મહે રબાની કરીને રાષ્ટ્રીય આપત્તી વ્યવસ્થાપન પ્રાધીકરણ દ્વારા અપાયેલી સૂચનાઓ નું પાલન કરો.
મેઘ ગર્જ ના તેમર્ વવર્ળી ના ચમકારા પહે લા:
મેઘ ગર્જ ના ર્ેવી ઘટના થી સાચવણી માટે તમે આટલું કરો
યાદ રાખો કે વિિીધ અને િારં િાર થતા િીજ-ચમકારા તીવ્ર મેઘ ગજજના સંભાિના સૂચિે છે.
તેના સામના ની તૈયારીઓ ના ભાગ સ્િરૂપે એક કટોકટી િેળા ની કીટ બનાિો અને અને પરીિાર ના સભ્યો
સાથે સંદેશા વ્યિહાર થઈ શકે તેિુ આયોજન કરો. મૃત અથિા ભયજનક રીતે ઝૂ લતા ઝાડ અને તેની શાખાઓ કે જે
તીવ્ર મેઘ ગજજનામાં પડી શકે અને ગંભીર ઈજા અને નૂકસાન કરી શકે તેને દૂ ર કરો.ઘર બહાર કરિામાં આિતી
પ્રિૃવત ને ટાળો.૩૦/૩૦ િીજળી ના ચમકારા થી સૂરક્ષા ના વનયમો ને યાદ કરો.ઘર માં જાિ અને ૧ થી ૩૦ સુધી
ગણિાનું ચાલું કરો.જો ૩૦ સુધી ની ગણતરી પહેલાં જ તમને મેઘ ગજજના સંભળાય તો, છેલ્ લે સંભળાયેલ મેઘ ગજજના
ની બીજી ૩૦ વમનીટ સુધી ઘર ની બહાર વનકળિાનું ટાળો.બહાર ની િસ્તુઓ કે જે ઊડી ને ઘર માં આિી ને
નુકસાન પહોંચાડી શકે તેના થી સાિચેત રહો. ઘર,ઈમારત કે મજબૂત છત ધરાિતી ગાડી માં જાઓ. જો કે ગાડી ની
ઊપર પણ વિજળી પડી શકે છે અને તમને ઈજા પહોચી શકે છે,પણ તમે બહાર કરતાં િાહન ની અંદર િધુ સલામત
છો.યાદ રાખો કે રબર ના સોલ િાળા જૂ તા અને રબર નાં ટાયર િીજ-ચમકારા થી તમારૂ રક્ષણ કરશે નહીં.પણ
સ્ટીલ ની મજબૂત છત િાળુ િાહન જો તમે ધાતુ ને નહી અડો,તો તમારુ રક્ષણ થશે.બારી અને બારણા બંધ રાખો..
વિજળી ના ઊપકરણો ને તોફાન આવ્યા પહેલાં જ બંધ કરી દો.
મેઘ ગર્જ ના અને વીર્ ચમકારા ની ઘટના દરવમયાન :
જો તમારા વિસ્તાર માં મેઘ ગજજના અને િીજ ચમકારા થઈ રહ્યા હોય તો તમે :
વિજ િાયર સાથે જોડાયેલ ફોન અને ઊપકરણ નો સંપકજ ટાળો .વદિાલ સાથે જોડયેલ િાયરલેસ ફોન નો ઉપયોગ
કરી શકાય.વિજ સંચાલીત સાધનો કે િીજ િાયર ને અડિાનું ટાળો. કોમ્પ્યુટર કે તેના જેિા બીજા ઊપકરણો ને વિજ
્લગ માં થી દૂ ર કરો.એર કં ડીશનર ને પણ બંધ રાખો. િીજળી ના ચમકારા માં થી નવિજ પ્રિાહ નીચે ઊતરી ને
ગંભીર નુકશાન પહોંચાડી શકે .
બાથરૂમ તેમજ નળ ના સામાન ને અડિાનું ટાળો અને હાથ ધોિાનુ,સ્નાન કરિાનું અને િાસણ સાફ કરિાનું ટાળો
કે મકે બાથરૂમ ના ઊપકરણ િીજ િહન કરી શકે છે.
બરી-દરિાજા થી દૂ ર રહો. મંડપ ખુલ્લા ન રાખો.કોંક્રીટ ના ભોય તળીયા પર ન સૂિો. તેમજ દીિાલ ને અઢે લી ને ન
ઉભા રહો. ખૂલ્ લા મેદાન માં રહેલા ઉંચા ઝાડ કે જે કૂ દરતી િીજ સળીયા થી દૂ ર રહો.
પિજત ની ટોચ,ખુલ્ લા મેદાન,સમૂદ્રવકનારા કે પાણી માં રહે લ બોટ માં જિાનુ ટાળો.વસ્થર અને મજબૂત મકાન માં
આશરો લેિો.ખુલ્લા વિસ્તાર કે છપરા કે નાના બાંધકામ માં આશરો ન લ્યો.
મોટર સાયકલ ,ટર ે ક્ટર,કૃ ષી વિષયક સામાન િગેર ે નો સમ્પપકજ ટાળો.
