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,

व

व

.05-10-2020
हवामान व पर्जन्यमान : राज्यात दि.11 ,र्ून 2020 रोर्ी मान्सूनचे आगमन झाले. दि.१6 र्ून ,२०२० पयंत
मान्सूनने संपूर्ज महाराष्ट्र व्यापला. राज्यात अहवाल कालावधीत बहु तांश दवभागात आकाश

: ढगाळ होते.

बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंि झाली.
व

व

व

व

.

पर्जन्यमान (2020)
दि.1 र्ून ते 05

कालावधीमधील राज्यातील सरासरी पाऊस 1015.7 दम.मी. असून दि.05

, 20२० पयंत 1103.1 दम.मी. म्हर्र्ेच सरासरीच्या 108.6 टक्के पाऊस झाला. मागील वर्षी
दि.05.10.2019 अखेर 1210.1 दम.मी. म्हर्र्ेच सरासरीच्या 119.1 टक्के पाऊस झाला.
राज्यात दि.1 र्ून ते 05

, २०२० अखेरीस सरासरीच्या तूलनेत प्रत्यक्ष पडलेल्या पावसानुसार

(प्रागदतक) दर्ल्याची वगजवारी खालीलप्रमार्े आहे .
अ.क्र.

पर्जन्यमान टक्केवारी

दर्ल्हे संख्या

दर्ल्यांची नावे

1

0 ते 25 %

0

---

2

25 ते 50 %

0

---

3

50 ते 75 %

1

नंिुरबार

4

75 ते 100 %

9

रायगड, नादशक, पुर्े, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती,
यवतमाळ, वधा, चंद्रपूर.

5

100 % पेक्षा र्ास्त

24

िार्े,

रत्नादगरी,

ससधुिुगज,

पालघर,

धुळे,

र्ळगांव,

अहमिनगर, सोलापूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाि,
र्ालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाि, नांिेड, परभर्ी,
सहगोली, बुलढार्ा, वादशम, नागपूर, भंडारा, गोंदिया,
गडदचरोली.

राज्यात दि.05

, 2020 अखेर पर्जन्यमान सरासरीच्या तूलनेत एकूर् 355 तालूक्यांपैकी 2

तालूक्यांत 25 ते 50 %, 19 तालूक्यात 50 ते 75 %, 91 तालूक्यात 75 ते 100% तर 243 तालूक्यात 100 %
पेक्षा र्ास्त पाऊस झाला आहे .
पर्जन्यमान तपदशल (दम.मी) दि.05.10.2020 अखेर

दकड व रोगराज्यात काही दिकार्ी ज्वारी व मका दपकावर लष्ट्करी अळीचा, भात दपकावर
दपवळ्या खोडदकडीचा व
बीटल,

व

,

,

, सोयाबीन दपकावर गडज ल

, खोडमाशी व तंबाखुवरील पाने खार्ाऱ्या अळीचा, कापूस दपकावर

, गुलाबी

बोंड अळी, रस शोर्षर्ाऱ्या दकडींचा प्रािु भाव दिसून आला.
दि.01.10.2020 अखेरच्या माहे , ऑगस्ट-2020 व सप्टे बर २०२० मध्ये अदतवृष्ट्टी / वािळी वारे व पुरामुळे
बादधत झालेल्या क्षेत्राच्या प्राथदमक अहवालानुसार 24 दर्ल्हयातील 8,99,961 हे ., क्षेत्र बादधत झाले आहे.
यामध्ये भात, भुईमूग, सोयाबीन, तूर, कापूस, ज्वारी,
ई,

,

, हळि, ऊस, मका,

,

,

,

,

, भार्ीपाला इ. दपकांचा समावेश आहे .

खरीप हं गाम 2020-21 दपक पेरर्ी राज्यात खरीप दपकांचे सरासरी क्षेत्र (ऊस वगळू न) 141.98 लाख हेक्टर असून दि.05

