
चक्रीवादळासाठी : काय करावे आणि काय करू नये  

 काय कराव े 

 

• घराची डागडुगी करावी जसे - आवश्यक तेथे ससमेंट िंग करून सैल फरशा सुरक्षित करा, दारे व 

खिडक्या दरुुस्त करा. 
 

• घराच्या सभोवतालच ेिेत्र तपासावे. मतृ ककिं वा मरत असलेली झाड ेकाढा, लाकडाच ेढीग, सैल 

वव ा, कचराकुिं ड्या, साइन-बोडड, सैल खझिंक पत्रके इत्यादी सारख्या काढता येण्याजोग्या वस्त.ू 

काढुन घ्याव्यात अथवा दरुुस्त करुन घ्याव्यात. 

 

• काचचे्या खिडक्यािंवर बसू शकतील त्या आकाराच ेकाही लाकडी फलक तयार ठेवा . ज्यामुळे जर 
काच तु ली तर त्याच ेतुकड ेपसरणार नाही. 
 

• आपल्याकड ेलाकडी फलक सुलभ नसल्यास घरात चकमक  ाळण्याकरीता ग्लासेसवर पेपरच्या 
पट्टट्टया पेस्  करा. 

• केरोससन, फ्लॅश लाई  आखण पुरेश ेकोरड ेववद्युत सिंच ( BATTERY CELL ), किं दील ठेवा 
आखण त्यािंना हाताशी व सुरक्षित ठेवाव.े 

• ननरूपयोगी ककिं वा कच्ची इमारती त्वरीत पाडावीत. 

 

• ज्यािंच्याकड े रेडडओ से  आहेत त्यािंनी हे सुननश्श्चत केले पाटहजे की त ेपूणडपणे सेवायोग्य आहे. 

ट्राश्झझस् रच्या बाबतीत बॅ रीचा अनतररक्त से  सुलभ ठेवला पाटहजे.  
• रेडडओ चालू ठेवा आखण नजीकच्या आकाशवाणी स्थानकावरील ताज्या हवामानाच ेइशारे आखण 

सल्ला ऐका. ती माटहती इतरािंना सुध्दा द्या. 
• रेडडओवरून समळालेली माटहती व सुचना  त्या अधिकृत आहेत का त ेसुननश्श्चत करा निंतर  

इतरािंना द्या. 

• िोल असलेले समुद्र ककनारे ककिं वा उिंच समुद्राच्या ला ािंमुळे ककिं वा वादळाच्या ला ा वाहत 

असलेल्या  टठकाणािंपासून दरू जा. उिंच मैदानात जाण्याआिीच पुरेशी जागा सोडा. उशीर करू 

नका आखण  एक े पडू नका ककिं वा असाह्य होण्याचा िोका वाचवा. 
• जर आपले घर उिंच समुद्राच्या भरतीमुळे आखण नदीतून पूर येण्याच्या िोक्यात आले असले 

आखण ते चािंगले बािंिले असेल तर ते कदाधचत सवाडत चािंगले टठकाण आहे. तथावप, कृपया 
ररकामी करण्यास सािंधगतले तर त्वरीत कृती करा. 
 



• अनतवषृ् ीमुळे नद्यािंना पूर येवू शकतो त्यामुळे पाण्याची पातळी वाढू / उिंच होव ूशकते अशा 
टठकाणा पासून  सावि रहा. 
 

•  ववशषेत: ज्या गोष् ी सशजवल्याबबना िाल्ल्या जाऊ शकतात ककिं वा अगदी कमी तयारीसह 

िाण्यासाठी अझन म्हणून उपयोग  करू शकता त्यािंचा अनतररक्त साठा करून ठेवा. जास्तीत 

जास्त वपण्याच ेपाणी योग्य प्रकारच्या भािंड्यात झाकून ठेवा. 
• आपण एिाद्या प्रभाववत / स्थानािंतरण िेत्रात असल्यास, आपल्या मौल्यवान वस्त ुतेथनू हलवा 

त्याच ेनुकसान  ाळण्यासाठी वरच्या मिंजल्यावर ककिं वा सुरक्षित जागी ठेवा. 
• जोरदार वारामुळे फेकल्या जाणारया प्रत्येक गोष् ीची तपासणी करा. जस ेरॉकेलच्या डब्बा , कॅन, 

शतेी अवजारे, बागेची सािने, रस्त्यािंची ट्रकफक सुचक /धचझहे असलेले फलक आखण इतर वस्तू , 
त्यािंना काढा आखण सिंग्रटहत करा व त्यािंना बिंद िोलीत ठेवा. 
   

