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Regional Advisory

Gramin Krishi Mausam Sewa
India Meteorological Department
ICAR Central Coastal Agricultural Research Institute, Ela
North Goa

Agromet Advisory Bulletin
Date : 30-11-2021
NORTH-GOA(Goa) Weather forecast of - issued on :2021-11-30 ( Valid till 8:30 IST of the next 5 Days)

Parameter
Rainfall(mm)
Tmax (°C)
Tmin (°C)
RH I (%)
RH II (%)
Wind Speed (kmph)
Wind Direction (Degree)
cloud cover (Octa)

2021-12-01
12.0
33.0
25.0
89
60
10.0
92
6

2021-12-02
45.0
30.0
23.0
94
64
5.0
82
8

2021-12-03
8.0
31.0
23.0
93
68
6.0
76
6

2021-12-04
3.0
32.0
23.0
95
66
4.0
67
7

2021-12-05
0.0
33.0
23.0
94
61
3.0
57
4

Weather Summary/Alert:
• 30 नोव्हेंबर आणि 02 डिसेंबर २०२१ काय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट जावपाची खूप शक्यता
आसा • 01 डिसेंबर २०२१ खूप्शय जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट पडपाची खूप शक्यता आसा॰ • 03
डिसेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्यांचेर हलको ते मध्यम पाऊस/गडगडाट पडपाची खूप शक्यता आसा • 04 डिसेंबर
२०२१ जिल्ह्यात हवामान सूके आसपाची शक्यता आसा॰ • कमाल आणि किमान तापमान 32°C आणि 23°C च्या
आसपाची शक्यता आसा॰ Week १(२६ नोव्हेंबर ते २ डिसेंबर) ● पावसाचे प्रमाण जिल्ह्यात जास्त उरपाची शक्यता
आसा॰ ● कमाल आणि किमान तापमान सामान्य शक्यता आसा॰

General Advisory:
30 नोव्हेंबर आणि 01 डिसेंबर २०२१ वेगळ्या जाग्ाचेर गडगडाटासकट णवजेचो कडकडाटजातलोां . त्याखातीर
शेतकऱयाांक सावधणगरी पाळपाची आणि णवजेच्या सतकक तेक लागून दाणमनी ऍप वापरपाचो सल्लोण दला

SMS Advisory:
30 नोव्हेंबर, 01 डिसेंबर आणि 02 डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची खूप शक्यता आसा॰ शेतकऱ्यांक रबी
पिकांची लावणी २ डिसेंबर जाऊन करपाचो सल्लो दिला॰
Crop Specific Advisory:
Crop
CASHEW

Crop Specific Advisory
• ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर पावसाच्या हालचालींन वाढ जावपाची अंदाज आसा टेक लागून
,शेतकर्यां क 02 डिसेंबर पर्यंत निवळ हवामानात नियंत्रण उपाय किं वा कीड न लागपाची
रसायनांची फवारणी करा अशे सुचयला॰ • रोपां वाऱ्यान म्होडची न्ही म्हून तेंका टेको दिवचो
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Crop

Crop Specific Advisory

GROUNDNUT

• 30 नोव्हेंबर, 01 डिसेंबर आणि 02 डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक
लागुन, शेतकारांक सूचना असा की पेरणीखातीर जमीन योग्य जाय मेरे न पेरणी करची न्ही

RICE

• 30 नोव्हेंबर, 01 डिसेंबर आणि 02 डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक
लागुन, शेतकऱ्यांक लावणी 02 डिसेंबर जाऊन करपाचो सल्लो दिला॰

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture

Horticulture Specific Advisory
• ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर पावसाच्या हालचालींन वाढ जावपाची अंदाज आसा टेक लागून
,शेतकर्यां क 02 डिसेंबर पर्यंत निवळ हवामानात नियंत्रण उपाय किं वा कीड न लागपाची
रसायनांची फवारणी करा अशे सुचयला॰ • रोपां वाऱ्यान म्होडची न्ही म्हून तेंका टेको दिवचो

MANGO

• ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर पावसाच्या हालचालींन वाढ जावपाची अंदाज आसा टेक लागून
COCONUT ,शेतकर्यां क 02 डिसेंबर पर्यंत निवळ हवामानात नियंत्रण उपाय किं वा कीड न लागपाची
रसायनांची फवारणी करा अशे सुचयला॰ • रोपां वाऱ्यान म्होडची न्ही म्हून तेंका टेको दिवचो
• ३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर पावसाच्या हालचालींन वाढ जावपाची अंदाज आसा टेक लागून
ARECANUT ,शेतकर्यां क 02 डिसेंबर पर्यंत निवळ हवामानात नियंत्रण उपाय किं वा कीड न लागपाची
रसायनांची फवारणी करा अशे सुचयला॰ • रोपां वाऱ्यान म्होडची न्ही म्हून तेंका टेको दिवचो
CHILLI

• 30 नोव्हेंबर, 01 डिसेंबर आणि 02 डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन,
शेतकऱ्यांक पुनर्लावणी 02 डिसेंबर जाऊन करपाचो सल्लो दिला॰

COWPEA/
LOBIA

• 30 नोव्हेंबर, 01 डिसेंबर आणि 02 डिसेंबर, हलको ते मध्यम पाऊस पडपाची अंदाजा टेक लागुन,
शेतकारांक सूचना असा की पेरणीखातीर जमीन योग्य जाय मेरे न पेरणी करची न्ही.

Live Stock Specific Advisory:
Live
Stock

Live Stock Specific Advisory

जनावरांग सुरक्षित जाग्यार दवरात • दुध दिवपी जनावरांत पाय वा तोंडाचो रोग (एफएमडी) जावपचो धोका
COW ख़ूब आसा. • नियमित लसीकरण आणि सोडियम कार्बोनेट (4%) किं वा 10% वॉशिंग सोडान कीटकनाश
करू शकता॰
Fishieries Specific Advisory:
Fishieries
CARP

Fishieries Specific Advisory
• 01 डिसेंबर २०२१ पासून दक्षिण महाराष्ट्र -गोवा किनार्यािचेर आणि त्या१च्याे कडेन ४०-५० किमी/तास
वेगान ते ६० किमी/तास वा-याचा वेग पावतले • 02 डिसेंबर २०२१ पासून दक्षिण महाराष्ट्र -गोवा
किनार्यािचेर आणि त्या१च्याे कडेन 45-55 किमी/तास वेगान ते 65 किमी/तास वा-याचा वेग पावतले •
मच्छिमारांक सचेत के लेल्या काळात या भागात वचु नका असो सल्लो दिल
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