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हवामान पवूा0नमुान कृ�ष स�ला 

Aदनांक ८ नोPह2बर, २०१९ रोजी तरुळक Aठकाणी हल6या QवRपा5या पाऊसाची श6यता असनू वाNया5या वेगामSये वाढ संभवते.  

“महा” चXYवादळा5या ,भावामळेु पालघर आ+ण ठाणे JकनारपZी भागात वाNयाचा वेग ताशी ५० ते ६० Jक.मी. राह[याची श6यता आहे. 
Aदनांक ८ ते १४ नोPह2बर, २०१९ साठ\ क%कण �वभागासाठ\ पज0]यमानाचा �वQता^रत _ेणी अदंाज हा सामा]यपेMा कमी राह
ल. सामा]य फरक वनQपती aनदbशांक 

(NDVI) नसुार पालघर िज�gयामSये वनQपती aनदbशांक मSयम QवRपाचा आ+ण ,मा+णत पज0]यमान aनदbशांक (SPI) नसुार मSयम ओलावा िQथती दश0�व[यात 

आल
 आहे. 

�पक अवQथा कृ�ष स�ला 

इशारा  -- • भारतीय मौसम �व8ान �वभागाने �सा:रत केले;या पुवा<नुमानानुसार “महा” चABवादळामळेु पालघर िज;GयामHये Iदनाकं ६ 

नोJहKबर २०१९ रोजी बहुतांश Iठकाणी हलOया ते मHयम PवQपाRया पज<SयवTृट)ची आVण तुरळक Iठकाणी जोरदार 

पज<SयवTृट)ची शOयता असनू पालघर आVण ठाणे �कनारपWी भागात वाXयाचा वेग ताशी ५० ते ६० �क.मी. राहYयाची 

शOयता आहे.  

भात प6व 

अवQथा 

• Iदनांक ६ नोJहKबर २०१९ रोजी बहुतांश Iठकाणी हलOया ते मHयम PवQपाRया पज<SयवTृट)ची शOयता अस;याने भात 

�पकाची कापणी २ ते ३ Iदवस पुढे ढकलावी तसेच कापणी केलेले भात सुर[\त Iठकाणी साठ�वYयाची JयवPथा करावी.  

• वादळाची ती^ता कमी झा;यानंतर पाऊसाचा अंदाज घेवून तयार झाले;या भात �पकाची सकाळRया वेळेस ज`मनीलगत 

कापणी व मळणी कQन भात सुर[\त Iठकाणी सुकYयासाठa पसQन ठेवावे. 

नागल
  प6व 

अवQथा 

• Iदनांक ६ नोJहKबर २०१९ रोजी बहुतांश Iठकाणी हलOया ते मHयम PवQपाRया पज<SयवTृट)ची शOयता अस;याने.नागल)  

�पकाची कापणी २ ते ३ Iदवस पुढे ढकलावी तसेच कापणी केलेले कणसे सुर[\त Iठकाणी साठ�वYयाची JयवPथा करावी.  

• वादळाची ती^ता कमी झा;यानंतर पाऊसाचा अंदाज घेवून तयार झाले;या नागल) �पकाची सकाळRया वेळेस कणसे �वbयाने 

कापून उSहात वाळवून मळणी कQन साठवणूक करावी. 

भाजीपाला 

रोपवाAटका 

-- • नवीन लागवड केले;या फळ�पकांना तसेच भाजीपाला रोपांना काठaचा आधार dयावा. सव<�कारRया फळबागा तसेच भाजीपाला 

लागवडीमधील पाYयाचा eनचरा करYयाची JयवPथा करावी. 

सदर कृ�ष स�ला पnoका डॉ. बाळासाहेब सावंत क%कण कृ�ष �व&यापीठ, दापोल
 येथील �ामीण कृ�ष मौसम सेवा योजनेतील तp स-मती5या 

-शफारशीनुसारतयार कRन ,सा^रत कर[यात आल
. 

अqधक माAहतीसाठ\ नजीक5या कृषी �व&यापीठाचे क2 3 Jकंवा महाराrs शासनाचे कृषी अqधकार
 यां5याशी सपंक0  करावा 

 


