
କ ୋଭିଡ -19 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କର ଭୋରତ
କର ପଲମି୍ିଂ  ୋର୍ଯତୟ ପୋଇଁ ନକିଦତଶୋବଳୀ

ଇଣି୍ଡଆନ୍୍୍ପ୍ଲମି୍ବଙ୍୍ଗ୍ସି୍କଲ୍ସ୍୍କାଉନସଲି୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ୍



ମଖୁବନ୍ଧ
ଇଣି୍ଡଆନ୍ ପଲମି୍ିଂ ସି୍କଲ୍ସ୍  ୋଉନସଲି୍ (IPSC) ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବକିାଶ ନଗିମ (NSDC) ଅଧୀନହର
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ଲମି୍ବିଂ ଇଣ୍ଡଷି୍ଟ୍ର ପ୍ାଇଁ ସହବ୍ାଚ୍ଚ ହସକଟର ସି୍କଲ୍ କାଉନସଲି୍, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉଦୟମ (ଦକ୍ଷତା
ବକିାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବିଂ ଉହଦୟାଗ-ଏମଏସଡଏି) ହର ଭାରତ କୁ କୁଶଳୀ ମାନବ ଶକି୍ତ ର ରାଜଧାନୀ ଭାବହର
ଗଣନା କରବିାକୁ ଭାରତର ମାନୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନହରନ୍ଦ୍ର ହମାଦୀ ପ୍ରତଶିୁତବିଦ୍ଧ |

ଶ୍ରୀ ନକରନ୍ଦ୍ର କମୋଦୀ
ମୋନୟବର ପ୍ରଧୋନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭୋରତ

ଇଣି୍ଡଆନ ପ୍ଲମି୍ବିଂ ସି୍କଲ୍ସ୍ କାଉନସଲି୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସୁ୍ତତ ଏେି ଗୋଇଡଲ୍ୋଇନ, ସ୍ୱୋସ୍ଥ୍ୟ ଏବିଂ ନରିୋପର୍ତ୍ୋ ନୟିମ ଉପ୍ହର
ଏକ ବୟବୋରକି ମାଗ୍ଦଶନ୍ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପ୍ାଇଁ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ, ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପ୍ାଇଁ COVID-19

ମୋମାରୀ ପ୍ାଇଁ ଭାରତହର ପ୍ଲମି୍ବିଂହର ନହିୟାଜତି ଥିବା ବୃତ୍ତଗିତ ତଥା କମ୍ଜୀବୀମାହନ ଅନୁସରଣ
କରହିବ।

ସେଜ ଏବିଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୁଝାମଣା ପ୍ାଇଁ Do’s ଏବିଂ Don’ts ସଷୃ୍ଟି କରାର୍ଯାଇ ଅଛ,ି ର୍ଯାୋ ଦ୍ୱାରା
ଭୂତାଣୁ ବସି୍ତାର ହେବାର ତଥା ଜୀବନ ୋନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରାର୍ଯାଇଥାଏ।

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ, ହର୍ଯହତହବହଳ COVID-19 ଏକ ର୍ଯହଥଷ୍ଟ ବପି୍ଦ ପ୍ରି ସମୟ ହର , ବଦୁିୟତ୍
ହର୍ଯାଗାଣ, ହେହରଜ୍ ଲ୍ାଇନ / ଗୟାସ୍ ଆଦି ଜରୂରୀ ଆବଶୟକତା ଗୁଡକି ପ୍ାଳନ କରାରି୍ଯବା ଆବଶୟକ |

ଡ. ମକେନ୍ଦ୍ର ନୋଥ ପୋକଣ୍ଡ

ଦକ୍ଷତୋ ବ ିୋଶ ଏବିଂ ଉକଦୟୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ
(MoSDE)

#IndiaFightsCorona
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ନେିୋତି ଧ୍ୟୋନ ଦଅିନୁ୍ତ

କେଲ୍ପଲ୍ୋଇନ ଇକମଲ୍ ID : ncov2019@gov.in

କେଲ୍ପଲ୍ୋଇନ ନମବର : 011-23978046 (କ ୋଲ୍ ଫି୍ର : 1075)

ଆକରୋଗୟ କସତୁ କମୋବୋଇ ଲ୍ ଆପ୍ ଡୋଉନକଲ୍ୋଡ୍  ରନୁ୍ତ
Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogya

setu

IOS:
https://apps.apple.com/in/app/aarogyasetu/id1505825357

ରହିପ୍ାର୍୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ବଲିି୍ଡିଂର ସାନରି୍ାରୀ ଏବିଂ ହେହନଜ୍ ସଷି୍ଟମ ଦ୍ୱାରା COVID-19 ଭୂତାଣୁ ବସି୍ତାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |
କହରାନାଭାଇରସ୍, ଧାରଣ କରଥିିବା ଜଳ ଏବିଂ ଏହରାହସାଲ୍ ସିଂସ୍ପଶ୍ହର ଆସବିାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଚିାରକୁ ହନଇ, ଏୋ ଅତୟନ୍ତ ପ୍ରାମଶତି
ହର୍ଯ ପ୍ଲମବରମାହନ ଆବଶୟକ ସତକ୍ତାମଳୂକ ପ୍ଦହକ୍ଷପ୍ ଗ୍ରେଣ କରବିା ଆବଶୟକ |

