
ਯਭ਼ ਦ਼ ਰਸਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਏ਼ ਏਯਨ ਚਸ਼ਦ ਸੀ ਅਤਿ ਏ਼ ਨਸ਼A 
 

ਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:- 

ਸਾਰਰਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ-- 
 

 ਰਡੀਓ ਸੁਣ; ਟੀਵੀ ਦਖ; ਆਸਾਸ ਦ ਮਸਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮਸਮ 

ਸਬੰਧੀ  ਮਬਾਈਲ ਐ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲਡ ਕਰ। 

 

 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਣ਼ ਼ ,ਚਸਿ ਆ ਨ ਵ਼ ਸੁਵਿ।ਭਯ਼ ,ਦਰ, ਯਦਿ ਜਾਂ ਜਯ ਦ਼ ਫਭਯ਼ ਵਰਿ 

ਵਅਏਤ਼ ਜਨਹ ਾਂ ਨਾੂੰ  ਤਯਰ ਦਯਥ ਭਣ ਸਨ ਉਸ ਤਯਰ ਦਯਥ ਦ਼ ਐਤ ਵੱਚ ਵਧ ਏਯਨ ਤੋਂ ਸਰਾਂ 

ਏਿ ਡਏਟਯ ਨਰ ਰਸ-ਭਸ਼ਵਯ ਜਯਾਯ ਏਯਨ। 

 

 ਸ਼ਯ਼ਯ ਚ ਣ਼ ਦ਼ ਏਭ਼ ਨ ਸਵੁਿ ਇ ਰਈ .ਆਯ.( (Oral Rehydration Solution)  ਉ ਜਾਂ ਪਿਯ ਯ 

ਫਣ ਏਿ ਼ਣ ਵਰਿ ਦਯਥ ਜਵੇਂ ਏ ਰੱ਼, ਟੁਯਨ਼ (ਚਵਰਦਣ਼), ਨੂੰ ਫਾ ਣ਼, ਫਟਯ ਭਰਏ, ਨਯ਼ ਅਰ 

ਣ਼ ਆਦ । 

 ਸਰਏਿ ਬਯ ਵਰਿ, ਸਰਏਿ-ਸਰਏਿ ਯੂੰ ਦ  , ਢੱਰਿ, ਾਤ਼ ਏੱੜਿ । 
 ਜਿਏਯ ਤੀਂ ਫਸਯ ਸੁ ਤ ਆਣ ਯ ਏਿ ਏੱੜਿ, ਸੀਟ ਜਾਂ ਛਤਯ਼  ਨਰ ਢੱਏ ਰ। ਆਣ਼ ਚਭੜ਼ ਦ਼ 

ਯੱਐਆ ਏਯਨ ਰਈ ਨਏਰ਼ਨ ਅਤਿ ਆਣ਼ਆਂ ਅੱਐਾਂ ਦ਼ ਯੱਐਆ ਏਯਨ ਰਈ ਧੱ  ਦ਼ਆਂ ਨਏਾਂ ਰ। 
 ਭਢਰ਼ ਡਏਟਯ ਸਇਤ(First aid) ਦ਼ ਟਰਿਨੂੰ  ਜਯਾਯ ਰ। 
 ਫਜਯਾਂ, ਫੱਚਆ,ਂ ਫ਼ਭਯ ਜਾਂ ਜਆਦ ਬਯ ਵਰਿ ਵਅਏਤ਼ਆ ਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ ਧਆਨ ਯੱਐੁ ਏਉਂਏ ਉਸਨਾਂ ਦ਼ 

ਯਭ਼ ਨਰ ਰਬਵਤ ਸੁਣ ਦ਼ ੂੰ ਬਵਨ ਵਧਿਯ਼ ਸੂੰ ਦ਼ ਸੀ। 
 
         ਯੁਜਯ ਦਿਣ ਵਰਿ ਤਿ ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਵਰਿ- 

 ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਵਰ਼ ਜਹ ਤਿ ਠੂੰ ਡਿ ਣ਼ ਦ ਰਫੂੰ ਧ ਏਯੁ। 

 ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਵਰਿ ਫੂੰ ਦਆ ਂਰਈ ਛਾਂ ,਼ਣ ਵਰਿ ਣ਼, ਰੱ਼, ਭਢਰ਼ ਡਏਟਯ ਸਇਤ(First aid)  ਫਯਪ ਦਿ 

