
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ०९/ २०२३   
 

(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 
दिनाांक : ३१.०१.२०२३    

 
दिनाांक २७ त े३० िानेवारी २०२३ या काळातील हवामानाचा साराांश :  

 
दिनाांक २७.०१.२०२३   २८.०१.२०२३   २९.०१.२०२३   ३०.०१.२०२३   

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

 
राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक २७ त े३० िानेवारी २०२३)  

 
 

  

  



 
दिनाांक ०५.०२.२०२३ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक ३१.०१.२०२३  ०१.०२.२०२३  ०२.०२.२०२३  ०३.०२.२०२३  ०४.०२.२०२३  

कोकण व गोवा कोरड े कोरड े कोरड े कोरड े 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 
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 ) 

• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
➢ भात रोपाांची पनुलाावणी केलेल्या भाताच्या शतेात पाण्याची पातळी ५ सेमी पयान्त ठेवावी, 
➢ वाल, चवळी, भाजीपाला आणण फळबागाांना गरजेनसुार ओलीत करावे. 
➢ उष्णतपेासनू बचाव करण्यासाठी कललांगड फळे  भाताच्या पेंढ्याने ककां वा गवताने झाकून ठेवावीत, 
➢ पेरणीस ३५ त े४० दिवस पणूा झालेल्या भईुमगुात मशागतीची कामे करावीत. 
• पणुा उमललेल्या मोहोरावर, वाटाणा, गोटी व सपुारी एवढ्या आकाराांच्या आांबा फळावरील,  करपा रोगाच्या 

ननयांत्रणासाठी अझॉक्सीस्ट्रोबीन २३ टक्के प्रवाही या बरुशीनाशकाची ७ लम.ली. प्रती १० ललटर पाणी या प्रमाणात 
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) 
   •  सरुु उस लागवड सरुू ठेवावी. 

• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु गहू, हरभरा, रब्बी करडई, ज्वारी, फळबागा 
व भाजीपाला पपकाांना ओलीत करावे. 

• काांिा पपकावरील फूलककड ेया ककडीचा तसेच करपा हा रोग आढळून आल्यास डायमीथोएट ३० ईसी. १५ लमली १० 
लमली प्रती १० ललटर पाण्यात लमसळून स्ट्वच्् वातावरणात फवारणी करावी. 
 

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

• सरुु उस व उन्हाळी भईुमुांग लागवड सरुू ठेवावी. 
• मोहरी पपकावरील माव्याच्या ननयांत्रणासाठी डायमथेोएट ३० ईसी @ ककां वा १० लमलल प्रती १० ललटर पाण्यात 

लमसळून फवारणी करावी. 
• मावा व तडुतडु ेया ककडीांचा प्रािभुााव आर्थाक नकुसान पातळीस दिसनू येताच १ गॅ्रम थायालमथॉक्झाम २५ डब्ल.ूजी. 

प्रनत १० लीटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. 
 

(कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांचे कडून प्राप्त 
झाल्यानसुार)   
 

• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु गहू व आडसाली उसाला पाणी द्यावे. 
• रब्बी ज्वारीची काढणी सरुू ठेवावी. 
• सकाळी हवेमध्ये जास्ट्त आद्रता असल्याने टोमॅटो पपकामध्ये करपा रोगाचा प्रािभुााव वाढत आहे, ननयांत्रणासाठी 

अॅझॉक्झीस्ट्रोबीन १० लमली प्रती १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. 
 



 ( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, इगतपरुी (जि. नासशक) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
• पक्व झालेल्या जजरायती हरभरा व रब्बी ज्वारी पपकाांची काढणी करावी.  
• उन्हाळी भईुमगुाची पेरणी सरुू ठेवावी. 
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु गहू पपकास आणण फळबागाांना गरजनेसुार 

पाणी द्यावे. 
• काांद्यावरील रसशोषक ककडीच्या ननयांत्रणासाठी लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ५ ईसी @ ६ लमली प्रनत १० ललटरची पाण्यात 

लमसळून 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 ) 

• उन्हाळी भईुमगुाची पेरणी व सरुू ऊसाची लागवड सरुू ठेवावी. 
• भाजीपाला मध्ये  मशागतीची कामे हाती घेणे. 
• पढुील ५ दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु फळबागा आणण भाजीपाला पपकास पाणी 

