
भारतीय हवामान खात े
कृषि हवामान प्रभाग, पणेु ४११००५ 

महाराष्ट्र राज्यासाठी कृिी हवामान सचूना पत्रक ४०/२०२३   
 

(सूचना पत्रकात दिलेला कृिी सल्ला राज्यातील कृिी हवामान कें दे्र व जिल्हा कृिी हवामान कें दे्र याांच्याकडून प्राप्त झालेला आहे) 
दिनाांक : १९.०५.२०२३ 

हवामानाचे इशारे   
 २२ व २३ मे: ववदर्भात तुरळक ठिकभणी ववजभांच्यभ कडकडभटभसह वभदळी वभऱयभांसह (वेग तभस ३०-४० 

ककमी) पभऊस पडण्यभची शक्यतभ. 
कृषि सल्ला 

 
• ववदर्ा ववर्भगभतील शतेकऱयभांनभ सल्लभ ठदलभ जभतो की 

 

 वपकभच्यभ वभढीच्यभ अवस्थेनसुभर र्भजीपभलभ आणण बभगभयती वपकभांनभ बभांबनेू आधभर द्यभवभ. 
 वभदळची  आणण वीज पडण्यभची शक्यतभ असल्यभने शतेभतील जनभवरे घरभमध्ये िेवभवी. 

 
दिनाांक १६ त े१८ म े२०२३ या काळातील हवामानाचा साराांश :  
 

हवामान ववभाग  १६.०५.२०२३  १७.०५.२०२३ १८.०५.२०२३  
कोकण आवण गोवा  कोरड े कोरड े कोरड े
मध्य महाराष्ट्र  कोरड े कोरड े कोरड े
मराठवाडा  कोरड े कोरड े कोरड े
ववदभभ  कोरड े कोरड े तरुळक 

 
 

राज्यातील हवामान घटकाांच ेवगीकरण ( दिनाांक १६ त े१८ मे २०२३ ) 

 
 

  



 
दिनाांक २४.०५.२०२३ च्या सकाळ पयतंचा हवामानाचा अांिाि: 
 

दिनाांक १९.०५.२०२३ २०.०५.२०२३ २१.०५.२०२३ २२.०५.२०२३ २३.०५.२०२३ 

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

  

 

 

 



* 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 ) 

 मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 5 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने तसेच  
१९ त े२२  म ेदरम्यभन कोकणभतील कभही र्भगभत उष्ण आणण दमट वभतभवरण असण्यभची शक्यतभ आहे  

 नव्यभने लभगवड केलेल्यभ फळवपकभांमध्ये जममनीतील ओलभवभ ठटकवण्यभसभिी गवत, वपकभांच ेअवशषे, पेंढभ ककां वभ 
पॉलीथीनचभ मलल्चांग म्हणून वभपर करभवभ,  

 र्भजीपभलभ व फळबभगभांनभ आवश् यकतनेसुभर मस ांचन करभवे, 
 पररपक्व उन्हभळी र्भत, मुांग, र्ईुमगू आणण आांबभ यभ वपकभची पणूा  कभढणी करभवी, 
 खरीप र्भत वपकभसभिी तसेच र्भजीपभलभ वपकभांच्यभ रोपवभठटकेसभिी जमीन तयभर करणे सरुू करभवी. 
 जनभवरभांनभ र्रपरू स्वच्छ आणण थांड वपण्यभच ेपभणी उपलब्ध करून द्यभवे. 

