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ୋପ୍ତାହକି କ୍ରମିକ େଙ୍ଖ୍ୟା ;୦୫  ବୁମେଟନି ନମବେ-୧୦ ,ତାେିଖ :୦୩।୦୨।୨୦୨୩,ଶୁକ୍ର ବାେ  

ଗତ ପାଣିପାଗ ସପ୍ତାହର ସୂଚନା :  
ଆଗାମୀ  ୦୪. ୦୨. ୨୦୨୩ – ୦୮ .୦୨ .୨୦୨୩ ,ଶନ ି- ବୁଧ  ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହର ପାଣିପାଗ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ 
ଦନିରର  ବର୍୍ା ରହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହ ିନାହିଁ । ସବ୍ାଧିକ ତାପମାତ୍ରା(୩୧-୩୨ 0 C)ମଧ୍ୟରର ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି ଓ 
ସବ୍ନମିନ ତାପମାତ୍ରା (୦୯ -୧୨ 0 C ) ମଧ୍ୟରର ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହଛି ି। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହର  ସବ୍ାଧିକ ଆର୍୍ଦ୍ତା(୩୪– 
୪୧%) ମଧ୍ୟରର ଓ ସବ୍ନମିନ ଆର୍୍ଦ୍ତା  (୦୮ – ୧୩%) ମଧ୍ୟରର  ରହବିାର ପୂବ୍ାନୁମାନ କରାର୍ଯାଉଅଛ ି। 
 

 ଜଲି୍ଲା  ତାେଖି  
 ବର୍୍ା 
(ମ.ିମ)ି 

ସବ୍ାଧିକ 
ତାପମାତ୍ରା  
(ଡ.ିରସ) 

ସବ୍ନମିନ  
ତାପମାତ୍ରା  
(ଡ.ିରସ) 

 

ରମଘାଛନ୍ନ  
ସବ୍ାଧିକ ଆରପକି୍ଷକ 
ଆର୍ଦ୍ତ୍ା (ପ୍ରତଶିତ) 

ସବ୍ନମିନ  
ଆରପକି୍ଷକ 

ଆର୍ଦ୍ତ୍ା 
(ପ୍ରତଶିତ) 

ବାୟୁ ର 
ରବଗ  
(କ.ିମ.ି 
ପ୍ର.ଘ) 

ବାୟୁ ର ଦଗି  
(ଡ.ିଗ୍ରୀ)  

େୁନ୍ଦେଗଡ  

୦୪ -୦୨ -୨୦୨୩  

୦  
୩୧  ୯  ୨  ୩୪  ୮  ୬  ୯୦   

୦୫-୦୨-୨୦୨୩   

୦  
୩୧  ୧୦  ୦  ୩୪  ୧୦  ୬  ୭୨   

୦୬ -୦୨-୨୦୨୩  

୦  
୩୨  ୧୧  ୦  ୩୯  ୧୩  ୭  ୬୩   

୦୭-୦୨-୨୦୨୩   

୦  
୩୨  ୧୧  ୦  ୩୫  ୧୩  ୬  ୨୩୬   

୦୮-୦୨-୨୦୨୩   

୦   
୩୨  ୧୨  ୦  ୪୧  ୧୩  ୮  ୨୪୦   

କୃଷି ପାଣପିାଗ ଉପମେଶ 

ଡାଳୁଅ ଧାନ : 

୦୧. ପ୍ରତ ି୩ ବର୍୍ରର ବହିନ ବଦଳାନୁ୍ତ |  

୦୨. ବହିନ ଗଜା ପରୀକ୍ଷା କର ିବୁନନୁ୍ତ|  

୦୩. ରଶର୍ ଓଡ ଚାର୍ ସମୟରର ୧୦ ରଡସମିିଲି ତଳପିଟରିର ୪୦ ଝୁଡ ିଶଢା ରଗାବର ଖତ ,୧୨ କ.ିଗ୍ରା. ସିିଂଗଲ ସୁପର 

ଫସରଫଟ ଓ ୦୨ କ.ିଗ୍ରା. ମୁୟରରଟ ଅଫ ପଟାସ ସାର ମାଟରିର ମିଶାଇ ଦଅିନୁ୍ତ ।    

୦୪. ତାଳ ିଉତ୍ତାରବିା ପାଇ ଁକାଦୁଅ ତଳଘିରା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରନୁ୍ତ ।  

ବେଗୁଡ଼ ି: 

 



