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AAS No. 71/2022 
 
 
 

  

     തീയ്യതി:06.09.2022  
 

കാലാവസ്ഥാ 

ഘടകങ്ങൾ 

2022 

സെപ ്തംബർ 

07 

2022 

സെപ ്തംബർ 

08 

2022 

സെപ ്തംബർ 

09 

2022 

സെപ ്തംബർ 

10 

2022 

സെപ ്തംബർ 

11 

2022 

ജനുവരി 

02 

മഴ  (മില്ലി. മീറ്റർ) 20 10 15 15 15 

ഉയർന്ന താപനില (0C) 31 30 30 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില  (0C) 21 21 21 21 21 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത(%) 
96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ 

ആർദ്രത (%) 
80 80 80 80 80 

കാറ്റിന്ററ വവഗത(കി.മീ/ 

മണിക്കൂർ) 
6 6 4 3 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 250 270 270 270 

വമഘ വയാപ്തി (ഒക്ടാ) 7 8 8 8 8 
 

മഴ മുന്നറിയിപ്പ് 

2022 

സെപ ്തംബർ 06 

2022 

സെപ ്തംബർ 07 

2022 

സെപ ്തംബർ 08 

2022 

സെപ ്തംബർ 09 

2022 

സെപ ്തംബർ 10 

ഒറ്റസെട്ട്ശക്തവും്

അതിശക്തവുമായ്്

മഴ 

നനരിയതും്

ൊമാനയം്

നേദസെട്ടതുമായ്

മഴ 

നനരിയതും്

ൊമാനയം്

നേദസെട്ടതുമായ്

മഴ 

നനരിയതും്

ൊമാനയം്

നേദസെട്ടതുമായ്

മഴ 

നനരിയതും്

ൊമാനയം്

നേദസെട്ടതുമായ്

മഴ 

 

നിലവിസല്കാലാവസ്ഥാ്ൊഹചരയം: 

നകാമറിൻ് നമഖലക്ും് അതിന ് െമീപത്തുള്ള് മാലദവീപ ് പ്പനദശത്തിനും് മുകളിലായി്്

ചപ്കവാതചുഴി്്നിലനിൽക്ുന്നു. 

മധ്യ്കിഴക്ൻ്ബംഗാൾ് ഉൾകടലിന ് മുകളിലായി് മസറ്റാരു്ചപ്കവാതചുഴി്നാസളനയാസട്

(സെപ റ്റംബർ് 7് )് രൂപസെടാൻ്ൊധ്യത.്തുടർന്നുള്ള് 48് മണിക്ൂറിനുള്ളിൽ്ഇത ്ശക്തി്

പ്പാപിച്ചു് നയുന് മർദ്ദമായി് ശക്തിസെടാൻ് ൊധ്യതസയന്ന ് നകപ്ര് കാലാവസ്ഥ് വകുെ ്

അറിയിക്ുന്നു 

ഇതിന സറ് ഫലമായി് നകരളത്തിൽ് അടുത്ത് 5് ദിവെം് വയാപകമായ് മഴക് ് ൊധ്യത.്

ഒറ്റസെട്ട്സ്ഥലങ്ങളിൽ്ഇടി്/്മിന്നൽ്/്ശക്തമായ്മഴക്ും്ൊധ്യത.്സെപ റ്റംബർ്6-8്വസര്്

ഒറ്റസെട്ട്സ്ഥലങ്ങളിൽ് അതി് ശക്തമായ് മഴക്ും് , ഇന്നും് നാസളയും് (സെപ റ്റംബർ് 6,7്

തീയതികളിൽ)് ഒറ്റസപട്ട് അതി് തീപ്വമായ് മഴക്ും് ൊധ്യതസയന്ന ് നകപ്ര് കാലാവസ്ഥ്

വകുെ ്അറിയിക്ുന്നു 

കാലാവസ്ഥ ഉള്ളടക്കം 

കഴിഞ്ഞ് ആഴ്ചയിസല് കാലാവസ്ഥ് റിനൊർട്ട ് പ്പകാരം, സകാല്ലം് ജില്ലയിൽ് ൊമാനയം്

നേദസെട്ടതും് ശക്തവുമായ് ് നതാതിലുള്ള് ് മഴ് ലേിച്ചിട്ടുണ്ട .് ജില്ലയിൽ് അനുേവസെട്ട്

കൂടിയ്താപനില്32.4്്്ഡിപ്ഗീ്സെല ് യയെ ്ആയിരുന്നു. 