 
मध्य महाराष्ट्र षवभाग – 
(कृिी सल्ला कृिी हवामान केन्द्द्र, पणेु, (जि. पणेु, िळगाव) आणण जिल्हा कृिी हवामान केन्द्द्र, सोलापरू (जि. सोलापरू) 
याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
• मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 5 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने 
  पररपक्व सयूाफूल, कभांदभ आणण उन्हभळी र्ईुमगू यभांसभरखी वपके व आांबभ यभांसभरखी फळे यभांची कभढणी करभवी . 
 ऊस, केळी, द्रभक्षे व डभमळांब  यभ फळबभगभ आणण  र्भजीपभलभ वपकभणभ आवश्यकतनेसुभर हलके व वभरांवभर पभणी द्यभवे, 
 बभगेत केळी वभफ्यभच् यभ मधल् यभ जभगेत केळी पभने, जुनभ गव्हभचभ र्सुभ, उसभच े पभचट, सोयभबीन र्सुभ, गवत, 

पभलभपभचोळभ यभांचभ वभपर करून सेंठद्रय आच् छभदन करभवे.  
  केळीच्यभ घडभचे उन्हभपभसनू सांरक्षण करण्यभसभिी केळीच्यभ वभळलेल्यभ पभनभांची पेंडी करून घड व घडभचभ दभांडभ 

झभकभवभ 
 नवीन फळबभगभांच्यभ लभगवडीसभिी खड्ड ेखोदणे सरुू करभवे, 

 नभांगरणी करणे , जमीन समतल करणे, आणण पडीक जममनीत बभांध बभांधणे यभसभरखी पूवातयभरी म्हणुन  
मशभगतीची कभमे करभवी 

 ममरची वपकभमध्ये फुलककड ेननयांत्रणभसभिी कफप्रोनील (५ ई.सी.) १५ ममली ककां वभ लस्पनोसॅड (४५ ई.सी.) ४ ममली १० 
मलटर पभण्यभतनू फवभरणी करभवी. 

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

 मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 5 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने. 
 पररपक्व उन्हभळी र्ईुमगू कभढणी सरुू िेवभवी, 
 ऊस, र्ईुमगू, र्भजीपभलभ आणण केळी व पपई फळबभगभांनभ आवश्यकतनेसुभर हलके आणण वभरांवभर पभणी द्यभवे, 



 नभांगरणी करणे , जमीन समतल करणे, आणण पडीक जममनीत बभांध बभांधणे यभसभरखी पवूातयभरी म्हणुन  मशभगतीची 
कभमे करभवी. 

  सरुू ऊस लभगवडीनांतर १६ त े१८ आिवड्यभांनी सभयन कुळव ररजरने मोिी बभांधणी करभवी. 
 

(कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, कोल्हापरू (जि. कोल्हापरू, साांगली व सातारा) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार) 
•पढुील ५ ठदवस प्रभमखु्यभने कोरड ेहवभमभन असण्यभची शक्यतभ लक्षभत घेतभ, 

 पररपक्व आांब्यभची कभढणी सरुू िेवभवी , 
 ऊस, र्भजीपभलभ आणण फळबभगभांनभ गरजेनसुभर हलके आणण वभरांवभर पभणी देणे, 
 प्रभण्यभचभ गोठ्यभत तभपमभन रभखण्यभसभिी हवेच े योग्य ननयोजन  करभव े तसेच पांखे आणण फॉगसा 

लभवभवे. 
 कुक्कुट पक्षयभांच े उष्णतपेभसनू सांरक्षण करण्यभसभिी पोल्री शडेची बभज ू बभरीक नछद्ररभच्यभ कभपडणे  

झभकून िेवभ आणण पोल्री हभऊसमधील तभपमभन कमी करण्यभसभिी यभ गोण्यभांवर पभणी फवभरणी करभवी. 
 खरीप हांगभमभतील वपकभांच्यभ लभगवडीसभिी नभांगरणीसभरखी कभमे करभवी तसेच  पवूातयभरी म्हणुन 

मशभगतीची कभमे करभवी. 
 मभगील आिवड्यभमध्ये कोरड ेहवभमभन रभठहल्यभमळेु ममरची वपकभवर कोळी ककडीचभ प्रभदरु्भाव ठदसनू येत 

आहे. प्रभदरु्भाव ठदसनू येतभच ननयांत्रणभसभिी फेनप्रोपथ्रीन ३०%ई.सी.५ ममली प्रती १० मलटर पभण्यभतनू 
फवभरभवे. 

