Dos and Don'ts for Cyclone
Dos
• Check houses, secure loose tiles by cementing wherever necessary, repair
doors and windows.
• Check the area around the house. Remove dead or dying trees, anchor
removable objects like lumber piles, loose bricks, garbage cans, signboards, loose zinc sheets etc.
• Keep some wooden boards ready so that glass windows can be boarded.
• If you do not have wooden boards handy, paste paper strips on glasses to
prevent splinters flying into the house.
• Keep a hurricane Lantern filled with kerosene, flash light and enough dry
cells and keep them handy.
• Promptly demolish condemned buildings.
• Those who have radio sets should ensure that the radio is fully serviceable.
In the case of transistors an extra set of batteries should be kept handy.

• Keep your radio on and listen to latest weather warnings and advisories
from the nearest AIR station. Pass the information to others.
• Pass only the official information you have got from the radio to others.
• Get away from low lying beaches or other locations which may be swept by
high tides or storm waves. Leave sufficiently early before your way to high
ground gets flooded. Do not delay and run the risk of being marooned.

• If your house is out of danger from high tides and flooding from the river,
and it is well built, it is then probably the best place. However, please act
promptly if asked to evacuate.
• Be alert for high water in areas where streams of rivers may flood due to
heavy rains.

• Get extra food, especially things which can be eaten without cooking or
with very little preparation. Store extra drinking water in suitably covered
vessel.
• If you are in one of the evacuation areas, move your valuable articles to
upper floors to minimise flood damage
• Check on everything that might blow away or be torn loose. Kerosene
tins, cans, agricultural implements, garden tools, road signs and other
objects become weapon of destruction in strong winds. Remove them and
store them in a covered room.
• Be sure that a window or door can be opened on the lee side of the house
i.e. the side opposite the one facing the wind.
• Make provisions for children and adults requiring special diets.
•

If the centre of' ‘eye' of the storm passes directly over your place, there will
be a lull in the wind and rain, lasting for half an hour or more. During this
period stay in safe place. Make emergency repairs during the lull period if
necessary, but remember that strong wind will return suddenly from the
opposite direction, frequently with even greater violence.

• Be calm. Your ability to meet emergency will inspire and help others.
• You should remain in shelters until informed by those in charge that you
may return home.
• Any loose and dangling wire from the lamp post should be strictly avoided.

• People should keep away from disaster areas unless you are required to
assist.
• Anti-social elements should be prevented from doing mischief and
reported to the police.
• Cars, buses, lorries and carts should be driven carefully.
• The houses and dwellings should be cleared of debris
• The losses should be reported to the appropriate authorities.

• Relatives should be promptly informed about the safety of persons in the
disaster area.

Don’ts
• Avoid being misled by rumours.
•

Don’t leave shelters until informed by the rescue personals.

•

Don’t leave the safer place during lull, however minor repairs can be
carried out.

•

Don’t touch the loose and dangling wire from lamp post, it may have
electric current.

Dos and Don'ts for Cyclone in Agriculture
Agricultural Implications of cyclone and associated heavy rainfall
and high winds
Impact of heavy rainfall and floods
• Very intense rainfall and floods can damage the different crops in the
fields.
• Flooding can create anaerobic soil conditions that can have significant
impact on vegetation.
• Chemical reactions in anaerobic soils also lead to a reduction in nitrate
and the formation of nitrogen gas. This de-nitrification can be a
significant cause of loss of plant vigour and growth following flooding.
• Heavy rainfall causes soil erosion, disruption to critical agricultural
activities, water logging, increased moisture stress and attack of pests and
diseases on the crops.

Impact of high winds
• High winds cause deformation / lodging / uprooting of crops.
• High winds also cause shattering of grains from matured plants.
• Tall crops like sugarcane, banana etc are susceptible to strong winds.

• Hinder agricultural operations like spraying and application of fertilizers.
• Lead to moisture loss from the crop fields thereby increasing water needs
of crops.

