వరదల సమయుంలో చేయవల్సి నవి మరియు చేయకూడనివి
ముందు



పుకార్ లను విస్మ రించిండి, ప్రశింతింగా ఉిండిండి, భయరడవద్దీ.



మీ మబైల్ ఫోనలను అతయ వస్ర్ కమూయ నికేషన కోస్ిం ఛార్జ ్ చేయిండి; SMS ఉరయోగించిండి.



రేడియో వినిండి, టీవీ చూడిండి, వాతావర్ణ నవీకర్ణల కోస్ిం వార్తా రత్రరకలుచదవిండి.



పశువులు / జంతువుల భద్రతను నిర్ధారంచడానికి వాటిని విడదీయండి.



భద్రత మరయు మనుగడ కోసం అవసరమైన వస్తువులతో అతయ వసర వస్తు సామగ్రరని సిరం
ా
చేయండి.



మీ పత్రర్ధలు మరయు విలువైన వస్తువులను జలనిరోధిత సంచులలో ఉంచండి.



సమీప ఆద్రయం / పెరగిన పక్కా ఇంటికి స్తరక్షితమైన మార్ధాలను తెలుస్తకోండి.



ద్పభుతవ అధిక్కరులు నిర్ద ేశంచినప్పు డు వంటనే స్తరక్షిత ద్పదేశాలకు తరలంచండి.



కనీసం ఒక వారం పాటు తినడానికి సిరం
ా గా ఉనన ఆహారం మరయు నీటిని నిలవ చేయండి.



క్కలువలు, ద్పవాహాలు, పారురల మార్ధాలు వంటి ాష్ వరర ప్ర్ధంతాల గురంచి తెలుస్తకోండి.

వరదలు సమయంలో



వర్దనీటిలోకి ప్రవేశించవద్దీ. మీకు అవస్ర్మైతే, తగన పాదర్క్షలను ధరించిండి.



మురుగునీటి మార్తాలు, గట్రు
ట ల, కాలువలు, కలఱ రుటలు మదలైన వాటికి దూర్ింగా ఉిండిండి.



విద్దయ దాఘాతానిి నివారించడానికి విద్దయ త్ర స్ాింలలు మరయు రడిపోయిన విద్దయ త్ర లైన ల నుిండి
దూర్ింగా ఉిండిండి.



కనిపించే చిహ్ని లతో (ఎప్ర్ జిండాలు లేదా బారకేడ్లల) ఏదైనా ఓపెన డ్రెయిన్ లేదా
మాయ నహోల్్ ను గుర ాించిండి..



వర్ద నీటిలో నడవకిండి లేదా డ్రైవ్ చేయవద్దీ. గురుాించుకోిండి, ెిండ్ల అడ్లగుల కదిలే వర్ద
నీరు పెదీ కార్ లను కూడా కడిగవేయగలద్ద.



తాజాగా విండిన లేదా పొడి ఆహ్నర్తనిి తినిండి. మీ ఆహ్నర్తనిి కపి ఉించిండి.



మరగించిన/ కోర
ల టెడడ్ర నీరు తాగాలి.



మీ రరస్ర్తలను శుప్భింగా ఉించడానికి క్రరమిస్ింహ్నర్క మింద్దలను వాడిండి.

వరదలు తరువాత



పలల
ల ను వర్ద నీటిలో లేదా స్మీరింలో ఆడటానికి అనుమతిించవద్దీ.



దెబ్బ తిని విద్దయ త్ర వస్తావులను ఉరయోగించవద్దీ, వాటిని తనిఖీ చేయిండి.



సూచిించినట్యి
ల తే, ప్రధాన స్వఱ చలు మరయు అనర్
ల ఉరకర్ణాల వదీ యుటిలిటీలను
ఆపవేయిండి - తడిగా ఉింటే విద్దయ త్ర రరకర్తలను తాకవద్దీ.



విరగన విద్దయ త్ర స్ాింలలు మరయు తీగలు, రద్దనైన వస్తావులు మరయు శధిలాల కోస్ిం చూడిండి.



వర్ద నీటిలో ఉని ఆహ్నర్తనిి తినవద్దీ.



మలేరయాను నివారించడానికి దోమతెర్లను వాడిండి.



వర్ద స్మయింలో పాము కాటు సాధార్ణిం కాబ్టిట పాముల విషయింలో జాప్గతాగా ఉిండిండి.



నీటి మార్తాలు / మురుగునీటి పైపులు దెబ్బ తిని ట్యి
ల తే టాయిలెట్ లేదా నీటిని వాడర్తద్ద.



నీరు త్రర్తగడానికి స్తర్క్షితమని ఆరోగయ శఖ స్లహ్న ఇచేే వర్కు రింపు నీరు తాగవద్దీ.

