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Weather Alert : Special Agromet advisories for South Gujarat region (Navsari  

District) in view of Cyclone “Gulab” on 28th & 29th September 

2021.  

Weather forecast: Heavy rains very likely at isolated places with isolated extremely 

heavy falls on 28th September and 29th September very likely at isolated places in 

Navsari district. 

In view of  Cyclone “Gulab” following Agromet advisories are suggested to 

farmers: 

Agromet 

advisory: 

 Farmers are advised to postpone the activity of spraying chemical and 

applying fertilizer for next two days. 

 Farmers are advised to postpone the different activities of farm 

operations. 

 Farmers are advised to arrange drainage facility to remove excess rain 

water from field.  

 Postponed the harvesting of Paddy crop. 

 Do not harvest crop till open the sky, if harvested cover the produce to 

save from the rain. 

Animals:  Keep animals indoor during the period.  

 Don’t keep the animal under tree when there is heavy lightning during 

rain.    

Fisherman:  Fisher man is advice not to venture into sea area during this heavy 

rainfall time. 
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બાયત ભૌવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ 

(નલવાયી કૃષ મુષનલર્સવટી અને બાયત ભૌવભ ષલજ્ઞાન ષલબાગ દ્લાયા પ્રવારયત) 

તા.૨૮/૦૯/ય૦ય૧ 

દષિણ ગુજયાત ભાટ ેચક્રલાત ''ગુરાફ'' ષલળે વરાશકાયીઓ 

બાયત શલાભાન ષલબાગ દલાયા પ્રાપ્ત થમેરી ભાષશતી ભુજફ, દષિણ ગુજયાતભાાં તાયીખ ૨૮ થી ૨૯ વપ્ટેમ્ફય ની 

યોજ નલવાયી જીલ્રાભાાં છુટા છલામા ષલસ્તાયભાાં બાયે લયવાદ ડલાની વાંબાલના છે. 

 

 

 

ડૉ . ી. કે. યભાય,  

ષપ્રષસવાર નોડર ઓરપવય (જી.કે.એભ.એવ).  

ભદદનીળ પ્રાધ્માક )કૃષ શલાભાનળાસ્ર) 

 

શલાભાન ચેતલણી : ચક્રલાત ''ગુરાફ''  ધ્માનભાાં યાખીન ેદષિણ ગુજયાત િેર (નલવાયી ષજલ્રા) ભાટ ેષલળે 

કૃષશલાભાન વરાશ 

ચક્રલાત ''ગુરાફ'' ધ્માનભાાં યાખીને કૃષશલાભાન  વરાશ આલાભાાં આલે છે 

ાકો:  ખેડૂતોને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે , દલા છાંટકાલ અને ખાતય આલાની કાભગીયી આગાભી 

ફે  રદલવ ુયતી ભુરતલી યાખલી .  

 ખેડૂતોને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે, ખેડુતોને ખેતયના જુદા જુદા ખેતી કામો કયલા નશી. 

 ખેડૂતોને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે , ખેતયભાાંથી લધાયાના ાણીનાાં ષનકાર ભાટે વ્મલસ્થા 

કયલી. 

 ડાાંગય ાકની કાણી ભુરતલી યાખો. 

 આકાળ ખુલ્રુાં ન થામ તમાાં વુધી ાકની રણણી ન કયો , જો રણણી કયેર શોમ તો લયવાદથી  

ફચાલલા ભાટે ઉજને ઠાાંકી દો. 

પ્રાણીઓ:  વભમગાા દયષભમાન પ્રાણીઓને ઘયની અાંદય યાખો. 

 ખુફ લીજી અને લયવાદના વભમે ળુ લૃિ નીચે ફાાંધલા નષશ.   

ભાછીભાય:  ભછીભાયોને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે બાયે લયવાદના વભમે દરયમાઈ ષલસ્તાયભાાં પ્રલેળ ન 

કયલો. 
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