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#AmritMahotsav 

 
એહી ક્લલક કરી કૃષિ હવામાન બુલ ટીન એંગ  આપના પ્રવતભાવ એવશ્ય જણાવા   

 

 

અમરેલી જીલ્લાના તાલુકાઓે મુજબની હવામાન ઓધાવરત કૃષિ સલાહ માટે ટ લીગ્રામ અથવા વા ટ્ર્સએ પ 

ગુ્રપમાં જેડાવા અંષતમ પેજની મુલાકાત લા ે  

એમર લી કૃષિ હવામાન બુલ ટીન ક્ર. ૯૬/૨૦૨૧ 
તા. ૩૦-૧૧-૨૦૨૧ 

 
પાછલા એઠવાડીયાનું એમર લીનું હવામાન 

 # હવામાન પવરબળા  24/11/2021 25/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 28/11/2021 29/11/2021 30/11/2021 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 0 0 0 0 0 0 0 
૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 33.0 34.2 34 34.2 32.8 31.0 29 
૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 18.2 17.0 14.0 15.0 17.1 18.0 19.2 
૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 88 69 82 81 81 54 58 
૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 31 21 30 36 30 25 36 
૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 2.9 3.0 2.2 1.9 2.5 4.2 6.5 
૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) ઉત્તર-360 ઉત્તર-360 ઉત્તર-360 ઉત્તર-360 ઉત્તર-360 ઇશાન-45 ઇશાન-45 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 0 0 0 0 0 1 3 
અમરેલી જીલ્લાની તા. 01/12/2021 થી 05/12/2021 ની હવામાન ઓગાહી: 

# હવામાન પવરબળા  01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021 04/12/2021 05/12/2021 

૧ વરસાદ (મી.મી.) 40 77 1 0 0 

૨ મહત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 31 28 29 30 31 

૩ લઘુત્તમ તાપમાન (°સ.ે) 18 16 15 17 17 

૪ મહત્તમ ભેજ સવાર (%) 88 86 80 65 64 

૫ લઘુત્તમ ભેજ બપાેર (%) 30 80 60 52 43 

૬ પવનની ગષત (વક.મી./કલાક) 19.8 24.2 22.4 16.2 13.7 

૭ પવનની વદશા (વડગ્રી) પૂર્વ અગ્નિ-108 પૂર્વ અગ્નિ-107 ઇશાન-45 પૂર્વ-99 પૂર્વ-90 

૮ વાદળની સ્થિષત (ઓેકટા) ૮ માંથી 8 8 1 0 0 

નાોંધ: ઓ ઓગાહી સમગ્ર જીલ્લાની સરેરાશ હાેય છે અેટલે તેને કાેઈ પણ અેક જગ્યા માટે લાગુ કરવી નવહ. 

 
કૃષિ ર્સલાહ 

હવામાન 
ર્સારાંશ  

અમરેલી જીલ્લામાં ઓગામી ૩ વદવસ દરષમયાન હવામાન ગત અઠવાવડયા કરતા વધુ ભેજર્ાળ ું  અને વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે, 
ઓગામી ૨ વદવસ દરષમયાન જીલ્લામાં અમુક જગ્યાઓે પર મધ્યમ થી ભારે અને ઘણી જગ્યાઓે પર હળવા થી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા 
છે. વદવસ-૩ અને ૪ થી વાતાવરણમાં અસ્થિરતા ઓેછી થવાની અને વાદળાે નંુ પ્રમાણ ઘટવાની શક્યતા છે. લઘુત્તમ તાપમાન માં વધારા ે
થઇ થઇ ૧૫-૧૮ °સ ેઅને મહત્તમ તાપમાન૨૮-૩૧ °સ ેજેટલું રહેવાની શક્યતા છે.  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HotHo0fYCQmmftMW51bTOBdXyw_r9GGKmCiSfwYw0-CNLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HotHo0fYCQmmftMW51bTOBdXyw_r9GGKmCiSfwYw0-CNLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7HotHo0fYCQmmftMW51bTOBdXyw_r9GGKmCiSfwYw0-CNLQ/viewform?usp=sf_link
https://t.me/amrelidamu


