दष्ु काळी परिस्थितीत काय किावे आणि काय करु नये
काय किावे
•

अद्यवत चेतावणी आणण सूचनाांसाठी रे डिओ ऐका, टीव्ही पहा आणण वततमान पत्र वाचा.

•

पाऊसाचे पाणी साठवन
ू ठे वण्याची व्यवस्था करावी व ह्याची सवय असू ध्यावी.

•

पावसाळ्या पूवी स्थाननक जलकां भाची दरुस्ती करून नवीन करावी.

•

भग
ू भाततील पाण्याचा स्तर वाढवण्यासाठी खोलखड्िे खोदल्याणे मदत होवू शकते.

•

जलसांधारण कायतक्रमात भाग घ्या.

•

घरगती वापरासाठी वापरलेल्या पाण्याचा वापर पन्हा झािाांना ,रोपट्याना दे ण्यासाठी करावा.

•

आांघोळीसाठी शॉवरऐवजी बादली वापरा.

•

घराची फशी ( फ्लोरीांग) स्वच्छ करण्यासाठी वाढत्या पाण्याचा वापर न करता ओल्या कपियाने
पसन
ू घ्या.

•

ां साठी कमी पाण्याची गरज असलेल्या शौचालयाांची रचना करा.
फ्लशशग

•

गळती रोखण्या साठी ननयशमत पाणी टाकी, नळ इ. ननयशमत तपासा.

•

शक्य नततक्या पाण्याचा वापर शक्य नततका पन्हा-पन्हा करा.

•

जीवनशैली मध्ये जलसांधारण पद्धतीांना अनकूल करा. आपल्या किे जरी खासगी ववहीर असली

तरी (भज
ू ल पातळी दष्काळाने सद्धा प्रभाववत होते), पाण्याच्या वापरावरील राज्य आणण
स्थाननक प्रनतबांधाांचे सवत अनसरण करा.
•

सबाबळ, सीमेरुबा, कॅसररना आणण नीलगगरी आदी वक्ष
ृ ा ची लागवि करूण वनीकरण ला
प्रोत्साहहत करणे.

•

जेट्रोफा आणण पोंगोशमयासारख्या बायोिीझल वक्ष
ृ ारोपणाांना प्रोत्साहन करावे.

काय करु नये

•
•
•
•

पाणी अजजबात वाया घालवू नका.
झािे आणण जांगले तोिू नका.

छप्पराांवर गोळा केलेले पाऊसाचे पाणी वाया घालवू नका

तलाव, ववहीर, पाण्याच्या टाक्या इ. पारां पाररक पाण्याचे स्त्रोत ची अव्यवस्था करू नका.

•

ां , शेजव्हां ग, भाांिीधणे, कपिे धणे इ. दरम्यान वाहणारे पाणी वापरू नका.
ब्रशशग

•

कोणत्याही घरगती कामासाठी ज्या नळाला हँिल असतात त्याचा वापर टाळा.

दष्ु काळी परिस्थिती दिम्यान कृषी क्षेत्रात काय किावे आणि काय करू नये
काय किावे
•

पावसाच्या पाण्याची साठवण करा. शेतातील तलाव, सामदानयक टाक्या, पाणलोट आणण तलाव
यासारख्या पाण्याची साठवण करण्याच्या पद्धती, दष्काळी पररजस्थतीत उपोयोगी शसद्ध होऊ
शकतात.

•

पावसाळ्या पूवी स्थाननक जलकां भाची दरुस्ती करा.

•

दष्काळ प्रनतरोधक / कमी पाण्यावर येणारे वपकाचे / झािाांचे वाण ननविा.

•

दष्काळ-सहनशील गवत, झिपे, झािे इ. लागवि करावी ज्याची जशमनीची धप बचाव
करण्यासाठी मदत होवू शकते.

•

ां िणे (स्प्रे) शसांचन पद्धत वापरावी. वपकाांना सायांकाळी पाणी द्यावे.
शसांचनासाठी हठबक / शशप

•

जलसांधारण उपाय योजना करा.

•

उपलब्ध जलसांपत्तीतच शसांचन सववधाांची व्यवस्था करा.

•

पाण्याचा तोटा टाळण्यासाठी, शेतातन तण काढा त्या तणाचा वापर मजल्चांगसाठी केला जाऊ
शकतो त्यामळे मातीचा ओलावा हटकन राहील.

•

पाण्याचे नकसान टाळा माती तयार करण्यासाठी होईंग ककांवा आांतर साांस्कृनतक कायत सरू करा .

मातीत ओलावा वाचवण्यासाठी धळ
ू तणाचा वापर ओले गवत, तण काढून आणण माती पष्ृ ठभाग
खांडित करण्यासाठी कवच.
•

जर पाऊसाळा सरु होण्यास ववलांब असेल ककांवा काही हदवस पाऊस नसेल तर योग्य

पीकाांची ननवि करून एक आकजस्मक योजना तयार करावी.
•

दष्काळग्रस्त भागात अल्पकालावधी सह आणण तलनेने थोिे से पाणी आवश्यक असलेल्या
पीकाांना तसेच वपक पद्धतीना प्रोत्साहहत करणे आवश्यक आहे अशा पररजस्थतीत; कमी
कालावधी च्या वाणाांसह बबयाण्याची उपलब्धता व्यवजस्थत करा.

•

त्वरीत ववतरणासाठी आगाऊ दजेदार बबयाणे साठवण्याची व्यवस्था करा.

•

सबाभूल, सीमारुबा, कॅसररना आणण नीलगगरी इत्याहद झािाांची लागवि करून वनीकरण
प्रोत्साहहत करा. शेतकरी मलगचांग, तणननयांत्रण, आांतरवपक पद्धतीचा वापर करु शकतात.

•

दजेदार चारा व गराांची छावणी याांची उपलब्धता सननजश्चत करावी.

•

शेतकरयाांना पीक ववमा काढण्यास प्रोत्साहहत करा.

•

नत्रयक्त खताांचा आणण सूक्ष्मपोषक द्रवाांचावापर दष्काळ पररजस्थतीत वपकाांची कायत क्षमता
वाढवते.

•

कोरड्या हवामानाच्या हदवसात ककांवा दष्काळ पररजस्थतीत नायट्रोजन खताांचा आणण सक्ष्
ू म
पोषक द्रव्याांची फवारणी वपकाच्या सहनशक्तीस सांरक्षण आणण सधाररत करते.

•

कापस
ू सारख्या ववस्तत
ृ पांक्ती मध्ये रोपाची शसांचन घ्या.

•

जशमनीतील बाष्पीभवन टाळण्यासाठी रोपाांची सांख्या कमी करा.

•

बाष्प उत्सजतन कमी करणारे कॅओलीन ( ६% ) सायकोसेला ( ०.०३ % ) कफनायल मरक्यरीक
अशसि ( PMA ) आवश्यकते नसार याांचा वापर करावा.

•

रासायननक खताचा वापर कमी करा ककांवा त्याचा वापर नांतर करू शकता.

•

शेत समतल करणे, बाांधणे, खांदक करणे, उताराला आिवे खोदणे आणण नाांगरणी यासारख्या
पद्धती ज्यामळे पाण्याची व जशमनीचे धप
ू होण्याचे ककांवा वाहून जाण्याचे थाांबते.

काय करू नये
•

ऊसा सारखी जास्त पाणी लागणारी वपके / बबयाणाांचा वापर करू नये. सकाळच्या वेळी वपकाांना
शसांचन करू नका.
------------------------------------------------------------------------

