
Unseasonal Rainfall -Alerts and Warning : Dt.12.07.2022 

As per IMD 

Impact based forecast (IBF) for Agriculture for the districts of Saurashtra-Kachchh  

(based on the forecast issued on 11-07-2022) 

District Level Forecast and warning issued by MC, Ahmedabad on 11-07-2022 

Heavy to extremely heavy rainfall  Alerts and Warning : Dt.12.07.2022 

As per IMD 

Dated 12 to 16-July-2022: Rain fall warning as per following 

Valid from 0830 Hrs. IST of 12/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 13/07/2022:  

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra namely Amreli, 

Bhavnagar, Gir Somnath & in Diu.  

Heavy rains very likely at isolated Places in the districts of Saurashtra namely Porbandar, Junagadh & 

Dwarka .  

 Heavy rains very likely at isolated Places in the districts of Saurashtra-Kutch namely Dwarka, Jamnagar 

and Kutch.  

 

(Valid from 0830 Hrs. IST of 13/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 14/07/2022):  

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra namely Amreli, Gir 

Somnath and Junagadh & in Diu.  

Heavy rains very likely at isolated Places in the districts of of Saurashtra namely Rajkot, Porbandar, 

Bhavnagar and Dwarka.  

 

(Valid from 0830 Hrs. IST of 14/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 15/07/2022): Heavy to very heavy rains 

very likely at isolated places with isolated extremely heavy falls in the districts of  Saurashtra namely 

Amreli, Bhavnagar,Gir Somnath & in Diu.  

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra namely Rajkot, 

Porbandar & Junagadh. 

 

(Valid from 0830 Hrs. IST of 15/07/2022 to 0830 Hrs. IST of 16/07/2022): 

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places with isolated extremely heavy falls in the 

districts of Saurashtra-Kutch namely Jamnagar, Dwarka & Kutch.  

Heavy to very heavy rains very likely at isolated places in the districts of Saurashtra Rajkot & 

Porbandar. Heavy rains very likely at isolated Places in the district of Saurashtra namely Junagadh., 

Morbi & Girsomnath 
 

Expected Impact with respect to Red Colour warning issued for the Districts namely Amreli,  

• Soil erosion and lodging of trees and plant. 

• Major damage to kuchcha roads due to inundation.  

• Major disruption in traffic in city areas.  

• Inundation of low lying areas leading to damage to kuchcha houses.  

• Water logging in underpass in city areas.  

• Sudden reduction in visibility during heavy downpour leading to road accidents.  

• Mainly water logging problem found near wetland and marshy land of urban land rural 

region.  

 

Steps to betaken to minimize damage: 

For Agriculture 



➢ Arrange for extensive drainage facilities to remove excess water from standing crop                

fields. 

➢ Do not caryy out any kind of foliar spray in crop field during forecasr period. 

➢ After  cessation of wet spell immediately apply Ammoiium sulphate and murate of 

post fertilizers 30 kg/ha each unde vapsa condition. 

➢ Where cotton crop burn/died due excessive moisture in lowlying area resowing is 

suggested after wet spell. 

➢ Keep animals indoor during the period. 

➢ Do not let the animal outside during heavy rains. 

➢ Make provision of quality fodder and drinking water for animals. 

➢  Take care that no rain water should enter into poultry house. 

 

IBF & Agromet Advisories based on the forecast issued by  

AMFU-Targhadia on 12-07-2022 

District Crop Stage 
Likely Impact on 

crop 
Advisory 

Red & 

orange 

alert in 

Amreli 

Dwarka, 

Jamnagar, 

Rajkot due 

to heavy 

rainfall 

forecast 

Cotton Germination to 

early 

establishment 

stage 

• Infestation of fungal 

diseases may occurs. 

• Burning or dying of 

plants due to 

contimous saturated 

condition 

 

• Arrange for extensive 

drainage facility during 

spells of heavy rainfall.  

• After  cessation of wet 

spell immediately apply 

Ammoiium sulphate and 

murate of potash  

fertilizers 30 kg/ha each 

unde vapsa condition. 

• Keep the field in vapsa 

condition. 

• Carry out resowig of 

cotton where plant burns 

or died due over 

saturarion. 

• To prevent alternaria  

blight disease infestation 

spray Mencozeb 75 % WP 

27 gm in 10 liters of water 

as precautionary measure 

under clear sky. 

 

  •  •  

Ground Germination, 

growing & 

flowering 

• Infestation of fungal 

diseases may occurs. 

