
ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜିଳୁ:ି କ 'ଣ କରିବା   ଏବଂ କ 'ଣ  ନ କରିବା  
 

ଯଦ ିବାହାରର ଅଛନ୍ତ ି- କ 'ଣ କରିବା   ଏବଂ କ 'ଣ  ନ କରିବା  

ବାହାରେ ଥବିାରବରେ ବଜ୍ରପାତେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନଆସିବା ପାଇ ଁ, ନିଜକ ୁସେୁକି୍ଷତ େଖବିା ଏବଂ ବିପଦ ମକୁ୍ତ 

କେିବା ପାଇ ଁକିଛି ଟିପ୍ପଣୀ : 
 

୧- ବାହୟ କାର୍ଯଶୟକୋପରେ ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ କେିବା ପବୂଶେୁ ପାଣପିାଗ ପବୂଶାନୁମାନ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ର୍ଯଦ ି

ବଜ୍ରପାତ ପାଇ ଁପବୂଶାନୁମାନ ରହାଇଥାଏ,ଆପଣଙ୍କେ ର୍ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ଯଶୟକୋପକୁ ସ୍ଥଗିତ େଖନ୍ତୁ | 

୨- ରର୍ଯରତରବରେ ବଜ୍ର ଗଜଶନ କରେ, ଘେ ଭିତେକ ୁର୍ଯାଆନ୍ତୁ - ଅଥଶାତ୍ ତୁେନ୍ତ ଏକ ସେୁକି୍ଷତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ 

|  ଧାତୁ ନିମିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ  ଠାେୁ ଦୁରେଇ େୁହନ୍ତୁ  | ଝେକା ଥବିା ପକ୍କା ଘେ, କିମ୍ବା ଝେକା ବନ୍ଦ ଥବିା କଠନି ଛାତ 

ର୍ଯକୁ୍ତ  ର୍ଯାନ,  ସେୁକି୍ଷତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଅରଟ | 

୩୦/୩୦ ବଜ୍ର ସରୁକ୍ଷା ନୟିମ ମରନରଖନ୍ତୁ : 

୧- ବିଜେିୁ ରଦଖବିା ମାରତ୍ର ଘେ ଭିତେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ | ବଜ୍ର ର୍ଣୁବିା ପବୂଶେୁ ଆପଣ ୩୦ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଗଣନା କେିପାେିରବ 

ନାହି ଁ| ବଜ୍ରେ ରର୍ଷ କେତାେି ର୍ଣୁବିା ପରେ, ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଘେ ଭିତରେ େୁହନ୍ତୁ |  

୨- ର୍ଯଦି ପାହାଡ, ପବଶତ ର୍ଖିେ, କିମ୍ବା ର୍ଖିେ ପେି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନି୍ତ ଏବଂ ପାଖରେ ରକୌଣସି ସେୁକି୍ଷତ 

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ନଥାଏ, ତୁେନ୍ତ ତେକୁ ଓହ୍ଲାଇ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ  | ର୍ଖିେ ପେି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କଦାପି  ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଁଉପରର୍ଯାଗୀ 

ନୁରହ ଁ | 

୩- ରପାଖେୀ, ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଜେୋର୍େୁି ତୁେନ୍ତ ବାହାେି ଆସନ୍ତୁ | ର୍ଯଦି ରକୌଣସି  ଏକ ଜେମଗ୍ନ ରକ୍ଷତରେ 

କାର୍ଯଶୟ କେୁଥାନି୍ତ (ର୍ଯଥା ଧାନ ପ୍ରତିରୋପଣ ଜମି ), ତୁେନ୍ତ ରସହି ସ୍ଥାନେୁ ଏକ ର୍ଖୁଲିା ସ୍ଥାନକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ (ଅତିକମରେ 

