
కరువు / పొడి సె్ప ల్  సమయం లో  చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి 

చేయదగినవి 
 

 రేడియో వినండి, టీవీ చూడండి మరియు హెచ్చ రికలు, నవీకరణలు మరియు సూచ్నల కోసం 
వారా్తపత్రరికలను చ్దవండి. 

 
 వర షపునీటి పంపకాన్ని  ప్రర్తకీసీ్ చేయండి. 

 
 వర్తషకాలం ముందు స్థ ని న్నక నీటి వనరులను మరమమ తు చేయండి మరియు చైతనయ ం న్నంపండి. 

 
 భూగరభ జల పటికీను పంచ్డాన్నకి లొతైన గంటలు తవఱ ండి. 

 
 నీటి సంరక్షణ కారయ క్కమాలలొ పాలొనండి. 

 
 గడి ిమరియు మొకక లకు నీరు పటడీం ద్వఱ ర్త ఉపయోగంచిన దేశీయ నీటిన్న ఉంచ్ండి. 

 
 ాి నం చేయడాన్నకి షవర్ కు బదులుగా బకెట్ ఉపయోగంచ్ండి. 

 
 నడుసా్తని  నీటిన్న ఉపయోగంచ్కుండా అంతసా్తలను శుక్రపరచ్డాన్నకి మరియు క్సక బ్ చేయడాన్నకి 
తడి దుసా్తలను ఉపయోగంచ్ండి. 

 
 స్థల షింం్ కోసం తకుక వ నీరు అవసరమయ్యయ  మరుగదడషను న్నరిమ ంచ్ండి. 

 
 లీకేజీన్న న్నవారించ్డాన్నకి ట్య ంకులు, కుళాయిలు మొదలైనవాటిన్న క్కమం తపప కుండా తన్నఖీ 
చేయండి. 

 
 ాధ్య మైనంతవరకు నీటిన్న తిరిగ వాడండి. 

 
 జీవనశైలిలొ నీటి సంరక్షణ పదధతులను అనుసరించ్ండి. మీకు ప్రైవేట్ బావి ఉని పప టికీ, నీటి 
విన్నయోగంపై అన్ని  ర్తష్టష ీమరియు స్థ ని న్నక పరిమితులను అనుసరించ్ండి (భూగరభ జల మటీ్లు 
కరువు వలష కూడా క్పభావితమవుతాయి). 

 
 స్తబాబుల్, సీమరుబా, కాస్తరినా మరియు యూకలిపసీ్ తొ అటవీ న్నరూమ లన ప్రోతాా హం. 

 
 జెట్ోఫా మరియు పంగోమియా వంటి బయో డీజిల్ తొటల క్పచారం. 

చేయకూడనివి 
 అసా లు నీరు వృథా చేయకండి. 

 
 చెటుష మరియు అడవులను కతిరాించ్వదుు. 

 
 పైకపుప లపై సేకరించిన వర షపునీటిన్న వృథా చేయవదుు. 

 
 ాంక్పద్వయ నీటి వనరులైన చెరువులు, వారిషకాలు, బావి, ట్య ంకులు మొదలైన వాటితొ కలవకండి. 

 
 క్బష్, షేవిం్, వాింం్ పాక్తలు, బటలీు మొదలైన వాటి సమయంలొ క్పవహంచే నీటిన్న 
ఉపయోగంచ్వదుు. 



 
 

 ఏదైనా ఇంటి పనులకు హ్య ండ్ హెల్ ిగొటంీ వాడకుండా ఉండండి. 
 

వ్య వ్సాయం కోసం చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి 
 
 

చేయదగినవి  

 వర షపునీటి పంపకాన్ని  చేపటంీడి. వయ వాయ చెరువులు, కమూయ న్నటీ ట్య ంకులు, వాటర్ షెడుష మరియు 
కొలనుల వంటి నీటి పంపకం పదధతులు జీవిత రక్షకుడిన్న రుజువు చేాాయి. 

 
 వర్తషకాలం ముందు స్థ ని న్నక నీటి వనరులను మరమమ తు చేయండి మరియు చైతనయ ం న్నంపండి. 

 
 పంట రకాలు / మొకక లు అవసరమయ్యయ  కరువు-న్నోధ్క / తకుక వ నీటిన్న వాడండి. 

 
 నేల తేమను కాపాడట్న్నకి కరువును తటీుకునే గడి,ి పదలు, చెటషను నాటండి. 

 
 నీటిపారుదల కోసం క్్ప ంక షర్ పదధతి / బందు సేదయ ం పదధతిన్న ఉపయోగంచ్ండి; ాయంక్తం 
సమయంలొ పంటలకు నీరందంచ్ండి. 

