
वादळ, मेघ गर्जना आणि आकाशीय वीर् : काय कराव ेआणि काय करु नये 

 

 

घराबाहेर विजेचा धोका टाळण्यासाठी, सुरक्षित राहण्यासाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी खालील 

काही सल्ले दिले ले आहेतः 
 

घरा बाहेर ककिं वा उघडया मौदानात असल्यास - काय कराव ेआणि काय करु नये 

 

• बाहेरील नियोजीत काययक्रम ककिं िा अन्य कायय मध्ये सह्भागी होण्यापूविय हिामािाचा अिंिाज 

तपासािा जर हिामािाच्या अिंिाजात िािळी पािासाची शक्यता ितयिली गेली असेल तर बाहेरील 

काययक्रम ककिं िा अन्य कायय  ििंतर  कराि े/ ठेिाि ेककिं िा प्रत्यि  सहभाग टाळािा.  
• आकाशात मेघगजयिा ककिं िा िीजा चमकत असल्यास घराच्या आत ककिं िा सुरक्षित आश्रयालयात 

जािे - म्हिज ेधातुिंची रचिा असलेले ककिं िा धात ुपासूि बािंधकाम केलेले दठकाि सोडािे आणि 

सुरक्षित नििारा म्हिजे  पक्के  घर, पक्की  इमारत ककिं िा णखडक्या गुिंडाळलेल्या / बिंि , पोलािी 
छप्पर असलेल्या िाहिािंचा समािेश होतो. 

 

• 30/30 िीजे च्या सुरक्षित ेचा नियम लिात ठेिाःम्हिजे आकाशीय िीज चमकल्याििंतर, गजयिा 
ऐकण्यापूिी तुम्ही 30 मोजण्याच्या आत सुरक्षित दठकािी जा आणि मेघगजयिेचा शिेटचा आिाज 

ऐकल्याििंतर 30 ममनिटािंसाठी घरात रहा. 
 

• जर तुम्ही मेघगजयिते सापडले असल्यास ि जिळपास सुरक्षित आसरा िसेल तर ताबडतोब डोंगर, 
डोंगर रस्ता ककिं िा मशखरे अशा उिंच भागातुि बाहेर जा. नििाऱ्यासाठी कधीही डोक्यािर असलेल्या 
उिंच कडा ककिं िा खडकाळ जागेचा िापर करु िका. 

 

• पाण्यािे भरलेले डबके, तलाि आणि इतर पाण्यािंच्या दठकािापासूि पासूि त्िररत बाहेर पडा ि 

तेथिू िरू जा. जर आपि मैिािी पाण्यासारख्या िेत्रात (उिा. धाि प्रत्यारोपि) काम करत 

असल्यास तर  ताबडतोब शतेाच्या बाहेर कोरड्या िेत्रात (ककमाि शतेाच्या सीमिेर) जा. 
 

• तद्ितच, सखल भागात एक नििारा शोधा आणि नििडलेल्या जागेला पूर येण्याची शक्यता िाही 
हे सुनिश्चचत करा. 

 

• जममिीिर सपाट झोपू िका कारि यामुळे आपले शरीर जास्त  जागा व्याप ुशकते ि आपले लक्ष्य 

होऊ शकते. 



 

• जर कोठेही नििारा उपलब्ध िसेल तर ताबडतोब विजेच्या क्राऊचमध्ये जा:( म्हिजे पाय पोटाशी 
िमुडूि बसिे (एकत्रत्रत स्पशय करूि) ककिं िा घट्ट बॉलमध्ये बसा, हात पाय गुिंडाळूि बसा, डोके 

खाली केलेले, काि झाकलेले आणि डोळे बिंि करा). यामुळे आपिास विळखा पडतो ि आपल्या 
शरीराचा आकार लहाि होतो यामुळे शक्य नततके लहाि लक्ष्य होण्यास मित होते. 