જો તમે િાહન હં કારતા હોિ તો સડક ની વકનારે સલામત રીતે િાહન પાકજ કરો અને જ્ાં સુધી ભારે િરસાદ બંધ ન
થાય તયાં સુધી િાહન ની બહાર ન નીકળો.ધાતુ ની સપાટી તેમજ અન્ય સપાટીકે જે િીજ િાહક હોય તેને અડ્શો
નહીં.જો તમને કે તમારી પરીવચત કોઇ વ્યવિ પર િીજળી પડી હોય તો જેટલૂ શક્ય હોય એટલૂ જલ્દી તબીબી
સારિાર માટે ફોન કરો. ભોગ બનનાર વ્યવિ ને પ્રાથવમક સારિાર આપિા દરવમયાન વનમ્પન વલખીત િસ્તુ નુ ધ્યાન
રાખો.
શ્વાસ સુંબધી:
જો શ્વાસ બંધ હોય તેિુ જણાય તો મુખ દ્વારા કુ વિમ શ્વાસોછ્િાસ આપિાનુ સરૂ કરો.
હ્રદય ની ધડકન:જો હ્રદય બંધ પડેલ જણાય તો સી.પી.આર આપિાનુ શરૂ કરો.
નાડી:
જો ભોગ બનેલ વ્યવિ ની નાડી અને શ્વાસ ચાલૂ હોય તો બીજી કોઇક ઇજાઓ ની શક્યતાઓ તપાસો..
વિજળી શરીર માં જે જગ્યાએ પ્રિેશી હોય અને જે જગ્યાએ થી બહાર વનકળી હોય તયા દાઝ્યો છે કે નહી તે
તપાસો. જ્ઞાનતંતુ પ્રણાલી,અવસ્થભંગ,કે શ્રિણશવિ કે દૃવિ ની સમસ્યા તો નથી થઈ ને તે તપાસો.
તોફાન પસાર થઈ ગયા પછી યાદ રાખો:

પાણી ભરાયેલ માગજ પર મૂસાફરી ન કરો,પાછા િળો,ડૂ બી ન જાિ.
સ્િયં ને તોફાનગ્રસ્ત વિસ્તાર થી દૂ ર રાખો.સ્થાનીય રેવડયો કે ટેલીવિઝન પર પ્રસારીત માવહતી કે સૂચનાઓ
થી સ્િયં ને માહીતગાર રાખો, કદાચ કોઇ માગજ કે કોઇ વિસ્તાર બંધ કરી દે િા માં આવ્યો હોય. નાના બાળકો,િૃદ્ધો
કે જેમને તમારી વિશેષ સેિા ની જરૂર હોય તેમને મદદ કરો. વિજળી ની ખોરિાયેલી લાઈન થી દૂ ર રહો અને તેના
સમારકામ માટે જણાિો.પાળતૂ પ્રાણીઓ નુ વનરીક્ષણ કરો અને તેમને તમારા વનયંિણ મા રાખો.
ક્રવિ વવિયકઃ
આટલૂું કરોઃ
તોફાની પિનો સાથે ની મેઘ ગજજના ને ધ્યાનમાં રાખીને બાગાયતી પાક તેમજ શાકભાજી ને મજબૂત િસ્તુ થી
ટે કો આપો. જો ખેડૂત ખેતરમાં છે અને કોઈ આશ્રય શોધી શકે તેમ ન હોય તો આ ક્ષેિમાં સૌથી ઊંચી િસ્તુ હેઠળ
આશ્રય લેિાનું ટાળો. જો ફિ છૂટાછિાયા ઝાડ નજીકમાં હોય, તો મેદાન માં જિૂ એ જ શ્રેષ્ઠ સંરક્ષણ છે.
પ્રાણીઓને ખુલ્ લા પાણી, તળાિ અથિા નદીથી દૂ ર રાખો. પ્રાણીઓને ટર ે ક્ટર અને ખેતર માં પડેલ ધાતુ ના બનેલ
સાધનો થી રાખો. ઉભા પાકમાંથી િધારે પાણી ને દૂર કરો. જો ખ્તર માં લણણી થયેલ પેદાશ રાખી હોય તો તેને
પોલીથીન શીટથી ઢાંકી દો.
આટલૂું ન કરોઃ
વિદ્યુત ઉપકરણો અથિા િાયર સાથેનો સંપકજ ટાળો. કોઈપણ ધાતુ - ટર ે ક્ ટર, ખેતરનાં સાધનો અને સાયકલોથી
સંપકજ દૂ ર રાખો. ધાતુ અથિા અન્ય સપાટીઓ જે િીજળીનું સંચાલન કરે છે તેની નીચે અથિા ઝાડ નીચે તમારા
પ્રાણીઓને ભેગા થિા ન દો. તમારા પ્રાણીઓને નજીકથી જુ ઓ અને તેમને તમારા સીધા વનયંિણમાં રાખિાનો
પ્રયાસ કરો. નોંધ: રાજ્ો તેમના સ્થાવનક અનુભિ અને શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોના આધારે તેમના પોતાના સૂચન આપી શકે છે
તેને પણ અનૂસરો.

