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ఇండియన్ ప్ల ంబంగ్ స్కిల్స్ కౌన్స్ల్స (ఐ పక ఎస్ స్క) అనేది ప్ల ంబంగ్ప్రిశ్రమ కోసం అత్యున్నత్ స్ెకటా ర్ స్కిల్స కౌన్స్ల్స, ఇది నేషన్ల్స స్కిల్స్
డెవలపెమంట్ కటరపొరేషన్ (ఎన్ ఎస్ డి స్క) ఆధ్వర్ుంలో ప్న్సచేస్త ంది. శ్రరన్రేంద్ర మోడీ గటర్ు, గౌర్వనీయ భార్త్ ప్రధాన్మంత్రర గటరిఆధ్వర్ుములో భార్త్ ప్రభుత్వం (న ైప్ుణ్ు అభివృదిి మరియువువస్టా ప్కత్ మంత్రరత్వ శటఖ-ఎంఎస్్డిఇ) భార్త్దేశటన్సన న ైప్ుణ్ుంకలిగిన్ మాన్వశ్కతత కేంద్రంగట మార్చడం భవిషుత్ అవకటశ్ంగటమార్చబడుత ంది.

ఇండియన్ ప్ల ంబంగ్ స్కిల్స్ కౌన్స్ల్స త్యార్ుచేస్కన్ ఈ మార్గ ద్ర్శకంభార్త్దేశ్ంలో న్సప్ుణ్ులు మరియు ప్ల ంబంగ్్ వృత్రత లో న్సమగ్నమ ైఉన్న ఉదయ ుగ్ులు, వివిధ్ ర్కటల ప్రదేశటల కోసం, COVID-19త్ర్ువటత్, అన్్సరించాలి్న్ ఆరోగ్ుం మరియు భద్రతా ప్రమాణ్ాలపెై
ఆచర్ణ్ాత్మక మార్గ ద్ర్శకత్వం అందించడాన్సకత ఉదేే శింంచబడింది.
వ ైర్స్ వటుపకత మరియు ప్టర ణ్న్షాం యొకి ప్రమాదాలన్్ త్గిగ ంచేలక్ష్ుంత స్లభమ ైన్ మరియు సమరా్వంత్మ ైన్ అవగటహన్ కోసం
చేయవలస్కన్వి మరియు చేయకూడన్సవి న్సరేేశింంచప్డాా యి.

COVID-19 గ్ణ్నీయమ ైన్ ప్రమాద్ం అయితే వటటిత ప్టటు, విద్్ుత్సర్ఫరట, ముర్ుగ్ునీటి రఖేలు / విష వటయువులు, విప్రీత్మ ైన్ఒత్రత ళ్లల , ఇత్ర్ ప్రమాదాలన్్ కూడా గ్మన్సంచాలి. ప్ర్్న్ల్స హెల్సత
ఎకతవపెమంట్ (PHE) అవసరటలు మరియు కోడ్ వరితంప్ున్కుత్ప్ొన్ససరిగట కటుా బడి ఉండాలి.



గుర్త ుంచుకోవలసిన ముఖ్య విషయాలు

Helpline Email ID : ncov2019@gov.in

Helpline Number : 011-23978046 (Toll Free: 1075)

Download Aarogya Setu Mobile App

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

setu

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

న్సవేదికల ప్లకారం, భవనంయొకి శాన్సటరీ & డ్రైనేజీ వయ వసథలలో లన్సచేసేటప్పు డు COVID-19

వైరస్ట వ్యయ పిి చందే అవకాశం ఉంది, కరోనావైరస్ట కలిగి ఉనన నీరు మరియు ఏరోసోల్సప్లతో

సంబంధం వునన అన్సన చరయ ల వలం వచేే అవకాశం ఉంది. ప్లంంబరుం తలు న్ససరిగా అవసరమైన

మందుజాప్రతి చరయ లుతీసుకోవ్యలి.

అన్సన ప్ థ న్సక లరిపాలన సంసథలు మరియు ప్లభుతవ ం న్సర్దశేంచిన న్సయమాలు తలు న్ససరిగా

పాటంచాలి.

