
 

 

ഇടിമിന്നലുും മിന്നലുും: ചെയ്യേണ്ടതുും 

ചെയ്യേണ്ടാത്തതുും 

 
പുറത്താചെങ്കിൽ- ചെയ്യേണ്ടതുും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുും 
 

പുറത്തായിരി  മ്പാൾ ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാതെ ഇരിക്കാനുും, 

അപകടസാധ്യെ കുറക്കാനുും തെമ്േണ്ടൊയ കാരയങ്ങൾ : 

 

 പുറത്തു മ്പാകുന്നെിനു മുൻപ് കാലാവസ്ഥ പ്പവെനും പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. 

ഇടിമിന്നൽ  പ്പവെനും ഉതണ്ടങ്കിൽ യാപ്െകളുും പ്പവർത്തനങ്ങളുും മാറ്റിതവക്കുക. 

 

 ഇടിമുഴക്കും മ്കൾക്കുമ്പാൾ വീടിനുള്ളിൽ മ്പാവുക - അൊയെ് മ്ലാഹും 

തകാണ്ടുള്ള മ്മൽക്കൂരമ്യാ  മ്ലാഹഘടനയുള്ളവമ്യാ ഒഴിവാക്കുക. സുരക്ഷിെ 

സ്ഥാനും എന്നാൽ  തകട്ടുറപ്പുള്ള തകട്ടിടങ്ങൾ , , കട്ടിയുള്ള മ്മൽക്കൂര  ള്ള 

വീടുകൾ,          എല്ാും അടച്ച കാറുകൾ  മുെലായവ. 

 

 30/30 മിന്നൽ സുരക്ഷാ നിയമും             . മിന്നൽ കണ്ടെിന് മ്ശഷും 

30 എണ്ണുന്നെിനു മുൻപ് ഇടിമുഴക്കും മ്കട്ടാൽ ഉടൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ മ്പാവുക. 

അവസാനതത്ത ഇടിമുഴക്കും മ്കട്ടെിനു മ്ശഷും 30 മിനിറ്റ് വതര വീടിനുള്ളിൽ 

െുടരുക. 

 

 പുറത്്ത - കുന്നുകൾ,  പർവെനിരകൾ,  തകാടുമുടികൾ മ്പാലുള്ള ഉയർന്ന 

പ്പമ്േശങ്ങൾ െുടങ്ങിയ സുരക്ഷിെമല്ാത്ത  സ് ഥലത്തു  തപട്ടുമ്പായാൽ,  

ഉടൻെതന്ന അവിതടനിന്നുമാറി   സുരക്ഷിെമായ സ് ഥലത്തു അഭയുംമ്െടുക. 

മലഞ്ചരിവുകളിമ്ലാ പാറകളിമ്ലാ അഭയും മ്െടരുെ്. 
 

 കുളങ്ങൾ, െടാകങ്ങൾ, മറ്റ് ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉടനടി 

പുറത്തുകടക്കുക.  ജലമയമായ പ്പെലത്തിൽ   (ഉോ. തനല്് നടീൽ ) മ്ജാലി 

തെേുകയാതെങ്കിൽ, ഉടൻ െതന്ന വയലിൽ നിന്ന് വരണ്ട പ്പമ്േശമ്ത്തക്്ക 

(കുറഞ്ഞെ് വയൽ വരപമ്ത്തതക്കങ്കിലുും) മാറുക. 

 

 സുരക്ഷിെമായ ൊഴ്ന്ന പ്പമ്േശത്തു അഭയും പ്പാപിക്കുക  കൂടാതെ 

െിരതഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലും തവള്ളതക്കട്്ട ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യെ  ഇല്ാത്തെ് ആമ്ൊ  

എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. 

 

 നിലത്തു നിവർന്നു കിടക്കാെിരിക്കുക. അെു കൂടുെൽ ആഘാെും 

ഉണ്ടാക്കിമ്യക്കുും. 
 