ରସହି  ରକ୍ଷତେ ସୀମା ପୟଶନ୍ତ) | 

୪- ତେୁଆ  ଅଞ୍ଚେ ରର୍ଯଉଠଁି ବନୟା ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ନାହି,ଁ ରସହି  ସ୍ଥାନଟି  ଆଶ୍ରୟ ପାଇ ଁ ଉପରର୍ଯାଗୀ ଅରଟ  | 

୫ - ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଭୂମିରେ ଚିତ ରହାଇ ରର୍ାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁରହ ଁ| 

୬- ର୍ଯଦି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ରକୌଣସି  ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି,ଁ ତୁେନ୍ତ  ନିଜେ  ମଣୁ୍ଡ ତେକୁ କେି , କାନ 

ରଘାଡାଇ , ଆଖ ିବନ୍ଦ କେି, ପାଦ ଏକାଠି େଖ ିଏବଂ  ବାହୁ ରଗାଡରେ ଗଡୁାଇ ଏକ କଠନି ବଲ ଆକାେରେ ବସନ୍ତୁ  | 

ଏହା ଆପଣଙୁ୍କ ବିପଦେୁ େକ୍ଷା କେିବାରେ ସାହାର୍ଯୟ କେିବ |  

ଆପଣଙ୍କ ପଛ ପାଖେ ରକର୍ ବିଜେିୁ ସମ୍ପକଶରେ ସଚୂାଇ ରଦଇପାରେ |  

 ୭- ବିଦୁୟତ୍ ପେିଚାେିତ ସମସ୍ତ ଉପରର୍ଯାଗୀ ବସୁ୍ତଠାେୁ ଦୁରେଇ େୁହନ୍ତୁ (ର ାନ୍, ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହ ଧାତୁ ବାଡ, ପବନ 

ମିଲ୍ ଇତୟାଦ)ି | ବଜ୍ରପାତ ଆସିବା ପବୂଶେୁ, ରର୍ଯ ରକୌଣସି  ବଦୁିୟତିକ ଉପକେଣକୁ ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହ ଠାେୁ 

ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଶ  ଭାବରେ ବିଛିନ୍ନ କେନ୍ତୁ |   

୮- ଆପଣଙ୍କ ଉପକେଣଗଡିୁକେ ସେୁକ୍ଷା ପାଇ ଁଘରେ ସଜ୍ଶ ରପ୍ରାରଟକ୍ଟେ୍ ବୟବହାେ କେନ୍ତୁ  | 

 ୯-ଗଛ ତରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ| କାେଣ ଏଥରିେ ବିଦୁୟତ ପ୍ରଭାହିତ ରହାଇପାରେ | 

୧୦- େବେ ରଜାତା ଏବଂ କାେ୍ ଟାୟାେ ବିଜେିୁ ଠାେୁ  ସେୁକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହି ଁ| 

୧୧- ବାହୟ ବସୁ୍ତକୁ ସେୁକି୍ଷତ କେନ୍ତୁ ର୍ଯାହା ଉଡିପାରେ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ | 

୧୨- ର୍ଯଦି ଆପଣଙ୍କେ ର ାମ ୍ପୟାଡ୍ କିମ୍ବା ର୍ଖୁଲିା, ଧାତୁମକୁ୍ତ ସତୁା ତିଆେି ବୟାଗ ଅଛି , ରତରବ ଏହାକୁ ପାଖରେ 

େଖନ୍ତୁ | 

୧୩- ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ର୍ଯଦି ଏକାଧକି ରଲାକ  ଏକତ୍ରିତ  ଥାଆନି୍ତ, ରତରବ ପେସ୍ପେଠାେୁ ଅଲଗା ରହାଇ େହିରଲ 

,ଆଘାତ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ   | 

୧୪- ତତ୍କାେ ସତକଶ  ପାଇ ଁ,ସ୍ଥାନୀୟ ରେଡିଓ ର୍ଣୁବିା ଏବଂ ରଟଲିଭିଜନ ରଦଖବିା ଜାେି େଖନ୍ତୁ | 

ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟେ ସଚୂନା କିମ୍ବା ନିରଦଶର୍ାବେୀ ମାନନ୍ତୁ | 