 
 ( कृिी सल्ला प्रािेसशक कृिी हवामान केन्द्द्र, इगतपरुी (जि. नासशक) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 

 मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 5 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने. 
  र्ईुमगु व आांबभ वपकभची कभढणी करभवी.  
 र्भजीपभलभ आणण फळबभगेलभ गरभजेनसुभर पभणी दयभवे.  
 उष्णतपेभसनू बचभव करण्यभसभिी द्रभक्ष वेली आणण टोमॅटोचे पीक सभवलीने झभकून िेवभवे, 
 खरीप बभजरी, सोयभबीन, नभचणी व खुरभसणी ई. वपकभांकररतभ शतेीची खोल नभांगरट करभवी.   
 दपुभरच्यभ वेळी जनभवरभांनभ सभवलीत िेवभव े. वभळलेल्यभ तणभचभ वभपर करून पोल्री शडेचे छत झभकून िेवभवे आणण 

जनभवरभांनभ र्रपरू स्वच्छ आणण थांड वपण्यभच ेपभणी द्यभवे. 

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 ) 
 22 मे रोजी लभतरू, नभांदेड आणण धभरभमशव लजल््यभत मेघगजानेसह हलकभ पभऊस पडण्यभची शक्यतभ लक्षभत घेतभ 

कभपणी केलेले उत्पभदन सरुक्षक्षत ठिकभणी िेवभवे. 
 मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 5 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने. 

 पररपक्व उन्हभळी र्ईुमगू, बभजरी, र्भजीपभलभ आणण आांबभ यभांची कभढणी करभवी, 
 ऊस आणण उन्हभळी वपकभांनभ जसे र्ईुमगू, र्भजीपभलभ आणण केळी, आांबभ आणण डभमळांब यभांसभरख्यभ फळबभगभांनभ 

आवश् यकतनेसुभर मस ांचन करभवे, 
 जनभवरभांनभ सभवलीत िेवभवे आणण जनभवरभांनभ वपण्यभसभिी थांड व स्वच्छ पभणी द्यभवे. पशधुनभचे उष्णतपेभसनू 

सांरक्षण करण्यभसभिी पशधुनभचे छत गवत/ पेंढ्यभने झभकलेले असभवे. 



 ऊस वपकभत खोडककडीचभ प्रभदरू्भाव ठदसनू येत असल्यभस त्यभच्यभ व्यवस्थभपनभसभिी क्लोरॅन्रननलीप्रोल १८.५% एस.सी. 
३-४ ममली प्रनत १० लीटर पभण्यभत ममसळून फवभरणी करभवी. 
 

षविभभ षवभाग: 
 

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 ) याांचे कडून प्राप्त झाल्यानसुार ) 
 
 १९ मे रोजी अकोलभ, अमरभवती, वभमशम आणण २३ म ेरोजी वधभा लजल््यभांत ववजभांच्यभ कडकडभटभसह जोरदभर वभरे   

(३०-४० ककमी/तभस) वभहण्यभची शक्यतभ आहे, कभढणी केलेलभ शतेमभल सरुक्षक्षत ठिकभणी िेवभवभ. 

 •  मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 5 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने. 

 पररपक्व मुांग, सयूाफूल, तीळ, र्ईुमगू, र्भज्यभ, टरबजू आणण खरबजू यभ वपकभांची  कभढणी सरुू िेवभवी, 
 मुांग, तीळ, सयूाफूल, र्ईुमगू, ऊस, र्भजीपभलभ आणण फळबभगभ यभांसभरख्यभ उन्हभळी वपकभांनभ हलके आणण वभरांवभर पभणी 

देण्यभत यभवे, 
 सांत्रभ, आांबभ, चचक्कू, सीतभफळ, आांवळभ, पेरू यभांसभरख्यभ नवीन फळबभगभांच्यभ लभगवडीसभिी खड्ड ेखणणे सरुू करभवे, 
 हवभमभनभचभ अांदभज लक्षभत घेऊन खरीपभतील वपकभांच्यभ पेरणीसभिी योग्यप्रकभरे शतेकऱयभांनी शतेजमीनी तयभर 