Dos and Don'ts
Dos before Cyclone
• Early harvesting of crops, if 80% matured.
• Storing of harvested produce in safer place.
• Repairing of irrigation canals and embankments of rivers in the risk zone
to avoid breaching.
• Arrangement of extensive drainage facilities in the fall out areas.
• In case of horticulture crops provide mechanical support to plants to
avoid lodging and being uprooted.
• Adoption of crops like rice that can function effectively in saturated and
even submerged conditions for locations that are flooded regularly.
• Effective Water storage systems (rivers, lakes, reservoirs etc.) in reducing
flood damage.
• Planting of vegetation that uses more water and that can act as a barrier to
moving water (horizontally and vertically) can reduce flood severity and
impacts.
• Propping of sugarcane.
• Protection of animal shed to withstand the heavy wind.
• Keeping the animals in proper sheds.
• Keeping gunny bags all around poultry sheds.

Dos - Post cyclone
• After the event is over, drain out excess water from the standing crop
fields and carry out propping of sugarcane, banana plants (to keep them
erect), mechanical support to vegetables and fruit plants and thus, to
minimize the damage.

• Top dressing with extra dosage of nitrogen fertilizer and foliar spray for
faster recovery and to minimize the losses.
• Due to waterlogged conditions or continuous saturated condition of soils,
crops tend to show micronutrient deficiencies. Hence, take up foliar spray
of micronutrients immediately after cessation of cyclone.
• Harvest and mechanically dry the produce, if attained physiological
maturity.

Don’ts
• Don’t go for spraying of pesticides and fertilizers.
• Don’t leave the harvested produce in open field.
• Don’t venture in the sea because of cyclonic storm and tidal waves (for
fishermen).
• Don’t allow the animals grazing outside.
• Don’t stay in the farm huts and underneath of trees.

తుఫాను సమయంలో చేయవల్సి నవి మరియు చేయకూడనివి
చేయవల్సి నవి
 ఇళను
్ల
తనిఖీ చేయండి, అవసరమైన చోట సిమెంటు చేయడం ద్వా రా
వదులుగా పలకలను భద్రపరచండి, తలుపులు మరియు కిటికీలను
మరమ్మ తు చేయండి.


ఇంటి చుట్టుపక్క ల ప్రాంతాన్ని తనిఖీ చేయండి. చనిపోయిన లేదా
చనిపోతున్న చెట్లను తొలగించండి, కలప పైల్స్ , వదులుగా ఉన్న
ఇటుకలు, చెత్త డబ్బా లు, సైన్-బోర్డు లు, వదులుగా ఉండే జింక్ షీట్లు వంటి
తొలగించగల వస్తు వులు.



కొన్ని చెక్క బోర్డు లను సిద్ధంగా ఉంచండి, తద్వా రా గాజు కిటికీలు
ఎక్క వచ్చు .



మీకు చెక్క బోర్డు లు చేతిలో లేకపోతే, చీలికలు ఇంట్లో కి ఎగురుతూ
ఉండటానికి అద్దా ల మీద కాగితపు కుట్లు అతికించండి.



కిరోసిన్, ఫ్లా ష్ లైట్ మరియు తగినంత పొడి కణాలతో నిండిన లాంతరు
హరికేన్ ఉంచండి మరియు వాటిని సులభంగా ఉంచండి.



ఖండించిన భవనాలను వెంటనే పడగొట్టండి.



రేడియో సెట్లు ఉన్న వారు రేడియో పూర్తిగా సేవ చేసేలా చూడాలి.
ట్రాన్సి సర్
్ట ల విషయంలో అదనపు బ్యా టరీలను సులభంగా ఉంచాలి.



మీ రేడియోను ఉంచండి మరియు సమీప AIR స్టేషన్ నుండి తాజా
వాతావరణ హెచ్చ రికలు మరియు సలహాలను వినండి. సమాచారాన్ని
ఇతరులకు పంపించండి.



