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AAS No. 61/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:02.08.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 
2022 

ആഗസ്റ്റ്   03 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   04 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   05 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   06 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   07 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 90 70 30 20 20 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 27 29 29 31 32 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 21 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത(%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 93 93 93 93 93 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
8 20 18 8 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 270 270 270 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 8 8 8 8 8 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്്പ 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   02 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   03 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   04 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   05 

2022 

ആഗസ്റ്റ്   06 

ശക്തവുും 

അതിശക്തവുമായ 

മഴ 

ശക്തവുും 

അതിശക്തവുമായ 

മഴ 

ഒറ്റപ്പെട്ട 

ശക്തമായ മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

നനരിയതുും 

സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ 

മഴ 

 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിപ്പെ കാൊവസ്ഥ റിനൊർട്്ട പ്രകാരും, പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ ശക്തമായ  മഴ 

െേിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയിൽ അനുേവപ്പെട്ട കൂടിയ താരനിെ 34.5  ഡിപ്ഗീ പ്പസെ്് യയസ് 

ആയിരുന്നു.  
 

ഇന്ത്യ കാൊവസ്ഥ വകുെിന്പ്പറ  അടുത്ത 5 ദിവസപ്പത്ത കാൊവസ്ഥ പ്രവചനും 

അനുസരിച്്ച പ്പകാല്ലും ജില്ലയിൽ   2022 ആഗസ്ത ് 02  നുും 03  നുും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥെങ്ങളിൽ 

ശക്തവുും അതിശക്തവുമായ  മഴയ്്ുും ( ഓറഞ്ച ്  അപ്പെർട് ), ആഗസ്ത ് 04 ന ് ഒറ്റപ്പെട്ട 

ശക്തമായ മഴയ്്ുും (മഞ്ഞ അപ്പെർട് ), ആഗസ്ത ്05   നുും 06   നുും നനരിയതുും സാമാനയും 

നേദപ്പെട്ടതുമായ മഴയ്്ുും (രച്ച അപ്പെർട് ) സാധ്യത. വരുും ദിവസങ്ങളിൽ 

നമഘാവൃതമായ കാൊവസ്ഥയ്്ുും  മണി്ൂറിൽ 20 കിനൊമീറ്റര് വപ്പര നവഗതയിൽ 

വീശി അടിനച്ച്ാവുന്ന കാറ്റിനുും സാധ്യതയുണ്ട്.   കൂടിയ താരനിെ     32                0c 

വപ്പരയുും കുറഞ്ഞ താരനിെ   21       0c വപ്പരയുും ആകാൻ സാധ്യത.  
 

 30  -   മത ് കാൊവസ്ഥ ആഴ്ചയുപ്പട (23.07.2022 to 29.07.2022) NDVI നീരീക്ഷണ ഫെപ്രകാരും 

ജില്ലയിപ്പെ വിളകളുപ്പട ഊർജ്ജസ് സാമാനയും നേദപ്പെട്ട നിെയിൊണ്. മിനിസ്പ്ടി ഓഫ് 

ഏർത് സയൻസിന്പ്പറായുും ഐ. എും. ഡിയുപ്പടയുും SPI ഇൻഡക്സ ് ഫെപ്രകാരും കഴിഞ്ഞ  

2022 ജൂൺ 30 മുതൽ 2022 ജൂലെ 27 വപ്പര ജില്ലയിൽ നനരിയ വരണ്ട അവസ്ഥയാണ ്

അനുേവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. 
 

റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

മഴ തുടരുന്ന സാഹചരയത്തിൽ താഴ്ന്ന പ്രനദശങ്ങൾ, നദീതീരങ്ങൾ, ഉരുൾപ്പരാട്ടൽ-

മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മെനയാര പ്രനദശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥെങ്ങളിെുള്ളവർ 

അതീവ ജാപ്ഗത രുെർനത്തണ്ടതാണ്. 

വരുും ദിവസങ്ങളിെുും ശക്തവുും അതിശക്തവുമായ മഴയ്്ുും  കാറ്റിനുും നമാശും 

കാൊവസ്ഥയ്്ുും സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ കൃ്ിയിടങ്ങളിപ്പെ പ്പവള്ളപ്പ്ട്്ട 

ഒഴിവാ്ുന്നതിന്  എല്ലാ ജെനിർഗമന ചാെുകളുും തുറന്നിടുകയുും  താങ്ങു നൽകി 

നിർനത്തണ്ട വാഴ, രച്ച്റി തുടങ്ങിയ വിളകൾ്് താങ്ങുകൾ നൽകി 

സുംരക്ഷി്ുകയുും രച്ച്റി രന്ത്െുകൾ ബെപ്പെടുത്തുകയുും പ്പചയ്യുക. 