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାର୍ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକି ନୟିମ ପ୍ାଳନ କରାରି୍ଯବା ଆବଶୟକ |

ଆହରାଗୟ ହସତୁ ହମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ହ ାନହର ଡାଉନହଲ୍ାଡ୍ କରନୁ୍ତ |

ର୍ଯଦି ପ୍ଲମବର ମାନଙୁ୍କ ସଙ୍ଗହରାଦ୍ଧ ହୋଇ ଘର ଭିତହର ରେବିାକୁ ପ୍ରାମଶ୍ ଦଆିର୍ଯାଇଛ,ି ହତହବ ହସମାହନ କାମ କରବିାକୁ ର୍ଯାଆନୁ୍ତ ନାେିଁ |

ପ୍ଲମବର ନଶିି୍ଚତ ଭାବହର ହଘାଷଣା କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ତାଙୁ୍କ ସଙ୍ଗହରାଦ୍ଧ ହୋଇ ରେବିାକୁ କୁୋର୍ଯାଇ ନାେିଁ ଏବିଂ COVID-19 ସିଂକ୍ରମିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ
ସିଂସ୍ପଶ୍ହର ଆସି ନାୋନ୍ତି । ହର୍ଯହକୌଣସି ପ୍ରସି୍ଥିତହିର, ର୍ଯଦି ତାଙୁ୍କ ସିଂକ୍ରମିତ ହଘାଷିତ କରାର୍ଯାଇଛି ହତହବ ହସ ପ୍ଲମିୁ୍ବଙ୍ଗ କାମ କରହିବ ନାେିଁ |
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 ରନୁ୍ତ ସୋଧୋରଣ ସୋବଧୋନତୋ
1. ଶରୀରର ତାପ୍ମାତ୍ରା ପ୍ରତଦିନି ନଆିରି୍ଯବା ଏବିଂ ହରକଡ୍ କରାରି୍ଯବା ଆବଶୟକ |

2. ହ ସ୍ ମାସ୍କ, ଗଗଲ୍ସ ଏବିଂ ହଗଲାଭସ୍ ବୟବୋର କରନୁ୍ତ | ହ ସ୍ ଭିଜର୍ ମଧ୍ୟ ସପୁ୍ାରଶି କରାର୍ଯାଏ |

3. ସାନରି୍ାଇହଜସନ ଏବିଂ ସହ ୍ସ୍ ଡକିଣ୍ଟାମିହନସନ ମାଧ୍ୟମହର ଉପ୍ରୁ୍ଯକ୍ତ ୋତର େଚ୍ଛତତା ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

4. ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାମାଜକି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା | ପ୍ସନ୍ଦ ଅନୁସାହର ଛ  ୁର୍ |

5. ଆପ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରବିାର ସଦସୟଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ହଦବା ପ୍ାଇ,ଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପ୍ହର ଆପ୍ଣ ଘହର ପ୍ରହବଶ କରବିା ମାହତ୍ର
ଗାହଧାଇ ଦଅିନୁ୍ତ |

6. ର୍ଯଦି ଆପ୍ଣ ବୟକି୍ତଗତ ଭାବହର ନକିର୍ତର େୁଅନ୍ତ,ି କମିବା ସିଂକ୍ରମିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସେତି ସଧିାସଳଖ ହର୍ଯାଗାହର୍ଯାଗ କରନ୍ତ,ି
ତୁରନ୍ତ ଘର୍ଣାକୁ ତୁମର ସପୁ୍ରଭାଇଜର ଏବିଂ ଡାକ୍ତର କମିବା ୋସ୍ଥୟ ହସବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ଜଣାନୁ୍ତ |

7. କାର୍ଯ୍ୟହକ୍ଷତ୍ର ଏବିଂ ର୍ଯାନହର ଉପ୍କରଣ, ର୍ଯନ୍ତ୍ରପ୍ାତ,ି ର୍ଚ୍ ପ୍ଏଣ୍ଟଗୁଡକି ଡହିଜନିସଫ୍ କରନୁ୍ତ | ରାସାୟନକି ପ୍ଦାଥ୍ ସ ା
କରବିାହବହଳ, ଭାଇରାଲ୍ ପ୍ାହଥାହଜନ ବରୁିଦ୍ଧହର ଦାବି ସେତି ସହ ଇ ଏହଜଣ୍ଟ ହଖାଜ | ର୍ଯଦି ଏେପି୍ରି ସହ ଇ ଏହଜଣ୍ଟ
ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧ ନଥାଏ, ହତହବ ସାବୁନ ଏବିଂ ପ୍ାଣି ବୟବୋର କରନୁ୍ତ ଏବିଂ ବୟବୋର ପ୍ହର ଭଲ୍ ଭାବହର ଶୁଖାନୁ୍ତ |