 

ഇന്ത്യ് കാലാവസ്ഥ് വകുെിന സറ് ് അടുത്ത് 5് ദിവെസത്ത് കാലാവസ്ഥ് പ്പവചനം്

അനുെരിച്ച ്സകാല്ലം്ജില്ലയിൽ്്്2022് 

സെപ ്തംബർ് 06് ് നു് ഒറ്റസെട്ട്സ്ഥലങ്ങളിൽ് ശക്തവും് അതിശക്തവുമായ് ് മഴയ ക്ും്്

(ഓറഞ്ച ് അസലർട )് ് സെപ ്തംബർ് 07് മുതൽ് 10് ് വസര് ് നനരിയതും് ൊമാനയം്

നേദസെട്ടതുമായ്മഴയ ക്ും്(പച്ച്അസലർട )് ്ൊധ്യത.്്കൂടിയ്താപനില്്് ് ്32് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ് ്0c 

വസരയും്കുറഞ്ഞ്താപനില്്്21്്്്്്്0c വസരയും്ആകാൻ്ൊധ്യത.്്ഒറ്റസെട്ട്സ്ഥലങ്ങളിൽ്

ഇടി്/്മിന്നൽ്/്ശക്തമായ്മഴക്ും്ൊധ്യത. 
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റപാതുനിർവേശങ്ങൾ 

 ശക്തമായ് മഴയ ക്ുള്ള് ൊധ്യതയുള്ളതിനാൽ് താഴ ന്ന് പ്പനദശങ്ങൾ, നദീതീരങ്ങൾ, 

ഉരുൾസപാട്ടൽ-മണ്ണിടിച്ചിൽ് ൊധ്യതയുള്ള് മലനയാര് പ്പനദശങ്ങൾ് തുടങ്ങിയ്

സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ്അതീവ്ജാപ്ഗത്പുലർനത്തണ്ടതാണ . 

 ശക്തവും് അതിശക്തവുമായ് മഴയ ക്ും് ് കാറ്റിനും് നമാശം് കാലാവസ്ഥയ ക്ും്

ൊധ്യത് ഉള്ളതിനാൽ് കൃ്ിയിടങ്ങളിസല് സവള്ളസക്ട്ട ് ഒഴിവാക്ുന്നതിന ് ് എല്ലാ്

ജലനിർഗമന്ചാലുകളും്തുറന്നിടുകയും്്താങ്ങു്നൽകി്നിർനത്തണ്ട്വാഴ, പച്ചക്റി്

തുടങ്ങിയ് വിളകൾക് ് താങ്ങുകൾ് നൽകി്െംരക്ഷിക്ുകയും് പച്ചക്റി് പന്ത്ലുകൾ്

ബലസെടുത്തുകയും്സചയ്യുക. 

 ്വളപ്പനയാഗം, കീടനാശിനി്പ്പനയാഗം, നടീൽ്്തുടങ്ങിയ്കാർ്ിക്പ്പവർത്തനങ്ങൾ്

കാലാവസ്ഥ്അനുകൂലമാകുന്നത ്വസര്മാറ്റി്സവക്ുക.  

 ഇടി്മിന്നൽ്ൊധ്യത്്ഉള്ളതിനാൽ്ഈ്െമയങ്ങളിൽ്കാർ്ിക്പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ്

ഏർസെടുന്നതും് ് കന്നുകാലികസള് തുറസ്സായ് സ്ഥലങ്ങളിൽ് സകട്ടിയിടുന്നതും്

ഒഴിവാക്ുക.് 
 

കാർഷികനിർവേശങ്ങൾ 
 

 

പച്ചക്റി് 
  

 കൃ്ിയിടങ്ങളിൽ് സവള്ളസക്ട്ട ് ് ഒഴിവാക്ുന്നതിന ്

ചാലുകൾ് ് കീറി് നീർവാർച്ചാ് ് ൌകരയം് ഉറൊക്ുക, 

പാടങ്ങളിസല്എല്ലാ്ജലനിർഗമന്ചാലുകളും്തുറന്നിടുക. 

