తుఫాను సమయంలో చేయవల్సి నవి మరియు చేయకూడనివి
చేయవల్సి నవి
 ఇళ్ లను తనిఖీ చేయండి, అవసరమైన చోట సిమంటు చేయడం ద్వా రా వదులుగా పలకలను
భద్రపరచండి, తలుపులు మరియు కిటికీలను మరమమ తు చేయండి.


ఇంటి చుటుుపకక ల ప్రాంతానిి

తనిఖీ చేయండి. చనిపొయిన లేద్వ చనిపొతుని

తొలగంచండి, కలప పైల్స్ , వదులుగా ఉని

చెటను
ల

ఇటుకలు, చెతత డబ్బా లు, సైన్-బోరుులు, వదులుగా ఉండే

జంక్ షీటుల వంటి తొలగంచగల వసుతవులు.
బోరుులను సిరం
ధ గా ఉంచండి, తద్వా రా గాజు కిటికీలు ఎకక వచుు .



కొనిి



మీకు చెకక బోరుులు చేతిలో లేకపొతే, చీలికలు ఇంట్లలకి ఎగురుతూ ఉండటానికి అద్వాల మీర కాగతపు
కుటుల అతికించండి.



కిరోసిన్, ఫ్లాల్ లైట్ మరియు తగనంత పడి కణాలతో నిండిన లంతరు హరికేన్ ఉంచండి మరియు
వాటిని సులభంగా ఉంచండి.



ఖండించిన భవనాలను వంటనే పడగొటం
ు డి.



రేడియో సెటుల ఉని వారు రేడియో పూరి తగా సేవ చేసేల చూడాలి. ట్రాని్ సర్
ు ల విషయంలో అరనపు

చెకక

బ్బా టరీలను సులభంగా ఉంచాలి.



మీ రేడియోను ఉంచండి మరియు సమీప AIR సే
ఫ్ల ష
ు న్ నుండి తాజా వాతావరణ హెచు రికలు మరియు
సలహాలను వినండి. సమాచారానిి ఇతరులకు పంపంచండి.



రేడియో నుండి మీకు లభంచిన అధికారిక సమాచారానిి



లోతటుు బీచ్లు లేద్వ ఇతర ద్పదేశాల నుండి దూరంగా ఉండండి, ఇవి అధిక ఆటుపొటుల లేద్వ

మాద్తమే ఇతరులకు పంపంచండి.

త భూమికి మీ మార గం వరరలు రాకముందే తగనంత
తుాను తరంగాలతో కొటుుకుపొతాయి. ఎత్న
ముందుగానే వదిలివేయండి. మరూన్ అయ్యా ద్పమాద్వనిి



ఆలసా ం చేయవదుా.

మీ ఇలుల అధిక ఆటుపొటల నుండి మరియు నది నుండి వరరలు సంభవించకపొతే, మరియు అది బ్బగా
నిరిమ ంచబడి ఉంటే, అది బహుశా ఉతతమమైన ద్పదేశం. అయితే, ఖాళీ చేయమని అడిగతే వంటనే
చరా తీసుకండి.



భారీ వరాాల కారణంగా నదుల ద్పవాహాలు ద్పవహంచే ప్రాంతాలోల అధిక నీటి కసం అద్పమతతంగా
ఉండండి.



అరనపు ఆహారానిి

పంరండి, ముఖా ంగా వంట లేకుండా లేద్వ చాల తకుక వ తయారీతో తినవచుు .

అరనపు తాగునీటిని తగన విధంగా కపప బడిన పాద్తలో నిలా



మీరు తరలింపు ద్పదేశంఫ్లలోఫ్ల ఉంటే, వరర నష్టునిి
అంతసుతలకు తరలించండి



చెరరగొటే ు లేద్వ వదులుగా ఉని

ద్పతిద్వనిి

చేయండి.

తగ గంచడానికి మీ విలువైన వసుతవులను పై

తనిఖీ చేయండి. కిరోసిన్ టినుల, డబ్బా లు, వా వసాయ

పనిముటుల, తోట పనిముటుల, రహద్వరి చిహాి లు మరియు ఇతర వసుతవులు బలమైన గాలులలో
విధా ంస ఆయుధంగా మారతాయి. వాటిని తీసివేసి కవర్ గదిలో భద్రపరుచుకండి.