8. ସବ୍ଦା ଆପ୍ଣଙ୍କର ID କାଡ୍ ଏବିଂ IPSC ପ୍ଲମବର ସାର୍ ିିହକଟ୍ ର ସ ଟ କପି୍ ପ୍ାଖହର ରଖନୁ୍ତ |

9. ନଗଦବେିୀନ କାରବାରକୁ ପ୍ସନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |
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 ରନୁ୍ତ ନୋେିଁ ସୋଧୋରଣ ସୋବଧୋନତୋ

1. େୟାଣ୍ଡହସକ ସେତି ଶାରୀରକି ହର୍ଯାଗାହର୍ଯାଗହର ଆସନୁ୍ତ ନାେିଁ | ହକବଳ ଶାରୀରକି ହର୍ଯାଗାହର୍ଯାଗ ବେିୀନ
ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରେଣ କରବିାକୁ ପ୍ରାମଶ୍ ଦଆିର୍ଯାଇଛି |.

2. ଅନୟ କାୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ଉପ୍କରଣ ଏବିଂ ର୍ଯନ୍ତ୍ରପ୍ାତି ଅିଂଶୀଦାର ଏବିଂ ବୟବୋର କରନୁ୍ତ ନାେିଁ |
ଆବଶୟକ ବୃଦ୍ଧ,ି ବୟବୋର ପୂ୍ବ୍ରୁ ଉପ୍କରଣ ଏବିଂ ର୍ଯନ୍ତ୍ରପ୍ାତଗୁିଡକୁି ଡହିଜନିସଫ୍ କରନୁ୍ତ |

3. କାମ କରବିା ସମୟହର ଆପ୍ଣଙ୍କର ମାସ୍କ, ହଚହେରା, ଆଖି ଏବିଂ ନାକକୁ ସ୍ପଶ୍ କରନୁ୍ତ ନାେିଁ |

4. କାଗଜପ୍ତ୍ରହର ଦସ୍ତଖତ କରବିାକୁ କଲ୍ମ କାୋକୁ ଦଅିନୁ୍ତ ନାେିଁ |

5. ଉପ୍ହଭାକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରସିରହର ବୟବେୃତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡକୁି ହ ା ାଡ଼ନୁ୍ତ ନାେିଁ |

6. ଗ୍ରାେକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିବା ହକୌଣସି ଖାଦୟ / ପ୍ାନୀୟ ଗ୍ରେଣ କରନୁ୍ତ ନାେିଁ |
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ସ୍ଥ୍ୋନ ବକିଶଷ ସତ ତତୋ
ଆବୋସି -ସ୍ୱୋଧୀନ ଗୃେ / ବଙ୍ଗଳୋ/ଭିଲ୍ଲୋ / ଉଚ୍ଚ ଗୃେ ନିମତୋଣ / ଗୁପ୍ େୋଉସିିଂ କସୋସୋଇ ି

1. କାମ କରବିା କୁ ଗଲ୍ା ହବହଳ, ଗ୍ରାେକମାନଙ୍କ ସେତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ହସମାହନ COVID-19 ସିଂକ୍ରମିତ ଏବିଂ / କମିବା କ୍ୱାହରଣ୍ଟାଇନ ଅଧୀନହର ଅଛନ୍ତି (ପ୍ରବତ୍ତ୍ୀ ପ୍ଷୃ୍ଠା ଅନୁର୍ଯାୟୀ ବହିଶଷ ସତକ୍ତା
ଅବଲ୍ମବନ କରାରି୍ଯବା ଆବଶୟକ) ନା ନାେିଁ | ନଦି୍ଧଷି୍ଟ କାର୍୍ଯୟହକ୍ଷତ୍ରକୁ ଜୀବାଣୁ ମକୁ୍ତ କରବିା ପ୍ାଇଁ ଅନୁହରାଧ କମିବା ପୂ୍ବ୍ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବିା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାମଶଦ୍ାୟକ | ର୍ଯଦି ହକଲାରନି ଏହଜଣ୍୍ଟ ବୟବେୃତ ହୋଇଛ,ି

ନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ ପ୍ଡବି ହର୍ଯ ହକ୍ଷତ୍ରର୍ି ଭଲ୍ ବାୟୁ ଚାଳତି | ର୍ଯଦି ଏୋ ହୋଇନାେିଁ , ହତହବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂ୍ବ୍ ରୁ ଏୋକୁ ସଠକି ଉପ୍ାୟ ହର ଜୀବାଣୁ ମକୁ୍ତ କରନୁ୍ତ |