 ്കാറ്റിനു്ൊധ്യത്ഉള്ളതിനാൽ്്താങ്ങു്്നൽകി്നിർനത്തണ്ട്

വാഴ, പച്ചക്റി് ് തുടങ്ങിയ് ് മൃതുകാണ്ഡ് െെയങ്ങൾക് ്

താങ്ങു് ് നൽകി് െംരക്ഷിക്ുക, പന്ത്ലുകൾ്

ബാലസെടുത്തുക.  

 വിളസവടുക്ാൻ് പാകമായ് പഴം് പച്ചക്റി് ് വിളകൾ്്

എപ്തയും്സപസട്ടന്ന ്തസന്ന്വിളസവടുക്ുക. 

 

കന്നുകാലികൾ 

 മഴ്െമയത്ത ്സതാഴുത്തിസല്സവള്ളസക്ട്ടിൽ്അധ്ിക്നനരം്

കന്നുകാലികൾ്നിക്ാനിടയായാൽ്കുളമ്പ ്ചീയൽ്നരാഗം്

ഉണ്ടാകാനുള്ള് ൊധ്യതയുള്ളതിനാൽ് സപാട്ടാെയം്

സപർമഗ്നറ്റ ് ലയനിനയാ് 20് %് നഫാർമാലിൻ് ലയനിനയാ്

ഉപനയാഗിച്ച ്ദിവെവും്2്്നനരം്കുളമ്പു്വൃത്തിയാക്ുക. 

 മഴക്ാലത്ത ് കന്നുകുട്ടികളിൽ് നയുനമാണിയ് ബാധ്്

വരാനുള്ള് ൊധ്യതയുള്ളതിനാൽ് സതാഴുത്തിസല് നചാർച്ച്

പരിഹരിക്ുകയും്സവള്ളസക്ട്ട ്ഒഴിവാകുകയും്സചയ്യണം് 

 മഴ് െമയത്ത ് കന്നുകാലികളിൽ് അകിട ് വീക്് നരാഗ്

ൊധ്യത്കൂടുതലായതിനാൽ്പാൽ്കറന്ന്നശ്ം് ടിങ്ച ച്ചർ്

അയഡിൻ് ലായനിയിൽ് ് (Tincture iodine solution ) 

മുലക്ാമ്പുകൾ്7്സെക്ൻഡ ്നനരം്മുക്ി്സവക്ുക. 

 ബാഹയപരാദങ്ങളായ് സകാതുക , കടിയീച്ചകൾ്

തുടങ്ങിയവയുസട് ഉപപ്ദവം് തടയുന്നതിനായി് ചാണക്

കുഴികളിൽ്കുമ്മായം്വിതറുക് 

 കന്നുകാലികസള് ഉറെുള്ള് നമൽക്ൂരയ ക്ടിയിൽ്

പാർെിക്ുക, സതാഴുത്തിൽ് സവള്ളം് സകട്ടി് നിൽക്ുന്ന്

അവസ്ഥ് ഒഴിവാക്ുകയും് തീറ്റ് ഈർെം് ഏൽക്ാസത്

െൂക്ഷിക്ുകയും്സചയുക. 

 

മത്സ്യം് 

 ശക്തമായ് മഴയ ക്ുള്ള് ൊധ്യതയുള്ളതിനാൽ് പടുതാ്

കുളങ്ങളിലും് ് മറ്റും് മത്സ്യ് കൃ്ി് നടത്തുന്ന് കർ്കർ്

കുളങ്ങൾ് കവിസഞ്ഞാഴുകി് മൽെയം് നഷ്ടമാകുന്നത ്

ഒഴിവാക്ുന്നതിനായി് കുളത്തിസല് സവള്ളത്തിന സറ്

െംേരണനശ്ിയ ക് ് അനുെരിച്ച ് സവള്ളം്

പ്കമീകരിനക്ണ്ടതാണ . 

 

 

 

 