రేడియో నుండి మీకు లభించిన అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే
ఇతరులకు పంపించండి.



లోతట్టు బీచ్లు లేదా ఇతర ప్రదేశాల నుండి దూరంగా ఉండండి, ఇవి
అధిక ఆటుపోట్లు లేదా తుఫాను తరంగాలతో కొట్టు కుపోతాయి. ఎత్తైన
భూమికి మీ మారం
్గ వరదలు రాకముందే తగినంత ముందుగానే
వదిలివేయండి. మెరూన్ అయ్యే ప్రమాదాన్ని ఆలస్య ం చేయవద్దు .



మీ ఇల్లు అధిక ఆటుపోట్ల నుండి మరియు నది నుండి వరదలు
సంభవించకపోతే, మరియు అది బాగా నిర్మి ంచబడి ఉంటే, అది బహుశా
ఉత్తమమైన ప్రదేశం. అయితే, ఖాళీ చేయమని అడిగితే వెంటనే చర్య
తీసుకోండి.



భారీ వర్షా ల కారణంగా నదుల ప్రవాహాలు ప్రవహించే ప్రాంతాల్లో అధిక నీటి
కోసం అప్రమత్తంగా ఉండండి.



అదనపు ఆహారాన్ని పొందండి, ముఖ్య ంగా వంట లేకుండా లేదా చాలా
తక్కు వ తయారీతో తినవచ్చు . అదనపు తాగునీటిని తగిన విధంగా
కప్ప బడిన పాత్రలో నిల్వ చేయండి.



మీరు తరలింపు ప్రదేశం లో ఉంటే, వరద నష్టా న్ని తగ్గించడానికి మీ
విలువైన వస్తు వులను పై అంతస్తు లకు తరలించండి



చెదరగొట్టే లేదా వదులుగా ఉన్న ప్రతిదాన్ని తనిఖీ చేయండి. కిరోసిన్
టిన్లు , డబ్బా లు, వ్య వసాయ పనిముట్లు , తోట పనిముట్లు , రహదారి చిహ్నా లు
మరియు ఇతర వస్తు వులు బలమైన గాలులలో విధ్వ ంస ఆయుధంగా
మారతాయి. వాటిని తీసివేసి కవర్ గదిలో భద్రపరుచుకోండి.



ఇంటి లీ వైపు ఒక కిటికీ లేదా తలుపు తెరవగలరని నిర్ధా రించుకోండి, అనగా
గాలికి ఎదురుగా ఉన్న వైపు.



పిలలు
్ల
మరియు పెద్దలకు ప్రత్యే క ఆహారం అవసరం.



తుఫాను యొక్క 'కన్ను ' మీ ప్రదేశం మీదుగా నేరుగా వెళితే, గాలి మరియు
వరం
్ష లో ఒక అస్ప షత
్ట ఉంటుంది, ఇది అరగంట లేదా అంతకంటే
ఎక్కు వసేపు ఉంటుంది. ఈ కాలంలో సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఉండండి.
అవసరమైతే మందకొడి కాలంలో అత్య వసర మరమ్మ తులు చేయండి, కానీ
బలమైన గాలి వ్య తిరేక దిశ నుండి అకస్మా త్తు గా తిరిగి వస్తు ందని
గుర్తు ంచుకోండి, తరచుగా మరింత హింసతో.



నిశ్శ బం
్ద గా ఉండండి. అత్య వసర పరిస్థితులను తీర్చ గల మీ సామర్య ్థ ం
ఇతరులకు స్ఫూ ర్తినిస్తు ంది మరియు సహాయపడుతుంది.



మీరు ఇంటికి తిరిగి రావచ్చ ని ఇన్ఛార్జి వారికి తెలియజేసే వరకు మీరు
ఆశ్రయాలలో ఉండాలి.