2. ବନ୍ଦ ନାଳି ର୍ଯାଞ୍ଚ କରବିାକୁ, ଚାମବର କଭରକୁ ହକହବ ହଖାଲ୍ନୁ୍ତ ନାେିଁ | ଏୋ ପ୍ରବିହତ୍ତ୍ ର୍ଯାଞ୍ଚ / ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ ପ୍ାଇଁ ୱାର୍ର ହଜଟ୍ କମିବା ଗୟାସ୍ କମିବା ଅନୟାନୟ ପ୍ଦ୍ଧତି ବୟବୋର କରବିାକୁ ପ୍ସନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |

ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧ ଥିହଲ୍ ଏହଣ୍ଡାହସ୍କାପି୍କ୍ କୟାହମରା ବୟବୋର କରନୁ୍ତ |

3. ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବୟବେୃତ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରସିର ପ୍ାଇଁ ଅତରିକି୍ତ ସତକ୍ତା ଅବଲ୍ମବନ କରବିାକୁ ପ୍ଡବି | ହକୌଣସି ନଷି୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ନକରବିାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | କାମ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପୂ୍ବ୍ରୁ ସମସ୍ତ
ଜାଲ୍ ଏବିଂ ପ୍ାଇଖାନା ମାଧ୍ୟମହର ଜଳ ପ୍ରବାେତି ହେବା ଜରୁରୀ | ହକୌଣସି ନଷି୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ନକରବିାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | କାମ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପୂ୍ବ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଜାଲ୍ ଏବିଂ ଡବଲସୁି ମାଧ୍ୟମହର ଜଳ ପ୍ରବାେତି ହେବା
ଜରୁରୀ | ସମସ୍ତ ଜଳ ହର୍ଯାଗାଣ ଲ୍ାଇନଗୁଡକି  ଲସ୍, ହେନ 200 PPM ର ହକଲାରାଇନ ସଲୁ୍ୟସନ ସେତି ଡ଼ସିଇନହ କର୍ କରାରି୍ଯବା ଉଚତି ଏବିଂ ଗ୍ରାେକମାହନ ବୟବୋର ପୂ୍ବ୍ରୁ କଛି ି ସମୟ ଅହପ୍କ୍ଷା କରବିା
ଉଚତି୍ |

4. ଉଚ୍ଚ ମେଲ୍ା ବଶିଷି୍ଟ ଅଟ୍ଟାଳକିାଗୁଡ଼କିହର ନଶିି୍ଚତ େୁଅନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜାଲ୍ହର ହକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ୍କୁ ଏଡାଇବା ପ୍ାଇଁ ଆଣ୍ଟ-ିସହି ାହନଜ୍ / ହଭଣ୍୍ଟ ଷ୍ଟାକ୍ ସଠକି୍ ଭାବହର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ନାେିଁ |
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ସ୍ଥ୍ୋନ ବକିଶଷ ସତ ତତୋ
ଆବୋସି - ସ୍ୱୋଧୀନ ଗୃେ / ବଙ୍ଗଳୋ / ଭିଲ୍ଲୋ / ଉଚ୍ଚ ଗୃେ ନିମତୋଣ / ଗୁପ୍ େୋଉସିିଂ କସୋସୋଇ ି

5. ଲ୍କ୍ ଡାଉନ ସମୟହର, ହକବଳ ନଦି୍ଦଷି୍ଟ ପ୍ରତହିଷଧକ ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ ଏବିଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରବିାକୁ ହେବ | ନବୀକରଣ / ପ୍ରବିତ୍ତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂହରଇ ରୁେନୁ୍ତ |

6. କାମ କରବିା ସମୟହର ହଜାତା କଭର ପି୍ନ୍ଧନୁ୍ତ |

7. ସିଂକୀନ୍ ସ୍ଥାନହର କାମ କରବିା ଠାରୁ ଦୂହରଇ ରୁେନୁ୍ତ | ଏୋ କରବିା ବପି୍ଜ୍ଜନକ ଅହର୍ |

8. ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜଳ ଏବିଂ ହେହନଜ୍ ଲ୍ାଇନହର ବୟାକହ ଲା ପ୍ରତହିରାଧକ ସ୍ଥାପି୍ତ ହୋଇଛି |

9. ହକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରବିା ପୂ୍ବ୍ରୁ ହସ୍ପୟାର୍ ଏବିଂ ଅିଂଶଗୁଡ଼କିର ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧତା ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

