ચક્રવાત માટે શું કરવું અને શું નહ ું કરવું .

આટલૂ કર ોઃ
પોતાના કાચાઘરો તપાસો, જ્ાાં જરૂરી હોય તયાાં સસમેન્ટ નુ પ્લાસ્ટર કરીને છૂટા પડેલા ટાઇલ્સ જોડી દો. દરવાજા
અને બારીઓ નુાં સમાકાામ કરાવો.ઘરની આસપાસનો સવસ્તાર તપાસો. મૃત અથવા મૃતયુ પામેલા ઝાડ દૂ ર કરો,
લાકડા ના થાાંભલા, ઇાં ટો, પતરાના ડબ્બા, સાઇનબોર્ડસા વગેર ે જેવા દૂર કરી શકાય તેવા વસ્તુઓ ને દૂર કરો. કે ટલાક
લાકડાના બોડા તૈયાર રાખો જે કાચની બારી ની પાછળ રાખી શકાય. જો તમારી પાસે લાકડાના બોડા હાજર ન
હોય તો, છાપા ના કાગળ કે બીજ કોઈ કાગળ ની પટ્ટીઓ બારી ઊપર ચોાંટાડી દો. જેથી ઘરમાાં કાચ ની કરચો
ઉડતી ન આવે. કે રોસીન, ફ્લેશ લાઇટ અને પૂરતા ડર ાય સેલ્સથી ભરેલા હસરકે ન ફાનસ રાખો અને તેમને હાથવગા
રાખો. જોખમી ઇમારતોને તાતકાસલક તોડી નાાંખો. જેમની પાસે રેસડયો સેટ છે તે સુસનસિત કરવુાં જોઈએ કે રેસડયો
સાંપૂર્ા રીતે ચાલુ હાલત માાં. ટર ાસન્ઝસ્ટરના સકસ્સામાાં બેટરીનો વધારાનો સેટ હાથવગો રાખવો જોઈએ. તમારા
રેસડયોને ચાલુ રાખો અને નજીકના એઆઈઆર સ્ટે શનની હવામાન ચેતવર્ીઓ અને સલાહ મેળવો. માસહતી
અન્યને પહોાંચાડો. રેસડયોમાાંથી તમને જે સત્તાવાર માસહતી મળી છે તે અન્યને આપો. નીચાર્વાળા, દસરયાસકનારા
અથવા એવા અન્ય સ્થળોથી દૂ ર જાઓ જે ઊાંચી ભરતી અથવા તોફાનના મોજાથી ભરાઈ શકે છે. ઊાંચાઈ વાળા
સ્થળે તમે સલામત રીતે પહોચી શકો તે માટે પૂરથી અસર પામી શકે તે માગા ને વહેલી તકે છોડી દો. સવલાંબ કરશો
નહીાં . જો તમારાં ઘર ઊાંચી ભરતી અને નદીના પૂરની જોખમની બહાર છે, અને તે સારી રીતે બાંધાયેલુાં છે, તો તે
સાંભવત શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે. જો કે , જો તમને સ્થળાાંતર કરવાનુાં કહેવામાાં આવયુાં હોય તો તાતકાસલક કાયાવાહી કરો. ભારે
વરસાદને કારર્ે નદીઓના પ્રવાહો ભરાઈ શકે છે તેવા સવસ્તારોમાાં પાર્ી ના ભરાવા થી સાવધ રહો. અસતસરક્ત
ખોરાક મેળવો, ખાસ કરીને એવી વસ્તુઓ કે જે રાાંધ્ યા સવના અથવા ખૂબ ઓછી તૈયારી સવના ખાઈ શકાય. યોગ્ય
રીતે ઢાાંકેલ વાસર્માાં પીવાનુાં વધારા નુાં પાર્ી સાંગ્રસહત કરો. જો તમે સ્થળાાંતર ક્ષેત્રમાાંના કોઈ એકમાાં છો, તો પૂરના
નુકસાનને ઓછુાં કરવા માટે તમારા મૂલ્યવાન દસ્તાવેજ ને ઉપરના માળે ખસેડો • દરેક વસ્તુ કે જે પવન થી ફાં ૂકાય
અથવા છૂટા થઈ જાય, તેની તપાસ કરો. કે રોસીનનાાં ડબ્બા, કે ન, કૃ સિ સાધનો, બગીચાનાાં સાધનો, રસ્તાનાાં સચન્હો