దీపం పోస్ట్ నుండి ఏదైనా వదులుగా మరియు డాంగ్లింగ్ తీగను ఖచ్చి తంగా
నివారించాలి.



మీరు సహాయం చేయాల్సి న అవసరం ఉంటే తప్ప ప్రజలు విపత్తు
ప్రాంతాలకు దూరంగా ఉండాలి.



సంఘ విద్రోహ అంశాలు అలర్లు
్ల చేయకుండా నిరోధించి పోలీసులకు
నివేదించాలి.



కార్లు , బస్సు లు, లారీలు మరియు బండ్లను జాగ్రత్తగా నడపాలి.



ఇళ్ళు , నివాసాలను శిధిలాల నుండి తొలగించాలి



నష్టా లను తగిన అధికారులకు నివేదించాలి.

విపత్తు ప్రదేశంలో ఉన్న వ్య క్తు ల భద్రత గురించి బంధువులకు వెంటనే
తెలియజేయాలి.
చేయకూడనివి
 పుకార ్ల ద్వా రా తప్పు దారి పట్టకుండా ఉండండి.




రెస్క్యూ వ్య క్తు లు తెలియజేసే వరకు ఆశ్రయాలను వదిలివేయవద్దు .



చిన్న సమయంలో మరమ్మ తులు చేయగలిగినప్ప టికీ, సురక్షితమైన
స్థలాన్ని వదిలివేయవద్దు .



దీపం పోస్ట్ నుండి వదులుగా మరియు డాంగ్లింగ్ తీగను తాకవద్దు , దీనికి
విద్యు త్ ప్రవాహం ఉండవచ్చు .

తుఫానుల సమయంలో వ్య వసాయం లో చిక్కు లు , భారీ వర ్షపాతం
మరియు ఎదురు గాలుల వలన నస్టా లు
భారీ వర ్షపాతం మరియు వరదల ప్రభావం


చాలా తీవ్రమైన వర ్షపాతం మరియు వరదలు పొలాలలో వివిధ పంటలను
దెబ్బ తీస్తా యి.



వరదలు వృక్షసంపదపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపే వాయురహిత
నేల పరిస్థితులను సృష్టించగలవు.



వాయురహిత నేలల్లో ని రసాయన ప్రతిచర్య లు నైట్రేట్ తగ ్గడానికి మరియు
నత్రజని వాయువు ఏర్ప డటానికి దారితీస్తు ంది. ఈ డి-నైట్రిఫికేషన్ మొక్క ల
శక్తిని కోల్పో వటానికి మరియు వరదలు తరువాత పెరుగుదలకు ఒక
ముఖ్య మైన కారణం.



భారీ వరపా
్ష తం నేల కోతకు కారణమవుతుంది, క్లిషమై
్ట న వ్య వసాయ
కార్య కలాపాలకు అంతరాయం, నీరు లాగింగ్, తేమ ఒత్తిడి పెరగడం
మరియు పంటలపై తెగుళ్ళు మరియు వ్యా ధుల దాడి.



అధిక గాలుల ప్రభావం



అధిక గాలులు పంటల వైకల్య ం / బస / వేరుచేయడానికి కారణమవుతాయి.



అధిక గాలులు కూడా పరిపక్వ మొక్క ల నుండి ధాన్యా లు
ముక్క లైపోతాయి.



చెరకు, అరటి మొదలైన ఎత్తైన పంటలు బలమైన గాలులకు గురవుతాయి.



స్ప్రే చేయడం మరియు ఎరువుల వాడకం వంటి వ్య వసాయ
కార్య కలాపాలకు ఆటంకం.



పంట పొలాల నుండి తేమ నష్టా నికి దారితీస్తు ంది, తద్వా రా పంటల నీటి
అవసరాలు పెరుగుతాయి.

చేయదగినవి మరియు చేయకూడనివి


తుఫాను ముందు డాస్



80% పరిపక్వ త ఉంటే పంటల ప్రారంభ కోత.



