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 ગેરેજ સરુ�ા તપાસ-યાદી
આગને રોકો તે શ થાય તે પહેલાં અને �ેખમી

કાબ�ન મોનો�ાઇડ (CO) નું ઝેર ફેલાતું અટકાવો!

સરુિ�ત િનકાલના સચૂનો:

ધૂ�પાન સામ�ી સીધી કચરામાં ખાલી કરવાનું ટાળો. િસગારેટના ઠંૂઠા અને રાખ પાણીમાં પહેલા બોળો અને પછી કચરાપેટીમાં િનકાલ 
કરો. ધૂ�પાન સામ�ી, જમે કે િસગારેટના ઠંૂઠાનો ઊંડી અને મજબૂત એશટ�ેમાં િનકાલ કરો.

ચીકાશવાળા અને �ાવક-ભીના ચીથંરાનો ચુ�ત બંધબેસતા ઢાંકણવાળા ધાતુના પા�માં િનકાલ કરો.

બધી િરચાજ� કરી શકાતી અને 9 વો�ની બેટરીઓનો િનકાલ કરતા પહેલાં તેના છેડા પર ટેપ ચોટંાડો. રી�યન ઑફ પીલના બેટરી 
િરસાઇકિલગં �ો�ામ પર માિહતી માટે તેઓનો સંપક�  કરો.

ભિવ�યમાં ન જ�રી અથવા ઉપયોગમાં ન લેવાની �વલનશીલ અને દહનશીલ સામ�ીઓનો અવારનવાર િનકાલ કરો.

સરુિ�ત �ટોરેજ/િર�અુિલગં સચૂનો:
____________________________________________________________________

 �ેખમી માલસામ�ીનો સં�હ ગરમ થવાના, તણખા ઝરવાના, કે આગની �વાળા પકડવાના ¡ોતથી દૂર કરો. 
તેમાં ઇલેિ£�ક મોટરો સામેલ છે, જનેે ચાલુ કે બંધ કરતી વખતે તેમાંથી તણખા ઝરી શકે છે.

 ગેસોિલનનો સં�હ ચુ�તપણે બંધ ઢાંકણવાળા, લેબલ ચોટંાડલેા અને મંજૂર પા�ોમાં કરો. તમે મહ¤મ 30 
લીટરનો જ¥થો સંઘરી શકો છો.

 સાવચેતી રાખો; ઢોળાયેલું ઇંધણ સહેલાઇથી સળગીને આગ લાગવાનું અને ગંભીરતાથી દાઝવાનું કારણ બની શકે 
છે. ઢોળાયેલું બધું ઇંધણ અને �ેખમી પવા�હી તાિ§કાલક સાફ કરી નાખો.

  સાધન મા� ઠંડુ થાય ¨ારે િર©ુઅલ કરો (લૉન મૂવસ�, «ો ¬લોઅસ�, વગેરે).

આ સરુ�ા સચૂનો અનસુરો અને કયા અસરુિ�ત કામો ટાળવા �ેઇએ તે �ણો, પછી ભલે ગેરેજનો 
દરવા�ે ખ�ુલો રાખતા હો:

ગેરેજમાં લાગતી આગ �ે�પટનમાં આગ લાગવાનું #2 કારણ છે. ગેરેજમાં થતા ઘણાં કામો અસરુિ�ત હોય છે અને તે 
આગ લાગવાનું કે CO ઝેર ફેલાવાનું કારણ બની શકે.



 ગેરેજ સરુ�ા તપાસ-યાદી

અસરુિ�ત ��ૃિ�ઓ:

 ગેરેજની અંદર ®ારેય રાંધશો નિહ કે બારબે®ુ ચલાવશો નહી.ં

 ®ારેય �ોપેન કે અ¯ય ઇંધણ બાળતા હીટસ�, એ°લાય¯સીસ કે જનરેટસ�નો ઉપયોગ કરશો નહી.ં

 ગેરેજમાં ®ારેય વાહન, ઇંધણથી ચાલતું એિ¯જન કે મોટર (દા.ત. લૉન મૂવસ�, «ો ¬લોઅસ�) ચલાવશો નહી.ં

 ગેરેજ કે ઘરમાં ®ારેય ધૂ�પાન કરશો નહી;ં ધૂ�પાન કરનારાઓને બહાર ધૂ�પાન કરવા �ો²સાિહત કરો.

 બળી શકતી સામ�ીઓના ઠંૂઠા (દા.ત. વન�પિત, કંૂડાના છોડની સળીઓ) ®ારેય બહાર ફંેકશો નહી.ં

 �ોપેન ગેસ સીિલડંસ�નો સં�હ ®ારેય તમારા ગેરેજ કે ઘરમાં કરશો નહી.ં ધડાકો થઈ શકે છે �ે ગળતર વરાળ 
ઇિ´શન ¡ોતના (દા.ત. ઇલેિ£�કલ સાધન)ના સંપક�માં આવે.

યાદ રાખશો: આગ લાગવાની ઘટના ઘટાડવા, તમા�ં ગેરેજ સાફ અને સઘુડ રાખો.

સરુિ�ત ઇલેિ��કલ સચૂનો:_________________________________________________________________________________

વધારાની સરિકટ્સ, આઉટલેટ્સનું િનરી·ણ અને ઇ¯ ટ̧ૉલ કરવા અને તમારી ઇલેિ£�કલ િસ ટ̧મમાં કોઈ સમારકામો પૂરા કરવા હંમેશા 
લાઇસ¯સધારક કો¯ટ�ા£ર પાસે કામ કરાવો. લાઇસ¯સધારક કો¯ટ�ા£ર શોધવા ઇલેિ£�કલ સે¹ી ઓથોિરટી (ESA) નો સંપક�  કરો.

સરિકટ ઓવરલોડ થતી ટાળો; �ે વધારાના આઉટલેટ્સ, કે સરિકટ્સની જ�ર છે કે કેમ તે િનધા�િરત કરવા લાઇસ¯સધારક કો¯ટ�ા£રની 
સલાહ લો.

એºટે¯શન વાયરો આઉટલેટ વગર જ ેતે િવ�તારોમાં હંગામી ઊ�� પૂરી પાડ ેછે. તેઓની િડઝાઇન લાંબા-ગાળાના ઉપયોગ કે કાયમી 
વાયિરંગને બદલવા માટે કરવામાં આવતી નથી.

તમે પોતાને શૉક લાગવાથી બચાવો; તમારા ગેરેજ સિહત બધાં આઉટડોસ� આઉટલેટ્સ પર �ાઉ¼ ફૉ� સરિકટ ઇ¯ટર½¾સ� (GFCI) 
ઇ¯ ટ̧ૉલ કરો.

�ે ઓ�રો, સાધનો કે ઉપકરણોમાંથી તણખા ઝરે, તે વધારે પડતા ગરમ કે બંધ થાય તો, તેનું °લગ કાઢી નાખો અને તેની તપાસ ડીલર કે 
લાયક એ°લાય¯સ સિવ�સ ટેકિનિશયન પાસે કરાવો.

ઓનસ� મે¯યુઅલમાંની સૂચનાઓ વાંચીને અને અનુસરીને ઇલેિ£�ક વાહનો ચાજ� કરાવો.