 വളപ്രനയാഗും, കീടനാശിനി പ്രനയാഗും, നടീൽ  തുടങ്ങിയ കാർ്ിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

കാൊവസ്ഥ അനുകൂെമാകുന്നത് വപ്പര മാറ്റി പ്പവ്ുക. 
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കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

രച്ച്റി   

 ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചരയത്തിൽ   രച്ച്റി  

വിളകളിൽ  നരാഗും വയാരന  സാധ്യത കൂടുതെുള്ളതിനാൽ 

ശരിയായ നീർവാർച്ചാ സൗകരയും ഉറൊന്ണ്ടതുണ്ട്. 

  രാകമായ രഴും രച്ച്റി വിളകളുപ്പട  വിളപ്പവടുെ ്

നടത്തുകയുും പ്പചയ്യുക. 

 നരാഗനഹതു്ളായ കുമിളുകപ്പളയുും ബാക്റ്റീരിയകപ്പളയുും 

നിയപ്ന്ത്ി്ുന്നതിനായി  മഴ കുറഞ്ഞ ് പ്പവള്ളപ്പ്ട്്ട മാറുന്ന 

മുറയ്്് കൃ്ിയിടങ്ങളിൽ ബ്ലീച്ചിങ് രൗഡർ കിഴി പ്പകട്ടി  

ഇടുകനയാ  അപ്പല്ലങ്കിൽ വിതറുകനയാ പ്പചനയ്യണ്ടതാണ്.  

  കൂടാപ്പത ലപ്ടന്ാപ്പഡർമ സമ്പു്് ടീകരിച്ച ചാണകവുും 

ഇട്ടു പ്പകാടു്ുക.  

 പ്പവള്ളപ്പ്ട്ടുണ്ടായ സ്ഥെങ്ങളിൽ രുതുതായി 

കൃ്ിയിറ്ുന്നതിന ് മുൻര ് ഉറൊയുും കുമ്മായും മണ്ണിൽ 

നചർന്ണ്ടതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ബ്ലീച്ചിങ് രൗഡർ കിഴി 

മഴ്ാെ സുംരക്ഷണും കന്നുകാെികളിൽ  

 മഴ സമയത്്ത പ്പതാഴുത്തിപ്പെ പ്പവള്ളപ്പ്ട്ടിൽ അധ്ിക നനരും 

കന്നുകാെികൾ നി്ാനിടയായാൽ കുളമ്്പ ചീയൽ നരാഗും 

ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്പരാട്ടാസയും 

പ്പരർമഗ്നറ്റ് െയനിനയാ 20 % നഫാർമാെിൻ െയനിനയാ 

ഉരനയാഗിച്്ച ദിവസവുും 2  നനരും കുളമ്പു വൃത്തിയാ്ുക. 

 മഴ്ാെത്്ത കന്നുകുട്ടികളിൽ നയുനമാണിയ ബാധ് 

വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്പതാഴുത്തിപ്പെ നചാർച്ച 

രരിഹരി്ുകയുും പ്പവള്ളപ്പ്ട്്ട ഒഴിവാകുകയുും പ്പചയ്യണും  

 മഴ സമയത്്ത കന്നുകാെികളിൽ അകിട് വീ് നരാഗ 

സാധ്യത കൂടുതൊയതിനാൽ രാൽ കറന്ന നശ്ും ടിങ്ച്ചർ 

അയഡിൻ ൊയനിയിൽ  (Tincture iodine solution ) 

മുെ്ാമ്പുകൾ 7 പ്പസ്ൻഡ് നനരും മു്ി പ്പവ്ുക. 

 ബാഹയരരാദങ്ങളായ പ്പകാതുക,് കടിയീച്ചകൾ 

തുടങ്ങിയവയുപ്പട ഉരപ്ദവും തടയുന്നതിനായി ചാണക 

കുഴികളിൽ കുമ്മായും വിതറുക  

 കന്നുകാെികപ്പള ഉറെുള്ള നമൽ്ൂരയ്്ടിയിൽ 

രാർെി്ുക, പ്പതാഴുത്തിൽ പ്പവള്ളും പ്പകട്ടി നിൽ്ുന്ന 

അവസ്ഥ ഒഴിവാ്ുകയുും തീറ്റ ഈർെും ഏൽ്ാപ്പത 

സൂക്ഷി്ുകയുും പ്പചയുക. 

 

മത്സ്യും  

 ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചരയത്തിൽ രടുതാ 

കുളങ്ങളിെുും  മറ്റുും മത്സ്യ കൃ്ി നടത്തുന്ന കർ്കർ 

കുളങ്ങൾ കവിപ്പഞ്ഞാഴുകി മൽസയും നഷ്ടമാകുന്നത ്

ഒഴിവാ്ുന്നതിനായി കുളത്തിപ്പെ പ്പവള്ളത്തിന്പ്പറ 

സുംേരണനശ്ിയ്്് അനുസരിച്്ച പ്പവള്ളും 

പ്കമീകരിന്ണ്ടതാണ്. 

 

 

 


