
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ९१ / २०२२  
(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 

दिनाांक : १५.११.२०२२   

दिनाांक ११ नोव्हेंबर त े१४ नोव्हेंबर २०२२ या काळातील हवामानाचा साराांश : 
 

दिनाांक ११.११.२०२२ १२.११.२०२२ १३.११.२०२२  १४.११.२०२२  

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

 
  राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक ११ नोव्हेंबर त े१४ नोव्हेंबर २०२२ )  

 

 

 

  



 
दिनाांक २०.११.२०२२ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक १५.११.२०२२  १६.११.२०२२  १७.११.२०२२  १८.११.२०२२  १९.११.२०२२  

कोकण व गोवा  तरुळक  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. 
 
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 ) 
 
पढुील ५ दिवस हवामान कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने, 

 पक्व भात, नागली व भईुमगू या खरीप पपकाांची काढणी पणूण करावी व काढणी केलेला शतेीमाल सरुक्षित 
दिकाणी िेवावा. 

 

 

 

 

 



 सस ांधुिगुण जिल््यातील शतेकरी बाांधवाांना सल्ला िेण्यात येतो की, सरुू ऊस काढणी करण्यापवुी १५ दिवस आधी 
ऊस पपकाच ेपाणी तोडण्यात यावे. 

 मोहरी पपकाांची पेरणी करावी व सयूणफूल, हरभरा, चवळी आणण कडवा वाल या पपकाांची पेरणी सरुू िेवावी. 
 ढगाळ वातावरण रादहल्याने पालवी / मोहोर अवस्थेतील कािूवरील ढेकण्या (टी मोस्कीटो बग) ककडीच्या 

ननयांत्रणासािी प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रवाही @ १० सम.ली. प्रती १० सलटर पाण्यातनू फवारणी करावी. 
 आांब्यामध्ये नवीन पालवी आली असल्यास ढगाळ व आर्द्ण वातावरणामळेु पालवीचे तडुतडु े ककडीांपासनु 

आवश्यकतनेसुार सांरिण करण्यासािी २.८ टक्के प्रवाही डले्टामेथ्रिन @ ९ सम.ली. प्रनत १० सलटर पाण्यात 
समसळून 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 दिवस हवामान कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने, 

 पक्व भात पीकाांची काढणी सरुू िेवावी, 
 गहू पपकाची पेरणी सरुू िेवावी, 
 बागायती हरभरा पीक तणमकु्त िेवण्यासािी आांतरमशागतीची कामे करावे, 
 काकडी व वेलवगीय भािीपाला पपकावरील केवडा रोगाच्या ननयांत्रणासािी मेटेंलॅक्झील ८ % + मॅन्कोझेब ६४, 

हे सांयकु्त बरुशीनाशक @ २० गॅ्रम प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळुन फवारावे. 
 

( कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, राहुरी (जि. अहमिनगर, धुळे) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र नांिरुबार, (जि.नांिरुबार 
) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
पढुील ५ दिवस हवामान कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने, 

 पक्व कापसू पपकाची वेचणी सरुू िेवावी, 
 पवूण हांगामी ऊस लागवड व भईुमगू पपकाांच्या पेरणीसािी िसमनीची मशागत करावी, 
 तरू पपकावरील शेंगा पोखरणार् या व पानाफुलाची िाळी करणार् या (मरुका) अळीच्या ननयांत्रणासािी इांडोक्झाकाबण 

१७.८ इ.सी. @ ०.७ सम.ली. प्रती सलटर पाणी ककां वा ईमामेकटीन बेंझोएट ५ टक्के िाणेिार @ ०.४ गॅ्रम प्रती 
सलटर पाणी ककां वा क्लोरअनँ्रीननलीप्रोल १८.५ इसी @ ०.३ सम.ली. प्रती सलटर पाण्यात यापकैी एका 
ककटकनाशकाची फवारणी करावी, 

 रब्बी ज्वारीमध्ये कोळपणी पेरणीनांतर तीन आिवडयाांनी व जिरायत हरभरा पपकातील तण ननयांत्रणासािी 
पेरणीनांतर २०-२५ दिवसाांनी कोळपणी करावी. 

