
 
 

ImÀjnI ImemhØ \nÀt±iI _pÅän³ FdWmIpfw PnÃ 
{]hN\ Imebfhv 06.8.2022  apXÂ 10.8.2022 hsc 

tIcf ImÀjnI kÀÆIemime 
ImÀjnI ImemhØm imkv{X]T\ hn`mKw, 

A{KnIÄ¨À tImtfPv, shÅm\n¡cbpw 
 C´y ImemhØm hIp¸pw kwbpIvXambn X¿mdm¡p¶Xv 

 
F.F.Fkv _pÅän³ \¼À 31/2022,(62) shffnbmgv¨   Xo¿Xn: 05/8/2022 

 
      1. ASp¯ 5 Znhkt¯¡pÅ  C´y³ ImemhØm hn`mK¯nsâ ImemhØm {]hN\w: 

ImemhØm LSI§Ä 06.08.2022 07.08.2022 08.08.2022 09.08.2022 10.08.2022 
ag  (anÃn.aoäÀ) 25 18 18 15 20 
DbÀ¶  Xm]\ne (°C)  27 28 29 29 29 
Ipdª Xm]\ne (°C)  24 24 24 23 23 
IqSnb   A´co£ BÀ{ZX  (%) 96 96 96 96 96 
Ipdª A´co£ BÀ{ZX (%) 90 90 90 90 90 
ImänsâthKX(IntemaoäÀ/aWn¡qÀ) 8 8 8 8 6 
Imänsâ Zni (Un{Kn) 250 270 290 270 270 
taLhym]vXn (HIvS) 8 8 8 8 8 

 
ASp¯ A©v Znhkt¯¡pÅ agbpsS {]hN\w 

2022 BKkväv 06 2022 BKkväv 07 2022 BKkväv 08 2022 BKkväv 
09 

2022 BKkväv 10 

kmam\yw t`Zs¸« ag kmam\yw t`Zs¸« ag kmam\yw t`Zs¸« ag t\cnb ag kmam\yw t`Zs¸« ag 

 

            2: hnf ]cn]me\¯n\pÅ ImÀjnI \nÀt±i§Ä (RRS Vyttila) 
3. hnf ]cn]me\¯n\pÅ s]mXp\nÀt±i§fpw ImÀjnI \nÀt±i§fpw 

െപാ� നി�േദശ��: ഇടി മി�ലി� സാധ�തയ��തിനാ� ഈസമയ�ളി� കഴിവ�ം കാ�ഷിക #വ�$ന�ളി� 
ഏ�െ&ടാതിരി(ക. വള#േയാഗം, കീടനാശിനി #േയാഗം മ�തലായ വിള സംര-ണ മാ�ഗ�� താ�/ാലികമായി 
നിറ�$ി വയ്(ക. ക2കാലികെള �റസ3 ായ സ4ല�ളി� െക5ിയിട� ��ം, േമയാ6 വിട� ��ം  ഒഴിവാ(ക. അവെയ  
സ�ര-ിതമായ സ4ല�ളി� പാ�&ി(ക. െവ�െ/5് ഉ� സ4ല�ളി� നീ�വാ�:  സൗകര���  ഉറ&� വ<=ക.  

hnfIÄ 
tcmK 

IoS§Ä ImÀjnI/ ayKkwc£W \nÀt±i§Ä 

 
െനല> ്   -വിരി&് -ചി�&് 

െപാ5� � പ<വം 

 
@ഷിയിട�ളി� െവ�െ/5്  ഒഴിവാ(�തിന് പാട�ളിെല എല> ാ ജലനി�ഗമന ചാല�കള�ം 
�റ�ിട� ക. 

വാഴ 
വാഴയ്/് താ��കാ� ന�കി സംര-ി(ക. വാഴേ$ാ5�ളി� െവ�െ/5്  ഒഴിവാ(�തിന് 
ചാല�ക� കീറി നീ�വാ�:ാസൗകര�ം ഉറ&ാ(ക.  

 
പ:/റിക� 

കാCി� സാധ�തയ��തിനാ� പ:/റി പDല�ക� ബലെ&ട� =ക  .വിളെവട� /ാ6 പാകമായ 
പഴ�ള�ം, പ:/റികള�ം എFയ�ം െപെ5�് തെ� വിളെവട� (ക  .െവ�െ/5്   
ഒഴിവാ(�തിന് ചാല�ക� കീറി നീ�വാ�:ാസൗകര�ം ഉറ&ാ(ക. 

മG� @ഷി 
മG� @ഷി നട=� ക�ഷക� Hള�� കവിെIാഴ� കി മ�സ�ം നഷ്ടമാH�ത് 
ഒഴിവാ/ാ6 Hള$ിെല െവ�$ിെJ സംഭരണേശഷിയ്/് അ�സരി:് െവ�ം 
Lമീകരി(ക. 

Mഗസംര-ണം  
(CAADECCS, KVASU, Mannuthy). 

േകാഴിN5ിെല അറയ്/െപാടി  ഇടയ്( ഇള/ിെകാട� (കയ�ം േവOിവ�ാ� പ�തിയ 

അറയ്/െപാടി  ഇ5� െകാട� (കയ�ം േവണം. േകാഴിP5ി� മഴ:ാC� ഉ�ി� വീഴാതിരി/ാ6  
േമ�Nരയ�െട ചായ് വ് നീ5ിെകാട� /ണം . 

 

ImemhØm Adnbn v̧: PnÃbnÂ kmam\yw t`Zs¸«  agbv¡pw Häs¸« Øe§fnÂ iIvXamb agbv¡pw �����. 
tIcf¯nÂ icmicntb¡mÄ IqSpXÂ ag e`n¡m³ km[yX. 

   