, 2020

अखेर 143.82 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (101.30%) पेरर्ी झाली आहे . तसेच राज्यात खरीप दपकांचे ऊस दपकासह
सरासरी क्षेत्र 151.33 लाख हेक्टर असून 145.42 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (96.09%) पेरर्ी/लागवड झाली आहे.
मागील वर्षी दि.27.09.2019 रोर्ी संपर्ाऱ्या सप्ताहाअखेर राज्यातील ऊस दपकासह पेरर्ी क्षेत्र 142.41 लाख
हे. (94.11%) तर ऊस दपक वगळू न पेरर्ी क्षेत्र 140.95 लाख हे. (99.28%) होते.
खरीप हं गाम 2020-21 दपक पदरस्स्थती राज्यात भात दपक फुटवे फुटर्े, फुलोरा तर काही दिकार्ी िार्े भरर्ेच्या तर काही दिकार्ी हळवे भात
दपक पक्वतेच्या अवस्थेत आहे . नागली दपक वाढ ते फुटवे फुटण्याच्या अवस्थेत आहेत. बार्री दपक िार्े भरर्े ते
पक्वतेच्या अवस्थेत असून काढर्ी प्रगतीपथावर आहे . मूग व उदडि दपके शेंगा पक्वतेच्या अवस्थेत असून
काढर्ीची कामे अंदतम टप्प्यात आहे. सोयाबीन व भुईमूग दपके शेंगा लागर्े ते शेंगा पक्वतेच्या अवस्थेत असून,
काढर्ी सुरु आहे . कापूस दपक पाते धरर्े ,फुले लागर्े ते बोंडे लागण्याच्या तर काही दिकार्ी बोंडे उमलण्याच्या
अवस्थेत असून वेचर्ीस सुरुवात झाली आहे . ज्वारी दपक िार्े भरर्े ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहे . सुयफ
ज ु ल दपक
फुलोरा ते िार्े भरर्ेच्या अवस्थेत असून, काही दिकार्ी काढर्ी सुरु आहे . मका कर्से लागर्े, िार्े भरर्े ते
पक्वतेच्या अवस्थेत असून, काढर्ी सुरु आहे. तूर दपक फांद्या फुटर्ेच्या तर काही दिकार्ी फुलोऱ्याच्या अवस्थेत
आहे .
खरीप हं गाम सन-2020-21 मधील राज्यस्तदरय पेरर्ी क्षेत्र (लाख हे .) व टक्केवारी (दि.05.10.2020 अखेर)

खरीप हं गाम सन-2020-21 मधील पेरर्ी क्षेत्राचा सरासरी पेरर्ी क्षेत्राशी तुलनात्मक तक्ता

खरीप हं गाम सन-2020-21 मधील दवभागदनहाय पेरर्ी क्षेत्राचा तुलनात्मक तक्ता (ऊस दपकासह) (क्षेत्र लाख हे .)

हंगाम-2020-21
व

व

दवभाग

.

दपक पदरस्स्थती

कोकर् दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश
व

पाऊस झाला.

: ढगाळ होते. बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम

खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 4.42 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 3.93 लाख

हेक्टर क्षेत्रावर (88.91%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात हळवे व दनम गरवे भात दपक
अवस्थेत

व

व

नाचर्ी दपक फुटवे फुटण्याच्या

.

व

व

व

आहे .

अवस्थेत आहे . कडधान्ये व तेलदबया दपके वाढ ते फुलोरा अवस्थेत

आहेत.
दकड व रोग दवभागात काही दिकार्ी भात दपकावर

व

या रोगाचा प्रािु भाव आढळू न आला. दकड दनयंत्रर्ा

, गािमाशी व लष्ट्करी अळी या दकडींचा तर करपा
एकास्त्मक कीड व्यवस्थापनाबाबत र्नर्ागृती मोदहम

राबदवण्यात येत आहे .
नादशक दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश

: ढगाळ होते. बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम

स्वरुपाचा पाऊस झाला.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 21.19 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 20.37

लाख हेक्टर क्षेत्रावर (96.12%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात

व

. तूर व

नागली दपके वाढीच्या अवस्थेत आहे त. मका दपक कर्से लागर्े ते िार्े भरर्ेच्या अवस्थेत आहे. सोयाबीन दपक
शेंगा पक्वतेच्या

अवस्थेत

. मूग व उडीि दपके काढर्ी
. भुईमूग दपक शेंगा पक्वतेच्या

,

व

अवस्थेत आहे. कापूस बोंडे लागर्े ते भरर्ेच्या अवस्थेत

असून, काही दिकार्ी वेचर्ीस सुरुवात झाली आहे . ज्वारी दपक िार्े भरर्े ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहे . सुयजफुल
व कारळा दपके फुलोरा अवस्थेत आहेत. बार्री दपक काढर्ी अंदतम टप्प्यात आहे . तीळ दपक िार्े भरर्े ते
पक्वतेच्या अवस्थेत आहे .
दकड व रोग दवभागात कापूस दपकावर गुलाबी बोंड अळी, रस शोर्षर्ाऱ्या दकडींचा, ज्वारी व मका दपकावर लष्ट्करी
अळीचा,

व

व

प्रािु भाव दिसून आला.