 
( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांच ेकडून प्राप्त 
झाल्यानसुार ) 
 
पढुील ५ दिवस हवामान कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने, 

 पक्व भात व नागली या खरीप पपकाांची काढणी सरुू िेवावी,  
 बागायती हरभरा पपकाांची परेणी पणूण करावी व गहू पपकाांची पेरणी सरुू िेवावी, 
 ऊस पपकाची पाण्याची गरि पणूण होण्यासािी दिबक ससांचन पद्धतीने पाणी द्यावे, 
 समरची पपकावरील फुलककडयाांच्या ननयांत्रणासािी इसमडाक्लोप्रीड १७.८ % एस.एल. @ ५ सम.सल. ककां वा कफप्रोननल 

५ एस.सी. @ १५ सम.ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून 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 दिवस हवामान कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने,   
 वेचणीस तयार असलेल्या कापसू पपकात वेचणी सरुू िेवावी, 
 हरभरा, गहू पपकाांची पेरणी व ऊस पपकाांची लागवड सरुू िेवावी, 
 रब्बी भईुमगू पपक पेरणी नांतर नतन त ेसहा आिवडयाांनी, ज्वारी पपकात पेरणी नांतर १५ त े२० दिवसाांनी व 

सयूणफूल पपकाची पेरणी करून २० दिवस झाल ेअसल्यास कोळपणी व खरुपणी करावी, 
 केळी व र्द्ाि फळबागाांना व भािीपाला पपकाांना आवश्यकतनेसूार पाणी ियावे, 
 तरूीवरील शेंगा पोखरणारी अळीच्या ननयांत्रणासािी ५% ननांबोळी अकण  ककां वा जक्वनॉलफॉस २५ % @ २० सम.ली. 

ककां वा इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ % @ ४.५ गॅ्रम प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी. तरू पपकात 
फुलगळ व्यवस्थापनासािी एनएए @ ३ सम.ली. प्रनत १० सलटर पाण्यात समसळून फवारणी करावी, 

 समरचीपपकावरील थ्रिप्स ननयांत्रणासािी, ऍससटासमप्राइड २० % SP @ १०० गॅ्रम ककां वा सायांराननलीप्रोल १०.२६ 
OD @ ६०० सम.ली. ककां वा इमामेजक्टन बेंझोएट @ २०० गॅ्रम प्रनत हेक्टर 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 कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने, 

 पक्व कापसु पपकाची वेचणी सरुू िेवावी, 
 तरू, मोहरी व वेळेवर पेरणी केलेल्या गहू पपकास आवशकतनेसुार पाणी ियावे, 
 वेळावर पेरणी केलेल्या करडई, िवस व हरभरा पपकाची तणमकु्त िेवण्यासािी आांतरमशागतीची कामे करावे, 
 पररपक्व अांबबया बहार सांत्रा फळाांची काढणी करावी, 
 करडई पपकाचे धुर्यािवळील झाडावर मावा ककडीचा प्रािभुाणव दिसताच फक्त सभोवतालच्या ४ ओळीवर 

डायमीथोएट ३० टक्के प्रवाही @ १० सम.ली. प्रती १० सलटर पाण्यात समसळून 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 कोरड ेराहण्याची शक्यता असल्याने, 
 पक्व धान पपकाांची काढणी सरुू िेवावी, 
 हरभरा, िवस, मोहरी व गहू पपकाांची पेरणी सरुू िेवावी, 
 करडी पपकाच्या पेरणीनांतर १० त े१२ दिवसाांनी पवरळणी करून आवश्यकतनेसुार १ त े२ वेळा नन ांिणी व 

डवरणी करावी, 
 ढगाळ वातावरणामळेु तरू पपकात पाने गुांडाळणारी अळयाांचा प्रािभुाणव आढळण्याची शक्यता असनू त्याच्या 

ननयांत्रणासािी ५ % ननबोंळी अकाणची फवारणी करावी.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 15.11.2022 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 
 



 