 

પાક મુજબ કૃષિ ર્સલાહ 

પાક પાક એવસ્થા 
કામગીરી / જાત / 
રા ગ/ જીવાત 

કૃષિ ર્સલાહ 

કપાર્સ વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 
થી ચાબખા 
એવસ્થા/ વીણી 
એવસ્થા 

વધારાના પાણીના ે
વનકાલ 

• વીણી કરેલ કપાસ પલળે નવહ તે માટે સલામત િળે પહાેચાડવાની વ્યવિા કરવી. 

• ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

રાઈ/ 
રાયડા  

વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ વધારાના પાણીના ે
વનકાલ 

• ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

લર્સણ 
 

ખાતર • ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

ચણા બીજાન્કુરણ/ 
વાનસ્પવતક વૃદ્ધિ 

વાવતેર • ચણાનંુ વાવેતર કરેલ હાેય તા ેખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• વાવેતર બાકી હાેય તાે ૨-૩ વદવસ વાવેતર મુલતવી રાખવુ ં

ઘઉં વાવ તર થી 
બીજાન્કુરણ 

વાવતેર • ઘઉંનંુ વાવતેર કરેલ હાેય તાે ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• વાવેતર બાકી હાેય તાે ૨-૩ વદવસ વાવેતર મુલતવી રાખવુ ં

ધાણા બીજાન્કુરણ થી 
પ્રાથષમક 
ડાળીઆ  

વ  નિં દામણ અને 
ઓંતરખેડ 

• ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

જીરં બીજાન્કુરણ થી 
પ્રાથષમક 
ડાળીઆ  

વધારાના પાણીના ે
વનકાલ 

• ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

તરબૂચ વાવ તર વાવતેર • ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

એ રંડા ફૂલ એવસ્થા થી 
ફૂલ ની વૃદ્ધિ 

ઘાેવડયા ઈયળ • ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

શાકભાજી ના 
પાકા  

 ધરં ઉછેર/રાપેણી 
વાવતેર  

• ખેતરમાથી પાણીના વનકાલ માટેની વ્યવિા કરવી. 

• ઓગામી ૨ વદવસ કાેઈ દવા કે ખાતરનાે છંટકાવ કરવાે નવહ. 

પશપુાલન 

 

 કમાેસમી વરસાદ અને 
ઠંડી માટે 

• ઓગામી ૨ વદવસ કમાેસમી વરસાદની શક્યતા હાવેાથી પશઓુેને ઝાડ નીચે ન 

બાંધવા, સલામત િળે બાંધવા 

• ખરવા-માવેાસાની રસી અપાવવી. 

• કૃષમનાશક દવા પીવડાવવી. 

• પશઓુેને સમતાેલ ઓહાર ઓપવા માટે રજકાે, સયૂયમખુી અને ઓેટની વાવણી 

પવનની  ગવત ર્સામાન્ય કરતા વધુ, એંદાજીત ૧૩ થી ૨૪ કીમી/કલાકના ઝાટકા ર્સાથ , વદશા મા ટા ભાગ  ઇશાન થી પૂવવ એદ્ધ્નિ  રહ શ . 
 
આગા તરં એનુમાન: તા. ૦૫ થી ૧૧ ડીસમે્બર દરષમયાન સાૌરાષ્ટ્ર  અને કચ્છ વવસ્તારમાં કમા ર્સમી વરર્સાદની શકયતા નથી. મહત્તમ 
સામાન્દ્ય  અને લઘુતમ તાપમાન સામાન્દ્ય રહેવાની શક્યતા છે.  