ਨਰ, .ਆਯ.(Oral Rehydration Solution) ਦ ਰਫੂੰ ਧ ਏਯੁ। 

 ਏੂੰ ਭ ਏਯਨ ਵਰਿ ਫੂੰ ਦਆ ਂਨਾੂੰ  ਜਥੋਂ ਤੱਏ ਸੁ ਏਿ ੱਧ਼ ਧੱ  ਤੋਂ ਦਾਯ ਯਸਣ ਦ਼ ਰਸ ਦੱਤ਼ ਜਵਿ। 

 ਐਿ ਏੂੰ ਭਾਂ ਨਾੂੰ  ਦਨ ਦਿ ਠੂੰ ਡਿ ਭਿ ਤਿ ਏਯਨ ਰਈ ਯੱਐਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ। 



  ਜੁ ਵ਼ ਏੂੰ ਭ ਫਸਯ ਦ ਸੁਵਿ ਉਨਾੂੰ  ਥੜੁ਼ ਦਿਯ ਏਯਏਿ, ਪਯ ਥੜੁ਼ ਦਿਯ ਯਏ ਏਿ ਪਯ ਦਫਯ ਏਯਨ ਚਸ਼ਦ ਸੀ sK 
ਏ tZX/oh ਥਏਣ ਨ ਸੁਵਿ। 

 i' ekw/(toeo) tZX rowh tkb/ y/so ftZu ezw eoB bJh Bt/A jB, T[jBK B{z jbe/ ns/ xZN 
xzfNnK bJh ezw d/Dk ukjhdk j?. 

 ਯਬਵਤ਼ ਯਤਾਂ ਅਤਿ ਫਭਯ jkbs tkb/ ekfwnK ਵੱਰ ਵੱਧ ਧਆਨ ਦਿਣ ਚਸ਼ਦ ਸੀ. 

 ekfwnK (ਵਯਏਯਾਂ) ਨਾੂੰ  ਯਭ਼ ਦ਼ ਤਯੂੰ ਦ਼ ਚਿਤਵਨ਼ਆ ਂਫਯਿ ਾਚਤ ਏ਼ਤ ਜਵਿ.



ਹਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ

 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੋਂ ਤਏ ਸੁ ਏਦ ਸੀ ਯ ਦਿ ਅੂੰਦਯ ਯਸੁ। 

 ਦਿ਼ ਨਏਿ fit/A ਏ ੂੰਡਿ ,ਏੱਚਿ ਅੂੰਫ ਨਾੂੰ  ਨਭਏ ਰ ਏਿ ਅਤਿ ਜ਼ਯ ykD ਨਰ ਯਭ਼ ਦ਼ ਤਯੂੰ ਤੋਂ ਫਚਆ ਜ 
;edk ਸੀ। 

 ੱਐਿ dh tos ' ਏਯੁ , ਰਿ ਏੱੜਿ ਦ ਇਤਿਭਰ ਏਯੁ, ਅਤਿ  ਠੂੰ ਡਿ ਣ਼ ਨਰ ਨਸ। 

 ਤਸਡਿ ਯ ਜਾਂ ਦਪਤਯ ਵੱਚ ਆਉਣ ਵਰਿ fteo/sk ਅਤਿ ਡਰ਼ਵਯ਼ ਏਯਨ ਵਰਿ ਰੁਏਾਂ ਨਾੂੰ  ghD bJh ਣ਼ 
fdU। 

 iBse nktkikJh ਅਤਿ ਏਯ-ਾਰੂੰ  ਨਾੂੰ  ਅਣ। ਇ ਨਰ ਰੁਫਰ ਵਯਭੂੰ  ਅਤਿ ਯਭ਼ ੱਟ ਏਯਨ 

ਵੱਚ ਭਦਦ ਭਰਿ਼। 

 ੱ ਏਿ ੱਤਿ, ਐਿਤ਼ਫੜ਼ ਯਸੂੰਦ-ਐਾੂੰ ਦ ਅਤਿ ਏਾੜ ਨ ਜਰ। 

 ib ;o'sK dh oZfynk eo'। ਵਯਐ ਦਿ ਣ਼ ਨਾੂੰ  ਜਭ ਏਯੁ। 

 ਊਯਜ -e[Pb ਉਏਯਣ, ;kc pkbD ਅਤਿ ਊਯਜ ਦਿ ਵਏਰਏ ਯੁਤਾਂ ਦ ਉਮੁ ਏਯੁ। 

 i/eo ਤਸਨਾੂੰ  ਚੱਏਯ nkT[D  ਜਾਂ ਫਭਯ ਭਸਾ j' fojk j't/, ਤਾਂ ਤਯੂੰ ਤ ਏਿ ਡਏਟਯ ਨਾੂੰ  ਭਰੁ ਜਾਂ ਏਿ 