୧୫- ରର୍ଯଉମଁାରନ ବିରର୍ଷ ସହାୟତା ଆବର୍ୟକ କେୁଥାନି୍ତ , ରର୍ଯପେିକି ର୍ରି୍ ୁଏବଂ ବୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା କାର୍ଯଶୟକ୍ଷମ 

ଆବର୍ୟକତା ଥବିା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ସାହାର୍ଯୟ କେନ୍ତୁ |  

୧୬- ନଇ ଁର୍ଯାଇଥବିା  ବିଦୁୟତ ଲାଇନଠାେୁ ଦୁରେଇ  େୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁେନ୍ତ ବିଦୁୟତ ବିଭାଗ ନିକଟରେ  ଅଭିରର୍ଯାଗ 

କେନ୍ତୁ |  

୧୭ - ପର୍ମୁାନଙ୍କେ ର୍ଯତ୍ନ ନିୟନ୍ତୁ  | ରସମାନଙ୍କେ ପ୍ରତୟକ୍ଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ତୁ  | 
 

ଯଦ ିଘରର ଅଛନ୍ତ ି

 

ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘେ, ଅ ିସ,୍ ସପିଂ ରସଣ୍ଟେ ଇତୟାଦି ର୍ଯଦିଓ ସେୁକି୍ଷତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଭାରବ ବିରବଚନା 

କୋର୍ଯାଏ, ତଥାପି ଜରଣ ବୟକି୍ତ ବିପଦରେ ପଡିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ  |  
 

ନରିାପଦ ଏବଂ ବପିଦକ ୁହ୍ରାସ କରିବା ପାଇ ଁଏଠାରର ନମି୍ନଲିଖତି କିଛ ିଟିପ୍ସ : 

୧- ଆକାର୍ରେ କୋହାଣି୍ଡଆ-ରମଘ ଏବଂ ପବନେ ରବଗ ବୃଦି୍ଧ ବଜ୍ରପାତେ ସଂରକତ  | 

୨- ର୍ଯଦି ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ର୍ଣୁଛୁନି୍ତ , ଆପଣ ବିଜେିୁ ଦ୍ୱାୋ ଆଘାତ ପାଇପାେନି୍ତ  | ୩୦/୩୦ ବଜ୍ର ସରୁକ୍ଷା ନୟିମ 

ମରନରଖନ୍ତୁ : ବିଜେିୁ ରଦଖବିା ମାରତ୍ର ଘେ ଭିତେକ ୁର୍ଯାଆନ୍ତୁ | ବଜ୍ର ର୍ଣୁବିା ପବୂଶେୁ ଆପଣ ୩୦ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଗଣନା 

କେିପାେିରବ ନାହି ଁ| ବଜ୍ରେ ରର୍ଷ କେତାେି ର୍ଣୁବିା ପରେ, ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯଶୟନ୍ତ ଘେ ଭିତରେ େୁହନ୍ତୁ | 

୩- ବିଭିନ୍ନ ରଚତାବନୀ, ନିରଦଶର୍ ଏବଂ ତତ୍କାେ ସଚୂନା ପାଇ ଁସ୍ଥାନୀୟ  ଗଣମାଧ୍ୟମ  ଉପରେ ନଜେ େଖନ୍ତୁ | 

୪- ଘେ ଭିତରେ େୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭବ ରହରଲ ର୍ଯାତ୍ରା ଠାେୁ ନିବୃତ େୁହନ୍ତୁ | 

୫- ଝେକା ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କେନ୍ତୁ, ଝେକା ପେଦା ରଘାଡାଇ େଖନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ ଘେ ବାହାରେ ଥବିା 

ଆସବାବପତ୍ର ଗଡିୁକ ପବନରେ ନ ଉଡିରି୍ଯବା ପାଇ ଁଆବର୍ୟକୀୟ ପଦରକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ | ଗଛ େ ର୍ଖୁଲିା ଡାେ କିମ୍ବା 