द्यावे. 
• उन्हाळी तीळ पीकाच्या पेरणीसाठी पवूातयारी म्हणून मशागतीची कामे हाती घेणे. 
• मागील आठवड्यातील ढगाळ वातावरण व तापमानात ककां र्चत वाढ होत असल्यामळेु डालळांब बागेत फुलगळ होत 

असनू याच्या व्यवस्ट्थापनासाठी नॅप्थलॅीक ऍलसदटक ऍलसड (एनएए) २ त े३ लमली आणण ००:५२:३४ पवद्राव्य खत े
५० गॅ्रम प्रनत १० ललटर पाण्यातनू लमसळून फवारावे. डालळांब बागेतील फुलककडीच्या व्यवस्ट्थापनासाठी डायमेथोएट 
३० ईसी १० लमली प्रनत १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. 

• गेल्या आठवड्यातील ढगाळ वातावरणामळेु बटाट्यावर शोषक ककडीचा प्रािभुााव दिसनू येत आहे, त्याच्या 
व्यवस्ट्थापनासाठी डायमेथोएट (३०%) @ १५ लमली ककां वा ऍलसटालमपप्रड @ 2-3 गॅ्रम प्रनत १० ललटर पाण्यात 
लमसळून 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 दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
• उन्हाळी तीळ आणण सयूाफुलाची पेरणी फेब्रवुारीच्या पदहल्या आठवड्यापयतं गरजनेसुार ओलीतसह करावी, 
➢ ओललताचे पाणी उपलब्ध असल्यास उन्हाळी भईुमगुाची पेरणी सरुू ठेवावी, 
➢ उलशरा पेरणी केलेला हरभरा, पक्व होण्याच्या अवस्ट्थेत असताना, चाांगल्या उत्पािनासाठी ओलीत करावे, त्यामळेु 

जलमनीत परेुसा ओलावा राहील.  
➢ गहू, हरभरा, मोहरी, फळबागा व भाजीपाला पपकाांना गरजेनसुार ओलीत करावे, 
➢ करडई पपकात िाणे भरण्याच्या अवस्ट्थेमध्ये पपकाला गरजेनसुार ओलीत करावे, 
• वाांग्यामध्ये शेंडा आणण फळे पोखरण्या-या अळीच्या ननयांत्रणासाठी ४ % ननांबोळी अका  ५० लमली प्रनत १० ललटर   

ककां वा सायपरमेथ्रीन २५ %, ५ लमली प्रनत १० ललटर या प्रमाणात फवारावे. 
• फवारणीद्वारे भरुी रोगाच्या ननयांत्रणासाठी गांधक ८० टक्के डब्लपूी प्रती २० गॅ्रम ककां वा प्रोपपकोनाझोल २५ % ईसी 

प्रती १० ललटर पाण्यात लमसळून 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 दिवस हवामान मखु्यत्वे कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्यामळेु, 
➢ पेरणीस २५ त े३० दिवस झालेल्या भात रोपाांची पनुलाावणी सरुू ठेवावी, 
➢ उन्हाळी भईुमगू, कललांगड व  खरबजू पपकाची पेरणी सरुू ठेवावी, 
➢ करडई, गहू, फळबागा व भाजीपाला पपकाांना गरजेनसुार ओलीत करावे. 

• ढगाळ हवामानामळेु गव्हावरील मावा ककडीांचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता आहे तरी त्याच्या ननयांत्रणासाठी 
थायोलमथोक्झाम २५ टक्के डब्ल्यजूी १० त े१५ गॅ्रम ककां वा जक्िनालफॉस २५ टक्के प्रवाही इसी ४० मी.ली. 
प्रनत १० ललटर पाण्यात लमसळून फवारणी करावी. 

• ढगाळ वातावरणामळेु लमरची पपकावर चुरडा मरुडा रोगाचा प्रािभुााव होण्याची शक्यता आहे, ननयांत्रणासाठी 
ईमामेक्टीन बेनझाइट ५ टक्के ४ गॅ्रम प्रती १० ललटर पाण्यातनू फवारावे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 31.01.2023 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 
 
 



 