ਨਾੂੰ  ਤਸਨਾੂੰ  ਤਯੂੰ ਤ ਡਏਟਯ ਏੁਰ b? ਜਣ ਰਈ ਏਸੁ। 

ਠੰਡ ਘਰ ਦ ਲਈ 

   

 ੱਟ you ਵਰਿ ਏਾਰੂੰ  ਰਈ ੁਰਯ ਯਪਰੀਏਟਵ ਵਈਟ ੇਂਟ (solar reflective white paint) , ਠੂੰ ਡ਼ ਛੱਤ 

ਦ਼ ਤਏਨ਼ਏ(cool roof technology ), J/no^bkJhN ns/ eok; jtkdkoh ਅਤਿ ਥਯਭੁਏਾਰ 

ਇਨਰਿਸ਼ਨ(thermo cool insulation) ਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਏਯੁ।ਤੀਂ ਯ ਦ਼ ਛਤ s/ gokr ਵ਼ ਯੱਐ ਏਦਿ ਸੁ ਜਾਂ 

ਛੱਤ ਤਿ ਫਨਤ਼ ਵ਼ T[rk ਏਦਿ ਸੁ। 

 pkjobh ਯਭ਼ ਨਾੂੰ  gqdofPs eoB ਰਈ ਤ਼ ਐੜਏ਼ ਤਿ nfijk ੱਤ ਜ s/ n?b{whBhnw ਦ਼ 

ਪਆਇਰ ਰੱ਼ ਸੁਵਿ ਉਨਾੂੰ  ਰ ਏਦਿ ਸੁ। 

 

 ਆਣਿ ਯ ਨਾੂੰ  ਠੂੰ ਡ ਯੱਐੁ, ਾੜਹਿ ਯੂੰ ਦਿ god/, ਯੂੰ-ਫਯੂੰਿ ਏੱਚ/ ਸ਼ਟਯ ਜਾਂ ;BP/v(sunshade) ਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਏਯੁ 

ਅਤਿ ਯਤ ਨਾੂੰ  ਐੜਏ਼ਆ ਂ ਐਰ਼ਆ ਂਯੱਐੁ। fiZE'A sZe j' ;e/ ਸਿਠਰ਼ਆ ਂਭੂੰਜਰਾਂ ਤਿ ਯਸਣ ਦ਼ ਏੁਸ਼ਸ਼ ਏਯੁ। 

 johnK ਛੱਤਾਂ, ਸਯ਼ਆ ਂਏੂੰ ਧਾਂ ਅਤਿ ਯ ਦਿ ਅੂੰਦਯ ਰ ੂਦਿ, ਇਭਯਤ ਨਾੂੰ  ਏਦਯਤ਼ ਤੂਯ ਤਿ mzvk ਏਯਦਿ jB, 

ਅਯ-ਏੂੰ ਡ਼ਸ਼ਨੂੰ  (AC) dh Io{os ਨਾੂੰ  xNkT[Ad/ ਸਨ ਅਤਿ ਯ ਦਿ ਅੂੰਦਯ ਦ਼ ਯਭ਼ ਨਾੂੰ  ਖ਼ਤਭ ਏਯਦਿ ਸਨ. 



 AC ਦ ਤਭਨ 24 ਡਯ਼ ਜਾਂ ਇ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੱਐੁ। ਇਸ ਤਸਡਿ ਫਜਰ਼ ਦਿ ਫੱਰ ਨਾੂੰ  ੱਟ ਏਯਿ ਅਤਿ 

ਤਸਡ਼ ਸਤ ਨਾੂੰ  ਫਸਤਯ pDkJ/rk। 



ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਰਾਨ:- 

    

  ਨਮਭਤ ਏੂੰ ਧਾਂ ਦ਼ ਫਜ cavity wall ਤਏਨ਼ਏ ਦ ਉਮੁ ਏਯੁ। 

 ;zxDhnK ezXK T[;kohnK ikD। ਇਸ ਅੂੰਦਯਾਨ਼ ਸੱਿ ਨਾੂੰ  ਠੂੰ ਡ oZydhnK ਸਨ। 

 ikbh dh ezXK ਅਤਿ y[Zb/ dotki/ ਫਣ.ਇਸ ਯਭ਼ ਨਾੂੰ  ਯੁਏਦਿ ਸਨ ਅਤਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵ ਨਾੂੰ  ਅੂੰਦਯ ਆਉਣ 
ਦੂੰ ਦਿ ਸਨ। 

