफेट ७५ % @ १० गॅ्रम प्रतत १० मलटर पाण्यात ममसळूर् 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 ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्हयारे्, 

 पक्व कापसु पपकाची वेचणी व पररपक्व अांबबया बहार सांत्रा फळाांची काढणी सरुू ठेवावी, 
 मोहरी, ज्वारी व हरभरा पपकाची तणमकु्त ठेवण्यासाठी आांतरमशागतीची कामे करावे, 
 थांडीपासरू् करडई, तरू पपकाांचे व भािीपाला पपकाांचे सांरक्षण करण्यासाठी आवश्यकतरे्सुार सायांकाळी हलके 

आणण वारांवार ओलीत करावे, 
 सध्याचे अांशत: ढगाळ हवामार् आणण रात्रीच ेतापमार् कमी असल्हयामळेु तरू पपकावरील शेंगा पोखरणारी अळीच्या   

तर्यांत्रणासाठी ५ टक्के तर् ांबोळी अकन  ककां वा अझाडाराक्टीर् ३०० पीपीएम @ ५० मम.ली. प्रतत १० मलटर 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 ) 

पढुील ५ ददवस हवामार् कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्हयारे्, 
 पक्व धार् पपकाांची काढणी व पक्व कापसू पपकाांची वेचणी सरुू ठेवावी, 
 गहू पपकाांची पेरणी सरुू ठेवावी, 
 टोमाटो व वाांगी पपकाचे रोपे ४ त े६ आठवड्याचे झाले असल्हयास रोपाांची परु्लानगवड सरुू ठेवावी, 
 हरभरा, िवस, करडई, मोहरी पपकाांत आांतर मशागतीची कामे करावी,  

 तरू पपकावरील शेंगा पोखरणाऱ्या अळीच्या तर्यांत्रणासाठी जक्वर्ॉलफॉस २५ टक्के इसी @ १६ मम.ली. ककां वा 
इमामेजक्टर् बेन्झोएट ५ टक्के एसिी @ ३ गॅ्रम प्रती १० मलटर पाण्यात ममसळूर् फवारावे. 

 

 

 

 



 

 

 

Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 25.11.2022 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 
 



 

 

 

 

 