 

• आपल्या गळ्याच्या मागील बाजूस उभे झालेले केस हे सूचचत करतात की िीज निकट आहे. 

 

• िीजे िर चालिारी सिय उपकरिे ि िस्त ुउिा. फोि, पॉिर, धातुच ेकुिं पि, पििचक्की इ.).पासूि 

िरू राहिे. िािळ येण्यापूिी कोितीही इलेक्रॉनिक/ इलेक्रीक उपकरिािंची चािंगल्या प्रकारे जोडिी 
खिंडडत करािी. 

 

• आपल्या उपकरिािंच ेसिंरिि करण्यासाठी होम-हाऊस लाट सिंरिकािंसह घरास सुसज्ज करा. 
 

• झाड ेआणि विशषेत: विरल झाडाखाली आश्रय घेऊ िका कारि यात विद्युत प्रिाह येऊ शकतो. 
 

• रब्बर-तळ्िे असलेले शूज आणि कारच ेटायर विजेपासूि सिंरिि िेत िाहीत. 

 

• घरा बाहेरील हलक्या िस्तू सुरक्षित करा कारि सोसाटया च्या िाऱ्यािे त्या उडूि गेल्यास िुकसाि 

होऊ शकतात. 

 

• जर आपल्याकड ेविद्युत रोधक जस ेफोम पॅड ककिं िा कोरड्या, कपड्यािंची धातु विहररत -फ्री बॅग 

असेल तर ती आपल्या खाली ठेिा. 
 

• िािळाच्या िेळी आपि एखाद्या गटात असाल तर एकमेकािंपासूि विभक्त व्हा. जर ििैुिािे विज 

कोसळली ककिं िा अन्य िकोसी घटिा घडली तर जखमीिंची सिंख्या कमी होईल. 

 

• अद्ययाित मादहती ककिं िा सूचिािंसाठी स्थानिक रेडडओ आणि िरूिशयि स्टेशि ऐकिे सुरू ठेिा, 
कारि रस्ते ककिं िा समुिायाच्या काही भागात प्रिेश अिरोचधत केला जाऊ शकतो. 

 

• ज्या लोकािंिा विशषे मितीची ककिं िा कायायत्मक गरजा असलेल्या / आिचयकता असू शकेल अशा 
लोकािंिा मित करा जस ेकी छोटे मुले, मोठी मुले आणि िदृ्ध. 

  

• विजेची तार खाली पडलेली असेल तर त्या पासूि िरू रहा ि त्िररत त्यािंचा अहिाल / तक्रार 
सिंबिंचधतािंिा द्या. 

 



• आपल्या प्राण्यािंकड ेबारकाईिे पहा. त्यािंिा आपल्या थेट नियिंत्रिाखाली ठेिा.  
 

घरी ककिं वा इनडोअर असल्यास  

 

िीज, िािळ िरम्याि आपि घरे, कायायलये, खरेिी कें दे्र , िकुािे  इत्यािी नििारा सुरक्षित समजले तरी 
आपल्या ला धोका होिू शकतो. सुरक्षित ठेिण्यासाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी येथे काही सल्ले 

आहेतः 
 

• जर आकाशात काळे ढग असेल ककिं िा िाऱ्याचा  जोर िाढत असेल तर याचा अिंिाज घ्या. 
 

• जर आपिास मेघजयिाचा / गडगडाटाचा आिाज ऐकू आला तर आपि विजेच्या आिळण्या इतके 

जिळच ेआहात असे समजािे. तेव्हा 30/30 आकाशीय विजे पासूि ( लाइटनििंग सेफ्टी ) नियम 

लिात ठेिाः म्हिजे, गजयिा ऐकण्यापूिी तुम्ही 30 मोजू शकत िाही   त्यापूिी ि मेघगजयिेची 
शिेटची टाळी /आिाज ऐकल्याििंतर 30 ममनिटािंसाठी घरात रहा. 
 