10. ଟ୍ରାପ୍ ର ଆବଶୟକତା ଏବିଂ WC ଗୁଡ଼କୁି  ଲସ୍ କରବିା ସମୟହର ସଟି୍ କଭରକୁ ରଖିବା ଉପ୍ହର ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଦଅିନୁ୍ତ |
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ସ୍ଥ୍ୋନ ବକିଶଷ ସତ ତତୋ
ଆଇକସୋକଲ୍ସନ୍ କ ନ୍ଦ୍ର / ଡୋକ୍ତରଖୋନୋ

1. ବଚି୍ଛତନି୍ନତା ହକନ୍ଦ୍ର / ଡାକ୍ତରଖାନା / କ୍ୱାଣ୍ଟନି ହସଣ୍ଟରହର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାହବହଳ ୋସ୍ଥୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ / ପ୍ରାସଙି୍ଗକ କତ୍ତ୍ୃ ପ୍କ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ସମସ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ଏବିଂ
ଆବଶୟକୀୟ ୋସ୍ଥୟ ହପ୍ରାହର୍ାକଲ୍ଗୁଡକି ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | ନମିନହର ଥିବା ହକୌଣସି ନୟିମ ଏୋ ଠାରୁ ଅଲ୍ଗା ନୁେଁ | ସମୟ ସମୟହର ସରକାରୀ କତ୍ତ୍ୃ ପ୍କ୍ଷଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ନହିଦ୍ଦ୍ଶତି ନୂତନ ନହିଦ୍ଦ୍ଶନାମା ପ୍ାଇଁ ସଜାଗ ରୁେନୁ୍ତ |

2. ହକବଳ ଜହଣ ପ୍ରାଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସେତି ପ୍ରସିର ପ୍ରହବଶ କରନୁ୍ତ ଏବିଂ ଆସନୁ୍ତ |

3. ହକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟହକ୍ଷତ୍ରହର ମରାମତି କରାରି୍ଯବା ପୂ୍ବ୍ରୁ, ଏୋକୁ ଭଲ୍ ଭାବହର ଜୀବାଣୁ ମକୁ୍ତ କରି ଅତି କମହର ହଗାର୍ଏି ଦନି ଲ୍କ୍ କରାରି୍ଯବା ଉଚତି୍ | ଏେି
ଅବଧି ମଧ୍ୟହର ବୟବୋରକୁ ନହିଷଧ କରାରି୍ଯବା ଉଚତି୍ |

4. ବୟକି୍ତଗତ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉପ୍କରଣ (PPE) ମାସ୍କ, ହଜାତା କଭର ଏବିଂ ହଗଲାଭସ୍ ପି୍ନ୍ଧବିା ଜରୁରୀ |.

5. ହକୌଣସି ମରାମତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂ୍ବ୍ରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ଲମି୍ବିଂ ଉପ୍କରଣ ଗୁଡକି ଜୀବାଣୁ ମକୁ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ |

6. ମଲି୍ଟ ହଲ୍ଭଲ୍ ବଲି୍ଡିିଂ ହକ୍ଷତ୍ରହର ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜାଲ୍ହର ହକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ୍କୁ ଏଡାଇବା ପ୍ାଇଁ ଆଣ୍ଟ-ିସହି ାହନଜ୍ / ହଭଣ୍୍ଟ ଷ୍ଟାକ୍ ସଠକି୍ ଭାବହର
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି |
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ସ୍ଥ୍ୋନ ବକିଶଷ ସତ ତତୋ
ଆଇକସୋକଲ୍ସନ୍ କ ନ୍ଦ୍ର / ଡୋକ୍ତରଖୋନୋ

7. ପ୍ାରମ୍ପରକି ଉପ୍କରଣ ଲ୍ାଗିଥିବା ସ୍ଥାନ ହର, ହମଡକିାଲ୍ ବହିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରାମଶ୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ହସଗୁଡ଼କୁି ସଜକିାଲ୍ / ହସନସର-ଆଧାରତି / 

ର୍ଚ୍ ବେିୀନ /  ୁଟ୍ ଅପ୍ହରହର୍ଡ୍  ାସ୍ ଏବିଂ ୟୁରନିାଲ୍  ଲାଶ୍ ଭଲ୍ଭ୍ ସେତି ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରାମଶ୍ ଦଆିର୍ଯାଇଛି | ୱାର୍ରହଲ୍ସ୍
ୟୁରନିାଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାର୍ଯାଉଛ,ି ତା’ପ୍ହର ନୟିମିତ ବୟବଧାନହର ପ୍ରାଇମିଙ୍ଗ ଏବିଂ ଡ଼ସିଇନହ କର୍ାଣ୍ଟ ନମି୍ାତାଙ୍କ ନହିଦ୍ଦ୍ଶାବଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ
କରାରି୍ଯବା ଉଚତି |