 അടുത്ത് അഭയും ഒന്നുും ഇല്ങ്കിൽ ഒരു പന്തിന്തറ  രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുക - 

ഇരുകകകളുും തകാണ്്ട കാലിതന െുറ്റിപ്പിടിെ്, കാലുകൾ ഒരുമിച്ചു 



 

 

മ്െർത്തുതവെ്, െല ൊഴ്ത്തി, തെവികൾ തപാത്തി, കണ്ണടച്ചിരിക്കുക - ഇങ്ങതന 

തെയ് ൊൽ അപകട സാധ്യെ കുറഞ്ഞിരിക്കുും   
 

 കഴുത്തിന്തറ പുറകിൽ മുടി നിവർന്നു നിൽക്കുന്നുതണ്ടങ്കിൽ  മിന്നൽ 

ആസന്നും ആെ് എന്ന് അർത്ഥും. 
 

 കവേയുെൊലകെ ഉള്ള വസ്തു ക്കളിൽ നിന്നുും കലനുകളിൽ നിന്നുും മാറി 

നിൽക്കുക (മ് ാൺ, കപി മ്വലികൾ, കവേയുെി, കാറ്റാടി മില്ുകൾ  

മുെലായവ ). തകാടുങ്കാറ്റ് വരുന്നെിനുമുപ് ഇലക്മ്പ്ടാെിക്  ഉപകരെങ്ങൾ 

പ്ലഗിൽ നിന്നുും ഊരിതവക്കുക. 

 

 മരങ്ങൾക്കു െുവട്ടിൽ അഭയും പ്പാപിക്കാതെ ഇരിക്കുക, പ്പമ്െയകിച്ചുും  ഒറ്റതപട്ട 

മരത്തിന്തറ െുവട്ടിൽ, ഇവ കവേയുെൊലകെ ഉള്ളവ ആെ്. 

 

 റബ്ബർ         (     )    ഷൂസുകളുും  കാർ ടയറുകളുും  മിന്നലിൽ 

നിന്നുും പരിരക്ഷെും നൽകില്. 

 

 കാറ്റിൽ പറന്നു മ്പാകാമ്നാ   മ്കടുപാടുകൾ സുംഭവിക്കാമ്നാ സാധ്യെ ഉള്ള 

വസ്തു ക്കതള  ഭപ്േമാക്കുക. 

 

 ഇൻസുമ്ലഷൻ ഉള്ള വസ്തു ക്കൾ - അൊയെ് മ് ാമ ്  പാമ് ാ (സ്മ്പാഞ്്ച പാമ് ാ) 

മ്ലാഹരഹിെമായ െുെി തകാണ്ടുള്ള ബാമ്ഗാ കകവശമുതണ്ടങ്കിൽ 

അെിനുമുകളിൽ  ഇരിക്കുക. 

 

 കൂട്ടുംകൂടി  നിൽക്കുകയാതെങ്കിൽ മ്വർപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുക , ഇങ്ങതന 

തെയ് ൊൽ ഇടിമിന്നൽമൂലമുള്ള പരിക്കുകളുതട എണ്ണും കുറയ്ക്കാും. 
 

 മ്റാ ുകളിമ്ലമ്ക്കാ കമ്മ്യൂെിറ്റിയുതട െില ഭാഗങ്ങളിമ്ലമ്ക്കാ ഉള്ള പ്പമ്വശനും 

െടമ്ഞ്ഞക്കാതമന്നെിനാൽ, പുെുക്കിയ വിവരങ്ങൾമ്ക്കാ നിർമ്േശങ്ങൾമ്ക്കാ 

ഒരു പ്പാമ്േശിക മ്റ ിമ്യാ, തടലിവിഷൻ മ്േഷനുകൾ എന്നിവ മ്കൾക്കുന്നെ ്

െുടരുക. 

 

 ശിശുക്കൾ, കുട്ടികൾ, പ്പായമായവർ അതല്ങ്കിൽ പ്പവർത്തനപരമായ 

ആവശയങ്ങൾ മ്പാലുള്ളവക്കു പ്പമ്െയക സഹായും ആവശയമുള്ള ആളുകൾ 

എന്നിവതര സഹായിക്കുക. 

 

 െകർന്ന കവേയുെി കലനുകളിൽ നിന്ന ്മാറി നിൽക്കുക. അവ ഉടൻ റിമ്പ്പാർട്്ട 

തെേുക. 

 

 നിങ്ങളുതട വളർത്തു മൃഗങ്ങതള സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക . അവതയ  

നിങ്ങളുതട മ്നരിട്ടുള്ള നിയപ്ന്തെത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക. 