• सिंप्रेषिाच्या विविध पद्धतीिंद्िारे अद्यतिे आणि चतेाििी सूचिािंसाठी स्थानिक मीडडयाचे 
निरीिि करिे. 

 

•  घरामध्येच राहा आणि शक्य असल्यास प्रिास टाळा. 
 

• णखडक्या आणि िारे बिंि करा, णखडकीच्या पट्ट्या /पल्ले ि पडिे बिंि करा. आपल्या घराबाहेरील 

िस्तु सुरक्षित (उिा. फनियचर, डबे इ.) ठेिा. झाडाच्या फािंद्या तोडूि टाका ज्या उड्डाल्यािे / तुटूि 

पडल्यािे अपघात होऊ शकेल. 

 

• मुले आणि पाळीि प्रािी आत आहेत याची खात्री करुि घ्या. 
 

• विद्युत ि इलेक्रॉनिक उपकरिे जस ेकी सिंगिक, लॅपटॉप, गेम मसस्टम, िॉशर, ड्रायर, स्टोव्ह, 

रेकफ्रजरेटसय, िरूिशयि, िातािुकूलि ककिं िा विद्युतीय जोडलेली कोितीही िस्त ूखिंडडत करा, ज्यात 

विजेचा िािळ चालू असतािा विद्यु त उजाय चा धोका होऊ शकते. 
 

• अिंघोळ, भािंडी धिेु  ककिं िा ज्या पासूि पाण्याशी सिंपकय  येईल असा िापर टाळा आणि िाहत्या 
पाण्यापासूि िरू रहा.  कारि इमारतीतील िळ आणि धातूच्या पाईप्समधिू विजेचा प्रिाह होऊ 

शकतो. 
 



• कोितेही इलेश्क्रकल / इलेक्रॉनिक उपकरिे ज्यािंच्या कोित्याही धातूच्या तारा ज्या कााँक्रीटच्या 
मभिंती ककिं िा फ्लोअररिंगमध्ये आहेत त्याचा िापरू करू िका. तथावप, िािळाच्या िेळी त्रबि तारी / 
कॉडयलेस ककिं िा सेल्युलर फोि िापरिे सुरक्षित आहे. 

 

•  िािळाच्या िेळी िरिाजे, णखडक्या, पोचय आणि कााँक्रीटच ेमजले, आग उत्पन्ि करिारे सामाि 

ककिं िा दठकािे, स्टोव्ह, बाथटब ककिं िा इतर कोित्याही विद्युत िाहकािंपासूि िरू रहा. 
 

• पोचसे, , स्पोट्यस मौिाि  (जस ेकी गोल्फ कोसय, उद्यािे आणि क्रीडािंगिे), तलाि,  जलतरि तलाि 

आणि समुद्रककिारे यासारख्या मोकळ्या जागा टाळा. 
 

• कााँक्रीटच्या मजल्यािंिर लेटू िका आणि कााँक्रीटच्या मभिंतीिंिर टेकू िका.  
 

प्रवास करत असल्यास - काय करावे आणि काय करू नये 

 

• घरा बाहेर जाण्यापूिी ककिं िा बाहेरील कक्रया करण्यापूिी  हिामािाचा अिंिाज तपासािा. िािळी 
िाऱ्याचा अिंिाज ढगािंच्या  गडगडाटासह जर ितयविला असेल तर आपला प्रिास ककिं िा सहल ककिं िा 
कामे पुढे ढकला. 
 

• िािळाच्या ककिं िा ढगािंचा  गडगडाटा मध्ये / िरम्याि, उघडी िाहि ेटाळा, जस ेमोटारसायकल आणि 

गोल्फ काट्यस यासारखी खुल्या रचिा असलेले जस ेपोचय,  बेसबॉल आणि स्पोट्यस मौिाि टाळािे 
आणि गोल्फ कोसय, उद्यािे, खेळाच े मैिाि, तलाि,  जलतरि तलाि आणि समुद्रककिारे 

यासारख्या असुरक्षित मोकळ्या जागािंपासूि िरू रहा.  
• जी िस्तु िाहिे िीज आकवषयत करू शकतात उिा. सायकली, मोटारसायकल ककिं िा शतेातील 

काययरत असलेली िाहिे ह्या िरूि खाली उतरा ककिं िा िरू राहिे.   
 