ఇంటి లీ వైపు ఒక కిటికీ లేద్వ తలుపు త్రవగలరని నిఫ్లరాధరించుకండి, అనగా గాలికి ఎదురుగా ఉని
వైపు.



పలలు
ల
మరియు పెరల
ా కు ద్పతేా క ఆహారం అవసరం.



తుాను యొకక 'కనుి ' మీ ద్పదేశం మీదుగా నేరుగా వళితే, గాలి మరియు వర ాంలో ఒక అసప షత
ు
ఉంటుంది, ఇది అరగంట లేద్వ అంతకంటే ఎకుక వసేపు ఉంటుంది. ఈ కాలంలో సురక్షితమైన
ద్పదేశంలో ఉండండి. అవసరమైతే మంరకొడి కాలంలో అతా వసర మరమమ తులు చేయండి, కానీ
బలమైన గాలి వా తిరేక దిశ నుండి అకసామ తుతగా తిరిగ వసుతంరని గురుతంచుకండి, తరచుగా మరింత
హంసతో.



నిశశ బం
ా గా ఉండండి.ఫ్లఅతా వసర పరిసితు
ి లను తీరు గల మీ సామర ిా ం ఇతరులకు సూూ రి తనిసుతంది
మరియు సహాయపడుతుంది.



మీరు ఇంటికి తిరిగ రావచు ని ఇన్ఛారి ి వారికి త్లియజేసే వరకు మీరు ఆద్శయాలలో ఉండాలి.



దీపం పొస్ట ు నుండి ఏదైనా వదులుగా మరియు డాంగ లంగ్ తీగను ఖచిు తంగా నివారించాలి.



మీరు సహాయం చేయాలి్ న అవసరం ఉంటే తపప



సంఘ విద్రరోహఫ్లఅంశాలు అలరు
ల ల చేయకుండా నిరోధించి పొలీసులకు నివేదించాలి.



కారుల, బసు్ లు, లరీలు మరియు బండను
ల
జాద్గతతగా నడపాలి.



ఇళుు , నివాసాలను శిధిలల నుండి తొలగంచాలి



నష్టులను తగన అధికారులకు నివేదించాలి.



విపతుత ద్పదేశంలోఫ్ల ఉని

ద్పజలు విపతుత ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి.

వా కుత ల భద్రత గురించి బంధువులకు వంటనే త్లియజేయాలి.

చేయకూడనివి
 పుకార ల ద్వా రా తపుప ద్వరి పటకు
ు ండా ఉండండి.


రెసూక ా వా కుత లు త్లియజేసే వరకు ఆద్శయాలను వదిలివేయవదుా.



చిని



దీపం పొస్ట ు నుండి వదులుగా మరియు డాంగ లంగ్ తీగను తాకవదుా, దీనికి విదుా త్ ద్పవాహం
ఉండవచుు .

సమయంలో మరమమ తులు చేయగలిగనపప టికీ, సురక్షితమైన ఫ్లసల
ి నిి

వదిలివేయవదుా.

తుఫానుల సమయంలో వయ వసాయం లో చిక్కు లు , భారీ వర్ షపాతం మరియు
ఎదురు గాలుల వలన నసాాలు
భారీ వర్ షపాతం మరియు వర్దల ప్రభావం


చాల తీద్వమైన వర ాపాతం మరియు వరరలు పలలలో వివిధ పంటలను దెబా తీసాతయి.



వరరలు వృక్షసంపరపై గణనీయమైన ద్పభావానిి
సృష్ం
ు చగలవు.



వాయురహత నేలలోలని రసాయన ద్పతిచరా లు నైట్రేట్ తగ గడానికి మరియు నద్తజని వాయువు
త కలోప వటానికి మరియు వరరలు
ఏరప డటానికి ద్వరితీసుతంది. ఈ డి-నైట్రిఫికేషన్ మకక ల శకిని

చూపే వాయురహత నేల పరిసితు
ి లను

తరువాత పెరుగురలకు ఒక ముఖా మైన కారణం.



భారీ వర ాపాతం నేల కతకు కారణమవుతుంది, కి
ఫ్ల ష
ల మై
ు న వా వసాయ కారా కలపాలకు అంతరాయం, నీరు
లగంగ్, తేమ ఒతితడి పెరగడం మరియు పంటలపై త్గుళుు మరియు వాా ధుల ద్వడి.



అధిక గాలుల ద్పభావం



అధిక గాలులు పంటల వైకలా ం / బస / వేరుచేయడానికి కారణమవుతాయి.



