
દુષ્કાળ/ગરમ પવન ફ ૂંકાવા ની પરરસ્થીતી દરમ્યાન 

આટલ ૂં કર ોઃ 

દુષ્કાળ/ગરમ પવન ફ ૂંકાવા ની હવામાન ને લગતી ચેતવણી,સ ચનાઓ,માહહતી માટે  રહેિયો સાૂંભળો, ટીવી જુઓ, 

અખબારો વાૂંચો.વરસાદ ના પાણી ના સૂંગ્રહ માટે ના પ્રયત્ન કરો.વરસાદ ની ઋતુ શરૂ થયા પહેલાૂં સ્થાનીય પાણી ના 

સ્ત્રોત નુ સમારકામ કરાવો, માટેતેને પુનન જીવીત કરો.  

ભ ગભન ના જળ સ્ત્રોત ને ઊૂં ચા લાવવા ઊૂં િા ખાિા ખોદાવો. જળ સૂંચય ના કાયનક્રમ મા ભાગ લો.ઘરલેુૂં વપરાશ માૂં 

ઉપયોગ કરાયેલ પાણી નો બગીચા માૂં ઘાૂંસ કે છોિ ને પાણી પીવિાવવા માૂં ઊપયોગ કરો. સ્નાન માટે શાવર ને બદલે 

બાલદી નો ઊપયોગ કરો.પોતુૂં કરવા માટે છ ટ્ટા પાણી ને બદલે ભીના પોતા નો ઊપયોગ કરો.ફ્લશ માટે ઓછા પાણી નો 

ઊપયોગ થાય એવા સૂંિાશ બનાવો. પાણી નાૂં નળ,ટાૂંકી વગેર ેલીક નથી તે માટે સમયાૂંતર ેચેક કરો.જટેલ ૂં બને એટલુૂં 

એક ના એક પાણી નો વારૂંવાર ઊપયોગ કરો.જળ સૂંચય ની આદત જીવન પ્રણાલી માૂં લાવો. જો તમારી પાસે પોતા નો 

ક વો હોય તો પણ રાજય સરકાર કે સ્થાહનક સૂંસ્થા ના જળ સૂંચય ના હનયમો નુૂં પાલન કરો.(દ ષ્કાળ ને કારણે ભ ગભન  

જળ પણ અસર પામે છે.) સુબાબુલ, સીમારુબા, કેસુરીના અને નીલહગરી જવેી વનસ્પતી સાથે ના વનીકરણને  

પ્રોત્સાહન આપો. જવૈીક િીઝલ આપતી જતે્રોફા,પોૂંગોહમયા જવેી વનસ્પતી ના ઊછેર માટે પ્રોત્સાહન આપો. 

 

આટલ ૂં  ન કર ોઃ 

કોઇ પણ સૂંજોગો માૂં પાણી નો બગાિ કરવો નહી.વૃક્ષો અને જૂંગલ ને કાપશો નહી.છત પર સૂંગ્રહ કરલેા પાણી નો 

બગાિ કરશો નહી.તળાવ,વાવ,ક વા,ટાૂંકા જવેા પાણી ના પૂંરૂંપરાગત સ્ત્રોત ને બગાિશો નહી.વાસણ,કપિાૂં ધોતી વખતે 

તેમજ બ્રશ,દાઢી કરતી વખતે વહેતા પાણી નો ઊપયોગ ન કરો.ઘર ના રોજીૂંદા કામકાજ માટે પાણી ની પાઈપ નો 

ઊપયોગ ન કરો. 

કુ્રરિ રવિયકોઃ 

આટલ ૂં   કર ોઃ 

વરસાદી પાણી ના સૂંચય કરો. 

ખેત તલાવિી,સાવનજનીક પાણી નાટાૂંકા,પાણી આ આરા અને પ લ માૂં પાણી નો સૂંગ્રહ કરો કે જ ેપ્રાણ રક્ષક બની રહેશે. 

વરસાદ ની ઋતુ શરૂ થયા પહેલાૂં સ્થાનીય પાણી ના સ્ત્રોત નુ સમારકામ કરાવો, માટેતેને પુનન જીવીત કરો.  