8. ଜମା ହୋଇଥିବା ହରଖାଗୁଡ଼କୁି ର୍ଯାଞ୍ଚ କରବିା ପ୍ାଇ,ଁ ଚାମବରଗୁଡ଼କୁି ପ୍ଥୃକ ଭାବହର ହଖାଲ୍ନୁ୍ତ ନାେିଁ ଏବିଂ ସ ା କରନୁ୍ତ ନାେିଁ | ଏୋ
ପ୍ରବିହତ୍ତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କତ୍ତ୍ୃ ପ୍କ୍ଷଙ୍କ ସେତି ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧ ର୍ଯାଞ୍ଚ / ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ ପ୍ାଇଁ ୱାର୍ର ହଜଟ୍ କମିବା ଗୟାସ୍ କମିବା ଅନୟାନୟ ଡ-ିହକଲାଜିିଂ ପ୍ଦ୍ଧତି
ବୟବୋର କରବିାକୁ ପ୍ସନ୍ଦ କରନୁ୍ତ | ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧ ଥିହଲ୍ ଏହଣ୍ଡାହସ୍କାପି୍କ୍ କୟାହମରା ବୟବୋର କରନୁ୍ତ |ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜଳ ଏବିଂ
ହେହନଜ୍ ଲ୍ାଇନହର ବୟାକହ ଲା ପ୍ରତହିରାଧକ ସ୍ଥାପି୍ତ ହୋଇଛି |

9. ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜଳ ଏବିଂ ହେହନଜ୍ ଲ୍ାଇନହର ବୟାକହ ଲା ପ୍ରତହିରାଧକ ସ୍ଥାପି୍ତ ହୋଇଛି |

10. ସମସ୍ତ ଜାଲ୍ହର ପ୍ାଣି ସଲି୍ ଅଛି ହବାଲି୍ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

11. WC ଗୁଡ଼କୁି ସଟି୍ କଭର ସେତି  ଲଶ୍ କରବିାକୁ ଏବିଂ ହର୍ଯଉଁଠି ସମ୍ଭବ, ଜୀବାଣୁ ନଷି୍କ୍ରିୟ କରବିା ପ୍ାଇଁ ଗରମ ପ୍ବନ ବୟବୋର କରି
ଜାନରି୍ର୍ ସଙି୍କକୁ ଜୀବାଣୁ ମକୁ୍ତ କରବିାକୁ ୋସ୍ଥୟ କମ୍ୀଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ଦଅିନୁ୍ତ |
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ସ୍ଥ୍ୋନ ବକିଶଷ ସତ ତତୋ
 ମସିଆଲ୍  କଲଲକ୍ସସ୍ / ଅନୁଷ୍ଠୋନ / ସ୍ଥ୍ୋପନୋ

1. ବାଣିଜୟିକ କହମ୍ପଲକ୍ସ / ଅନୁଷ୍ଠାନ / ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ନମିିତ ସମସ୍ତ ସରୁକ୍ଷା ଏବିଂ ୋସ୍ଥୟ ହପ୍ରାହର୍ାକଲ୍ଗୁଡକି ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ |

2. ହକବଳ ଜହଣ ପ୍ରାଧିକୃତ ବୟକି୍ତ / ଅପ୍ହରର୍ିିଂ ଏହଜନିସ ସେତି ପି୍ରମିୟର୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରହବଶ କରନୁ୍ତ ଏବିଂ ସମଗ୍ର ସମୟହର ସାଥୀ ହର ରୁେନୁ୍ତ |

3. ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବୟବେୃତ ହୋଇନଥିବା ପ୍ରସିର ପ୍ାଇଁ ଅତରିକି୍ତ ସତକ୍ତା ଅବଲ୍ମବନ କରବିାକୁ ପ୍ଡବି | ହକୌଣସି ନଷି୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ନକରବିାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | କାମ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପୂ୍ବ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଜାଲ୍
ଏବିଂ ପ୍ାଇଖାନା ମାଧ୍ୟମହର ଜଳ ପ୍ରବାେତି ହେବା ଜରୁରୀ | ହକୌଣସି ନଷି୍କାସନ ଆରମ୍ଭ ନକରବିାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | କାମ ଆରମ୍ଭ କରବିା ପୂ୍ବ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଜାଲ୍ ଏବିଂ ଡବଲସୁି ମାଧ୍ୟମହର ଜଳ ପ୍ରବାେତି ହେବା ଜରୁରୀ | 
ସମସ୍ତ ଜଳ ହର୍ଯାଗାଣ ଲ୍ାଇନଗୁଡକି  ଲସ୍, ହେନ 200 PPM ର ହକଲାରାଇନ ସଲୁ୍ୟସନ ସେତି ଡ଼ସିଇନହ କର୍ କରାରି୍ଯବା ଉଚତି ଏବିଂ ଗ୍ରାେକମାହନ ବୟବୋର ପୂ୍ବ୍ରୁ କଛି ି ସମୟ ଅହପ୍କ୍ଷା କରବିା ଉଚତି୍ |