ଅନୟ ରକୌଣସି ଆବଜଶନା ର୍ଯାହା ଉଡାଇ ଦୁଘଶଟଣା ଘଟାଇପାରେ, ତାହାକୁ ସେୁକି୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ଅପସାେଣ କେନ୍ତୁ | 
 

୬- ର୍ରି୍ ୁ, ବୟସ୍କ ବୟକି୍ତ ଘରେ ଭିତରେ ଏବଂ ଗହୃପାେିତ ପର୍ମୁାରନ ଗହୁାେ ଭିତରେ ଅଛନି୍ତ ରବାଲି ନିଶି୍ଚତ କେନ୍ତୁ | 

୭- କମ୍ପୟୁଟେ, ଲାପଟପ,୍ ରଖେ ଉପକେଣ, ୱାର୍େ୍, ଡ୍ରାୟେ୍, ରଟାଭ୍, ରେଫି୍ରଜରେଟେ, ରଟଲିଭିଜନ, ଏୟାେ 

କଣି୍ଡସନେ ପେି ବିଦୁୟତ  / ଇରଲରକ୍ଟ ରାନିକ୍ ଉପକେଣଗଡିୁକୁ ମଖୁୟ ବିଦୁୟତ୍ ରର୍ଯାଗାଣଠାେୁ  ବିଛିନ୍ନ କେନ୍ତୁ | ବଜ୍ରପାତ 

ସମୟରେ ଅତୟଧକି ବିଦୁୟତ ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାୋ ସବୁ ରବୈଦୁୟତିକ ଉପକେଣ ଗଡିୁକ ନଟ ରହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ   | 

୮- ଗାରଧାଇବା, ବାସନ ରଧାଇବା କିମ୍ବା ଅନୟ ରକୌଣସି କାର୍ଯଶୟ ର୍ଯାହା ଜେ ସହିତ ସମ୍ପକଶ,ତାହା ଠାେୁ ଦୂରେଇ େୁହନ୍ତୁ 

| କାେଣ, ଜେ ଏବଂ ପାଇପ ରେ ପ୍ରବାହିତ ଜେ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେିୁ  ପ୍ରବାହିତ ରହାଇପାରେ  | 

୯- କଡଶ ର ାନ୍ ଏବଂ ରର୍ଯ ରକୌଣସି  କଂକି୍ରଟ କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ଚଟାଣରେ ଧାତୁ ତାେ ଥବିା   ବିଦୁୟତ୍ ଉପକେଣ ବୟବହାେ 

କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ| ତଥାପି, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ତାେବିହୀନ କିମ୍ବା ରସଲୁଲାେ୍ ର ାନ୍ ବୟବହାେ କେିବା ନିୋପଦ ଅରଟ 

| 

୧୦-ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ, କବାଟ, ଝେକା, ବାେଣ୍ଡା ଏବଂ କଂକି୍ରଟ ଚଟାଣ ,  ଚୁଲି, ବାଥ ୍ଟବ୍ କିମ୍ବା ଅନୟ ରକୌଣସି 

ବିଦୁୟତ ସପୁେିବାହୀ ବସୁ୍ତ  ଠାେୁ ନିଜକୁ ଦୁରେଇ େଖନ୍ତୁ  | 

୧୧- ରଖାଲା ଜାଗା ରର୍ଯପେିକି ବାେଣ୍ଡା, ରଖେପଡିଆ , ପାକଶ, ଏବଂ ରପାଖେୀ, ହ୍ରଦ, ସଇୁମିଂ ପଲ୍ୁ ଏବଂ ରବୋଭୂମି 

ଠାେୁ ଦୂରେଇ େୁହନ୍ତୁ | 

୧୨- କଂକି୍ରଟ୍ ଚଟାଣରେ ରର୍ାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁରହ ଁଏବଂ କଂକି୍ରଟ୍ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଆଉଜନ୍ତୁ ନାହି ଁ| 
 