करभव्यभत व पेरणीसभिी आवश्यक असलेल्यभ ननववष्िभांची जुळवभजुळव करण्यभस सरुुवभत करभवी.  
 पशधुनभचे उष्णतपेभसनू सांरक्षण करण्यभसभिी पशधुनभच ेछत गवत/ पेंढ्यभने झभकलेले असभवे. शडेर्ोवती पडदे लटकवभ 

आणण शडेच्यभ छतभवर गोण्यभ/गवत लभवनू त्यभवर पभणी मश ांपडभवे. 
 ममरची, टोमॅटो आणण वभांगी यभांसभरख्यभ र्भज्यभांची रोपवभठटकभ पेरणी करभवी. 
 मभगील आिवड्यभतील अांशतः ढगभळ वभतभवरणभमळेु वभांगी वपकभतील शेंड े व फळे पोखरणभऱ यभ अळीच्यभ 

व्यवस्थभपणभसभिी सभयपरमथे्रीन २५० % ई.सी. 30 मीली १० लीटर पभण्यभत ममसळून फवभरणी करभवी. 
 

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 ) 

 १९ मे रोजी चांद्रपरू, गडचचरोली, नभगपरू, यवतमभळ आणण २३ मे रोजी र्ांडभरभ, चांद्रपरू, गडचचरोली व  नभगपरू लजल््यभांत 
ववजभांच्यभ कडकडभटभसह जोरदभर वभरे   (३०-४० ककमी/तभस) वभहण्यभची शक्यतभ आहे, कभढणी केलेलभ शतेमभल सरुक्षक्षत 
ठिकभणी िेवभवभ. 

 मभगील आिवड्यभतील प्रभमखु्यभने कोरड ेहवभमभन लक्षभत घेतभ, 
  मभगील कभही ठदवसभत आणण पढुील 2 त े3 ठदवस मखु्यत: कोरड ेहवभमभन रभहण्यभची शक्यतभ असल्यभने. 



 पररपक्व उन्हभळी र्भतभची कभपणी करभवी तसेच मुांग, तीळ, र्ईुमगू, मकभ आणण आांबभ यभ वपकभांची कभढणी सरुू 
िेवभवी, 

 मुांग, तीळ, र्ईुमगू, मकभ, र्भजीपभलभ आणण फळभांच्यभ बभगभ तसेच उन्हभळी र्भत(दभणे र्रण्यभच्यभ अवस्थेत)  वपकभांनभ 
आवश् यकतनेसुभर पभणी द्यभवे. 

 नभांगरणी करणे , जमीन समतल करणे, आणण पडीक जममनीत बभांध बभांधणे यभसभरखी पवूातयभरी म्हणुन  मशभगतीची 
कभमे करभवी. 

 जनभवरभांनभ सभवलीत िेवभवे आणण जनभवरभांनभ वपण्यभसभिी थांड व स्वच्छ पभणी द्यभवे. पशधुनभचे उष्णतपेभसनू 
सांरक्षण करण्यभसभिी पशधुनभचे छत गवत/ पेंढ्यभने झभकलेले असभवे. 

 उमशरभ कभलभवधीत येणभऱयभ धभन वपकभत प्रनत चुड ५ त े १० तपकीरी तडुतडु े ठदसतभच त्यभांच्यभ ननयांत्रणभसभिी 
इममडके्लोप्रीड १७.८ एस. एल. २.५ मम.ली. ककां वभ कफप्रोनील ५ एस.सी. २० मम. ली. १० मलटर पभण्यभत ममसळून 
फवभरणी करभवी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexure I 

INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 

NWP MODELS BASED DISTRICT LEVEL WEATHER PREDICTION 

ISSUED ON: 19.05.2023 

VALID TILL 08:30 IST OF THE NEXT 5 DAYS 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


