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State Composite Bulletin Bulletin No: Lembucherra- 004/ 2023-24 Issuing Date: May 12, 2023 

 

  

Standardized Precipitation Index (SPI) for the period 

of Apr 06 – May 03 is showing EXTREMELY TO 

SEVERELY DRY CONDITION in the entire state. 

The NDVI (image on right side) ending Week No 18 

(Apr 30 – Apr 06) indicate vegetative conditions at 

isolated places of the state is GOOD over the state.  

 
 
Extended Range Forecast 
(Mar May 17 - 23, 2023) Actual Normal 

Departure (%)/ 
Anomaly 

Category 

Rainfall (mm) 23.8 14.9 59.8 Above Normal 
Max Temp (

0
C) 29.1 30.5 -1.4 Below Normal 

Min Temp (
0
C) 21.3 21.6 -0.3 Normal 

 

mailto:aas.lembucherra@gmail.com


 

AGROMET ADVISORY BULLETIN 
ICAR RESEARCH COMPLEX FOR NEH REGION 

Tripura Centre, Lembucherra – 799 210 
(Prepared based on District wise Weather Forecast received from IMD, Agartala)   

 

Ph & Fax: 91+381+2865201; E-mail: aas.lembucherra@gmail.com;  Page 2 

Web: tripuraicar.gov.in/agromet 

COMPOSITE STATE WEATHER FORECAST UPTO 08:30 AM OF 17.05.2023 

Warning! Very Severe Cyclonic Storm “Mocha” (pronounced as “Mokha”) over Central and adjoining Southeast Bay 

of Bengal is very likely to cross southeast Bangladesh and north Myanmar coasts around noon of 14
th
 May, 2023 as a 

Very Severe Cyclonic Storm with maximum wind speed of 150- 160 kmph gusting to 175 kmph. Under its influence, 

widespread rainfall accompanied with thunderstorm/ lightning/ heavy/ heavy to very heavy at isolated places is very 

likely to occur over Tripura during 13
th
 to 16

th
 May 2023. 

Overall weather is going to be overcast and both max and min temp may drop from 39 to 25 and 25 to 20 degree 

Celsius respectively. Wind may mostly north Scattered and humidity may vary from 23 to 99 percent. 

সতর্ক তা! মধ্য ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ক  র্ঙ্গাপসাগঙ্েে উপে ক্ষদঙ়্ে অতযন্ত প্রর্ল ঘূক্ষণক ঝড় মমাচা (মমাখা ক্ষিসাঙ্র্ উচ্চাক্ষেত) আগামী 14 মম, 
2023-এে দপুুঙ্েে ক্ষদঙ্র্ দক্ষিণ-পূর্ক  র্াংলাঙ্দশ এর্ং উত্তে মা়োনমাে উপরূ্ল অক্ষতর্র ম র্োে খুর্ সম্ভার্না েঙ়্েঙ্ে। এই ঘূক্ষণক ঝড়-এে সর্াক্ষধ্র্ 
র্াতাঙ্সে গক্ষতঙ্র্গ গঙ্ড় 150 মেঙ্র্ 160 ক্ষর্ক্ষম প্রক্ষত ঘণ্টা এর্ং সঙ্বাচ্চ 175 ক্ষর্ক্ষম প্রক্ষত ঘণ্টা িঙ্ত পাঙ্ে। এে প্রভাঙ্র্ 13 মেঙ্র্ 16 মম 
2023-এে মঙ্ধ্য ক্ষিপুো়ে ক্ষর্ক্ষিন্ন জা়েগা়ে র্জ্রপাত সি ভােী র্া ভােী মেঙ্র্ অক্ষত ভােী রৃ্ক্ষিপাঙ্তে সম্ভার্না মর্ক্ষশ। 
সামক্ষির্ আর্িাও়ো মমঘািন্ন িও়োে সম্ভর্না েঙ়্েঙ্ে এর্ং সঙ্র্াচ্চ ও সর্ক ক্ষনম্ন তাপমািা যোর্র ঙ্ম 39 মেঙ্র্ 25 এর্ং 25 মেঙ্র্ 20 ক্ষিক্ষি 
মসলক্ষস়োস পযক ন্ত হ্রাস মপঙ্ত পাঙ্ে। র্াতাস প্রধ্ানত ক্ষর্ক্ষিপ্তভাঙ্র্ র্ঙ়্ে মযঙ্ত পাঙ্ে এর্ং আর্দ্ক তা 23 মেঙ্র্ 99 শতাংঙ্শে মঙ্ধ্য পক্ষের্ক্ষতক ত িঙ্ত 
পাঙ্ে। 