ଯଦ ିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତ ି- କ 'ଣ କରିବା  ଏବଂ କ'ଣ  ନକରିବା 
 

୧- ବାହୟ କାର୍ଯଶୟକୋପ ପବୂଶେୁ ପାଣପିାଗ ପବୂଶାନୁମାନ ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ର୍ଯଦି, ବଜ୍ରପାତ ପାଇ ଁରଚତାବନୀ ଅଛି , 

ଆପଣଙ୍କେ ର୍ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ର୍ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯଶୟକୋପକୁ ସ୍ଥଗିତ େଖନ୍ତୁ | 



 

୨- ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ରଖାଲା ର୍ଯାନ ର୍ଯଥା ରମାଟେସାଇରକଲ୍ ବୟବହାେ କେନ୍ତୁ ନାହି ଁ|  ରଖାଲା ଜାଗା ରର୍ଯପେିକି 

ବାେଣ୍ଡା, ରଖେପଡିଆ, ପାକଶ, ଏବଂ ରପାଖେୀ, ହ୍ରଦ, ସଇୁମିଂ ପଲ୍ୁ ଏବଂ ରବୋଭୂମି ଠାେୁ ଦୂରେଇ େୁହନ୍ତୁ | 

୩- ସାଇରକଲ, ରମାଟେସାଇରକଲ କିମ୍ବା ମଟେ ଗାଡିେୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ର୍ଯାହା ବଜ୍ରପାତକ ୁଆକଷିତ କେିପାରେ | 

 ୪- ର୍ଯଦ ିଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପାଣରିେ ପହେୁଁଛନି୍ତ, ର୍ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଣେୁି ବାହାେି ଆସନ୍ତୁ | 
 

୫- ରର୍ଯରତରବରେ ବଜ୍ର ଗେ୍ଜନ କରେ, ଘେ ଭିତେକ ୁର୍ଯାଆନ୍ତୁ - ଅଥଶାତ୍ ତୁେନ୍ତ ଏକ ସେୁକି୍ଷତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ 

| ଧାତୁ ନିମିତ୍ତ ସଂେଚନା ଏବଂ ନିମଶାଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ | ଝେକା ସହିତ ପକ୍କା ଘେ, ପକ୍କା ବିଲଡିଂ, କିମ୍ବା ହାଡଶ ଟପ ୍ର୍ଯାନ 

ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ପାଇ ଁଠକି ଅରଟ | 

୬- ର୍ଯଦି ରକୌଣସି  ଆଶ୍ରୟସ୍ଥେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହି,ଁ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ତୁେନ୍ତ ନିଜେ ମଣୁ୍ଡ ତେକୁ କେି , କାନ ରଘାଡାଇ 

, ଆଖ ିବନ୍ଦ କେି, ପାଦ ଏକାଠି େଖ ିଏବଂ  ବାହୁ ରଗାଡରେ ଗଡୁାଇ ଏକ କଠନି ବଲ ଆକାେରେ ବସନ୍ତୁ  | ଏହା 

ଆପଣଙୁ୍କ ବିପଦେୁ େକ୍ଷା କେିବାରେ ସାହାର୍ଯୟ କେିବ |  
 

୭-ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ  ସାହାର୍ଯୟ ଆସିବା ପର୍ଯଶୟନ୍ତ କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ରର୍ଷ ପର୍ଯଶନ୍ତ  ଆପଣ ଗାଡିରେ େୁହନ୍ତୁ (ର୍ଯଦି 

ଆପଣ ଧାତୁନିମିତ ଛାତକ ୁଭିତେୁ ସ୍ପର୍ଶ କେୁନାହ ଁାନି୍ତ ରତରବ ଏହା ସେୁକ୍ଷା ରର୍ଯାଗାଇବ); ଗାଡିେ  ଝେକା କାଚ 