ବରଗୁଡ଼ ିଛୁଇଁ ବନି୍ଧାରପାକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହଛି।ି ଏହା ଏକ ବାଇଗଣି ରଙ୍ଗର ରଗାଟଏି ରଛାଟ ପ୍ରଜାପତ ି।  

ଦନିରବରଳ ଏହ ିପ୍ରଜାପତ ିଅଧିକ ସିଂଖୟାରର ଉଡୁଥିବାର  ରଦଖାର୍ଯାନ୍ତ ି।  

ଏହାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁଗଛରର ଛୁଇଁ ଧରବିାପରର ରସଭିନ ରରେ କରନୁ୍ତ ।  

ବେିାତ ିବାଇଗଣ : 

ବଲିାତ ିବାଇଗଣରର କୟାଲସୟିମ ର ଅଭାବ ରଦଖାରଦରଲ ଗଛର ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ରପାଡଗିଲା ପର ିଦରିଶ ଓ ଫଳ ଗୁଡକି ଫୁଲ 

ନାସ ିପାଖରୁ ପଚ ିଆରସ ଓ ପତ୍ରର ଆକାର ବକୃିତ ହୁଏ ଓ ହଳଦଆି ଦରିଶ ।  

ବଲିାତ ିବାଇଗଣରର ଫସଫରସ ର ଅଭାବ ରଦଖାରଦରଲ ଗଛର ସ୍ଵାଭାବକି ବୃଦ୍ଧ ିବୟାହତ ରହାଇଥାଏ । 

 ଏହାର କଅଁଳଆି ପତ୍ରର ତଳ ପାଖ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣି ରହାଇଥାଏ ଓ ତଳ ପତ୍ର ଶଖୁିର୍ଯାଏ।  

ରକରତକ ତଳ ପତ୍ରରର ମାଟଆି ଚହି୍ନ ରଦଖାର୍ଯାଏ ।  

ବଲିାତ ିବାଇଗଣ ରର ରପାଟାସୟିମ ର ଅଭାବ ରଦଖାରଦରଲ ଏହାର ଉପର ପତ୍ରଗୁଡ଼କିରର ଧାର ହଳଦଆି ହଏ  ଓ ପରର 

ମାଟଆି ରହାଇ ରପାଡଗିଲା ପର ିରଦଖାର୍ଯାଏ ।  

ଫଳଗୁଡକି ଚକଡା ଚହି୍ନରର ପାଚରି୍ଯାଏ ।  

ଗହମ :ତାପମାତ୍ରା ୨୦ ଡଗି୍ରୀ ରସଲସିୟସ ତଳକୁ କମିରଲ ଗହମ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ କରାର୍ଯାଏ । ଆମ ରାଜୟ ର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଜଲି୍ଲା 

ମାନଙ୍କରର ବଳିମବରର ଗହମ ବୁଣାର୍ଯାଇ ପାରିବ । 

ଏକର ପ୍ରତ ି୪୦-୫୦ କି.ଗ୍ରା. ବହିନ ଆବଶୟକ ରହାଇଥାଏ । ପ୍ରତ ିକି.ଗ୍ରା. ବହିନରର ୦୩ ଗ୍ରାମ ଥିରାମ କିମବା ୦୨ ଗ୍ରାମ କାରବ୍ଣ୍ଡାଜମି 
ରଗାଳାଇ ବରିଶାଧନ କରନୁ୍ତ । 

ଭଲ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଶସୟ ପାଇଁ  ଭଲଭାବରର ମାଟ ିଗୁଣ୍ଡ କରି ଏକର ପ୍ରତ ି୨୦ କି୍ଵଣ୍ଟାଲ ଶଢା ରଗାବର ବା କରପାଷ୍ଟ ପ୍ରରୟାଗ 
କରନୁ୍ତ । 

ଏକର ପ୍ରତ ି୨୪-୩୨ କି.ଗ୍ରା. ର୍ଯବକ୍ଷାରଜାନ,୧୬-୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ ୧୨-୧୬ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ଆବଶୟକ ରହାଇଥାଏ । 

ଗହମ କିସମ ଗୁଡକି ରହଲା :- (କ)ରସାନାଲିକା (୧୧୦ ଦନି ) (ଖ)କଲୟାଣ ରଶାନା (୧୨୦ ଦନି ) ଏରବ ିଂ (ଗ)ସାଗରିକା ଏରବ ିଂ 
ଉତ୍କଳକିା (୯୫-୧୦୫ ଦନି ) 

 

 
 

ମନାଡାେ ଅଫିେେ, କମିେଇ  

 

 