• Yeallowing of crops 

due to long period  

• Arrange for extensive 

drainage facility during 

spells of heavy rainfall.  

• After  cessation of wet 



soil moisture 

saturation condition. 

 

spell immediately apply 

Ammoiium sulphate and 

murate of post fertilizers 

30 kg/ha each unde vapsa 

condition. 

• Keep the field in vapsa 

condition. 

• To prevent leaf spot 

disease infestation spray 

Tebuconazole 18.3 % SC 

10 in 10 liters of water as 

precautionary measure 

under clear sky. 

Vegetable 

nursery 

Seedling stage • Burning or dying of 

seedling due to 

contimous saturated 

condition 

• Infestation of fungal 

diseases may occurs. 

 

 

• Arrange for extensive 

drainage facility during 

spells of heavy rainfall.  

• After  cessation of wet spell 

immediately apply 

Ammoiium sulphate and 

murate of post fertilizers 30 

kg/ha each unde vapsa 

condition. 

• Keep the field in vapsa 

condition. 

• To prevent soil borne 

disease drenching of 

nursery bed should be 

done with Mencozeb 75 

% WP @ 2.5 gm/ litre 

water.  

 All 

vegetable 

crops 

Fruiting and 

fruit ripening 
• Inferior the quality of 

fruits 

• fungal disease 

infestation may 

increase. 

• Arrange for extensive 

drainage facility during 

spells of heavy rainfall.  

• After  cessation of wet 

spell immediately apply 

Ammoiium sulphate and 

murate of post fertilizers 

30 kg/ha each unde vapsa 

condition. 

• Keep the field in vapsa 

condition. 

• To prevent downy mildew 

disease infestation spray 

Mencozeb 75 % WP 27 gm 

in 10 liters of water as 

precautionary measure 

under clear sky. 



 

Regional language 

કમોસમી વરસાદની આગાહી : તા.૧૨.૦૭.૨૦૨૨ 

 

તારીખ  

૧૨-૧૬ 
જુલાઈ 
૨૦૨૨  

ભારત સરકારશ્રીના હવામાન વવભાગના ગજુરાત કેન્દ્ર દ્વારા  પ્રસારરત આગાહી 
અનસુાર તા.૧૨ થી ૧૬ જુલાઈ  ૨૦૨૨ દરમ્યાન  સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, રાજકોટ 

દેવભવૂમ દ્વારકા,અને જામનગર જીલ્લાઓમાાં   વવસ્તારમાાં મધ્યમ, ભારે અને અવત ભારે  

વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 

ઉપરોક્ત વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાાં રાખીને   

• ખેતરના નીચાણ વાળા વવસ્તારમાાં પાણી ભરાયેલ પાણીનો તત્કાલ 

વનકાલ કરવાની વ્યવસ્થા કરવી. 

• પાણીનો ભરાવો થતો હોય તેવા વવસ્તારમાાં જવાન ાં ટાળો. 

• તૈયાર ખેતપેદાશ અને પશ ઓને સલામત જગ્યાએ રાખવા.  

• આ સમય દરમ્યાન ઉભાપાકમાાં કોઇપણ પ્રકારની દવાઓ તેમજ 

ખાતરોનો છાંટકાવ કરવો નહહ.  

• આ સમય દરમ્યાન ખેત પેદાશ વેચાણ માટે માકેહટિંગ યાર્ડમાાં વેચાણ માટે  

લઇ જવી નહહ. 

• મરઘા ઘરમાાં વરસાદન ાં પાણી પર્ે નહહ તેની તકેદારી રાખવી. 

• માછીમાર ભાઈઓએ દહરયામાાં જવ ાં નહહ. 

• પ્રભાવવત વવસ્તારમાાં નાગરીકોએ ઘરની બહાર નીકળવ ાં નહહ.  

• નીચાણવાળા વવસ્તારમાાં અને કાચા મકાનમાાંથી  લોકોએ સલામત 

સ્થળે ખસી જવ ાં. 

• નદીના પટમાાં જવ ાં નહહ . 
 

 

 

 

 



હવામાન આગાહી આધારિત કૃરિ સલાહ : 

જીલ્લો  પાક  પાક અવસ્થા  પાક ઉપર સાંભવવત  કૃવિસલાહ 

સૌરાષ્ટ્ર ના 
દ્વારકા, 
અમરેલી  
રાજકોટ, 
જામનગર, 
દેવભવૂમ 
દ્વારકા  
જીલ્લાઓમાાં 
રેર્ અને 
ઓરેન્જ 
એલટડ  
 

કપાસ  ઉગાવો અને 
શરૂઆતનો વવકાસ  

• ફૂગ જન્ય  રોગનો 
ઉપદ્રવ થવાની 
સાંભાવના 

• પાલાાંબો ણી ભરાય 
રહવેાના કારણે છોર્ 
સ કાય શકે.  

