राज्यस्तरीय अॉग्रोअॉडव्हायजरी समितीच्या दि.०७/०६/२०१९

च्या बैठकीतीऱ कृषष

हवािान षवषयक सॊिेश खाऱीऱप्रिाणे आहे .

हवािानाचा अॊिाज –

१) कोकणात ददनाांक ७ ल ८ जन
ू योजी तयु ऱक दिकाणी तय ९, १० ल ११ जन
ू योजीकाशी
दिकाणी ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे

२) भध्म भशायाष्ट्र, भयािलाडा ल वलदबाात ऩुढीर ५ शी ददलव
ऩडण्माची ळक्मता आशे .

तुयऱक दिकाणी ऩाऊव

इशारा-

१) भयािलाड्मात७ जन
ू , भध्म भशायाष्ट्रातददनाांक ७ ल ८ जन
ू २०१९ तय वलदबाात

ददनाांक ७ते ९ जून २०१९ ऩमंत तुयऱक दिकाणी भेघगजाना, वलजाांचा कडकडाट ल
वोवाटमाच्मा ला-माांवश ऩाऊव ऩडण्माची ळक्मता आशे .

२) भयािलाड्मातददनाांक ७ ल ८ जून योजी तुयऱक दिकाणी उष्ट्णतेची राट य़ेण्माची
ळक्मता आशे .

३) वलदबाात ददनाांक ७ ते ११ जून ऩमंत फऱ्माच दिकाणी उष्ट्णतेची राट ल तुयऱक
दिकाणी उष्ट्णतेची तीव्र राट य़ेण्माची ळक्मता आशे .

कृषष सल्ऱा -

१) पऱ वऩकालय फाष्ट्ऩीबलन योखण्मावािी ८ % केओरीनची पलायणी कयाली.
२) पऱवऩकाांभध्मे ळक्मतो खुयऩणी करु नमे. ल फोडोऩेस्ट खोडाांना रालाले.

३) उन्शाऱी बाजीऩारा ल पऱफागाांना ळक्मतो वामांकाऱी शरके ओरीत कयाले. आलश्मक तेथे
२ ऩाण्माच्मा ऩाऱीतीर अांतय कभी कयाले.

४) वऩकाांना ऩाणी ळक्मतो यात्री द्माले.ड्रीऩ ल स्पस्रांकरयचा लाऩय कयाला.
५) पऱफागाांचे उष्ट्णतेऩावन
ू वांयषण कयणेवािी ळेडनेटचा लाऩय कयाला.
६) तवेच वत्र
ु कृमभच्मा ननमांत्रणावािी ननांफोऱीऩें ढ चा लाऩय कयाला.
७) जनालयाांच्मा गोठ्माभध्मे ऩांखे ककां ला पॉगवा रालालेत.

८) गोठ्माांच्मा फाजन
ू े फायदाण रालन
ू तो ऩाण्मात मबजलाला.

९) जनालयाांना उन्शात चयण्मावािी नेऊ नमे ल स्लच्छ ल थांड ऩाणी द्माले.
१०) लाऱरेरा चाया यात्री ककां ला ऩशाटे जनालयाांना खाऊ घाराला.

११) एक लऴााच्मा आनतर नलीन रागलड केरेल्मा पऱवऩकाांचे करभे/योऩे माांचे कडक

उन्शाऩावन
ू वांयषण कयण्मावािी वालरी कयाली. तवेच खोडा बोलती ऩारा ऩाचोळमाांचे
अच्छादन कयाले.

१२) खयीऩ शां गाभाच्मा ऩल
ु ा तमायीवािी जमभनीची नाांगयट करुन जमभन उन्शात ताऩद्
ू माली ल
ऩल
ु ा भळागतीची काभे वरु
ु कयालीत. तवेच फाांध फांधधस्ती करुन घ्माली.

१३) बात वऩकावाांिी योऩलाटीका तमाय कयणेच्मा दृष्ट्टीकोनातन
ा मायी कयाली. १ शे क्टय षेत्र
ू ऩल
ु त
रागलडीवािी १० गि
ुां े योऩलाटीका तमाय कयाली. ऩेयणीवािी वध
ु ारयत / वांकरयत बफमाणे
ळावकीम मांत्रणेकडून / कृवऴ वलद्माऩीिाांच्मा वलक्री केंद्राकडून उऩरब्ध करुन िे लाले.

१४) गादीलापे तमाय कयताना १ भी रुां दीचे, १५ वेभी उां चीचे ल आलश्मकतेनव
ु ाय राांफीचे

गादीलापे तमाय करुन िे लाले.लापे तमाय कयताना २५० ककरो ळेणखत रनत गि
ुां ा भातीत
मभवऱाले.

दिप:-आपऱे झोन/जजल््यानस
ु ारचे सॊिेश आपऱे स्तरावरुन पाठषवण्यात यावेत.