દુષ્કાળ રોધક પાક/છોિવા નુૂં વાવેતર કરો કે જમેા પાણી ની ખપત ઓછી હોય.જમીન ના ભજે નુૂં પ્રમાણ જળવાઈ રહે 

તે માટે દુષ્કાળ રોધક ઘાસ,વેલા,ઝાિ ની રોપણી કરો.હસૂંચાઈ માટે હસ્પ્રૂંકલર પધ્ધતી,ટપક હસૂંચાઈ નો ઊપયોગ કરો,શક્ય 

હોય તો સાૂંજ ના સમયે હસૂંચન કરો.ખેતર માૂં થી હનૂંદામણ કાઢો.જળ સૂંચય માટે ના આવશ્યક કદમ ઊઠાવો.હયાત જળ 

સૂંગ્રહ માટે આવશ્યક કદમ ઊઠાવો. ખેતર માૂં થી કાઢેલ હનૂંદામણ નો ઊપયોગ પાણી ને રોકવા માટે કરો. જમીન નો  

ભજે જળવાઈ રહે તે માટે હોઈૂં ગ કે આૂંતર ખેિ કરો કે જ ેથી માટી ના ઢેંફા ભજે નુૂં પ્રમાણ જાળવવા માૂં મદદ કર.ે 

વરસાદ ની ઋતુ ખેંચાવવાની શક્યતા હોય  તો તે પ્રમાણે યોગ્ય પાક નુૂં આયોજન કરો.દુષ્કાળ સૂંભવીત ક્ષેત્ર માૂં ટ ૂંકી 

અવધી ના પાક કે જમેા પાણી ની ખપત ઓછી હોય તે્તવા પાક ની ખેતી ને પ્રોત્સાહન આપો અને તે પાક ના હબયારણ 

સહેલાઈ થી પ્રાપ્ય બને તે માટે પ્રયત્ન કરો. ગુણવત્તા યુક્ત હબયારણ, નો વહેલાસર સૂંગ્રહ કરી રાખો કે જથેી કરી ને તેની 

તાત્કાલીક વહેચણી કરી શકાય. ખેિ ત મહ્ચૂંગ, ની ૂંદણ હનયૂંત્રણ, આૂંતરખેિ  વગેર ેજવેી પદ્ધહતઓ પસૂંદ કરી શકે છે. 

સુબાબલુ, સીમારુબા, કેસુરીના અને નીલહગરી જવેી વનસ્પતી સાથે ના વનીકરણને  પ્રોત્સાહન આપો .ગુણવત્તા યુક્ત 

ઘાસ-ચારા નો પ રવઠો સુહનશ્ચીત કરો તેમજ પશુ કેંદ્ર ની વ્યવસ્થા કરો. •આઈ.પી.એમ પધ્ધતી નો ઊપયોગ કરી ને ચ સક 

પ્રકાર ની જીવાતો તેમજ બીજી જીવાતો ના ઉપદ્રવ ને હનયૂંત્રીત કરો. ખેિ તો ને ભલે ને તેઓ દેવાદાર હોય કે ન હોય પાક 

હવમો લેવા માટે પ્રોત્સાહહત કરો.નાઈટર ોજન જવેા ખાતર અને સકુ્ષ્મ પોષક  તત્વો નો ફોયલર થી છૂં ટકાવ કરો કે જ ેપાક 

ને દુષ્કાળ જવેી હસ્થતી માૂં મજબ તાઈ આપે.કપાસ જવેા હવશાળ પાક માૂં એકાૂંતર ે હસૂંચાઈ કરો. બાસ્પોત્સજનન દ્વારા 

જમીન માૂં થી ભજે નો ઘટાિો ઓછો થાય તે માટે છોિ ની સૂંખ્યા ઓછી રાખો. જરૂર લાગે ત્યાર ેકાઓલીન (૬%), 



સાય્ક્લોસલે(૦.૦૩%), હફનાઈલ મકુ્યનરીક એહસિ જવેા બાસ્પોત્સજનન હવરોધક દ્રવ્ય નો છૂં ટકાવ કરો.ખેતર ને સમથળ 

કરો,અને સપાટી પર થી પાણી વહી ન જાય તે માટે પાળા બનાવો. 

આટલ ૂં  ન કર ોઃ 

પાણી ની ખપત વધુ હોય તેવા પાક /હબયારણ ન વાપરો. 

પાક ને સવાર ના સમયે હસૂંચન ન કરો. 

 


