
 

 

 નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી 
(નવસારી કિૃષ યિુનવ સટી અન ેભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ વારા સા રત

દિ ણ ગજુરાત માટ ેચ વાતી

 CF,DF\ JFJFhM0]\ 5FK,F & S,FS NZlDIFG !! lSPDLqS,FS GL h05[ p¿Zv p¿Z5lüD lNXF TZO VFU/ 

JwI]\ CT]\P H[ CF,DF\ પિ ચમ-p¿Z5lüD4 

U]HZFTGL NlÙ6 TZO VG[ ૭૯૦
_(o#_ ISTf 

 

 VFUFDL ૨૪ S,FS NZlDIFG U૧૭ D[4 Z_Z! ના ં  સાજેં રોજ ગુજરાતનાં દ રયાકાઠં ેપહોચવાની શ યતા છેવહેલી સવાર ે VF;5F; 5MZA
TZOYL 5;FZ YJFGL ;\EFJGF K[P

NlÙ6 U]HZFTo TFZLB !& D[ Z_Z! GF ZMH C/JM JZ;FN 5F0JFGL ;
Z_Z! GF ZMH  DwID YL અિત ભારી 

હવામાન ચતેવણી : ચ વાતી તોફાનને
િજ લા) માટે

ચ વાતી તોફાનને યાનમાં રાખીન ેનીચેના એ ોમેટ સલાહ આપવામાં આવે છે
પાકો:  શેરડી, ડાંગર, મરચાં

માટે યાપક ેનજે સુિવધાની યવ થા કરો
 ડાંગર અને ઉ ણક ટબંધીય કદંના પાકની વાવણી ટાળો અથવા મલુતવી રાખો
 શેરડીમાં ો પગ આપવું અને વધુ પવનને કારણે નાના ફળોવાળા છોડન ેયાિં ક સહાય 

પૂરી પાડવી. 
 ખુ લા વાતાવરણની પ રિ થિત ના થાય યા ંસુધી કાપણી કરવી નિહ

કાપણી થય ગય હોય તો તનેે સુરિ ત જ યાએ સં હ કરવો અથવા તને ેતાલપ ીથી 

ામીણ કિૃષ મૌસમ સવેા 
કૃિષ હવામાન સલે નવસારી કૃિષ યુિનવ સટી 

નવસારી - ૩૯૬૪૫૦, ગજુરાત 
ઇ-મેઈલ:- aasnavsari@gmail.com 

યિુનવ સટી અન ેભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ વારા સા રત
ચ વાતી તોફાનન ે:“ટઉટ”ે માટે િવશેષ સલાહકારીઓ

તા.૧૬/૦૫/ર૦ર૧ 

5FK,F & S,FS NZlDIFG !! lSPDLqS,FS GL h05[ p¿Zv p¿Z5lüD lNXF TZO VFU/ 

p¿Z5lüD4 ૧૨૦ lSDL 56lHDv UMJF GL G{ઋtI VG[ ૬૨૦
૭૯૦ lSDL 5FlS:TFGGL NlÙ6vNlÙ65}J" TZO K[P sTFo !5 D[4 Z_Z!4 

S,FS NZlDIFG U\ELZ RÊJFTL TMOFGDF\ JW] TLJ| JFJFhM0F AGJFGL ;ના ં  સાજેં રોજ ગુજરાતનાં દ રયાકાઠં ેપહોચવાની શ યતા છે
VF;5F; 5MZA\NZ VG[ મહુઆ U]HZFTGF NlZIFSF\9[YL p¿Zvp¿Z5lüD lNXF 

EFJGF K[P\ 

NlÙ6 U]HZFTo TFZLB !& D[ Z_Z! GF ZMH C/JM JZ;FN 5F0JFGL ;\EFJGFP TFZLB !*4 !( D[4 ભારી JZ;FN JFJFhM0F સાથ ેપડવાની ;\EFJGF છેP   

તોફાનન ે“ટઉટ ે” યાનમાં રાખીન ેદિ ણ ગજુરાત ે
માટે િવશેષ એ ોિમટ સલાહ 

તોફાનન ે યાનમાં રાખીન ેનીચેના એ ોમેટ સલાહ આપવામાં આવે છે
મરચા,ં ભ ડા અન ેર ગળ જેવા ઉભા પાકમાંથી વધારે