• ज्या टदशनेे वारा वाहत आहे त्या घराच्या बाजूच्या खिडकी ककिं वा दरवाजा उघडला जाऊ शकतात 

याची िात्री करा. म्हणजेच वारा च्या टदशनेे असलेल्या बाजूने. 
• मुलािंसाठी आखण प्रौढािंसाठी ववशषे आहार आवश्यक असतो त्याची तरतूद करा. 

 

• जर वादळाचा मध्य बब िंद ू(कें द्र / डोळा)  आपल्या जागेच्या वरून  थे  जात असेल तर तेथे  अिाड 
तास ककिं वा त्याहून अधिक काळ वारा आखण पावसाचा वेग कमी असू शकतो. या कालाविी 
सुरक्षित टठकाणी रहा व आपत्कालीन दरुुस्ती करा  परिंत ुलिात अस ूध्या की काही काळा निंतर 
ववरूि टदशाने वारा व पाऊसा चा वेग वाढू शकतो.    

  

• आपण जोपयतं आपल्या प्रमुिा कडून ककिं वा तज्ञा कडून अधिकृत सुचना समळत नाही तो पयतं 

आपण आश्रयस्थानातच रहाव.े त्यानिंतरच घरी परत येवू  शकता. 
  

• कोणतीही सैल व डेंगळणारी / झुलत असलेली  तार का ेकोरपणे  ाळली पाटहजे. 
 

• लोकािंनी आपत्ती िेत्रापासून दरू रहावे जो पयतं  तुम्हच्या मदतची कोणाला आवश्यकता नाही. 
• असामाश्जक घ कािंना गैरवतडन करण्यापासून रोिले पाटहजे आखण पोसलसािंना कळवववे. 

 

• कार, बस, लॉरी आखण गाड्या काळजीपूवडक चालवल्या पाटहजेत. 

 

• घरे आखण घरािंची मोडतोड साफ करावी 
 

• मालमते्तच्या ककिं वा श्जववत हानी च्या नुकसानीची नोंद योग्य अधिकारािंना करावी. 
 



• आपत्ती पररसरातील व्यक्तीिंच्या सुरिेबाबत नातेवाईकािंना तातडीने माटहती देण्यात यावी. 
 

  काय करू नये  

• अफवा पसरवून आपली टदशाभूल होऊ शकते त्यापासनू दरू राहवे.. 
 

• बचाव व्यक्तीिंनी माटहती टदल्यासशवाय ननवारा सोडू नका. 
 

• जरी वारा व पाऊसाचा जोर कमी झाला तरी सुरक्षित स्थान सोडू नका, तथावप ककरकोळ दरुुस्ती 
केली जाऊ शकते. 
 

• रस्त्यावरील  टदवा च्या  सैल आखण हलणारया  वायरला स्पशड (डेंगसलिंग ) करू नका, यात ववद्युत 

प्रवाह असू शकतो. 
 

चक्रीवादळामध्ये कृषीक्षेत्रात काय करावे आणि काय करू नये 

 

चक्रीवादळा मुळे उद्भभवलेल्या मुसळधार पाऊस आणि जोराचा वारा याांचे 

कृषीवर  पररिाम  

 

मुसळधार पाऊस आणि पुराचा पररिाम  
 

• अनत तीव्र पाऊस आखण पुरामुळे शतेातील ववववि वपकािंच ेनुकसान होऊ शकते. 
 

• पूर पररश्स्थती मुळे पाणी साचल्याने जसमनीत हवा िेळत राहत नाही त्याचा  वनस्पतीवर 
महत्वपूणड पररणाम होऊ शकतो. 
 

• पूर पररश्स्थती मुळे पाणी साचल्याने जसमनीत हवा िेळत राहत नाही त्यामुळे होणारी 
रासायननक प्रनतकिया देिील नायटे्र  कमी करते आखण नायट्रोजन वायू तयार करत.े 

पूरानिंतरच्या डी-नायटट्रकफकेशन करून झाडाची जोम कमी करते हे वाढीच ेमहत्त्वपूणड कारण 

असू शकते. 
  

• मुसळिार पावसामुळे मातीची िपू होते, शतेीववषयक कामािंना  ववस्कळीत / अड्थळा  होते, 
पाण्याचा साठा होतो, ओलावा वाढतो त्यामुळे कीड आखण रोगािंचा आिमण वपकावर होतो. 
   