ఆరోరయ సేతుమొబైల్సఆప్ఫోన్ప్లోతలు న్ససరిగాడౌన్ప్లోడ్చేసుకోవ్యలి.

ప్లంంబర్క లు స్వవ య-న్సరబ ంధంలో ఇంట లోలల ఉండాలన్స సలహా ఇచిే నచో వ్యరు ఎట్

లరిస్కథతులలోలన్సకి వెళ్ంకూడదు.

ప్లంంబరుం, అతన్సన స్వవ య న్సరబ ంధంలో ఉండమన్స గాన్స లేదా / మరియు COVID-19సోకిన వయ కితిో

లరిచయం కాలేదు అన్స స్వవ య న్సరా్ధరణ మరియు డిక ంర్దషన్ ఇవ్యవ లి. ప్లంంబర్క కు COVID-19

సోకినట్లం ప్లకటంచినటంయితేఎట్ లరిస్కథతులలోనుఅతనులన్సచేయకూడదు.
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చేయవలసినవి సాధారణ (జెనెరిక్) నివారణలు
1. శ్రీర్ ఉష్ణో గ్రత్న్్ రోజూ తీస్కొన్స రికటరా్ చేయాలి.
2. ఫేస్ మాస్ి / షీలా్స / గటగ్ుల్స్ మరియు గోల వ్స్ ఉప్యోగంిచండి. ఫేస్ విజర్ కూడా స్కఫటర్ు్

చేయబడింద.ి
3. చేత్ర ప్రిశుభరత్ మరియు ఇత్ర్ ప్రిసరటల సర ైన్ ప్రిశుభరత్న్్ న్సరటి రించ్కోండ.ి
4. 6 అడుగ్ులు స్టమాజిక ద్ూరటన్సన సమరా్వంత్ముగట న్సర్వహ ంచడం.
5. మీ కుటుంబ సభుులన్్ ర్క్ించడాన్సకత, ప్న్స ప్ూర్తయిన్ త్రటవత్ మీర్ు ఇంటికత చరేిన్ / ప్రవశేింంచిన్ వ ంటనే

స్టనన్ం చేయండ.ి
6. మీర్ు వుకతతగ్త్ంగట, సన్సనహ త్ంగట లేదా స్ణ కతన్ వుకతతత ప్రత్ుక్ష్ ప్రచియం / సంబంధ్ంలోకత వస్ేత , వ ంటనే

ఈ సంఘటన్న్్ మీ ప్ర్ువేక్ష్కుడికత మరియు మీ వ ైద్్ుడికత లేదా ఆరోగ్ు సంర్క్ష్ణ్ ప్రదాత్కు న్సవేదించండి.
7. ప్న్స ప్రదేశటలు మరియు వటహనాలోల ఉప్కర్ణ్ాలు, స్టమగిర, టచ్ప్టయింటుల కతరమిసంహార్కము. శుభరప్రచిే

ర్స్టయనాలన్్ ఎన్్నకునటేప్ుొడు, వ ైర్ల్స వటుధకిటర్క కటర్కటలకు వుత్రరేకంగట క లయిమ్లత శుభరప్రచిే
ఏజ ంటల కోసం చూడండ.ి అటువంటి శుభరప్రిచే ఏజ ంటుల అంద్్బాటులో లేకప్ణ త,ే సబుు మరయిు నీర్ు
వటడండి మరియు ఉప్యోగించిన్ త్రటవత్ బాగట ఆర్బెటాండి.

8. మీ ఐడి కటరా్ & ఐ పక ఎస్ స్క ప్ల ంబర్ సరిాఫకకేషన్ స్టఫా్ట కటపీన్స ఎలల ప్ుొడూ ద్గ్గ ర్ ఉంచ్కోండి
9. న్గ్ద్్ ర్హ త్ లావటదేవీలకు ప్టర ధాన్ుత్ ఇవవండి.
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చేయకూడనివి సాధారణ (జెనెరిక్) నివారణలు

1. హాుండ్్షేక్లత సహా శటరీర్క ప్రిచయంలోకత రటవద్్ే . గీరటింగ్్ యొకి నాన్-
కటంటాకా మ థడ్్ మాత్రమే ఉప్యోగించమన్స స్కఫటర్ు్ చేయబడింద.ి

