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प्रधान मंत्री 
Prime Minister 

संदेश 

 

  भुझ ेमह जानकय प्रसन्नता हुई है कक याष्ट्रीम आऩदा प्रफंधन प्राधधकयण (एनडीएभए) ने याष्ट्रीम आऩदा 
भोचन फर (एनडीआयएप) के साथ मभरकय “आऩदा मभत्र प्रमिऺण ऩुस्ततका” तैमाय की है। एनडीएभए के 17वें 
तथाऩना ददवस के उऩरक्ष्म भें इस ऩुस्ततका के ववभोचन के मरए िुबकाभनाएं। 
 

आऩदा प्रफंधन भें त्वरयत औय व्मवस्तथत प्रमासों की बूमभका अहभ ् है। प्रबाववतों को तत्कार सहामता 
ऩहंुचाकय जान-भार का कभ-से-कभ नुकसान सुननस्चचत ककमा जा सकता है। 
 

ककसी आऩदा के सभम याहत ऩहंुचाने भें साभुदानमक सकिमता औय जन बागीदायी हभेिा हभायी ताकत यही 
है। फचाव दर के ऩहंुचने से ऩहरे, सुयऺा एवं आऩदा भोचन की प्रकिमा भें जुट जाने वारे तवमंसेववमों मानन कक आऩदा 
मभत्रों की बूमभका 'पतटट रयतऩोंडय' के रूऩ भें अत्मंत भहत्वऩूणट हो जाती है। 
 

इस प्रमिऺण ऩुस्ततका भें आऩदाओ ंसे संफंधधत जानकारयमों तथा फचाव एवं सुयऺा के मरए कौिर-ननदेिों 
को प्रबावी ढंग से प्रततुत ककमा गमा है। भुझ ेववचवास है कक मह ऩुस्ततका आऩदा मभत्रों औय प्रमिऺकों, दोनों के मरए 

राबप्रद होगी। 
 

एनडीएभए औय एनडीआयएप को ऩुस्ततका के प्रकािन औय बववष्ट्म के प्रमासों के मरए हाददटक िुबकाभनाएं। 
 

 

 

 

 

(नरेंद्र मोदी) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ 
Prime Minister 

 

 

 ਨੇਵਾ 
 

ਭਨੰੂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ ਐਲ਼ੁੀ ਵਈ ਵ ਹਏ ਯਾਲ਼ਟਯ ਆਦਾ ਰਫੰਧਨ ਰਦੀਏਯਣ (NDMA) ਤ ਯਾਲ਼ਟਯ ਆਦਾ ਭਚਨ ਫਰ (NDRF) 

ਨਾਰ ਹਭਰ ਏ “ਆਦਾ ਹਭੁੱਤਯ ਹਐਰਾਈ ਹਏਤਾਫ” ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ। NDMA ਦ 17ਲੇਂ ਥਾਨਾ ਹਦਲ ਦ ਭਏ ਤ ਇ ਹਏਤਾਫ 

ਦ ਰਏਾਲ਼ਨ ਰਈ ਲ਼ੁਬ ਲ਼ਬੁ ਏਾਭਨਾਲਾਂ। 
  

ਆਦਾ  ਰਫੰਧਨ ਹਲੁੱ ਚ ਤਲਹਯਤ ਅਤ ਹਲਲਹਥਤ ਏਹਲ਼ਲ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਭਏਾ ਐਾ ਵ। ੀੜਤਾ ਨੰੂ ਜਰਦੀ ਭਦਦ ਦ ਏ ਜਾਨ ਭਾਰ ਦਾ ੁੱ ਟ 

ਨੁਏਾਨ ਹਨਲ਼ਹਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ।  
 

ਹਏ ਲੀ ਆਦਾ ਦ ਭੇਂ ਯਾਵਤ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਾਹਜਏ ਅਤ ਰਏਾਂ ਦੀ ਬਾੀਦਾਯੀ ਵਭਲ਼ਾ ਵੀ ਾਡੀ ਤਾਏਤ ਯਵੀ ਵ। ਫਚਾਲ 

ਦਰ ਦ ਵੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ੁਯਹਐਆ ਅਤ ਆਦਾ ਭਚਨ ਦੀ ਰੀਹਏਯਆ ਹਲੁੱ ਚ ਜੁੁੱ ਟ ਜਾਣ ਲਾਰ ਲ ਲੀ ਜਾਣੀ ਹਏ ਆਦਾ ਹਭਤਯ 

ਦੀ ਬੁਹਭਏਾ “ਪਾਟਯ ਹਯਾਡਯ” ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਤਅੰਤ ਭਵੁੱਤਲੂਯਣ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ।  
 

ਇ ਹਐਰਾਈ ਹਏਤਾਫ ਹਲੁੱ ਚ ਆਦਾ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਜਾਹਣਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਫਚਾਲ ਅਤ ੁਯਹਐਆ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਰਬਲੀ ਢੰ ਨਾਰ 

ਲ਼ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ।  
 

ਭਨੰੂ ਹਲਲ਼ਲਾ ਵ ਹਏ ਇਵ ਹਏਤਾਫ ਆਦਾ ਹਭਤਯਾ ਅਤ ਹਐਰਾਈ ਦਣ ਲਾਰ, ਦਨਾਂ ਰਈ ਰਾਵਲੰਦ ਵਲੀ। NDMA ਅਤ NDRF 

ਨੰੂ ਹਏਤਾਫ ਦ ਰਏਾਲ਼ਨ ਅਤ ਬਹਲਐ ਦ ਏਹਲ਼ਲ਼ਾਂ ਰਈ ਤਹਵ ਹਦਰ  ਲ਼ੁਬ ਏਾਭਨਾਲਾਂ।  
 

 

                XXX 

(ਨਯੇਂਦਯ ਭਦੀ) 
  



 

 

 

 

 

 

संदेश 

 

भुझ ेयाष्ट्रीम आऩदा प्रफंधन प्राधधकयण (NDMA) द्वाया ननमभटत 'आऩदा मभत्र प्रमिऺण ऩुस्ततका' देि को 
सभवऩटत कयने भें अत्मंत हर्ट की अनुबूनत हो यही है आऩदा प्रफंधन प्रमासों का भुख्म उद्देचम ककसी बी आऩदा से 

प्रत्मऺ एवं अप्रत्मऺ तौय से प्रबाववत हय ऺेत्र भें भानवीम सहामता ऩहंुचाना है कई फाय, फचाव दर के आने तक 

सभुदाम को तवम ंआऩदा प्रनतकिमा भें काभ कयना ऩड़ता है। भहत्वऩूणट मह है कक न केवर साभुदानमक ततय ऩय 

ऺभताओ ंको भजफूत ककमा जाए, उनका ननभाटण ककमा जाए औय सभम ऩय ककसी बी आऩदा का जवाफ देन ेभें सऺभ 

फनामा जाए। इस फात का ध्मान यखते हुए NDMA ने आऩदा मभत्र कामटिभ का ननभाटण ककमा है। इस कामटिभ के 

तहत साभुदानमक तवमंसेवकों को प्रमिक्षऺत कय आऩदा प्रफंधन के ऺेत्र भें भहत्वऩूणट जानकायी औय एक िस्ततिारी 
ऩेिवेय प्रमिऺण मभरेगा। 

मह ऩुस्ततका साभुदानमक आऩदा प्रफंधन के ऺेत्र भें आऩदा मभत्र तवमंसेवकों को आधुननक तकनीक से रैस 

व्मवस्तथत प्रमिऺण देने भें सहमोगी साबफत होगी।  मह ऩुस्ततका आऩदा से होने वार ेनुकसान को कभ कयने के सुदृढ़ 

प्रमास को औय सितत कयेगी एवं देि के हय नागरयक भें ऩयतऩय सहमोग की बावना जागतृ कयेगी भुझ ेआिा है कक 

देि के मुवा अऩने आसऩास के ऺेत्र को सुयक्षऺत यखने भें कदभ से कदभ मभराकय साथ चरेंगे औय देि के ननभाटण भें 
सहमोगी फनेंगे।  

बायत आऩदा प्रफंधन के ऺेत्र भें सितत तो हुआ ही है, साथ ही, ववचव भें आऩदा प्रफंधन के ऺेत्र भें एक 

भहत्वऩूणट तथान यखता है। मह आऩदा मभत्र प्रमिऺण ऩुस्ततका हभाये सहमोगी देि भें बी ऐसे कामटिभों को फनान ेके 

मरए पे्ररयत कयेगी औय वैस्चवक ततय ऩय साभुदानमक आधारयत आऩदा प्रफंधन को भजफूत कयने भें सहमोगी होगी। 

भुझ ेआिा है कक मह ऩुस्ततका हभाये आऩदा मभत्रों को उधचत प्रमिऺण एवं भागटदिटन देगी।  

हार्दिक शुभकामनाओं सर्हत।  

 

 

 

 

 

 

 

x`g ea=h 

,ao  

lgdkfjrk ea=h 

Hkkjr ljdkj 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ਨੇਵਾ 

 

ਭੈਂ, ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ NDMA ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ 'ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਹਐਰਾਈ ਫੁੁੱ ਏਰਟ' ਦਲ਼ ਨੰੂ ਭਯਹਤ 

ਏਯਦ ਵ ਫਵਤੁ ਐੁਲ਼ੀ ਭਹਵੂ ਏਯ ਹਯਵਾ ਵਾਂ। ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਮਤਨਾਂ ਦਾ ਭੁੁੱ ਐ  ਉਦਲ਼ ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਤੋਂ ਹੁੱ ਧ ਅਤ ਅਹੁੱ ਧ ਤਯ 

'ਤ ਰਬਾਹਲਤ ਵਯ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਭਾਨਲਤਾਲਾਦੀ ਵਾਇਤਾ ਨੰੂ ਵੁੰ ਚਾਉਣਾ ਵ। ਏਈ ਲਾਯ ਫਚਾਅ ਟੀਭ ਦ ਆਉਣ ਤੁੱ ਏ ਬਾਈਚਾਯ ਨੰੂ 

ਆ ਵੀ ਆਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਹਲੁੱ ਚ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵ। ਭਹਵੁੱ ਤਲਯੂਨ ੁੱਰ ਇਵ ਵ ਹਏ ਹਯ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ੁੱਧਯ 'ਤ 
ਭਯੁੱਥਾਲਾਂ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣਾ ੋਂ ਉਵਨਾੰ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨਾ ਅਤ ਭੇਂ ਹਯ ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਭਯੁੱਥ  

ਫਣਾਉਣਾ ਵ। ਇ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯਐਹਦਆਂ NDMA ਨੇ ਆਦਾ ਹਭੁੱਤਯ ਰਯਾਭ ਫਣਾਇਆ ਵ। ਇ ਰਯਾਭ ਦ ਤਹਵਤ 

ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀਭਤੀ ਹਆਨ ਅਤ ਇੁੱਏ ਲ਼ਏਤੀਾਰੀ ਲ਼ਲਯ ਹਐਰਾਈ ਹਭਰੀ।  
 

ਇਵ ਹਏਤਾਫ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਆਧੁਹਨਏ ਤਏਨੀਏ ਨਾਰ 

ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਹਐਰਾਈ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦਾਯ ਾਫਤ ਵਲੀ। ਇਵ ਹਏਤਾਫ ਆਤਾਂ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰ  ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ 

ਟਾਉਣ ਰਈ ਭਜਫੁਤ ਮਤਨਾਂ ਨੰੂ ਵਯ ਤਾਏਤਲਯ ਏਯਾ ਅਤ ਦਲ਼ ਦ ਵਯਏ ਨਾਹਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆੀ ਹਵਮ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਦਾ 
ਏਯਾ। ਭੈਂ ਆ ਏਯਦਾ ਵਾਂ ਹਏ ਦਲ਼ ਦ ਨ ਜਲਾਨ ਆਣ ਆਰ -ਦੁਆਰ ਦ  ਐਤਯ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏਦਭ -ਦਯ-ਏ ਦਭ 

ਚੁੱਰਣ ਅਤ ਦਲ਼ ਦ ਹਨਯਭਾਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਵਭ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਣ।  
 

ਬਾਯਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਤਾਏਤਲਯ ਤਾਂ ਵਇਆ ਵੀ ਵ ਨਾਰ ਵੀ ਦੁਹਨਆ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦ ਐਤਯ 

ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਭਹਵੁੱਤਲੂਯਨ ਥਾਨ ਲੀ ਹਯੁੱ ਐਦਾ ਵ। ਇਵ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਹਐਰਾਈ ੁਹਤਏਾ ਾਡ ਬਾਈਲਾਰ ਦਲ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੀ ਅਹਜਵ 
ਰਯਾਭ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਹਯਤ ਏਯੀ ਅਤ ਹਲਲ਼ਲ ੁੱਧਯ 'ਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਅਧਾਯਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ 

ਭਦਦਾਯ ਵਲੀ।  
 

ਭਨੰੂ ਉਭੀਦ ਵ ਹਏ ਇਵ ਹਏਤਾਫ ਾਡ ਆਦਾ ਹਭੁੱਤਯਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਹਐਰਾਈ ਅਤ ਹਦਲ਼ਾ ਦਲੀ।  
 

ਲ਼ ਬਏਾਭਨਾਲਾਂ ਮਵਤ 

                    XXX 

              (ਅਮਭਤ ਲ਼ਾਵ) 

ਰਮਵ ਭੰਤਯੀ 
ਅਤੇ 

ਮਵਏਾਯਤਾ ਭੰਤਯੀ 
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Preface 

The Community, often, has to play the role of the first responder in case of any disaster or emergency. 

Thus, a trained community would always be in a better position to help itself and others in the initial hours 

of the occurrence of any disaster, before any government machinery and support reaches or outside help 

gets galvanized. Also, volunteerism can successfully contribute towards effective response in disasters 

expanding the scope of community-based efforts  

To develop the capacity and skills of the community so that they can deal with disasters more 

pragmatically. NDMA has formulated the "Aapda Mitra" scheme - A scheme for Training of Community 

Volunteers in Disaster Response which aims to provide the community volunteers with skills required in 

the aftermath of a disaster and save precious lives in their area.  

The 'Handbook for Aapda Mitra' to serve as an essential resource material for standardizing the training 

modules for Aapda Mitra volunteers, enhance the understanding of various disasters and learn lifesaving 

techniques helpful in responding to disasters.  

We would like to thank NDRF for extending the technical support for this handbook.  

We hope this handbook will help the Aapda Mitre volunteers and trainers in their efforts and initiatives 

towards building a disaster-resilient society, as a whole.  

With Best Wishes,  
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ਰਤਾਲਨਾ 

ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਜਾਂ ਭਯਜੈਂੀ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਅਏਯ ਏਹਭਊਹਨਟੀ/ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਭਢੁਰੀ ਰਤੀਹਏਰਆ ਦਣ ਲਾਰ  ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ 
ਹਨਬਾਉਣੀ ੈਂਦੀ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਹਏ ਏਈ ਲੀ ਯਏਾਯੀ ਭਲ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਵਾਇਤਾ ਵੁੰ ਚ ਜਾਲ ਜਾਂ ਫਾਵਯੋਂ ਭਦਦ ਹਭਰ ਜਾਲ, 
ਇੁੱਏ ਹੁੱ ਹਐਅਤ ਬਾਈਚਾਯਾ ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਦ ਲਾਯਨ ਦ ਲ਼ਯੁੂਆਤੀ ੰਹਟਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣੀ ਅਤ ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ 

ਵਭਲ਼ਾਂ ਹਫਵਤਯ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਲਰੰਟੀਅਯਲਾਦ /ਲ ਲਾ ਲੀ ਆਤ ਰਫੰਧ ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਰਬਾਲੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਦਣ 

ਹਲੁੱ ਚ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ਮਦਾਨ ਾ ਏਦੀ ਵ। 
 

ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਅਤ ਵੁਨਯ ਨੰੂ ਹਲਏਤ ਏਯਨ ਰਈ NDMA ਨੇ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਰਈ "ਆਦਾ 
ਹਭੁੱ ਤਯ” ਹਏਭ ਹਤਆਯ ਹਏਤੀ ਵ ਹਜ ਦਾ ਉਦਲ਼ ਹਏਭਊਹਏਟੀ ਆਧਾਹਯਤ ਮਤਨਾਂ ਦ ਦਾਇਯ ਦਾ ਹਲਤਾਯ ਏਯਨ ਰਈ ਹਡਜ਼ਾਟਯ 

ਹਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਆਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰੜੀਂਦ ਵਨੁਯ ਰਦਨ ਏਯਨਾ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 

ਏੀਭਤੀ ਜਾਨਾਂ ਫਚਾਉਣਾ ਵ, ਤਾਂ ਜ ਉਵ ਆਤਾਂ ਨਾਰ ਲਧਯ ਹਲਵਾਯਏਤਾ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠ ਏਣ।  
 

“ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ” ਵੈਂਡਫੁਏ ਆਦਾ ਹਭੁੱਤਯ ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਰਈ ਹਐਰਾਈ ਭਾਹਡਊਰ ਨੰੂ ਹਆਯੀ ਫਣਾਉਣ, ਲੁੱ ਐਲੁੱ ਐ ਆਤਾਂ ਦੀ 
ਭਝ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਅਤ ਜੀਲਨ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਆਤਾਂ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦਾਯ ਤਏਨੀਏਾਂ ਹਐਾਉਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਜ਼ਯੂਯੀ 
ਯਤ ਭੁੱਯੀ ਲਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯੀ ।  
 

ਅੀਂ ਇ ਵੈਂਡਫੁਏ ਰਈ ਤਏਹਨਏੀ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਨਯ ਰਈ NDRF ਦਾ ਧੰਨਲਾਦ ਏਯਦ ਵਾਂ।  
 

ਅੀਂ ਉਭੀਦ ਏਯਦ ਵਾਂ ਹਏ ਇਵ ਵੈਂਡਫੁਏ ਭੁੁੱ ਚ ਤਯ 'ਤ ਇੁੱਏ ਆਤ -ਰਚ ਏੀਰਾ ਭਾਜ ਫਣਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ 
ਅਤ ਟਰਨਯਾਂ ਨੰੂ ਉਵਨਾਂ ਦ ਮਤਨਾਂ ਅਤ ਹਵਰਏਦਭੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯੀ ।  
 
ਲ਼ੁਬਏਾਭਨਾਲਾਂ 
 

----------------------------------------------------        ----------------------------       ------------------------- 
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It is a matter of great pleasure and honour that National Disaster Response Force Academy (NDRFA) has 

prepared a comprehensive handbook designed specifically for the Aapda-mitra training modules. The 

handbook has been prepared to enhance the understanding of various disaster in their area and obtaining  

basic lifesaving techniques and skills included in National and International training modules. These skills 

will further strengthen the capacity of Aapda-mitra volunteers in assessing the community‟s needs for first 

response to any disasters in their area. 

We all are aware of hazards and vulnerability profile of Country. Majority of land and depopulation in 

India are prone to multiple natural and human induced disasters Communities in these vulnerable areas are 

always at risk. The emphasis laid on the disaster risk reduction and the disaster resilience of the 

communities by the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction-SFDRR (2015-2030), can only be 

achieved through empowerment of the communities. Thus, the endeavor is to share knowledge and train 

the community volunteers of the Aapda-mitra so that they obtain necessary knowledge and skills to 

strengthen the capacity of community through awareness thereby, reducing the risks of any disasters. 

I am pleased to place on record my sincere appreciation to Shri Pankaj Kumar, Commandant (Trg) and his 

team of instructors who have prepared this Aapda-mitra handbook. This handbook has been prepared on 

various disasters and skills and updates have been taken from various reliable websites, Brady reference 

book and PEER Instructor‟s guide. There was a need to prepare an updated and comprehensive handbook 

for conducting different training modules for the Aapda-mitra volunteers so as to standardize their training. 

I am sure this handbook will be of immense value to Aapda-mitra volunteers in obtaining the requisite 

knowledge and skills needs to make the community truly resilient for any disaster risks. 

 

 

 

(S N PRADHAN), IPS 

(DIRECTOR GENERAL, NDRF)  



 

 

ਭ ਐਫੰਧ 

 

 

 

 

 

 
 
ਇਵ ਫਵੁਤ ਐੁਲ਼ੀ ਅਤ ਨਭਾਨ ਲਾਰੀ ੁੱਰ ਵ ਹਏ ਨੈਲ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪਯ )ਨ.ਡੀ.ਆਯ.ਪ. (ਨੇ  ਹਲਲ਼ ਤਯ 'ਤ 
ਆਦਾ ਹਭੁੱਤਯ ਹਐਰਾਈ ਭਾਹਡਊਰਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਹਲਆਏ ਹਏਤਾਫ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ। ਇ ਵੈਂਡਫੁਏ ਨੰੂ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਐ-

ਲੁੱ ਐ ਆਤਾਂ ਫਾਯ ਭਝ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਅਤ ਯਾਲ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੰਤਯਯਾਲ਼ਟਯੀ ਹਐਰਾਈ ਭਾਹਡਊਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਭਰ ਫੁਹਨਆਦੀ ਜੀਲਨ 

ਫਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤੁੱ ਏਨੀਏਾਂ ਅਤ ਵੁਨਯਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। ਇਵ ਵਨੁਯ ਆਦਾ -ਹਭੁੱ ਤਯ volunteer ਦੀ 
ਆਣ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਦੀ ਹਵਰੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਦਾ ਭਰੁਾਂਤਣ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣੀ 
ਭਯੁੱਥਾ ਨੰੂ ਵਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਾ।  
 

ਅੀਂ ਾਯ ਦ ਦ ਐਤਹਯਆਂ ਅਤ ਏਭਜ਼ਯੀ ਦ ਰਪਾਈਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਾਂ। ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਜ਼ਭੀਨ ਅਤ ਆਫਾਦੀ ਫਵੁਤ 

ਾਯੀਆਂ ਏਦੁਯਤੀ ਅਤ ਭਾਨਲੀ ਆਤਾਂ ਦਾ ਹਲ਼ਏਾਯ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਏਭਜ਼ਯ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਬਾਈਚਾਯਾ ਵਭਲ਼ਾ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਆਤ ਜਐਭ ਟਾਉਣ ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀਆਂ ਦੀ ਆਤ ਰਚਏੀਰਣ 'ਤ ਜ ਜ਼ਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਆ ਵ, (ਨਡਾਈ ਪਯਭਲਯਏ ਪਾਯ 

ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਏ ਹਯਡਏਲ਼ਨ  ) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030 ਦੁਆਯਾ ਆਤ ਦ ਜਐਭ 

ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਅਤ ੀੜਤ ਰਏਾਂ ਦਾ ਆਪਤ ਨੰੂ ਝੁੱਰਣ ਤ ਜ ਜਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਆ ਵ, ਉਵ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦ ਲ਼ਏਤੀਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਵੀ 
ਵਾਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ, ਇਵ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਦ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਹਆਨ ਾਂਝਾ ਏਯਨ ਅਤ ਹਐਰਾਈ 

ਦਣ ਦਾ ਇੁੱਏ ਮਤਨ ਵ ਤਾਂ ਜ ਉਵ ਜਾਯੂਏਤਾ ਦੁਆਯਾ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਆਨ ਅਤ ਵਨੁਯ 

ਰਾਤ ਏਯ ਏਣ, ਹਜ ਨਾਰ ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਦ ਐਤਯ ਨੰੂ ਟਾਇਆ ਜਾ ਏ।  
ਭਨੰੂ, ਲ਼ਰੀ ੰਏਜ ਏੁਭਾਯ, ਏਭਾਂਡੈਂਟ )ਹਐਰਾਈ (ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਹਐਅਏਾਂ (Instructor) ਦੀ ਟੀਭ ਦੀ ਹਦਰੋਂ  ਰਸੰ਼ਾ ਏਯਦ ਵ ਐੁਸ਼ੀ ਵ 
ਯਵੀ ਵ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਨੰੂ ਹਤਆਯ ਏੀਤਾ ਵ। ਇਵ ਵਡਫੁੁੱ ਏ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਬਯਮ  ਲੈੱਫਾਈਟਾਂ, ਫਰਡੀ ਵਲਾਰਾ 
ਹਏਤਾਫ (Brandy Reference Book) ਅਤ ੀਯ ਇੰਟਰਏਟਯਜ਼ ਾਈਡ )PEER Instructor Guide) ਤੋਂ ਅੁੱਡਟ ਰ  ਏ ਲੁੱ ਐ-

ਲੁੱ ਐ ਆਤਾਂ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦ ਵੁਨਯਾਂ 'ਤ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਵ । ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਅੁੱਡਹਟਡ ਅਤ 
ਹਲਆਏ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਅਤ ਲੁੱਐ-ਲੁੱ ਐ ਹਐਰਾਈ ਭ ਭਹਡਊਰ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ੀ ਤਾਂ ਜ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਨੰੂ 

ਹਭਆਯੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਏ। ਭਨੰੂ ਮਏੀਨ ਵ ਹਏ ਇਵ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਰੜੀਂਦਾ ਹਆਨ ਰਾਤ ਏਯਨ ਅਤ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ 
ਰਈ ਫਵੁਤ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵਲੀ। ਜ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਨੰੂ ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਦ ਜਐਭਾਂ ਨੰੂ ੁੱਚਭੁੁੱ ਚ ਝੁੱਰਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਵ। 
 

                   XXX 

   (. ਨ. ਰਧਾਨ) ਆਈ.ੀ..  

                                 (ਡਾਇਯਏਟਯ ਜਨਯਰ, ਨ.ਡੀ.ਆਯ.ਪ) 
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The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 outlines seven clear targets and 

four priorities for action to prevent new, and reduce existing disaster risk; (i) Understanding disaster 

risk;(ii) Strengthening disaster risk governance to manage disaster risk; (iii) Investing in disaster reduction 

for resilience and;(iv) Enhancing disaster preparedness for effective response, and to "Build Back Better” 

in recovery, rehabilitation and reconstruction. 

It aimed to achieve the substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods and health and 

in the economic, physical, social, cultural and environmental assets of persons, businesses, communities 

and countries. There cannot be a sustained Disaster Risk Reduction without any meaningful participation 

from the community itself. The community is the first responder in any incident, more so, in case of 

disasters striking the area. A trained and aware community would be in a position to help itself and the 

others in the Golden hour, thereby minimizing the casualties, in addition to reducing the impact of disasters 

by incorporation mitigatory measures in advance. 

It was with this backdrop, the NDMA took up the pilot project to trading the Community 

volunteers. With encouraging results from the project, now NDRF has been given the responsibility to 

trading the Aapda-mitra and equip them with the basic knowledge and skills to assess their DRR needs and 

help themselves in the times of need till the arrival of the specialist responders. Analysing this important 

perspective, the handbook has put special emphasis on capacity building of community volunteers through 

knowledge and skills in disasters preparedness. 

This handbook is the outcomes of participatory approach involving group of expert instructors of 

NDRFA who made it trainee-centric by involving pictures and diagrams for more clarity. This handbook 

contains all the details that are required by trainers and trainees and will help in the preparing Aapda-mitra 

volunteers by disseminating the knowledge about different disasters and various mitigatory measures to 

reduce their risks. All efforts have been made to include each and every concurrent details which may help 

the community to perform the role of the first responder. I am sure that this handbook will serve its 

purpose well for which it is prepared. 

This handbook is written in simple language and concepts are explained with suitable diagram and 

figures. I take this opportunity to express my deep appreciation to the commitment of team of instructors 

who extended their willing contributions, expertise and put in endless hours of work for preparaing this 

handbook. 

While utmost care was taken with dedicated efforts in compiling this handbook, there is always scope for 

improvement because of its dynamic nature. Updates shall be incorporated in revised version. I hope this 

handbook will help the volunteers as well as the NDRF instructors in their efforts and initiatives towards 

building a disaster resilient society. Suggestions and comments are always needed and will be welcomed. 