మీరు ఖాళీ చేయవలస్వ వస్తా



ఫరి చర్జ, రడకలు మరయు టేబుళ్ లపై ఉరకర్ణాలను పెించిండి.



టాయిలెట్ గన్ని లో ఇస్తక స్ించులను ఉించిండి మరయు మురుగునీటి బాయ క్ర ఫోలను
నివారించడానికి అనిి కాలువ ర్ింధ్రర్తలను కరి ిండి.



విద్దయ త్ర మరయు గాయ స్ కన్నక్షనను ఆపవేయిండి.



ా భూమి / స్తర్క్షిత ఆప్రయానికి వెళ్ లిండి.
ఎతెతన



మీతో అతయ వస్ర్ వస్తా సామ్ర, ప్రథమ చికిత్ పెడ,ట విలువైన వస్తావులు మరయు ముఖయ మైన
రత్రర్తలను తీస్తకోిండి.



లోతైన, తెలియని జలాలోలకి ప్రవేశించవద్దీ; నీటి లోతును తనిఖీ చేయడానికి కప్ర్ను
ఉరయోగించిండి.



అధికారులు అలా చేయమని అడిగనపుి డ్ల మాప్తమే ఇింటికి తిరగ ర్ిండి.



కుటుింబ్ స్మాచార్ ప్రణాళికను రూపొిందిించిండి.



తడిస్వన ప్రతిదానిి శుప్భరర్చిండి మరయు క్రరమిస్ింహ్నర్క చేయిండి.

వయ వసాయింలో వర్దల స్మయిం లో చేయవల్సి నవి మరియు చేయకూడనివి
చేయవల్సి నవి







రశువులు / జింతువులను షెడ్రలో ఉించిండి మరయు వాటి భప్దతను నిర్తురించిండి.
జింతువులకు స్ఱ చఛ మైన తాగునీరు అిందిించిండి.
వర్ద పీడిత ప్ర్తింతాలోల మునిగపోయే తటుటకుటె ర్కాలను అనుస్రించిండి.
వర్దలు వచిే న తరువాత పొలాల నుిండి అదనపు నీటిని బ్యట్కు తీయిండి.
లరీగా వర్ద ప్రలవిత ప్ర్తింతాలోల, స్ఱ లి కాలిక హెచవైవి బియయ ిం ర్కాలోల కమూయ నిటీ నర్్ రీని
పెించడానికి అధిక భూములను ఎించుకోిండి. వర్ద నీటిని తగ ాించిన తరువాత, ైతులు అదే
మారి డి చేయిించుకోవచుే .



ప్రధాన క్షేప్తింలో మలకల లేదా వర రింట్కు మతాిం నషిం
ట ఉింటే, పొలిం లరీగా
దెబ్బ తిని ట్యి
ల తే, ర్కాలను పాత మలకలతో ఆలస్య ింగా మరయు అస్వర్
ి ింగా నాట్డిం
చేరట్ిం
ట డి.




అధిక భూమి రరస్వతి
ి లో, అర్ హర్జ మరయు నువుఱ లను సాగు కోస్ిం ఎించుకోవచుే .



పాక్షికింగా ప్రలవితమైన పొలాలలో, వర పొలిం నుిండి అదనపు నీటిని తీస్వవేస్వ, రింట్ రిండిించే
దరలో ఉింటే 1/3 వ N2 + 50% K2O ను టాప్ డ్రెస్వ్ ిం్గా వర ాించిండి.



వర్ద కార్ణింగా రింట్ దెబ్బ తిని ట్యి
ల తే ఫోటోఇన్న్ ని్ టివ్ స్ఱ లి కాలిక ర్కింతో బియయ ిం
తా
ట్
ప్రతయ క్ష వి నాలను చేర ిం
ట డి.




వితానాలను వర్దలు కొటుటకుపోతే, వితానాల ప్రతాయ మాి య అమరక చేయిండి.

లరీ వర్ షపాత సూచన వచిే న వెింట్టె రరరకఱ రింట్లను రిండిించిండి మరయు రిండిించిన
ఉతి తుాలను స్తర్క్షితమైన స్ల
ి ింలో ఉించిండి.

వర్ద నీటిని తగ ాించిన తరువాత వర్ద ప్రలవిత రింట్లకు అదనపు ఎన ఎరువులు వేయిండి.
చేయకూడనివి



రిండిించిన ఉతి తుాలను బ్హిర్ింగ క్షేప్తింలో ఉించవద్దీ.



కుళిర పోవడానికి మరయు వాయ ధుల అభివృదికి
ు దారతీస్తింద్దన ఎకుు వస్తపు వాట్ర్జలాగిం్ను
అనుమతిించవద్దీ.