అధిక గాలులు కూడా పరిపకా



త పంటలు బలమైన గాలులకు గురవుతాయి.
చెరకు, అరటి మరలైన ఎత్న



ద్సేప



పంట పలల నుండి తేమ నష్టునికి ద్వరితీఫ్లసుతంది, తద్వా రా పంటల నీటి అవసరాలు పెరుగుతాయి.

మకక ల నుండి ధానాా లు ముకక లైపొతాయి.

చేయడం మరియు ఎరువుల వాడకం వంటి వా వసాయ కారా కలపాలకు ఆటంకం.

చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి



తుాను ముందు డాస్ట



80% పరిపకా త ఉంటే పంటల ప్రారంభ కత.



పండించిన ఉతప తుతలను సురక్షితమైన ఫ్లసల
ి ంలో నిలా



ఉలం
ల ఘనను నివారించడానికి రిస్టక
మరమమ తులు.



పతనం ద్పదేశాలలో విసతృతమైన పారురల సౌకరాా ల ఏరాప టు.



హారి ుకలు ర్ పంటల విషయంలో మకక లకు బస మరియు వేరుచేయకుండా ఉండటానికి యాంత్రిక
సహాయానిి అందిసుతంది.



ద్కమం తపప కుండా వరరలు వచేు ద్పదేశాలకు సంతృపత మరియు మునిగపొయిన పరిసితు
ి లలో
సమర ివంతంగా పనిచేయగల వరి వంటి పంటలను సీా కరించడం.



వరర నష్టునిి

చేయడం.

జోన్లలని నీటిపారురల కాలువలు మరియు నదుల కటల
ు

తగ గంచడంలో ద్పభావవంతమైన నీటి నిలా

జలశయాలు మరలైనవి).

వా వసలు
ి
(నదులు, సరసు్ లు,



ఎకుక వ నీటిని ఉపయోగంచే వృక్షసంపరను నాటడం మరియు నీటిని తరలించడానికి (అడం
ు గా
మరియు నిలువుగా) అవరోధంగా పనిచేసుతంది, వరర తీద్వత మరియు ద్పభావాలను తగసుత
గ ంది.



చెరకు ప్రోపంగ్.



భారీ గాలిని తటుుకునేందుకు జంతువుల షెడ్ రక్షణ.



జంతువులను సరైన షెడలో
ల
ఉంచడం.



పోల్ట్లీు షెడ ల చుట్టు గోనీి



డోస్ట - పొస్ట ు తుాను



ఈవంట్ ముగసిన తరువాత, నిలబడి ఉని పంట పలల నుండి అరనపు నీటిని తీసివేసి, చెరకు,
అరటి మకక లు (వాటిని నిటారుగా ఉంచడానికి), కూరగాయలు మరియు పండ ల మకక లకు యాంత్రిక

సంచులను ఉంచడం.

మరతు
ా
ఇవా డం మరియు నష్టునిి

తగ గంచడం.



వేగంగా కలుకవడానికి మరియు నష్టులను తగ గంచడానికి నద్తజని ఎరువులు మరియు ఆకుల ద్సేప
యొకక అరనపు మొతాదుతో టాప్ డ్రెసి్ ంగ్.



నీటితో నిండిన పరిసితు
ి లు లేద్వ నేలల నిరంతర సంతృపత పరిసితి
ి కారణంగా, పంటలు సూక్షమ పొషక
లోపాలను చూపుతాయి. అందువల,ల తుాను ఆగపొయిన వంటనే సూక్షమ పొషకాల యొకక ఆకుల
ద్సేప ను తీసుకండి.



శారీరక పరిపకా త సాధించినటయి
ల తే, హారెా స్ట ు మరియు యాంత్రికంగా ఉతప తుతలను ఆరబెటం
ు డి.

చేయకూడనివి


పురుగుమందులు మరియు ఎరువులు చలడ
ల ం కసం వళ్ లవదుా.



పండించిన ఉతప తుతలను బహరంగ క్షేద్తంలో ఉంచవదుా.



తుాను మరియు టైడల్స తరంగాలు (మత్ ా కారులకు) కారణంగా సముద్రంలో ద్పవేశించవదుా.



జంతువులను బయట మేపడానికి అనుమతించవదుా.



వా వసాయ గుడిసెలోల మరియు చెటల కింరఫ్లఉండవదుా.