 

 

 

Director 

(NDRF Academy, Nagpur) 
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ਨਡਾਈ ਪਯਭਲਯਏ ਪਾਯ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਏ ਹਯਡਏਲ਼ਨ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-

2030, ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਆਤਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਅਤ ਭਜੂਦਾ ਆਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਯ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਦੀ ਏਾਯਲਾਈ ਰਈ ੁੱਤ ਟੀਹਚਆ ਂਅਤ ਚਾਯ ਤਯਜੀਵਾਂ ਦੀ 
ਯੂਯਐਾ ਹਦੰਦਾ ਵ: (i) ਆਤ ਦ ਜਐਭ ਨੰੂ ਭਝਣਾ  (ii) ਆਤ ਦ ਜਐਭ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯਰ ਰਈ ਆਤ ਲ਼ਾਨ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ (iii) 

ਰਚਏੀਰਨ ਰਈ ਆਤਾਂ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਹਲੁੱਚ ਹਨਲਲ਼ ਅਤ (iv) ਰਬਾਲੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਹਯਏਲਯੀ, ੁਨਯਲਾ ਅਤ ੁਨਯ ਹਨਯਭਾਣ 

ਦਯਾਨ ਹਫਵਤਯ ੁਨਯ ਹਨਯਭਾਣ (Build Back Better) ਰਈ ਤਫਾਵੀ ਤੋਂ ਫਚਾਉ ਤੋਂ ਫਚਾ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ। 
ਇ ਦਾ ਉਦਸ਼, ਜੀਲਨ, ਯਜ਼ੀ -ਯਟੀ ਅਤ ਹਵਤ ਹਲੁੱਚ ਅਤ ਹਲਅਏਤੀਆਂ , ਏਾਯਫਾਯਾਂ, ਭੁਦਾਇਆਂ ਅਤ ਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਯਹਥਏ, ਬਹਤਏ, 

ਭਾਹਜਏ, ੁੱ ਹਬਆਚਾਯਏ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣਏ ੰਦਾ ਹਲੁੱਚ ਤਫਾਵੀ ਦ ਜਐਭਾਂ ਅਤ ਨੁਏਾਨ ਹਲੁੱਚ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਏਭੀ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ੀ। 
ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਹਏ ਲੀ ਅਯਥਯੂਨ ਬਾੀਦਾਯੀ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ ਤਫਾਵੀ ਦ ਜਐਭ ਹਲੁੱਚ ਇੁੱਏ ਹਥਯ ਏਭੀ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਇਵ ਬਾਈਚਾਯਾ 
ਹਏ ਲੀ ਟਨਾ ਹਲੁੱਚ ਬ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਜਲਾਫ ਦਣ ਲਾਰਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਹਹਐਅਤ ਅਤ ਜਾਯੂਏ ਭੁਦਾਇ ਨੁਹਵਯੀ ੰਟ ਹਲੁੱਚ ਆਣੀ ਅਤ 
ਦੂਹਜਆ ਂਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱਚ ਵਲਾ ਹਜ ਨਾਰ ਅਾਊ ਹਨਲਾਯਏ ਉਾਲਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਏ ਤਫਾਵੀ ਦ ਰਬਾਲ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਦ 
ਨਾਰ-ਨਾਰ ਨਾਭ ਭਤਾਂ ਹਲੁੱਚ ਲੀ ਏਭੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 

ਇ ਹਛਏੜ ਦੀ ਆੜ ਹਲੁੱਚ NDMA ਨੇ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਹਐਰਾਈ ਦਣ ਰਈ ਇਵ ਾਇਰਟ ਰਜਏਟ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯ ਏੀਤਾ 
ੀ। ਇ ਰਜਏਟ ਦ ਉਤਸ਼ਾਵਜਨਏ ਨਤੀਹਜਆਂ ਨਾਰ ਵੁਣ NDRF ਨੰੂ ਆਦਾ-ਹਭੁੱ ਤਯ  ਂ ਨੰੂ ਹਐਰਾਈ ਦਣ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ  DRR ਦੀਆ ਂਰੜਾਂ 
ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ ਫੁਹਨਆਦੀ ਹਆਨ ਅਤ ਵੁਨਯ ਨਾਰ ਰ ਏਯਨ ਦੀ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀ ਹਦੁੱਤੀ ਈ ਵ। । ਇ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਹਲਚਾਯ -ਲਟਾਂਦਯ 

ਦਾ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਦ ਵ ਵਡਫੁੁੱ ਏ ਨੇ ਆਤ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਹਲੁੱਚ ਹਆਨ ਅਤ ਵੁਨਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਾਰਯਟੀਯਾਂ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਲਧਾਉਣ 

'ਤ ਐਾ ਜ਼ਯ ਹਦੁੱਤਾ ਵ। 
ਇਵ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ NDRFA ਦ ਭਾਵਯ ਇੰਟਰਏਟਯਾਂ ਦ ਭੂਵ ਦੀ ਬਾੀਦਾਯੀ ਲਾਰੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵ। ਹਜ ਨੇ ਇ ਨੰੂ 

ਹਹਐਆਯਥੀ -ਹਚੁੱ ਤਯ ਫਣਾਇਆ ਵ  ਹਜ ਨੇ ਵਯ ਲਧਯ ੰਜੀਦੀ ਰਈ ਤਲੀਯਾਂ ਅਤ ਹਚੁੱ ਤਯਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਏ ਇ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਹਲੁੱਚ ਉਵ ਾਯ 
ਲਯਲ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤ ਵਨ ਜ ਟਰਨਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰੜੀਂਦ ਵਨ ਅਤ ਹਤਆਯੀ ਹਲੁੱਚ ਭਦਦ ਏਯਨ। ਆਦਾ–ਹਭੁੱ ਤਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾ ਨੰੂ ਲੁੱਐ -ਲੁੱਐ ਆਤਾਂ 

ਫਾਯ ਹਆਨ ਦਾ ਰਾਯ ਏਯਏ ਵਯ ਭਏਾਰੀ  ਲਯਹਲਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਏ ਬਾਈਚਾਯ ਨੰੂ ਹਵਰ  ਜਲਾਫ ਦਣ ਲਾਰ  ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਣ ਰਈ 

ਰਹਯਤ ਏਯ ਏਦਾ ਵ।  
ਭਨੰੂ ਮਏੀਨ ਵ ਹਏ ਇਵ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਹਜ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਈ ਵ ਆਈ ਉਵ ਭਏਦ ਯੂਾ ਏਯੀ। ਇਵ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਯਰ ਬਾਸ਼ਾ 

ਹਲੁੱਚ ਹਰਐੀ ਈ ਵ ਅਤ ੰਏਰਾਂ ਨੰੂ ਢੁਏਲੇਂ ਹਚੁੱ ਤਯ ਅਤ ਅੰਏਹੜਆ ਂਨਾਰ ਭਝਾਇਆ ਹਆ ਵ। ਭੈਂ ਇੰਟਰਏਟਯਾਂ ਦੀ ਟੀਭ ਦੀ ਲਚਨਫੁੱਧਤਾ 
ਰਈ ਆਈ ਡੂੰ ੀ ਰਸੰ਼ਾ ਰਟ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਰੈਂਦਾ ਵਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਨੰੂ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਰਈ ਭਵੁਾਯਤ ਅਤ ਏੰਭ ਦ ਫਅੰਤ ੰਹਟਆ ਂ

ਹਲੁੱਚ ਆਈ ਮਦਾਨ ਹਦੁੱਤਾ ਵ। ਇ ਵਡਫੁੁੱ ਏ ਨੰੂ ਏੰਾਇਰ ਏਯਨ ਹਲੁੱਚ ਭਯਹਤ ਮਤਨਾਂ ਦ ਨਾਰ ਫਵੁਤ ਹਧਆਨ ਹਦੁੱਤਾ ਹਆ ਵ। ਇ ਦ 
ਤੀਸ਼ੀਰ ੁਬਾਅ ਦ ਏਾਯਨ ਵਭਸ਼ਾ ੁਧਾਯ ਦੀ ੰੁਜਾਇਸ਼ ਯਹਵੰਦੀ ਵ। ਉਭੀਦ ਵ ਹਏ ਇਵ ਵੈਂਡਫੁੁੱ ਏ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਅਤ NDRF ਦ ਇੰਟਰਏਟਯਾਂ ਦੀ 
ਇੁੱਏ ਤਫਾਵੀ ਰਤੀਯਧੀ ਭਾਜ ਦੀ ਉਾਯੀ ਹਲੁੱਚ ਉਵਨਾਂ ਦ ਮਤਨਾਂ ਅਤ ਹਵਰਏਦਭੀਆਂ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱਚ ਭਦਦ ਏਯੀ । ਝੁਾਅ ਅਤ ਹਟੁੱਣੀਆ ਂ

ਦੀ ਵਭਸ਼ਾ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦਾ ਆੁਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 
            

          XXX 

                 ਡਾਇਯੇਏਟਯ 
    (ਨ.ਡੀ.ਆਯ.ਪ, ਨਾੁਯ) 
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ਾਠ - 1 
ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਦੀਆ ਂਫ ਮਨਆਦੀ ਧਾਯਨਾਲਾਂ 

Basic Concepts of Disaster Management 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵਲ: 
► ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਚੁੱਏਯ ਦੀ ਹਲਆਹਐਆ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
► ਆਤ ਦੀਆਂ ਹਏਭਾਂ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
► ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਨੀਤੀ ਪਾਂਚ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
► ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੁੱਧਯ 'ਤ ੰਥਾਤ ਹਲਧੀ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
► ਟਨਾ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
► ਆਤ ਰਫੰਧਨ 'ਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਯਣਨ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
 
ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ੰਮੁਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਆਤ ਇੁੱਏ ਭਾਜ ਜਾਂ ਭਾਜ ਦ ਏੰਭਏਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ੰਬੀਯ ਯੁਏਾਲਟ ਵ, ਹਜ 
ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਆਏ ਭਨੁੁੱ ਐੀ, ਬਹਤਏੀ, ਆਯਹਥਏ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣਏ ਰਬਾਲ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਜ ਰਬਾਹਲਤ ਬਾਈਚਾਯ ਜਾਂ 
ਭਾਜ ਦੀ ਆਣ ਯਤਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾਰ ਇ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਵੁੰ ਦ ਵਨ।  
ਆਤ ਰਫੰਧਨ, ਆਤ ਦ ਭੇਂ ਆਤ ਦ ਭਨੁੁੱ ਐੀ, ਬਹਤਏੀ, ਆਯਹਥਏ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣਏ ਰਬਾਲਾਂ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠਣਾ ਵ, 
ਇਵ ਇ ੁੱਰ ਦੀ ਰਹਏਹਯਆ ਵ ਹਏ ਅੀਂ "ਲੁੱਡੀਆਂ ਅਪਰਤਾਲਾਂ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਰਈ ਹਏਲੇਂ ਹਤਆਯੀ ਏਯਦ ਵਾਂ, 
ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਏਯਦ ਵਾਂ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੱ ਐਦ ਵਾਂ"। ਵਾਰਾਂਹਏ ਆਤਾਂ ਅਏਯ ਏੁਦਯਤੀ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਯ ਆਤਾਂ 
ਦਾ ਭੂਰ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਇੰਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਪਡਯਸ਼ਨ ਆ ਯੈੱਡ ਏਯਾ ਅਤ ਯੈੱਡ ਏਰੀੈਂਟ ਾਇਟੀਜ਼ ਦ 
ਅਨੁਾਯ, ਇੁੱਏ ਆਤ ਉਦੋਂ ਲਾਯਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ਖ਼ਤਯਾ ਏਭਜ਼ਯ ਰਏਾਂ 'ਤ ਰਬਾਲ ਾਉਂਦਾ ਵ। ਖ਼ਤਯਾ, ਖ਼ਤਯ 
ਰਤੀ ੰਲਦਨਲ਼ੀਰਤਾ ਅਤ ਤਫਾਵੀ  ਦ ੰਬਾਲੀ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਨਤੀਹਜਆਂ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥਾ ਦ ੁਭਰ ਦ 
ਨਤੀਜ ਲੁੱਜੋਂ ਵੀ ਆਤਾਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਇੰਟਯਨੈਸ਼ਨਰ ਪਡਯਸ਼ਨ ਆ ਯੈੱਡ ਏਯਾ ਅਤ ਯੈੱਡ ਏਰੀੈਂਟ ਾਇਟੀਜ਼, ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਨੰੂ ੰਏਟਏਾਰੀਨ 
ਹਥਤੀਆਂ ਦ ਾਯ ਭਾਨਲਤਾਲਾਦੀ ਹਵਰੂਆਂ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠਣ ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਤਫਾਵੀ ਦ ਰਬਾਲ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ 
ਹਤਆਯੀ, ਜਲਾਫ ਅਤ ਹਯਏਲਯੀ ਰਈ ਯਤਾਂ ਅਤ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆਂ ਦ ੰਠਨ ਅਤ ਰਫੰਧਨ ਲੁੱਜੋਂ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏਯਦੀ 
ਵ।  
ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਚਿੱ ਏਯ (Disaster Management Cycle):  
ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਚੁੱਏਯ ਇੁੱਏ ਆਭ ਸ਼ਫਦਾਲਰੀ ਵ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ, ਤਥਾਵੀ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਯਏਥਾਭ, ਹਨਾਯ ਅਤ ਹਤਆਯੀ 
(Prevention, Mitigation and Preparedness) ਅਤ ਆਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਲਾਫ, ਐਜ਼ ਅਤ ਫਚਾਅ, ਯਾਵਤ, 
ੁਨਯ ਹਨਯਭਾਣ ਅਤ ੁਨਯਲਾ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਭਤ ਆਤਾਂ ਦੀ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਅਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਦ ਾਯ ਹਵਰ ੂ
ਸ਼ਾਭਰ  ਵੁੰ ਦ ਵਨ । ਇਵ ਆਤਾਂ ਦ ਜਐਭਾਂ ਅਤ ਨਤੀਹਜਆਂ ਦਲਾਂ ਦ ਰਫੰਧਨ ਦਯਲ਼ਾਉਂਦਾ ਵ। 
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ਆਫ਼ਤ ਜਐਭ ਭ ਰਾਂਏਣ (Disaster Risk Assessment):  
ਆਤ ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਉਵਨਾਂ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦੀ ਇੁੱਏ ਬਾੀਦਾਯੀ ਰਹਏਹਯਆ ਵ ਜ ਬਾਈਚਾਹਯਆਂ, 
ਉਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) ਆਂ ਅਤ ਭਯੁੱਥਾਲਾਂ ਨੰੂ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾਉਂਦ ਵਨ। 

 
Fig. 1.1 Disaster Management Cycle 

ਐਤਯ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦੁਆਯਾ, ਲਾਯਨ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਅਤ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਦੀ ਫਾਯੰਫਾਯਤਾ, ਦਾਇਯ ਅਤ ਹਭਆਦ 
ਨੰੂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
ਏਭਜਯੀ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ (Vulnerability assessment) ਇਵ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਏਦਾ ਵ ਹਏ ਹਏਵੜ ਤੁੱ ਤ ਖ਼ਤਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ਵਨ, ਏਭਜ਼ਯ ਹਥਤੀਆਂ ਦ ਭੂਰ ਏਾਯਨਾਂ ਦਾ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਹਏ ਲੀ ਐਤਯ ਰਈ ਬ ਤੋਂ 
ਲੁੱ ਧ ਏਭਜ਼ਯ ਹਯਲਾਯਾਂ ਅਤ ਭੂਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਇਵ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੁਦਯਤੀ, ਬੂਹਰਏ, ਆਯਹਥਏ, 
ਭਾਹਜਏ, ਯਾਜਨੀਹਤਏ, ਅਤ ਭਨ ਹਲਹਆਨਏ ਏਾਯਏਾਂ 'ਤ ਹਲਚਾਯ ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਏੁਝ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਐਾ ਤਯ 'ਤ 
ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਰਈ ਏਭਜ਼ਯ ਫਣਾਉਂਦ ਵਨ ਜਦੋਂ ਹਏ ਦੂਯ ਭੁਏਾਫਰਤਨ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 

ਭਯਿੱ ਥਾ ਭ ਰਾਂਏਣ (Capacity assessment) ਹਲੁੱ ਚ, ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਯਤਾਂ ਅਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਯਣਨੀਤੀ ਐਤਯਾਂ ਦਾ 
ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਆਤ ਜਐਭ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੁਆਯਾ ਦਯਸ਼ ਆਤ ਜਐਭਾਂ ਦਾ ਤਾ 
ਰਾਉਣਾ ਅਤ ਇਨੰੂ ਆਤ ਜਐਭ ਟਾਉਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਦਾ ਅਧਾਯ ਫਣਾਉਣਾ ਵ। 

ਆਫ਼ਤ ਦ ੇਜਐਭ ਮਲਿੱ ਚ ਏਭੀ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ (Disaster Risk Reduction):  
ਆਤ ਦ ਜਐਭ ਨੰੂ ਟਾਉਣਾ ਏਹਭਊਹਨਟੀ-ਆਧਾਹਯਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦਾ ਆਧਾਯ ਵ। ਆਤ ਜਐਭ ਟਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ 
ਉਵ ਾਯ ਉਾਅ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਜ ਖ਼ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਤਯ ਜਾਂ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) ਨੰੂ ਟਾ ਏ 
ਜਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ੰੁੱਤੀ ਦ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ਟਾਉਂਦ ਵਨ। 
ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਏਭ (Type of Disasters): 
ਭਟ ਤਯ 'ਤ ਆਤ ਨੰੂ ੰਜ ਉ ਭੂਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਰਣੀਫੁੱ ਧ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ: 
i. ਾਣੀ ਅਤ ਜਰਲਾਮ ੂਨਾਰ ੰਫੰਹਧਤ ਆਤਾਂ 
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ii.  ਬੂ-ਹਲਹਆਨਏ ਤਯ 'ਤ ੰਫੰਹਧਤ ਆਤਾਂ। 
iii. ਯਾਇਣਏ, ਉਦਮਹਏ ਅਤ ਰਭਾਣੂ ੰਫੰਹਧਤ ਆਤਾਂ।  
iv. ਦੁਯਟਨਾ-ਫੰਧਤ ਆਤਾਂ।  
v. ਜੀਲ-ਹਲਹਆਨਏ ਤਯ 'ਤ ੰਫੰਹਧਤ ਆਤਾਂ। 

1. ਾਣੀ ਅਤੇ ਜਰਲਾਮ ੂਨਾਰ ਫੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ  
(Water and Climate Related Disasters) 
i. ਵੜਹ (Floods) 
ii. ਫਦੁੱਰ ਪਟੁੱ ਣਾ (Cloud Burst)   
iii. ਫਯਫਾਯੀ (Snow Avalanches)  
iv. ੁਨਾਭੀ  (Tsunami) 
v. ਚੁੱਏਯਲਾਤ (Cyclones) 
vi. ਗ਼ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਅਤ ੀਤ ਰਹਵਯ (Heat Wave and Cold Wave) 
vii. ਏ (Drought) 

2. ਬੂ-ਮਲਮਆਨਏ ਤਯ 'ਤ ੇੰਫੰਮਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ 
(Geologically related Disasters) 
i. ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣਾ ਅਤ ਹਚੁੱ ਏੜ ਦਾ ਲਵਾਅ (Landslides and Mudflows) 
ii. ਡਭ ਪਰ ਵਣਾ/ਡਭ ਪਟਣਾ (Dam Failure/Dam Burst) 
iii. ਬੂਚਾਰ (Earthquake) 
iv. ਐਾਣਾਂ ਦੀ ਅੁੱ (Mine Fires) 

3. ਯਾਇਣਏ, ਉਦਮਮਏ ਅਤੇ ਰਭਾਣੂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ 
(Chemical, Industrial and Nuclear Disasters) 
i. ਯਾਇਣਏ ਅਤ ਉਦਮਹਏ ਆਤਾਂ 
ii. ਰਭਾਣੂ ਤਫਾਵੀ 

4. ਦ ਯਟਨਾ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ 
(Accident related disasters) 
i. ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ  ਅੁੱ ਰਁਣਾ (Forest Fires) 
ii. ਸ਼ਹਵਯੀ ਹਲੁੱ ਚ  ਅੁੱ ਰਁਣਾ (Urban Fires) 
iii. ਭਾਈਹਨੰ ਏਾਯਣ ਆ ਵੜਹ (Mine Flooding) 
iv. ਤਰ ਦਾ ਹਯਾਞ (Oil Spill) 
v. ਲੁੱਡੀ ਇਭਾਯਤ ਦਾ ਢਹਵਣਾ (Major Building Collapse) 
vi. ਰੜੀਲਾਯ  ਫੰਫ ਧਭਾਏ (Serial Bomb Blasts) 
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vii. ਹਤਉਵਾਯ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਤਫਾਵੀ (Festiveal related Disasters) 
viii. ਹਫਜਰੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਤਫਾਵੀ ਅਤ ਅੁੱ ਰਁਣਾ (Electrical Firs and Disasters) 
ix. ਵਲਾਈ, ਯਰ ਅਤ ੜਏ ਵਾਦ (Air, Road and Rail Accidents) 
x. ਹਏਸ਼ਤੀ ਏਹੰ (Boat Capsizing) 
xi. ਹੰਡ  ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਰਁਣਾ (Village Fires) 

5. ਜੀਲ-ਮਲਮਆਨਏ ਤਯ ਨਾਰ ੰਫੰਮਧਤ ਆਫ਼ਤਾਂ 
(Biologically related disasters) 

i. ਜਹਲਏ ਆਤਾਂ ਅਤ ਭਵਾਂਭਾਯੀ (Bilogoical Disasters and Epidemics) 
ii. ਏੀਹੜਆਂ ਦ ਵਭਰ (Pest Attack) 
iii. ਸ਼ ੂਭਵਾਂਭਾਯੀ (Cattle Epidemcis) 
iv. ਬਜਨ ਜ਼ਹਵਯ (Food Poisoning) 
 

ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਨ ਡਰ ਭੰਤਯਾਰੇ 
(Nodal Ministries for Disaster Management) 

ਏੁਦਯਤੀ ਆਤਾਂ ਰਹਵ ਭੰਤਯਾਰ (MHA) 
ਏਾ ਐਤੀਫਾੜੀ ਭੰਤਯਾਰਾ 
ਜਹਲਏ ਆਤ ਹਵਤ ਅਤ ਹਯਲਾਯ ਭਾਭਹਰਆਂ ਦਾ ਭੰਤਯਾਰਾ  
ਯਾਇਣਏ ਤਫਾਵੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਜੰਰਾਤ ਭੰਤਯਾਰਾ (MOEF)  
ਜੰਰ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਆਤਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਜੰਰਾਤ ਭੰਤਯਾਰਾ (MOEF) 
ਰਭਾਣ ੂਤਫਾਵੀ ਯਭਾਣ ੂਊਯਜਾ ਭੰਤਯਾਰਾ 
ਵਲਾਈ ਵਾਦ ਵਲਾਈ ਵਲਾਫਾਜ਼ੀ ਭੰਤਯਾਰ 
ਯਰਲ ਵਾਦ ਯਰ ਭੰਤਯਾਰਾ 

 
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ੇ ੰਥਾਤ ਮਲਧੀ 
(Institutional Mechanism at National Level) 

 
1.  ੰਬੀਯ ਏੁਦਯਤੀ ਤਫਾਵੀ ਦੀ  ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ 

ਹਜੁੱ ਥ ਯਾਸ਼ਟਯੀ/ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਮਤਨਾਂ ਦੀ 
ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਏਫਹਨਟ ਏੁੱਤਯ ਦੀ 
ਅਲਾਈ ਲਾਰੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੰਏਟ ਰਫੰਧਨ 
ਏਭਟੀ (National Crisis Management 
Committee) ਰਫੰਧਨ ਭਵੂ ਨੰੂ ਨੀਤੀ 

Fig. 1.2 Legal Institutional Framework 
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ਹਨਯਦਸ਼ ਅਤ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ ਹਦੰਦੀ ਵ  
2. ਰਹਵ ਏੁੱਤਯ ਦੀ ਅਲਾਈ ਲਾਰੀ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਏਭਟੀ (National Executive Committee) 

ਰਬਾਹਲਤ ਯਾਜਾਂ ਰਈ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਭਯਜੈਂੀ(Response) ਜਲਾਫਾਂ ਦਾ ਤਾਰਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਅੰਤਯ-
ਭੰਤਯਾਰਾ/ਹਲਬਾ ਦੀਆਂ ਭੀਹਟੰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤੀ ਦੀ ਭੀਹਐਆ ਏਯਦੀ ਵ। 

3. ਏੇਂਦਯੀ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ੰਬੀਯ ਰਹਏਯਤੀ ਦੀਆਂ ਆਤਾਂ ਦ ਭੁੱਦਨਜ਼ਯ ਯਾਵਤ ਉਾਲਾਂ ਦ ਰਬਾਲੀ ਤਾਰਭਰ 
ਰਈ ਇੁੱਏ ਏਫਹਨਟ ਏਭਟੀ/ਟਾਏ ਪਯ/ਭੰਤਯੀਆਂ ਦ ਭਵੂ (Group of Ministers) ਦਾ ਠਨ ਏਯ 
ਏਦਾ ਵ। 

ਯਾਜ ਿੱਧਯ 'ਤ ੇੰਥਾਤ ਮਲਧੀ (Institutional Mechanism at State Level) 

 
Fig. 1.3 State Level Disaster Management Coordination Mechanism 

►  ਭਯਜੈਂੀ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਭੁੁੱ ਐ ਏੁੱਤਯ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਵਠ ਇੁੱਏ ਯਾਜ ੁੱਧਯੀ ੰਏਟ ਰਫੰਧਨ ਏਭਟੀ 
(State Level Crisis Management Committee) ਹਜ਼ੰਭਲਾਯ ਵ।  
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►  ਏਭਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਯਾਜਾਂ ਦ ਹਲਬਾਾਂ ਦ ਫੰਧਤ ਅਹਧਏਾਯੀ ਅਤ ਯਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤ ਏੇਂਦਯੀ ੰਥਾਲਾਂ 
ਦ ਨੁਭਾਇੰਦ  ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 

► ਏੁਦਯਤੀ ਆਤਾਂ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯਾਵਤ ਏਾਯਜਾਂ ਰਈ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦ ਤਾਰਭਰ ਰਈ ਯਾਜ ਯਾਵਤ 
ਏਹਭਸ਼ਨਯ / ਏੁੱਤਯ ਆਤ ਰਫੰਧਨ (Secretary Disaster Management) ਨ ਡਰ ਅਪਯ ਵ। 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿੱਧਯ 'ਤ ੇੰਥਾਤ ਮਲਧੀ (Institutional Mechanism at National Level) 
ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਟ 23 ਦੰਫਯ, 2005 ਨੰੂ ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਹਆ ੀ। 
ਇਵ ਏਟ ਵਠ ਹਰਐ ਰਾਲਧਾਨ ਏਯਦਾ ਵ: 
►  ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (NDMA) 
► ਯਾਜ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (SDMA) 
► ਹਜ਼ਰਹਾ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (DDMA) 
► ਯਾਸ਼ਟਯੀ, ਯਾਜ ਅਤ ਹਜ਼ਰਹਾ ੁੱਧਯ 'ਤ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪੰਡ ਅਤ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਭਟੀਸ਼ਨ ਪੰਡ। 
► ਨੈਸ਼ਨਰ ਇੰਟੀਹਚਊਟ ਆ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ (NIDM) ਅਤ ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪਯ 
 (NDRF)  
► ਯੁਏਾਲਟ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਹਲਆਂ, ਦੁਯਹਲਲਵਾਯ ਆਹਦ ਰਈ ਜੁਯਭਾਨੇ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
► ਭੁਆਲਜ਼ਾ ਅਤ ਯਾਵਤ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਰੰ, ਜਾਤ, ਬਾਈਚਾਯ, ਲੰਸ਼ ਜਾਂ ਧਯਭ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਏਈ 
 ਹਲਤਏਯਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (NDMA)  
► ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (NDMA) ਦ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਦੁਆਯਾ ਨਾਭਜ਼ਦ ਏੀਤ  ਅਹਧਏਤਭ 

ਹਤੰਨ ਭੈਂਫਯ ਅਤ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਇ ਦ ਏਾਯਜ਼ਏਾਯੀ ਚਅਯਭਨ (Ex Officio Chairman) ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
► ਅਥਾਯਟੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਭਾਹਵਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰਾਵਏਾਯ ਏਭਟੀ ਦਾ ਠਨ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। 
► ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਦ ਭੇਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏੁੱਤਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਏਭਟੀ 

(National Executive Committee) ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਭੰਤਯਾਹਰਆਂ/ 
ਹਲਬਾਾਂ ਦ 14 ਏੁੱਤਯਾਂ / ਭੁਐੀਆਂ ਅਤ ਏੀਹਏਰਤ ਯੁੱ ਹਐਆ ਟਾਪ ਏਭਟੀ ਦ ਭੁਐੀ ਨੰੂ ਏਭਟੀ ਦ 
ਏਾਯਜ਼ਏਾਯੀ ਭੈਂਫਯ ਲਜੋਂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਏ ਹਠਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

► ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਏਭਟੀ ਯਾਜ ਯਏਾਯਾਂ ਨਾਰ ਰਾਵ ਏਯਏ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ 
ਹਤਆਯ ਏਯਦੀ ਵ।  

► ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਮਜਨਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠ ਹਰਐ ਉਾਅ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤ  ਵਨ 
✓ ਆਤਾਂ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਟਾਉਣਾ, 
✓ ਮਜਨਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਖ਼ਭ ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਲਾਂ ਦਾ ਏੀਏਯਨ, 
✓ ਹਤਆਯੀ ਅਤ ਭਯੁੱਥਾ ਹਨਯਭਾਣ। 
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► ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (NDMA) ਆਤ ਤੋਂ ਰਬਾਹਲਤ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਵੁੱਈਆ ਏਯਲਾਈ 
ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਯਾਵਤ ਦ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਭਾਦੰਡਾਂ ਰਈ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਯਸ਼ ਲੀ ਏਯਦੀ ਵ। 

ਯਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (SDMA) 
ਯਾਜ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (SDMA) ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਭੁੁੱ ਐ ਭੰਤਯੀ ਅਤ ਯਾਜ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਏਭਟੀ ਦ 
ਚਅਯਯਨ ਲੁੱਰੋਂ ਨਾਭਜ਼ਦ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਭੁੁੱ ਐ ਭੰਤਯੀ ਇ ਦਾ ਏਾਯਜ਼ਏਾਯੀ ਚਅਯਭਨ (Ex Officio 
Chairman) ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  ਭੁੁੱ ਐ ਭੰਤਯੀ ਦੁਆਯਾ ਭੈਂਫਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਨੰੂ ਯਾਜ ਅਥਾਯਟੀ ਦਾ ਉ-ਚਅਯਯਨ ਹਨਮਏੁਤ 
ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਯਾਜ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (SDMA) ਰੜ ਣ 'ਤ ਭਾਹਵਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰਾਵਏਾਯ ਏਭਟੀ 
ਲੀ ਫਣਾ ਏਦੀ ਵ। 
ਮਜਰਹਾ ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (DDMA) 
ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 25 ਹਏ ਯਾਜ ਦ ਵਯ ਹਜ਼ਰਹ ਰਈ ਹਜ਼ਰਹਾ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (ਡੀਡੀਭ) 
ਦ ਠਨ ਦੀ ਹਲਲਥਾ ਏਯਦੀ ਵ। ਹਜ਼ਰਹਾ ਭਹਜਟਯਟ/ਹਜ਼ਰਹਾ ਏੁਰਏਟਯ/ਹਡਟੀ ਏਹਭਸ਼ਨਯ ਚਅਯਯਨ ਲਜੋਂ 
ਅਥਾਯਟੀ ਦਾ ਭੁੁੱ ਐੀ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤ ਚਅਯਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਥਾਨਏ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਚੁਣ ਵ ਰਤੀਹਨਧੀ ਨੰੂ ਹਵ-
ਚਅਯਯਨ ਲਜੋਂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦਾ ਵ, ਹਲਾ ਏਫਾਇਰੀ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਛੁੱਡ ਏ ਹਜੁੱ ਥ ਐੁਦਭੁਐਹਤਆਯ ਹਜ਼ਰਹ ਦੀ ਹਜ਼ਰਹਾ 
ਰੀਸ਼ਦ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਹਵ-ਚਅਯਯਨ ਲਜੋਂ ਭਨ ਨੀਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਜ਼ਰਹ ਹਲੁੱ ਚ, ਹਜੁੱ ਥ ਹਜ਼ਰਹਾ ਰੀਸ਼ਦ ਭਜੂਦ ਵਨ, ਇ ਦਾ ਚਅਯਯਨ ਹਜ਼ਰਹਾ ਆਤ ਰਫੰਧਨ 
ਅਥਾਯਟੀ (DDMA) ਦਾ ਹਵ-ਚਅਯਯਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ । ਇ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਵਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜ਼ਰਹਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ 
ਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਜਏਾਯੀ ਅਹਧਏਾਯੀ, ੁਹਰ ੁਯਡੈਂਟ, ਹਜ਼ਰਹ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਭਡੀਏਰ ਅਯ ਅਤ ਵਯ ਦ ਹਜ਼ਰਹਾ ੁੱਧਯੀ 
ਅਹਧਏਾਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ ਜ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਭਨ ਨੀਤ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਵਨ। 
ਹਜ਼ਰਹਾ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ ਹਦੁੱ ਤ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਾਯ ਮਜਨਾਫੰਦੀ, ਤਾਰਭਰ ਅਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਰਈ 
ੁਝਾ ਉਾਅ ਰਾ ੂਏਯਨ ਰਈ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਭਾਦੰਡਾਂ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯਨ ਰਈ ਹਜ਼ਰਹ ਦ ਹਏ ਲੀ 
ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਉਾਯੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਅਤ ਹਜ਼ਰਹਾ ੁੱਧਯ 'ਤ ਯਾਵਤ ਉਾਲਾਂ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਆਤ 
ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਲੀ ਹਜ਼ਰਹਾ ਅਥਾਯਟੀ ਏਰ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

