ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କଣ କେି ବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କଣ ନକେି ବା ଉଚିତ୍
କଣ କେି ବା ଉଚିତ୍
୧- ଘରକୁ ଠିକ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଢିଲା ଟାଇଲ୍ ଗୁଡିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, କୋଟ ଏେଂ ଝରକା ମରାମତି
କରି ନିଅନ୍ତୁ |

୨-ଘରର ଚାରି ପାଖକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ | ଶୁଖ ିଲା କିମ୍ବା ଉଇ-ଲାଗି ଥ ିୋ ଗଛ, ଢିଲା ଇଟା , ଅଳିଆ ଆେର୍ଜନା
ରଖାଯାଉଥେ
ି ା ଡ୍ରମ, ସାଇନ୍ ବୋଡଜ, ର୍ିଙ୍କ-ବଲେଟ ଆଦିକୁ ଘର ଆଖପାଖରୁ ହବଟଇଦିଅନ୍ତୁ |
୩- କାଠ ପଟା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ରଖନ୍ତୁ ବଯପରି କି କାଚବର ତିଆରି ଝରକା ତୁ ରନ୍ତ ମରାମତି ବହାଇପାରି େ |
୪-ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାବଖ ହାଲୁ କା କାଠ ପଟା ନାହି,ିଁ ବତବେ ଗ୍ୋସବର କାଗର୍ ବଲପନ କରନ୍ତୁ |
ଘର ଭି ତରକୁ ଉଡୁଥ ିୋ ଛିଣ୍ଡିକୁ ବରାକନ୍ତୁ |
୫-କିବରାସି ନବର ପୁଣଜ ୋତୟା-ଲଣ୍ଠନ, ଟର୍ଚ୍ଜ ଏେଂ ବସଥ ିବର େୟେହୃ ତ େୟାବଟରୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ରଖନ୍ତୁ |
୬- େିପଦ-ର୍ନକ ଅେସ୍ଥାବର ଥ ିୋ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡିକୁ ତୁ ରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦିଅନ୍ତୁ |
୭-ବଯଉମାନଙ୍କର
ିଁ
ବରଡିଓ ବସଟ୍ ଅଛି ବସମାବନ ନିଶ୍ଚିତ କରି ୋ ଉଚିତ୍ ବଯ ବରଡିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ବସୋବଯାଗୟ |
ଟ୍ରାନର୍ିଷ୍ଟର ବକ୍ଷତ୍ରବର େୟାବଟରୀର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବସଟ୍ ପାଖବର ରଖନ୍ତୁ |
୮-ଆପଣଙ୍କର ବରଡିଓ ରୁ ସେଜବଶଷ ପାଣିପାଗ ବଚତାେନୀ ଏେଂ ପରାମଶଜ ନିକଟସ୍ଥ ବରଡିଓ ବଷ୍ଟସନରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ | |
ସୂଚନା ଅନୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ |
୯-ବରଡିଓରୁ ଆପଣ ପାଇଥ ିୋ ବକେଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୟମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ |
୧୦-ତଳୁଆ ଅଞ୍ଚଳବର ଥ ିୋ ବେଳାଭୂମି କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂ ବରଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଉର୍ଚ୍ ର୍ୁଆର କିମ୍ବା ତରଙ୍ଗଝଡ ଦ୍ଵାରା ବ ାଇ ବହାଇଯିୋର ସମ୍ଭାେନା ରହିଛି | ଉର୍ଚ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାସ୍ତା ର୍ଳମଗ୍ନ ବହୋର ଯବଥଷ୍ଟ ପୂେର
ଜ ୁ ଆପଣ
ରହୁ ଥ ିୋ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ | େିପଦବର ବଘରା େନ୍ଦୀ ବହୋ ପୂେର
ଜ ୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ |
୧୧- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉର୍ଚ୍ ର୍ୁଆର ଏେଂ ନଦୀରୁ େନୟା ପରି ସ୍ଥିତି ଠାରୁ େିପଦର ୋହାବର ଅଛି,ଏେଂ ଏହା ଭଲ
ଭାେବର ନିମିତ, ବତବେ ତାହା ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ିଁ ସବେଜାତ୍ତମ ସ୍ଥାନ | ତଥାପି ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସାଶନ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ପାଇ ିଁ କୁହାଯାଉଛି, ବତବେ ଆପଣ ତୁ ରନ୍ତ ପଦବକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ |
୧୨-ବଯଉ ିଁ ଅଞ୍ଚଳବର ପ୍ରେଳ େଷଜା ବଯାଗୁ ର୍ଳସ୍ତର-େୃ ଦ୍ଧି ସହ ନଦୀ-ବରାତ ପ୍ରୋହିତ ବହୋର ସମ୍ଭାେନା
ରହିଛି ବସହି ଅଞ୍ଚଳବର ସତକଜତା ଅେଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ |
୧୩-ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦୟ ମହର୍ୁଦ କରି ପାଖବର ରଖନ୍ତୁ, େିବଶଷତ ର୍ିନିଷ ଯାହାକି ବରାବଷଇ େିନା କିମ୍ବା େହୁ ତ କମ୍
ପ୍ରସ୍ତୁ ତି ସହିତ ଖାଇ ପାରି ବେ | ଅତିରିକ୍ତ ପାନୀୟ ର୍ଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାେବର ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ବଗାଟିଏ ପାତ୍ରବର
ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖନ୍ତୁ |
୧୪-ଯଦି ଆପଣ ଥଇଥାନ ବକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ବଗାଟିଏବର ଅଛନ୍ତି, ବତବେ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲୟୋନ ପ୍ରେନ୍ଧଗୁଡିକୁ
େନୟା କ୍ଷୟକୁ କମ୍ କରି ୋକୁ ଉପର ମହଲା କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ |
୧୫-ସେୁ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଉଡିଯିୋ କିମ୍ବା ଛିଣ୍ଡିଯିୋର ସମ୍ଭାେନା ରହିଛି | କିବରାସି ନ ରହୁ ଥ ିୋ ଟିଣ,
େଡ-ପାତ୍ର, କୃଷି ଉପକରଣ, ଉଦୟାନ ଉପକରଣ, ରାସ୍ତାବର ଲାଗୁଥ ିୋ ଚିହ୍ନ ଏେଂ ଅନୟାନୟ େସ୍ତୁ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରେଳ
ପେନବର େିନାଶର ଅସ୍ତ୍ର ବହୋର ସମ୍ଭାେନା ଥାଏ | ବସଗୁଡିକୁ ୋହାର କରି ବଗାଟିଏ ସମୁର୍ଣ୍ଜ ଭାବେ ନିରାପଦ ଥ ିୋ
ଆଚ୍ଛାଦିତ ବକାଠରୀବର ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖନ୍ତୁ |
୧୬-ନିଶ୍ଚିତ ହୁ ଅନ୍ତୁ ବଯ ଘରର ଝରକା କିମ୍ବା କୋଟ ପେନର େିପରୀତ ଦିଗବର ବଖାଲାଯାଇପାରି େ |
୧୭-ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆହାର ଆେଶୟକ କରୁଥ ିୋ ଶିଶ ୁ ଏେଂ େୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇ ିଁ ଉପଯୁକ୍ତ େୟେସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
୧୮- ଯଦି ୋତୟାର 'ଆଖ ି'ର ବକନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉପବର ସି ାସଳଖ ଗତି କରି ୋର ସମ୍ଭାେନା ରହିଛି,ପେନ
ଏେଂ େଷଜା ଅ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅ କ
ି ସମୟ ପଯଜୟନ୍ତ ଉବେଖନୀୟ ଭାବେ କମ ରହିୋର ସମ୍ଭାେନା