4. ହକୌଣସ୍ିକାର୍୍ଯୟହକ୍ଷତ୍ରହର୍ମରାମତ୍ିକରାରି୍ଯବା୍ପୂ୍ବ୍ରୁ, ଏୋକୁ୍ଭଲ୍୍ଭାବହର୍ଜୀବାଣୁ୍ମକୁ୍ତ୍କର୍ିଅତ୍ିକମହର୍ହଗାର୍ଏି୍ଦନି୍ଲ୍କ୍୍କରାରି୍ଯବା୍ଉଚତି୍୍| ଏେ୍ିଅବଧି୍ମଧ୍ୟହର୍ବୟବୋରକୁ୍ନହିଷଧ୍କରାରି୍ଯବା୍ଉଚତି୍୍|

5. ର୍ଯଦ୍ିଗତ୍କଛି୍ିସପ୍ତାେ୍ଧର୍ିପ୍ରସିରକୁ୍ବନ୍ଦ୍କରଦିଆିର୍ଯାଇଛ,ି STP ର୍ଅପ୍ହରସନ, ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ୍ଏବିଂ୍ମରାମତ,ି ହସପି୍ଟକ୍୍ର୍ାଙି୍କ୍ଏବିଂ୍ହବସହମଣ୍୍ଟ୍ସମ୍ପସ୍୍ହକବଳ୍ଏକ୍େତନ୍ତ୍ର୍ଏହଜନିସ୍ଦ୍ୱାରା୍କରାରି୍ଯବା୍
ଆବଶୟକ୍| STP ଗୁଡ଼କିର୍ହବଲାୟର୍ଏବିଂ୍ଏହରସନକୁ୍ସକି୍ରୟ୍ରଖିବାକୁ୍ମଧ୍ୟ୍ପ୍ରାମଶ୍୍ଦଆିର୍ଯାଇଛ୍ି|  STP ହର୍କାମ୍କରବିା୍ହବହଳ୍,ବୟକି୍ତଗତ୍ପ୍ରତରିକ୍ଷା୍ଉପ୍କରଣ୍(PPE) ମାସ୍କ, ହଜାତା୍କଭର୍ଏବିଂ୍
ହଗଲାଭସ୍୍ପି୍ନ୍ଧବିା୍ଜରୁରୀ୍| ସମସ୍ତ୍ଜଳ୍ପ୍ାଇପ୍ଲ୍ାଇନଗୁଡକି୍ମଧ୍ୟ୍ବୟବୋର୍ପୂ୍ବ୍ରୁ୍ବାୋର୍କର୍ିଜୀବାଣୁ୍ମକୁ୍ତ୍କରାରି୍ଯବା୍ଉଚତି୍୍|

6. ହକୌଣସ୍ିମରାମତ୍ିଆରମ୍ଭ୍ହେବା୍ପୂ୍ବ୍ରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ଲମି୍ବିଂ୍ଉପ୍କରଣ୍ ଗୁଡକି୍ଜୀବାଣୁ୍ମକୁ୍ତ୍ହେବା୍ଜରୁରୀ |
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ସ୍ଥ୍ୋନ ବକିଶଷ ସତ ତତୋ
 ମସିଆଲ୍  କଲଲକ୍ସସ୍ / ଅନୁଷ୍ଠୋନ / ସ୍ଥ୍ୋପନୋ

7. ମଲି୍ଟ ହଲ୍ଭଲ୍ ବଲି୍ଡିିଂ ହକ୍ଷତ୍ରହର ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜାଲ୍ହର ହକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ୍କୁ ଏଡାଇବା ପ୍ାଇଁ ଆଣ୍ଟ-ିସହି ାହନଜ୍ / ହଭଣ୍୍ଟ ଷ୍ଟାକ୍ ସଠକି୍ ଭାବହର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି |

8. ଜମା ହୋଇଥିବା ନାଳ ଗୁଡ଼କୁି ର୍ଯାଞ୍ଚ କରବିା ପ୍ାଇ,ଁ ଚାମବରଗୁଡ଼କୁି ପ୍ଥୃକ ଭାବହର ହଖାଲ୍ନୁ୍ତ ନାେିଁ ଏବିଂ ସ ା କରନୁ୍ତ ନାେିଁ | ଏୋ ପ୍ରବିହତ୍ତ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କତ୍ତ୍ୃ ପ୍କ୍ଷଙ୍କ ସେତି ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧ ର୍ଯାଞ୍ଚ / ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ ପ୍ାଇଁ ୱାର୍ର
ହଜଟ୍ କମିବା ଗୟାସ୍ କମିବା ଅନୟାନୟ ଡ-ି କ୍ଳଗିଙ୍ଗ ପ୍ଦ୍ଧତି ବୟବୋର କରବିାକୁ ପ୍ସନ୍ଦ କରନୁ୍ତ | ଉପ୍ଲ୍ବ୍ଧ ଥିହଲ୍ ଏହଣ୍ଡାହସ୍କାପି୍କ୍ କୟାହମରା ବୟବୋର କରନୁ୍ତ |