   सोसाट्याच्या वाऱ्याचा  पररिाम  

• जोराचा वारा वपकाच ेनाश करणे / वाढ थािंबवणे / मुळासह उप णे यािंस कारणीभूत ठरतात. 

 

• जोराचा वारा पररपक्व वपकािंपासून िाझय तु ण्यास देिील कारणीभूत होऊ शकते.  
• उिंच वाढलेली वपके जसे ऊस, केळी इत्यादी जोरदार वारा मुळे बळी पडतात. 

• फवारणी आखण ितािंचा वापर यासारख्या कृषी कियािंची कामे प्रभाववत होतात.  

• वपकाच्या शतेातील ओलावा कमी होतो ज्यामुळे वपकािंना पाण्याची गरज वाढते. 
 

काय करावे आणि काय करू नये   

 

  चक्रीवादळापवूी – काय करावे  
 

• 80  क्के पररपक्व झाल्यास लवकर वपकािंची कापणी. 
• काढणी केलेल्या उत्पादनािंचा सिंग्रह सुरक्षित टठकाणी ठेवणे. 

 

• िोका  ाळण्यासाठी  ससिंचन कालव ेव नद्यािंच्या त बिंदीची दरुुस्ती करावी. 
 

• पडझड झालेल्या भागात ड्रनेेजच्या ववस्ततृ सुवविािंची व्यवस्था करावी. 
• बागायती वपके असल्यास झाड ेवाळवु नयेत व उप ून जाऊ नये त्याला यािंबत्रक आिार द्या. 

 

• तािंदळासारख्या वपकािंना पसिंत कराव े जे ननयसमतपणे पूर असलेल्या टठकाणी सिंतपृ्त आखण 

अगदी बुडलेल्या पररश्स्थतीत प्रभावीपणे कायड करू शकतात. 

• पूरापासून नुकसान कमी करण्यासाठी पाणी साठवण प्रणाली जस े नद्या, तलाव, जलाशय 

इ..प्रभावी ठरू शकतात. 

 

• ज्या जास्त प्रमाणात पाण्याचा वापर करणार् या वनस्पतीिंची ककिं वा वपकािंची लागवड करणे ज्या 
(िैनतज आखण अनुलिंब) असतात त्या वाहत्या पाण्यात अडथळा म्हणून काम करू शकतात  

त्यामुळे पूराची तीव्रता आखण पररणाम कमी होऊ शकते.  
 

• उदा. ऊस पीक. 

 

• कुक्कु पालन शडेच्या सभोवताल गोणपो  पोते/ वपशव्या ठेवणे. 

 

     चक्रीवादळ नांतर  



 

     काय कराव े  

• चिीवादळ निंतर उगवलेल्या पीकािंच ेनुकसान कमी करण्यासाठी शतेातून जास्तीच ेपाणी काढून 

 ाकाव ेआखण ऊस, केळीची झाड ेभाज्या व फळझाडािंना (ते उभ ेरहाण्यासाठी), यािंबत्रकी सहाय्यता 
ध्यावे.  

• जलद पूणड प्राप्तीसाठी आखण तो ा कमी करण्यासाठी नायट्रोजन ित आखण पणाडसिंबिंिी 
(फ्लोइअर) स्प्रेच्या अनतररक्त डोससह शीषड ड्रसेसिंग करावे. 
 

• वादळामुळे ककिं वा अनतवषृ् ीने  जसमनीच्या  जलकुिं भग्रस्त पररश्स्थतीमुळे ककिं वा सतत सिंतपृ्त 

श्स्थतीमुळे वपकािंमध्ये सूक्ष्म पोषक तू  टदसून येते. अशा श्स्थती, चिीवादळाच्या समाप्तीनिंतर 
सूक्ष्म पोषक तत्वािंची फवारणी करा. 
 

• जर पीके  पररपक्व झाली तर कापणी करा व मसशन द्वारे काढून घ्या आखण त्याला सुकवा. 
 

काय करू नये  

• की कनाशके आखण ितािंच्या फवारणीसाठी जाऊ नका. 
• कापणी / काढणी केलेली वपके शतेात उघडयावर ठेवू नये. 

• चिीवादळ वादळ आखण समुद्राच्या भरतीच्या ला ािंमुळे मश्च्िमारािंसाठी ककिं वा अझय 

उपयोगासाठी समुद्रात जाऊ नका. 
• जनावरािंना उघड्यावर चरावयास सोडू नये. 

• कच्च ेघर ककिं वा झोपडी मध्ये आखण झाडाच्या िाली राहू नका. 
 

                            ------------------------------------ 
                            ------------------------------------- 

 