2. వేరపకర్ు అందించిన్ స్టధ్నాలు & స్టమగిరన్స వటడటం లేదా భాగ్స్టవముం
చేయవద్్ే . అవసర్మ ైతే, ఉప్యోగించే ముంద్్ ఉప్కర్ణ్ాలు మరియు
స్టమగిరన్స శుభరప్ర్చటం / కతరమిసంహార్కం లేదా శటన్సట ైజ్ చేయండ.ి

3. ప్న్స చేస్ేటప్ుొడు మీ ముస్గ్ు, ముఖం, కళ్లు మరియు ముకుిన్్ తాకవద్్ే .
4. వటర త్ప్న్స లేదా కటగతి్ం పెై సంత్కం చేయడాన్సకత పెన్్నలన్్ భాగ్స్టవముం

చేయవద్్ే / ఇవవవద్్ే .
5. విన్సయోగ్దార్ుల మరియు కలయింట్ ల ఆవర్ణ్లో ఉప్యోగించిన్ ప్దారటా లన్్

ప్టర్వేయవద్్ే .
6. విన్సయోగ్దార్ుల మరియు కలయింట్ లు అందించే ఎటువంటి ఆహార్

ప్దారే్ములు, త్రన్్బండార్ములు, ఏ విధ్మ ైన్ ప్టనీయములు అంగీకరించవద్్ే
/ స్ీవకరించవద్్ే .
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లొకేషన్ సపెసిఫిక్ ప్రీకాషన్్
రెసిడెనిియల్ - ఇుండిప్పుండెుంట్ హౌసపస్ / బుంగ్లో స్ / విలాో స్ / హ ై రెైస్ బిల్డుంగ్స్ / గరూ ప్ హౌసిుంగ్స సొ సపైటీస్

1. అప్ప ొయింట మంట్్ లేదా ప్న్స అంగీకరించిన్ప్ుొడు / ప్రిషిరించేటప్ుొడు, వటర్ు COVID-19 స్ణ కతన్టుల మరియు / లేదా దిగ్ుంధ్ం కతంద్
ఉన్నటల యితే ఖాతాదార్ులత సొషాత్ ఇవవండి (త్ద్్ప్రి పేజీ ప్రకటర్ం ప్రతేుక జాగ్రత్త లు తీస్కోవటలి). న్సయమించబడిన్ కటర్ుసాలాన్సన
కతరమిసంహార్క చేయడాన్సకత ముంద్స్త అవసరటలన్్ అభురిాంచడం లేదా చేయటం మంచిది. ద్యచేస్క ప్న్స ప్టర ర్ంభించే ముంద్్ కోల రని్ ఏజ ంట్ న్్
వటడండి, ఆ ప్టర ంత్ం బాగట వ ంటిలేషన్ ఉంద్న్స న్సరటి రించ్కోవటలి. కటర్ుసాలం కతరమిసంహార్కమ ైతనేే ప్న్స అంగీకరించండి లేదా ప్టర ర్ంభించండి.

2. అడుా ప్డిన్ లేదా చౌక ఐన్ ప్ల ంబంగ్ ల ైన్ల న్్ త్న్సఖీ చేయడాన్సకత, ఛాంబర్లన్్ ఒకొికిటిగట తెరిచి శుభరప్ర్చవద్్ే . బద్్లుగట స్టత న్సకుల సహాయముత 
లేదా స్టా న్సక అధికటర్ులత అంద్్బాటులో ఉన్న త్న్సఖీ / న్సర్వహణ్ కోసం వటటర్ జ ట్ లేదా గటుస్ లేదా ఇత్ర్ డి-కటల గింగ్ ప్ది్త్యలన్్
ఉప్యోగించడాన్సన ఇషాప్డండి. అంద్్బాటులో ఉంటే ఎండయ స్ణ ిపకక క మ రటలన్్ ఉప్యోగించండ.ి