पुर्े दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश

: ढगाळ होते. तसेच बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम

स्वरुपाचा पाऊस झाला.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 8.67 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 11.99

लाख हेक्टर क्षेत्रावर (138.27%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात मुग व उडीि दपकाची काढर्ीची कामे पुर्ज झाली
. बार्री दपक काढर्ीची कामे अंदतम टप्प्यात आहे. मका दपक िार्े पक्वतेच्या अवस्थेत असून, काही
दिकार्ी काढर्ीची कामे सुरु आहे त. भात दपक दनसवर्ेच्या ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहे. तूर दपक फांिया फुटर्े,

फुलोरा तर काही दिकार्ी शेंगा लागर्ेच्या अवस्थेत आहे . भुईमूग दपक शेंगा भरर्ेच्या अवस्थेत आहे . सोयाबीन
शेंगा पक्वतेच्या अवस्थेत असून काढर्ीची कामे सुरु आहेत. कापूस दपक फुले ते बोंडे लागर्ेच्या अवस्थेत
आहे . सुयजफूल दपक िार्े भरर्ेच्या अवस्थेत आहे .
दकड व रोग दवभागात

व

,

अळी, रस शोर्षर्ाऱ्या दकडींचा,

व

व

व

, कापूस दपकावर गुलाबी बोंड
प्रािु भाव दिसून आला.

हंगाम-2020-21
व

व
व

.

व

,

.

व

ई,

व

व

-1916 . व 1385

.

कोल्हापूर दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश

: ढगाळ होते. बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम तर

तुरळक दिकार्ी र्ोरिार स्वरुपाच्या पावसाची नोंि झाली.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 8.03 लाख हेक्टर असून दि.05
हेक्टर क्षेत्रावर (100.58%) पेरर्ी झाली आहे .
व

व भात दपक

व

, २०२० अखेर 8.08 लाख
व

,

. दनम गरवे व गरवे भात दपक िार्े दनसवर्ेच्या ते काढर्ीच्या अवस्थेत आहे . नागली दपक

फुटवे फुटण्याच्या ते पोटरीच्या अवस्थेत आहे . लवकर पेरर्ी झालेले ज्वारी दपक िार्े भरर्े ते पक्वतेच्या अवस्थेत
तर उवजरीत दपक िार्े भरर्ेच्या अवस्थेत आहे . मका दपक िार्े भरर्ेच्या तर काही दिकार्ी िार्े पक्वतेच्या
अवस्थेत आहे. मूग, उडीि व घेवडा दपके पक्वतेच्या अवस्थेत असून, काढर्ीची कामे पुर्जत्वाकडे आहेत. सोयाबीन,
बार्री व भुईमूग दपकांची काढर्ीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. आडसाली ऊस फुटवे ते वाढीच्या अवस्थेत आहे .
गळीतास र्ार्ारा ऊस र्ोमिार वाढीच्या अवस्थेत आहे . पोर्षक पर्जन्यमान असल्याने ऊसाची वाढ समाधानकारक
आहे .
दकड व रोग दवभागात काही दिकार्ी भात दपकावर काही दिकार्ी दनळे भुग
ं ेरे या दकडींचा प्रािु भाव दिसून आला.
औरंगाबाि दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात बहु तांश दिकार्ी आकाश

: ढगाळ होते. काही दिकार्ी हलक्या ते

मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची नोंि झाली.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 20.23 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 20.31

लाख हेक्टर क्षेत्रावर (100.40%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात बार्री दपक पक्वतेच्या अवस्थेत असून, काढर्ीची
कामे सुरु झाली आहे त. मका दपक पक्वतेच्या अवस्थेत असून काढर्ी सुरु आहे . सोयाबीन दपक शेंगा भरर्े ते
पक्वतेच्या अवस्थेत असून, काही दिकार्ी काढर्ीस सुरुवात झाली आहे . उडीि व मूग दपकांची काढर्ीची कामे

पुर्ज झाली आहेत. कापूस दपक फुले, बोंडे लागर्े ते बोंडे भरर्ेच्या

अवस्थेत

आहे . भुईमूग दपक शेंगा लागर्े ते शेंगा भरर्ेच्या अवस्थेत आहे . तूर दपक फांिया फुटण्याच्या अवस्थेत आहे . दपक
पदरस्स्थती समाधानकारक आहे .
दकड व रोग दवभागात काही दिकार्ी मका दपकावर लष्ट्करी अळीचा, कापूस दपकावर