 
 నీటి సంరక్షణ చ్రయ లను చేపటంీడి. 

 
 అందుబాటులొ ఉని  నీటి వనరుల నుండి నీటిపారుదల సౌకర్తయ ల కోసం ఏర్తప టుష చేయండి. 

 
 క్షేత్రర్తల నుండి కలుపు మొకక లను తలగంచ్ండి. ఆ కలుపు మొకక లు నీటి నషీ్టన్ని  న్నవారించ్డాన్నకి 
మలిచ ం్ కోసం ఉపయోగంచ్వచ్చచ . నేల తేమను కాపాడట్న్నకి, కలుపు మొకక లను తలగంచి, నేల 
ఉపరితల క్కస్ ీను విచిి ని ం చేయడాన్నకి మటి ీదుముమ  రక్షక కవచ్ంగా చేయడాన్నకి హూయిం్ లేద్వ 
ఇంటర్ కలచ రల్ ఆపరేషనషను చేపటంీడి. 

 
 తగన పంట పదధతిలొ సీజన్లష  రుతుపవనాలు / పడి అక్షరములు ఆలసయ ంగా ప్రర్తరంరమైనపుప డు 
ఆక్మ క క్పణాళికను ్దధం చేయండి. 

 
 వయ వధి తకుక వగా ఉని  పంటలు మరియు తకుక వ నీరు అవసరమయ్యయ  కరువు పీడిత ప్రర్తంతాలొష  
ప్రోతా హంచాలిా న అవసరం ఉంద; తకుక వ వయ వధి గల వితనాాల లరయ తను ఏర్తప టు చేయండి. 

 
 నాణయ మైన వితనాాల న్నలఱ ను వంటనే పంపిణీ చేయడాన్నకి ముందుగానే ఏర్తప టు చేయండి. 

 
 మలిచ ం్, కలుపు న్నయంక్తణ, అంతర ాంసక ృతిక కారయ కలాపాలు వంటి పదధతులను ైతులు 
ఎంచ్చకోవచ్చచ . 

 
 స్తబాబుల్, సీమరుబా, కాస్తరినా మరియు యూకలిపసీ్ తొ అటవీ న్నరూమ లనను ప్రోతా హంచ్ండి. 

 
 

 నాణయ మైన పశు్ర్తసం మరియు పశువుల శిబర్తల లరయ త ఉండేలా చూస్తకోండి. 
 

 పీలేచ  తెగళ్ర ను న్నయంత్రరించ్డంలొ జాక్గత ావహంచ్ండి; IPM తొ కీటకాలు మరియు తెగలు 
సంరవం న్నయంత్రరించ్ండి / తగంొచ్ండి. 

 



 రుణపడి ఉనాి  లేకునాి  పంట భీమా కలిగ ఉండట్న్నకి ైతులను ప్రోతా హంచ్ండి. 
 

 స్పప ల్ స్పప ల్ సమయంలొ నక్తజన్న ఎరువులు మరియు సూక్షమ పోషకాల యొకక  ఆకుల క్సేప  కరువు 
పరి్నితులకు పంట యొకక  ఓరుప ను రక్షిసా్తంద మరియు మెరుగపరుసా్తంద. 

 
 పతి ావంటి విసృాత వరుస పంటలలొ వరుస నీటిపారుదలన్న ద్వటవేయండి. 

 
 నేల నుండి తేమ యొకక  ట్ర్తన్నా ప రేషన్ నషీ్టన్ని  తగంొచ్డాన్నకి మొకక ల జనాభాను తగంొచ్ండి. 

 
 అవసరమైన చోట కయోలిన్ (6%), సైకోస్పల్ (0.03%), ఫినైల్ మెరుక య రి్ యా్డ్ (పిఎంఎ) వంటి 
యాంటీట్ర్తన్నా ప రంటష పిచికారీ. 

 
 ఎరువుల మోతాదు తగంొచ్వచ్చచ  లేద్వ ద్వన్న దరఖాసా్త ఆలసయ ం కావచ్చచ . 

 
 నీరు లెవలిం్, బండిం్, ట్రంచిం్, టెర్రే్ం్ మరియు ఫాలొవ్ స్థపోషవిం్ వంటి ఇనా్న టు పదధతులు 
నీరు మరియు పై మటి ీయొకక  క్పవాహ నషీ్టలను న్నోధించ్డాన్నకి. 

చేయకూడనివి  

 
 వితనాాలు / పంటలు అవసరమయ్యయ  అధిక నీటిన్న ఉపయోగంచ్వదుు; ఉదయం వేళ్లొష  పంటలకు 
నీరందంచ్వదుు. 

 