• ધીમો વવકાસ થાય  
 

 

• વરસાદના પાણીના વનકાલની 
વ્યવસ્થા કરવી. 

• વરસાદનો રાઉન્દ્ડ પરૂો થયા 
પછી કપાસમાાં એમોરનયમ 
સલ્ફેટ અન ે મ્યુિટે ઓફ 
પોટાશ દિકે   ૩૦ કી.ગ્રા./હે. 
પુિતી ખાતિ તિીકે આપવુાં. 

• અલ્ટિનેિઆ  ફગૂનો િોગ 
લાગે નરહ તે માટે મેન્કોઝેબ 
૨૭ ગ્રામ  ૧૦  લીઅતા 

પાણીમાાં રમશ્ર કિી   
છાં ટકાવ કિવો. 

 

મગફળી  ઉગાવો/વદૃ્ધિ/ફૂલ   • ઉભા પાકમાાં ફૂગ 
જન્ય   રોગના 
ઉપદ્રવની સાંભાવના 

• સતત પાણી ભરવાના 
કારણે મગફળી પીળી 
પર્વાની શક્યતા રહ.ે  
 

• વરસાદના પાણીના વનકાલની 
વ્યવસ્થા કરવી. 

• વરસાદનો રાઉન્દ્ડ પરૂો થયા 
પછી મગફળીમાાં માાં 
એમોરનયમ સલ્ફેટ અને 
મ્યુિટે ઓફ પોટાશ દિકે   
૩૦ કી.ગ્રા./હે. આપવુાં. 

• સિકોસ્પોિા ફગૂનો પાનના 

ટ૫કાનો િોગ લાગે નરહ તે 
માટે ટેબ્ુાંકોનાઝોલ ૧૮.૩     
૧૦ રમલી ૧૦   લીઅતા 

પાણીમાાં રમશ્ર કિી   
છાં ટકાવ કિવો. 

 

શાકભાજી 
ધર ાં  

ધરું  કે રોપ અવસ્થા  

 
• ઉભા પાકમાાં ફૂગ 
જન્ય   રોગના 
ઉપદ્રવની સાંભાવના 

• સતત પાણી 
ભરાવાના કારણે રોપ 
પીળો પર્ી સ કાવા 
લાગે.  

• વરસાદના પાણીના વનકાલની 
વ્યવસ્થા કરવી. 

• વરસાદનો રાઉન્દ્ડ પરૂો થયા 
પછી િોપમાાં માાં એમોરનયમ 
સલ્ફેટ અન ે મ્યુિટે ઓફ 
પોટાશ દિકે   ૩૦ 
કી.ગ્રા./હે. આપવુાં. 

•   ફગૂનો િોગ લાગે નરહ તે 



• રોપનો વદૃ્ધિ અને 
વવકાસ રૂાંધાય  

 

માટે મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ  
૧૦  લીઅતા ૧૦ લીટિ 

પાણીમાાં  રમશ્ર કિી   
છાં ટકાવ કિવો અને 

ડ્ર ેનચી ાંગ કિવુાં . 

 

શાકભાજી 
પાકો   

ફૂલ અને ફળ   • ઉભા પાકમાાં ફૂગ 
જન્ય   રોગના 
ઉપદ્રવની સાંભાવના 

• સતત પાણી 
ભરાવાના કારણે છોર્  
પીળો પર્ી સ કાવા 
લાગે.  

• વદૃ્ધિ અને વવકાસ 
રૂાંધાય  
 

• વરસાદના પાણીના વનકાલની 
વ્યવસ્થા કરવી. 

• વરસાદનો રાઉન્દ્ડ પરૂો થયા 
પછી એમોરનયમ સલ્ફેટ 
અન ે મ્યુિટે ઓફ પોટાશ 
દિકે   ૩૦ કી.ગ્રા./હે. 
આપવુાં. 

•  તળછાિાની   ફગૂનો િોગ 
લાગે નરહ તે માટે 
મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ    ૧૦ 

લીટિ પાણીમાાં  રમશ્ર કિી   
છાં ટકાવ કિવો . 

 

V.D. Vora 

& 

M.H.Ghadia 

  

AMFU-JAU-Targhadia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