 

വീട്ടിനുള്ളിൽ ആചെങ്കിൽ 
 



 

 

നിങ്ങളുതട വീടുകൾ, ഓ ീസുകൾ, മ്ഷാപ്പിുംഗ് തസനറ്റുകൾ 

െുടങ്ങിയ അഭയമ്കപ്രങ്ങൾ ഒരു           സുരക്ഷിെതമന്ന ്

കരുെതപ്പടുന്നുതണ്ടങ്കിലുും, ഒരു വയക്തിക്്ക എമ്പ്പാഴുും  

അപകടസാധ്യെയുണ്്ട. സുരക്ഷിെമായി ഇരിക്കുന്നെിനുും 

അപകടസാധ്യെ കുറയ്ക്കുന്നെിനുമുള്ള െില നിർ മ്േശങ്ങൾ ഇൊ:  
 

 ഇരുണ്ട ആകാശവുും വർദ്ധിച്ച കാറ്റുും പ്ശദ്ധിക്കുക. 

 

 ഇടിമുഴക്കും മ്കൾക്കുകയാതെങ്കിൽ, മിന്നൽ ഏൽക്കാൻ സാധ്യെ ഉണ്ട.് 30/30 

മിന്നൽ സുരക്ഷാ നിയമും               മിന്നൽ കണ്ടെിന് മ്ശഷും 30 

എണ്ണുന്നെിനു മുൻപ് ഇടിമുഴക്കും മ്കട്ടാൽ ഉടൻ വീട്ടിനുള്ളിൽ മ്പാവുക. 

അവസാനതത്ത ഇടിമുഴക്കും മ്കട്ടെി 
 

 നു മ്ശഷും 30 മിനിറ്റ് വതര വീടിനുള്ളിൽ െുടരുക. 

 

 വിവിധ് ആശയവിനിമയ രീെികളുതട പുെിയ വിവരങ്ങൾക്കുും  മുന്നറിയിപ്പ് 

നിർമ്േശങ്ങൾക്കുും മ്വണ്ടി പ്പാമ്േശിക മാധ്യമങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നെ് െുടരുക. 

 വീടിനുള്ളിൽത്തതന്ന  ഇരിക്കുക, സാധ്യതമങ്കിൽ യാപ്െ ഒഴിവാക്കുക. 

 

 വാെിലുകളുും ജനലുകളുും അടയ് ക്കുക, വിൻമ് ാ കൈന്റുകൾ, മ്ഷ ുകൾ, 

അതല്ങ്കിൽ ജനൽ െിരശ്ശീലകൾ അടയ് ക്കുക. നിങ്ങളുതട വീടിന് പുറത്തുള്ള 

വസ്തു ക്കതള സുരക്ഷിെമാക്കുക (ഉോ.  ർെിച്ചർ, പത്തായും  മുെലായവ). പറന്ന് 

അപകടും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യെ ഉള്ള മരത്തിന്തറ െടിമ്യാ  അതല്ങ്കിൽ 

മമ്റ്റതെങ്കിലുും അവശിഷ്ടങ്ങമ്ളാ  ഉതണ്ടങ്കിൽ  നീക്കുംതെേുക. 

 

 കുട്ടികളുും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുും വീടിനുള്ളിലുതണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 

 ഒരു           പ്പധ്ാന കവേയുെിയുതട ൊലകശക്തി ഉയരാൻ സാധ്യെ 

ഉള്ളെുതകാണ്്ട കപയൂട്ടറുകൾ, ലാപ ്മ്ടാപ്പ,് തഗയിും സിേങ്ങൾ, പ് യറുകൾ, േവ,് 

റപ് ിജമ്ററ്ററുകൾ, തടലിവിഷൻ, എയർകണ്ടീഷെറുകൾ െുടങ്ങിയ 

ഇലക്പ്ടിക്കൽ ഔട്്ട  തലറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ാ  ഇലക്പ്ടിക്കൽ / 

ഇലക്മ്പ്ടാെിക് ഉപകരെങ്ങളുതടയുും പ്ലഗ്  ഊരി  കവേയുെി പ്പവാഹും 

നിറുത്തുക. 