,

प्रािु भाव दिसून आला.
लातूर दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश

: ढगाळ होते. बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम

स्वरुपाच्या पावसाची नोंि झाली.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 27.94 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 28.76

लाख हेक्टर क्षेत्रावर (102.92%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात ज्वारी व बार्री दपके पक्वतेच्या अवस्थेत असून
काही दिकार्ी कर्सांना कोंब फुटत आहेत. सोयाबीन दपक शेंगा लागर्े ते पक्वतेच्या अवस्थेत
व

आहे . मका दपक कर्से लागर्े ते पक्वतेच्या अवस्थेत आहे . मूग व

उडीि दपकांची काढर्ीची कामे पुर्ज झाली आहे त. कापूस दपक पाते व फुले लागर्ेच्या अवस्थेत आहे . तूर दपक
वाढीच्या अवस्थेत आहे .
दकड व रोग दवभागात काही दिकार्ी सोयाबीन दपकावर काही दिकार्ी करपा रोग तसेच गडज ल बीटल, खोडमाशी या
दकडींचा, कापूस दपकावर गुलाबी बोंड अळी, अमेदरकन बोंड अळी व रस शोर्षर्ाऱ्या दकडींचा प्रािु भाव दिसून
आला.

अमरावती दवभाग
हवामान- अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश

: ढगाळ होते. काही दिकार्ी हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या

पावसाची नोंि झाली.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 32.24 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 31.16

लाख हेक्टर क्षेत्रावर (96.66%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात कापूस दपक फुले लागर्े ते बोंडे धरर्ेच्या अवस्थेत
व

आहे त. मूग व उडीि दपकांची काढर्ी

.

सोयाबीन दपक शेंगा पक्वतेच्या अवस्थेत असून काढर्ीची कामे सुरु आहेत. तूर दपक वाढीच्या अवस्थेत आहे . तूर
व कापूस दपकांमध्ये आंतरमशागतीची कामे सुरु आहेत. दपक पदरस्स्थती समाधानकारक आहे .

दकड व रोग दवभागात काही दिकार्ी सोयाबीन दपकावर तंबाखुवरील पाने खार्ारी अळी, उं ट अळी, खोडमाशी व
गडज ल बीटल, ज्वारी दपकावर लष्ट्करी अळीचा, कापूस दपकावर रस शोर्षर्ाऱ्या दकडींचा,

,

गुलाबी बोंड अळीचा प्रािु भाव दिसून आला.
हंगाम-2020-21
व

व

.

नागपूर दवभाग
हवामान - अहवाल कालावधीत दवभागात आकाश

: ढगाळ होते. बहु तांश दिकार्ी हलक्या ते मध्यम

स्वरुपाच्या पावसाची नोंि झाली.
खरीप हं गाम-2020-21
दवभागात खरीप दपकाखालील सरासरी क्षेत्र 19.26 लाख हेक्टर असून दि.05

, २०२० अखेर 19.24

लाख हेक्टर क्षेत्रावर (99.88%) पेरर्ी झाली आहे . दवभागात भात दपक फुटवे ते लोंबी अवस्थेत आहे . कापूस
दपक फुले लागर्े ते बोंडे धरर्ेच्या अवस्थेत तर मका दपक कर्से धरर्ेच्या अवस्थेत आहे . सोयाबीन दपक शेंगा
भरर्ेच्या अवस्थेत असून काही दिकार्ी काढर्ीस सुरुवात झाली आहे . तूर दपक वाढीच्या अवस्थेत आहे . ज्वारी
दपक कर्से लागर्े ते िार्े भरर्ेच्या अवस्थेत आहे . भुईमूग दपक आऱ्या सुटर्े तर काही दिकार्ी शेंगा धरर्ेच्या
अवस्थेत आहे . तीळ दपक फुलोरा ते बोंडे भरर्ेच्या अवस्थेत आहे .
दकड व रोग दवभागात कापूस दपकावर गुलाबी बोंड अळी,

, रस शोर्षर्ाऱ्या दकडींचा,

व

, भात दपकावर दपवळी खोडदकड, गािमाशी व तुडतुडे या दकडींचा तर करपा आदर् कडा करपा
या रोगांचा, सोयाबीन दपकावर तंबाखुवरील पाने खार्ारी अळी, उं ट अळी, गडज ल बीटल,

व खोडमाशी

दकडींचा प्रािु भाव दिसून आला.

मुख्य सांस्ख्यक,
कृदर्ष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,
पुर्े - ४११ ००१.