3. న లకు పెైగట ఉప్యోగ్ంలో లేన్స ప్టర ంగ్ణ్ాలకు, అద్న్ప్ు జాగ్రత్త లు తీస్కోవలస్క ఉంటుంది. ఎటువంటి ఎగటా సా్్లు ప్టర ర్ంభించకుండా చూస్కోండి. ప్న్స
ప్టర ర్ంభించే ముంద్్, అన్సన టరా ప్ లు మరియు డబుల ుస్కల దావరట నీర్ు ప్ణ యిేటటుల చూడాలి. అన్సన నీటి సర్ఫరట మారటగ లన్్ 200 పకపకఎమ యొకి
కోల రిన్ దరా వణ్ంత శుభరప్ర్చి ఆ నీర్ు ప్ణ యిేటటుల చేయాలి, కతరమిసంహార్కం చేయాలి. కతరమిసంహార్కం చేస్కన్ త్ర్ువటత్ విన్సయోగ్దార్ులు
ఉప్యోగించే ముంద్్ కొంత్కటలం వేచి ఉండేలా చూడాలి.

4. ఎతెతత న్ భవనాల విషయంలో, టరా ప్ లు లలో ఎటువంటి ప్రత్రకూల ఒత్రత డిన్స న్సవటరించడాన్సకత, యాంటీ-స్కఫప నేజ్ / వ ంట్ స్టా క్లు సరిగటగ
ప్న్సచేస్త నానయన్స న్సరటి రించ్కోండి.
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లొకేషన్ సపెసిఫిక్ ప్రీకాషన్్
రెసిడెనిియల్ - ఇుండిప్పుండెుంట్ హౌసపస్ / బుంగ్లో స్ / విలాో స్ / హ ై రెైస్ బిల్డుంగ్స్ / గరూ ప్ హౌసిుంగ్స సొ సపైటీస్

5. లాక డౌన్ సమయంలో, న్సరిేషా న్సవటర్ణ్ న్సర్వహణ్ మరియు మర్మమత్యత మాత్రమే చేయవలస్క ఉంటుంది. ప్ున్ర్ుది్ర్ణ్ / సవర్ణ్ ప్న్సన్స
న్సవటరించండ.ి

6. ప్న్స చేస్ేటప్ుొడు షూ కవర్ుల ధ్రించడం / స్కఫటర్ు్ చేయటం మంచిది.
7. ఇర్ుకు మరియు చీకటి గ్ల ప్రదేశటలలో ప్న్సచేయడం మాన్్కోండి. అలా చేయడం ప్రమాద్కర్ం.
8. నీర్ు మరియు నీటి ప్టర్ుద్ల మారటగ లోల బాుక్ఫ్ణల న్సవటర్ణ్లు ఏరటొటు చేయబడాా యన్స న్సరటి రించ్కోండి.
9. ఏదెైనా ప్న్స చేయటాన్సకత ముంద్్ విడిభాగటలు మరియు భాగటల లభుత్ ఉండేలా చూస్కోండి.
10. వటటర్ స్ీల్స వున్న టరా ప్ లు వేయడం యొకి అవసరటన్సన విన్సయోగ్దార్ున్సకత అవగటహన్ కలిొంచండి మరియు WC లన్్ ఫ్ల ష్ చేస్ేటప్ుొడు స్టీు

కవర్లన్్ కతరందికత ఉంచండ.ి
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లొకేషన్ సపెసిఫిక్ ప్రీకాషన్్
ఐసో లేషన్ సపుంటర్ో  / హాసిెటల్్

1. ఐస్ణ లేషన్ స్ెంటర్ుల / హాస్కొటల్స్ / దిగ్ుంధ్ం కేందరా లలో ప్న్సచసే్ేటప్ుొడు ఆరోగ్ు / సంబంధిత్ అధికటర్ుల మంత్రరత్వ శటఖ న్సరేేశింంచిన్
అన్సన భద్రత్ మరియు అవసర్మ ైన్ ఆరోగ్ు ప్ణ ర టోకటల్స్లన్్ అన్్సరించండ.ి దిగ్ువ ప్టయింటుల ఏవీ ఈ ప్టయింట్్న్్ అధగి్మించవు.
ఎప్ొటికప్ుొడు ప్రభుత్వ అధికటర్ులు ఆదేశింంచిన్టుల కొత్త సూచన్ల ప్టటించటం కోసం అంగీకటర్ంత ఉండండ.ి