• जर आपि  बोदटिंग ककिं िा पोहिे करीत असल्यास तर शक्य नततक्या लिकर पाण्यातूि बाहेर पडा 
आणि नििारा घ्या. 

• जेव्हा मेघ गजयिा करतात तेव्हा घराच्या आत जा ककिं िा त्िररत सुरक्षित आश्रयालयात जा - म्हिज े

धातूच्या चािरीसह तयार केलेले बािंधकाम टाळा  ि सुरक्षित नििारा मध्ये पक्का घर, पक्का इमारत 

ककिं िा णखडक्या बिंि केलेल्या ि ज्या िाहिािंचा छत मजबूत पिाथाय ि ेबििलेला आहे. 

• जर कोठेही नििारा उपलब्ध िसेल तर ताबडतोब आकाशीय विजे पासूि रििासाठी िबा धरूि 

बसािे ( पोटाशी पाय ठेििू घट्ट बसा, हात पायात गुिंडाळलेले,. आपले पाय एकत्रत्रतपिे (स्पशय 



करूि), डोके खाली केलेले, काि झाकलेले ,आणि डोळे बिंि केलेले,) त्यामुळे  शक्य नततके लहाि 

लक्ष्य होते. 
 

• िािळ िरम्याि, मित येईपयतं ककिं िा िािळ सिंपेपयतं आपल्या िाहिातच रहा (जर आपि धातूला 
स्पशय करत िाही तर धातचूी छप्पर सिंरिि िेईल); णखडक्या बिंि असाव्यात; झाड ेआणि पॉिर 
लाईिपासूि िाहिे िरू पाकय  करा. 
 

• िीज कोसळल्यािे जिंगलातील आग सुरु होण्याची शक्यता आहे. अशा िेळेस जिंगलातील िेत्राच्या 
बाहेर (विशषेत: पाइि जिंगले) ह्या प्रसिंगी स्िच्छ मैिािाच्या दिशिेे जा.  

  

• र्र आकाशीय वीर् (लाइटननिंग) मध्ये ददेुवाने सापाडले: प्रथमोपचार 
 

• जर एखािी व्यक्ती आकाशीय िीजेच्या धक्क्यात सापडली / कोसळली असेल तर िैद्यकीय 

मितीची िाट ि पाहता  जखमीिंिा प्रथमोपचार  केल्यािे त्यािंच े प्राि िाचिू शकते. िीज 

कोसळलेल्या पीडीत / बळी ला स्पशय करिे सुरक्षित आहे. शक्य असल्यास मूलभूत प्रथमोपचार 
द्यािे.  
 

• पीडडत व्यक्ती चिास घेत आहे आणि त्याला हृियाचा ठोका आहे का ते तपासा. िाडी तपासायची 
उत्तम जागा म्हिज ेकॅरोटीड धमिी जी तुमच्या मािेिर थेट आपल्या जबड्याच्या खाली आढळते. 
 

• जर पीडडत चिास घेत िसले तर ताबडतोब तोंडािे तोंड िेऊि पुिंरूत्थाि सुरू करा. जर पीडडतेची 
िाडी िसली तर काडड यक कॉम्प्रेशन्स (सीपीआर) िेखील सुरू करा. 

• आकाशीय िीजेच्या धक्क्यातूि िाचलेल्या व्यक्तीची तपासिी करा की तो पडल्यािे ककिं िा िरू 
फेकला गेल्यािे त्याच ेहाड तुटलेले असू शकते त्यामुळे पीडडतास रक्तस्त्राि ककिं िा पिघात होण्यास 

कारिीभूत ठरू शकते.  
 