 ਏੂੰ ਧਾਂ ਨਾੂੰ  ਏੁਟ ਏਯਨ ਰਈ ਏਦਯਤ਼ ਭੱਯ਼ ਜਵੇਂ ਏ ਚਾਨੇ ਜਾਂ ਭੱਟ਼ ਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਏਯੁ। 

 ਜਿ ੂੰ ਬਵ ਸੁਵਿ, ਤਾਂ ਯ pDkT[Ad/ ਭੇਂ PhP/ ਤੋਂ ਯਿਜ ਏਯੁ। 

 T[;koh ਤੋਂ ਸਰਾਂ ਏਿ ਫਰਡੂੰ ਤਏਨ਼ਏ਼ ਭਸਯ ਨਰ ਰਸ ਏਯੁ। 

 
ਨਟਰੁਏ ਤੋਂ ਰਬਵਤ ਵਅਏਤ਼ ਦ fJbkI 
 

  ਼ੜਤ ਦਿ ਯ ਤਿ ਰ ਏੜ ਯੱਐੁ ਜਾਂ ਯ ਤਿ ਣ਼ । 

 ਵਅਏਤ਼ ਨਾੂੰ  ਼ਣ bJh U.nko.n?; /ਨੂੰ ਫਾ ਯਫੱਤ/ਚਵਰ ਦ ਣ਼ ਜਾਂ ਏੁਈ ਵ਼ ਅਜਸ਼ ਚ਼ਜ ਦ ਜ 

ਨਰ ਣ਼ ਦ਼ ਏਭ਼ ਯ਼ ਸੁ ਏਿ। 

 ਵਅਏਤ਼ ਨਾੂੰ  ਤਯੂੰ ਤ ਨੇੜਰਿ ਸਤ ਏੇਂਦਯ ਰੀ ਜ। 

 ਜਿeo ਰਤਯ ਯ਼ਯ ਦ ਤਭਨ ਵੱਧ ਯਸ j't/, ਯ ਦਯਦ, ਚੱਏਯ ਆਉਣਿ, ਏਭਜੁਯ਼, ਜ਼ਅ ਭਤਰਉਣ 

ਜਾਂ ਫਿਚੀਨ਼ ਦ ਸਭਣ ਏਯਨ ੀ ਯਸ j't/, ਤਾਂ ਫਂਾਰੈਂ ਨਾੂੰ  ਏਰ ਏਯੁ। ਵਅਏਤ਼ ਨਾੂੰ  ਤਯੂੰ ਤ ਨੇੜਰਿ ਸਤ 

ਏੇਂਦਯ ਰੀ ਜ। 

ਜ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

 ਧੱ  ਵੱਚ ਫਸਯ ਜਣ ਤੋਂ ਫਚ,ੁ ਐ ਏਯਏਿ ਦਸਯ 12.00 ਵਜਿ ਤੋਂ 3.00 ਵਜਿ ਦਿ ਵਚਏਯ। 

 ਦਸਯ ਵਿਰਿ ਫਸਯ ik e/ ;ys fwjBs eoB tkb/ ezwK ਤੋਂ ਯਿਜ ਏਯੁ। 

 ਨੂੰ ਿ ੀਯ ਨ ਜ। 

 ਜਆਦ ਯਭ਼ ਵਰਿ ਭੇਂ ਐਣ ਏਉਣ ਤੋਂ ਯਿਜ ਏਯੁ। ਐਣ ਫਣਉਣ ਦਿ ਐਿਤਯ ਨਾੂੰ  ;jh ਤਯ਼ਏਿ ਨਰ 
ਸਵਦਯ ਫਣਉਣ ਰਈ ਦਯਵਜਿ ਅਤਿ ਐੜਏ਼ਆ ਂਐੁਰਹੁ। 

 ਸ਼ਯਫ, ਚਸ, ਏੂਪ਼ ਅਤਿ ਏਯਫੁਨੇਟਡ ;'cN vfoze; ਤੋਂ ਯਿਜ ਏਯੁ, ਜੁ ਯ਼ਯ B{z jkJhvo/N eod/ ਸਨ। 



 ਉੱਚ-ਰੁਟ਼ਨ, ਨਭਏ਼ਨ, ਭਰਿਦਯ ਅਤਿ ਤਿਰ :[es ਬੁਜਨ ਤੋਂ ਯਿਜ ਏਯੁ। ਫ਼ ਬੁਜਨ ਨ ਐ। 

 ਫੱਚਆ ਂਜਾਂ ਰਤਾ ਜਨਵਯਾਂ ਨਾੂੰ  ਐੜ਼ ਸੁਈ ੱਡ਼ ਵੱਚ ਇਏੱਰਿ ਨ ਛੱਡੁ। 

 ੀਯ-ਜਯਾਯ਼ ਯੁਸ਼ਨ਼, ਫਰਫ ,ਏੂੰ ਊਟਯ ਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਯਸਿਜ ਏਯੁ ਏਉਂਏ ਇਸ ਯਭ਼ ੀਦ eod/ jB.



