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हवामान सारांश /इशारा 
हवामान अंदाज  ादे शक हवामान क , मुंबई यां याकडून ा त झाले या हवामान अंदाजानुसार ठाणे िज यात दनांक १६ 

ते १८ म,े २०२१ दर यान िज यातील तुरळक ठकाणी हल या ते म यम व पा या पाऊसाची श यता 
असून दनांक १७ ते १८ म,े २०२१ दर यान ३१ ते ३४ क.मी. ती तास इत या वेगाने वारे वाह याची 
श यता आहे तसेच पुढ ल पाच दवस आकाश ढगाळ राह ल.  

इशारा अरबी समु ात तयार झाले या कमी दाबा या े ाचे पांतर दनांक १६ मे २०२१ रोजी  च वादळात होणार 
असून या वादळा या भावामळेु दनांक १७ मे, २०२१ दर यान ठाणे  िज यातील तुरळक ठकाणी जोरदार 
पाऊसाचा इशारा दे यात आला आहे.  

व ता रत ेणी 
अंदाज  

व ता रत ेणी अंदाजानसुार (ईआरएफएस) कोकण वभागात दनांक १९ ते २५ मे, २०२१ दर यान पाऊस 
सरासर पे ा जा त राह याची श यता आहे. 

हवामान अंदाजावर आधार त कृ ष स ला 
पक अव था कृ ष स ला 

सामा य स ला --  दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता सव क टकनाशके फवारणी आ ण 
खतांची मा ा देणे पुढे ढकलावी. तसेच प व पकांची आ ण तयार फळांची काढणी 
क न सुर त ठकाणी साठवणूक करावी. नवीन लागवड केले या फळझाडांना, केळी 
पकांना तसेच भाजीपाला, फूल पकांना काठ चा आधार यावा.  

वशेष स ला --  दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता घराभोवतीच े े  तपासाव ेआ ण 
घराला धोका संभवत असलेल  झाडे कंवा फां या कडून टाका यात तसेच प या या 
पा याचा अ त र त साठा क न ठेवावा. जनावरां या गो याची डागडुगी क न यावी. 
वा या या वेगाचा अंदाज घेवून जनावरांना सुर त ठकाणी हलवावे.  



आबंा फळधारणा  दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता तयार आंबा फळांची वर त 
काढणी करावी आ ण फळे सुर त ठकाणी ठेवावीत. तसेच झाडां या वाळले या 
रोगट फां या काढून टाका यात आ ण कापेले या भागावर बोड पे ट लावावी. 

 वा या या वेगाम ये वाढ सभंवत अस याने नवीन लागवड केले या आंबा रोपांना 
काठ चा आधार दे यात यावा. 

चकू फुलोरा ते 
फळधारणा  

 वा या या वेगाम ये वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या चकू  रोपांना 
काठ चा आधार दे यात यावा. 

 दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता तयार चकू फळांची व रत 
काढणी करावी आ ण फळे सुर त ठकाणी ठेवावीत.  

 चकू बागेम ये पावसा यापूव  घे यात येणार  बुरशीनाशकाची फवारणी पुढे ढकलावी.  
 मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता चकू बागेतील अ त र त पा याचा नचरा 
हो याची यव था करावी. 

केळी  फुलोरा ते 
फळधारणा 

 वा या या वेगाम ये वाढ संभवत अस याने केळी या झाडांना आधार दे यात यावा. 
 दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता तयार प व घडांची व रत काढणी 
करावी आ ण सुर त ठकाणी ठेवावीत.  

 मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता केळी बागेतील अ त र त पा याचा नचरा 
हो याची यव था करावी. 

नारळ  फळधारणा   वा या या वेगाम ये वाढ संभवत अस याने नवीन लागवड केले या रोपांना काठ चा 
आधार दे यात यावा. 

 नारळ बागेम ये पावसा यापूव  घे यात येणार  बुरशीनाशकाची फवारणी पुढे ढकलावी.  
 मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता नारळ बागेतील अ त र त पा याचा नचरा 
हो याची यव था करावी. 

उ हाळी भात  प वता   दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता उ हाळी भाताची ८० ट के 
प रप वतेला कापणी क न लगेच मळणी क न सुर त ठकाणी धा य 
वाळ व यासाठ  ठेवावे. लगेच मळणी करणे श य नस यास कापणी केलेले भात 
सुर त ठकाणी वाळ व यासाठ  पस न ठेवाव.े 

भाजीपाला  रोपवा टका   दनांक १६ ते १८ मे २०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता भाजीपाला पकां या पेरणीची कामे 
पुढे ढकलावी. मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता पेरणी केले या भाजीपाला 
रोपवाट केतील अ त र त पा याचा नचरा हो याची यव था करावी. 

पशुधन  --  दनांक १४ ते १८ मे २०२१ दर यान िज यातील तुरळक ठकाणी वजे या कडकडाट 
आ ण मेघगजनेसह, वा या या वेगासह पाऊसाची श यता वतवल  अस याने गाई, 
हैशी इ. जनावरे झाडाखाल  न बांधता सुर त ठकाणी बांधावेत.  

 दनांक १६ ते १८ म े२०२१ दर यान च वादळाची श यता अस याने सोसा या या 
वा यासह मुसळधार पाऊसाची श यता ल ात घेता जनावरांना बाहेर चरावयास सोडू 
नये.  

 जनावरांच ेखा य जसे भाताचा पडा, काड इ याद  सुर त ठकाणी साठवून ठेवावी. 
कुकुटपालन   --  दनांक १४ ते १७ मे २०२१ दर यान िज यातील तुरळक ठकाणी वजे या कडकडाट 

आ ण मेघगजनेसह, वा या या वेगासह पाऊसाची श यता वतवल  अस याने 
कुकुटपालन शेड या सभोवताल बारदान कंवा गोणपाट बांधावे.    

म छ मार    अरबी समु ात तयार झाले या कमी दाबा या े ाचे पातंर च वादळात हो याची 



श यता वत व यात आल  असून अरबी समु  खवळले या ि थतीत अस याने 
म छ मार बांधवानी दनांक १८ मे २०२१ पयत मासेमार साठ  समु ात जावू नये. 

सदर कृ ष स ला प का डॉ. बाळासाहेब सावंत क कण कृ ष व यापीठ, दापोल  येथील ामीण कृ ष मौसम सेवा योजनेतील 
त  स मती या शफारशीनुसार तयार क न सा रत कर यात आल . 

अ धक मा हतीसाठ  नजीक या कृषी व यापीठाच ेक  कंवा महारा  शासनाच ेकृषी अ धकार  यां याशी संपक करावा. 

 
 