માટે યાપક ેનજે સુિવધાની યવ થા કરો. 
ડાંગર અને ઉ ણક ટબંધીય કદંના પાકની વાવણી ટાળો અથવા મલુતવી રાખો
શેરડીમાં ો પગ આપવું અને વધુ પવનને કારણે નાના ફળોવાળા છોડન ેયાિં ક સહાય 

ખુ લા વાતાવરણની પ રિ થિત ના થાય યા ંસુધી કાપણી કરવી નિહ
કાપણી થય ગય હોય તો તનેે સુરિ ત જ યાએ સં હ કરવો અથવા તને ેતાલપ ીથી 
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 ભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ 

યિુનવ સટી અન ેભારત મૌસમ િવ ાન િવભાગ વારા સા રત) 
સલાહકારીઓ 

5FK,F & S,FS NZlDIFG !! lSPDLqS,FS GL h05[ p¿Zv p¿Z5lüD lNXF TZO VFU/ 

૬૨૦ lSDLsJ[ZFJ/f 

lSDL 5FlS:TFGGL NlÙ6vNlÙ65}J" TZO K[P sTFo !5 D[4 Z_Z!4 

JFJFhM0F AGJFGL ;\EFJGF K[P ના ં  સાજેં રોજ ગુજરાતનાં દ રયાકાઠં ેપહોચવાની શ યતા છે. !૮ D[4 Z_Z! 
9[YL p¿Zvp¿Z5lüD lNXF 

EFJGFP TFZLB !*4 !( D[4 
P    

ે  (નવસારી 

તોફાનન ે યાનમાં રાખીન ેનીચેના એ ોમેટ સલાહ આપવામાં આવે છે 
જેવા ઉભા પાકમાંથી વધારેનુ ંપાણી નીકળવા 

ડાંગર અને ઉ ણક ટબંધીય કદંના પાકની વાવણી ટાળો અથવા મલુતવી રાખો. 
શેરડીમાં ો પગ આપવું અને વધુ પવનને કારણે નાના ફળોવાળા છોડન ેયાિં ક સહાય 

ખુ લા વાતાવરણની પ રિ થિત ના થાય યા ંસુધી કાપણી કરવી નિહ. જો પાક ની 
કાપણી થય ગય હોય તો તનેે સુરિ ત જ યાએ સં હ કરવો અથવા તને ેતાલપ ીથી 
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 5}JF"G]DFGo JFJFhM0FG]\ :YFG 

TFZLBq;DI :Y/ (LAT/LONG)  
!5v_5vZ_Z!qZ#o#_ !$P5q*ZP# JFJFhM0]\q Cyclonic Strom 

!&v_5vZ_Z!q_5o#_ !5P#q*ZP_ JFJFhM0]\q Severe Cyclonic Strom 
!&v_5vZ_Z!q!*o#_ !&P5q*!P5 JFJFhM0]\q Severe Cyclonic Strom 

!*v_5vZ_Z!q_5o#_ !(P_q*_P** JFJFhM0]\q Severe Cyclonic Strom 

!*v_5vZ_Z!q!*o#_ !)P5q*_P_* JFJFhM0]\q Severe Cyclonic Strom 

!(v_5vZ_Z!q_5o#_ Z_P*q&)P$* JFJFhM0]\q Severe Cyclonic Strom 

!(v_5vZ_Z!q!*o#_ ZZP_q&)P!* JFJFhM0]\q Severe Cyclonic Strom 

!)v_5vZ_Z!q_5o#_ Z$P5q*_P_* JFJFhM0]\q Cyclonic Strom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ઢાંકવું. 
ફળ પાક:  વધુ પવનન ેલીધ ેરહેવાન ેરોકવા માટ ેયુવાન ફળોના છોડને યાંિ ક સહાય દાન કરો. 

 આગળની ગિત અટકાવવા પલુબેકની િવ ધ દશામા ં મુ ય થડનુ ં ટેક ગ કરવું 
જોઈએ. 

ાણીઓ:  સમયગાળા દરિમયાન ાણીઓને ઘરની અંદર રાખો. 
માછીમાર:  માછીમારને સલાહ આપવામા ંઆવ ેછે કે તેઓ 17 મી મેના રોજ દિ ણ ગુજરાતના 

દ રયાકાઠંે અન ેતનેી બાજુએ સાહસ ન કરે. 
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5}JF"G]DFGo JFJFhM0FG]\ :YFGTFP  !$q_5qZ_Z! YL !(q_5qZ_Z!
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