અને અન્ય ચીજો તીવ્ર પવનમાાં સવનાશનુાં શસ્ત્ર બની જાય છે . તેમને દૂ ર કરો અને તેમને ઢાં કાયેલ રૂમમાાં સ્ટોર કરો. e
ખાતરી કરો કે ઘરની બહાર ની બાજુ પર બારી અથવા દરવાજો ખોલવામાાં આવી શકે છે, એટલે કે પવન સામેની
બાજુ ની બાજુ . બાળકો અને પુખ્ ત વયના લોકો માટે સવશેિ આહારની આવશ્યકતા માટે જોગવાઈઓ કરવી. જો
વાવાઝોડાની '' આાંખ '' કે ન્ર તમારાં સ્થાન સીધુાં પસાર થાય છે, તો તયાાં પવન અને તીવ્ર વરસાદ આવશે, જે અડધો
કલાક અથવા વધુ સમય સુધી ચાલશે. આ સમયગાળા દરસમયાન સલામત સ્થળે રહો. જો જરૂરી હોય તો એવા
સમયગાળા દરસમયાન કટોકટી સમારકામ કરો, પરાં તુ યાદ રાખો કે તીવ્ર પવન સવરોધી સદશામાાંથી અચાનક પાછો
ફરશે, વધારે સતવ્રતા સાથે. ધીરજ ધરો. કટોકટીને પહોાંચી વળવાની તમારી ક્ષમતા અન્ય લોકોને પ્રેરર્ા અને સહાય
કરશે.સ્થાનીય પ્રસાશન દ્વારા જ્ાાં સુધી સૂચના ન આપવામાાં આવે તયાાં સૂધી આશ્રય સ્થાન માાં જ રહો.ઝૂ લતા
વીજ વાયર ને થાાંભલા સાથે બાાંધી રાખો.અસામાજીક તતવો ને ગેરવતાન કરતા અટકાવો.પોસલસ ને જાર્
કરો.વાવાઝોડા ને કારર્ે થયેલ નુકશાન ની માહીતી અધીકારી ને આપો.વાવાઝોડા ને કારર્ે નુકશાન પામેલ
મકાન ના કાટમાળ દૂ ર કરો.
આટલૂું ન કર .
અફવાઓ થી દૂ ર રહો.બચાવ કાયા ના અધીકારીઓ ન કહે તયા સૂધી આશ્રય સ્થાન ન છોડો.ઢીલા પડેલા વાયર ને
અડશો નહી કે મકે તેના માાં સવજ પ્રવાહ હોઈ શકે .
કૃ િી સવિયકઃ
આટલૂ કર
ચક્રવાત અને તેનાથી સાંકળાયેલ ભારે વરસાદ અને ભારે પવનની અસરો અને પૂરથી ખેતરોના સવસવધ પાકને
નુકસાન થઈ શકે છે. પૂરથી વનસ્પસત પર નોાંધપાત્ર અસર થઈ શકે છે તે જમીનની જૈવીક બાંધારર્ ને નુકશાન કરી
શકે છે. જે નો પાક ઊપર ગાંભીર અસર પડે છે.આ સ્થીતી માાં જમીન માાં રહેલ નાઈટર ે ટમાાં ઘટાડો થાય છે અને અાંતે
નાઇટર ોજન ગેસના પ્રમાર્ માાં ઘટાડો થાય છે.છે. આ ડી-નાઇસટર સફકે શન પૂરના પગલે છોડના મૂળ અને વૃસિના
નુકસાનનુાં નોાંધપાત્ર કારર્ હોઈ શકે છે. .ભારે વરસાદ ને કારર્ે જમીન નુાં ધોવાર્,પાર્ી નો ભરાવો,જમીન નાભેજ
નુ પ્રમાર્ વધે છે.ભારે પવન ને કારર્ે પાક જર્ડમૂળ થી ઊખડી જાય છે.ઊભા પાક ના છોડ વળી જાય છે. શેરડી,
કે ળા વગેર ે જેવા પાક, ભારે પવન માટે સાંવેદનશીલ હોય છે. છાં ટકાવ અને ખાતરોના ઉપયોગ જેવી કૃ સિ
કામગીરી થી પાકના ખેતરોમાાંથી ભેજનુાં નુકસાન થાય છે જેના દ્વારા પાકની પાર્ીની જરૂસરયાતો વધે છે.