ર્સામાન્ય કૃષિ 
ર્સલાહ 

o તૌયાર ખેત જણસાે વેચાણ માટે માકેવ  ટિં ગ યાડયમાં  સમય દરમ્યાન લઈ જવી નવહ. 

o તૌયાર ખતેપેદાશ, ચાેમાસુ ંપાકનાે પાલાે અને પશઓુેને સલામત જગ્યાઅે રાખવા.  

o ઓ સમય દરમ્યાન કાેઇપણ પ્રકારની દવાઓે તેમજ ખાતરાેનાે છંટકાવ કરવા ેનવહ.  

o મરઘા ઘરમાં વરસાદનંુ પાણી પડ ેનવહ તેની તકેદારી રાખવી. 

o શશયાળુ પાક વાળા વવસ્તારમા ંપાણીના વનકાલની વ્યવિા કરવી. 

SMS o ઓગામી ૨ વદવસ અમુક જગ્યાઓે પર મધ્યમ થી ભારે વરસાદની શક્યતા હાવેાથી  તૌયાર ખતેપેદાશ, ચાેમાસુ ંપાકનાે 

પાલાે અને પશઓુેને સલામત જગ્યાઅે રાખવા.  



કરવી. 

• પશનેુ ઠંડીથી બચાવવા ગાેળ ખવડાવવાે. 

 
  



 

 

કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર અમરેલી દ્વારા બનાવવામાં ઓવેલા અમરેલી જીલ્લાના 
હવામાન આધાવરત કૃષિ ર્સલાહ અંગેના તાલુકા મજુબના વા ટ્ર્સએ પ 

ગ્રુપમાં જા ડાવા માટ  તમારા તાલુકા પર ક્લલક કરાે. 

 
જીલ્લા કૃષિ હવામાન એ કમ (DAMU), ગ્રામીણ કૃષિ માૌસમ સવેા (GKMS), કૃષિ વવજ્ઞાન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનીવસીટી,  

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧, ફાેન નં. ૦૨૭૯૨ ૨૨૭૧૨૨ 

 એમર લી જીલ્લા  

 

 
બાબરા 

 
બગર્સરા 

 
 

ખાંભા 

 
લાઠી 

 
કંુકાવાવ  
વડીયા  

 
એમર લી  

લીલીયા 

 
 

ધારી 

 
 
 

ર્સાવરકંુડલા 

 
 

રાજુલા 

      જાફરાબાદ 

https://chat.whatsapp.com/Lbmu4oHij8FE8WVd4cq7yQ
https://chat.whatsapp.com/Fwl0rJcH4xAAmNQcEoUx42
https://chat.whatsapp.com/Chp9EkLlLHWIdxz3kARDWg
https://chat.whatsapp.com/IxgZHSQE1ByF1gQCjxThLw
https://chat.whatsapp.com/K2q9Pe2dCr05xh5aFk0QCi
https://chat.whatsapp.com/D0uHNcKLkd8JpU62N9YEPO
https://chat.whatsapp.com/L8DHrI9gCUX2BOQy3yLf79
https://chat.whatsapp.com/G6TfjDszFGT1t1ZWUFx7k6
https://chat.whatsapp.com/EeJCPKzYl4zLmDrAOyMIFf
https://chat.whatsapp.com/J0Ogogzrxc2Ag1j0d8JiIZ
https://chat.whatsapp.com/C7w8EmBX6R91xuE5pjhcHM
https://chat.whatsapp.com/DJRbchBVIWbFEYckiVNm1b
https://chat.whatsapp.com/G6TfjDszFGT1t1ZWUFx7k6
https://chat.whatsapp.com/Chp9EkLlLHWIdxz3kARDWg
https://chat.whatsapp.com/J9dXYqq6zfn0dxqC9sahv2
https://chat.whatsapp.com/KJl0L2ZrOcW3COFuzOHGoe
https://chat.whatsapp.com/IxgZHSQE1ByF1gQCjxThLw
https://chat.whatsapp.com/K2q9Pe2dCr05xh5aFk0QCi
https://chat.whatsapp.com/L8DHrI9gCUX2BOQy3yLf79
https://chat.whatsapp.com/EeJCPKzYl4zLmDrAOyMIFf
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Amreli District Agromet Advisory Service bulletin. No. 96 (2021) 

Date:30-11-2021 

 