2. అధీకృత్ వుకతతత ప్టటు ఆవర్ణ్లో ప్రవేశింంచండి మరియు అన్సన వేళ్ల అధీకృత్ వుకతత వ ంట ఉండటేటుల చూస్కోండ.ి
3. ఏదెైనా వర్ి్స్ేొస్్లో మర్మమత్యలు చేప్టాే ముంద్్, దాన్సన ప్ూరితగట కతరమిసంహార్కం చేస్క కనీసం ఒక రోజు లాక చేయాలి. ఈ కటలంలో

(ఒక రోజు) వటడకటన్సన ఖచిచత్ంగట న్సషేధించాలి.
4. వుకతతగ్త్ ర్క్ష్ణ్ ప్రికరటలు (పకపకఇ) - ముస్గ్ులు, చేత్ర తొడుగ్ులు మరియు షూ కవర్ుల త్ప్ొన్ససరగిట ధ్రించాలి.
5. ఏదెైనా మర్మమత్యత ప్టర ర్ంభించే ముంద్్, బయటకు కన్బడే అన్సన ప్ల ంబంగ్ ల ైన్ లన్్ కతరమిసంహార్కం చేయాలి.
6. బహుళ్-స్టా యి భవన్ం విషయంలో,టరా ప్ లలో ప్రత్రకూల ఒత్రత డిన్స న్సవటరించడాన్సకత, యాంటీ-స్కఫప నేజ్ / వ ంట్ స్టా క్లు సరిగటగ

ప్న్సచేస్త నానయన్స న్సరటి రించ్కోండి.
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లొకేషన్ సపెసిఫిక్ ప్రీకాషన్్
ఐసో లేషన్ సపుంటర్ో  / హాసిెటల్్

7. స్టంప్రదాయిక ఫటస్ెట్్ న్్ంచి నీళ్లల బయిటికత రటవడమున్కు వేస్కవుండే చిన్న గపటాా లు ఉంటాయి. వ ైద్ు న్సప్ుణ్ుల సలహా మేర్కు
వటటిన్స సరిాకల్స / స్ెనా్ర్-బేసా్ / టచ్ల స్ / ఫుట్ ఆప్రేట డ్ ఫౌస్ెట్్ మరియు స్ెనా్ర్ ఆధారిత్ యూరిన్ల్స ఫ్ల ష్ వటల్సవ్లత భరీత
చేయాలన్స స్కఫటర్ు్ చేయబడింది. నీటిలేన్స మూత్ర విసరా్న్లు ఉప్యోగించబడుత్యన్నప్ుడు, త్యారీదార్ుల మార్గద్ర్శకటల ప్రకటర్ం
కరమమ ైన్ వువధిలో పెైమైింగ్ మరియు కతరమిసంహార్క చేయాలి.

8. అడుా ప్డిన్ లేదా చౌక ఐన్ ప్ల ంబంగ్ ల ైన్ల న్్ త్న్సఖీ చేయడాన్సకత, ఛాంబర్లన్్ ఒకొికిటిగట తెరిచి శుభరప్ర్చవద్్ే . బద్్లుగట స్టత న్సకుల
సహాయముత లేదా స్టా న్సక అధికటర్ులత అంద్్బాటులో ఉన్న త్న్సఖీ / న్సర్వహణ్ కోసం వటటర్ జ ట్ లేదా గటుస్ లేదా ఇత్ర్ డి-
కటల గింగ్ ప్ది్త్యలన్్ ఉప్యోగించడాన్సన ఇషాప్డండి. అంద్్బాటులో ఉంటే ఎండయ స్ణ ిపకక క మ రటలన్్ ఉప్యోగించండ.ి

9. నీర్ు మరియు నీటి ప్టర్ుద్ల మారటగ లోల బాుక్ఫ్ణల న్సవటర్ణ్లు ఏరటొటు చేయబడాా యన్స న్సరటి రించ్కోండి.
10. అన్సన టరా ప్ లు లో వటటర్ స్ీల్స ఉంద్న్స న్సరటి రించ్కోండి.
11. వేడి గటలిన్స (స్టధ్ుమ ైన్ చోట) ఫ్ల ష్ చేయడం ఉప్యోగించి జాన్సయాటర్ స్కంక్న్్, స్ీటు కవర్లన్్ వ ైర్స్ కతరయార్హ త్ం చేయడాన్సకత