•  पीडडत आणि बचाि करिाऱ् या िोघािंिाही आकाशीय विजेचा धोक्याची सािधािी बाबत जागरूकता 
असािी. जर पीडडत व्यक्ती असलेले िेत्र जास्त धोकािायक  असेल तर पीडडतेला त्िररत सुरक्षित 

दठकािी हलिा. 
 

• आकाशीय विजेमुळे पीडडताला  कोिताही  विद्युत प्रिाह िसतो त्यामुळे  सुरक्षितपिे हाताळल्यािे 
धोका होत िाही. 

• पीडडताची  तुटलेली हाड,े श्रििशक्ती आणि दृष्टी याची तपासिी करािे. 
 



• आकाशीय  विजेचा झटका बसलेल्या व्यक्तीला बनिगं, शॉक आणि कधीकधी बोथट आघात 

होण्याच ेप्रमाि िेगिेगळे असते. पररिाम होिारी जागा आणि विजेच्या शरीरािर जखमािंच्या खिुा 
कोठे रादहल्या ते तपासा.  

• पीडडत व्यक्ती ची  पूिय मादहती ि दठकाि हेलपलाईि िम्बर 1078 िर सुचचत कराि.े जो व्यक्ती 
पीडडत आहे त्याला ििाखान्यात न्यािे. 

 

शेतात असतािंना र्र मेघ गर्जना होत असेल तर काय करावे काय करू नये 

 
  

    काय करावे  
• मेघ गजयिाच्या पाचियभूमीिर, फळबागािंिा आणि भाजीपाला मध्ये आधार  आणि यािंत्रत्रक सहाय्य 

द्यािे. 
• जर शतेकरी शतेात असतील आणि त्यािंिा कोिताही नििारा ममळाला िसेल तर त्या परीसरातील 

सिायत उिंच िस्तू टाळा. जर फक्त तुरळक झाड ेजिळपास असतील तर सिायत चािंगले सिंरिि 

म्हिज ेउघड्यािर िबा धरूि बसाि े ( आपले पाय पोटाशी ि हात कािािर आणि डोळे झाकािे 
म्हिज ेशरीराचा आकार कमी करिे). 

• प्राण्यािंिा खलेु पािी, तलाि ककिं िा ििीपासूि िरू ठेिा. 
• प्राण्यािंिा रॅक्टर आणि इतर धातूिंच्या शतेीच्या उपकरिािंपासूि िरू ठेिा. 
• शतेातील उभ्या पीकािंमधिू िको असलेलिं पािी काढूि टाका. 
• जर शतेातील पीक  / उत्पािि (शतेात असल्यास) पॉमलथीि शीटिे झाकूि ठेिा. 

 

     हे करू नका  
 

• विद्युत उपकरिे ककिं िा िायर / केबल चा सिंपकय  टाळा. 
• कोित्याही धातू - रॅक्टर, शतेीची उपकरिे आणि िचुाकीिंचा सिंपकय  िरू ठेिा. जे धातू ककिं िा इतर 

पषृ्ठभाग विद्युत िाहक आहेत. 

 

• आपल्या प्राण्यािंिा झाडाखाली जमू िेऊ िका. प्राण्यािंकड ेलि ठेिा आणि त्यािंिा आपल्या थेट 

नियिंत्रिाखाली ठेिण्याचा प्रयत्ि करा. 
टीपः प्राकृनतक घटिािं पासूि राज्य प्रशासि त्यािंच्या स्थानिक अिुभिािंिर आणि सिोत्कृष्ट पद्धतीिं िे 
त्यािंच्या स्ित:च्या सामग्री सािुकूमलत िापरासाठी काय कराि ेि काय करू िये  ठरिू शकतात. पुढील 

काययिाही सिंबिंचधत राज्य सरकारािंिी हाती घेिे आिचयक आहे. 

                             


