पूर पररस्थितीत :- काय करावे आणि काय करु नये
पव
ु ी
•
•

अफवाकडे दर्
ल करा, शाांत रहा, घाबरू नका.
ु क्ष

आपत्कार्ीन पररस्थिती साठी एस एम एस चा उपयोग करा आपर्े मोबाईर् फोन चार्ल करुन
ठे वा.

•

हवामाना तीर् बदर्ाांची अद्ययावत माहहती साठी रे डडओ ऐका, टीव्ही पहात रहा, वतलमान पत्रे
वाचत रहा.

•
•

गरु े ढोरे / पशच्
ू या सरु क्षक्षततेची सोय सनु नस्चचत करुन घ्या.

सरु क्षक्षत र्गण्यासाठी आवचयक वथतांस
ू ह आपत्कार्ीन ककट तयार ठे वा.

•

आपर्ी कागदपत्रे आणि मौल्यवान वथतू र्र्रोधक (वॉटर-प्रफ
ू ) बॅग मध्ये ठे वा.

•

र्वळपास असर्ेर्ी ननवारा / पक्के घराकडे र्ावयाचे सुरक्षक्षत मागल र्ािून घ्या.

•

सुरक्षक्षत हठकािी थिर्ाांतरीत होण्यासाठी सरकारी अधधका-याांच्या ननदे शनाचे पार्न करा.

•

कमीत कमी एका आठवड्यासाठी पुरेसे खाण्यार्ोगे अन्न आणि पपण्यासाठी पािी साठवा.

•

परू असर्ेल्या क्षेत्रातीर् कार्वे, नार्े, ड्रेनेर् वाहहन्या ह्यापासून नागरीकानी सतकल / र्ागरूक
रहावे.

दरम्यान
•
•

पूर प्रवाहात प्रवेश करू नका.

सीवरे र् र्ाइन, गटारे , नार्े, पुर्, नदी, ओढे इत्यादी पासून दरू रहा.

•

पवद्युत खाांब आणि पडर्ेल्या वीर् र्ाईन पासून दरू रहा.

•

ओपन ड्रेन ककांवा धोक्याच्या हठकािी धचन्हे (र्ार् झेंडे ककांवा बॅररकेड्स) सह धचन्हाांककत करा.

•

पुराच्या पाण्या मध्ये चार्ू नका ककांवा गाडी चार्वू नका. र्क्षात ठे वा, दोनफूट वाहिारे पूर पािी
मोठ्या मोटारीांना ही वाहुन नेऊ शकते.

•
•
•

तार्े शशर्र्ेर्े ककांवा कोरडे अन्न खा. आपर्े अन्न झाकून ठे वा.
उकळर्ेर्े / क्र्ोरीनयुक्त पािी प्या.

आपर्ा पररसर थवच्छ ठे वण्यासाठी र्ांतुनाशकाांचा वापर करा.

नंतर
•
•
•

मुर्ाांना पूराच्या पाण्या मध्ये ककांवा र्वळपास खेळू दे ऊ नका.

कोितीही खराब झार्ेर्ी पवद्युत वथतू वापरू नका, त्याांपुवी तपासिी करा.

सूचना हदल्या असल्यास, मुख्य स्थवचेस आणि पवद्युत उपकरि बांद करा तसेच ओर्े असल्यास

पवद्युत उपकरिाांना थपशल करू नका.
•

तुटर्ेर्ी पवद्युत खाांब आणि तारे , तीक्ष्ि वथतू आणि मोडतोड अिवा पडझड झार्ेल्या वथतु
पासुन सावध रहा.

•

पुरातीर् पाण्यात वाहुन आर्ेर्े अन्न खाऊ नका.

•

मर्ेररया पासून बचाव करण्यासाठी डासाांच्या र्ाळीचा वापर करा.

•

सापाां बद्दर् सावधधगरी बाळगा कारि पूरा मध्ये सपलदांश होण्याची शक्यता असते.

•

र्र गटर र्ाईन फुटर्ी असेर् तर शौचार्याच्या ककवा पपण्याच्या पाण्याच नळ वापरू
नका.