ਟਨਾ ਰਤੀਮਏਮਯਆ ਰਣਾਰੀ (Incident Response System) 
► "ਇੰੀਡੈਂਟ ਹਯਾਂ ਹਟਭ, ਇੁੱਏ ਭਾਨਏੀਹਏਰਤ ਟਨਾ ਰਫੰਧਨ ਹਲਚਾਯ ਵ ਜ ਭਏ 'ਤ ਹਏ ਟਨਾ ਜਾਂ 

ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਟਨਾ ਰਈ, ਦੁੱ   ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾ 
ਏਦਾ ਵ।" 

► ਆਈਆਯ ਹਟਭ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ੰਥਾਲਾਂ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਏੀਹਏਰਤ ਏਯਨ ਅਤ ਆਤਾਂ, ਭਯਜੈਂੀ 
ਅਤ ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਟਨਾਲਾਂ ਦਯਾਨ ਇਏੁੱ ਠੇ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਇੁੱਏ ਾਂਝਾ ਰਤੀਹਏਹਯਆਤਭਏ ਢਾਂਚਾ ਰਦਾਨ 
ਏਯਦਾ ਵ। ਆਈਆਯ ਹਟਭ ਬੂਹਭਏਾਲਾਂ ਅਤ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਟਤਾ, ਯਤਾਂ ਦੀ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ 
ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਫੰਧਨ, ਅਤ ਨਾਰ ਵੀ ਹਲਬਾਾਂ / ੰਥਾਲਾਂ ਦ ਬਾ ਰਣ ਦ ਤਾਰਭਰ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ 
ਫਣਾ ਏ ਇੁੱਏ ਏਰਭਫੁੱ ਧ ਜਲਾਫ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯਦਾ ਵ।। ਟਨਾ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਰਣਾਰੀ ਇੁੱਏ ਾਂਝ 
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ੰਠਨਾਤਭਏ ਢਾਂਚ ਦ ਅੰਦਯ ਏੰਭ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆ ਂਵੂਰਤਾਂ, ਾਜ਼-ਾਭਾਨ, ਏਯਭਚਾਯੀ, ਰਹਏਹਯਆ ਅਤ 
ੰਚਾਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦੀ ਵ। 

► ਇਵ ਇੁੱਏ ਯਲਤਭ ਹਨਮੰਤਯਣ ਦ ਨਾਰ ਏੀਹਏਰਤ ਏਭਾਂਡ ਲਾਰਾ ਰੜੀਲਾਯ ਅਤ ਭਾਡਮਰੂਯ ਢਾਂਚਾ ਰਦਾਨ 
ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਮੂਨੀਪਾਈਡ ਏਭਾਂਡ ਢਾਂਚਾ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯਏ ਹਵੁੱ ਦਾਯ ਰਈ ੂਯਲ-ਰਬਾਹਸ਼ਤ ਬੂਹਭਏਾਲਾਂ ਦ 
ਨਾਰ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀ ਅਤ ਜਲਾਫਦਵੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਦੀ ਹਲਲਥਾ ਏਯਦਾ ਵ। 

 

 

Fig. 1.4 Incident Response System 
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ਨੈਸ਼ਨਰ ਇੰਟੀਮਚਊਟ ਆਫ਼ ਮਡਜਾਟਯ ਭੈਨੇਜਭੈਂਟ (NIDM) 
ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਨੇ ਾਰ 1995 ਹਲੁੱ ਚ ਨੈਸ਼ਨਰ ੈਂਟਯ ਪਾਯ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਦੀ ਥਾਨਾ ਏੀਤੀ ੀ ਹਜਨੰੂ 
ਹਪਯ 16 ਅਏਤੂਫਯ 2003 ਨੰੂ ਨੈਸ਼ਨਰ ਇੰਟੀਹਚਊਟ ਆ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ (ਨਆਈਡੀਭ) ਲਜੋਂ 
ਅਰਡ ਏੀਤਾ ਹਆ ੀ। ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਟ ਦ ਰਾ ੂਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਇ ਨੰੂ ਏਾਨੰੂਨੀ ਦਯਜਾ ਰਾਤ ਵ ਹਆ 
ਵ। ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਟ, 2005 ਦ ਚਟਯ VII ਦੀ ਧਾਯਾ 42, ੰਥਾ ਨੰੂ ਏਈ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆ ਂੌਂਦਾ ਵ, ਹਜਲੇਂਹਏ  
► ਹਐਰਾਈ ਭਾਹਡਊਰ ਹਲਏਹਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਹਲੁੱ ਚ ਐਜ ਅਤ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਨਾ, 
► ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯਨ ਅਤ ੰਥਾਤ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਹਐਰਾਈ ਰਯਾਭਾਂ ਦਾ ਆਮਜਨ 

ਏਯਨਾ, ਅਹਧਨ ਏਯ, ਏਾਨਪਯੰਾਂ, ਰਏਚਯ ਅਤ ਭੀਨਾਯ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯਨਾ ਅਤ ਆਮਹਜਤ ਏਯਨਾ, 
► ਯਾਹਰਆਂ, ਐਜ ੁੱਤਯਾਂ ਅਤ ਹਏਤਾਫਾਂ ਦਾ ਰਏਾਸ਼ਨ ਏਯਨਾ । 
► ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਐਰਾਈ ਅਤ ਐਜ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣਾ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯਨਾ। 
► ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੁੱਧਯ ਦ ੂਚਨਾ ਅਧਾਯ ਦਾ ਹਲਏਾ, ਯਏਥਾਭ ਹਲਧੀ ਅਤ ਹਨਲਾਯਣ 

ਉਾਅ ਏਯਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਇ ੰਫੰਧੀ ਦਤਾਲਜ ਫਨਾਉਣਾ। 
► ਯਤਾਂ ਦਾ ਨੈੈੱਟਲਯਹਏੰ ਏਯਨਾ (ਇੰਡੀਆ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਯ ਨੈੈੱਟਲਯਏ; IDRN) 

ਨੈਸ਼ਨਰ ਮਡਜਾਟਯ ਮਯਾਂ ਪਯ (NDRF)  
ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪਯ (ਨਡੀਆਯਪ) ਦਾ ਠਨ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 44 ਦ 
ਤਹਵਤ ਏੇਂਦਯੀ ਯਾ ਹਭਰਟਯੀ ਪਯਹਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੁੱਠ ਟੈਂਡਯਡ ਫਟਾਰੀਅਨਾਂ ਦ ਅਰਡ / ਹਯਲਯਤਨ ਦਆੁਯਾ, 
ਬਾਲ ੀਭਾ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਫਰ (ਫੀਪ), ਇੰਡ-ਹਤੁੱ ਫਤੀ ਫਾਯਡਯ ੁਹਰ (ਆਈ.ਟੀ.ਫੀ.ੀ.), ਏੇਂਦਯੀ ਉਦਮਹਏ 
ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਫਰ (ੀ. ਆਈ. ੈੱ. ੈੱਪ.) ਅਤ ਏੇਂਦਯੀ ਹਯਜ਼ਯਲ ੁਰ ਪਯ (ੀ. ਆਯ. ੀ. ੈੱਪ.) ਦੀਆਂ ਦ-ਦ 
ਫਟਾਰੀਅਨਾਂ ਨੰੂ ਤਫਾਵੀ ਜਾਂ ਤਫਾਵੀ ਲਯੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਫਰ ਦ ਤਯ 'ਤ ਹਤਆਯ 
ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤਾ ਹਆ ੀ ।  
ਵੁਣ ਫਟਾਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਏੁੁੱ ਰ ੰਹਐਆ 16 ਵ ਈ ਵ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ BSF ਅਤ ITBP ਲੁੱਰੋਂ 04-04 Bns, CRPF ਦ 03 
Bns, CISF ਤੋਂ 02 Bns ਅਤ SSB ਅਤ AR ਦ 01 Bn ਦਾ ਮਦਾਨ ਵ। 16 ਹਲੁੱ ਚੋਂ 12 ਹਫਟਾਰੀਅਨ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਏੰਭ ਏਯ ਯਵ ਵਨ ਜਦੋਂ ਹਏ ਚਾਯ ਮੂਹਨਟ ਚਾਰੂ ਵਣ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੜਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵਨ। ਇਵ ਨਲੇਂ Bns (ਇੁੱਏ-ਇੁੱਏ) 
ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ, ਹਵਭਾਚਰ, ਉੱਤਯਾਐੰਡ ਅਤ ਹਦੁੱ ਰੀ ਦ NCT ਯਾਜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤ ਵਨ। 
ਵਯਏ NDRF ਫਟਾਰੀਅਨ ਹਲੁੱ ਚ 18 ਟੀਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੰਹਠਤ 1149 ਏਯਭਚਾਯੀ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਅਤ ਵਯਏ ਟੀਭ ਹਲੁੱ ਚ 45 
ਏਯਭਚਾਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਜ ਦਲੇਂ ਏੁਦਯਤੀ ਅਤ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਆੁਯਾ ਫਣਾ  ਹਏ ਲੀ ਐਤਯ ਲਾਰੀ ਹਥਤੀ ਜਾਂ 
ਆਤਾਂ ਦਾ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ ਰ ਅਤ ਹਐਰਾਈ ਰਾਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਦਸ਼ ਦੀਆਂ ਏੁੁੱ ਰ 288 NDRF ਟੀਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 180 ਟੀਭਾਂ ਨੰੂ ਏੁਦਯਤੀ ਆਤਾਂ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਯਾਇਣਏ, ਜੀਲ-
ਹਲਹਆਨਏ, ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ ਅਤ ਹਨਊਏਰੀਅਯ (CBRN) ਆਤਾਂ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ ਹਐਰਾਈ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਵ। 
ਭਾਵਯ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਆਦਾ ਜਲਾਫ ਫਰ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। 
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► ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪਯ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਅਤ ਹਦਸ਼ਾ ਦੀ ਏਭਾਨ ਅਤ ਇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਯਾਸ਼ਟਯੀ 
ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਅਥਾਯਟੀ (NDMA) ਦੁਆਯਾ ਹਨਮਤ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। 

► ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ NDRF ਦ ਡਾਇਯਏਟਯ ਜਨਯਰ ਲਜੋਂ ਹਨਮੁਏਤ ਏੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਇੁੱਏ ਅਹਧਏਾਯੀ 
ਏਰ ਪਯ ਦੀ ਏਭਾਨ ਅਤ ਹਨਯਾਨੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

► 45 ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਵਯਏ ਸ਼ਹਰਟ ਹਯਾਂ ਟੀਭ ਹਲੁੱ ਚ 04 SAR ਫ ਟੀਭਾਂ, 01 ਭਡੀਏਰ 
ਵਾਇਤਾ ਟੀਭ, 01 ਤਏਨੀਏੀ ਵਾਇਤਾ ਟੀਭ ਅਤ 01 ਡ ਏੁਡ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 

► ਵਯਏ ਫਟਾਰੀਅਨ ਨੰੂ FWR ਅਤ ਅੰਡਯ ਲਾਟਯ ਐਜ ਰਈ ਲੀ ਰ ਅਤ ਹਐਰਾਈ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
► ਇਵ ਭਾਵਯ ਫਟਾਰੀਅਨ ਦਸ਼ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਐਤਯਾਂ ਦੀ ਏਭਜ਼ਯੀ ਰਪਾਈਰ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਨਏਸ਼ ਤੋਂ 

ਦਹਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਇ ਭੇਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਤਾਇਨਾਤ ਵਨ । 
 

 
Fig. 1.5 NDRF BNS with Area of Resposibility 

 
ਯਾਜ ਮਡਜਾਟਯ ਮਯਾਂ ਪਯ (SDRF)  
ਯਾਜਾਂ/ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਹਤ ਰਦਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪਯ ਦੀ ਤਯਜ਼ 'ਤ ਆਤਾਂ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ 
ਆਣੀ ਐੁਦ ਦੀ ਸ਼ਹਰਟ ਹਯਾਂ ਪਯ ਲੀ ਥਾਹਤ ਏੀਤੀ ਵ। ਟਰਨਯਾਂ ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਰਈ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ 
ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। 
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ਯਾਜ ਯਏਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਲੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਈ ਵ ਹਏ ਉਵ ਆਣ ਟਟ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਾਂ ਪੰਡ ਅਤ ਭਯੁੱਥਾ 
ਹਨਯਭਾਣ ਰਾਂਟ ਦਾ 10% ਐਜ ਅਤ ਫਚਾਅ ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ਐਯੀਦ ਅਤ ਹਯਾਂ ਪਯ ਦ ਹਐਰਾਈ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ 
ਰਈ ਲਯਤਣ।  

ਮਲਰ ਮਡਪੈਂ  
ਮਲਰ ਮਡਪੈਂ ਏਟ ਦ ੇਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ( Aims Objective of Civil Defence Act):  ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦੀ 
ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਨੀਤੀ 1962 ਤੁੱ ਏ ਹਯ ਯਾਜਾਂ ਅਤ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਹਤ ਰਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਨਾਹਯਏ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਾਲਾਂ ਦੀ ਰੜ 
ਰਤੀ ੁਚਤ ਏਯਨ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਯਾਵਤ ੰਠਨ (ਈਆਯ) ਏੀਭ ਅਧੀਨ ਲੁੱਡ ਸ਼ਹਵਯਾਂ ਅਤ ਏਹਫਆਂ ਰਈ 
ਨਾਹਯਏ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਮਜਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਹਤਆਯ ਯੁੱਐਣ ਤੁੱ ਏ ਵੀ ੀਭਤ ੀ। ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਫਾਯ ਏਾਨੰੂਨ ਜ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ 
ਏਟ ਲਜੋਂ ਜਾਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ 1968 ਹਲੁੱ ਚ ਰਾ ੂਏੀਤਾ ਹਆ ੀ ਜ ੂਯ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾ ੂਵ। 
ਇਵ ਏਟ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਨੰੂ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਲੁੱਰੋਂ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆ ਂਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ 
ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਰਈ ਹਨਮਭ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਨੰੂ ਸ਼ਏਤੀਆਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਇਵ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ 
ਏਯ ਦ ਠਨ, ਭੈਂਫਯਾਂ ਅਤ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਨਮੁਏਤੀ, ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਏਾਯਜਾਂ ਆਹਦ ਰਈ ਲ਼ਯਤਾਂ ਹਨਯਧਾਯਤ 
ਏਯਦਾ ਵ। 
ਇ ਏਟ ਨੰੂ 2010  ਹਲੁੱ ਚ ਹਧਆ ਹਆ ਵ ਤਾਂ ਜ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ੰਫੰਧੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਨਤਏ 
ਬਾੀਦਾਯੀ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ 
ਏ।  
ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਆਯਨਾਈਜ਼ਸ਼ਨ ਨੰੂ ਹਯਪ ਅਹਜਵ ਐਤਯਾਂ ਅਤ ਜ਼ਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਐੜਹਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜ ਦੁਸ਼ਭਣ ਦ 
ਵਭਹਰਆਂ ਰਈ ਏਭਜ਼ਯ ਭੰਨੇ ਜਾਂਦ ਵਨ।  ਭਝ ਜਾਂਦ ਖ਼ਤਯ ਜਾਂ ਫਾਵਯੀ ਵਭਰ ਜਾਂ ਦਸ਼-ਹਲਯਧੀ ਤਾਏਤਾਂ ਜਾਂ 
ਅਤੁੱ ਲਾਦੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਭਵੁੱਤਲਯੂਣ ੰਥਾਨਾਂ ਤ ਦਸ਼-ਹਲਯਧੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦ ੁੱਧਯ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਸ਼ਰਣੀਫੁੱ ਧ ਹਲਰ 
ਹਡਪੈਂ ਏਹਫਆਂ ਦੀ ੁਚੀ ਦਾ ੰਸ਼ਧਨ ਅਤ ਨਲੀਨੀਏਯਨ ਹਨਮਭਤ ਅੰਤਯਾਰਾਂ 'ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ।  

ਮਲਰ ਮਡਪੈਂ ਫਾਯ ੇਵਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ੰਰਮਵ  (Compendium of Instrctions on CD) 
ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਫਾਯ ਵਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ੰਰਹਵ ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦ ਏਾਨੰੂਨੀ ਹਵਰੂਆਂ ਅਤ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ 
ਨੀਤੀ ੁੱਤਯਾਂ ਦ ਵਲਾਰਆਂ ਭਤ ਾਯ ਹਵਰੂਆਂ ਨਾਰ ਫਵੁਤ ੰਐ ਹਲੁੱ ਚ ਡੀਰ ਏਯਦਾ ਵ। ਇਵ ਹਵਰੀ ਲਾਯ 
ਪਯਲਯੀ 1969 ਹਲੁੱ ਚ ਰਏਾਹਸ਼ਤ ਵਇਆ ੀ। ਫਾਅਦ ਹਲੁੱ ਚ, ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦੀ ਭਾਟਯ ਰਾਨ, ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ 
ਏਟ 1968, ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਏਾਰਜ (NCDC), ਨਾੁਯ ਹਲੁੱ ਚ ਏਯਲਾ  ਹਐਰਾਈ ਏਯਾਂ, ਯਾਜਾਂ ਦ 
ਹਐਰਾਈ ਹਰਫ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਏ ਇਦਾ ਦਾਇਯਾ ਲਧਾਇਆ ਹਆ। 

ਮਲਰ ਮਡਪੈਂ ਦੀ ਬੂਮਭਏਾ (Role of Civil Defence) 
ਮੁੁੱ ਧ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਭੇਂ, ਅੰਦਯੂਨੀ ਐਤਯ ਦੀ ਯਾਐੀ, ਵਹਥਆਯਫੰਦ ਫਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਤਾ, ਨਾਹਯਏਾਂ ਨੰੂ ਰਾਭਫੰਦ 
ਏਯਨ ਅਤ ਜਾਨ-ਭਾਰ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ, ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ, ਉਤਾਦਨ ਏੇਂਦਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਯੰਤਯਤਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ 
ਅਤ ਜਨਤਏ ਭਨ ਫਰ ਨੰੂ ਉੱਚਾ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਹਲਰ ਰਸ਼ਾਨ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਦੀ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ੰਥਾ ਦੀ 
ਭਵੁੱਤਲਯੂਣ ਬੂਹਭਏਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਾਰਾਂ ਦਯਾਨ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦਾ ਦਾਇਯਾ ਏਲਰ ਯਲਾਇਤੀ ਵਹਥਆਯਾਂ ਤੋਂ ਨੁਏਾਨ ਦ 
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ਰਫੰਧਨ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਯਭਾਣ ੂਵਹਥਆਯਾਂ, ਜੀਲ-ਹਲਹਆਨਏ ਅਤ ਯਾਇਣਏ ਮੁੁੱ ਧ ਭਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀਆਂ ਆਤਾਂ 
ਦ ਐਤਯ ਨੰੂ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਫਦਰ ਹਆ ਵ। 
ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਨੀਤੀ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਇਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯਨ ਰਈ ਉਾਲਾਂ ਦ ਤਾਰਭਰ ਅਤ ਹਨਯਾਨੀ ਰਈ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ 
 ਹਤੰਨ ੁੱਧਯੀ ਢਾਂਚ ਨੰੂ ਫਣਾਇਆ ਹਆ ਵ। 
► ਏੇਂਦਯੀ ਰਹਵ ਭੰਤਯੀ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਵਠ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਰਾਵਏਾਯ ਏਭਟੀ 
► ਰਹਵ ਏੁੱਤਯ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਵਠ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਏਭਟੀ 
► ਡਾਇਯਏਟਯ ਜਨਯਰ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਵਠ, ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ੰਮਏੁਤ ਮਜਨਾ ਟਾਪ ਏਭਟੀ। 

ਲਰੰਟੀਅਯ ਫਣਨ ਦੀ ਮਤਾ (Eligibility to become volunteers):  
A) ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਜ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਏਯ (Corps) ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਮਏੁਤੀ ਰਈ ਅਯਜ਼ੀ ਦਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਉ 

ਨੰੂ ਵਠ  ਹਰਐੀਆਂ ਸ਼ਯਤਾਂ ੂਯੀਆਂ ਏਯਨੀਆਂ ਚਾਵੀਦੀਆਂ ਵਨ: 
1. ਬਾਯਤ ਜਾਂ ਬੂਟਾਨ ਜਾਂ ਨੇਾਰ ਦਾ ਨਾਹਯਏ ਵਲ । 
2. 18 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ੂਯੀ ਏਯ ਰਈ ਵਲ, ਫਸ਼ਯਤ ਹਏ ਇ ਉਭਯ ੀਭਾ ਹਲੁੱ ਚ ਭਯੁੱਥ ਅਹਧਏਾਯੀ ਦੀ 

ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਾਯ ਏਯ (Corps) ਦੀ ਹਏ ਲੀ ਸ਼ਾਐਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਣੀ ਰਈ ਲੁੱ ਧ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਹਤੰਨ ਾਰ ਤੁੱ ਏ ਦੀ ਛਟ 
ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 

3. ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਰਾਇਭਯੀ ਟੈਂਡਯਡ, ਬਾਲ ਚਥੀ ਜਭਾਤ ਾ ਏੀਤੀ ਵਲ; ਅਤ ਇ ਸ਼ਯਤ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰਯ ਦੁਆਯਾ 
ਆਣੀ ਭਯਜ਼ੀ ਅਨੁਾਯ ਹਢੁੱ ਰ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 

B)  ਏਈ ਹਲਅਏਤੀ ਏਯ (Corps) ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਮੁਏਤ ਵਣ ਦਾ ਵੁੱਏਦਾਯ ਨਵੀਂ ਵਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਉਵ ਯੀਯਏ ਤਯ 'ਤ 
ਤੰਦਯੁਤ ਅਤ ਭਾਨਹਏ ਤਯ 'ਤ ੁਚਤ ਨਵੀਂ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

C)  ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਲਲੀ ਫਰ ਅਤ ੰ ਦ ਵਹਥਆਯਫੰਦ ਫਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਈ ਲੀ ਲਾ ਇੁੱਏ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਮਤਾ ਵਲੀ 
D) ਅਹਜਵ ਹਲਅਏਤੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਲਇੁੱ ਛਏੁ ਅਤ ਆਨਯਯੀ ਵੀਅਤ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾ ਏਯਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ 

ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਤ ਦੁਸ਼ਭਣੀ ਦ ਵਭਰ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰਈ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਯੂਰਸ਼ਨਜ਼, 
1968 ਜਾਂ ਇ ਭੇਂ ਰਈ ਰਾ ੂਹਏ ਵਯ ਏਾਨੰੂਨ ਦ ਅਧੀਨ ਆਦਸ਼ ਦੁਆਯਾ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ੌਂ  ਏਯਤੁੱ ਲਾਂ ਨੰੂ 
ਹਨਬਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਵ।  

E)  ਇੁੱਏ ਉਭੀਦਲਾਯ ਹਜਨੰੂ ਏਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਮਏੁਤੀ ਰਈ ਲੀਏਾਯ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ, ਨੰੂ ਯਭੀ ਤਯ 'ਤ ਇ ਤਯੀਏ 
ਨਾਰ ਬਯਤੀ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੰਟਯਰਯ, ਵੁਏਭ ਦੁਆਯਾ, ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਨਾਭਾਂਏਣ ਦ 
ਭੇਂ ਏੰਟਯਰਯ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਆਯਡਯ, ਅਹਜਵ ਹਨਮੁਏਤ ਅਹਧਏਾਯੀ ਦ ਾਵਭਣ ਵੁੰ  ਜਾਂ ਸੁ਼ਟੀ ਏਯਾ। 

ਡਾਇਯੈਏਟਯਟੇ ਜਨਯਰ ਆਫ਼ ਮਲਰ ਮਡਪੈਂ (DGCD): ਡੀਜੀੀਡੀ ਦੀ ਥਾਨਾ 1962 ਹਲੁੱ ਚ ਰਹਵ ਭੰਤਯਾਰ 
ਹਲੁੱ ਚ ਨਲੀਂ ਹਦੁੱ ਰੀ ਹਲਐ ਵੈੱਡਏਆੁਯਟਯ ਦ ਨਾਰ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਪਾਇਯ ਯਹਲ ਏਾਰਜ, ਨਾੁਯ ਦ ਏੰਭਏਾਜ ਭਤ 
ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ, ਵਭ ਾਯਡਜ਼ ਅਤ ਪਾਇਯ ਯਹਲਹਜ਼ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਾਯ ਨੀਤੀ ਅਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਭਾਭਹਰਆਂ ਨੰੂ 
ੰਬਾਰਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਈ ੀ। ੁਹਰ ਦ ਡਾਇਯਏਟਯ ਜਨਯਰ ਦ ਯੈਂਏ ਦਾ ਇੁੱਏ I PS ਅਹਧਏਾਯੀ ੰਠਨ ਦਾ ਭੁਐੀ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
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ਯਾਜਾਂ ਮਲਿੱ ਚ ਮਲਰ ਮਡਪੈਂ ੈਟਅ: ਯਾਜ ਦ ਅੰਦਯ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦ ਏੰਟਯਰਯਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦ ਤਾਰਭਰ 
ਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦ ਇੁੱਏ ਡਾਇਯਏਟਯ ਦੀ ਹਨਮਏੁਤੀ ਏਯਦੀ ਵ ਅਤ ਯਾਜ ਦ ਅੰਦਯ 
ਹਏ ਲੀ ਐਤਯ ਰਈ ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਇੁੱਏ ੰਥਾ ਦਾ ਠਨ ਲੀ ਏਯ ਏਦੀ ਵ ਹਜਨੰੂ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਏਯ ਹਏਵਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ। 35 ਯਾਜਾਂ ਦ 225 ਏਹਫਆਂ ਨੰੂ ੀਡੀ ਟਾਊਨ ਲਜੋਂ ਅਹਧੂਹਚਤ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ, ਲਯਤਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯਪ 
130 ਏਹਫਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ੀਡੀ ੰਥਾਲਾਂ ਨੰੂ ਯਯਭ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। 
ਵਯਏ ਏਫ ਹਲੁੱ ਚ ਦ ਰੁੱ ਐ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਰਈ 400 ੀਡੀ ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ਚਾਯ ਥਾਈ ਟਾਪ ਦਾ 
ਹਨਊਏਰੀਅ ਵ। ਇਵ ਉਭੀਦ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਏ ਵਯਏ ਯਾਜ ਹਲੁੱ ਚ 36 ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ, ੰਜ ਲਾਵਨਾਂ ਅਤ ਵਯ 
ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ਥਾਈ ਤਾਏਤ ਲਾਰਾ ਇੁੱਏ ੀਡੀ ਹਐਰਾਈ ੰਥਾ ਵਲੀ। ਹਜ਼ਰਹਾ ਭਹਜਟਯਟ ਨੰੂ ੀਡੀ ਟਾਊਨ 
ਰਈ ਏੰਟਯਰਯ ਲਜੋਂ ਹਨਮਏੁਤ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। ੀਡੀ ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦਾ ਹਣਤੀ 5. 72 ਰੁੱ ਐ ਵ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 
5. 11 ਰੁੱ ਐ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਹਐਰਾਈ ਰਾਤ ਵਨ। 
2001 ਜਨਣਨਾ ਦ ਅਨੁਾਯ ੀਡੀ ਏਹਫਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ੀਡੀ ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਹਣਤੀ 13 ਰੁੱ ਐ 
ਯੁੱਐੀ ਈ ਵ।  
ਭਾਨਮ ਰਹਵ ਭੰਤਯੀ ਲੁੱਰੋਂ ਜਾਯੀ ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ, ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ੰਠਨਾਂ ਦ ਭਜੂਦਾ ਏਾਯਜਾਂ ਦਾ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ 
ਏਯਨ ਅਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਇਦੀ ਬੂਹਭਏਾ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦਾ 
ੁਝਾਅ ਦਣ ਰਈ NDMA ਦ ਇੁੱਏ ਭੈਂਫਯ ਦੀ ਰਧਾਨੀ ਵਠ 7 ਪਯਲਯੀ, 2006 ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਭੈਂਫਯੀ ਉੱਚ ਤਾਏਤੀ 
ਏਭਟੀ ਦਾ ਠਨ ਏੀਤਾ ਹਆ ੀ। ।  
ਮਜਰਹਾ ਿੱਧਯ 'ਤ ੇਮਲਰ ਮਡਪੈਂ: ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਹਏ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਜ ਹਜ਼ਰਹਾ ਭਹਜਟਰਟ ਦ ਯੈਂਏ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਨਾ ਵਲ, 
ਏੰਟਯਰਯ" ਲਜੋਂ ਹਨਮਏੁਤ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਏੁਝ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਧੀਨ, ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਹਡਟੀ ਏਰਏਟਯ ਤੁੱ ਏ ਦ ਢੁਏਲੇਂ 
ਯੈਂਏ ਹਲੁੱ ਚ ਯ ਉ-ਭੰਡਰ ਭਹਜਟਯਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਨਵੀਂ, ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਦ ਹਡਟੀ ਏੰਟਯਰਯ ਦੀ ਹਨਮਏੁਤੀ ਲੀ ਏਯ 
ਏਦੀ ਵ। 
ਅਿੱ  ੇਲਾਲਾਂ (Fire Services) 
ੰਹਲਧਾਨ ਦੀ ਧਾਯਾ 243W ਦ ਤਹਵਤ ਅਨੁੂਚੀ 12 ਦੀ ਆਈਟਭ 7 ਅਨੁਾਯ ਪਾਇਯ ਲਾਲਾਂ, ਹਭਉਂਰ ਫਾਡੀਜ਼ 
ਦ ਅਧੀਨ ਵਨ। ਯ ਇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਏਾਯ ਨਵੀਂ ਵ। ਲਯਤਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਅੁੱ ਫੁਝਾਊ 
ਲਾਲਾਂ ਫੰਧਤ ਯਾਜਾਂ ਅਤ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਹਤ ਰਦਸ਼ਾਂ ਦੁਆਯਾ ਆਮਹਜਤ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦਾ 
ਰਹਵ ਭੰਤਯਾਰ, ਯਾਜਾਂ ਅਤ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਹਤ ਰਦਸ਼ਾਂ ਅਤ ਏੇਂਦਯੀ ਭੰਤਯਾਹਰਆਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ੁਯੁੱ ਹਐਆ, ਅੁੱ ਦੀ ਯਏਥਾਭ 
ਅਤ ਅੁੱ ਏਾਨੰੂਨ ਫਾਯ ਤਏਨੀਏੀ ਰਾਵ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
ੁਜਯਾਤ, ਛੁੱਤੀੜਹ, ੰਜਾਫ, ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ, ਹਵਭਾਚਰ ਰਦਸ਼, ਵਹਯਆਣਾ ਅਤ ਇੰਦਯ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡ ਏ ਭੁੱਧ ਰਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ 
ਪਾਇਯ ਲਾਲਾਂ ਫੰਧਤ ਨਯ ਹਨਭਾਂ ਅਧੀਨ ਵਨ। ਫਾਏੀ ਯਾਜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇਵ ਰਹਵ ਹਲਬਾ ਦ ਅਧੀਨ ਵ। 
ਜਦੋਂ ਹਏ ਏੁਝ ਯਾਜਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਪਾਇਯ ਏਟ ਫਣਾਇਆ ਵ,ਯ ਏੁਝ ਵਯਾਂ ਨੇ ਅਹਜਵਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਵ। ਅੁੱਜ ਤੁੱ ਏ, 
ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀ ਏਹਰੰ, ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀ ਹਏਭ, ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਦ ਫੰਧ ਹਲੁੱ ਚ 
ਏਈ ਭਾਨਏੀਏਯਨ ਨਵੀਂ ਵ। ਵਯਏ ਯਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਇ ਦਾ ਹਲਏਾ ਯਾਜਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀਆਂ ਹਵਰਏਦਭੀਆਂ ਅਤ 
ਪਾਇਯ ਲਾਲਾਂ ਰਈ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਪੰਡਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਇਆ ਵ। 
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ਵਲਾਈ ਅੁੱਡਾ ਅਥਾਯਟੀ, ਲੁੱਡ ਉਦਮਹਏ ਅਦਾਯ, CISF ਅਤ ਵਹਥਆਯਫੰਦ ਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਪਾਇਯ ਲਾਲਾਂ 
ਲੀ ਵਨ ਅਤ ਇਵ ਏਈ ਲਾਯ ਰੜ ਣ 'ਤ, ਥਾਨਏ ਪਾਇਯ ਯਹਲਹਜ਼ ਨੰੂ ਜਰਦਫਾਜ਼ੀ ਹਲੁੱਚ ਵਾਇਤਾ ਲੀ ਏਯਦ 
ਵਨ। ਇੁੱਏ ੰੂਯਨ ਹਲਏਾ ਮਜਨਾ ਦ ਨਾਰ ਇੁੱਏ ਉਹਚਤ ਯਏਾਯੀ ਹਲਬਾ ਨਾ ਵਣ ਦ ਫਾਲਜੂਦ; ਟਟ ਪਾਇਯ 
ਯਹਲਹਜ਼ ਦਾ ਆਣਾ ੰਠਨਾਤਭਏ ਢਾਂਚਾ, ਰਸ਼ਾਏੀ ਟਅ, ਪੰਹਡੰ ਹਲਧੀ, ਹਐਰਾਈ ਵੂਰਤਾਂ ਅਤ 
ਉਏਯਣ ਵਨ। 
 

ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ 'ਤੇ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਨੀਤੀ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ 
(Objectives of National Policy on Disaster Management) 

✓ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਯਏਥਾਭ, ਟਾਉਣ ਅਤ ਹਤਆਯੀ ਰਈ ਇੁੱਏ ੰੂਯਨ, ਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ਵੁੰ ਚ ਅਣਾਾ। 
✓ ਏੇਂਦਯੀ/ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਦਾ ਵਯਏ ਭੰਤਯਾਰਾ/ਹਲਬਾ ਮਜਨਾ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability)ਆਂ 

ਅਤ ਆਤ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਰਈ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਮਜਨਾਲਾਂ/ਰਜਏਟਾਂ ਰਈ ਉਹਚਤ ਪੰਡ ਅਰਾਟ ਏਯਾ। 
✓ ਹਜੁੱ ਥ ਹਯਮਜਨਾਲਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਵ, ਉੱਥ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਲਾਰ ਰਜਏਟਾਂ ਨੰੂ ਹਵਰ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਲੀ। ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਦ 
 ਉਾਅ ਚੁੱਰ ਯਵੀਆਂ ਏੀਭਾਂ/ਰਯਾਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਣਾ ਜਾਣ। 
✓ ਖ਼ਤਯ ਲਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯਏ ਰਜਏਟ ਹਲੁੱ ਚ ੰਦਯਬ ਦੀ ਇੁੱਏ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਭਆਦ ਲਜੋਂ ਏਭੀ ਵਲੀ। ਰਜਏਟ 

ਹਯਯਟ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹਫਆਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵਲਾ ਹਏ ਹਏਲੇਂ ਰਜਏਟ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) ਟਾਉਣ ਨੰੂ 
ੰਫਹਧਤ ਏਯਦਾ ਵ 

✓ ਇ ੁੱਰ 'ਤ ਜ਼ਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਆ ਵ ਹਏ ਥਾਈ ਆਤ ਜਐਭ ਟਾਉਣ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਬਾੀਦਾਯੀ ਅਤ 
ਜਾਯੂਏਤਾ ਦਾ ਏਯਨਾ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਏਭਜ਼ਯ ਭੂਵਾਂ ਅਤ ਯਤਾਂ ਦੀ ਜਾਯੂਏਤਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਇਵ 
ਨੀਤੀ  ਦਾ ਇੁੱਏ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਹਵੁੱ ਾ ਵ, ਹਏਉਂਹਏ ਬਾਈਚਾਯਾ ਤਫਾਵੀ ਦਾ ਹਵਰਾ ਜਲਾਫਦਾਤਾ ਵ, ਇ 
ਰਈ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ  ਬਾਈਚਾਯਾ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਅਤ ਤਫਾਵੀ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯਨ ਦ ਮ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ, ਏਈ ਲੀ 
ਫਾਵਯੀ ਵਾਇਤਾ  ਲਧੀਆ ਨਤੀਜ ਨਵੀਂ ਹਰਆੀ। 

✓ ਆਤ ਦੀ ਯਏਥਾਭ/ਹਨਯਬਯਤਾ ਟਾਉਣ ਰਈ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਮਤਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਾਯਯਟ ਏਟਯ, ਯ-
ਯਏਾਯੀ ੰਥਾਲਾਂ ਅਤ ਭੀਡੀਆ ਨਾਰ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ੁੱਰਫਾਤ ਵਲੀ। 

✓ ੰਥਾਤ ਢਾਂਚ/ਏਭਾਂਡ ਦੀ ਢੁਏਲੀਂ ਰੜੀ ਫਣਾਈ ਜਾਲੀ ਅਤ ਾਯ ੁੱਧਯਾਂ 'ਤ ਤਾਰਭਰ ਅਤ ਤਯੰੁਤ 
ਜਲਾਫ  ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੁੱਧਯਾਂ 'ਤ ਆਤ ਰਫੰਧਏਾਂ ਨੰੂ ਢੁਏਲੀਂ ਹਐਰਾਈ ਹਦੁੱ ਤੀ 
ਜਾਲੀ; ਅਤ  ਭਯਜੈਂੀ ਦਯਾਨ ਯਤਾਂ ਦੀ ਲੰਡ ਰਈ ਅੰਤਯ-ਯਾਜੀ ਰਫੰਧਾਂ ਦਾ ਹਲਏਾ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

✓ ਭਯੁੱਥਾ ਹਨਯਭਾਣ ਦ ਉਾਲਾਂ ਰਈ ਾਯ ੁੱਧਯਾਂ 'ਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਅਤ ਹਤਆਯੀ ਦਾ ੁੱ ਹਬਆਚਾਯ ਦਾ ਏੀਤਾ 
 ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
✓ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਆਤਾਂ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠਣ ਰਈ ਯਾਜ ਅਤ ਹਜ਼ਰਹਾ ੁੱਧਯਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਏੇਂਦਯ ਯਏਾਯ ਦ ਫੰਧਤ 
 ਹਲਬਾਾਂ ਦੁਆਯਾ ਹਭਆਯੀ ੰਚਾਰਨ ਰਹਏਹਯਆਲਾਂ ਅਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾਲਾਂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀਆਂ 
 ਜਾਣੀਆਂ। 
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✓ ਉਾਯੀ ਦ ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ੰਫੰਹਧਤ ਬਾਯਤੀ ਭਾਦੰਡਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਯਧਾਯਤ ਰੜਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
✓ ਬੂਚਾਰ ਲਾਰ ਜ਼ਨ III, IV ਅਤ V-ਵਤਾਰ, ਯਰਲ ਟਸ਼ਨ, ਵਲਾਈ ਅੁੱਡ/ਅਯਯਟ ਏੰਟਯਰ ਟਾਲਯ, 

ਪਾਇਯ ਟਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ, ਫੁੱ ਟੈਂਡ, ਰਭੁੁੱ ਐ ਰਸ਼ਾਹਨਏ ਏੇਂਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾਯੀਆਂ ਜੀਲਨ ਯਐਾ 
ਇਭਾਯਤਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਲੀ ਅਤ, ਜ ਰੜ ਵਲ, ਤਾਂ ਯੀਟਯ-ਹਪੁੱ ਟ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ। 

✓ ਯਾਜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਜੂਦਾ ਯਾਵਤ ਏਡਾਂ ਨੰੂ ੰਸ਼ਹਧਤ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ ਤਾਂ ਜ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਨਮੰਤਯਣ ਅਤ ਹਤਆਯੀ 'ਤ 
 ਹਲਸ਼ਸ਼ ਹਧਆਨ ਦ ਏ ਮਜਨਾ ਰਹਏਹਯਆ ਨੰੂ ੰਥਾਤ ਯੂ ਦਣ ਰਈ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਡ/ਭਨੂਅਰ ਹਲੁੱ ਚ 
 ਹਲਏਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏ। 
 

ਮਿੱ ਟਾ (Conclusion) 
ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁੁੱ ਚਾ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਭੇਂ ਦ ਨਾਰ ਇੁੱਏ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਹਲਚਾਯ ਅਤ ਚ ਭਝ ਢਾਂਚ ਦ ਨਾਰ 
ਹਲਏਤ ਵਇਆ ਵ ਜ ਭਜੂਦਾ ਰਫੰਧਏੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਨੰੂ ਜੜਦਾ ਵ ਅਤ ਯਣਨੀਤਏ ਹਨਯਭਾਣ 'ਤ ਜ਼ਯ ਹਦੰਦ ਵ 
ਆਤਾਂ ਦ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਹਲਏਤ ਏੀਤ  ਇੁੱਏ ੰੂਯਨ ਅਤ ਏੀਹਏਰਤ ਚ ਹਲੁੱ ਚ ਾਯ ੰਬਾਲੀ ਹਵੁੱ ਦਾਯਾਂ ਨੰੂ 
ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੁੱਧਯ 'ਤ ਅਨੁਏਰੂ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਬਾਈਲਾਰੀ ਤਯ ਤ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦਾ ਵ।  
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ਾਠ - 2 
ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਮਤਆਯੀ 

Disaster Preparedness 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਦ ੂਯਾ ਵਣ ਤ, ਤੁੀਂ ਵਠ ਹਰਐ ਭੁਤਾਹਫਏ ਦੁੱ ਣ ਦ ਮ ਵਲ:  
► ਆਤ ਅਤ ਆਤ ਰਫੰਧਨ । 
► ਆਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਹਤਆਯੀ ਦਾ ਭਵੁੱਤਲ । 
► ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਆਤ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਹਤਆਯੀ । 
► ਜਦੋਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਰਾਏਾ ਖ਼ਾਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਹਏਵਾ ਜਾਲ ਤਾਂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ। 

ਭ ਿੱ ਢਰੀ ਜਾਣਏਾਯੀ (Introduction)  

ਆਫ਼ਤ ਏੀ ਵ ੈ (What is a Disaster):- ‘ਆਤ’, ਹਏ ਲੀ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾ 
ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ, ਜਾਂ ਦੁਯਟਨਾ ਜਾਂ ਰਾਯਲਾਵੀ ਨਾਰ ਦਾ ਵਈ ਇੁੱ ਏ ਤਫਾਵੀ, ਦੁਯਟਨਾ, ਹਫਤਾ ਜਾਂ ੰਬੀਯ 
ਟਨਾ ਵ, ਜ ਅਹਜਵੀ ਤੀਫਯਤਾ ਜਾਂ ਆਏਾਯ (Magnitude) ਦੀ ਵ ਜ ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਦ ਰਏਾਂ ਦੀ ਹਵਣ ਏਯਨ 
ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਤੋਂ ਯ ਵ ਅਤ ਹਜਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਜਾਨ-ਭਾਰ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਜਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਦੁੁੱ ਐ ਜਾਂ 
ਨੁਏਾਨ, ਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਫਾਵੀ ਜਾਂ ਨੁਏਾਨ, ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਖ਼ਯਾਫ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।" (ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਏਟ 
2005)  
ਲਾਤਾਲਯਣ  ਦ ਲਯਤਾਯ (Phenomenon) ਜਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਟਏਯਾਲਾਂ ਏਾਯਨ ਦਾ ਵਈਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਤਣਾਅ, ਹਨੈੱਜੀ 
ੁੱਟ, ਯੀਯਏ ਅਤ ੰਬੀਯ ਆਯਹਥਏ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਇ ਦਾ ਰਏਾਂ, ਲਤੂਆਂ, ਲਾਲਾਂ 
ਅਤ/ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ 'ਤ ੰਬੀਯ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਲ ੈਂਦਾ ਵ, ਜ ਰਬਾਲਲ਼ਾਰੀ ਭਾਜ ਦੀ ਫਚਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਤੋਂ 
ਯ ਵ। ਇਵ ਜਾਣਨਾ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵ ਹਏ ਆਤ ਇੁੱਏ ਟਨਾ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਯ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਟਨਾ ਆਫਾਦੀ 
ਨੰੂ ਰਬਾਲਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਇੁੱਏ ਆਤ ਨਵੀਂ ਵ। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਬੁਚਾਰ ਏੁਦਯਤੀ ਲਯਤਾਯ ਵਨ 
ਯ ਜਏਯ ਇਵ ੰਣੀ ਆਫਾਦੀ  ਹਲੁੱ ਚ ਏਭਜ਼ਯ ਇਭਾਯਤਾਂ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਰਬਾਲਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ, ਤਾਂ ਇਵ ਆਤ 
ਦਾ ਏਾਯਨ ਨਵੀਂ ਫਣਾ। 

ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ (Disaster Management):- ਇਵ, ਅਾਤਏਾਰ (Emergency) ਅਤ ਆਤ (Disaster) ਦ 
ਾਯ ਹਵਰੂਆਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਭਯਜੈਂੀ ਅਤ ਆਤਾਂ ਰਈ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਨੰੂ ਲਯਨਣ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਇੁੱਏ 
ਆਭ ਸ਼ਫਦ ਵ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਟਨਾ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ, ਟਨਾ ਦ ਜਐਭ ਅਤ ਨਤੀਜ 
ਰਫੰਧਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ  

ਆਫ਼ਤ ਮਯਏਲਯੀ (Disaster Recovery):- ਇਵ, ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦੀ ਬਹਤਏ ਢਾਂਚ ਦ ੁਨਯ ਹਨਯਭਾਣ, 
ਅਤ ਰਬਾਹਲਤ ਆਫਾਦੀ ਦੀ ਬਾਲਨਾਤਭਏ, ਭਾਹਜਏ, ਆਯਹਥਏ ਅਤ ਦਾਯਥਏ ਬਰਾਈ ਦੀ ਫਵਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤ 
ਰਬਾਹਲਤ ਆਫਾਦੀ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਅਤ ੰਹਠਤ ਰਹਏਹਯਆ ਵ।  
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ਖ਼ਤਯਾ (Hazard):- ਇੁੱਏ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਲਾਹਏਆ / ਆਪਤ ਦੀ ਇੁੱਏ ੰਬਾਲੀ ਟਨਾ, ਹਜ ਦ ਨਏਾਯਾਤਭਏ 
ਨਤੀਜ ਵੁੰ ਦ ਵਨ।  

ਜਐਭ (Risk):- ਹਏ ਐਾ ਐਤਯ ਅਤ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) ਏਾਯਨ ਆਉਣ ਲਾਰੀ ਆਤ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ। 

ਏਭਜਯੀ (Vulnerability):- ਰਏਾਂ, ਇਭਾਯਤਾਂ ਜਾਂ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਤਯ ਰਈ ੰਲਦਨਸ਼ੀਰਤਾ। 

ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਦੀ ਮਤਆਯੀ ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਮਏਉਂ ਵ?ੈ 
(Why Disaster preparedness is important?) 

ਜਦੋਂ ਆਤਾਂ ਹਏ ਅਹਜਵ ਭੁਦਾਇ ਤ ਆਉਂਹਦਆਂ ਵਨ, ਜ ਇ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦ ਤਾਂ 
ਨੁਏਾਨ ਵਯ ਲੀ ਲੁੱ ਧ ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਵਯਾਨੀ ਦੀ ੁੱਰ ਵ ਹਏ ਫਵੁਤ ਾਯ ਬਾਈਚਾਯ ਅਏਯ ਆਤ ਰਈ ਹਤਆਯ 
ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦ ਹਏਉਂਹਏ ਆਤਾਂ ਅਏਯ ਨਵੀਂ ਆਉਂਹਦਆਂ ਵਨ। ਤੁਯੰਤ ਰੜ ਦੀ ਏਈ ਬਾਲਨਾ ਨਾ ਵਣ ਏਾਯਣ ਆਤ ਤੋਂ 
ਫਚਾਲ ਰਈ ਬਾਈਚਾਯਏ ਹਤਆਯੀ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਵੀ ਤਯਜੀਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਲਰਨਯਹਫਰਟੀ (vunerability) 
ਟਾਉਣਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਅਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਤਫਾਵੀ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਆਤ 
ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ-ਆਧਾਹਯਤ ਹਤਆਯੀ ਅਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਾਨੰੂ ਹਏ ਆਤ ਦੀ ਟਨਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਬਾਲੀ ਐਤਹਯਆਂ 
ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯਨ ਦਾ ਯਤਾ ਹਲਐਾਉਂਦੀ ਵ। ਆਤ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ-ਆਧਾਹਯਤ ਹਤਆਯੀ, ਖ਼ਤਯ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਦ 
ਅਯ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਅਤ ਵਾਇਤਾ ਉਰਫਧ ਵਣ ਤੁੱ ਏ ਉਵਨਾਂ ਦ ਯਤਾਂ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯਨ ਰਈ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਅਤ 
ਭੂਵਾਂ ਦੀ ਮਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ੁਧਾਯ ਏਯੀ। 
ਰਏਾਂ ਦੀ ਰਬਾਲਲ਼ਾਰੀ  ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਰਈ, ਹਨੈੱਜੀ ਐਤਯ, ਏਰੂਾਂ, ਲਲੀ ਭੂਵਾਂ ਅਤ ਭੁਦਾਇਏ ੰਥਾਲਾਂ ਭਤ 
ਵਯਏ ਦੁਆਯਾ ਹਲਆਏ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਅਤ ਤਾਰਭਰ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਅਤ ਭੂਵਾਂ ਨੰੂ ਆਤ ਤੋਂ 
ਫਚਾਲ ਰਈ ਹਐਰਾਈ ਅਤ ਜਾਯੂਏਤਾ ਭੁਦਾਇ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਭੁੁੱ ਐ ਯਤ ਫਣਾ ਏਦੀ ਵ, ਜ 
ਹਏ ਹਏ ਆਤ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਫਵੁਤ ਾਯ ਭਯਜੈਂੀ ਏਾਯਜ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵ ਏਦ ਵਨ। 

"ਥਾਨਏ ਭ ਦਾਇ ਵਭੇਸ਼ਾ ਮਏ ੇਲੀ ਏ ਦਯਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਵਯਏਤ ਮਲਿੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵ"ੈ। 

ਆਫ਼ਤ ਰਈ ਮਤਆਯੀ ਦੀ ਮਜਨਾ – ਮਯਲਾਯ 
(Disaster Preparedness Plan – Family) 

1. ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦਆੁਯਾ ਫਣਾ ਖ਼ਤਹਯਆਂ, ਜ ਤੁਵਾਡ ਬਾਈਚਾਯ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯ ਏਦ ਵਨ, ਫਾਯ 
ਜਾਣਨਾ ਅਤ ਇਵਨਾਂ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਤੋਂ ਹਨਟਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਹਤਆਯੀ ਜਾਂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਦ ਤਯੀਏ ਫਾਯ 
ਰਾਵ ਰਣਾ। 

2. ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਨਾਰ ੰਬਾਲੀ ਐਤਹਯਆਂ ਜਾਂ ਭਯਜੈਂੀ, ਇਵਨਾਂ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਰਤੀ ਹਏਲੇਂ ਰਤੀਹਏਹਯਆ 
ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਇਵਨਾਂ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਏਾਯਣ ਜਏਯ ਇਰਾਏਾ ਐਾਰੀ ਏਯਨਾ  ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ 
ਨੰੂ ਏੀ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵਲੀ, ਫਾਯ ੁੱਰ ਏਯਨਾ।  
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3. ਲੁੱ ਐ ਵਣ 'ਤ ਤੁਵਾਡਾ ਹਯਲਾਯ ਹਏਲੇਂ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਯਵਾ ਫਾਯ ਮਜਨਾ ਫਣਾੁਣਾ ਅਤ 
ਆੀ ਭੀਹਟੰ ਰਈ ਦ ਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨਾ। ਇੁੱਏ, ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਡ ਯ ਦ 
ਨੇੜ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਅਤ ਦੂਜਾ, ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯ ਲਾ ਨਵੀਂ ਆ ਏਦ ਤਾਂ ਹਏ ੁਆਂਢੀ ਜਾਂ 
ਹਯਲਾਯਏ ਭੈਂਫਯ ਦ ਥਾਨ ਤ ਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

4. ਹਯਲਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਦਤ ਜਾਂ ਹਯਸ਼ਤਦਾਯ ਚੁਣ ਜ ਤੁਵਾਡ ਐਤਯ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਯਹਵੰਦਾ ਵਲ ਤਾਂ ਜ 
ਉਵ ਆਣ ਵਾਰਾਤ ਫਾਯ ਦੁੱ  ਏਣ। 

5. ਆਣ ਯ ਦੀ ਵਯਏ ਭੰਹਜ਼ਰ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਅਤ ਵਯਏ ਏਭਯ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਚਾਲ ਦ ਯਤ ਨੰੂ ਹਚੰਹਨਹ ਤ 
ਏਯ। 

6. ਭਯਜੈਂੀ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ ਹਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਥਾਂ 'ਤ ਯੁੱਐ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ ਅਤ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ 
ਹਐਾਉਂਣਾ  ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਹਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਅਤ ਏਦੋਂ ਇਤਭਾਰ ਏਯਨਾ ਵ। 

7. ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯ ਏਈ ਜਾਣਦਾ ਵਲ ਹਏ ਭਨ ਹਲੁੱਚਾਂ ਤੋਂ , ਾਣੀ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ 
ਫੰਦ ਏਯਨਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏਈ ਲਾਰ ਵਣ ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਥਾਨਏ ਉਮਤਾ ਏੰਨੀਆਂ ਨਾਰ 
ਰਾਵ ਏਯ। 

8. ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਹਲੁੱ ਚ ੁਆਂਢੀਆਂ, ਫਜ਼ਯੁਾਂ ਅਤ ਅਾਵਜਾਂ ਆਹਦ ਨੰੂ ਖ਼ਾ ਏਯਏ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯ। 
 

ਇਿੱ ਏ ਤਫਾਵੀ ਦ ੇਫਾਅਦ (After a disaster) 

ਆਤ ਦੀ ੜੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਯੁੱਐ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਹਯਵਾਇਸ਼ ਅਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯਦ ਵ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ 
ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਹਯਸ਼ਤਦਾਯਾਂ ਜਾਂ ਦਤਾਂ ਏਰ ਛੁੱ ਡਣ ਫਾਯ ਚ ਏਦ ਵ, ਯ ਇ ਦੀ ਫਜਾ, ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ 
ਏ ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਯੁੱਐ ਅਤ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਉ ਦਾ ਹਵੁੱ ਾ ਫਣਾ ਜ ਤੁੀਂ ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਆਣ ਯਾਂ 'ਤ ਐੜਹਾ 
ਏਯਨ ਰਈ ਏਯ ਯਵ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਫੁੱਚ ਅਹਜਵ ਵਾਰਾਤ ਹਲੁੱ ਚ ਫਯਾ ਜਾਂਦ ਵਨ । 
ਇੁੱਏ ਫਾਰ ਵਣ ਦ ਨਾਤ, ਾਨੰੂ ਆਲਾਜਾਈ (Traffic) ਅਤ ਫੁੱਚ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਚੁੱਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ 
ਏ, ਾਨੰੂ ਆਣ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਚਰਦ ਟਰਹਪਏ ਦ ਐਤਹਯਆਂ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਅਤ ਬਾਲੇਂ 
ਭਯਜੈਂੀ ਅਤ ਆਤ ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਨ ਲੀ ਵਣ ਏਦ ਲੀ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਲਾਵਨਾਂ ਦੀ ਅਰੀ ੀਟ 'ਤ ਨਵੀਂ 
ਹਫਠਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ। 
ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ੁੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯ ਅਤ ਫੁੱਚ ਹਜੰਨਾ ਚਾਵ ਲਾਰ ੁੁੱ ਛਣ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਆਤ ਫਾਯ ੁੱਰ 
ਏਯਨ ਦਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਇਵ ਦੁੱ ਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯ ਹਏ ਉਵ ਏੀ ਭਹਵੂ ਏਯ ਯਵ ਵਨ। ਉਵ ਏੀ 
ਏਹਵੰਦ ਵਨ ੁਣ। ਜ ਵ ਏ, ਤਾਂ ੂਯ ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਚਯਚਾ ਹਲਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯ। ਇਵ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਤਫਾਵੀ ਦ ਏਾਯਨ 
ਦਾ ਵ ਫਵੁਤ ਾਯ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਾ। 
ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਮਤਆਯੀ ਮਏਿੱ ਟ (Disaster preparedness Kit) 
ਆਤ ਹਤਆਯੀ ਹਏੁੱ ਟ, ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਹਤਆਯੀ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਾਧਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਵ। ਇ ੰਫੰਧੀ ਯੁੱਐਣ 
ਮ ੁੱ ਬ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਠਾਂ ੂਚੀਫੁੱ ਧ ਵਨ ਜ ਾਨੰੂ ਜਭਾਂ (Stock) ਅਤ ਨਾਸ਼ਲਾਨ (Parishable) ਲਤੂਆਂ 
ਨੰੂ ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਯੁੱਐਣਾ  ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
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✓ ਰਹਏਰਲ਼ਨ (Prescription) ਦੀ ਦ ਵਹਤਆਂ ਦੀ ਰਾਈ । 
✓ ਦਲਾਈਆਂ (ਜਏਯ ਏਈ ਹਨਮਭਤ ਦਲਾਈ ਰੈਂਦਾ ਵਲ) । 
✓ ਯ-ਨਾਸ਼ਲਾਨ (Non- Perishable) / ਹਲਸ਼ਸ਼ ਐੁਯਾਏੀ ਬਜਨਾਂ ਦੀ ਦ-ਵਹਤਆਂ ਦੀ ਰਾਈ। 
✓ ਏੰਟਨਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੀਣ ਲਾਰਾ ਾਣੀ (ਇੁੱਏ ਰਨ ਰਤੀ ਹਲਅਏਤੀ / ਰਤੀ ਹਦਨ, ਦ ਵਹਤਆਂ ਰਈ) ।  
✓ ਹਯਲਾਯ ਦ ਵਯਏ ਭੈਂਫਯ ਰਈ ਪਰਸ਼ਰਾਈਟਾਂ ਅਤ ਫਟਯੀਆਂ। 
✓ ਯਟਫਰ ਯਡੀ ਅਤ ਫਟਯੀਆਂ। 
✓ ੁੱਟੀਆਂ, ਟਂੀਹਟਏ, ਟ, ਏੰਯੈੱ, ਯ-ਯੀਨ ਦਯਦ ਹਨਲਾਯਏ, ਦਤ ਹਲਯਧੀ ਦਲਾਈ ਭਤ 