పండించిన ఉత్ప త్తు లను సురక్షితమైన స్థలంలో నిల్వ చేయడం.



ఉలం
్ల ఘనను నివారించడానికి రిస్క్ జోన్లో ని నీటిపారుదల కాలువలు
మరియు నదుల కట్టల మరమ్మ తులు.



్త తమైన పారుదల సౌకర్యా ల ఏర్పా టు.
పతనం ప్రదేశాలలో విసృ



హార్టికల్చ ర్ పంటల విషయంలో మొక్క లకు బస మరియు
వేరుచేయకుండా ఉండటానికి యాంత్రిక సహాయాన్ని అందిస్తు ంది.



క్రమం తప్ప కుండా వరదలు వచ్చే ప్రదేశాలకు సంతృప ్త మరియు
మునిగిపోయిన పరిస్థితులలో సమరవ
్థ ంతంగా పనిచేయగల వరి వంటి
పంటలను స్వీ కరించడం.



వరద నష్టా న్ని తగ్గించడంలో ప్రభావవంతమైన నీటి నిల్వ వ్య వస్థలు
(నదులు, సరస్సు లు, జలాశయాలు మొదలైనవి).



ఎక్కు వ నీటిని ఉపయోగించే వృక్షసంపదను నాటడం మరియు నీటిని
తరలించడానికి (అడ్డంగా మరియు నిలువుగా) అవరోధంగా పనిచేస్తు ంది,
వరద తీవ్రత మరియు ప్రభావాలను తగ్గిస్తు ంది.



చెరకు ప్రోపింగ్.



భారీ గాలిని తట్టు కునేందుకు జంతువుల షెడ్ రక్షణ.



జంతువులను సరైన షెడ్లలో ఉంచడం.



పౌల్ట్రీ షెడ్ల చుట్టూ గోన్నీ సంచులను ఉంచడం.



డోస్ - పోస్ట్ తుఫాను



ఈవెంట్ ముగిసిన తరువాత, నిలబడి ఉన్న పంట పొలాల నుండి అదనపు
నీటిని తీసివేసి, చెరకు, అరటి మొక్క లు (వాటిని నిటారుగా ఉంచడానికి),
కూరగాయలు మరియు పండ్ల మొక్క లకు యాంత్రిక మద్దతు ఇవ్వ డం
మరియు నష్టా న్ని తగ్గించడం.



వేగంగా కోలుకోవడానికి మరియు నష్టా లను తగ్గించడానికి నత్రజని
ఎరువులు మరియు ఆకుల స్ప్రే యొక్క అదనపు మోతాదుతో టాప్
డ్రెస్సి ంగ్.



నీటితో నిండిన పరిస్థితులు లేదా నేలల నిరంతర సంతృప ్త పరిస్థితి
కారణంగా, పంటలు సూక్ష్మ పోషక లోపాలను చూపుతాయి. అందువల,్ల
తుఫాను ఆగిపోయిన వెంటనే సూక్ష్మ పోషకాల యొక్క ఆకుల స్ప్రే ను
తీసుకోండి.



శారీరక పరిపక్వ త సాధించినట్లయితే, హార్వె స్ట్ మరియు యాంత్రికంగా
ఉత్ప త్తు లను ఆరబెట్టండి.
చేయకూడనివి



పురుగుమందులు మరియు ఎరువులు చలడ
్ల ం కోసం వెళవ
్ల ద్దు .



పండించిన ఉత్ప త్తు లను బహిరంగ క్షేత్రంలో ఉంచవద్దు .



తుఫాను మరియు టైడల్ తరంగాలు (మత్స ్య కారులకు) కారణంగా
సముద్రంలో ప్రవేశించవద్దు .



జంతువులను బయట మేపడానికి అనుమతించవద్దు .



వ్య వసాయ గుడిసెల్లో మరియు చెట్ల కింద ఉండవద్దు .