9. ପ୍ାରମ୍ପରକି ଉପ୍କରଣ ଲ୍ାଗିଥିବା ସ୍ଥାନ ହର, ହମଡକିାଲ୍ ବହିଶଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରାମଶ୍ ଅନୁର୍ଯାୟୀ ହସଗୁଡ଼କୁି ସଜକିାଲ୍ / ହସନସର-ଆଧାରତି / ର୍ଚ୍ ବେିୀନ /  ୁଟ୍ ଅପ୍ହରହର୍ଡ୍  ାସ୍ ଏବିଂ ୟୁରନିାଲ୍  ଲାଶ୍ ଭଲ୍ଭ୍ ସେତି
ବଦଳାଇବାକୁ ପ୍ରାମଶ୍ ଦଆିର୍ଯାଇଛି | ୱାର୍ରହଲ୍ସ୍ ୟୁରନିାଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାର୍ଯାଉଛ,ି ତା’ପ୍ହର ନୟିମିତ ବୟବଧାନହର ପ୍ରାଇମିଙ୍ଗ ଏବିଂ ଡ଼ସିଇନହ କର୍ାଣ୍ଟ ନମି୍ାତାଙ୍କ ନହିଦ୍ଦ୍ଶାବଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କରାରି୍ଯବା ଉଚତି |

10. ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ହର୍ଯ ଜଳ ହର୍ଯାଗାଣ ଏବିଂ ହେହନଜ୍ ଲ୍ାଇନହର ବୟାକହ ଲା ପ୍ରତହିରାଧକ ସ୍ଥାପି୍ତ ହୋଇଛି |

11. ୱାଶ୍ ହବସନିସ ଏବିଂ ସଙି୍କ ପ୍ାଇଁ ଏୋର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଟ୍ରାପ୍ ସିଂସ୍ଥାପ୍ନ କରବିାକୁ ଏୋର ସପୁ୍ାରଶି କରାର୍ଯାଇଛି |

12. ସମସ୍ତ ଟ୍ରାପ୍ ହର ପ୍ାଣି ସଲି୍ ଅଛି ହବାଲି୍ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |
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ମକନରଖିବୋ ୁ ଅତରିିକ୍ତ ବଷିୟ
1. ଅତରିକି୍ତ ମାସ୍କ (ର୍ଯଦି ଆପ୍ଣ ପ୍ୂବ୍ ମାସ୍କହର ପ୍ାଣି ବୁନ୍ଦା ପ୍ଡବିା ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ) ରଖନୁ୍ତ |

2. ଡ଼ସିଇନହ କର୍ାଣ୍ଟ ହସ୍ପେ ହବାତଲ୍ (ହଷ୍ଟରଲିି୍ୟମ୍ / ହଡର୍ଲ୍) ସବୁହବହଳ ବେନ କରନୁ୍ତ |

3. ଉପ୍କରଣ ଏବିଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଡ଼ସିଇନହ କର୍ କରବିାକୁ ମାଇହକ୍ରା ାଇବର କପ୍ଡା ରଖନୁ୍ତ |

4. ଅନାବଶୟକ ଏବିଂ ବପି୍ଜ୍ଜନକ ପ୍ଦାଥ୍ ପ୍ାଇଁ ଅତରିକି୍ତ ବୟାଗ ବେନ କରନୁ୍ତ |

5. ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ାସ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରନୁ୍ତ |

6. ନମିନଲି୍ଖିତ ବବିରଣୀ ସେତି ଏକ ଲ୍ଗ୍ / ଡାଏରୀ ବଜାୟ ରଖନୁ୍ତ:

a) ଠକିଣା

b) ନାମ

c) ହର୍ଯାଗାହର୍ଯାଗ ନମବର

d) କାର୍୍ଯୟର ପ୍ରକାର

Page 12



“ସଫଳତୋ ର ଶୀଷତ କର ପେିଂଚବିୋ ୁ କେକଲ୍ ଭବଷିୟତ ନୁେ,ଁ ବର୍ତ୍ତମୋନ 
ଠୋରୁ କ ୋ  କ ୋ  ପୋେୋଚ କଦଇ ରି୍ଯବୋ ୁ େବ !”

INDIAN PLUMBING SKILLS COUNCIL

P: +91 11 41513580 | P: +91 11 41400556 | W: www.ipssc.in | E: ipsc@ipssc.in
A: Unit-606 & 609, Tower-C, DLF Prime Tower, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi - 110020
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