 

 

 തകട്ടിടത്തിന്തറ പ്ലുംബിുംഗ,് തമറ്റൽ കപപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂതട മിന്നലിന് 

സഞ്ചരിക്കാനാകുതമന്നെിനാൽ കുളിക്കുക, പാപ്െങ്ങൾ കഴുകുക, അതല്ങ്കിൽ 

തവള്ളവുമായി മതറ്റതന്തങ്കിലുും സപർക്കും പുലർത്തുക െുടങ്ങിയവയിൽനിന്ന് 

നിന്ന ്വിട്ടുനിൽക്കുക. 

 



 

 

 തകാടുങ്കാറ്റുള്ളമ്പ്പാൾ  മ്കാർ ് തലസ്സ് അതല്ങ്കിൽ തസല്ുലാർ മ് ാെുകൾ 

ഉപമ്യാഗിക്കുന്നൊെ്  സുരക്ഷിെും. മ്കാൺപ്കീറ്റ് ഭിത്തികളിമ്ലാ 

മ്ലാറിുംഗിമ്ലാ  ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മ് ാെുകൾ, ഏതെങ്കിലുും തമറ്റൽ വയറുകളുും 

ബാറുകളുും ഉൾതപ്പതടയുള്ള ഇലകപ്്ടിക് / ഇലക്മ്പ്ടാെിക് ഉപകരെങ്ങൾ  

എന്നിവ ഉപമ്യാഗിക്കരുെ്.   
 

 ഇടിമിന്നലുള്ളമ്പ്പാൾ വാെിലുകൾ, ജനാലകൾ, പൂമുഖങ്ങൾ, മ്കാൺപ്കീറ്റ ്

നിലകൾ, അടുപ്പുകൾ, േവുകൾ, ബാത്ത് ടബ്ബുകൾ അതല്ങ്കിൽ മമ്റ്റതെങ്കിലുും 

കവേയുെൊലകങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന ്അകന്നുനിൽക്കുക. 

 

 പൂമുഖങ്ങൾ, ഉയർ ന്ന മട്ടുപ്പാവ് , കായിക മ്മഖലകൾ (മ്ഗാൾ ് മ്കാഴ്സു കൾ, 

പാർക്കുകൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവ), കുളങ്ങൾ, െടാകങ്ങൾ, 

നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, ബീച്ചുകൾ എന്നിവ മ്പാലുള്ള െുറന്ന  ഇടങ്ങൾ എന്നിവ 

ഒഴിവാക്കുക. 

 

 മ്കാൺപ്കീറ്റ് നിലത്തു കിടക്കരുെ്, മ്കാൺപ്കീറ്റ് ഭിത്തികളിമ്ലക്്ക ൊയരുെ്. 
 

യാത്ത ചെേുകയാചെങ്കിൽ -  ചെയ്യേണ്ടതുും  ചെേരുതാത്തതുും : 
 

      പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കായി പുറത്തുമ്പാകുന്നെിനു  മുപ് കാലാവസ്ഥാ 

പ്പവെനും പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. ഇടിമിന്നലിനുള്ള പ്പവെന മുന്നറിയിപ്പ് ഉതണ്ടങ്കിൽ, 

ഇടിമിന്നൽ അവസാനിക്കുന്നെുവതര  നിങ്ങളുതട യാപ്െമ്യാ പ്പവർത്തനമ്മാ 

മാറ്റിവയ്ക്കുക. 

 

 ഇടിമിന്നലുള്ളമ്പ്പാൾ, രൂപമ്ഭേും വരുത്താൻ സാധ്ിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, 

മ്മാമ്ട്ടാർകസക്കിളുകൾ, മ്ഗാൾ ് കാർട്ടുകൾ മ്പാലുള്ള െുറന്ന വാഹനങ്ങൾ 

എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക. മ്പാർച്ചുകൾ, ഉയർ ന്ന മട്ടുപ്പാവ്, മ്ബസമ്്ബാൾ 

 ഗ്ഔട്ടുകൾ, കായിക മ്മഖലകൾ െുടങ്ങിയവ മ്പാലുള്ള െുറന്ന സ്ഥലങ്ങൾ 

ഒഴിവാക്കുക. മ്ഗാൾ ് മ്കാഴ് സുകൾ, പാർക്കുകൾ, കളിസ്ഥലങ്ങൾ, കുളങ്ങൾ, 

െടാകങ്ങൾ, നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, ബീച്ചുകൾ എന്നിവമ്പാലുള്ള െുറസ്സായ 

സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുക. 