ఆరోగ్ు స్కబుందికత అవగటహన్ కలిొంచండ.ి
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లొకేషన్ సపెసిఫిక్ ప్రీకాషన్్
వాణిజయ సముదాయాలు  / ఇనిటిటయయషన్్ / ఎసాా బోిషపముంట్్

1. వటణ్ిజు సముదాయాలు / సంసాలు / సంసాలు న్సరేేశింంచిన్ అన్సన భద్రత్ మరియు ఆరోగ్ు ప్ణ ర టోకటల్స్లన్్ అన్్సరించండ.ి
2. అధీకృత్ వుకతత / ఆప్రేటింగ్ ఏజ నీ్త ప్టటు ఆవర్ణ్లో పేరవేశింంచండి మరియు అధీకృత్ వుకతత / ఆప్రేటింగ్ ఏజ నీ్ స్కబుంది అన్సన వేళ్ల మీత 

అంత్టా ఉండి సహకరించమన్స చెప్ొండ.ి
3. 1 న లకు పెైగట ఉప్యోగ్ంలో లేన్స ప్టర ంగ్ణ్ాలకు, అద్న్ప్ు జాగ్రత్త లు తీస్కోవలస్క ఉంటుంద.ి ఎటువంటి ఎగటా సా్్లు ప్టర ర్ంభించకుండా చూస్కోండి. ప్న్స

ప్టర ర్ంభించే ముంద్్, అన్సన టరా ప్ లు మరియు డబుల ుస్కల దావరట నీర్ు ప్ణ యిేటటుల చూడాలి. అన్సన నీటి సర్ఫరట మారటగ లన్్ 200 పకపకఎమ యొకి
కోల రిన్ దరా వణ్ంత శుభరప్ర్చి ఆ నీర్ు ప్ణ యిేటటుల చేయాలి, కతరమిసంహార్కం చేయాలి. కతరమిసంహార్కం చేస్కన్ త్ర్ువటత్ విన్సయోగ్దార్ులు ఉప్యోగించే
ముంద్్ కొంత్కటలం వేచి ఉండేలా చూడాలి.

4. ఏదెైనా వర్ి్స్ేొస్్లో మర్మమత్యలు చేప్టేా ముంద్్, దాన్సన ప్ూరితగట కతరమిసంహార్కం చేస్క కనీసం ఒక రోజు లాక చేయాలి. ఈ కటలంలో (ఒక రోజు)
వటడకటన్సన ఖచిచత్ంగట న్సషేధించాలి.

5. గ్త్ కొన్సన వటరటలుగట ఆవర్ణ్ మూస్కవేయబడితే, ఎస్్టిపకల ఆప్రేషన్్ల , న్సర్వహణ్ మరియు మర్మమత్యత , స్ెపకా క టాుంకులు మరియు బేస్ెమంట్
సమొ్ ప్రతేుక మరియు స్సంప్న్నమ ైన్ ఏజ నీ్ దావరట మాత్రమే చేయాలి. STP ల యొకి బలల యర్్ మరయిు వటయువున్్ చ్ర్ుకుగట
ఉంచడాన్సకత కూడా స్కఫటర్ు్ చేయబడింది. అన్సన నీటి పెైప్ుల ైన్ల న్్ కూడా ప్ున్రివన్సయోగ్ం చేయడాన్సకత ముంద్్ బయటకు తీస్క కతరమిసంహార్క
చేయాలి.

6. ఏదెైనా మర్మమత్యత ప్టర ర్ంభించే ముంద్్, బయటకు కన్బడే అన్సన ప్ల ంబంగ్ ల ైన్ లన్్ కతరమిసంహార్కం చేయాలి.
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లొకేషన్ సపెసిఫిక్ ప్రీకాషన్్
వాణిజయ సముదాయాలు  / ఇనిటిటయయషన్్ / ఎసాా బోిషపముంట్్

7. బహుళ్-స్టా యి భవన్ం విషయంలో,టరా ప్ లలో ప్రత్రకూల ఒత్రత డిన్స న్సవటరించడాన్సకత, యాంటీ-స్కఫప నేజ్ / వ ంట్ స్టా క్లు సరిగటగ ప్న్సచేస్త నానయన్స
న్సరటి రించ్కోండి.