પાકની વહેલી લર્ર્ીઃ જો 80% પાક તૈયાર થવા આવયો હોય તો લર્ર્ીની પેદાશો સુરસક્ષત જગ્યાએ સાંગ્રસહત
કરવી. જોખમી સવસ્તાર માાં નહેર અને નદીઓના પાળાઓ જો તૂટી ગયા હોય તો તેને રીપેર કરો. બાગાયતી

પાક ની રોપર્ી છોડને યાાંસત્રક સહાય પૂરી પાડે છે. ચોખા જેવા પાકવો જે સનયસમતપર્ે પૂરના પાર્ી થી ભરાયેલા
સ્થળો મા અસરકારક રીતે ટકી શકે છે. પૂરના નુકસાનને ઘટાડવા માટે અસરકારક જળ સાંગ્રહ સસસ્ટમ (નદીઓ,
તળાવો, જળાશયો વગેર)ે . શાક્ભાજી જેવી વનસ્પસતનુાં વાવેતર જે વધુ પાર્ીનો ઉપયોગ કરે છે અને તે પાર્ી
ખસેડવામાાં અવરોધ તરીકે કામ કરી શકે છેઅને પૂરની તીવ્રતા અને અસરો ઘટાડી શકે છે.
પશૂપાલન સવિયકઃ
પશુઓને ભારે પવન થી રક્ષર્ આપવા માટે મજબૂત શેડ માાં રાખો. મરઘા ના શેડની આજુ બાજુ શર્ ની બેગ
રાખો.
ચક્રવાત પછીઃ
ચક્રવાત ની ઘટના પૂરી થયા પછી, પાકના ખેતરોમાાંથી વધારે પાર્ી ને વહાવી દે વુાં. શેરડી, કે ળાના છોડાં એ ઊભા
કરવા તેમને ટે કો આપો., શાકભાજી અને ફળના છોડને યાાંસત્રક ટે કો આપો અને આમ, નુકસાનને ઓછુાં કરો.
પસરસ્થીતી ને ઝડપ થી થાળે પાડવા માટે અને નુકસાનને ઘટાડવા માટે નાઇટર ોજન ખાતર નો ફોઈલર થી છાં ટકાવ
કરો. જળ ભરાયેલી સસ્થસત અથવા જમીનની સતત સાંતૃપ્ત સસ્થસતને કારર્ે પાક સુક્ષ્મ પોિકતત્ત્વોની ઊર્પ વતાાય
છે. તેથી, ચક્રવાત પસાર થયા પછી તરત જ સુક્ષ્મ પોિકતત્ત્વોનો ફોઈલર થીછાં ટકાવ કરો. પસરપક્વતા પ્રાપ્ત થાય
તેવી રીતે પાકને સુકાવવા માટે ના પ્રયત્ન કરો.
આટલૂ ન કર ોઃ
જાં તુનાશકો અને ખાતર નો છાં ટકાવ ન કરો. લર્ર્ી પેદાશને ખુલ્ લા મેદાનમાાં છોડશો નહીાં.
માછીમારો માટે ઃ ચક્રવાતી તોફાન અને ભરતી મોજા ને કારર્ે સમુરમાાં સાહસ ન કરો. પ્રાર્ીઓને બહાર ચરાવવા
ન દો. ખેતરની ઝૂ ાં પડીઓ અને ઝાડની નીચે ન રહો.