Significant weather of past week, Amreli 

# Parameter 24/11/2021 25/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 28/11/2021 29/11/2021 30/11/2021 

1 Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 0 0 

2 Max.Temp.(°C) 33.0 34.2 34 34.2 32.8 31.0 29 

3 Min.Temp.(°C) 18.2 17.0 14.0 15.0 17.1 18.0 19.2 

4 RH-I (%) 88 69 82 81 81 54 58 

5 RH-II (%) 31 21 30 36 30 25 36 

6 Wind Speed (kmph) 2.9 3.0 2.2 1.9 2.5 4.2 6.5 

7 Wind Direction(deg.) N-360 N-360 N-360 N-360 N-360 NE-45 NE-45 

8 Total CC (octa) out of 8 0 0 0 0 0 1 3 

Weather Forecast from 01/12/2021 to 05/12/2021 

# Parameter 01/12/2021 02/12/2021 03/12/2021 04/12/2021 05/12/2021 

1 Rainfall (mm) 40 77 1 0 0 
2 Max.Temp.(°C) 31 28 29 30 31 
3 Min.Temp.(°C) 18 16 15 17 17 
4 RH-I (%) 88 86 80 65 64 
5 RH-II (%) 30 80 60 52 43 
6 Wind Speed (kmph) 19.8 24.2 22.4 16.2 13.7 
7 Wind Direction(deg.) ESE-108 ESE-107 NE-45 E-99 E-90 

8 Total CC (octa) out of 8 8 8 1 0 0 

Note: Above forecast is the average situation of whole district 
 

Agro-Advisory 

Weather 

Summery 

 

 

 

▪ The weather in Amreli District is likely to be relatively humid, and cloudy in next 3 

days, The isolated moderate to high and scattered light to moderate rainfall likley on 1st 

and 2nd Dececemebr over the District. The minimum temperature is likely to be 15-18 

°C. The maximum temperature is expected to be 28-31 ° C. 

 

▪ Wind speed likely from NE to ESE with gusts of 13 to 24 km/h (above normal).  

 

https://t.me/amrelidamu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6BXcIstMy4OOj72fWMihunb8YG0Ag5X5Sv-1PKaepH_AI1g/viewform?usp=sf_link


 

 

Crops Crop Stage Practices Advisory 

Cotton Vegetative to 

first square/ 

picking stage 

Drainage and 

prevention 
• Transport the harvested cotten to the safer place from 

the open field 

• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Mustard Vegetative 

growth 

Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Garlic  Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Chickpea Germination 

to vegetative 

growth 

Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels if the sowing of chickpea 

is done. 

• Postponed the sowing if it is not done. 

Wheat Sowing to 

Germination 

Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels if the sowing of wheat is 

done. 

• Postponed the sowing if it is not done. 

Corriender Germination 

to primary 

branches 

Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Cumin  Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Water 

Melone 

Sowing Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

▪ Extended Range Forecast: No probability of rainfall from 5th to 11th December over the 

sauratra region. Maximum and minimum temperature likely remains normal on period 

of extended range forecast.  

General 

Advisory 
• Do not transport the harvested kharif crop products from godown to market yard for 

the 2 days. 

• Transport the harvested kharif crops product from open field to safer place. 

• Do not spray pesticides and same for the fertilizers. 

• Check the poultry farm, and prevent it from rain water. 

• Open the drainage channel in rabi crop fields 

SMS 

Advisory:  
• Transport the harvested products from the field to safer place due to light, moderate 

to heavy ranfall forecated over the district. 



Castor Flowering to 

anthesis 

Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Vegetable 

Crops 

Seedling, 

Vegetative and 

Fruiting 

Drainage and 

prevention 
• Open the drainage channels. 

• Do no spray pesticides and fertilizers in field. 

Livestock

 

  • Do not keep animals under the tree or open field. 

• Apply FMD vaccine to the animals. 

• Give Deworming tablet. 

• Sowing of Lucerne, Sunflower, and Oat for the 

balanced diet of animals. 

• Jaggary should be given to animals to prevent the cold. 
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