ଉପେକୁ ରହବା ଉଚିତ୍ | ଗଛ ଏବଂ ବିଦୁୟତ୍ ଲାଇନଠାେୁ ଦୂେରେ ଗାଡି ଛିଡା କେନ୍ତୁ | 
 

୮-ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷତ୍ର(ବିରର୍ଷକେି ପାଇନ୍ ଜଙ୍ଗଲ) ଠାେୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୂମି ଆଡକୁ ର୍ଯାଆନ୍ତୁ | କାେଣ   ବଜ୍ରପାତ ରର୍ଯାଗ ଁ ୁ

ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆ ଁଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ  | 

ବଜ୍ରପାତ: ପ୍ରଥମ ସହାୟତା ଚକିିତ୍ସା | 

୧- ରଦୈନିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁଅରପକ୍ଷା କେୁଥବିା ବୟକି୍ତ ପ୍ରଥରମ ବଜ୍ରପାତରେ ପୀଡିତମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା କେି ରସମାନଙ୍କ 

ଜୀବନ େକ୍ଷା କେିପାେିବ | ବଜ୍ରପାତେ ର୍କିାେ ରହାଇଥବିା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଛୁଇବଁା ନିୋପଦ ଅରଟ। ର୍ଯଦି ସମ୍ଭବ, ପ୍ରଥାମିକ 

ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ଁ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ | 
 

୨- ପୀଡିତା ନିଶ୍ୱାସ ରନଉଛନି୍ତ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି କି ନାହି ଁତାହା ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ। | ର୍ଯାଞ୍ଚ ପାଇ ଁସରବଶାତ୍ତମ ସ୍ଥାନ 

ରହଉଛି କାରୋଟିଡ୍ ଧମନୀ ର୍ଯାହା ସିଧାସେଖ ଆପଣଙ୍କ ରବକ ତରେ ଥାଏ  | 

୩-  ର୍ଯଦି ପୀଡିତା ନିଶ୍ୱାସ ରନଉ ନାହ ଁାନି୍ତ, ତୁେନ୍ତ ନିଜ ପାଟିେୁ ତାଙ୍କ ମହୁରଁେ ପବନ ଦିଅନ୍ତୁ ତାସହିତ ର୍ଯଦି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ 

ନାହି,ଁ ରତରବ ହୃଦ୍େ ସରଙ୍କାଚନ ଆେମ୍ଭ କେନ୍ତୁ | 

୪-  ବଜ୍ରପାତେ ରେ   ଗଭୀେ  ଆଘାତ ଲାଗିଥବିା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ  ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ  | ର୍ଯଦି ବୟକି୍ତ ଜଣକ ପଡିଛନି୍ତ  କିମ୍ବା ବହୁ 

ଦୂେକୁ  ିଙି୍ଗ ରହାଇ  ର୍ଯାଇଛନି୍ତ, ରକୌଣସି  ବଡ ଭଙ୍ଗା ହାଡ ଭାଂଗିଛି କି ନାହି ଁର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | ଏହା ପକ୍ଷାଘାତ କିମ୍ବା 

ମଖୁୟ େକ୍ତସ୍ରାବ ଜନିତ ଜଟିେତା ସଟିୃ କେିପାରେ | 

୫- ଉଭୟ ବଜ୍ରପାତେ ର୍କିାେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାେକାେୀଙ୍କ ପାଇ ଁଜାେି ରହାଇଥବିା ବଜ୍ର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସରଚତନ 

େୁହନ୍ତୁ। ର୍ଯଦି ପୀଡିତାଙ୍କ ଅବସି୍ଥତ ସ୍ଥାନଟି ଅଧକି ବିପଦ, ତୁେନ୍ତ ପୀଡିତାଙୁ୍କ ରସହ ିସ୍ଥାନେୁ ଅନୟ  ଏକ ସେୁକି୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ 