•

आरोग्य पवभागाने साांधगतल्या शशवाय नळाचे पािी पपऊ नका.

सरु क्षित ठिकािी जाण्याची वेळ आल्यास
•

घरातीर् वथतु पर्ांगावर आणि टे बल्स वर ठे वा.

•

शौचार्याच्या वाडग्यात वाळूच्या बॅग्र् ठे वा आणि साांडपािी परत येऊ शकते (बॅकफ्र्ो) ते
टाळण्यासाठी सवल ड्रेन होर् झाकून ठे वा.

•

वीर् आणि गॅस कनेक्शन बांद करा.

•

उां च मैदान / सुरक्षक्षत ननवारा येिे र्ा.

•

आपत्कार्ीन ककट, प्रिमोपचार बॉक्स, मौल्यवान वथतू आणि महत्वाची कागद पत्रे आपल्या
बरोबर घ्या.

•

खोर्, अज्ञात पाण्यात प्रवेश करू नका; पाण्याची खोर्ी तपासण्यासाठी काठी वापरा.

•

र्ेव्हा अधधकारी आपल्यार्ा घरी परत र्ाण्यास साांगेर् तेव्हाच परता.

•

कौटुांबबक सांप्रेषि योर्ना बनवा.

•

ओर्े झार्ेर्ी प्रत्येक गोष्ट थवच्छ आणि ननर्ंतुक करा.

पुर परीथिीती दरम्यान कृषी िेत्रात काय करावे आणि काय करू नये
काय करावे
•

र्नावरे सरु क्षक्षत शेड मध्ये ठे वा व सरु क्षक्षततेची काळर्ी घ्या.

•

र्नावराांना शुद्ध पपण्याचे पािी द्या.

•

पूर प्रवि क्षेत्रात पाण्यात बड
ु नारे पपकाांच्या वािाची ननवड करा.

•

पूरा नांतर शेतातीर् र्ादा पािी काढून टाका.

•

अनतपूरग्रथत भागात कमी कार्ावधीत येिारी ताांदळाच्या वािाांची नसलरी वाढपवण्यासाठी
उां चावरीर् र्मीन ननवडा. पुराचे पािी कमी झाल्यावर शेतकरी त्याचे रोप र्ावण्याचे काम करू
शकतात.

•

मुख्य शेतात भाताच्या पपकाचे ककांवा रोपाांचे नुकसान झाल्यास र्ाथत कार्ावधीच्या रोपाांचे

उशीरा र्ागवड करावी. पुराग्रथि भागात पाण्याखार्ी हटकून राहतीर् अशा वािाांच्या पपकाांची
ननवड करावी.
•

उां चावरीर् र्शमनीच्या पररस्थितीत अरहर आणि तीळ र्ागवडीसाठी ननवडता येतात.

•

अनतवष्ृ टीचा अांदार् येताच पररपक्व पपकाांची कापिी करा आणि काढिी केर्ेर्े उत्पादन सरु क्षक्षत
हठकािी ठे वा.

•

अधलवट बाधधत शेतात ताांदळाच्या शेतातन
ू र्ाथतीचे पािी काढून टाकावे आणि पीक हे फुटवे च्या
अवथिेत असल्यास टोपड्रेशसांग म्हिन
ू 1/3rd N2 + 50% K2O द्यावे.

•

पुरामुळे पपकाांचे नुकसान झाल्यास सूयल प्रकाशास असांवेदनशीर् व कमी कार्ावधीच्या भाताच्या
वािाांची र्ागवड करावी.

•

र्र पूर बबयािे वाहून गेर्े तर बबयाण्याची वैकस्ल्पक व्यवथिा करा.

•

परु ाचे पािी कमी झाल्यानांतर परू ग्रथत पपकाांवर र्ाथत प्रमािात नत्रयक्
ु तखते द्या.

काय करू नये
•
•

कापिी केर्ेर्ी पपके खल्
ु या शेतात सोडू नका.

शेतात र्ाथत काळ पािी साचू दे ऊ नका, कारि यामळ
ु े रोगाांचा प्रादभ
ु ालव वाढण्याची व पीक
सडण्याची शक्यता असते.

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

