પૂર:
પૂર આવ્યા પહે લા આટલૂ કરો
અફવાઓ અવગણો, શાાંત રહો, ગભરાશો નહ ાં
તમારા મોબાઇલ ફોન્સને કટોકટ સાંદેશાવ્યવહાર માટે ચાર્જ રાખો; SMS નો ઉપયોગ કરો. રેડિયો સાાંભળો, ટ વ
ર્ુ ઓ, હવામાન અપિેટ્સ માટે અખબારો વાાંચો. પ્રાણ ઓન સલામત સુડનડિત કરવા માટે તેમને બાાંધ ન
રાખો.સલામત અને અડતતત્વ માટે આવશ્યક ચ ર્ો સાથે કટોકટ ન ક ટ તૈયાર કરો. તમારા દતતાવેર્ો અને
ડકાં મત ચ ર્ોને વોટર-પ્રૂફ બેગમાાં રાખો. નજીકના આશ્રય / પાકા મકાન સુધ પહોાંચવાના સલામત માગો જાણો.
સરકાર અડધકાર ઓ દ્વારા ડનદે ડશત કરવામાાં આવે ત્યારે તરત ર્ સલામત તથળોએ ર્વા માટે હાલ ન ર્ગ્યા
ખાલ કરો.-ઓછામાાં ઓછા એક અઠવાડિયા માટે પૂરતા પ્રમાણમાાં તૈયાર ખોરાક અને પાણ નો સાંગ્રહ કરો.
છ છર નદ ઓ, કે નાલો ડવશે ધ્યાન રાખો.
પૂર દરમિયાનઃ
પૂરના પાણ માાં પ્રવેશશો નહ .ાં ર્ો તમારે ર્રૂર હોય તો, યોગ્ય ફૂટવેર પહેરો. સ વેર્ લાઇનો, ગટર, કલ્વટજ વગેરથ
ે
દૂ ર રહો. ડવર્ શોક ન લાગે તે માટે ઇલેડ્ટિ ક થાાંભલાઓ અને પિેલ વ ર્ લાઇનોથ દૂ ર રહો. કોઈપણ ખુલ્ લ
ગટર અથવા મેનહોલને લાલ ધ્વર્ અથવા બેડરકે ડ્સ સાથે ડચડિત કરો. પૂરનાાં પાણ માાં ચાલવુાં કે વાહન ચલાવવુાં
નહ .ાં યાદ રાખો, બે ફૂટ ન ઊાંચાઈ વાળા પૂરના પાણ પણ મોટ કારોને તાણ શકે છે. તાર્ો રાાંધલ
ે ો ખોરાક
અથવા િિ ાય ફૂિ ખાઓ. તમારા ખોરાકને .વ્યવ્તથ ત ઢાાંક રાખો. ઊકાળે લ કે ક્લોર ન યુક્ત પાણ પ વો. તમારા
આસપાસ ન ર્ગ્યા ને સાફ રાખવા માટે જીવાણુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરો.
પૂર ના પાણ ઓસયાજ પછ ીઃ બાળકોને પૂરના પાણ માાં અથવા નજીકમાાં રમવાન માંર્ૂર આપશો નહ .ાં કોઈપણ
ક્ષડતગ્રતત ઇલેડ્ટિ કલ સામાનનો ઉપયોગ કરશો નહ ,ાં તેમન તપાસ કરો. જ્યારે સૂચના આપવામાાં આવે તો, મુખ્ ય
તવ ચો અને ઉપકરણો ને અનપ્લગ કરો અને ર્ો તે ભ ના હોય તો તેનો ઊપયોગ બાંધ કરો. તૂટેલા ઇલેડ્ટિ ક
થાાંભલાઓ અને વાયર, ત ક્ષ્ણ ચ ર્ો અને કાટમાળ પર ધ્યાન આપો. પૂરનાાં પાણ માાં રહેલો ખોરાક ન ખાઓ.