 

 മിന്നലിതന ആകർഷിക്കുന്ന കസക്കിളുകൾ, മ്മാമ്ട്ടാർ കസക്കിളുകൾ 

അതല്ങ്കിൽ കൃഷിസ്ഥലത്തുപമ്യാഗിക്കുന്ന  വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് 

ഇറങ്ങുക 

 മ്ബാട്ടിുംഗിമ്ലാ  നീന്തലിമ്ലാ ആതെങ്കിൽ, കഴിയുന്നപ്െ മ്വഗത്തിൽ  

ജലാശയത്തിനുപുറത്്ത അഭയും പ്പാപിക്കുക. 

 

 ഇടിമുഴക്കും മ്കൾക്കുമ്പാൾ വീടിനുള്ളിൽ മ്പാവുക - അൊയെ് മ്ലാഹും 

തകാണ്ടുള്ള മ്മൽക്കൂരമ്യാ  മ്ലാഹഘടനയുള്ളവമ്യാ ഒഴിവാക്കുക. സുരക്ഷിെ 

സ്ഥാനും എന്നാൽ  തകട്ടുറപ്പുള്ള  

തകട്ടിടങ്ങൾ, കട്ടിയുള്ള മ്മൽക്കൂര ഉള്ള വീടുകൾ, വിൻമ് ാകൾ എല്ാും അടച്ച 

കാറുകൾ  മുെലായവ. 



 

 

 

 അടുത്ത് അഭയും ഒന്നുും ഇല്ങ്കിൽ ഒരു പന്തിന്തറ  രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുക - 

ഇരുകകകളുും തകാണ്്ട കാലിതന െുറ്റിപ്പിടിെ്, കാലുകൾ ഒരുമിച്ചു 

മ്െർത്തുതവെ്, െല ൊഴ്ത്തി, തെവികൾ തപാത്തി, കണ്ണടച്ചിരിക്കുക - ഇങ്ങതന 

തെയ് ൊൽ അപകട സാധ്യെ കുറഞ്ഞിരിക്കുും. 
 

 തകാടുങ്കാറ്റുള്ളമ്പ്പാൾ, സഹായും ലഭിക്കുന്നെുവതര അതല്ങ്കിൽ തകാടുങ്കാറ്റ ്

കടന്നുമ്പാകുന്നെുവതര നിങ്ങളുതട വാഹനത്തിൽത്തതന്ന ഇരിക്കുക  (നിങ്ങൾ 

മ്ലാഹതത്ത സ്പർശിക്കുന്നിതല്ങ്കിൽ തമറ്റൽ മ്മൽക്കൂര സുംരക്ഷെും നൽകുും). 

വിൻമ് ാകൾ അടച്ചിരിക്കെും. മരങ്ങളിൽ നിന്നുും കവേയുെി കലനുകളിൽ 

നിന്നുും മാറി പാർക്്ക തെേുക.   

 ഇടിമിന്നലിൽ  കാട്ടുെീ ഉണ്ടാകാൻ  സാധ്യെഉള്ളെിനാൽ, 

വനമ്മഖലയിലാതെങ്കിൽ   (പ്പമ്െയകിച്്ച കപൻ വനങ്ങൾ) വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല്ാത്ത 

സ്ഥലമ്ത്തക്്ക  നീങ്ങുക. 

 

മിന്നൽ : ത്പഥമശുത്ശൂഷ 
 

 മിന്നലാപ്കമെത്തിന് ഇരയായവർക്്ക  കവേയസഹായും ലഭിക്കുന്നെുവതര 

കാത്തുനിൽക്കാതെ പ്പാഥമിക െികിത്സ  തകാടുത്താൽ  അവരുതട ജീവൻ 

രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുും. മിന്നലാപ്കമെത്തിന് ഇരയായ വയക്തിതയ 

സ്പർശിക്കുന്നെ ്സുരക്ഷിെമാെ്. കഴിയുതമങ്കിൽ അടിസ്ഥാന പ്പഥമശുപ്ശൂഷ 

നൽകുക. 

