
 

हवामानावर आधार
त कृ�ष स�ला (ठाणे िज�हा)     

(�ामीण कृ�ष मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावतं क$कण कृ�ष �व%यापीठ,    दापोल
 आ*ण +ादे,शक    हवामान पवूा/नमुान क1 2,    

मुंबई यां4या संय5ुत �व%यमाने)  

 (०२३५८) २८२३८७ 

 

अकं    ८९/२०१९                                                                                                                                                                                                               @दनांक ०५/११/२०१९                                                                                                                                                                      कालावधी ५ @दवस    
 

डॉ. +शांत बोडके, 

�वभाग �मुख, 

कृ�ष�वदया �वभाग   

९४२०४१३२५५ 

 डॉ. �वजय मोरे,  

नोडल ऑ�फसर, 

कृ�ष�वदया �वभाग  

९४२२३७४००१ 

डॉ. ,शतल यादव, 

तां$%क अ'धकार)  

कृ�ष�वदया �वभाग  

८३७९९०११६० 
  

             

            मागील हवामान आठवडा सारांश 

(@दनांक ३०/१०/२०१९ ते ०५/११/२०१९)   हवामानाचे घटक 

हवामान पवूा/नमुान  

(@दनांक ०६/११/२०१९ सकाळी ८:३० पासनू १०/११/२०१९ 

सकाळी ८:३० वाजेपयGत) 
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- - - - - - - पाऊस (,ममी) ३ ८ ११ १ ० 

- - - - - - - कमाल तापमान (अ.ंसे) ३५ ३४ ३२ ३१ ३१ 

- - - - - - - Jकमान तापमान (अ.ंसे) २५ २४ २४ २३ २३ 

- - - - - - - मेघा4छादन (ऑ5टा) ४ ३ २ ० १ 

- - - - - - - सकाळची सापेM आ2/ता ९० ९१ ९२ ८८ ८९ 

- - - - - - - दपुारची सापेM आ2/ता ८२ ८३ ८३ ८४ ८४ 

- - - - - - - वाNयाचा वेग (Jकमी/तास) २ १४ ५ ५ ६ 

- - - - - - - वाNयाची @दशा आ.प.ु आ.द.  आ.द. इ.प.ु  इ.प.ु 

हवामान पूवा/नुमान कृ�ष स�ला 

@दनांक ६ ते ८ नोOह1बर, २०१९ दरPयान तुरळक @ठकाणी हल5या QवRपा4या पाऊसाची श5यता असनू आकाश अंशत: मेघा4छा@दत राह
ल.  

“महा” चUVवादळा4या +भावामळेु पालघर आ*ण ठाणे JकनारपXी भागात वाNयाचा वेग ताशी ५० ते ६० Jक.मी. राहYयाची श5यता आहे. 

@दनांक ८ ते १४ नोOह1बर, २०१९ साठZ क$कण �वभागासाठZ पज/[यमानाचा �वQता\रत ]ेणी अंदाज हा सामा[यपेMा कमी राह
ल. सामा[य फरक वनQपती 

_नद̀शाकं (NDVI) नुसार ठाणे िज�eयामfये वनQपती _नद̀शाकं मfयम QवRपाचा आ*ण +मा*णत पज/[यमान _नद̀शाकं (SPI) नुसार मfयम ओलावा 

िQथती दश/�वYयात आल
 आहे. 

�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

इशारा  -- • भारतीय मौसम �व3ान �वभागाने �सा5रत केले6या पुवा7नुमानानुसार “महा” च<=वादळामुळे ठाणे िज6CयामDये Eदनाकं ६ 

नोFहGबर २०१९ रोजी बहुतांश Eठकाणी हलJया ते मDयम KवLपाMया पज7NयवOृट)ची आQण तुरळक Eठकाणी जोरदार 

पज7NयवOृट)ची शJयता असनू पालघर आQण ठाणे �कनारपTी भागात वाUयाचा वेग ताशी ५० ते ६० �क.मी. राहVयाची 

शJयता आहे.  

भात प5व 

अवQथा 

• Eदनांक ६ नोFहGबर २०१९ रोजी बहुतांश Eठकाणी हलJया ते मDयम KवLपाMया पज7NयवOृट)ची शJयता अस6याने.भात 

�पकाची कापणी २ ते ३ Eदवस पुढे ढकलावी तसेच कापणी केलेले भात सुरXYत Eठकाणी साठ�वVयाची FयवKथा करावी.  

• वादळाची ती[ता कमी झा6यानंतर पाऊसाचा अंदाज घेवून तयार झाले6या भात �पकाची सकाळMया वेळेस ज^मनीलगत 

कापणी व मळणी कLन भात सुरXYत Eठकाणी सुकVयासाठ_ पसLन ठेवावे. 

नागल
  प5व 

अवQथा 

• Eदनांक ६ नोFहGबर २०१९ रोजी बहुतांश Eठकाणी हलJया ते मDयम KवLपाMया पज7NयवOृट)ची शJयता अस6याने.नागल)  

�पकाची कापणी २ ते ३ Eदवस पुढे ढकलावी तसेच कापणी केलेले कणसे सुरXYत Eठकाणी साठ�वVयाची FयवKथा करावी.  

• वादळाची ती[ता कमी झा6यानंतर पाऊसाचा अंदाज घेवून तयार झाले6या नागल) �पकाची सकाळMया वेळेस कणसे �व`याने 

कापून उNहात वाळवून मळणी कLन साठवणूक करावी. 

भाजीपाला 

रोपवा@टका 

--  • नवीन लागवड केले6या फळ�पकांना तसेच भाजीपाला रोपांना काठ_चा आधार bयावा. सव7�कारMया फळबागा तसेच भाजीपाला 

लागवडीमधील पाVयाचा cनचरा करVयाची FयवKथा करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पmnका डॉ. बाळासाहेब सावंत क$कण कृ�ष �व%यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तo स,मती4या 

,शफारशीनुसारतयार कRन +सा\रत करYयात आल
. 

अpधक मा@हतीसाठZ नजीक4या कृषी �व%यापीठाचे क1 2 Jकंवा महाराqr शासनाचे कृषी अpधकार
 यां4याशी संपक/  करावा 

 