મલેડરયાથ બચવા માટે મચ્છરદાન વાપરો. સામાન્ય ર તે પૂર દરડમયાન સાપના કરિવાના ઘટના વધુ બને છે તો
સાપનુાં ધ્યાન રાખવુાં. ર્ો પાણ ન લાઇનો / ગટરનાાં પાઈપોને નુકસાન થયુાં હોય તો ટોઇલેટ અથવા નળનાાં
પાણ નો ઉપયોગ કરશો નહ .ાં આરોગ્ય ડવભાગ દ્વારા જ્યાાં સુધ સલાહ ન આપવામાાં આવે કે પ વાનુાં પાણ
સલામત છે ત્યાાં સુધ નળનુાં પાણ પ શો નહ .ાં ર્ો તમારે તથાન ખાલ કરવૂ પિે તેમ હોય તો પથાર અને ટે બલ
પર ફડનજચર, ઉપકરણો ઉભા કર દયો. શૌચાલય માાં
સેન્િબેગ મૂકો અને ગટરના બેકફ્લોને રોકવા માટે તમામ િિ ે ઇન ડછદ્રોને ઢાાંક દો. ડવર્ળ અને ગેસ કને્શન બાંધ
કરો. ઊાંચાણ વાળ ર્મ ન / સલામત આશ્રયતથાનમાાં જાવ. તમાર સાથે ઇમરર્ન્સ ક ટ, પ્રાથમ ક સારવાર પેટ ,
ડકાં મત ચ ર્ો અને મહત્વપૂણજ દતતાવેર્ો લો. ઊાંિા,અજાણ્યા પાણ માાં પ્રવેશશો નહ ;ાં પાણ ન ઊાંિાઈ તપાસવા
માટે લાકિ નો ઉપયોગ કરો. અડધકાર ઓ કહે ત્યારે ર્ ઘરે પાછા આવો. કૌટુાં ડબક સાંદેશાવ્યવહારન યોર્ના
બનાવો. ભ ન થઈ ગયેલ દરેક વતતુને સાફ અને ર્ાં તુમુક્ત કરો.Floods:
ક્રુમિ મિિયક ક્ષેત્ેઃ
આટલૂ કરોઃ
પશુ /પ્રાણ ઓ ને તેમન સલામત માટે શેિ માાં રાખો.પ્રાણ ઓ ને પ વા માટે શુધ્ ધ પાણ આપો. પૂર ગ્રતત
ડવતતાર માાં િૂ બે નહ તે પાક ન પસાંદગ કરો.પૂર પછ વધારા નુાં પાણ ખેતર માાં થ દૂર કરો.પૂર ગ્રતત ડવતતાર માાં

ટૂાં ક અવધ ના ચોખા ન રોપણ સાવજર્ન ક નસજર માાં કરો.પૂર ના પાણ ઓસયાજ પછ ખેિૂતોએ રોપા નુાં ફે ર
રોપણ કરવ .ર્ો ખેતર માાં પાણ ભરાઈ રહ્યુ હોય ત્યારે ર્ૂ ના ડબયારણ થ વાવણ કરો.ઊાંચાણ વાળા ડવતતાર
માાં અિદ,તલ ન પસાંદગ કરો.ભારે વરસાદ ન આગાહ હોય તો ખેતર માાં તૈયાર થઈ ગયેલા પાક ન તાત્કાલ ક
લણણ કર દો અને તેમને સલામત જ્ગગ્યા એ રાખ દો.આાંશ ક અસર પામેલા ચોખા ના ખેતર માાંવધારા ના
પાણ ડનકાલ કરો અને નમ ગયેલા છોિ ઊપર ૧/૩ નાઈટિ ોર્ન+૫૦% પોટે ડસયમ ઓક્ષાઈિ નો છાં ટકાવ કરો. પૂર
ના પાણ ઓસયાજ પછ નાઈટિ ોર્ન ખાતર નો છાં ટકાવ કરો.
આટલૂ ન કરોઃ
ખુલ્ લા ખેતર માાં લણણ કરાયેલ પાક ને ન રાખો.ખેતર માાં પાક ને રોગ લાગતો અટકાવવા લાાંબા સમય સુધ
પાણ ભરાયેલ ન રાખો .