ଥାଏ | ଏହି ସମୟ ପରି ି ମଧ୍ୟବର ଆେଶୟକ ମୁତାେକ ର୍ରୁରୀ କାଳୀନ ପଦବକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣକରନ୍ତୁ | କିନ୍ତୁ ମବନ
ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେଳ ପେନ େିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏପରି କି ୋରମ୍ବାର ଅ କ
ି ଶକ୍ତି ଶାଳୀ ବହାଇ ବେରି ଆସି ୋର ସମ୍ଭାେନା
ରହିଛି |
୧୯- ସ୍ଥିର ଏେଂ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର ର୍ରୁରୀକାଳୀନ ପରି ସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ୋର କ୍ଷମତା ଅନୟମାନଙ୍କୁ ବପ୍ରରଣା
ବଯାଗାଇେ ଏେଂ ସାହାଯୟ କରି େ |
୨୦-ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର େିନା ସୂଚନାବର ଆପଣ ରହୁ ଥ ିୋ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଛାଡି ଘର ୋହୁ ଡା ହୁ ଅନ୍ତୁ ନାହି ିଁ |
୨୧-ଲୟାମ୍ପ ବପାଷ୍ଟରୁ କିମ୍ବା ବଯବକୌଣସି ଝୁ ଲୁ ଥ ିୋ ବେୈଦୁୟତିକ ତାରକୁ କବଠାର ଭାେବର ଏଡାଇୋ ଉଚିତ୍ |
୨୨- ବଯପଯଜୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯୟ ପାଇ ିଁ ନ କୁହାଯାଇଛି େିପଯଜୟୟ ବକ୍ଷତ୍ରରୁ ନିର୍କୁ ଦୁ ବରଇ ରଖନ୍ତୁ |
୨୩- ସାମାର୍ିକ େିବରା ୀ ଉପାଦାନଗୁଡିକୁ ଦୁ ଷ୍କମଜରୁ ବରାକିୋ ଉଚିତ୍ ଏେଂ ଏଥ ିପାଇ ିଁ
ବପାଲି ସକୁ ର୍ଣାନ୍ତୁ |
୨୪-କାର୍, େସ୍, ବଲାରି ଏେଂ େିନା ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ଗାଡି ଯତ୍ନର ସହ ଚଳାଇୋ ଉଚିତ୍ |
୨୫- ଘର ଏେଂ ୋସଗୃହକୁ େର୍ଜୟେସ୍ତୁ ରୁ ସୋ ରଖ ିୋ ଉଚିତ୍ |
୨୬- ପ୍ରଭାେିତ ଅଞ୍ଚଳବର କ୍ଷତିଗଡ
ୁ ିକ ଉପଯୁକ୍ତ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ର୍ଣାଇୋ ଉଚିତ୍ |
୨୭-ପ୍ରଭାେିତ ଅଞ୍ଚଳବର ସମ୍ପୃକ୍ତ େୟକ୍ତି ଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା େିଷୟବର ତୁ ରନ୍ତ ସମ୍ପକଜୀୟମାନଙ୍କୁ ଅେଗତ କରାଯିୋ ଉଚିତ୍ |
କଣ କେି ରବ ନାହି ିଁ

