ବନ୍ୟା ସମୟରେ କଣ କେି ବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ନ୍କେି ବା ଉଚିତ
ବନ୍ୟା ପୂବେ
ବ ୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦରେପ

୧-ଗୁଜବକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥି ର ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ|
୨-ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦ ାଗାଦ ାଗ ପାଇ ିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦ ାବାଇଲ୍ ଦ ାନ୍ ଚାଜଜ ରଖନ୍ତୁ; ଏସଏ ଏସ ଦସବା ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
୩- ପାଣିପାଗ ସମ୍ପକିତ ସୂଚନା ପାଇ ିଁ ଦରଡିଓ, ଟିଭି, ଏବଂ ଖବରକାଗଜକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ
୪-ଦଗାରୁ / ପଶୁ ାନଙ୍କୁ ଦସ ାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବାକୁ ଦଖାଲା ରଖନ୍ତୁ |
୫-ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇ ିଁ ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ସହିତ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ |
୬- ଆପଣଙ୍କର ଡକୁୟଦ ଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଲ
ୂ ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଜଳଦରାଧକ ବୟାଗଦର ରଖନ୍ତୁ |
୭-ନିକଟସ୍ଥ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ / ପକ୍କା ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷି ତ ାଗଜ ଜାଣନ୍ତୁ |
୮- ସରକାରୀ-ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ନିଦଦଜଶଦର ତୁ ରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷି ତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ |
୯-ଅତିକ ଦର ଏକ ସପ୍ତାହ ପାଇ ିଁ ପ ୟଜ ାପ୍ତ ପରି ାଣର ଖାେୟ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷି ତ କରି ରଖନ୍ତୁ |
୧୦- ଦକନାଲ, ଜଳଧାର, ଦେଦନଜ ଚୟାଦନଲ ଦର ଅକସ୍ମାତ ବନୟା ପରି ସ୍ଥିତି ବିଷୟଦର ସଦଚତନ ରୁହନ୍ତୁ |

ବନ୍ୟା ସମୟରେ
୧-ବନୟା ଜଳ ଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଦବଶ କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ|

େି ଆପଣ ଆବଶୟକ କରନ୍ତି, ଉପ କ୍ତ
ୁ ଦଜାତା ପି ନ୍ଧି ପ୍ରଦବଶ କରନ୍ତୁ |

୨- ପାଇଖାନା-ପାଇପ, ଅଳିଆ ଗୋ, ଦେନ୍ , ସୁଠ ଇତୟାେି ଠାରୁ େୂ ରଦର ରୁହନ୍ତୁ |
୩-ବିେୁୟତ ଆଘାତକୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ିଁ ବିେୁୟତ ଖୁଣ୍ଟି ଏବଂ ପଡିଥ ିବା ବିେୁୟତ ତାରଠାରୁ େୂ ରଦର ରୁହନ୍ତୁ |
୪-େୃ ଶୟ ାନ ଚିହ୍ନ ସହିତ ଦ ଦକୌଣସି ଦଖାଲା ଦେନ୍ କିମ୍ବା ୟାନ-ଦହାଲ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ |
୫-ବନୟା ଜଳଦର ଚାଲନ୍ତୁ ନାହି ିଁକିମ୍ବା

ାନବାହାନ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହି ିଁ| େୁ ଇ ୁ ଟ ଗଭୀର ବନୟାଜଳ ପ୍ରବାହ ବଡ କାରଗୁଡକ
ି ୁ ଧ୍ୟ

ଦଧାଇ ଦନଇପାଦର |
୬- ସଦତଜ ରନ୍ଧା କିମ୍ବା ଶୁଖ ିଲା ଖାେୟ ଖାଆନ୍ତୁ | ନିଜର ଖାେୟ ଆଚ୍ଛାେିତ କରି ରଖନ୍ତୁ |
୭- ସି ଝା ପାଣି କିମ୍ବା ଦ୍ଲାରାଇଡ୍

ି ଶା ପାଣି ପି ଅନ୍ତୁ |

ବନ୍ୟା ପେବତବୀ ସମୟରେ ପଦରେପ
୧ -ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦବଶକୁ ସ ା ରଖ ିବା ପାଇ ିଁ ଜୀବାଣୁନାଶକ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
୨ -ପି ଲା ାନଙ୍କୁ ବନୟା ଜଳ କିମ୍ବା ପାଖଦର ଦଖଳିବାକୁ େିଅନ୍ତୁ ନାହି ିଁ |
୩- ଦକୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବା ଦବୈେୁୟତିକ ସା ଗ୍ରୀ ବିନା ାଞ୍ଚ ଦର ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ|

୪- େି ନିଦଦଜଶ େିଆ ାଏ, ଖ
ୁ ୟ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ଦବୈେୁୟତିକ ଉପକରଣଗୁଡକ
ି ଦର ଉପଦ ାଗି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
ଓୋ ଦହାଇଥ ିଦଲ ଦବୈେୁୟତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡିକକୁ ସ୍ପଶଜ କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ |
୫- ଭାଙ୍ଗି ାଇଥ ିବା ଦବୈେୁୟତିକ ଖୁଣ୍ଟି , ଛିଣ୍ଡି ାଇଥ ିବା ଦବୈେୁୟତିକ ତାର, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଜଜନା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ
କରନ୍ତୁ |
୬-ବନୟା ଜଳଦର ସଂସ୍ପଶଜଦର ଆସି ଥ ିବା ଖାେୟ ଖାଅନ୍ତୁ ନାହି ିଁ |
୭- ୟାଦଲରି ଆକୁ ଦରାକିବା ପାଇ ିଁ ଶା ଜାଲ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
୮-ସାପ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ବନୟା ସ ୟଦର ସାପ କା ଡ
ୁ ିବା ସାଧାରଣ ଅଦଟ |
୯- େି ପାଣି ପାଇପ କିମ୍ବା ଦେଦରଜ୍ ପାଇପ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦହାଇଥାଏ ଦତଦବ ଟୟାପ୍ ପାଣି ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ିଁ|
୧୦-ୋସ୍ଥୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରା ଶଜ ନଦହବା ପ ୟଜ ନ୍ତ ଟୟାପ୍ ପାଣି ପି ଅନ୍ତୁ ନାହି ିଁ|

