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Special Agro met advisories for Saurashtra region in view of Very 
Severe Cyclonic Storm 

"VAYU" 

 
The system is converted in to Very Severe Cyclonic Storm. Under 

the influence of this system, wide spread rainfall with heavy to very 

heavy rainfall and extremely heavy rainfall at isolated places will be 

occurred from 13 to 17 June, 2019 with the wind speed of 145 to 

155 km/hr. In view of the above the following agro met advisories 

are suggested: 

 Complete threshing of summer groundnut, pearl millet and 

sesame immediately in Junagadh, Porbandar, Rajkot, Amreli, 

Jamnagar, Bhavnagar, Gir Somnath, Devbhumi Dwarka, Morbi 

and Surendranagar districts and keep harvested produce at safer 

place. 

 Arrange for extensive drainage facilities to remove excess 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. 

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

during this period. 

 Keep animals at indoor safer place during the period. 
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"લાય"ુ લાલાઝોડાના અનવુધંાને ખાવ કૃષ વરાશ 

 શલાભાન ષલબાગ દ્વાયા આગાભી તાયીખ ૧૩ થી ૧૭ જૂન, ૨૦૧૯ ના  
વભમ ગાાભા ંઅયફી વમદુ્રભા ઉદબલેર "લાય"ુ લાલાઝોડુ કે જે બાયે તીવ્ર 
લાલાઝોડાભા (Very Severe Cyclonic Storm) રયલતીત થઈ ગમેર છે આ 
લાલાઝોડા દયમ્માન લનની ઝડ દરયમાકાઠંાના ષલસ્તાયોભા ૧૪૫ થી 
૧૫૫ કીભી/કરાક ની યશળેે તથા બાયેથી અષતબાયે લયવાદ ડલાની 
આગાશી ણ કયલાભા આલેર છે. જેના અનવુધંાને વૌયાષ્ટ્રના દળેમ 
જીલ્રાઓ ભાટે નીચે મજુફની કૃષ વરાશ આલાભા આલે છે.    

 સકુામેર ઉનાળુ ભગફ્ીન ુઓનયથી થે્રળીંગ કયીને ડોડલા તથા ારાને 

વરાભત જગ્માએ વગં્રહ્વલાની વ્મલસ્થા કયલી, 

 આ ઉયાત ઉનાળુ ફાજયી, કઠો અને તર જેલા ાકોની ણ વભમવય 

કાણી અને થે્રળીંગની કાભગીયી પણુણ કયી ઉત્ાદન વરાભત જગ્માએ 

વગં્રશ કયવ.ુ  

 સકુા અને રીરા ચાયાને  વરાભત જગ્માએ વગં્રહ્વલાની વ્મલસ્થા કયલી. 

 ઉબા ાક્ભા ષમત આલાન ુ અને દલા છાટંલાન ુ આ વભમગાાભા 

મરુતલી યાખવ.ુ  

 ખેતયભા લયવાદન ુ ાણી બયામ યશતે ુ શોમતો તેના ષનકારની મોગ્મ 

વ્મલસ્થા કયલી. 

 આના ારત ુશઓુને ખલુ્રાભા, ઇરેકરીક થાબંરા વાથે કે ઝાડની નીચે 

ન ફાધંતા વરાભત જગ્માએ યાખલાની વ્મલસ્થા કયલી. 
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 પઝાડના ાકોભા પોની વભમવય લીણી કયીને પઝાડોને ટેકા 

આલાની વ્મલસ્થા કયલી.  

***** 


