
 

 

पूर पररस्थितीत :- काय करावे आणि काय करु नये 

 

  पवुी  
 

• अफवाकड ेदरु्लक्ष करा, शाांत रहा, घाबरू नका. 
• आपत्कार्ीन पररस्थिती साठी एस एम एस चा उपयोग करा आपरे् मोबाईर् फोन चार्ल करुन 

ठेवा. 
• हवामाना तीर् बदर्ाांची अद्ययावत माहहती साठी रेडडओ ऐका, टीव्ही पहात रहा, वतलमान पत्र े

वाचत रहा. 
• गुरेढोरे / पशूच्या  सुरक्षक्षततेची सोय सुननस्चचत करुन घ्या. 
• सुरक्षक्षत  र्गण्यासाठी आवचयक वथतूांसह आपत्कार्ीन ककट तयार ठेवा. 
• आपर्ी कागदपत्र ेआणि मौल्यवान वथत ूर्र्रोधक (वॉटर-प्रूफ) बॅग मध्ये ठेवा.  

 

• र्वळपास असरे्र्ी ननवारा / पक्के घराकड ेर्ावयाच ेसुरक्षक्षत मागल र्ािून घ्या. 
• सुरक्षक्षत हठकािी थिर्ाांतरीत होण्यासाठी सरकारी अधधका-याांच्या ननदेशनाच ेपार्न करा. 

 

• कमीत कमी एका आठवड्यासाठी पुरेस ेखाण्यार्ोगे अन्न आणि पपण्यासाठी पािी साठवा.  

 

• पूर असरे्ल्या क्षेत्रातीर् कार्वे, नारे्, ड्रनेेर् वाहहन्या ह्यापासून नागरीकानी सतकल  / र्ागरूक 

रहावे. 
 

  दरम्यान  

• पूर प्रवाहात प्रवेश करू नका.  
• सीवरेर् र्ाइन, गटारे, नारे्, पुर्, नदी, ओढे इत्यादी पासून दरू रहा. 
• पवद्युत खाांब आणि पडरे्ल्या वीर् र्ाईन पासून दरू रहा. 

 

• ओपन ड्रने ककां वा धोक्याच्या हठकािी धचन्हे (र्ार् झेंड ेककां वा बॅररकेड्स) सह धचन्हाांककत करा. 
• पुराच्या पाण्या मध्ये चार्ू नका ककां वा गाडी चार्वू नका. र्क्षात ठेवा, दोनफूट वाहिारे पूर पािी 

मोठ्या मोटारीांना ही वाहुन नेऊ शकते. 
• तारे् शशर्रे्रे् ककां वा कोरड ेअन्न खा. आपरे् अन्न झाकून ठेवा. 
• उकळरे्रे् / क्र्ोरीनयुक्त पािी प्या. 
• आपर्ा पररसर थवच्छ ठेवण्यासाठी र्ांतुनाशकाांचा वापर करा. 

 

  नतंर  
 

• मुर्ाांना पूराच्या पाण्या मध्ये ककां वा र्वळपास खेळू देऊ नका. 
• कोितीही खराब झारे्र्ी पवद्युत वथतू वापरू नका, त्याांपुवी तपासिी करा. 
• सूचना हदल्या असल्यास, मुख्य स्थवचसे आणि पवद्युत उपकरि बांद करा तसचे ओरे् असल्यास 



 

 

पवद्युत उपकरिाांना थपशल करू नका. 
 

• तुटरे्र्ी पवद्युत खाांब आणि तारे, तीक्ष्ि वथतू आणि मोडतोड अिवा पडझड झारे्ल्या वथत ु

पासुन सावध रहा. 
 

• पुरातीर् पाण्यात वाहुन आरे्रे् अन्न खाऊ नका. 
 

• मरे्ररया 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 नळाच ेपािी पपऊ नका. 
 

  सरुक्षित ठिकािी जाण्याची वेळ आल्यास 

• घरातीर् वथतु पर्ांगावर आणि टेबल्स वर ठेवा.  

 

• शौचार्याच्या वाडग्यात वाळूच्या बॅग्र् ठेवा आणि साांडपािी परत येऊ शकते (बॅकफ्र्ो) त े
टाळण्यासाठी सवल ड्रने होर् झाकून ठेवा. 
 

• वीर् आणि गॅस कनेक्शन बांद करा. 
 

• उांच मैदान / सुरक्षक्षत ननवारा येिे  र्ा.  

 

• आपत्कार्ीन ककट, प्रिमोपचार बॉक्स, मौल्यवान वथत ूआणि महत्वाची कागद पत्र ेआपल्या 
बरोबर घ्या. 
 

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

• र्ेव्हा अधधकारी आपल्यार्ा  घरी परत र्ाण्यास साांगेर् तेव्हाच परता. 
 

• कौटुांबबक सांप्रेषि योर्ना बनवा. 
 

• ओरे् झारे्र्ी प्रत्येक गोष्ट थवच्छ आणि ननर्तंुक करा. 
 

पुर परीथिीती दरम्यान कृषी िेत्रात काय करावे आणि काय करू नये 

 

   काय कराव े  

 

• र्नावरे सुरक्षक्षत शडे मध्ये ठेवा व सुरक्षक्षततेची काळर्ी घ्या. 
 



 

 

• र्नावराांना शुद्ध पपण्याच ेपािी द्या. 
 

• पूर प्रवि क्षेत्रात पाण्यात बडुनारे पपकाांच्या वािाची ननवड करा. 
 

• पूरा नांतर शतेातीर् र्ादा पािी काढून टाका.  

• अनतपूरग्रथत भागात कमी कार्ावधीत येिारी ताांदळाच्या वािाांची नसलरी वाढपवण्यासाठी 
उांचावरीर् र्मीन ननवडा. पुराच ेपािी कमी झाल्यावर शतेकरी त्याच ेरोप र्ावण्याच ेकाम करू 

शकतात. 
• मुख्य शतेात भाताच्या पपकाच े ककां वा रोपाांच े नुकसान झाल्यास र्ाथत कार्ावधीच्या रोपाांच े

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

 

• उांचावरीर् र्शमनीच्या पररस्थितीत अरहर आणि तीळ र्ागवडीसाठी ननवडता येतात. 

• अनतवषृ्टीचा अांदार् येताच पररपक्व पपकाांची कापिी करा आणि काढिी केरे्रे् उत्पादन सुरक्षक्षत 

हठकािी ठेवा. 
• अधलवट बाधधत शतेात ताांदळाच्या शतेातून र्ाथतीच ेपािी काढून टाकावे आणि पीक हे फुटवे च्या 

अवथिेत असल्यास टोपड्रशेसांग म्हिून 1/3rd N2 + 50% K2O द्यावे. 
 

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

• र्र पूर बबयािे वाहून गेरे् तर बबयाण्याची वैकस्ल्पक व्यवथिा करा. 
 

• पुराच ेपािी कमी झाल्यानांतर पूरग्रथत पपकाांवर र्ाथत प्रमािात नत्रयकु्तखते द्या. 
 

  काय करू नये  
 

• कापिी केरे्र्ी पपके खलु्या शतेात सोडू नका. 
• शतेात र्ाथत काळ पािी साच ू देऊ नका, कारि यामुळे रोगाांचा प्रादभुालव वाढण्याची व पीक 

सडण्याची शक्यता असत.े 

 

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

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

 