ସ୍ଥାନ୍ାନ୍ତେଣ ପାଇ ଁଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦରେପ
୧-ଶ ୟା ଏବଂ ଦଟବୁ ଲ ଉପଦର ଆସବାବପତ୍ର, ଉପକରଣ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |
୨-ଦଶୌଚାଳୟ ପାତ୍ରଦର ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଦରାକିବା ପାଇ ିଁ ବାଲୁ କା ବୟାଗ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ ସ୍ତ ଦେନ୍ ଛିଦ୍ରକୁ ଦଘାଡାନ୍ତୁ |
୩- ବିେୁୟତ୍ ଏବଂ ଗୟାସ୍ ସଂଦ ାଗ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ |
୪-ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭୂ ି / ସୁରକ୍ଷି ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ାଆନ୍ତୁ |
୫-ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍, ପ୍ରାଥ ି କ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ, ଲ
ୂ ୟବାନ ସା ଗ୍ରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଜ ଡକୁୟଦ ଣ୍ଟ୍ ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ |
୬-ଗଭୀର, ଅଜ୍ଞାତ ଜଳକୁ ପ୍ରଦବଶ କରନ୍ତୁ ନାହି;ିଁ ଜଳର ଗଭୀରତା

ାଞ୍ଚ କରି ବା ପାଇ ିଁ ଏକ ବାଡି ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |

୭- ଅଧ ିକାରୀ ାନଙ୍କ ପରା ଶଜ ଅନୁ ାୟୀ ଘରକୁ ଦ ରି ଆସନ୍ତୁ |
୮- ପରି ବାର ସହ ଦ ାଗାଦ ାଗ ଦ ାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ |
୯-ଓୋ ଦହାଇଥ ିବା ସ ସ୍ତ ଜିନିଷ କୁ ସ ା କରି ବା ସହ , ଜୀବାଣୁନାଶକ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ |

a^ýû icdùe KéhòùlZâùe KY Keòaû CPòZ Gaõ KY Keòaû @^êPòZ
KY Keòaû CPòZ
1.
2.
3.
4.

MûBùMûeê I @^ýû^ý _gêuê aûiiÚû^ùe eL«ê I ùicû^u iêelû _âZò MêeêZß \ò@«êö
_gê_lúuê _eòÃûe _û^údRk _òAaûKê \ò@«êö
a^ýû _äûa^ Z[û @Zý]òK a^ýû ùjûA[òaû KéhòùlZâùe a^ýû ij^gúk Kòic Z[û `ifKê fMû«êö
a^ýû _ùe @Zý]òK RkKê ^òÃûi^ aýaiÚû Ke«êö

5. @Zý]òK a^ýû ùjC[òaû KéhòùlZâ _ûAñ, Kcýê^òUò ZkòKê Cyû Rcòùe _âÉêZ Ke«ê I C^ÜZ Kòic
aòj^ Z[û i@k Kòic ]û^ fMû«ö a^ýû Rk KUòaû _ùe Pûhúcûù^ ùijò KòicKê ùeûAaû aýaiÚû
Ke«êö
6. ~\ò cêLý Rcòùe iµêYð eêù_ ]û^Zkò Kò´û ]û^ `if ^Á ùjûAQò ùZùa aêXû ZkòKê Kÿcþ
aýa]û^ùe aòk´ eê@û Keò_ûeòùaö
7. Cyû Rcòùe jeW I eûgòKê Pûh _ûAñ Pd^ Keò_ûeòùaö
8. @Zý]òK ahðûe _ìaðû^êcû^Kê ù\Lò @ck C_~êq `ifKê ~[ûgúNâ @ck Keò iêelòZ iÚû^ùe eL«êö
9. ~\ò @ûõgòK eêù_ `if ^Á ùjûAQò ùZùa Rcòeê @Zý]òK RkKê ^òÃûi^ Keò GK ZéZúdûõg
~alûeRû^ iûe + @]û (50%) _Uûiò@cþ @KèûAWþ Kê _òf @ûiòaû icdùe Vò@û _ûYòùe cìkùe
_âùdûM Ke«êö
10. ]û^ `if ~\ò a^ýûùe ^Á ùjûAQò ùZùa Kcþ @a]ú ~êq @ûùfûK@iù´\^gúk KòicKê iò]û
aêYû Ke«êö
11. ~\ò a^ýû _ûYòùe aòj^ ù]ûAùjûA~ûAQò ùZùa aòj^ iõMâje aòKÌ _^Úû Pd^ Ke«êö
12. a^ýû Rk ^òÃûiòZ ùjaû _ùe @Zòeòq ~alûeRû^ iûeKê a^ýû _âbûaòZ Rcòùe _âùdûM
Ke«êö
KY ^Keòaû CPòZþ
1. @ck ùjûA~ûA[òaû `if I _^ò_eòaûKê ùLûfû iÚû^ùe eL«ê ^ûjóö
2. a^ýû RkKê Rcòùe @]òKû \ò^ _~ðý« ejòaûKê \ò@«ê ^ûjó ~ûjû cìkiXû Z[û @^ýû^ý ùeûMe iéÁò
KûeK ùjûA[ûGö