ਪਟ ਡ ਫੁੁੱ ਏ ਅਤ ਹਏੁੱ ਟ । 
✓ ਛੁੱ ਤ / ਹਐੜਏੀਆਂ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਰਈ ਰਾਹਟਏ ਦੀ ਤਯਾਰ, ਏਯੀਨਾਂ, ਵੈਂਡ ਟੂਰ, ਭਐਾਂ ਆਹਦ । 
✓ ਾਣੀ ਸ਼ੁੁੱ ਧੀਏਯਨ ਹਏੁੱ ਟ (ਰੀਆਂ, ਫਰੀਚ, ਏਰਯੀਨ [ਾਦਾ] ਅਤ ਆਇਡੀਨ) । 
✓ ਨੰਨਹੇ  (Infants) ਫਾਰ ਰੜਾਂ (ਦਲਾਈ, ਹਨਯਜੀਲ (Sterile) ਾਣੀ, ਡਾਇਯ, ਹਤਆਯ ਪਾਯਭੂਰਾ ਫਤਰਾਂ)। 
✓ ਏਰੀਨ-ਅੁੱ ਰਾਈ (ਭ, ਫਾਰਟੀਆਂ, ਤਰੀ, ਏੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਏ) । 
✓ ਯ-ਇਰਏਹਟਰਏ ਏਨ ਨਯ ਅਤ ਰਾਹਟਏ ਦ ਯੁੱਦੀ ਫ। 
✓ ਏਾਜ਼ ਦ ਤਰੀ ਅਤ ਰੀ-ਨਭੀਦਾਯ ਹਡਫਰ ਏੁੱੜ। 
✓ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਮੰਤਯI 
✓ ਏੁੱੜ, ਜੁੁੱ ਤੀਆਂ, ਦਤਾਨੇ ਆਹਦ ਦਾ ੂਯਾ ੈੱਟ। 
✓ ਹਨੈੱਜੀ ਨੇਟਯੀ ਆਈਟਭਾਂ। 
✓ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਦਤਾਲਜ਼ (ਰਾਹਟਏ ਦੀਆਂ ਲਾਟਯਟਾਇਟ ਥਰੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ) । 
ਭਯਜੈਂੀ ਹਏੁੱ ਟ ਨੰੂ ਅਹਜਵੀ ਥਾਂ 'ਤ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜ ਹਏ ਆਤ ਦ ਭੇਂ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਵੁੰ ਚਮ 
ਵਲ। ਢਹਵ-ਢਯੀ ਇਭਾਯਤੀ ਢਾਂਚ ਦ ਅੰਦਯ ਯੁੱਐੀ ਹਏੁੱ ਟ ਦਾ ਏਈ ਪਾਇਦਾ ਨਵੀਂ ਵਲਾ ਜਏਯ ਇ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚ ਨਵੀਂ 
ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ। 

ਮਨਏਾੀ (Evacuation) 
ਜਏਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਆਤ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏੁੱਢਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ 
ਵਲ, ਤਾਂ ਥਾਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਰਦਾਨ ਏਯਨ। ਭਯਜੈਂੀ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਏਯਨ ਰਈ, 
ਤੁਵਾਡ ਏਰ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਹਤੰਨ ਹਦਨਾਂ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਾਣੀ, 
ਬਜਨ, ਏੁੱੜ ਅਤ ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਰਾਈ ਵਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

Fig. 2.1 Evacuation 
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ਜਦੋਂ ਤ ਵਾਨੰੂ ਆਫ਼ਤ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਮਏਵਾ ਜਾਲ ੇਤਾਂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ:ੈ 
(What to do when you are told to evacuate) 
ਜਏਯ ਆਤ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦਾ ਵੁਏਭ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਅਹਜਵਾ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਐੁੁੱ ਰ 
ਹਸ਼ਤ ਏੀਤ  ਭਯਜੈਂੀ ਸ਼ਰਟਯਾਂ ਲੁੱਰ ਹਧਆਨ ਹਦ। ਫਟਯੀ ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰ ਯਡੀ ਨੰੂ ੁਣ ਅਤ ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ 
ਹਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। ਜਏਯ ਖ਼ਤਯਾ ਯਾਇਣਏ ਦਾਯਥ ਲਣ ਜਾਂ ਹੰਭਣ (seepage) ਦਾ ਵ ਅਤ ਤੁਵਾਨੰੂ 
ਖ਼ਤਯ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਹਏਵਾ ਹਆ ਵ, ਤਾਂ ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਭਤ ਤੁਯੰਤ ਅਹਜਵਾ ਏਯ। 

1. ਾਣੀ, ਬਜਨ, ਏੁੱੜ, ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਈ, ਅਤ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਦਤਾਲਜ਼ ਇਏੁੱ ਠੇ ਏਯ। 
2. ਭਜ਼ਫੂਤ ਜੁੁੱ ਤ ਅਤ ਏੁੱੜ ਾ ਜ ਏੁਝ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਦਾਨ ਏਯਦ ਵਨ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਰੰਫੀਆਂ ੈਂਟਾਂ, ਰੰਫੀਆਂ 

ਫਾਵਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਏਭੀਜ਼ਾਂ ਅਤ ਟੀ। 
3. ਆਣ ਯ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। ਾਯ ਦਯਲਾਜ਼ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆ ਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਅਤ ਤਾਰਾ ਰਾ ਅਤ 

ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਉਏਯਣਾਂ ਨੰੂ ਅਨਰੁੱ  (Unplug) ਏਯ। 
4. ਾਣੀ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਲਾਰਲ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ।  
5. ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ ਦੁੱ  ਹਏ ਤੁੀਂ ਹਏੁੱ ਥ ਜਾ ਯਵ ਵ। 
6. ੰਬੀਯ ਭਭ ਹਲੁੱ ਚ ਪਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜਰਦੀ ਜਾਂ ਛੁੱ ਡ। 
7. ੁਝਾ ਵ ਹਨਏਾੀ ਯੂਟਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। ਸ਼ਾਯਟਏੁੱਟ (Shortcut) ਨਾ ਰ ਹਏਉਂਹਏ ਯਤ ਫੰਦ ਲੀ ਵ 

ਏਦ ਵਨ। ਵੜਹ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱਡੀ ਨਾ ਚਰਾ ਅਤ ਫਵੀਆਂ ਵਇਆਂ ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ ੜਏਾਂ ਤੋਂ ੁਚਤ ਯਵ। 
ਹਡੁੱ ੀਆਂ ਵਇਆਂ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚ । 

8. ਆਣੀ ਆਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਰਾਈ ਹਏੁੱ ਟ ਆਣ ਨਾਰ ਰ ਜਾ । 
9. ਆਣ ਜ਼ਯੂਯੀ ਏਾਜ਼ਾਤ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਡਾ ਡਯਾਈਲਯ ਰਾਇੰ, ਹਲਸ਼ਸ਼ ਭਡੀਏਰ ਜਾਣਏਾਯੀ, ਫੀਭਾ 

ਾਹਰੀਆ,ਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲਤੂਆਂ ਤ ਦਤਾਲਜ਼ ਅਤ ਯਟੀਹਪਏਟ ਆਹਦ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ, ਆਣ ਨਾਰ ਰ 
ਜਾ । 
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ਾਠ - 3 
ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ  ਯਿੱ ਮਐਆ 

Safety from Earthquake 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives) 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ 'ਤ ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ: 
► ਬੂਚਾਰ ਫਾਯ ੰਐ ਜਾਣਏਾਯੀ । 
► ਬਾਯਤ ਦ ਬੂਚਾਰ ਜ਼ਨ ਐਤਯ । 
► ਬੂਚਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਹਵਦਾ । 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction)   

ਬੂਚਾਰ ਬ ਤੋਂ ਾਤਏ ਏੁਦਯਤੀ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਵ। ਉਵ ਹਫਨਾਂ ਹਏ ਚਤਾਲਨੀ ਦ ਦਤਏ ਹਦੰਦ ਵ,ਅਤ ਫਵੁਤ 
ਾਯ ਬੂਚਾਰ ਐਤਯ ਉੱਚ ਆਫਾਦੀ ਦੀ ਣਤਾ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ  ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਅਹਜਵ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡ 
ਬੂਚਾਰ ਆਉਂਦ ਵਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤ ਅਣਹਣਤ ਆਯਹਥਏ ਰਾਤ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦ ਨਾਰ ਹਬਆਨਏ ਅਤ 
ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਵ ਏਦ ਵਨI  

ਬੂਚਾਰ ਮਲਮਆਨ (Seismology) ਬੂਚਾਰ ਅਤ ਬੂਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਦਾ ਅਹਧਨ ਵ। ੀਭਰਾਪ 
(Seismograph) ਬੁਚਾਰਾਂ ਦਆੁਯਾ ਦਾ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਬੂਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਨੰੂ ਹਯਏਾਯਡ ਏਯਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ 
ਬੂਚਾਰ ਹਲਹਆਨੀ ਇਵ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਏਦ ਵਨ ਹਏ ਏਈ ਬੂਚਾਰ ਹਏੁੱ ਥ ਅਤ ਹਏੰਨਾ ਡੂੰ ਾ ਵ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.1 Seismograph 
ਬੂਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਨੰੂ ਧਯਤੀ ਦ ਡੂੰ  ਅੰਦਯਨੂੀ ਹਵੁੱ  ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਾਡ ਰਹਵ ਦੀ ਅੰਦਯਨੂੀ ਫਣਤਯ 
ਫਾਯ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ੁਯਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
ਬੂਚਾਰ ਏੀ ਵ?ੈ (What is an Earthquake?) ਬੂਚਾਰ ਧਯਤੀ ਦੀ ਤਯ ਦਾ ਹਵੁੱ ਰਣਾ ਵ ਜ ਏੀ ਧਯਤੀ ਦੀ ਯਤ 
ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਅਚਾਨਏ ਊਯਜਾ ਦੀ ਹਯਵਾਈ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਫਨਣ ਲਾਰੀਆ ਂਬੂਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਉਦੋਂ ਏਾਯਣ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
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ਬੂਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਜਦੋਂ ਧਯਤੀ ਦੀ ਯਤ (crust) ਵਠ ਹਏ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਟਯ ਵਈ 
ਊਯਜਾ ਅਚਾਨਏ ਫਾਵਯ ਹਨਏੁੱਰਦੀ ਵ, ਜ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਜਦੋਂ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਦ ੁੰ ਜ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਦਫਾਅ ਦਾ 
ਏਯਦ ਵ ਅਚਾਨਏ ਟੁੁੱ ਟ ਅਤ ਹਪਰ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਬੂਚਾਰ ਅਏਯ ਬੂ ੜਫੜੀ ਦ ਨਾਰ ਆਉਂਦ ਵਨ ਹਜੁੱ ਥ ਚੁੱਟਾਨਾਂ 
ਦ ੁੰ ਜ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਦ ਥਰ ਹਲੁੱ ਚ ਚਰ ਜਾਂਦ ਵਨ। ੰਾਯ ਦੀਆਂ ਭੁੁੱ ਐ ਪਾਰਟ ਰਾਈਨਾਂ (Fault lines) ਧਯਤੀ ਦੀ ਯਤ 
ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਲਾਰੀਆ ਂਹਲਸ਼ਾਰ ਟਏਟਹਨਏ ਰਟਾਂ (Tectonic Plates) ਦ ਹਏਨਾਹਯਆਂ ‘ਤ ਹਥਤ ਵਨ। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2 Types of Faults 
 
ਤਜ਼ ਏਫੁੱ ਣ ਜਾਂ ਬੂਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ, ਬੂਚਾਰ ਪਟਣ ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਹਫੰਦੂ ਮਾਨੀ ਪਏ (Hypocenter) ਤੋਂ ਹਏ 
ਤਰਾਅ ਦ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਦੀ ਤਯਾਂ ਪਰਦੀਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਰਹਵਯਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਾਯੀਆਂ 
ਹਦਸ਼ਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡੀ ਦੂਯੀ ਤੁੱ ਏ ਜਾ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਪਏ ਦ ਨੇੜ, ਤਯੰਾਂ ਫਵੁਤ ਲੁੱਡੀਆਂ ਅਤ ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਵ 
ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਤਵ ਤ ਉਵ ਹਫੰਦੂ ਜ ਪਏ ਤੋਂ ਹੁੱ ਧਾ ਉੱਯ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਨੰੂ ਬੂਚਾਰ ਦਾ ਏੇਂਦਯ 
(Epicentre) ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
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ਬੂਚਾਰ ਦਾ ਯਾਜ ਅਨ ਾਯ ਜਨ ਐੇਤਯ  (Vulnerability Zones in India) 
 
 

 
I.   12% ਉੱਤਯ ਯੂਫੀ ਯਾਜ, ਜੰਭ-ੂਏਸ਼ਭੀਯ, ਹਵਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ , ੁਜਯਾਤ, ਹਫਵਾਯ, ਉੱਤਯਾਂਚਰ,ਅੰਡਭਾਨ ਅਤ 
 ਹਨਏਫਾਯ  
II.   18% ਜੰਭੂ-ਏਸ਼ਭੀਯ, ਹਵਭਾਚਰ ਰਦਸ਼  , ਉੱਤਯਾਂਚਰ, ਹਫਵਾਯ, ਹਦੁੱ ਰੀ, ਫੰਾਰ, ਵਹਯਆਣਾ, ੰਜਾਫ, ਹੁੱ ਏਭ, 
 ੁਜਯਾਤ, ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ, ਰਏਸ਼ਦੀ  
III.  26% ੰਜਾਫ, ਵਹਯਆਣਾ, ਉੱਤਯਾਂਚਰ, ਹਫਵਾਯ, ਫੰਾਰ, ੁਜਯਾਤ, ਯਾਜਥਾਨ, ਭਹਧਆ ਦਦਲ਼., ਉੜੀਾ, 
 ਆਂਧਯਾ  ਰਦਸ਼, ਆ, ਤਾਹਭਰਨਾਡ,ੂ ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ। 
 

 
 

Fig. 3.3 Seismic Zones in India 
 

Sr. No Zones Vulnerability 
1 Zone 5 Highest Seismic Zone 
2 Zone 4 High Seismic Zone 
3 Zone 3 Moderate Seismic Zone 
4 Zone 2 Least Active Seismic Zone 
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Fig. 3.4 Seismic zones in Punjab 

 
Categories of Earthquake 

Sr. No. Group Magnitude 
1 Great 8 and Above 
2 Major 7 to 7.9 
3 Strong 6 to 6.9 
4 Moderate 5 to 5.9 
5 Light 4 to 4.9 
6 Minor 3 to 3.9 
7 Very Minor Less Than 3 

 
ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ, ਇਦੇ ਦਯਾਨ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਮਲਿੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੰ ਦਾ ਵ ੈ
(What to Do Before, During and After an Earthquake) 
ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਤੁੀਂ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਆਭ ਤਯ 'ਤ, ਬੂਚਾਰ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ੜਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਲੰਹਡਆ ਜਾਂਦਾ ਵ: ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਇਦ ਦਯਾਨ ਅਤ ਇਦ ਫਾਅਦ। ਇੁੱਥ ਇਵ ਜਾਣ ਹਏ ਵਯ ੜਾਅ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ 
ਏਯਨਾ ਵ। 
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ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before Earthquake) 
► ਹਯਲਾਯਏ ੁੱ ਧਯ ਤ ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ੰਫੰਧੀ ਇੁੱਏ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਅਤ ਇ ਮਜਨਾ ਤ ਅਭਰ ਏਯਦ ਵ 

ਆਣ ਆ ਅਤ ਆਣ ਯ ਨੰੂ ਹਤਆਯ ਏਯ। 
► ਪਰਾ ਏਯ ਹਏ ਬੂਚਾਰ ਦ ਏਾਯਣ ਅੁੱਰ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਯਲਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯ ਇਏ-ਦੂਜ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਹਭਰਣ। 

 
Fig. 3.5 Don’t be panic 

► ਬੂਚਾਰ ਐਤਯ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਦਾ ਏਈ ਦਤ ਜਾਂ ਹਯਸ਼ਤਦਾਯ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਏਯ, ਹਜ ਨਾਰ ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਲੁੱ ਐ ਵ ਹਯਲਾਯਏ ਭੈਂਫਯ ੰਯਏ ਏਯਏ ਆਣ ਹਠਏਾਣ ਅਤ ਹਥਤੀ ਫਾਯ ਦੁੱ  ਏਣ। 

► ਵਯਏ ਏਭਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਹਟਏਾਣ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਭਜ਼ਫੂਤ ਭਜ਼ਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਯੂਣੀ ਏੰਧਾਂ (void spaces) 
 ਫਾਯ ਜਾਣ। 
► ਐਤਯਨਾਏ ਥਾਨਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਐੜਏੀਆ,ਂ ਸ਼ੀਸ਼, ਰਟਏਦੀਆਂ ਲਤੂਆਂ, ਪਾਇਯਰ ਅਤ ਉੱਚ ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 
 ਪਯਨੀਚਯ ਫਾਯ ਜਾਣ। 
► ਅਹਬਆ ਡੁੱ ਹਯਰ (drills) ਦਾ ਆਮਜਨ ਏਯ। ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਹਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਥਾਂ 'ਤ ਯੁੱਐ। 
► ਭਯਜੈਂੀ ਨ ਨੰਫਯਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਯੁੱਐ। 
► , ਾਣੀ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਨਾਂ ਦ ਐਯਾਫ ਵਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਇਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਫਾਯ ਜਾਣ। 
► ਲਾਟਯ ਵੀਟਯਾਂ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਦ ਉਏਯਨਾਂ ਨੰੂ ਹਡੁੱ ਣ ਅਤ ਾਈਰਾਈਨ ਦ ਪਟਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਵੀ 

ਢੰ ਨਾਰ ਰਾ। ਬਾਯੀ ਪਯਨੀਚਯ, ਅਰਭਾਯੀਆਂ, ਰਟਏਦ ਦ, ਬਾਯੀ ਤਲੀਯਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਠੀਏ ਢੰ 
ਨਾਰ ਜੜ। 

► ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਜਾਂ ਐਤਯਨਾਏ ਤਯਰ, ਅਰਭਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਠਰੀਆਂ ਸ਼ਰਪਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਟਯ ਏਯ।  
► ਭਯਜੈਂੀ ਬਜਨ, ਾਣੀ, ਵਯ ਰਾਈ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰਸ਼ਰਾਈਟ, ਇੁੱਏ ਯਟਫਰ ਫਟਯੀ ਦੁਆਯਾ 
 ੰਚਾਹਰਤ ਯਡੀ, ਲਾਧੂ ਫਟਯੀਆਂ, ਦਲਾਈਆਂ, ਪਟ ਡ ਹਏੁੱ ਟ ਅਤ ਏੁੱੜ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ, ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯ । 

ਬੂਚਾਰ ਦੇ ਦਯਾਨ (During Earthquake) 
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਵ, ਤਾਂ ਉੱਥ ਵੀ ਯਵ ਅਤ ਭਜ਼, ਡਏ ਜਾਂ ਵਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਪਯਨੀਚਯ ਦ ਵਠਾਂ  ਟ ਰ 
ਰ। ਇੁੱ ਏ ਲੁੱਡ ਬੁਚਾਰ ਦਯਾਨ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਫਚਾਉਣਾ ਵ ਫਾਯ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ ਲ-ਹਲਆਹਐਆਤਭਏ ਪਟਆਂ 
ਨੰੂ ਦਐ ਏ  ਹੁੱ ਐ ਏਦ ਵ। 
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► ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਵੁੱ ਰਣਾ ਫੰਦ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਉੱਥ ਵੀ ਯਵ। 
ਹਵਰਾਂ ਆਣੀ ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਫਾਯ ਚ, ਹਪਯ ਅੁੱ ਲਧ।  

► ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਹਐੜਏੀਆ ਂਅਤ ਏੁੱਚ ਦ ਦਯਲਾਹਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਯ 
ਯੁੱਐ। ਹਐੜਏੀਆ,ਂ ਇੁੱਟਾਂ ਦ ਫਣ ਪਾਇਯਰ ਅਤ ਏੁੱਚ ਦੀਆਂ 
ਏੰਧਾਂ ਆਹਦ ਤੋਂ ਦੂਯ, ਇੁੱ ਏ ਉੱਹਚਤ ਢਾਂਚਾਤ ਅੰਦਯੂਨੀ ਏੰਧ ਦ 
ਏਹਨਆਂ ਦ ਏਰ ਡ ਟਏ ਹਦ ਜਾਂ ਫਠ ਜਾ। 

►  ਹਡੁੱ ਣ ਜਾਂ ਉੱਡਣ ਲਾਰੀਆ ਂਲਤੂਆਂ ਤੋਂ ਆਣ ਯੀਯ ਅਤ ਹਵਤ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਹਏ 
ਲਾਯਏ ਇਭਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਤਾਂ ਫਾਵਯ ਜਾਣ ਦ ਯਤ ਚ। ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਏਲਯ ਏਯ ਅਤ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ 
ਹਵੁੱ ਰਣਾ ਫੰਦ ਨਾ ਵ ਜਾਲ ਫਾਵਯ ਨਾ ਹਨੈੱਏਰ। 

 
ਜੇ ਫਾਵਯ ਵ, ਤਾਂ ਦਯਐਤਾਂ, ਇਭਾਯਤਾਂ, ਏੰਧਾਂ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ 
ਰਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹਏ ਐੁੁੱ ਰਹ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾ। 
► ੰਤੁਰਨ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਵਠਾਂ ਰਟ ਜਾ ਜਾਂ 
 ਫਠ ।  
► ਜਏਯ ਏਈ ਐੁੁੱ ਰਹਾ ਐਤਯ ਉਰਫਧ ਨਵੀਂ ਵ ਤਾਂ ਬ ਤੋਂ 
 ਲਧੀਆ ਉਰਫਧ ਆਯਾ ਰਾਤ ਏਯ। 
► ਜਏਯ ੁੱਡੀ ਚਰਾਉਂਦ ਵ, ਤਾਂ ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ 

ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਯੁਏ। ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਵੁੱ ਰਣਾ ਫੰਦ ਨਵੀਂ 
ਵ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਆਣ  ਲਾਵਨ ਦ ਅੰਦਯ ਵੀ ਯਵ। 

► ਲਯਾ ਜਾਂ ੁਰਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਆਣ ਲਾਵਨ ਨੰੂ ਨਾ ਯਏ। 
► ਆਣ ਲਾਵਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਐੜਏੀ ਦ ੁੱਧਯ (Level) ਤੋਂ ਵਠਾਂ 
 ਯਵ। 
► ਇੰਜਣ ਫੰਦ ਏਯ ਅਤ ਯਡੀ ਚਾਰੂ ਏਯ। ੰਏਟਏਾਰੀਨ 

ਹਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। 
► ਜਏਯ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਨਾਂ ਲਾਵਨ ਦ ਉੱਯ ਹਡੁੱ  

ਈਆਂ ਵਨ ਤਾਂ ਲਾਵਨ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਯਵ। ਧਾਤੂ ਦ ਹਵੁੱ ਆ ਂ

Fig. 3.6  During Earthquake 

Fig. 3.7  Protect from falling objects 

Fig. 3.8 Protect your head 

Fig. 3.9 avoid moving near power lines 
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ਨੰੂ ਨਾ ਛੂਵ, ਭਦਦ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯ। 
► ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਣਾ ਲਾਵਨ ਛੁੱ ਡਣਾ ਲ, ਤਾਂ ਜਰਦੀ ਹਏ ਐੁੁੱ ਰਹ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚਰ ਜਾ। 

 
   
 

 

 

 

Fig. 3.10 Safe void spaces  

ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਫਾਅਦ (After Earthquake) 
✓ ੁੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ (First Aid) ਰਦਾਨ ਏਯ। ੰਬੀਯ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਜ਼ਐਭੀ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ 

stabilize ਯੁੱਐ ਜਦ ਤਏ ਹਚਹਏਤਏ ਭਦਦ (Medical Help) ਉਰਫੁੱਧ ਨਾ ਵ ਜਾਲ।   
✓ ਟਰੀਪਨ ਦੀ ਤੁਯੰਤ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਏਈ ੰਬੀਯ ੁੱਟ, ਅੁੱ ਜਾਂ ਵਯ ਭਯਜੈਂੀ ਨਾ ਵਲ। 
✓ ਅੁੱ, ਯਾਇਣ ਪਰਣ, ਜ਼ਹਵਯੀਰ ਧੂੰ  ਂਅਤ ਹਏ ਇਭਾਯਤ ਦ ਢਹਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਣਾ (possible collapse) 

ਲਯ ਵਯ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਏਯ। 
✓ ਯਜ਼ਾਨਾ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵੂਰਤਾਂ ਹਜਲੇਂ ਾਣੀ, , ਇਰਏਹਟਰਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਅਤ ਜਏਯ ਬੂਚਾਰ ਦ ਏਾਯਣ 

ਏਈ ਨੁਏਾਨ ਵਇਆ ਵ, ਤਾਂ ਯਜ਼ਾਨਾ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਯਤ ਤੋਂ ਵੀ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦ। 
✓ ਛੁੱ ਤ, ਹਚਭਨੀ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦ ਭਤ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਦਯਾਯਾਂ ਅਤ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
✓ ਬਜਨ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
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✓ ਇਭਾਯਤ ਅੰਦਯ ਏਦ ਲੀ ਭਾਹਚ, ਰਾਈਟਯ ਜਾਂ ਭਭਫੁੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। 
✓ ਯਡੀ ਚਾਰੂ ਏਯ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਯਣ/ਸ਼ਣਾਲਾਂ, ਖ਼ਫਯਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯਯਟਾਂ ਅਤ ਵਦਾਇਤਾਂ ੁਣ। 

ਜਨਤਏ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਹਵਮ ਏਯ। 
✓ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਏਈ ਭਯਜੈਂੀ ਨਾ ਵਲ ਆਣ ਲਾਵਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ । ਭਯਜੈਂੀ ਲਾਵਨਾਂ ਰਈ ਰੀਆਂ 

ੜਏਾਂ ਨੰੂ ਹਏ ਲੀ ਹਏਭ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਤੋਂ ਾ ਯੁੱਐ। 
✓ ਜਏਯ ਇਭਾਯਤ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵ, ਤਾਂ ਆਣ ਆਯ ਦ ਐਤਯ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ 

ਯੁੱਐ। 
✓ ਜਰਦੀ ੁਨਯਲਾ ਰਈ ਆਣ ੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਰ ਹਭਰ ਏ ਏੰਭ ਏਯ, ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ ਅਤ ਦੂਹਜਆਂ ਰਈ ਭਦਦ 

ਦਾ ਵੁੱਥ ਲਧਾ। 
✓ ਬੂਚਾਰ ਦ ਝਟਹਏਆ ਂਰਈ ਹਤਆਯ ਯਵ। (After Shocks) 
✓ ਜਏਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਲ ਤਾਂ ਇਰਾਏਾ ਖ਼ਾਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ। ਹਯਲਾਯ ਦ ਵਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਜਾਂ ਐਜ ਟੀਭਾਂ 

ਰਈ ਹਰਐਤੀ ੁਨੇਵ ਛੁੱ ਡ। 
✓ ਦਤਾਨੇਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ, ਬਾਯੀ ਜੁੁੱ ਤ ਾ, ਅਤ ਢੁਏਲੇਂ ਤ ਏਾੀ ਏੁੱੜ ਉਰਫਧ ਯੁੱਐ। 

ਫ ਮਨਆਦੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਈ ਮਏਿੱ ਟ (Basic Disaster Supplies Kit): 
ਆਣੀ ਫੁਹਨਆਦੀ ਆਤ ਰਾਈ ਹਏੁੱ ਟ ਨੰੂ ਫਨਾਉਣ ਰਈ, ਆਤ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀਆਂ ਲਤਾਂ ਨੰੂ 
ਅਯਟਾਈਟ ਰਾਹਟਏ ਦ ਥਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ ਅਤ ਆਣੀ ੂਯੀ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਰਾਈ ਹਏੁੱਟ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਜਾਂ ਦ 
ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਹਰਜਾਣ ਲਾਰ ਏੰਟਨਯਾਂ ਹਜਲੇਂਹਏ ਰਾਹਟਏ ਦ ਡੁੱ ਫ ਜਾਂ ਡਪਰ ਫ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ । 
ਇੁੱਏ ਫੁਹਨਆਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਈ ਹਏੁੱ ਟ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ: 
✓ ਾਣੀ (ੀਣ ਅਤ ਪਾਈ ਰਈ ਰਤੀ ਹਲਅਏਤੀ ਰਤੀ ਹਦਨ ਇੁੱਏ ਰਨ ਦ ਵਹਤਆਂ ਰਈ) 
✓ ਉੱਚ ਏਰਯੀ ਨੈਏ/ਬਜਨ, (ਜਰਦੀ ਨ ਖ਼ਯਾਫ ਵਣ ਲਾਰ ਬਜਨ ਦੀ ੁੱ ਟ-ੁੱਟ ਦ ਵਹਤਆਂ ਦੀ ਰਾਈ); 

ਤਯਜੀਵੀ ਤਯ 'ਤ, ਡੁੱ ਫਾਫੰਦ ਅਤ ਏ ਏੀਤ ਬਜਨ ਅਤ ਐਾਣਾ ਏਾਉਣ ਦ ਫਯਤਨ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਭਨੂਅਰ 
ਏਨ ਨਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਲ। 

✓ ਪਟ ਡ ਰਾਈ, ਦਲਾਈਆਂ, ਅਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਲਤੂਆਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਾਫਣ, ਟੁੁੱ ਥਟ, ਅਤ 
ਟਾਇਰਟ ਯ। ਨੁਹਖ਼ਆਂ ਦੀ ੂਚੀ, ਭਡੀਏਰ ਫੀਭਾ ਏਾਯਡਾਂ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ, ਡਾਏਟਯਾਂ ਦ ਨਾਭ ਅਤ 
ੰਯਏ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਹਨਯਬਯ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦ ਰਈ ਡਾਏਟਯੀ ਹਵਭਤੀ ਪਾਯਭ। 

✓ ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਈਹਟੰ - ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਰਾਈਟ ਹਟਏ ਅਤ (ਜਾਂ) ਲਾਧੂ ਫਟਯੀਆਂ ਅਤ ਰਾਈਟ ਫਰਫਾਂ ਭਤ 
ਠੀਏ ਏੰਭ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਇੁੱ ਏ ਪਰਸ਼ਰਾਈਟ (ਵੁੱਥ ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰੀਆਂ ਪਰਸ਼ਰਾਈਟਾਂ ਲੀ ਉਰਫਧ ਵਣ)। 