୧- ଗୁର୍େ ଦ୍ଵାରା େିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁ ଅନ୍ତୁ ନାହି ିଁ |
୨- ଉଦ୍ଧାର ବହାଇଥ ିୋ େୟକ୍ତି ଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ନପାଇୋ ପଯଜୟନ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ିଁ |
୩- ସ୍ଥିର-ପାଗ ସମୟବର ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି,ିଁ ଯଦିଓ ସାମାନୟ ମରାମତି କାଯଜୟ କରି ପାରନ୍ତି |
୪-ଲୟାମ୍ପ ବପାଷ୍ଟରୁ ଝୁ ଲୁ ଥ ିୋ ବେୈଦୁୟତିକ ତାରକୁ ସ୍ପଶଜ କରନ୍ତୁ ନାହି,ିଁ ବସଥ ିବର େିଦୁୟତ ପ୍ରୋହ ଥାଇପାବର |

Kéhò ùlZâùe aûZýû icdùe KY Keòaû CPòZ I KY ^Keòaû CPòZ
Kéhò ùlZâùe aûZýû Z[û GjûijòZ RWòZ @Zý« _âak ahðû I bûeò _a^e _âbûa
@Zý« _âak ahðû I a^ýûe _âbûa
1. @Zý« _âak ahðû I a^ýû, Kéhò Rcòùe [òaû aòbò^Ü `if I _^ò_eòaûKê ^Á Keò[ûGö
2. a^ýû Kéhò Rcòe cûUòùe @aûùdûaòK (Anaerobic) _eòiÚòZò iéÁò Keò[ûG ~ûjû `if icêj C_ùe
Kê_âbûa _KûA[ûGö
3. @aûùdûaòK (Anaerobic) cûUòùe eûiûd^òK _âZòKâdû ù~ûMêñ ^ûAùUâU Kcþ ùjûA~ûG I
~alûeRû^ Mýûi iéÁò jêGö Gjò Wò^ûAUâò`òùKi^ _âKâòdû a^ýû _eaZðú `if I _^ò_ûeòaûe gqò I
icé¡òKê jû^ò Keòaûe cêLý KûeY ùjûA[ûGö
4. bûeò ahðûùe céZòKû ld Gaõ aòbò^Ü _âKûe Kéhò R^òZ Kû~ðý _^Úûùe jû^ò, _ûYò Rcòaû _eòiÚòZò, @Zý]òK
cûUò aZe aXòaû \ßûeû `ifùe Pû_ I `ifùe ùeûMù_ûK cû^ue aé¡ò ùjûA[ûGö