ଘଞୁ୍ଚାନ୍ତୁ | 

୬- ବଜ୍ରପାତରେ ର୍କିାେ ରହାଇଥବିା ରଲାକମାରନ  ବିଦୁୟତ  ଚାଜଶ ବିହୀନ ରହାଇଥାନି୍ତ , ରତଣ ୁ

ରସମାନଙୁ୍କ   ସେୁକି୍ଷତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୋର୍ଯାଇପାେିବ | 

୭- ହାଡ ଭାଙି୍ଗ ଛି କି ନାହି ଁ, ଶ୍ରବଣ ର୍କି୍ତ କମିଛି କି ନାହି ଁଏବଂ ଆଖେି ଦୃଟିର୍କି୍ତ  ର୍ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ତୁ | 
 

୮-ବଜ୍ରପାତେ ର୍କିାେ ରହାଇଥରିଲ ର୍େୀେ େ କିଛି ଅଂର୍  ରପାଡିରି୍ଯବା ସହ ଜେିବା, ବିଦୁୟତ ଆଘାତ ଏବଂ 

ରବରେରବରେ ଅସ୍ପଟ ଆଘାତ ପାଇଥାନି୍ତ | ଆଘାତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଦୁୟତ୍ ର୍େୀେେ ରକଉଠଁାରେ ଲାଗିଛି,  ର୍ଯାଞ୍ଚ 

କେନ୍ତୁ| 



୯-ରହଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବେ 1078 କୁ କଲ୍ କେନ୍ତ |  ସଠକ୍ି ବଜ୍ରପାତ  ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତେ ର୍କିାେ ବୟକି୍ତଙ୍କ 

ବିଷୟରେ ସଚୂନା ଦିଅନ୍ତୁ | ବଜ୍ରପାତ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ତୁେନ୍ତ  ଏକ ଡାକ୍ତେଖାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ  | 

 

 

କୃଷି ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ବଜିଳୁି: କ 'ଣ କରିବା   ଏବଂ କ 'ଣ  ନ କରିବା  
KY Keòaû CPòZ 

1. NWNWòe _âKþ iìP^û icdùe i¸ûaý _a^ _ûAñ C\ýû^ Z[û `k aMòPû MêWòKùe I 

_^ò_eòaûùe ~ûªòK beû \ò@«êö 

2. ~\ò PûhúbûAcûù^ Rcòùe @Q«ò I KòQò aûi iÚû^ _ûC^ûjû«ò ùZùa ùijò ùLûfû Rcòe 

ùKøYiò Cy RûMûeê \êeùe eêj«êö ~\ò ùKøYiò MQ Rcòùe @Qò ùZùa ùiVê \êeùe ejò 

ù~CñVò Vò@û ùjûAQ«ò ùiVò @ûŒêbûwú aiò ~û@û«êö 

3. _gê_lúuê ùLûfû Rk,ù_ûLeú Z[û ^\úeê \êeùe eL«êö 

4. _gê_lúuê UâûKÖe I @^ýû^ý `ûcð ~ª_ûZò Vûeê \êeùe eL«êö 

5. ̀ if [òaû Rcòeê @]òKû RkKê ^òÃûi^ Ke«êö 

6. @ck ùjûAiûeò[òaû _^ò_eòaû I `ifKê _fò[ò^ \ßûeû ùNûWûA eL«êö 

KY ^Keòaû CPòZ 

1. aòRêkòPûkòZ ~ª_ûZò I ZûeVê \êùeA eêj«êö 

2. aòbò^Ü ]ûZêVûeê ~[û- UâûKÖe, Kéhò ~ª_ûZò I iûAùKf Vûeê \êeùe eêj«ê, ù~ùjZê ]ûZê 

MêWòK aòRêkò iê_eòaûjú @ùUö 

3. _gê_lúuê MQZùk Rcûaû§ò @ûgâd KeòaûKê \ò@«ê ^ûjóö _gê_lúuê ^òRe ZúÐ ^Reùe 

Gaõ ^òdªYùe eL«êö 

 