 

GENERAL ADVISORY 

Super Cyclone Mocha is likely to enter the state in the next 24 hours. A squally wind accompanied with heavy to very 

heavy rainfall is likely at isolated places. The drains of all the fields where water accumulation may damage the crops 

should be kept clean. Wherever possible, the crops should be harvested to avoid the damage. The effects of the storm 

are likely to continue for next 36 to 48 hours. So follow all the cyclone warnings. 

সুপাে সাইঙ্লান Mocha আগামী 24 ঘণ্টাে আশপাঙ্শ োঙ্জয প্রঙ্র্ঙ্শে সম্ভর্না েঙ়্েঙ্ে। এই ঘূক্ষণক ঝঙ্ড়ে প্রভাঙ্র্ ঝঙ্ড়া িাও়োে পাশাপাক্ষশ 
মর্াোও মর্াোও ভােী  রৃ্ক্ষিে সম্ভর্না েঙ়্েঙ্ে। জল জঙ্ম শঙ্যযে িক্ষত িঙ্ত পাঙ্ে এমন সর্ জক্ষমে জল মর্ঙ্োর্াে নালা পক্ষেষ্কাে োখঙ্ত িঙ্র্। 
মযখাঙ্ন মযখাঙ্ন সম্ভর্ জক্ষমে ফসল সংিি র্ঙ্ে ক্ষনঙ্ত িঙ্র্। ঝঙ্ড়ে প্রভার্ প্রভার্ পের্তক ী 36 মেঙ্র্ 48 ঘন্টা োর্াে সম্ভর্না েঙ়্েঙ্ে। তাই এই 
সমঙ়্ে ঘূক্ষণক ঝঙ্ড়ে সমস্ত সতর্ক তা মমঙ্ন চলঙ্ত িঙ্র্। 
SMS BULLETIN 

Fungal infection may occur in different bitter gourd, cucumber, ridge gourd etc from stagnant water. Apply Copper 

Oxychloride as a preventative measure. 

লাউ, শশা, র্েলা, ক্ষঝঙ্ে ইতযাক্ষদ জক্ষমঙ্ত জল জঙ্ম েিার্জক্ষনত মোগ মদখা ক্ষদঙ্ত পাঙ্ে। প্রক্ষতঙ্োঙ্ধ্ আগাম সতর্ক তা ক্ষিঙ্সঙ্র্ Copper 
Oxychloride প্রঙ়্োগ র্েুন। 
 

RICE 

Within next 24 hours, collect the paddy from the land and move it to a safer place. There may be lodging of rice due to 

strong winds and later exposed to heavy rains are likely to damage the production. Where paddy is not in a condition to 

be harvested, arrangements should be made to quickly drain out the rain water from the field so that even after lodging, 

the paddy will not come in contact with the water, thus the chances of damage will minimize. 
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আগামী 24 ঘণ্টাে মঙ্ধ্য জক্ষমে ধ্ান সংিি র্ঙ্ে ক্ষনোপদ স্থাঙ্ন সক্ষেঙ়্ে ক্ষনন। ঝঙ্ড়া িাও়ো ফঙ্ল গাে নুইঙ়্ে মযঙ্ত পাঙ্ে এর্ং পের্তক ীঙ্ত 
ভােী রৃ্ক্ষিে সংস্পঙ্শক  পঙ্চ যাও়োে সম্ভর্না েঙ়্েঙ্ে। মযখাঙ্ন ধ্ান সংিি র্োে পক্ষেক্ষস্থক্ষতঙ্ত মনই মসখাঙ্ন জক্ষম মেঙ্র্ র্দ্তু জল মর্ে র্ঙ্ে 
মদও়োে র্যার্স্থা র্েঙ্ত িঙ্র্ যাঙ্ত গাে নুইঙ়্ে পড়ঙ্লও জঙ্লে সংস্পঙ্শক  না আঙ্স্ত পাঙ্ে। 
BITTER GOURD 