✓ ਲਾਧੂ ਨਏਾਂ, ਹਨੈੱਜੀ ਪਾਈ ਲਤੂਆਂ, ਅਤ ਭਜ਼ਫੂਤ ਜੁੁੱ ਤ। 
✓ ਫਟਯੀ ਦੁਆਯਾ ੰਚਾਹਰਤ ਯਡੀ (ਅਤ ਲਾਧ ੂਫਟਯੀਆਂ)। 
✓ ਲਾਧੂ ਫਟਯੀਆਂ 
✓ ੀਟੀ (ਭਦਦ ਰਈ ੰਏਤ ਏਯਨ ਲਾਤ) 
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✓ ਠੰਡ ਭਭ ਤੋਂ ਤੁਵਾਡੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਭ ਏੁੱੜ, ਭਜ਼ਫੂਤ ਜੁੁੱ ਤੀਆਂ, ਲਾਧੂ 
ਜੁਯਾਫਾਂ, ਏੰਫਰ, ਅਤ ਵ ਏ ਤਾਂ ਇੁੱ ਏ ਤੰਫੂ । 

✓ ਏੂੜ ਅਤ ਵਯ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਵਲੀ-ਹਡਊਟੀ ਰਾਹਟਏ ਦ ਫ। 
✓ ਏੰਭ ਏਯਨ ਲਾਰ ਦਤਾਨੇ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਲਾਰ ਚਸ਼ਭ ਤ ਡਟ ਭਾਏ (ਦੂਹਸ਼ਤ ਵਲਾ ਨੰੂ ਹਪਰਟਯ ਏਯਨ 

ਰਈ)  
✓ ਰਾਹਟਏ ਸ਼ੀਟ ਅਤ ਡਏਟ ਟ (ਆਯਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ) । 
✓ ਹੁੱ ਰ ਹਟਸ਼,ੂ ਏੂੜ ਰਈ ਥਰ ਅਤ ਰਾਹਟਏ ਟਾਈਜ਼ (ਹਨੈੱਜੀ ਪਾਈ ਰਈ) । 
✓ ਯੈਂਚ ਜਾਂ ਰਾਮਯ(Pliar) (ਯਜ਼ਾਨਾ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵੂਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਈ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਰਈ) । 
✓ ਥਾਨਏ ਨਏਸ਼। 
✓ ਚਾਯਜਯਾਂ ਅਤ ਫਏਅੁੱ  ਫਟਯੀ ਭਤ ਰ ਨ। 
✓ ਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯਾਂ ਰਈ ਬਜਨ 
✓ ਜ਼ਯੂਯੀ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਏਾੀਆਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਫੀਭਾ ਾਹਰੀਆ ਂਅਤ ਹਨੈੱਜੀ ਛਾਣ ੁੱਤਯ। 
✓ ਭਯਜੈਂੀ ਰਈ ਨਏਦ ਯਾਲ਼ੀ। 
✓ ੰਏਟਏਾਰੀਨ ੰਯਏ ਰਈ ਨ ਨੰਫਯਾਂ ਦੀ ੂਚੀ। 
✓ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਲਤੂਆਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਐਡਾਂ, ਏਰਅਨ, ਹਰਐਣ ਭੁੱਯੀ, ਅਤ ਟਡੀ ਫੀਅਯ (ਜ ਯ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 

ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਣ ਦੀ ਰੜ ਵਲ)। 
ਨ ਟ:   ਖ਼ਯਾਫ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਲਤਆੂ ਂ ਮਜਲੇਂ ਾਣੀ, ਬਜਨ, ਦਲਾਈਆ,ਂ ਅਤੇ ਫੈਟਯੀਆ ਂ ਨੰੂ ਮਨਮਭਤ ਤਯ 'ਤ ੇ

ਫਦਰ। 
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ਾਠ - 4 
ਰੈਂਡਰਾਈਡ 

Landslides 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਾਠ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਜਾਣ ਏ: 
► ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦ ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨ । 
► ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਜ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀਆਂ ਵਨ । 
► ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਦਯਾਨ ਅਤ ਫਾਅਦ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 
► ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀ ਟਨਾ ਲਾਯਣ ਦ ੰਏਤ । 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ੁਯਤਾ (ਯਲੀਟਸ਼ਨਰ) ਹਐੁੱ ਚ ਏਾਯਨ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ੁੰ ਜ, ਹਚੁੱ ਏੜ ਅਤ / ਜਾਂ ਚਟਾਨਾਂ 
ਦਾ ਤਜ਼ ਤੀ ਨਾਰ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਨੰੂ ਹਐਏਣਾ ਵ। ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀਆਂ ਟਨਾਲਾਂ ਫਵਤੁ ਆਭ ਵਨ ਅਤ ਇਵ ਏਈ 
ਯੂਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਯਦੀਆਂ ਵਨ। ਜ਼ਭੀਨ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਹਵੁੱ  ਜਾਂ ਟੁਏੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠਾਂ ਹਐਏ ਏਦੀ ਵ । ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣਾ 
ਵਰੀ-ਵਰੀ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਯ ਅਏਯ ਇਵ ਅਚਾਨਏ ਲਾਯਦਾ ਵ। 

ਜਭੀਨ ਮਐਏਣ ਦ ੇਏ ਦਯਤੀ ਏਾਯਨ:  
(Natural Causes of Landslides) 

ਬਾਯੀ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਰੰਭੇ ਭੇਂ ਰਈ ਫਾਮਯਸ਼ (Heavy and/or prolonged rain):  
ਬਾਯੀ ਅਤ / ਜਾਂ ਰੰਭ ਭੇਂ ਰਈ ਫਾਹਯਸ਼ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦੀ ਵ।  ੁਯਤਾ ਹਐੁੱ ਚ (ਯਹਲਟੀ) ਦਾ 
ਰਬਾਲ ਉੱਚੀ ਢਰਾਣ ਜਾਂ ਵਾੜੀ ਐਤਯ 'ਤ ਲਧਯ ਰਭੁੁੱ ਐ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਭੀਂਵ ੈਂਦਾ ਵ, ਾਣੀ ਉੱਯਰੀ ਹਭੁੱ ਟੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਦਾਐਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਹਭੁੱ ਟੀ ਨੰੂ ਬਾਯੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ, ਅਤ ਯਲੀਟਸ਼ਨਰ ਹਐੁੱ ਚ ਰਈ ਲਧਯ ਏਭਜ਼ਯ ਫਨਾਉਂਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ 
ਹਭੁੱ ਟੀ ਇੰਨਾ ਾਣੀ ਐ ਰੈਂਦੀ ਵ ਜ ਇਵ ਐਣ ਦ ਭਯੁੱਥ ਵ, ਤਾਂ ਇਨੰੂ ੰਹਤਰਤ (saturated) ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਜਦੋਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ੰਹਤਰਤ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਬ ਤੋਂ ਬਾਯੀ ਅਤ  ਯਹਲਟੀ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ੰਲਦਨਸ਼ੀਰ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ। ਜਦੋਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ਲੁੱਡ ਐਤਯ ਐੜਹੀਆਂ ਢਰਾਣਾਂ 'ਤ ੰਹਤਰਤ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ, ਤਾਂ ਯਲੀਟਸ਼ਨਰ ਹਐੁੱ ਚ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀਆਂ 
ਉਯਰੀਆਂ ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਹਐਏਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀ ਵ, ਹਜ ਏਾਯਨ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

ਏੰਫਣਾ ਅਤੇ ਝਟਏੇ (Tremors and Shakes):  
ਬੂਚਾਰ ਧਯਤੀ ਦੀ ਤਵ (crust) ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਏੰਫਣੀ ਜਾਂ ਵਰਚਰ  ਵ। ਇਵ 
ਾਤਏ ਅਤ ਅਹਨਲ਼ਹਚਤ ਅਣਵਣੀ ਏੁਦਯਤੀ ਆਤ ਵਨ ਅਤ ਦਨੁੀਆ ਬਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ (landslides) ਜਾਂ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਦ ਹਡੁੱ ਣ(rockfalls) ਦਾ 
ਰਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਨ ਵਨ। ਹਢੁੱ ਰੀ ਹਭੁੱਟੀ, ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਅਤ ੁੱਥਯਾਂ ਨੰੂ ਵਾੜੀ ਐਤਯਾਂ ਤੋਂ 

Fig. 4.1 Vehicles trapped in landslide caused by 

earthquake 



 

 

 31 

ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਉਐਾਹੜਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਇਵ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਤਜ਼ ਹਵੁੱ ਰਣ ਨਾਰ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਨੰੂ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ 
ਬੂਚਾਰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤੀਫਯਤਾ ਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

ਜਭੀਨ ਮਐਏਣ ਰਈ ਮਜੰਭੇਲਾਯ ਭਨ ਿੱ ਐੀ ਤੀਮਲਧੀਆਂ (Human activities that produce landslides): 
1. ਏਟਾਈ (Deforestation) 
2. ਐੁਦਾਈ/ਯਏ ਭਾਈਹਨੰ (Quarrying/Rock Mining) 
3. ਐਤੀਫਾੜੀ ਦ ਭਾੜ ਤਯੀਏ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੁੱਟਣਾ ਅਤ ਾੜਨਾ (ਝੂਭ ਏਾਸ਼ਤ)(Jhoom Cultivation) 

ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਅਤ ਵਯ ਹਏਭ ਦੀਆਂ ਫਨਤੀ ਨੰੂ ਵਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਏੁੱਟਣਾ 
ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ ਵ। ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਦੀਆਂ ੁੱਏੀਆ ਂਜੜਹਾਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ਬਾਲੇਂ ਇਨੇ ਾਣੀ 
ਐ ਹਰਆ ਵਲ, ਨੰੂ ਥਾਂ 'ਤ ਯੁੱਐਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ, ਇ ਤਯਹਾਂ 
ਹਭੁੱ ਟੀ 'ਤ  ਯਹਲਟੀ  ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਨੰੂ ਟਾਉਂਦੀਆਂ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਇਵਨਾਂ 
ਦਯਐਤਾਂ ਨੰੂ ਵਟਾ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ੰਹਤਰਤ (saturated) ਵਣ 'ਤ ਐੁੁੱ ਰੀ 
ਹਭੁੱ ਟੀ,  ਯਲੀਟਸ਼ਨਰ ਹਐੁੱ ਚ ਤੋਂ ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਹਜ ਦ ਨਾਰ 
ਹਭੁੱ ਟੀ ਦਾ ਹਐਏਣਾ ਲਧਯ ਆਾਨੀ ਅਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਾਯਦਾ ਵ ਨਤੀਜ 
ਲਜੋਂ ਇਵ ਾਤਏ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਵ। 
ਐੁੱਡਾਂ (Quarrying) ਜਾਂ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਦੀ ਐੁਦਾਈ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵਾੜੀ ਜਾਂ ਵਾੜੀ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਐੁਦਾਈ ਏਯਨਾ ਵ 
ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਅਤ ਐਹਣਜਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱ ਹਢਆ ਜਾ ਏ। ਐੁੱਡਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਜ਼ਭੀਨ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਅਤ ਫਨਤੀ 
ਤੋਂ ਐਾਰੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ ਜ ਹਭੁੱ ਟੀ ਨੰੂ ਥਾਂ 'ਤ ਜਏੜ ਏ ਯੁੱਐਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦ ਵਨ, ਹਭੁੱ ਟੀ ਦਾ 
ਹਐਏਣਾ ਲਧਯ ਆਾਨੀ ਅਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਏਈ ਲਾਯ ਐੁਦਾਈ ਦੀ ਰਹਏਹਯਆ ਹਲੁੱ ਚ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਨੰੂ ਫਰਾਟ 
ਏੀਤਾ ਜਾਦਾ ਵ ਜ ਹਭੁੱ ਟੀ / ਚਟਾਨਾਂ ਦ ੁੱਧਯ ਨੰੂ ਵਯ ਹਢੁੱ ਰਾ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਵ। 

ਜਭੀਨ ਮਐਏਣ ਤ ੇਏੀ ਏਯਨਾ (Dos) ਅਤੇ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ (Don’ts) ਚਾਵੀਦਾ  

ਜਭੀਨ ਮਐਏਣ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before Landslide):  
1. ਆਣੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁੀਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਯਚਨਾ ਨੰੂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਏਦ ਵ ਹਏ 

ਇਵ ਜਭੀਨ ਮਐਏਣ ਦੀ ਏੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ I 
2. ਇਵ ਤਾ ਰਾ ਹਏ ਹਜ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁੀਂ ਯਹਵੰਦ ਵ ਏੀ ਉੱਥ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਵ। 

ਰੈਂਡਰਾਈਡ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਉ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਯੀ ਲਾਯੀ ਲਾਯਦ ਵਨ, ਇ ਰਈ ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਐਤਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ਜ਼ਭੀਨ ਮਐਏਣ ਦੀ ਟਨਾ ਲਾਯ ਚੁੁੱ ਏੀ ਵ, ਤਾਂ ਬਹਲੁੱ ਐ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁੜ ਵਯ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀ 
ੰਬਾਲਨਾ ਲੁੱ ਧ ਵ। 

3. ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਉੱਚ ਜਐਭ ਲਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵੰਦ ਵ ਤਾਂ ਇੁੱਏ ਹਨਏਾੀ ਮਜਨਾ (evacuation) ਹਤਆਯ ਏਯ  
4. ਯੁੁੱ ਐ ਅਤ ਵਯ ਹਏਭ ਦੀ ਫਨਤੀ ਰਾ ਜ ਤੁਵਾਡੀ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀਆਂ ਢਰਾਣਾਂ(slopes) 'ਤ ਹਭੁੱ ਟੀ ਨੰੂ 

ਹਥਯ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨ। 

Fig. 4.2 Hybrid cause of disasters 
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5. ਆਣ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਏਯ ਜ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਦਾ ੰਏਤ ਏਯ 
ਏਦ ਵਨ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਝੁਏੀ ਵਈ ਲਾੜ ਜਾਂ ਏੰਧਾਂ ਜਾਂ ਯ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ/ਯਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਾਯਾਂ ਦਾ ਹਲਏਾ। 

6. ਵਾੜੀ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਡੀ ਚਰਾਉਂਦ ਭੇਂ, ਆਣੀ ੁੱਡੀ ਦੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆਂ ਦ ਲ਼ੀਲ਼ ਵਠਾਂ ਅਤ ੰੀਤ ਦ 
ਹਫਨਾਂ ੁੱਡੀ ਚਰਾ। ਅਹਜਵਾ ਇ ਰਈ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਤਾਂ ਹਏ ਤੁੀਂ ਏਈ ਲੀ ਅਾਧਾਯਨ 
ਆਲਾਜ਼ਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਦ ੂੰ ਜਣ ਜਾਂ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਦ ਟੁੁੱ ਟਣ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ ੁਣ, ਜ ਹਏ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀ 
ੰਬਾਲਨਾ ਦ ਚਤਾਲਨੀ ੰਏਤ ਵਨ। 

7. ਨਾਰ ਵੀ, ਉਵਨਾਂ ਐਤਯਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ੁੱਡੀ ਚਰਾਉਂਦ ਭੇਂ, ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਦਯਐਤਾਂ ਤੋਂ ਅਧਾਯਨ ਹਣਤੀ 
ਹਲੁੱ ਚ ੁੱਤ ਹਡੁੱ ਦ ਦਐਦ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ੰਏਤ ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਏ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਲਾਰੀ ਵ। 

ਜਭੀਨ ਮਐਏਣ ਦ ੇਦਯਾਨ (During Landslide):  
1.  ਜ ਤੁੀਂ ਹਏ ਇਭਾਯਤ ਦ ਅੰਦਯ ਵ, ਤਾਂ ਅੰਦਯ ਯਵ; ਆਣਾ ਯ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਨਾ ਛੁੱਡ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਅਹਜਵਾ 

ਏਯਨਾ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਵੀਂ ਵ। 
2. ਜ ਫਾਵਯ ਵ, ਤਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦ ਯਤ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਜਾਣ ਦੀ 

ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ। 
3. ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਹਏ ਨਦੀ ਦ ਨੇੜ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਇਰਾਏਾ ਛੁੱ ਡਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਯਵ ਜਏਯ ਉੱਯ ਲੁੱਰ 

ਰੈਂਡਰਾਈਡ ਹਢੁੱ ਾਂ ਹਡੁੱ ਣ ਦ ੰਏਤ ਹਭਰਦ ਵਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਏ ਵੜਹ ਆ ਏਦ ਵਨ। ਆਣਾ ਭਾਨ ਰਣ 
ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ, ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਐਤਯ ਨੰੂ ਛੁੱਡ। 

4. ਜਏਯ ੁੱਡੀ ਚਰਾਉਂਦ ਵ, ਤਾਂ ੁਚਤ ਯਵ ਅਤ ਟੁੁੱ ਟ ਵ (collapsed) ਪੁੁੱ ਟਾਥ, ਹਚੁੱ ਏੜ ਅਤ ਹਡੁੱ ੀਆਂ 
ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਲੁੱਰ ਹਧਆਨ ਹਦ। 

ਰੈਂਡਰਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਅਦ (After Landslide): 
1. ਹਏ ਅਹਜਵ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਜਾ ਹਜੁੱ ਥ ਵੁਣ ਵੀ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਅਨੁਬਲ ਵਇਆ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਉੱਥ 

ਲਾਧੂ ਰੈਂਡਰਾਈਡ ਵ ਹਢੁੱ ਾਂ ਹਡੁੱ  ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਜਏਯ ਅਹਜਵਾ ਏਯਨਾ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਤਾਂ ਵੀ ਐਤਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ਲਾ ਜਾ। 

2. ਜਏਯ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਭਰਫਾ ਨਦੀਆਂ / ਝੀਰਾਂ ਦ ਉੱਯਰ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਭੂਵ ਹਲੁੱ ਚ 
ਹਡੁੱ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਰੈਂਡਰਾਈਡ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੜਹ ਆ ਏਦ ਵਨ । 

3. ੁਆਂਢੀਆਂ, ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਫਜ਼ਯੁਾਂ ਨੰੂ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
4. ਹਏ ਲੀ ਢਾਂਚਾਤ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਆਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
5. ਹਏ ਲੀ ਐਯਾਫ ਮੂਹਟਹਰਟੀ ਰਾਈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਹਏ ਲੀ ਨੁਏਾਨ ਦੀ ਹਯਯਟ ਫੰਧਤ ਜੰੀ ਨੰੂ 

ਏਯ। 
6. ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਯੰਤ ਦੁਫਾਯਾ ਫਨਤੀ ਰਾ ਹਏਉਂਹਏ ਜ਼ਭੀਨ ਨਾਂ ਢੁੱ ਏਣ ਦ ਨੁਏਾਨ ਲੁੱਜ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ 

ਏਟਤੀ ਵਯ ਲੀ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
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ਆਉਣ ਲਾਰੇ ਰੈਂਡਰਾਈਡਾਂ ਦ ੇਮਚੰਨਹ  (Signs of an Impending Landslide): 
1. ਹਵਰੀ ਲਾਯ ਦਯਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਐੜਏੀਆ ਂਹਚਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ ਜਾਂ ਜਾਭ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। 
2. ਰਾਟਯ, ਟਾਇਰ, ਇੁੱਟ ਜਾਂ ਫੁਹਨਆਦ ਹਲੁੱ ਚ ਨਲੀਆਂ 

ਦਯਾੜਾਂ (cracks) ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦੀਆਂ ਵਨ । 
3. ਫਾਵਯਰੀਆਂ ਏੰਧਾਂ ਜਾਂ ੜੀਆਂ ਇਭਾਯਤ ਤੋਂ ਦੂਯ ਹਐੁੱ ਚਣ 

ਰੁੱ ਦੀਆ ਂਵਨ । 
4. ਵਰੀ-ਵਰੀ ਹਲਏਤ ਵ ਯਵੀਆਂ, ਚੜੀਆਂ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂ

ਤਯੜਾਂ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਜਾਂ ੁੱਏੀਆ ਂਥਾਲਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਰੀਆਂ ਜਾਂ 
ਡਯਾਈਲਲਅ 'ਤ ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦੀਆਂ ਵਨ । 

5. ਬੂਭੀਤ ਉਮਤਾ ਰਾਈਨਾਂ ਟੁੁੱ ਟਣਾ । 
6. ਢਰਾਣ ਦ ਤਰ'ਤ ਉਬਯਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦੀ ਵ । 
7. ਜ਼ਭੀਨੀ ਾਣੀ ਨਲੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਵ 'ਤ ਹੰਭਦਾ ਵ । 
8. ਲਾੜ, ਫਾਵਯ ਲਾਰੀਆਂ ਏੰਧਾਂ, ਉਮੀ ਐੰਹਬਆਂ ਜਾਂ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਦਾ ਝੁਏਣਾ ਜਾਂ ਹਐਏਣਾ । 
9. ਤੁੀਂ ਇੁੱਏ ੜੜਾਵਟ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ ੁਣਦ ਵ ਜ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦ ਨੇੜ ਵਣ ਦ ਨਾਰ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

ਤੁਵਾਡ ਯਾਂ ਵਠ ਜ਼ਭੀਨ ਇੁੱਏ ਐਾ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
10. ਜਏਯ ਤੁੀਂ ੜਏ 'ਤ ੁੱਡੀ ਚਰਾ ਯਵ ਵ, ਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆ ਂਵਠਾਂ ਯੁੱਐ ਏ ਅਤ ਹਫਨਾਂ ੰੀਤ ਦ 

ੁੱਡੀ ਚਰਾ; ਅਹਜਵਾ ਇ ਰਈ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਹਏ ਆਉਣ ਲਾਰ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦੀ ਏਈ ਲੀ 
ਅਾਧਾਯਨ ਉੱਚੀ ਆਲਾਜ਼ ੁਣੀ ਜਾ ਏ। 

11. ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਤੋਂ ਹਡੁੱ ਣ ਲਾਰ ੁੱ ਹਤਆਂ ਦੀ ਅਾਧਾਯਨ ਹਣਤੀ ਨੰੂ ਲੀ ਦਐ ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ ਇੁੱਏ ੰਏਤ ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਏ 
ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਲਾਰੀ ਵ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Landslide 
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ਾਠ - 5 
ਵੜ੍ਹ 

Flood 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਾਠ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ:- 
► ਵੜਹਾਂ ਦ ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨ। 
► ਵੜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਏਭਾਂ I 
► ਵੜਹ ਤੋਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਤ ਾਲਧਾਨੀਆਂ। 
► ਪਰਹਟੰ ਡਜ਼ ਅਤ ੁਧਾਯੀ ਯਾਪਟ। 
► ਵੜਹ ਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ I 
► ਵੜਹ ਦ ਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਲਨ- ਫਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਏਨੀਏਾਂ I 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):  
ਵੜਹ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦਾ ਇੁੱਏ 
ਲਯਪਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ 
ਬੂਭੀ ਨੰੂ ਡੁੁੱ ਫਾੁਦਾ ਵ। ਭਤਰ  ਜ਼ਭੀਨ ਉੱਤ 
ਲਹਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 
ਲੁੱਡ ਵੜਹ ਦ ਭਦਾਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਚਰਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਜਦੋਂ ਬਾਯੀ ਫਾਯਸ਼ ਜਾਂ ਫਯ ਹਰਣ ਨਾਰ 
ਨਦੀ ਦ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਇਵ 
ਇਦ ਏੰਹਢਆਂ ਨੰੂ ਾਯ ਏਯ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਾਣੀ 
ਦਾ ਇੁੱਏ ਹਲਸ਼ਾਰ ਹਲਤਾਯ, ਨਾਰ ਰੁੱ ਦ 
ਵੜਹ ਦ ਭਦਾਨ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਏਲਯ ਏਯ 
ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ 
ਡੁੁੱ ਫ ਏਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਵੜਹ ਦ ਭਦਾਨ ਦ 
ਅੰਦਯ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜਾਂ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਹਨਲਾ ਵਨ, 
ਤਾਂ ਾਣੀ ਦ ੁੱਧਯ ਹਲੁੱ ਚ ਭਭੀ ਹਬੰਨਤਾਲਾਂ 
ਉ ਐਾ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਫਾਵੀ ਅਤ ਜਾਨੀ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤਾਂ ਾਰ ਬਯ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਨ ਯ ਵਯ ਾਰ ਭਾਨਨੂ ਦਯਾਨ ਵੜਹਾਂ ਏਾਯਨ ਲੁੱਡਾ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ 
ਵ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਵੜਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਯਭ ਤੂਪਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਲਾਈ ਦਫਾਅ, ਯਯਭ ਭਾਨਨੂ ਹਥਤੀਆਂ ਨਾਰ ਜੁੜ 
ਵੁੰ ਦ ਵਨ।  

Fig. 5.1 Flood Prone Areas 
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ਦਸ਼ ਦ 35 ਯਾਜਾਂ ਅਤ ਏੇਂਦਯ ਸ਼ਾਹਤ ਰਦਸ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 23 ਵੜਹਾਂ ਰਤੀ ਲਦਣਲ਼ੀਰ ਅਧੀਨ ਵਨ ਅਤ 40 ਹਭਰੀਅਨ 
ਵਏਟਅਯ ਜ਼ਭੀਨ, ਜ ਦਸ਼ ਦ ਬੂਹਰਏ ਐਤਯ ਦਾ ਰਬ ਅੁੱਠਲਾਂ ਹਵੁੱ ਾ ਵ, ਵੜਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਏਾਯ ਵ ਏਦੀ ਵ । 
ਵਾਰਾਂਹਏ, ਬਾਯਤ ਦ ਬ ਤੋਂ ਏਭਜ਼ਯ ਯਾਜ ਉੱਤਯ ਰਦਸ਼, ਹਫਵਾਯ, ਅਾਭ, ੁੱਛਭੀ ਫੰਾਰ, ੁਜਯਾਤ, ਉੜੀਾ, 
ਆਂਧਯਾ ਰਦਸ਼, ਭੁੱਧ ਰਦਸ਼, ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ ਅਤ ੰਜਾਫ ਵਨ। 
 
A) ਵੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮਏਭਾਂ (Types of flood):- 
(i) ਵਲਾਈ (ਫਯਾਤ ੰਫੰਧੀ) ਵੜ੍ਹ (Aerial (Rainfall related) floods:- 
ਭੇਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਹਭਆਦ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾਤਾਯ ਲਯਐਾ ਵਣ ਏਾਯਨ, ਜ਼ਭੀਨ ਦ ੰਹਤਰਤ ਵਣ 'ਤ ਭਤਰ ਜਾਂ ਨੀਲੇਂ ਐਤਯਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਵੜਹ ਆ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਾਣੀ ਲੀ ਜ਼ਭੀਨ ਉੱਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਨਵੀਂ ਲ ਏਦਾ ਵ। ਵਾੜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਲਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਹਜੁੱ ਥ ਾਣੀ ਦਾ ਲਵਾਅ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਇਵ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਪਰਸ਼ ਵੜਹਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਵੜਹ ਦ ਭਦਾਨ ਤੋਂ 
ਾਣੀ ਲਯਪਰ ਵ ਏ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਨੀਲੇਂ ਇਰਾਹਏਆ ਂ ਨੰੂ ਡੁੁੱ ਫ ਹਦੰਦਾ ਵ ਅਤ ਜਾਨ ਅਤ ਭਾਰ ਦਲਾਂ ਦਾ ਬਾਯੀ 
ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਵੜਹ ਉਦੋਂ ਲੀ ਆ ਏਦ ਵਨ ਜਏਯ ਾਣੀ ਹਏ ਅਬਦ ਤਹਾ (impermeable) 'ਤ ਹਡੁੱ ਦਾ ਵ 
ਹਜੁੱ ਥ ਜ਼ਭੀਨ ਹਲੁੱ ਚ ੀਜ ਭਯੁੱਥਾ ਦੀ ਾਟ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਇ ਰਈ ਧਾਯਨ (retention) ਭਯੁੱਥਾ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

(ii) ਦਮਯਆਈ ਵੜ੍ਹ (Riverine floods):- 
ਨਦੀ ਦੀ ਹਏਭ ਅਤ ਲਧ ਵ ਲਵਾਅ ਦ ਯਤ ਦ ਆਧਾਯ ਤ, ਨਦੀ ਦਾ ਲਵਾਅ ਏੁਝ ਹਭੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ ਏਈ ਵਹਤਆਂ 
ਤੁੱ ਏ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਦਯਾਂ 'ਤ ਵੜਹ ਦ ੁੱਧਯ ਤੁੱ ਏ ਲਧ ਏਦਾ ਵ। ਵਰੀ-ਵਰੀ ਲਧਣ ਲਾਰ ਵੜਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਲੁੱਡੀਆਂ 
ਨਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡ ਵੜਹ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵਨ ਜਦੋਂ ਹਏ ਤੰ ਾਟੀਆਂ ਲਾਰ ਵਾੜੀ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਚਾਨਏ 
ਵੜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਨਾਂਲਾਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। 

(iii) ਭ ਵਾਲਯੇ ਅਤ ੇਤਿੱ ਟਲਯਤੀ ਵੜ੍ਹ (Estuarine and coastal floods):- 
ਭੁਵਾਲਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੜਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਵਲਾਲਾਂ ਅਤ ੁੱ ਟ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦ ਦਫਾਅ ਏਾਯਨ ਭੁੰ ਦਯੀ ਰਹਵਯਾਂ ਅਤ ਫਾਯਸ਼ ਦ 
ੁਭਰ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਏਈ ਲਾਯ ਨਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱਧਯ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਦਯਾਨ 
ਨਦੀ ਦਾ ਉਰਟਾ ਲਵਾਅ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਭੁੰ ਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁਨਾਭੀ ਏਾਯਨ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ਵੜਹ ਲੀ ਆ ਏਦ ਵਨ। 

(iv) ਮਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਵੜ੍ਹ (Catastrophic floods):- 
ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਵੜਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਭੁੁੱ ਐ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀਆਂ ਅਪਰਤਾਲਾਂ ਨਾਰ ਜੁਹੜਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ 
ਡਭ/ਰਸ਼ੀਅਰ ਝੀਰ ਦ ਹਲਪਟ ਦਾ ਢਹਵ ਜਾਣਾ। ਇਵ ਬੁਚਾਰ ਜਾਂ ਜਲਾਰਾਭੁਐੀ ਪਟਣ ਹਲੁੱ ਚ ਫਣ ਜਰ ਬੰਡਾਯਾਂ ਜਾਂ 
ਤੁੱ ਟਾਂ ਨੰੂ ਵ ਨੁਏਾਨ ਏਾਯਨ ਲੀ ਵ ਏਦ ਵਨ। 
 
B) ਵੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਬਾਲ (Effects of Flooding) 
ਰਾਇਭਯੀ ਰਬਾਲ (Primary effects): 
► ਵੜਹਾਂ ਦ ਭੁੁੱ ਢਰ ਰਬਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਏਾਨ, ਇਭਾਯਤਾਂ ਅਤ ੁਰਾਂ, ੀਲਯਜ ਰਣਾਰੀਆਂ, ਟਯਾਂਯਟ 
 ਰਣਾਰੀਆਂ ਅਤ ਨਹਵਯਾਂ ਭਤ ਵਯ ਢਾਂਚ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ 
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 ੰਬੀਯ ਨੁਏਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਟਹਭਏ ਅਪਰਤਾ ਦ ਏਾਯਨ ਹਫਜਰੀ ਉਤਾਦਨ ਅਤ ਾਲਯ ਟਰਾਂਹਭਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ 
 ਹਲਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। 
► ੜਏ ਅਤ ਆਲਾਜਾਈ ਦ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਰਬਾਹਲਤ ਆਫਾਦੀ ਰਈ ਵਾਇਤਾ (ਹਜਲੇਂ 

ਭਯਜੈਂੀ ਹਵਤ ਇਰਾਜ, ਾਣੀ ਅਤ ਬਜਨ ਰਾਈ) ਜੁਟਾਉਣਾ ਭੁਸ਼ਏਰ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਵੜਹ ਐਤ 
ਦੀ ਜ਼ਭੀਨ ਨੰੂ ਡੁੁੱ ਫੋਂਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਜ਼ਭੀਨ ਲਾਵੀ ਮ ਨਵੀਂ ਯਹਵੰਦੀ ਅਤ ਪਰਾਂ ਨੰੂ ਫੀਜਣ ਜਾਂ ਏਟਾਈ 
ੰਬਲ ਨਵੀਂ ਯਹਵੰਦਾ । 

ੈਏੰਡਯੀ ਰਬਾਲ (Secondary effects): 
ਆਯਹਥਏ ਤੰੀ ਏਾਯਨ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਨ ੈਂਦਾ ਵ। ਨੁਏਾਨੇ  ਢਾਂਚ ਅਤ ਰਣਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦੁਫਾਯਾ ਫਣਾਉਣ 
ਹਲੁੱ ਚ ਭਾਂ ਰੁੱ ਦਾ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਚ ਐਯਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਯ-ਾਟ ਹਲੁੱ ਚ ਅਥਾਈ ਹਯਾਲਟ ਦ ਏਾਯਨ 
ਬਜਨ ਦੀ ਏਭੀ ੰਬੀਯ ਵੜਹਾਂ ਦ ਆਭ ਰਬਾਲ ਵਨ। 
 

 
Fig. 5.2 Wind and Cyclone Hazard Map 
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C) ਯਭ ਐੰਡੀ ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ (Tropical cyclones): 
ਐੰਡੀ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਐੁੁੱ ਰਹ ਭੁੰ ਦਯਾਂ ਦ ਉੱਯ ਫਣਦ ਵਨ ਅਤ ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਨਾਰ ਵਭਰਾ ਏਯਦ 
ਵਨ। ਥਾਨਏ ਭਭ 'ਤ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦ ਰਬਾਲ ਰਬ ਦ ਵਤ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਭੇਂ ਤੁੱ ਏ ਜਾਯੀ ਯਹਵ ਏਦ ਵਨ; 
ਇ ਨਾਰ ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਏਯ ਵੜਹ ਆ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਇਦ ਹਵੰਏ ੁਬਾਅ ਅਤ ਇੁੱਏ ਹਲਆਏ ਐਤਯ 
ਉੱਤ ਇਦ ਰਬਾਲ ਦ ਏਾਯਨ, ਇੁੱਏ ਐੰਡੀ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਨੰੂ ਅਏਯ ਬ-ਏੁਦਯਤੀ ਲਯਤਾਹਯਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਬ ਤੋਂ 
ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਦੁੱ ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

D) ਵੜ੍ਹ ਤੋਂ  ਯਿੱ ਮਐਆ ਦੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆ ਂ(Safety precautions from flood): 
ਵੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਮਤਆਯੀ (Preparedness Against Flood):- 
✓ ਨਦੀ ਦ ਵੜਹ ਲਾਰ ਭਦਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯ ਆਹਦ ਨਾ 

ਫਣਾ। 
✓ ਉਬਾਹਯਆ ਬਾਈਚਾਯਏ ਆਯਾ, ਹਨਏਾੀ ਯੂਟ ਅਤ 

ਵਯ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਟਊਫਲੈੱਰ ਅਤ 
ਐਾਨੇ ਵੜਹ ਦ ੁੱਧਯ ਤੋਂ ਉੱਚ, ਵੜਹ ਦੀ ਹਥਤੀ 
ਦਯਾਨ ਵੁੰ ਚਮ ਅਤ ਲਯਤੋਂ ਮ ਫਣਾ ।  

✓ ਭੀਹਟੰਾਂ ਅਤ ਹਐਰਾਈ ਦਆੁਯਾ ਬਾਈਚਾਯਾ ਹਲੁੱ ਚ 
ਵੜਹ ਫੰਧੀ ਜਾਯੂਏਤਾ ਪਰਾ । 

✓ ਵੜਹ ਟਾਉਣ ਦ ਉਾਅ ਹਲਏਹਤ ਏਯ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹੰਡ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਹਯੰ ਫੰਨਹ  (ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਦੀਲਾਯਾਂ) ਦਾ 
ਹਨਯਭਾਣ ਏਯਨਾ। 

✓ ਾਣੀ ਦ ਲਧਦ ੁੱਧਯ ਫਾਯ ਚਤਾਲਨੀ ਦਣ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ੁੱਧਯ 'ਤ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਚਤਾਲਨੀ ਰਣਾਰੀ 
ਰਲਾ। 

✓ ਵੜਹਾਂ ਦ ਭੇਂ ਦੂਹਜਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਟੀਭਾਂ ਦਾ ਹਲਏਾ/ਹਨਯਭਾਣ ਏਯ। 
 
ਵੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before Flood) 
ਵੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਤ ਵਾਨੰੂ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ
(To prepare for a flood you should):- 
 *  ਹਯਜ਼ਯਲ ਬਜਨ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਰੜੀਂਦੀ ਰਾਈ ਦ ਨਾਰ ਇੁੱ ਏ ਭਯਜੈਂੀ ਹਏੁੱਟ ਵਭਸ਼ਾ ਹਤਆਯ ਯੁੱ ਐ 
 *  ਅਰਾਯਭ ਹਨਰਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਭਯਜੈਂੀ ੰਏਟ ਦਯਾਨ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਹਨਏਾੀ ਜ਼ਨਾਂ ਅਤ ਯੂਟਾਂ 
 ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਲੀ ਇੁੱ ਏ ੂਯਲ ਸ਼ਯਤ ਵ। 
 *  ਵੜਹਾਂ ਦ ਐਤਯ ਲਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱਚ ਯਹਵਣ ਤੋਂ ਫਚ ,ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਾਲਾਂ ਨਾਰ ਅ ਟ ੂਡਟ ਯਵ ਅਤ ਹਛਰ 

ਵੜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ੁੱ ਧਯ ,ਾਣੀ ਦੀ ਤੀ ਆਹਦ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 
 *  ਮੂਹਟਰੀਆਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ  ) ਹਫਜਰੀ , ਆਹਦ (ਤੁਯੰਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਾਅ ਰਾ ੂਏਯ। 

Fig. 5.3 Flood 
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 *  ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ ,ਫਯਾ ਨਾ। ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਚਤਾਲਨੀ ਜਾਯੀ ਏਯ ਅਤ ਅੰਵੀਣਾਂ ,ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਫਜ਼ਯੁਾਂ ਦੀ 
 ਤੁਯੰਤ ਭਦਦ ਏਯਨ ਨੰੂ ਹਵਰ ਹਦ। 
 *  ਯਡੀ ੁਣ ਏ ਖ਼ਤਯ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਯਵ। 
 *  ਹਯ ਉਵਨਾਂ ਲਤੂਆਂ ਦੀ ਹਨਸ਼ਾਨਦਵੀ ਏਯ ਜ ਹਫਰਏਰੁ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਨ। 
 
ਵੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ (After Flood):- 
✓ ਆਣੀ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਹਏੁੱ ਟ ਹਰਆ I ਜ਼ਐਭੀਆ ਂਦੀ ਭਦਦ ਏਯ। 
✓ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਅਹਧਏਾਯੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਭੰ ਨਵੀਂ ਏਯਦ ਹਨਯਧਾਯਤ ਆਤ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ I 
✓ ਯਡੀ ਨੰੂ ੁਣ ਅਤ ਫਚਾਅ ਏਾਯਜਾਂ ਦ ਇੰਚਾਯਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। 
✓ ਆਣ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਾਲਧਾਨ ਯਵ। ਏੰਧਾਂ, ਪਯਸ਼, ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆਂ ਅਤ ਵਯ 

ਐਤਯਨਾਏ ਭਰਫ ਦੀ ਭਜ਼ਫੂਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
✓ ਜਏਯ ੀਣ ਲਾਰਾ ਾਣੀ ਦੂਹਸ਼ਤ ਵ ਹਆ ਵ, ਤਾਂ ਫਤਰ ਫੰਦ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਜਾਂ ਦਹੂਸ਼ਤ ਾਣੀ ਨੰੂ 

ਉਫਾਰ। ੁੱ ਟ ੁੱ ਟ ਇੁੱਏ ਹਭੰਟ ਰਈ ਾਣੀ ਨੰੂ ਉਫਾਰ ਅਤ 5,000 ਪੁੁੱ ਟ (I,000 ਭੀਟਯ) ਤੋਂ ਉੱਯ ਦੀ 
ਉਚਾਈ 'ਤ, ਾਣੀ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਹਭੰਟ ਰਈ ਉਫਾਰ। 

✓ ਜਦੋਂ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱਧਯ ਪਯਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਯ ਵਲ ਤਾਂ ਯਫੜ ਦ ਫੂਟ ਾ। 
✓ ਫਾਏੀ ਫਚੀ ਹਭੁੱ ਟੀ ਅਤ ਹਚੁੱ ਏੜ ਨੰੂ ਵਟਾ ਅਤ ਦੂਹਸ਼ਤ ਪਯਨੀਚਯ, ਯਰ ੂਉਏਯਣ, ਏੁੱੜ ਅਤ ਹਫਤਯ 

ਨੰੂ ਇਤਭਾਰ ਨ ਏਯ । 
✓ ਆਣ 'ਤ ਹਯਲਾਯ ਦੀ ਹਵਤ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰੜਾਂ 'ਤ ਯ ਏਯ I 
✓ ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਵੜਹ ਦ ਾਣੀ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵ ਤਾਂ ਾਫਣ ਅਤ ਾ ਾਣੀ ਨਾਰ ਲਾਯ-ਲਾਯ ਵੁੱਥ 

ਧਲ। 
✓ ਵੜਹ ਦ ਾਣੀ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆ ਬਜਨ ਨੰੂ ੁੁੱ ਟ ਹਦ। 
✓ ਇਵ ਜਾਣਨ ਰਈ ਐਫਯਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯਯਟਾਂ ੁਣ ਹਏ ਏੀ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ੀਣ ਰਈ 

ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ। 
✓ ਹਯਵਾਇਸ਼, ਏੜ ਅਤ ਬਜਨ ਰਈ ਵਾਇਤਾ ਹਏੁੱ ਥੋਂ ਰਾਤ ਏਯਨੀ ਵ ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਖ਼ਫਯਾਂ 

ਦੀਆਂ ਹਯਯਟਾਂ ੁਣ। 
✓ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਭਡੀਏਰ ਵੂਰਤ 'ਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਡਾਏਟਯੀ ਦਐਬਾਰ ਦੀ ਭੰ ਏਯ। 
 
ਭਯਜੈਂੀ ਆਈਟਭਾਂ (Emergency Items) 
 
✓ ਫਟਯੀ ਨਾਰ ਯਡੀ ਅਤ ਟਾਯਚ।  
✓ ਭਭਫੁੱ ਤੀ ਅਤ ਲਾਟਯ ਯੂਪ ਭਾਹਚ । 
✓ ੀਣ ਲਾਰਾ ਾ ਾਣੀ ਅਤ ਐਾਣਮ ਚੀਜ਼ਾਂ। 

Fig. 5.4 Emergency Items 
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✓ ਜ਼ਏੁਾਭ, ਚਸ਼, ਹਯ ਦਯਦ, ਫੁਐਾਯ ਰਈ ਦਲਾਈਆਂ । 
✓ ਚੰੀ ਏੁਆਹਰਟੀ ਦ ਜੁੁੱ ਤ ਅਤ ਯਫੜ ਦ ਦਤਾਨੇ। 
✓ ਏੈਂਹੰ (Camping) ਰਈ ਲਾਟਯੂਪ ਫ, ਏੁੱੜ ਅਤ ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂI 
✓ ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਰਈ ਰਾਹਟਏ ਦੀ ਫਾਰਟੀ ਜਾਂ ਡੁੱ ਫਾ। ਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੁੱ ਧ ਨੰੂ ਾਪ ਏਯਨ ਦੀਆਂ ਰੀਆਂ । 
✓ ਭਯਜੈਂੀ ਟਰੀਪਨ ਨੰਫਯ ਅਤ ਤ। 
 
ਪਰਮਟੰ ਡਜ/ਇੰਰਲਾਈਜਡ ਯਾਪਟ (Floating aids/improvised Rafts): 
ਵੜਹ ਵਭਸ਼ਾ ਅਣਹਏਆੀਆ ਂਹਥਤੀਆਂ ਹਰਆਉਂਦ ਵਨ ਅਤ ੁੰ ਝਰਦਾਯ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਦਾ ਏਯਦ ਵਨ। ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 
ਹਨਏਾੀ ਰਈ ਹਏਸ਼ਤੀਆਂ ਆਹਦ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਨਵੀਂ ਵ ਏਦੀਆਂ। ਥਾਨਏ ਤਯ 'ਤ ਉਰਫਧ ਭੁੱਯੀ 
ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਯਾਪਟ ਫਣਾ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। ਇ ਰਈ, ਾਨੰੂ ਯਾਪਟ ਫਣਾਉਣ ਅਤ ਲਯਤਣ ਦਾ ਹਆਨ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵI ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ ਏੁਝ ਹਏਭਾਂ ਦ ੁਧਾਯ ਵ ਯਾਪਟ ਲਯਤ ਜਾਂਦ ਵਨ: 

1. ਏੈਯੀਨ ਟੀਨ ਯਾਪਟ (Kerosene Tin Raft):- 
ਇਵ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ਤਰ ਦ ਐਾਰੀ ਏਨ ਅਤ ਫਾਂ ਦ ਛਟ ਟੁਏਹੜਆਂ ਤੋਂ ਫਹਨਆ ਵੁੁੱ ਦਾ 
ਵ, ਜ ਹਏ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਨਾਰ ਰਹਟਆ ਵਇਆ ਵੁੁੱ ਦਾ ਵ । ਇਵ ਹਭਰਤਏ ਅਤ 
ਰਾਈ ਦੀ ਆਲਾਜਾਈ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ ਵ।  
 
 
2. ਚਾਯ ਯਾਪਟ (The Charpoy Raft):- 
ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਪਯਭ ਲਾਰ ਭੰਜ ਨੰੂ ਤਯਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਰਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਭਜ਼ਫੂਤੀ 
ਨਾਰ ਫਹਨੰਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਵ ਫਠਣ ਲਾਰ ਦ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ੁਯਹਐੁੱ ਤ ਥਾਂ ਤ ਵੁੰ ਚਾ 
ਏਦਾ ਵ। 
 
3. ਫਾਂ ਦਾ ਫੇੜ੍ਾ (Bamboo Raft):- 
ਆਭ ਫਾਂ ਦ ਐੰਹਬਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਨਾਰ ਜੜ ਏ ਇੁੱਏ ਫਾਂ ਦਾ ਫੜਾ ਫਣਾਇਆ 
ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
  

 
4. ਫੈਯਰ ਯਾਪਟ (Barrel Raft):- 
ਇਵ ਫੜਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਫਾਂ ਦ ਨਾਰ ਇੁੱਏ ਜਾਂ ਦ ਫਯਰਾਂ ਦਾ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  

 
 
 

Fig. 5.5 Kerosene Tin Raft 

Fig. 5.6 The Charpoy raft 

Fig. 5.7 Bamboo raft 

Fig. 5.8 Barrel raft 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/punjabi-english/%E0%A8%AE%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%A4/%E0%A8%AE%E0%A9%8D%E0%A8%B0%E0%A8%BF%E0%A8%A4-meaning-in-english
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5. ਏੇਰੇ ਦ ੇਦਯਐਤ ਦਾ ਯਾਪਟ (Banana Tree Raft):- 
ਇਵ ਹਲਏਤ ਏਰ ਦ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਢਏੁਲੇਂ ਟੁਏਹੜਆਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਏੁੱ ਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱਏ ਫੜਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਫਾਂ ਦੁਆਯਾ 
ਜਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਵ।  
 
 

6. ਮਟਊਫ ਯਾਪਟ (Tube Raft):-  
ਇਵ ਅਯ ਟਾਈਟ ਹਟਊਫ ਦਾ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇਵ ਤਯਾਏੀ ਵਾਇਤਾ 
ਦ ਤਯ ਤ ਲਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ. 
 

 
7. ਾਣੀ ਦੀ ਫਤਰ ਯਾਪਟ (Water Bottle Raft):- 

ਇਵ ੀਰਫੰਦ ਭੂੰ ਵ ਲਾਰੀ ਐਾਰੀ 1 ਰੀਟਯ ਾਣੀ ਦੀ ਫਤਰ ਤੋਂ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ 
ਵ। ਰਾਈਪ ਜਏਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 10 ਤੋਂ 12 ਫਤਰਾਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱਠਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਵ। 

 
 

8. ਥਯਭਏਰ ਰਾਈਪ ਜੈਏੇਟ (Thermocol Life jacket):- 
ਇਵ ਥਯਭਏਰ ਅਤ ਏੁੱੜ ਦਾ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇਵ ਵੜਹ ਦ ਦਯਾਨ ਤਯਾ 
ਏੀ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ  
ਵI 
 
 

ਜੀਲਨ ਫਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਏਨੀਏਾਂ 
(Life Saving Techniques) 

 
 Fig. 5.13 Life Saving Techniques 

Fig. 5.9 Banana tree raft 

Fig. 5.10 Tube raft 

Fig. 5.11 Water bottle raft 

Fig. 5.12 Thermocol life jacket 
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(i) ਐ ਸ਼ਏ ਫਚਾਅ (Dry Rescue): 
 
a) ਵ ੰ ਚ ਦਾ ਤਯੀਏਾ (Reach Method):- ਹਏ ਲੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਭਸ਼ਾਂ ਹਵਰਾਂ ਚ ਹਲਚਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਇਵ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ । ਹਥਯਤਾ ਲਧਾਉਣ ਰਈ 
ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਛਾਤੀ ਦ ਨਾਰ ਰਟ ਜਾ ਅਤ ਡੁੁੱ ਫ ਯਵ ਹਲਅਏਤੀ ਦ ਨੇੜ ਵੁੰ ਚਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ। ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਵੁੰ ਚ 
ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਯੁੱੀ ਜਾਂ ਟੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਵ। 

b)  ਿੱ ਟਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ (Throw Method):- ਇ ਹਲਧੀ ਹਲੁੱ ਚ ਡੁਫ ਯਵ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਹਟਊਫ ਆਹਦ 
ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਫਚਾਅ ਰਈ ਰਾਈਪਫੂਆਜ਼ (ਅਯ ਟਾਈਟ ਹਟਊਫ) ਡੁੁੱ ਫ ਯਵ ਹਲਅਏਤੀ ਲੁੱਰ ੁੁੱ ਟ ਜਾਂਦ 
ਵਨ। 

 

 
Fig. 5.14 Throw method in water rescue 

 
c) ਲੇਡ (ਾਣੀ ਮਲਿੱ ਚ ਚਿੱ ਰਣਾ) (Wade in the water):- ਇ ਹਲਧੀ ਹਲੁੱ ਚ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ੰਏਟ ਹਲੁੱ ਚ ਪ 
ਹਲਅਏਤੀ ਦ ਨੇੜ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱਏ ਵੁੰ ਚ ਜਾਂ ਫਚਾਅ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਭਯੁੱਥ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, 
ਅਹਜਵ ਫਚਾਅ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਾਣੀ ਦ ਲਵਾਅ ਜਾਂ ਏਯੰਟ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਨਵੀਂ 
ਤਾਂ ਫਚਾਅ ਏਯਤਾ ਾਣੀ ਦ ਏਯੰਟ ਦੁਆਯਾ ਲਹਵ ਜਾ ਏਦ ਵਨ। 
 
(ii) ਮਿੱ ਰਾ ਫਚਾਅ (Wet Rescue) 

1. ਫਚਾਅ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ (Contact Rescue)  
2. ੁੁੱ ਟ ਟਅ (Wrist Tow)  
3. ਯਟ ਟਅ (Support Tow)  
4. ਏੁੱਛ ਟਅ (Armpit Tow)  
5. ਵੈੱਡ ਟਅ (Head Tow) 
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6. ਲਾਈ ਹਰ ਟਅ (Vice Grip Tow)  
 

ਵਭਸ਼ਾ ਮਾਦ ਯੁੱਐ ਹਏ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰਾ ਹਲਅਏਤੀ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਨੰੂ ਅੰਦਯ ਹਐੁੱ ਚ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਦਲੇਂ ਡੁੁੱ ਫ ਏਦ 
ਵਨ, ਇ ਰਈ ਜਏਯ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਤਯੀਹਏਆਂ ਨਾਰ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਹਐਰਾਈ ਨਵੀਂ ਹਦੁੱ ਤੀ ਈ ਵ, ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਦੀ 
ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। 

 
 
 
ਡ ਿੱ ਫਣ ਲਾਰੀ ਟੀਭ ਨੰੂ ਫਚਾਉਂਦ ੇਭੇਂ ਮਾਦ ਯਿੱ ਐਣ ਲਾਰੇ ਨ ਏਤ ੇ
(Points to remember while rescuing drowning persons): 
 
✓ ਇੁੱਏ ਯੁੱੀ ੁੁੱ ਟ, ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਏੜਾ । 
✓ ਹਯਪ ਤਾਂ ਵੀ ਤਯਾਏੀ ਦੁਆਯਾ ਫਚਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ, ਜਏਯ ਫਚਾ ਰਈ ਹਐਰਾਈ ਹਰੁੱ ਤੀ ਈ ਵਲ। 
✓ ੀੜਤ ਨੰੂ ਾਣੀ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਰਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁਯੰਤ ਉਦੀ ਾਵ ਰਣਾਰੀ ਫਵਾਰ ਏਯ। 
✓ ਭੂੰ ਵ ਤੋਂ ਭੂੰ ਵ ਯਾਵੀਂ ਾਵ ਦ ਏ ਭੁੜ ੁਯਜੀਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
✓ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਹਯਏਲਯੀ ਜੀਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤ ਏਯ । 
✓ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਵਟਾ. 
✓ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਯਭ ਯੁੱਐ। 
✓ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਵਤਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਬਜ। 

Fig. 5.15 Water Rescue Methods 
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ਡ ਿੱ ਫ ਯਵ ੇਮਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਉਫੰਧਛ:- 
(Management for Drowning Patient) 
112/108 'ਤ ਭਦਦ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯ ਹਏ ਏਈ ਡੁੁੱ ਫ ਹਯਵਾ ਵ।  
1.  ਭਦਦ ਰਲ (Get Help) 

• ਜਏਯ ਏਈ ਰਾਈਪਾਯਡ ਨੇੜ ਵਲ, ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯ । ਜਏਯ ਨਵੀਂ, ਤਾਂ ਹਏ ਨੰੂ 112/108 'ਤ ਏਾਰ 
ਏਯਨ ਰਈ ਏਵ। 

• ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਇਏੁੱਰ ਵ, ਤਾਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। 
 

2. ਮਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਮਵਰਾ (Move the person) 
• ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢ 
 

3. ਾਵ ਰੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ (Check for breathing) 
• ਆਣ ਏੰਨ ਨੰੂ ਹਲਅਏਤੀ ਦ ਭੂੰ ਵ ਅਤ ਨੁੱ ਏ ਦ ਏਰ ਯੁੱਐ। ਏੀ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ੁੱਰਹ 'ਤ ਵਲਾ ਭਹਵੂ 
ਏਯਦ ਵ? 

• ਇਵ ਦਐਣ ਰਈ ਹਧਆਨ ਹਦ ਹਏ ਏੀ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਹਵਰ ਯਵੀ ਵ? 
 

4. ਜੇਏਯ ਮਲਅਏਤੀ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰੈ ਮਯਵਾ ਵ,ੈ ਤਾਂ ਨਫਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ (If the Person is not breathing, 
check pulse) 

• 1O ਹਏੰਟਾਂ ਰਈ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਨਫਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
 

5.   ਜੇਏਯ ਏਈ ਨਫਜ ਨਵੀਂ ਵ,ੈ ਤਾਂ CPR ਸ਼ ਯ ੂਏਯ (If there is no pulse, start (Cardiopulmonary 
Resuscitation (CPR)) 

• ਹਧਆਨ ਨਾਰ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਹੁੱ ਠ ਦ ਬਾਯ ਹਰਟਾ ਦਲ । 
• ਇੁੱਏ ਵੁੱਥ ਦੀ ਅੁੱਡੀ ਨੰੂ ਫਾਰ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦ ਏੇਂਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨੈੱਰ ਰਾਈਨ 'ਤ ਯੁੱਐ। ਤੁੀਂ ਇੁੱਏ 
ਵੁੱਥ ਨਾਰ ਦੂਜ ਦ ਉੱਯ ਲੀ ਦਫਾਅ ਏਦ ਵ। ਇੁੱਏ ਨੰਨਵ ਫੁੱਚ ਰਈ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਵੁੱਡੀ 'ਤ ਦ ਉਂਰਾਂ 
ਯੁੱਐ। 

• ਹਏ ਫਾਰ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਰਈ, ੁੱਟ-ੁੱ ਟ 2 ਇੰਚ ਵਠਾਂ ਦਫਾ। ੁੱਰੀਆਂ 'ਤ ਨਾ ਦਫਾ। ਇੁੱਏ ਨੰਨਵ 
ਫੁੱ ਚ ਰਈ, ਰਬ 1 ਅਤ 1/2 ਇੰਚ ਦਫਾ। ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਛਾਤੀ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦ ਹਯ 'ਤ 
ਨਾ ਦਫਾ। 

• ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਦਫਾਉਣਾ  ਹਯਪ 100-120 ਰਤੀ ਹਭੰਟ ਦੀ ਦਯ ਨਾਰ ਏਯ। ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਧੁੱਏਣ ਦ ਹਲਚਏਾਯ 
ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਉੱਠਣ ਹਦ। 

• ਇਵ ਦਐਣ ਰਈ ਜਾਂਚ ਏਯ ਹਏ ਏੀ ਹਲਅਏਤੀ ਨੇ ਾਵ ਰਣਾ ਸ਼ਯੁੂ ਏਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਵ। 
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6. ਜੇਏਯ ਮਲਅਏਤੀ ਅਜੇ ਲੀ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰੈ ਮਯਵਾ ਵੈ ਤਾਂ ਦ ਵਯਾ (Repeat if person is still not 
breathing) 

• ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ CPR ਹਲੁੱ ਚ ਹਐਰਾਈ ਹਦੁੱ ਤੀ ਈ ਵ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਢੁਏਲੇਂ ਢੰ ਨਾਰ ਐਰਹ 
ਏਦ ਵ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਭਡੀਏਰ ਹਲੁੱ ਚ ਵੈੱਡ ਹਟਰਟ ਹਚਨ ਹਰਪਟ ਹਲਧੀ ਅਤ ਦਭ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਜਫਾੜ ਦ ਥਰਟ ਹਲਧੀ। 

• ੀਹੜਤ ਦਾ ਨੁੱ ਏ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦ। ਇੁੱਏ ਾਧਾਯਨ ਾਵ ਰ, ੀੜਤ ਦ ਭੂੰ ਵ ਨੰੂ ਆਣ ਭੂੰ ਵ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ 
ਏ, ਅਯਟਾਈਟ ੀਰ ਏਯ ਅਤ ਹਪਯ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਉੱਠਾਉਣ ਰਈ ਦ ਫਾਯ ਇੁੱਏ-ਹਏੰਡ ਦ ਾਵ ਹਦ । 

• 2 ਾਵ ਦ ਫਾਅਦ 30 ਛਾਤੀ ਦ ੰਏੁਚਨ (Compressions) ਹਦ. 
• 30 ਏੰਯਸ਼ਨਾਂ ਅਤ 2 ਾਵਾਂ ਦ ਇ ਚੁੱਏਯ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਲਅਏਤੀ ਾਵ ਰਣਾ 
ਸ਼ੁਯ ੂਨਵੀਂ ਏਯਦਾ ਜਾਂ ਭਯਜੈਂੀ ਵਾਇਤਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਚ ਜਾਂਦੀ। 

 
Fig. 5.16 CPR 

ਡ ਿੱ ਫਣਾ (Drowning) 
ਡੁੁੱ ਫਣਾ ਐਾ ਏਯਏ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਛਟ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦੁਯਟਨਾਤਭਏ ਭਤ ਦਾ ਇੁੱਏ ਆਭ ਏਾਯਨ ਵ । ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰਾ 
ਹਲਅਏਤੀ ਆਭ ਤਯ ‘ਤ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰੈਂ ਏਦਾ। 

 
Fig. 5.17 Keep watch all the times 
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ਡ ਿੱ ਫਣ ਲਾਰੇ ੀੜ੍ਤ ਦ ੇਮਲਿੱ ਚ ਰਿੱ ਛਣ  
(Physical Signs and Symptoms in drowning victims): 

 ਰਾਤਾਯ ਐਾਂੀ 
 ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਯਲ਼ਾਨੀ 
 ਥਏਾਣ 
 ਏਾਯਜ਼ਲ਼ੀਰਤਾ ਦਾ ਟਣਾ 
 ਭਾਨਹਏ ਉਰਝਣ 
 ਚਭੜੀ ਅਤ ਫੁੁੱ ਰਹਾਂ ਦਾ ਨੀਰਾ ਯੰ 
 ਚਤਨਾ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 
 ਅੰਤੜੀ ਜਾਂ ਫਰਡਯ ਏੰਟਯਰ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 

 
ਮਏ ੇਮਲਅਏਤੀ ਦ ੇਡ ਿੱ ਫਣ ਤ ੇਜੀਮਲਤ ਫਚਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੀ ਵ ੰ ਦਾ ਵੈ?  
(What happens after a person survives a drowning?) 
 