 

 മിന്നലിന ് ഇരയായ വയക് െി  ശവസിക്കുന്നുമ്ണ്ടാ, ഹൃേയമിടിപ്പ് ഉമ്ണ്ടാ എന്ന ്

പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. ഹൃേയമിടിപ്പു പരിമ്ശാധ്ിക്കുന്നെിനുള്ള ഏറ്റവുും 

അനുമ്യാജയമായെ്   ൊടിയുതട  മ്നരിട്്ട ൊതഴ കഴുത്തിൽ കാെതപ്പടുന്ന 

കമ്രാട്ടി ് ധ്മനിയാെ് 
 

 മിന്നലിന ്ഇരയായ വയക് െി  ശവസിക്കുന്നിതല്ങ്കിൽ, ഉടൻ െതന്ന വായിൽ നിന്ന ്

വായിമ്ലക്്ക ശവാസുംതകാടുത്തു് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക.  ഹൃേയമിടിപ്പ്  

ഇതല്ങ്കിൽ, കാർ ിയാക് കുംപ്പഷനുകളുും ആരുംഭിക്കുക (സിപിആർ). 

 

 ഇടിമിന്നൽ ആഘാെതത്ത അെിജീവിക്കുന്ന വയക്തിതയ പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. 

വലിയ അസ്ഥികൾക് ക്ഷെും ഏറ്റിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ  പക്ഷാഘാെും  ഉണ്ടാകാൻ 

സാധ്യെ ഉണ്ട.്   വയക്തിക്്ക വീഴ്ച സുംഭവിക്കുകമ്യാ അതല്ങ്കിൽ വളതര േൂരും 

എറിയതപ്പടുകമ്യാ തെയ്തിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ  രക്തപ്സാവും ഉമ്ണ്ടാ എന്ന ്

പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. 

 മിന്നലിന ് ഇരയായ വയക് െിയുും രക്ഷാപ്പവർത്തകനുും 

െുടർന്നുതകാണ്ടിരിക്കുന്ന  മിന്നൽതകാണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന  അപകടതത്തക്കുറിച്്ച 

മ്ബാധ്വാന്ഩാരാകുക. മിന്നമ്ലറ്റ ആൾ സ്ഥിെിതെേുന്ന പ്പമ്േശും ഉയർന്ന 

അപകടസാധ്യെയുള്ളൊതെങ്കിൽ,  ഉടൻ െതന്ന സുരക്ഷിെമായ സ്ഥലമ്ത്തക്്ക 

മാറ്റുക. 



 

 

 

 ഇടിമിന്നമ്ലറ്റ ആളുകൾ കവേയുെ വാഹകരല്, സുരക്ഷിെമായി കകകാരയും 

തെോൻ കഴിയുും. 
 

 അസ്ഥികൾ െകർന്നിട്ടുമ്ണ്ടാ, മ്കൾവി, കാഴ്ചശക്തി എന്നിവ കുറഞ്ഞിട്ടുമ്ണ്ടാ 

എന്നു  പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. 

 മിന്നലാപ്കമെത്തിന് ഇരയായയാൾക്്ക പലെരും തപാള്ളൽ, ആഘാെും, 

െിലമ്പ്പാൾ ശക്തിമ്യറിയ  ആഘാെും എന്നിവ അനുഭവതപ്പടാും. ആഘാെും 

ഉണ്ടായ ഇടവുും  കവേയുെി ശരീരത്തിൽ നിന്ന ് പുറത്തുമ്പായ ഇടവുും 

പരിക്കിന്തറ  അടയാളങ്ങൾമ്നാക്കി പരിമ്ശാധ്ിക്കുക. 

 

 തഹൽപ്പ്കലൻ നപർ 1078 ൽ വിളിക്കുകയുും  ഒപ്പും ആഘാെമ്മറ്റ വയക്തിതയ 

(വയക്തികതള) കുറിച്ചുും ഉണ്ടായ സ്ഥലതത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള  കൃെയമായ  

വിവരങ്ങളുും  നിർമ്േശങ്ങളുും നൽകുക. ഇടിമിന്നമ്ലറ്റ വയക്തിതയ 

ആശുപപ്െിയിമ്ലക്്ക തകാണ്ടുമ്പാകുക. 

