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Special Agro met advisories for Saurashtra region in view of  

Cyclonic storm 

"GULAB" 

  Day: Tuesday                                                                     Date:- 28/09/2021 

 

 

Under the influence of this system, rainfall at most places with isolated heavy to 

very heavy falls in Saurashtra region and wind speed from 20 to 30 km/hr in the 

districts of Saurashtra from 29 to 30 September, 2021.  

In view of the above the following agro met advisories are suggested: 

 Postpone threshing of groundnut and other kharif crops during the 

cyclonic storm period and keep harvested produce at safer place. 

 Arrange for extensive drainage facilities to remove excess rain water from 

standing crop fields. 

 Harvest the matured fruits immediately and provide mechanical support 

to young fruit plants to prevent lodging due to high wind speed and 

rainfall. 

 Do not apply irrigation and any agro-chemicals to the crops during this 

period. 

 Keep animals at indoor safer place during the period. 

 

***** 

 

 



 
 

 

AGROMET ADVISORY SERVICE BULLETIN FOR 
JUNAGADH DISTRICT OF SOUTH SAURASHTRA  

AGRO-CLIMATIC ZONE 
  

(Issued jointly by IAAS, Junagadh Agricultural 
University and India Meteorological Department) 

 

 
 

"ગુલાબ" વાવાઝોડાના અનસુંધાન ેખાસ કષૃિ સલાહ 

વાર : મંગળવાર                                                                                         તારીખ :- ૨૮/૦૯/૨૦૨૧ 

           હવામાન ષવભાગ દ્વારા આગામી તારીખ ૨૯ થી ૩૦ સપ્ટમે્બર , ૨૦૨૧ ના  સમય ગાળામા ં

"ગુલાબ" વાવાઝોડા ની અસર તળ ે અમકુ ભાગોમા ંભાર ેથી અષતભાર ેવરસાદ પણ પડવાની આગાહી કરવામા 

આવલે છે. જેના અનસુધંાન ેસૌરાષ્ટ્રના તમામ ષજલ્લાઓ માટ ેનીચ ેમજુબની કષૃિ સલાહ આપવામા આવ ે

છે.    

 જે ષવસ્તારમા ંમગફળી તમેજ અન્ય ખરીફ પાકોની કાપણી કરવામા ંઆવેલ છે તયા ંસમયસર થ્રશેીંગ કરીન ે

ઉતપાદનન ેસલામત જગ્યાએ સંગ્રહ્વવાની વ્યવસ્થા કરવી. 
 જે ષવસ્તારમાં મગફળીની કાપણી કરવાની બાકી હોય તયાં આ સમયગાળા દરમ્યાન મગફળી ની કાપણી 

મુલતવી રાખવી.  

 તયૈાર થયલે કપાસની સમયસર ષવણી કરવી અન ેસલામત જગ્યાએ સંગ્રહ્વવાની વ્યવસ્થા કરવી. 
 સકુા અને લીલા ચારાને સલામત જગ્યાએ સગં્રહ્વવાની વ્યવસ્થા કરવી તેમજ ખલુ્લી જગ્યામાં રાખલે સકુા 

ચારાન ેપ્લાષસ્ટક / તાલપત્રીથી ઢાકંવાની  વ્યવસ્થા કરવી અન ેઢગલા ફરત ેમાટીનો પાળો બનાવી વરસાદનુ ં

પાણી ચારાના ઢગલાની નીચ ેજતુ ંઅટકાવવું. 

 ઉભા પાક્મા દવા છાટંવાન ુઆ સમયગાળામા મલુતવી  રાખવુ. 

 ખેતરમા વરસાદન ુપાણી ભરાય રહતે ુહોય તો તનેા ષનકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી. 
 ખાસ કરીન ેવાવાઝોડાના ંસમય દરમ્યાન પાલત ુપશઓુન ેખલુ્લામા, ઇલકેટ્રીક થાભંલા સાથ ેક ેઝાડની નીચ ે

ન બાધંતા સલામત જગ્યાએ રાખવાની વ્યવસ્થા કરવી. 

 ફળઝાડ તમેજ શાકભાજીના પાકોમા ફળોની સમયસર વીણી કરીન ેફળઝાડોન ેટકેા આપવાની વ્યવસ્થા કરવી.  
 

***** 