 

 

 

 
 

ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਰਹਰ s'A ਖਤੀਬਾੜ੍ੀ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ 
ਅਤ ਕੀ ਨਹੀ 

 
i' eoBk ukjhdk j? 

  ਐੜਹ਼ਆ ਂਫ਼ਰਾਂ ਉੱਯ ਸਰਏ਼ ਅਤਿ ਵਯ-ਵਯ ੂੰ ਚਈ ਏਯੁ। 

 ੂੰ ਚਈ ਦ਼ ਫਯੂੰਫਯਤ ਨਾੂੰ  ਭਸੱਤਵਾਯਨ ਵਏ ਦਿ ੜਵਾਂ ਤਿ ਵਧ। 

 fwZNh dh Bwh B{z pukT[d bJh c;bK dh ofjzd y{zd,s{Vh$g"bhEhB nkfd dh tos' eoe/ wbfuzr 

eo'. 

 ਏਿਵਰ ਸ਼ਭ ਜਾਂ ਵਿਯ ਵਿਰਿ ਸ਼ ੂੰ ਚਈ ਏਯੁ। 

 ਪਸਯਿ ਨਰ ੂੰ ਚਈ ਏਯੁ। 

 i/eo ਤਸਡਿ ਐਿਤਯ ਵੱਚ ਯਭ਼ ਦ਼ ਰਸਯ d/ ਸੁਣ ਦ਼ ੂੰ ਬਵਨ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵ/ੀਹਰਟਯ ਫਯਿਏਾਂ ਦ਼ ਵਯਤੋਂ ਏਯੁ. 

 
ਸੂਾਲਣ ਲਈ 
i' eoBk ukjhdk j? 
 ਜਨਵਯਾਂ ਨਾੂੰ  ਛਾਂ ਵੱਚ ਯੱਐੁ ਅਤਿ ਼ਣ ਰਈ ਉਸਨਾਂ ਨਾੂੰ  ਫਸਤ ਯ ਫ਼ ਅਤਿ ਠੂੰ ਡ ਣ਼ ਦ। 

 ਇਸਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਯਿ 11 ਵਜਿ ਤੋਂ ਸ਼ਭ 4 ਵਜਿ ਦਿ ਵਚਏਯ ਏੂੰ ਭ ਨ ਏਯ। 

  ਸ਼ੀ਼ੈੱਡ ਦ਼ ਛੱਤ ਨਾੂੰ  ਯਰ਼ ਨਰ ਢੱਏ ਦ, ਇ ਨਾੂੰ  ਪੀਦ ਯੂੰ ਏਯੁ ਜਾਂ ੁਫਯ ਨਰ ਰਟਯ ਏਯੁ ਤਾਂ ਜੁ ਤਭਨ ੱਟ 

ਏਿ। 

 ਸ਼ੀ਼ੈੱਡ ਵੱਚ ੱਐਿ ਰ ਤਿ ਣ਼ ਦ ਛੜਏਅ ਏਯੁ। 

 nZs dh rowh s/ ;w/A gkDh dk fSVekn eo' ns/ gP{nK B{z mzvk eoB bJh ib ;o'sK ftZu 

BjkT[D bJh b? ikT[. 

 ਇਸਨਾਂ ਨਾੂੰ  ਸਯ ਸ, ਰੁਟ਼ਨ ਵਰ ਫਈ ਰ਼ਭੈਂਟ, ਐਣਜ ਭਸ਼ਯਣ ਅਤਿ ਨਭਏ ਦ। ਇਸਨਾਂ ਨਾੂੰ  ਠੂੰ ਡਿ ਵਿਰਿ ਸ਼ 

ਚਯਉਣ ਰੀ ਏਿ ਜ। 

 g'bNoh xoK ftZu god/ brkU ns/ ;jh jtkdkoh gqdkB eo'. 



ਜ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

 ਦਸਯ ਦਿ ਭੇਂ ਸ਼ਾਆਂ ਨਾੂੰ  ਚਯਉਣ/G'iB d/D s'A ਯਿਜ ਏਯੁ। 


