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ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੰਬ ੰਗ ਸਬਕਿੱ ਲਸ ਕੌਂਸਲ (ਆਈਪੀਐਸਸੀ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਨਗਮ
ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਠੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਲੰਵ ੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹ।ੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪ੍ਨੇ ਨ ੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਚਨ ੱਧ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਵ ੰਦ ਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਹਨ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਲੰ ਰਾਂ ਨ ੰ
ਮੌਿ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ  ਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਿੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਵਿਆ ਿਾ ਸਕੇ ।

ਸਾਰੇ ਵ ੰਦ ਆਂ ਨ ੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਸ ਚੀ ਵਿਚ 'ਕੀ ਕਰਨਾ' ਅਤੇ 'ਕੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ' ਦੇ ਉਪ੍-ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ.ੈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ
ਿਤਰਨਾਕ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨ ੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ ।

ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਵਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵ ਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਪ੍ਰ ਹੋਰ ਿਤਰੇ
ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਵ ਿਲੀ ਸਪ੍ਲਾਈ, ਸੀਿਰੇਿ ਲਾਈਨ / ਗੈਸ,  ਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ ਦ ਾਅ, ਕਡੋ ਦੀ
ਪ੍ਾਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ੀ ਐਚ ਈ ਼ਿਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ।



ਇਨਹ ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਬਧਆਨ ਰਿੱ ਖੋ

ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ : ncov2019@gov.in

ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰ ਰ : 011-23978046 (Toll Free: 1075)

ਅਰੋਵਗਆ ਸੇਤ ਐਪ੍ ਨ ੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਗੂਗਲ ਪਲਸ ਸਟੋਰ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogya

setu

ਆਈਓਐਸ: 

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

ਵਰਪ੍ੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਐਰੋਸੋਲ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਲੰਵ ੰਗ
ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ  ਹੁਤ ਮਹੱਤਿਪ੍ ਰਨ ਹੈ ਵਕ ਪ੍ਲੰ ਰ ਆਪ੍ਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ ਰੀ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨ
ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਰਵਹਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰ ੰਧਕੀ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਪ੍ਣੇ ਮੋ ਾਇਲ 'ਤੇ ਅਰੋਵਗਆ ਸੇਤ ਐਪ੍ ਨ ੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ।

ਿੇ ਵਕਸੇ ਪ੍ਲੰ ਰ ਨ ੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਿਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕਾਂਤਿਾਸ / ਕਆੁਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ
ਲਈ ਘਰ  ਾਹਰ ਨਾ ਿਾਣ ।

ਪ੍ਲੰ ਰ ਨ ੰ ਇੱਕ ਸਪੱ੍ਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਏਗਾ ਵਕ ਉਸਨ ੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕਾਂਤਿਾਸ / ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਵਗਆ ਹੈ
ਅਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਕਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀ਼ਿ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ । ਿੇ ਵਕਸੇ ਪ੍ਲੰ ਰ ਨ ੰ ਡਾਕਟਰ ਿਾਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਵਮਤ ਘੋਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੋ  ਾਹਰ ਿਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
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ਇ ਕਰੋ
1. ਆਪ੍ਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਹਰ ਵਦਨ ਚੈੈੱਕ ਕਰੋ.।
2. ਮਾਸਕ, ਸ਼ੀਲਡ, ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵਨਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ. ਿੇ ਸੰਭਿ ਹਿੋੇ ਤਾਂ ਪ੍ ਰੇ ਵਚਹਰੇ ਨ ੰ ਫੇਸ ਿਾਇਿਰ ਨਾਲ

ਡਕੋ ।
3. ਆਪ੍ਣੇ ਹੱਥ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵਿਹੀ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ  ਾਅਦ ਸਾ ਣ-ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ ਿਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ।
4. ਘਰ ਤੋਂ  ਾਹਰ ਵਨਕਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱ ਟ ਦੀ ਦ ਰੀ ਰੱਿੋ ।
5. ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪ੍ਰਤਵਦਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪ੍ੜੇ ਧੋ ਲਓ. ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਵਰਿਾਰ

ਲਾਗ ਤੋਂ  ਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
6. ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਣਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨ ੰ ਨ਼ਿਦੀਕੀ

ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ ਦੱਸੋ ਿਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਵਦੱਤੇ ਹੈਲਪ੍ਲਾਈਨ ਨੰ ਰ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ ।
7. ਆਪ੍ਣੇ ਸਾਧਨ / ਔ਼ਿਾਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ  ਾਅਦ, ਇਸ ਨ ੰ ਸਾ ਣ-ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਿਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਨਾਲ ਸਾਫ

ਕਰੋ. ਯਾਦ ਰੱਿੋ ਵਕ ਉਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ਿੋ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਕੰਮ ਕਰਨ
ਿੇਲੇ ਵਿਹੜੀ ਿੀ ਿਗਹਾ, ਚੀ਼ਿਾਂ, ਆਵਦ ਨ ੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਹੋਂ, ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਾ ਣ-ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਿਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈ਼ਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਛ
 ਣਾਓ ।

8. ਆਪ੍ਣੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਪ੍ੀਐਸਸੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿੋ ।
9. ਮੋ ਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ ।
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ਆਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ



ਇ ਨਾ ਕਰੋ

1. ਘਰ ਦੇ  ਾਹਰ ਵਕਸੇ ਨ ੰ ਛ ਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹ਼ੇਿ ਕਰੋ. ਹਣੁੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਮਲਾਉਣ ਿਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨ ੰ ਵਤਆਗ
ਵਦਓ ।

2. ਆਪ੍ਣੇ ਸਮਾਨ / ਔ਼ਿਾਰਾਂ ਨ ੰ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਲੰ ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ. ਿੇ ਤੁਹਾਨ ੰ ਵਕਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ
ਲੈਣ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੰ ਸਾ ਣ-ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਿਾਂ ਇਸ ਨ ੰ ਰੋਗਾਣ -
ਮੁਕਤ ਕਰੋ ।

3. ਆਪ੍ਣੇ ਮਾਸਕ, ਵਚਹਰੇ, ਅੱਿਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨ ੰ ਸਾ ਣ ਿਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲਗਾਓ ।

4. ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇ਼ਿ ਤੇ ਦਸਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ੈਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ।

5. ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਚੀ਼ਿ ਨ ੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ / ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਛੱਡੋ ।

6. ਵਕਸੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਿਰਤੋ ।

7. ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਕੁਝ ਿੀ ਚੀ਼ਿ ਨਾ ਿਾਓ ।
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ਆਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ



ਬਵਸਸਸ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਸ ੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਘਰ /  ੰਗਲਾ / ਅਪਾਰਟਿੈਂਟ ਬਵਿੱ ਚ ਕੰਿ ਕਰਿਸ ਸਿੇਂ ਯਾਿ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿ ਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ

1. ਵਕਸੇ ਿੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ  ੁਵਕੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਥੇ ਿੀ ਿਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਥੇ ਕੋਈ ਕੋਰੋਨਾ-ਲਾਗ ਿਾਲੇ ਮਰੀ਼ਿ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਗਾਹਕ
ਨ ੰ ਆਪ੍ਣੀ ਪ੍ਹੁੰ ਚਣ  ਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ  ੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵਕ ਉਹ ਆਪ੍ਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ. ਿੇ ਤਸੁੀਂ ਕਲੋਰੀਨ ਏਿੰਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਿਗਹਾ
ਹਿਾਦਾਰ ਹੈ. ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿਗਹਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣ ਿਤਮ ਹੋ ਸਕਣ ।

2.  ੰਦ ਪ੍ਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਂ ਰ ਨਾ ਿਲੋਹੋ । ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲ ਧ ਵਨਰੀਿਣ / ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਲਈ ਿਾਟਰਿੈੈੱਟ ਿਾਂ ਗੈਸ ਿਾਂ ਡੀ-ਕਲੋਵ਼ੰਿਗ ਦੇ ਹਰੋ
ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਐਡੋਂਸਕੋਵਪ੍ਕ ਕੈਮਰਾ ਿਰਤੋ ।

3. ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਿਧਰੇੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ. ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਨ ੰ ਚਾਲ 
ਨਾ ਕਰੋ । ਸਾਰੇ ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡ ਲਯ ਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰ.ੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਣੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ 200 ਪ੍ੀਪ੍ੀਐਮ ਕਲੋਰੀਨ ਘਲੋ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ.ੈ|

4. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਉੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐਟਂੀ-ਵਸਫਨੇਿ / ਿੈਂਟ ਸਟੈਕ ਿਾਲ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ ਾਅ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹ ।
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5. ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਸਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਿੋ ਼ਿਰ ਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹ.ੈ ਵਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਿੱਡੇ ਅਤੇ  ੇਲੋੜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੇਂ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ।

6. ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿੁੱ ਤੀਆਂ ਨ ੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਿੋ ।

7. ਤੰਗ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਂਿਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ, ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

8. ਕੰਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ੁਰ਼ਿੇ ਉਪ੍ਲ ਧ ਹਨ. ।

9. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ  ੈਕਫਲੋ ਪ੍ਰੇਿੇਂਟਰ ਲਗੇ ਹਨ ।

10. ਗਾਹਕਾਂ ਨ ੰ ਟਰੈਪ੍ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਸੀਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ  ਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਡ ਲਯ ਸੀ ਦੇ ਸੀਟ ਕਿਰ ਨ ੰ  ੰਦ ਕਰਕੇ ਫਲੱਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿੀ ਦੱਸੋ ।
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वाटर सील



ਬਵਸਸਸ ਜਗਹਾ ਨਾਲ ਸ ੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ  ਸਪਤਾਲਾਂ,
ਇਕਿੱਲਤਾ / ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੇਂਿਰਾਂ ਬਵਚ ਕੰਿ ਕਰਿਸ ਸਿੇਂ ਯਾਿ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿ ਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ

1. ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ 
ਕਰੋ । ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦਸੇ਼ਾਂ  ਾਰੇ ਵਨਯਮਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਓ।

2. ਅਵਧਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਿਲ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ ।
3. ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਿਗਹਾ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਰੋਗਾਣ -ਮੁਕਤ ਹ.ੈ ਇਹ ਿੀ ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 

ਇਕ ਵਦਨ ਲਈ  ੰਦ ਹੈ. ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇ਼ਿ ਕਰੋ ।

4. ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਇੱਕ ਵਨੈੱਿੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਯ ਵਨਟ (ਪ੍ੀਪ੍ੀਈ) ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਿੁੱ ਤੇ ਦੇ ਕਿਰ ਪ੍ਾਓ ।
5. ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਲੰਵ ੰਗ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ  ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰੋ । 

6. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ  ਹ-ੁਮੰਵ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਲ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ ਾਅ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ ਐਟਂੀ-ਵਸਫਨੇ਼ਿ / ਿੇਂਟ 
ਸਟੈਕ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
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7. ਿੇ ਕਾਰਿ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਾਇਤੀ ਟ ਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਿੀਕਲ / ਸੈਂਸਰ / 
ਟੱਚ ਰਵਹਤ / ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਿਾਂ ਪ੍ੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਟ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਵਪ੍ਸ਼ਾ  ਫਲੱਸ਼ ਿਾਲਿ ਨਾਲ ਤ ਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 
ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ । ਿੇ  ਿਾਟਰਲੇੈੱਸ ਵਪ੍ਸ਼ਾ  ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਰਮਾਤਾਿਾਂ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 
ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ।

8.  ੰਦ ਪ੍ਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਂ ਰ ਨਾ ਿੋਲਹੋ  । ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲ ਧ ਵਨਰੀਿਣ / ਰੱਿ-ਰਿਾਅ 
ਲਈ ਿਾਟਰਿੈੈੱਟ ਿਾਂ ਗੈਸ ਿਾਂ ਡੀ-ਕਲੋਵ਼ੰਿਗ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ । ਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਐਡਂੋਸਕੋਵਪ੍ਕ ਕੈਮਰਾ ਿਰਤੋ।

9. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ  ੈਕਫਲੋ ਪ੍ਰੇਿੇਂਟਰ ਲਗੇ ਹਨ ।

10. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਿਤਰਸੀਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

11. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਸਾਰੇ ਿਾਵਲਆਂ ਵਿੱਚ ਿਾਟਰਸੀਲ ਲਗੀ ਹੈ ।WC ਦੀ ਸੀਟ ਨ ੰ   ੰਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲ ਸ ਕਰਨ  ਾਰੇ ਵਸਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 
ਨ ੰ  ਿਾਗਰ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗਾਰਡ ਨ ੰ  ਗਰਮ ਹਿਾ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣ  ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਿਾਇਰਸ ਨ ੰ ਿਤਮ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕੇ. ।
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ਬਵਸਸਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸ ੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਪਾਰਕ ਅਤਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਿਾਰਤਾਂ / ਇਿਾਰਤਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਕੰਿ ਕਰਿਸ ਸਿੇਂ

ਯਾਿ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿ ਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ
1. ਿਪ੍ਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ ।
2. ਅਵਧਕਾਰਤ / ਪ੍ਰ ੰਧਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਿੋ ।
3. ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਅਵਿਹੇ ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਸਦੀ ਿਰਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਿਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਧੇਰੇ ਸਾਿਧਾਨ ਰਹੋ. ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਵਨਕਾਸੀ ਨ ੰ ਚਾਲ ਨਾ

ਕਰੋ. ਸਾਰੇ ਿਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡ ਲਯ ਸੀ ਵਿਚ ਪ੍ਾਣੀ ਪ੍ਾਉਣ ਤੋਂ  ਾਦ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕਰੋ । ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਣੀ ਸਪ੍ਲਾਈ ਿਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ 200 ਪ੍ੀਪ੍ੀਐਮ ਕਲੋਰੀਨ ਘੋਲ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪ੍ਤਕਾਰਾਂ ਨ ੰ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

4. ਿੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਿਗਹਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇਸ ਨ ੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਕ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣ ਿਤਮ ਹੋ ਸਕਣ. ਪ੍ ਰੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਕੋਈ ਿੀ
ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ।

5. ਿੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਪ੍ਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤੋਂ  ੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਿਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪ੍ੀ, ਸੇਪ੍ਵਟਕ ਟੈਂਕ ਅਤੇ  ੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰੇਨੇਿ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਿਰ ੇਕਾਰ ਏਿੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 

ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਪ੍ੀ  ਲੋਿਰ ਅਤੇ ਹਿਾ ਦੀ ਆਿਾਿਾਹੀ ਨ ੰ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਸ ਟੀ ਪ੍ੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਨੈੱਿੀ ਰੱਵਿਆਤਮਕ ਸਾ਼ਿੋ-ਸਾਮਾਨ (PPE) ਨ ੰ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਿੁੱ ਤੇ
ਦੇ ਕਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਿਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਵਹਨਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨਾਂ ਨ ੰ ਿੀ ਮੁੜ-ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਪ੍ਲੰਵ ੰਗ ਿਾਲੀਆਂ ਚੀ਼ਿਾਂ ਨ ੰ ਰੋਗਾਣ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
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7. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ  ਹੁ-ਮੰਵ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਿਾਲ ਵਿਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦ ਾਅ ਤੋਂ  ਚਣ ਲਈ ਐਟਂੀ-ਵਸਫਨੇ਼ਿ / ਿੇਂਟ ਸਟੈਕ ਸਹੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
8.  ੰਦ ਪ੍ਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਂ ਰ ਨਾ ਿੋਲਹੋ . ਸਥਾਨਕ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਪ੍ਲ ਧ ਵਨਰੀਿਣ / ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਲਈ ਿਾਟਰਿੈੈੱਟ ਿਾਂ ਗੈਸ ਿਾਂ ਡੀ-ਕਲੋਵ਼ੰਿਗ ਦੇ ਹੋਰ

ਤਰੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਿਰਤਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ. ਿੇ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਐਡੋਂਸਕੋਵਪ੍ਕ ਕੈਮਰਾ ਿਰਤੋ ।
9. ਿੇ ਕਾਰਿ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਾਇਤੀ ਟ ਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰ ੰਧਨ ਨ ੰ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ ਸਰਿੀਕਲ / ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ / ਟੱਚ ਰਵਹਤ / ਸੈਂਸਰ ਅਧਾਰਤ ਿਾਂ ਪ੍ੈਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਵਲਤ ਟ ਟੀਆਂ

ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਤ ਵਪ੍ਸ਼ਾ ਫਲੱਸ਼ ਿਾਲਿ ਨਾਲ ਤ ਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵਦਓ ।ਿੇ ਿਾਟੇਰਲੇੈੱਸ ਵਪ੍ਸ਼ਾ ਫਲਸ਼ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਨਰਮਾਤਾਿਾਂ ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਵਨਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ।

10. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਪ੍ਾਣੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ  ੈਕਫਲੋ ਪ੍ਰੇਿੇਂਟੋਰ ਲਗੇ ਹਨ ।
11. ਿਾਸ਼  ੇਵਸਨ ਅਤੇ ਵਸੰਕ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿਾਲ ਿਰ ਰੀ ਹਨ।
12. ਇਹ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਹਰੇਕ ਿਾਲ ਵਿੱਚ ਿਾਟਰ ਸੀਲ ਲਗੀ ਹੈ।
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ਬਵਸਸਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸ ੰਧਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਵਪਾਰਕ ਅਤਸ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਿਾਰਤਾਂ / ਇਿਾਰਤਾਂ ਬਵਿੱ ਚ ਕੰਿ ਕਰਿਸ ਸਿੇਂ

ਯਾਿ ਰਿੱ ਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿ ਿੱ ਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ



 ੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਾ ਬਧਆਨ ਰਿੱ ਖਣਾ
1. ਿਾਧ ਮਾਸਕ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰੱਿੋ ।
2. ਚੀ਼ਿਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਟਾਣ ਨਾਸ਼ਕ ਰੱਿੋ ਵਿਿੇਂ ਸਾ ਣ-ਪ੍ਾਣੀ ਿਾਂ ਡੀਟੌਲ ।
3. ਮਾੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਿਣ ਲਈ ਇਕ ਿਾਧ  ੈਗ ਆਪ੍ਣੇ ਕੋਲ ਰੱਿੋ ।
4. ਚੀ਼ਿਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈ ਰ ਕੱਪ੍ੜੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੋ ।
5. ਿੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਾਸ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੋ ਵਨਕਲੋਂ।
6. ਹੇਠ ਵਲਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਵਲਿੋ:

ਨਾਮ
ਪ੍ਤਾ
ਨੰ ਰ
ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
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ਸਫਲਤਾ ਭਬਵਿੱ ਖ ਲਈ ਵਿੱ ਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ  ਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨ ੀਂ, ਪਰ
ਵਰਤਿਾਨ ਬਵਿੱ ਚ ਛੋਟਸ ਕਿਿ ਚੁਿੱ ਕਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲਿੀ  ੈ ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੰਬ ੰਗ ਸਬਕਿੱ ਲਸ ਕਾਉਂਸਲ
P: +91 11 41513580 | P: +91 11 41400556 | W: www.ipssc.in | E: ipsc@ipssc.in
A: ਯ ਵਨਟ - 606 ਅਤੇ 609, ਟਾਿਰ-ਸੀ, ਡੀਐਲਐਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਿਰ, ਓਿਲਾ ਉਦਯੋਵਗਕ ਿੇਤਰ ਫੇ਼ਿ -1, ਨਿੀਂ ਵਦੱਲੀ - 110020

ਤਕਨੀਕੀ ਕਿਸਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੰਬ ੰਗ ਸਬਕਿੱ ਲਸ ਕਾਉਂਸਲ (ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਿੁਆਰਾ  ਣਾਈ ਗਈ
ਸਰੀ ਐਿ ਕਸ ਗੁਪਤਾ, ਸਰੀ ਬਵਨੈ ਗੁਪਤਾ, ਸਰੀ ਬਿਬਲੰਿ ਸ਼ਸਟਸ, ਸਰੀ ਸੰਿੀਪ ਕਸ ਰਾਏ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ,

ਸਰੀ ਬਚੰਤਨ ਿਈਆ ਅਤਸ ਪਲੰਬ ੰਗ ਸੰਸਾਰ ਿਸ  ੋਰ ਉੱਘਸ ਿੈਂਤ

http://www.ipssc.in/
mailto:ipsc@ipssc.in
https://www.facebook.com/IndianPlumbing/
https://twitter.com/ipscindia
https://www.youtube.com/channel/UCbGUWy03zGD1xwEfD19Mhkg/featured