bûeò _a^e _âbûa
1. bûeò _a^ ù~ûMêñ `ifùe ldlZò/_WòRòaû/cìkeê C_êWò Ròaû _eòiÚòZò ùjûA[ûGö
2. @Zý]òK _a^ ù~ûMêñ @ck C_ù~ûMò `ifeê \û^û/QêAñ @û\ò SWò _Wò[û«òö
3. f´û `if ~[û- @ûLê, K\kú @û\ò bûeò _a^ _âZò @Zý]òK iù´\^gúk ùjûA[û«òö
4. Gjû aòbò^Ü Kéhò Kû~ýð ~[û- iûe _âùdûM I KúU^ûhK iò‚ùe _âZòa§K iéÁòKùeö
5. Gjûù~ûMêñ `if Rcòùe aZe jâûi ùjûA[ûG ~ûjû ù~ûMêñ `ifùe Rke @ûagýKZû aXò[ûGö
KY Keòaû CPòZ I KY ^Keòaû CPòZ
aZýû _ìaðeê KY Keòaû CPòZ
1. ~\ò `if 80% @ck @aiÚûùe @Qò GjûKê _âûKþ @ck Keò\ò@«êö
2. @ck _ùe `ifKê gêÃ I iêelòZ iÚû^ùe eL«êö
3. @iêelòZ ^\úa§ I RkùiPòZ ùK^ûfKê ceûcZò aýaiÚû Ke«êö
4. @Zý]òK _ûYò Rcê[òaû RûMûùe Rk ^òÃi^ _ûAñ aýaiÚû Ke«êö
5. C\ýû^ RûZúd aél I _^ò_eòaûùe beû \ò@«ê ~ûjû\ßûeû Gjû cìkeê _Wòa ^ûjó ö
6. ~\ò @û_Yu ùlZâùe a^ýû aûe´ûe ùjCQò Zûùjùf ]û^ bkò `ifKê fMû«ê ~ûjû _ûYò Rcê[òaû
Z[û aZe iµêYð eêù_ [òaû RûMûùe ùjûA_ûeòaö
7. a^ýû _eòiÚòZòKê Kcþ Keòaû _ûAñ Rk i‚Z _âKâòdû ~[û- ^\ú, jâ\, Rk bŠûe Kê aýajûe Ke«êö
8. ù~Cñ `if MêWòK @Zý]òK RkKê @ûagýK Ke«ò ùicû^uê _âZòa§K eêù_ (@û^êbêcòK I bêf´)
fMû«ê ~ûjû\ßûeû a^ýûe _âbûa Kcþ ùjûA_ûeòaö
9. @ûLê MQKê beû \ò@«êö
10.

@Zý]òK _a^eê Mêjûk Z[û `ûcðKê elû Keòaû _ûAñ _âa§K iéÁò Ke«êö

11.

_gê_lúuê iêelòZ Mêjûk I `ûcðùe eL«êö

12.

KêKêWû `ûcðe Pûeò_ùU @Lû \ßûeû @ûzû\^ Ke«êö

aûZýû _ùe KY Keòaû CPòZ
1. aZýû _ùe Rcòeê @Zý]òK _ûYòKê ^òÃûi^ aýaiÚû Ke«ê I @ûLê, K\kú MQKê beû \ò@«ê ù~_eò Gjû
_Wòa ^ûjóö _^ò_eòaû I `k MQKê ~ûªòK @û]ûe/beû \ò@«ê ù~_eòKò Gjû lZò ùja ^ûjóö
2. aûZýû _eaZðú icdùe @Zòeòq ~aûlûeRû^ iûeKê MQ cìkùe _Kû«ê Gaõ _Zâ iò‚^ Ke«ê
~ûjû\ßûeû `if ~[ûgòNâ lZòeê elû_ûA _ûeòaö
3. aûZýû _eaZðú RkcMÜ _eòiÚòZò ù~ûMêñ cûUòùe Gaõ `ifùe @Yêiûee @bûa ù\Lû~ûG ùZYê aZýû
_ùe @YêiûeKê ~[ûgúNâ _Zâ iò‚^ Ke«êö
4. ~\ò ùbøZòK _eò_KßZû `ifùe @ûiò~ûAQò ùZùa `ifKê KûUò ~ûªòK eêù_ GjûKê gêLûAaû aýaiÚû
Ke«êö
KY ^Keòaû CPòZ
1. aûZýû icdùe KúU^ûhK Gaõ iûe _âùdûMKê ÉMòZ eL«êö
2. @ck ùjûAiûeò[òaû _^ò_eòaû I `ifKê aûjûùe ùLûfû Rcòùe _WòaûKê \ò@«ê ^ûjóö
3. c›ýRòaú bûAcûù^ aûZýû icdùe icê\âKê ~û@û«ê ^ûjóö
4. _gê_lúuê aûjûeKê PeòaûKê QûW«ê ^ûjóö
5. Rcòùe [òaû KêWò@û Ne Gaõ MQ Zùk @ûgâd Ke«ê ^ûjóö