8. అడుా ప్డిన్ లేదా చౌక ఐన్ ప్ల ంబంగ్ ల ైన్ల న్్ త్న్సఖీ చేయడాన్సకత, ఛాంబర్లన్్ ఒకొికిటిగట తెరిచి శుభరప్ర్చవద్్ే . బద్్లుగట స్టత న్సకుల సహాయముత 
లేదా స్టా న్సక అధికటర్ులత అంద్్బాటులో ఉన్న త్న్సఖీ / న్సర్వహణ్ కోసం వటటర్ జ ట్ లేదా గటుస్ లేదా ఇత్ర్ డి-కటల గింగ్ ప్ది్త్యలన్్
ఉప్యోగించడాన్సన ఇషాప్డండి. అంద్్బాటులో ఉంటే ఎండయ స్ణ ిపకక క మ రటలన్్ ఉప్యోగించండ.ి

9. స్టంప్రదాయిక ఫటస్ెట్్ న్్ంచి నీళ్లల బయిటికత రటవడమున్కు వేస్కవుండే చిన్న గపటాా లు ఉంటాయి. వ ైద్ు న్సప్ుణ్ుల సలహా మేర్కు వటటిన్స సరిాకల్స /
స్ెనా్ర్-బేసా్ / టచ్ల స్ / ఫుట్ ఆప్రేట డ్ ఫౌస్ెట్్ మరియు స్ెనా్ర్ ఆధారిత్ యూరిన్ల్స ఫ్ల ష్ వటల్సవ్లత భరీత చేయాలన్స స్కఫటర్ు్ చేయబడింద.ి
నీటిలేన్స మూత్ర విసరా్న్లు ఉప్యోగించబడుత్యన్నప్ుడు, త్యారీదార్ుల మార్గద్ర్శకటల ప్రకటర్ం కరమమ ైన్ వువధిలో పెైమైింగ్ మరయిు కతరమిసంహార్క
చేయాలి.

10. నీర్ు మరియు నీటి ప్టర్ుద్ల మారటగ లోల బాుక్ఫ్ణల న్సవటర్ణ్లు ఏరటొటు చేయబడాా యన్స న్సరటి రించ్కోండి.
11. వటష్ బేస్కన్్ & స్కంక్ కోసం ఎఫెకతావ్స టరా ప్్ ఉప్యోగించటం స్కఫటర్ు్ చేయబడింద.ి
12. అన్సన టరా ప్ లు లో వటటర్ స్ీల్స ఉంద్న్స న్సరటి రించ్కోండి.
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గుర్త ుంచుకోవలసిన అదనపు విషయాలు

1. అద్న్ప్ు ముస్గ్ులు (మీర్ు మున్్ప్టి ముస్గ్ులో నీటి బంద్్వులన్్ ప్ప ంద్డం ముగించిన్టల యితే).
2. కతరమిసంహార్క స్ేరే బాటిల్స (స్ెా రిలియం / డెటోల్స) న్్ అన్సన వేళ్ల ఎప్ుొడెైనా తీస్క ళ్లల లి.
3. మ ైకోర ఫెైబర్ కటల త్ - ఉప్కర్ణ్ాలు మరియు అన్సన వస్త వులు / ప్న్సముటుల కతరమిసంహార్క చేయడాన్సకత.
4. అద్న్ప్ు కటురీ బాుగ్ులు - ప్రమాద్కర్ వురటి లు మరియు ఇత్ర్ వురటి లు ప్టర్వేయడం కోసం.
5. స్టా న్సక ప్రిప్టలన్ సంసాల న్్ండి లోకల్స ప్టస్ ప్ప ంద్ండ.ి
6. కతంది వివరటలత కలిగిన్ లాగ్ / డెైరీన్స న్సర్వహ ంచండ:ి

a) లొకేషన్ / సాలము:
b) పేర్ు:
c) కటంటాకా న ంబర్:
d) ప్న్స వివర్ములు:
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విజయంభవిషయ తిులోతీసుకునన పెదే అడుగుకాదు,

ఇప్పు డే తీసుకునన చినన దశలు!

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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