 

കാർഷിക യ്യമഘലയിൽ  ഇടിമിന്നലുമായി ബന്ധ       

ചെയ്യേണ്ടതുും ചെയ്യേണ്ടാത്തതുമായ കാരയങ്ങൾ: 
 

ചെയ്യേണ്ടത്: 
 

 ഇടിമിന്നലിമ്നാടുകൂടി ശക്തമായ കാറ്റുും ഉതണ്ടങ്കിൽ  മ്ൊട്ടങ്ങളിൽ 

പച്ചക്കറികൾക്്ക ൊങ്ങു   തകാടുക്കുക. 

 

 കൃഷിക്കാർ വയലിലാതെങ്കിൽ അവിതട ഒരു അഭയസ്ഥാനവുും കതണ്ടത്താൻ 

കഴിയുന്നിതല്ങ്കിൽ, പ്പമ്േശതത്ത ഏറ്റവുും ഉയരമുള്ള വസ്തു വിതന  ഒഴിവാക്കുക. 

സമീപത്ത് ഒറ്റതപ്പട്ട മരങ്ങൾ മാപ്െമ്മ ഉതള്ളങ്കിൽ, െുറന്ന സ്ഥലത്തു ഒരു 

പന്തിന്തറ  രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുക  (ഇരുകകകളുും തകാണ്്ട കാലിതന െുറ്റി 

പിടിക്കുക, കാലുകൾ ഒരുമിച്ചു മ്െർത്തു  തവക്കുക, െല ൊഴ്ത്തി, തെവികൾ 

തപാത്തി, കണ്ണുും അടച്ചു ഇരിക്കുക). 

 

 മൃഗങ്ങതള െുറന്ന ജലാശയങ്ങളിൽനിമ്ന്നാ കുളത്തിൽ നിമ്ന്നാ നേിയിൽ 

നിമ്ന്നാ  അകറ്റിനിർത്തുക. 

 

 പ്ടാക്ടറുകളിൽ നിന്നുും മ്ലാഹ  ഉപകരെങ്ങളിൽ നിന്നുും മൃഗങ്ങതള 

അകറ്റിനിർത്തുക. 

 വിളകളിൽ നിന്ന ്അധ്ികമുള്ള  തവള്ളും ഒഴിക്കിക്കളയുക. 

 

 വിളതവടുത്ത ഉൽ പന്നങ്ങൾ (വയലിലാതെങ്കിൽ) മ്പാളിത്തീൻ ഷീറ്റ് 

ഉപമ്യാഗിച്്ച മൂടുക. 

 

ചെേരുതാത്തത്: 



 

 

 

 ഇലക്പ്ടിക്കൽ ഉപകരെങ്ങളുമാമ്യാ ഇലക ്പ്ടിക്  കപികളുമാമ്യാ സപർക്കും 

ഒഴിവാക്കുക. 

 

 മ്ലാഹങ്ങൾ കവേയുെി ൊലകെ ഉള്ളൊയെിനാൽ   പ്ടാക്ടറുകൾ, കാർഷിക 

ഉപകരെങ്ങൾ, കസക്കിളുകൾ എന്നിവയുമായി സപർക്കും ഒഴിവാക്കുക. 

 

 മൃഗങ്ങതള മരങ്ങൾക്കടിയിൽ ഒത്തുമ്െർന്നു നിൽക്കാൻ അനുവേിക്കരുെ്. 

അവതയ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്്ച  നിങ്ങളുതട മ്നരിട്ടുള്ള നിയപ്ന്തെത്തിൽ  

നിർത്തുക.   

 

 

കുറിപ്പ്:  
 

തെമ്േണ്ടവയുതടയുും തെേരുൊത്തവയുതടയുും ഉള്ളടക്കും സുംസ്ഥാനങ്ങളുതട 

പ്പാമ്േശിക അനുഭവങ്ങളുും മികച്ച സപ്പോയങ്ങളുും അനുസരിച്്ച സവന്തും 

ഉപമ്യാഗത്തിനായി ഇഷ്ടാനുസൃെമാക്കാും. െുടർനടപടികൾ അെെ് സുംസ്ഥാന 

സർക്കാരുകൾ ഏതറ്റടുമ്ക്കണ്ടെുണ്്ട. 

 

 

 