All vegetable growing in bower must be reinforced to withstand storms. Branches may be kept under the bower to 

prevent the vegetables coming into contact with standing water after the storm. Moreover, a suitable arrangement to be 

made for quick removal of the stagnant water from the land. Fungal diseases are possible from stagnant water. Take 

preventive measures. 

মাচা়ে লাগাঙ্না সমস্ত সক্ষিে মাচাে খুুঁক্ষটে মগাড়া শক্ত র্ঙ্ে ক্ষদঙ্ত িঙ্র্ যাঙ্ত ঝঙ্ড়ে মমার্াক্ষর্লা র্েঙ্ত পাঙ্ে। ঝঙ্ড় পঙ্ড় ক্ষগঙ়্ে যাঙ্ত জমা 
জঙ্লে সংস্পঙ্শক  আঙ্স্ত না পাঙ্ে তাে জনয মাচাে ক্ষনঙ্চ গাঙ্েে িাল মর্ঙ্ট মদও়ো মযঙ্ত পাঙ্ে। তাোড়া জক্ষমে আটঙ্র্ পড়া জল র্দ্তু মর্ে 
র্ঙ্ে মদও়োে উপযুক্ত র্যার্স্থা ততেী োখঙ্ত িঙ্র্। জমা জল মেঙ্র্ েিার্ঘক্ষটত মোঙ্গে সম্ভর্না েঙ়্েঙ্ে। প্রক্ষতঙ্োঙ্ধ্ আগাম র্যার্স্থা ক্ষনঙ়্ে 
োখুন। 
MANGO, LITCHI  

Collect the mangoes from the tree. There is a good chance that mangoes may drop on the ground during storms and get 

spoiled if they come in contact with water. If harvesting is not possible, wrap the trees with net to cut the intensity of 

squally wind. 

গাে মেঙ্র্ আম সংিি র্ঙ্ে ক্ষনন। ঝঙ্ড় আম মাক্ষটঙ্ত পঙ্ড় ক্ষগঙ়্ে জঙ্লে সংস্পঙ্শক  আসঙ্ল নি িঙ়্ে যাও়োে যঙ্েি সম্ভর্না োঙ্র্। মযখাঙ্ন 
আম এখনও সংিঙ্িে উপযুক্ত ি়েক্ষন মসখাঙ্ন সম্ভর্ িঙ্ল গাে জাল ক্ষদঙ়্ে মুঙ্ড় ক্ষদন।   

CATTLE, GOAT ETC 
Livestock animals such as cows, goats etc. must be tied indoors during storms. During this time they should be given 

balanced food. Care should be taken to prevent rainwater from entering into the shed through the roof. Necessary 

repairs should be completed promptly. 

গেু, োগল ইতযাক্ষদ গর্াক্ষদ প্রাণী ঝঙ্ড়ে সম়ে অর্শযই ঘঙ্ে মর্ুঁঙ্ধ্ োখঙ্ত িঙ্র্। এই সমঙ়্ে তাঙ্দেঙ্র্ সমতুলয আিাে ক্ষদঙ্ত িঙ্র্। মখ়োল োখঙ্ত 
িঙ্র্ মগা়োল র্া োগঙ্লে ঘঙ্েে চাল ক্ষদঙ়্ে মযন রৃ্ক্ষিে জল েুর্ঙ্ত না পাঙ্ে। প্রঙ়্োজনী়ে মমোমঙ্তে র্াজ র্দ্তু মশয র্ঙ্ে ক্ষনঙ্ত িঙ্র্। 
 
 

mailto:aas.lembucherra@gmail.com