ਡੁੁੱ ਫਣ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ, ਇੁੱਏ ੀਹੜਤ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਹਥਤੀ ਏੀ ਵ ੰ ਦੀ ਵ: 

• ਫਵਸ਼, ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥ, ਜਾਂ ਹਦਰ ਦੀ ਧੜਏਣ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ।  
• ੁਰਾਫੀ ਝੁੱ ਦੀ ਐੰ, ਉਰਟੀ, ਜਾਂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਾਵ ਰ ਹਯਵਾ ਵਲੇਂ। 
• ਠੀਏ ਜਾਦਾ ਵ। 

ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਥੜਹਾ ਹਜਵਾ ਾਣੀ ਲੀ ਅਰ ੰਹਟਆਂ ਜਾਂ ਹਦਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਪਪਹੜਆਂ ਦੀਆਂ ੰਬੀਯ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਦਾ 
ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦਾ ਵ। ਹਏ ਹਲਅਏਤੀ ਦ ਡੁੁੱ ਫਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਯਜੈਂੀ ਡਾਏਟਯੀ ਦਐਬਾਰ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
 
ਡ ਿੱ ਫਣਾ ਦ ੇਨੇੜ੍-ੇਏੀ ਵ?ੈ (What is near-drowning?) 
ਡੁੁੱ ਫਣ ਦੀ ਟਨਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਨੇੜ-ਡੁਫਣਾ ਇੁੱਏ ਆਭ ਯ ੁਯਾਣਾ ਲਾਏੰਸ਼ ਵ। ਡੁੁੱ ਫਣਾ ਉਦੋਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਏਈ 
ਹਲਅਏਤੀ ਾਣੀ ਦ ਅੰਦਯ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਾਵ ਯਾਵੀ ਅਤ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਚਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਾਵ ਨਾਰੀ (ਰਾਯੀਂਏ) 
ਏੜਲੁੱਰ ਅਤ ਫੰਦ ਵ ਏਦੀ ਵ, ਜਾਂ ਾਣੀ ਪਪਹੜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਆਏੀਜਨ ਰਣ 
ਤੋਂ ਯਏ ਏਦਾ ਵ। ਦਲਾਂ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਪਪੜ ਯੀਯ ਨੰੂ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਰਾਈ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਇਵ 
ਜਾਨਰਲਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਆਏੀਜਨ ਨਾਂ ਜਾਣ ਨਾਰ ਯੀਯ 'ਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਰਬਾਲ ੈਂਦਾ ਵ। 

• ਾਣੀ ਦ ਅੰਦਯ 3 ਹਭੰਟ ਦ ਅੰਦਯ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਰਏ ਵਸ਼ ੁਆ ਹਦੰਦ ਵਨ. 
• ਾਣੀ ਦ ਅੰਦਯ 5 ਹਭੰਟ ਦ ਅੰਦਯ, ਹਦਭਾ ਦੀ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਰਾਈ ਟਣੀ ਸ਼ੁਯ ੂਵ ਜਾਂਦੀ ਵ. 

ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਏਭੀ ਹਦਭਾ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦੀ ਵ। 
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ਡ ਿੱ ਫਣ ਤ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਮਵਰੀ ਵਾਇਤਾ (First Aid for 
drowning):  
ਜ ਏਈ ਫੁੱਚਾ, ਹਏਸ਼ਯ ਜਾਂ ਫਾਰ ਡੁੁੱ ਫ ਹਯਵਾ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ CPR 
ਏਯਨਾ ਲਾ ਅਤ CPR ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ 
ਵ ਅਤ ਇਵ ਉ ਦੀ ਉਭਯ (ਫਾਰ, ਫੁੱਚਾ ਅਤ ਫਾਰ) ਅਨੁਾਯ 
ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  
 
ਆਣ ੇਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਏਦੋਂ ਏਾਰ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(When to call your doctor):  
ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਲਾਲਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਏਾਰ ਏਯ ਜਏਯ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ੀੜਤ:  

• ਵਸ਼ ੁਆ ਫਠਾ। 
• ਾਵ ਯੁਏ ਹਆ। 
• ਏਈ ਹਦਰ ਦੀ ਧੜਏਣ ਨਵੀਂ। 
• ਾਣੀ ਦਾ ਾਵ ਰਣਾ ਅਤ ਹਪਯ ਵਲਾ ਰਈ ਤੜਣਾ, 

ੁਰਾਫੀ ਝੁੱ, ਉਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਾਵ ਰਣਾ।  
• ਉਰਝਣ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਂ ਇੁੱਏ ਫਦਰੀ ਵਈ ਭਾਨਹਏ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਦਾ ਵ।  

ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ, ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ੀੜਤ ਨੰੂ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏੁੱ ਹਢਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਹਦੁੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵ, ਉ ਦ ਫਚਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨੀ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
ਤੁੰ ਯਤ ਇੁੱਏ ਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯ ਜਏਯ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ੀੜਤ ਨੰੂ ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਨਲੀਂ ਭੁੱ ਹਆ ਵ ਜਾਂ ਪਪਹੜਆਂ ਦੀ 
ਰਾ ਦ ਰੁੱ ਛਣ ਵਨ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ: 

• ਐੰ ਜਾਂ ਐੰ ਦ ਨਾਰ ਯੰਦਾਯ ਫਰਗ਼ਭ । 
• ਤਜ਼ ਾਵ. ਾਵ ੁੱ ਟ ਲੀ ਵ ਏਦ ਵਨ। 
• ਾਵ ਛਟਾ ਵਣਾ । 
• ਇੁੱਏ ਫੁਐਾਯ । 

Fig. 5.18 Throw lifebuoy towards drowning person 

Fig. 5.19 Floating practice 

Fig. 5.20 First Aid for drowning 
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• ਇੁੱਏ ਅਾਧਾਯਨ ੁੱਧਯ ਦੀ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) । 
• ਾਵ ਰਣ ਲਰ ੀਟੀ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ (ਯਯਾਵਟ)। 
• ਛਾਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਜਏੜਨ। 

ਡ ਿੱ ਫਣ ਲਾਰੇ ੀੜ੍ਤ ਰਈ ਭ ਿੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ (First Aid for a drowning victim):  
ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ੀੜਤ ਰਈ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਦਾ ਭਏਦ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਏੀਜਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣਾ ਵ। 
ਜਏਯ ਯਦਨ 'ਤ ੁੱਟ ਰੁੱ  ਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ (ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਇੁੱਏ ਤਾਐਯੀ ਦੁਯਟਨਾ) ਯਦਨ ਦੀ ਤੀ 
ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਹਧਆਨ ਯੁੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ੀੜਤ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਦ ਭੇਂ, ਦਐਬਾਰ ਰਈ ਹਵਰ ਏਦਭ ਅਭਯੀਏੀ ਵਾਯਟ ੀਸ਼ਨ ਦ 
ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਦ ਵਨ। 

• ਏੀ ੀੜਤ ਜਾਦਾ ਵ? 
• ਏੀ ਉਵ ਆਣ ਆ ਾਵ ਰ ਹਯਵਾ ਵ? 
• ਏੀ ਉਵਨਾਂ ਦ ਹਦਰ ਦੀ ਧੜਏਣ ਵ? 

ਫਚਾਅ ਰਈ ਾਵ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਯ ਵਯ ਾਯੀ ਦਐਬਾਰ ਰਈ ਇਵ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਏ ੀੜਤ ਨੰੂ 
ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਹਢਆ ਜਾਲ। ਜਏਯ ਵਯ ਰਏ ਉਰਫਧ ਵਨ, ਤਾਂ ਭਦਦ ਰਣ ਰਈ 
ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਬਜ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਏਾਰ ਏਯ। ਆਟਭਹਟਡ ਏਟਯਨਰ ਡੀਹਪਹਫਰਰਟਯ (AED) ਰਣ ਰਈ ਹਏ 
ਵਯ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਬਜ। ਜਏਯ ੀੜਤ ਾਵ ਰ ਹਯਵਾ ਵ, ਤਾਂ ਉਨੰੂ ਉਰਟੀ ਆਉਣ (ਨੰੂ) ੰਬਾਲੀ ਇੁੱਛਾ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ 
ਹਯਏਲਯੀ ਜੀਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣ ਾ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਾਵ ਰਣ ਨਾਰ ਉਰਟੀ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾ 
ਏਦੀ ਵ। 
ਡਾਏਟਯੀ ਐਜ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁਝ ਹਲਲਾਦ ਵਨ ਜ ੰਬਲ ਤਯ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਰਝਾ ਏਦ ਵਨ ਜ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ 
ਹਤਆਯ ਵਨ। ਇਵ ਮਾਦ ਯੁੱਐਣਾ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵ ਹਏ ਇੁੱਏ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰਾ ੀੜਤ ਜ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ ਹਯਵਾ ਵ ਅਤ ਉ 
ਦੀ ਨਫਜ਼ ਨਵੀਂ ਵ, ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ਭਯ ਹਆ ਵ, ਯ ਭਦਦ ਰਈ ਏਈ ਲੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਉਹਚਤ ਵ। 
ਵਾਰ ਵੀ ਹਲੁੱ ਚ, ਹਯਪ ਛਾਤੀ ਦ ੰਏੁਚਨ ਦੁਆਯਾ ਭੁੜ ੁਯਜੀਤ ਏਯਨ ਦੀ, ਅਭਯੀਏਨ ਵਾਯਟ ੀਸ਼ਨ ਅਤ 
ਅਭਯੀਏਨ ਏਾਰਜ ਆਪ ਏਾਯਡੀਰਜੀ ਦਆੁਯਾ ਭਯਥਨ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ, ਅਤ ਫਚਾਅ ਾਵ ਰਣ ਦੀ ਹਪਾਯਸ਼ 
ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਡੁੁੱ ਫਣ ਦਾ ਭਾਭਰਾ ਨਵੀਂ ਵ, ਹਏਉਂਹਏ ਯੀਯ ਰਈ ਤੁਯੰਤ ਖ਼ਤਯਾ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਾਟ ਵ. 
ਇ ਨਾਰ ੀੜਤ ਨੰੂ ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਆਏੀਜਨ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
ਜਏਯ ੀੜਤ ਹਲਅਏਤੀ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ ਹਯਵਾ ਵ ਅਤ ਉ ਦੀ ਨਫਜ਼ ਨਵੀਂ ਵ, ਤਾਂ ਏਾਯਡੀਰਭਨਯੀ ਯੀੀਟਸ਼ਨ 
(CPR) ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ। ਇਵ ਹਯ ਵੁੱਥਾਂ ਰਈ CPR ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਅਲਾਦ ਵ। ਜ ੰਬਲ ਵਲ, ਤਾਂ ਇੁੱਏ 
ੰਬਾਲੀ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ੀੜਤ ਹਲੁੱ ਚ ਫਚਾਅ ਾਵ ਰਣ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
ਇਵ ੁੁੱ ਏੀ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਹਡੁੱ ਣ ਲਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਨਾਰੋਂ ਲੁੱ ਐਯੀ ਹਥਤੀ ਵ, ਹਜ ਨੰੂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਦਰ ਦੀ ਤਾਰ ਹਲੁੱ ਚ 
ੜਫੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਅਤ ਐੂਨ ਹਲੁੱ ਚ ਆਏੀਜਨ ਦਾ ੁੱਧਯ ਏੁਝ ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ਭਜੂਦ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  



 

 

 48 

ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਇਵ ਹਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਏ ਡੁੁੱ ਫਣ ਲਾਰ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਉਤਾਯ ਏ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ 
ਯਭ ਏੰਫਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਢੁੱ ਏ ਏ ਦਫੁਾਯਾ ਯਭ ਏਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਹਜ ਦੀ ਨਫਜ਼ ਨਵੀਂ ਯੁਏੀ ਵ, ਜਾਂ ਭੁੜ 
ੁਯਜੀਤ ਵ ਹਆ ਵ ਅਤ ਜਾ ਹਯਵਾ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਦੁਫਾਯਾ ਯਭ ਏਯਨਾ ਉਹਚਤ ਵ। 
 
ਡ ਿੱ ਫਣ ਦੀ ਯਏਥਾਭ (Drowning Prevention) 
ਮਏ ੇਲੀ ਦ ਯਟਨਾ ਦੇ ਨਾਰ, ਯਏਥਾਭ ਉਦੀ ਏ ੰ ਜੀ ਵੈ (As with any accident, prevention is the key) 
ਤਯਨਾ ਹੁੱ ਐਣਾ ਾਯ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਵਯ ਉਭਯ ਦ ਰਏਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਤਯਜੀਵ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

• ਯ ਦ ਲੀਹਭੰ ੂਰ ਨੰੂ ਵਭਸ਼ਾ ਲਾੜ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਲਾੜ ਹਨਯੀਐਣ ਏੀਤ 
ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਯੁੱਐਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਪਰ ਯਹਵੰਦੀ ਵ ਤਾਂ ਭਸ਼ਨ ਹਡਟਏਟਯ ਭਦਦਾਯ ਵ ਏਦ ਵਨ । 

• ਲਾਟਯ ਯਟ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵੁੱ ਾ ਰਣ ਲਰ , ਇੁੱਏ ਹਨੈੱਜੀ ਪਰਟਸ਼ਨ ਹਡਲਾਈ (ਰਾਈਪ ਜਏਟ) ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਰਾਜ਼ਭੀ ਵ। ੂਰ (Pool) ਦ ਹਐਡਣ ਏਈ ਫਦਰ ਨਵੀਂ ਵਨ। 

• ਡੁੁੱ ਫਣ ਦ ਵਾਦਹਆ ਂਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਯਾਫ ਦਾ ਲੁੱਡਾ ਮਦਾਨ ਵ। ਾਣੀ ਅਤ ਅਰਏਵਰ ਯਰਦ ਨਵੀਂ ਵਨ।  
• ਏਦ ਲੀ ਹਏ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਫਾਥ ਟੁੱ ਫ/ਫਾਰਟੀ ਜਾਂ ਾਣੀ ਦ ਨੇੜ ਨਾ ਛੁੱ ਡ। 
• ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਏਦ ਲੀ ਾਣੀ ਦ ਨੇੜ ਨਾ ਛੁੱ ਡ, ਬਾਲੇਂ ਇਵ ਹਲਹਭੰ ੂਰ ਵਲ ਜਾਂ ਏੁਦਯਤੀ ਾਣੀ। 

ਜਾਣ ਮਏ ਤ ੀਂ ਮਏਿੱ ਥ ੇਤੈਯਾਏੀ ਏਯ ਯਵ ੇਵ (Know where you are swimming): 
• ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਤਾਐਯੀ ਏਯਨ ਦਾ ਪਰਾ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ੂਰ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ 

ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 10 ਪੁੁੱ ਟ ਵ । 
• ਤਾਜ਼ ਜਾਂ ਭੁੰ ਦਯੀ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਐਤਯਨਾਏ ਅੰਡਯਏਯੈਂਟ ਅਤ ਰਹਵਯਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣ। 
• ਐਤਯਨਾਏ ਭੁੰ ਦਯੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਜਰੀਹਪਸ਼ ਅਤ ਪਾਇਯ ਏਯਰ ਤੋਂ ਫਚ। 
• ਫਯ 'ਤ ਚੁੱਰਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਉ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ ਨੰੂ ਜਾਣ। 
• ਏਦ ਲੀ ਇਏੁੱਰ ਤਯਾਏੀ ਨਾ ਏਯ। 

 
ਮਏ ੇਲਿੱ ਡੇ ਲਾਟਯਵਰ ਮਜਲੇਂ ਮਏ ਝੀਰਾਂ, ਡੈਭਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਰਾਂ ਜਾਂ ਫੀਚਾਂ ਦ ੇਨਾਰ ਮਏ ੇਲੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਮਲਿੱ ਚ ਭਾਂ 
ਮਫਤਾਉਂਦ ੇਭੇਂ ਵੇਠ ਮਰਮਐਆ ਂਦੀ ਵਭੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ:ੈ 
(When spending time in any environment with a larger waterhole such as lakes, dams, 
rivers, lagoons or beaches the following must always be checked): 

a) ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਤਯਾਏੀ ਭਯੁੱਥਾਲਾਂ ਰਈ ਅਨੁਏਰੂ ਵ। 
b) ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਹਲਅਏਤੀ ਆਣੀ ਤਯਾਏੀ ਭਯੁੱਥਾ ਦ ਅਨੁਏੂਰ ਪਰਟਸ਼ਨ ਉਏਯਣ ਹਵਨਦਾ 

ਵ। 
c) ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਹਏਸ਼ਯ ਅਤ ਫੁੱਚ ਵਯ ਭੇਂ ਫਾਰਾਂ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਵਠ ਵਨ। 
d) ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਵਯ ਭੇਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਦੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ (ਬਾਲ ਨਾ ਦੜ, ਾਣੀ 

ਦੀ ਡੁਾਈ ਜਾਣ ਹਫਨਾ ਤਾਐਯੀ ਨਾ ਏਯ)। 
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ਾਠ - 6 
 ਨਾਭੀ  

Tsunami 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਾਠ ਦ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ: 
► ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਲਯਣਨ । 
► ੁਨਾਭੀ ਦ ਏਾਯਨ I 
► ਏੀ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਇਵ ਜ਼ਭੀਨ ਨਾਰ ਟਏਯਾਉਂਦਾ ਵ? 
► ੁਨਾਭੀ ਦੀਆਂ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਅਤ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀਆਂ । 
► ੁਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਦਯਾਨ ਅਤ ਫਾਅਦ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ। 
 
ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ੁਨਾਭੀ ਜਾਂ 'ਫੰਦਯਾਵ ਰਹਵਯ ( Harbour wave), ਇੁੱਏ ਾਣੀ ਦੀ ਫਾਡੀ (Water Body) ਹਲੁੱ ਚ ਤਯੰਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ 
ਰੜੀ ਵ ਜ ਾਣੀ ਦੀ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਦ ਹਲਥਾਨ ਏਾਯਨ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਇੁੱਏ ਭੁੰ ਦਯ ਜਾਂ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡੀ ਝੀਰ ਹਲੁੱ ਚ 
ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਬੁਚਾਰ, ਜਲਾਰਾਭੁਐੀ ਪਟਣ ਅਤ ਾਣੀ ਦ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦ ਉੱਯ ਜਾਂ ਅੰਦਯ ਵਣ ਲਾਰ ਧਭਾਏ ਹਜਲੇਂ ਹਏ 
ਹਲਪਟ, ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ, ਰਸ਼ੀਅਯ ਦ ਹਡੁੱ ਣ, ਉਰਏਾ ਦ ਰਬਾਲ ਭਤ, ਾਹਯਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਏਯਨ ਦੀ 
ਭਯੁੱਥਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਾਧਾਯਨ ਭੁੰ ਦਯੀ ਰਹਵਯਾਂ, ਜ ਵਲਾ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਜਾਂ ਜ ਚੰਦਯਭਾ 
ਅਤ ੂਯਜ ਦੀ ੁਯੂਤਾ ਹਐੁੱ ਚ ਦੁਆਯਾ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਦ ਉਰਟ ਾਣੀ ਦ ਹਲਥਾਨ ਏਾਯਨ ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ। 
ੁਨਾਭੀ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਾਧਾਯਨ ਭੁੰ ਦਯੀ ਰਹਵਯਾਂ ਜਾਂ ਭੁੰ ਦਯ ਦ ਅੰਦਯ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਲਯੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ 
ਹਏਉਂਹਏ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਤਯੰ ਰੰਫਾਈ ਫਵੁਤ ਰੰਫੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇੁੱਏ ੁਨਾਭੀ ਟੁੁੱ ਟਣ ਲਾਰੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਐਾਈ 
ਦਣ ਦੀ ਫਜਾ, ਸ਼ੁਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਧ ਯਵੀ ਰਹਵਯ ਲਯੀ ਵ ਏਦੀ ਵ। ੁਨਾਭੀ ਆਭ ਤਯ' ਤ  ਹਭੰਟਾਂ ਤੋਂ 
ਰ ਏ ੰਹਟਆਂ ਤੁੱ ਏ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਅਐਤੀ "ਲਲ ਟਯਨ" (wave train) ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਚਣ ਲਾਰੀ ਇੁੱ ਏ ਰੜੀ  
ਵ। 
ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡੀ ਵਰਚਰ ਨਾਰ ਉਚ ਰਹਵਯਾਂ ਦਾ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਹਏ ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਰਬਾਲ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ 
ਐਤਯਾਂ ਤੁੱ ਏ ੀਹਭਤ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਯ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਉਵ ੂਯ 
ਭੁੰ ਦਯੀ ਫਹਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 2004 ਦੀ ਹਵੰਦ ਭਵਾਾਯ ੁਨਾਭੀ, ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਇਹਤਵਾ ਹਲੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ 
ਾਤਏ ਏੁਦਯਤੀ ਆਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ੀ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵੰਦ ਭਵਾਾਯ ਨਾਰ ਰੁੱ ਦ 14 ਦਸ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ-ੁੱਟ 
2,30,000 ਰਏ ਭਾਯ ਜਾਂ ਰਾਤਾ ਵ  । 

ਏਾਯਨ (Causes): ਇਵ ਵਯਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆ ਂਤਯੰਾਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਭੁੰ ਦਯ ਦ ਅੰਦਯ ਟਏਟਹਨਏ ਰਟ ਦ ਹਯ 
'ਤ ਲੁੱਡ ਬੂਚਾਰ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ਟਏਟਹਨਏ ਰਟ ੀਭਾ 'ਤ ਭੁੰ ਦਯ ਦਾ ਤਰ ਅਚਾਨਏ ਲਧਦਾ ਜਾਂ 
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ੁੱ ਟਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਇਦ ਉੱਯਰ ਾਣੀ ਨੰੂ ਹਲਥਾਹਤ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਯਹਰੰ ਰਹਵਯਾਂ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ ਜ 
ੁਨਾਭੀ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਰਬ 80 ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਾਭੀ,  ਇੁੱਏ ਬੂ-ਯਬ ਤਯ 'ਤ ਯਯਭ ਐਤਯ ਰਸ਼ਾਂਤ ਭਵਾਾਯ ਦ "ਹਯੰ ਆ 
ਪਾਇਯ", ਹਜੁੱ ਥ ਟਏਟਹਨਏ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਜੁਆਰਾਭੁਐੀ ਅਤ ਬੁਚਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਭ ਫਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਨ ਦ ਅੰਦਯ ਲਾਯਦੀਆਂ 
ਵਨ । ੁਨਾਭੀ ਾਣੀ ਦ ਵਠਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਜਾਂ ਜਲਾਰਾਭਐੁੀ ਪਟਣ ਏਾਯਨ ਲੀ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਉਵ ਭੁੰ ਦਯ ਹਲੁੱ ਚ 
ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਉਰਏਾ ਹੰਡ ਦ ਹਡੁੱ ਣ ਦਏਾ ਲੀ ਦਾ ਵ ਏਦ ਵਨ। 
ਭੁੰ ਦਯ ਦ ਹਲੁੱ ਚ ੁਨਾਭੀ ਦੀ ਤੀ ਇੁੱਏ ਜੈੱਟ ਵਲਾਈ ਜਵਾਜ਼ ਲਾਂ ਤਜ਼ ਰਬ 500 ਭੀਰ (805 ਹਏਰਭੀਟਯ) 
ਰਤੀ ੰਟਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇ ਤਯਾਂ ਇ ਯਤਾਯ ਨਾਰ, ਉਵ ਇੁੱਏ ਹਦਨ ਤੋਂ ਲੀ ੁੱ ਟ ਭੇਂ ਹਲੁੱ ਚ ੂਯ ਰਸ਼ਾਂਤ ਭਵਾਾਯ 
ਨੰੂ ਾਯ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਰੰਫੀ ਤਯੰ-ਰੰਫਾਈ( wave lengths) ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਹਏ ਉਵ ਯਤ ਹਲੁੱ ਚ 
ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਊਯਜਾ ੁਆਂਉਂਦੀਆਂ ਵਨ। 

ਏੀ ਵ ੰ ਦਾ ਵ ੈਜਦੋਂ ਇਵ ਜਭੀਨ ਨਾਰ ਟਏਯਾਉਂਦ ੇਵਨ?  
(What happens when it hits land?) 
ਏਦ-ਏਦਾਈ ਂੁਨਾਭੀ ਦੀ ਐੁਯਰੀ (trough) ਮਾਨੀ ਰਹਵਯਾਂ ਦੀ ਚਟੀ ਦ ਨਾਰ ਬ ਤੋਂ ਨੀਲਾਂ ਹਫੰਦ ੂਹਵਰਾਂ ਭੁੰ ਦਯ ਦ 
ਏੰਢ (shore) 'ਤ ਵੁੰ ਚਦਾ ਤਾਂ ਇਵ ਇੁੱਏ ਲਹਏਊਭ ਰਬਾਲ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਭੁੰ ਦਯੀ ਤੁੱ ਟੀ ਾਣੀ ਨੰੂ ਭੁੰ ਦਯ ਲੁੱਰ 
ਨੰੂ ਹਐੁੱ ਚਦਾ (sucks) ਵ ਅਤ ਫੰਦਯਾਵ ਤ ਭੁੰ ਦਯੀ ਤਰ (Floor) ਨੰੂ ਨੰਾ ਏਯਦਾ ਵ। ਭੁੰ ਦਯੀ ਾਣੀ ਦਾ ਇਵ 
ਹੁੱ ਛ ਵਟਣਾ ਆਉਣ ਲਾਰੀ ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਇੁੱਏ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਚਤਾਲਨੀ ੰਏਤ ਵ, ਹਏਉਂਹਏ ਰਹਵਯ ਅਤ ਇਦ ਵਠ 
ਾਣੀ ਦੀ ਹਲਸ਼ਾਰ ਭਾਤਯਾ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਾਅਦ 
ਹਲੁੱ ਚ ਹਏਨਾਯ ਨਾਰ ਟਏਯਾਉਂਦੀ ਵ। ਇ ਲਯਤਾਯ 
ਨੰੂ ਛਾਣ ਏ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਫਚਾਈਆਂ ਜਾ 
ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 
ੁਨਾਭੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤਯੰਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰੜੀ ਨਾਰ 
ਫਣੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਹਜਨੰੂ ਲਲ ਟਰਨ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, 
ਇ ਰਈ ਰਹਵਯਾਂ ਦ ਇੁੱ ਏਠੇ ਏੰਢ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਣ 'ਤ 
ਇਦੀ ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਸ਼ਏਤੀ ੰਮੁਏਤ ਵ ਏ ਏਈ 
ੁਣਾ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਵ। ੁਨਾਭੀ ਰਹਵਯਾਂ ਭੁੰ ਦਯੀ 
ਹਏਨਾਹਯਆਂ 'ਤ ਲੁੱਡੀਆਂ ਟੁੁੱ ਟਣ ਲਾਰੀਆ ਂਰਹਵਯਾਂ ਦ 
ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਐਾਈ ਨਵੀਂ ਹਦੰਦੀਆਂ, ਯ ਇੁੱਏ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲੁੱ ਧਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਲਯੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਜ ਹਏ ਤੁੱਟਲਯਤੀ 
ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਹਲੁੱ ਚ ਡੁੁੱ ਫ ਰੈਂਦੀਆਂ ਵਨ। 
ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਮਾਦ ਯੁੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਹਏ ਖ਼ਤਯਾ ਹਵਰੀ ਰਹਵਯ ਦ ਨਾਰ ਵੀ 
ੁਜ਼ਹਯਆ ਨਵੀਂ ਭਝਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਫਰਹਏ ਖ਼ਤਯ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਲਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਇਦ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵਣ ਫਾਯ 
ਅਹਧਏਾਯਤ ਲ਼ਣਾ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । ਹਏ ਲੀ ੁਨਾਭੀ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਫਚਾਅ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ 
ਅਤਯੀ ਚਤਾਲਨੀ ਵ ਤਾਂਹਏ  ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਤ ਆਯਾ ਰਣ ਦਾ ਭਾਂ ਹਭਰ ਏ । 

Fig. 6.1 Tsunami Sensors and Predictions 
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ਚੇਤਾਲਨੀਆ ਂਅਤੇ ਬਮਲਿੱ ਐਫਾਣੀਆ ਂ(Warnings and Predictions) 
ੀਹਪਏ ੁਨਾਭੀ ਚਤਾਲਨੀ ਰਣਾਰੀ (Pacific Tsunami Warning System), 26 ਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੁੱਏ ੁੱਠਜੜ ਵ 
ਹਜਦਾ ਵੈੱਡਏੁਆਯਟਯ ਵੁਲਾਈ (Huawai) ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਜ ਭੁੰ ਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁਨਾਭੀ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨ ਰਈ ਬੂਚਾਰ ਅਤ 
ਾਣੀ ਦ ੁੱਧਯ ਨੰੂ ਭਾਣ ਲਾਰ ਉਏਯਨਾਂ ਦ ਜਾਰ ਦਾ ਯੁੱਐ ਯਖ਼ਾਲ ਏਯਦਾ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ, INCOIS (ਇੰਡੀਅਨ 
ਨੈਸ਼ਨਰ ੈਂਟਯ ਪਾਯ ਸ਼ਨ ਇਨਪਯਭਸ਼ਨ ਯਹਲਹਜ਼) ਭੁੰ ਦਯੀ ਹਨਯੀਐਣ ਰਣਾਰੀਆਂ (ਨ) ਦ ਇੁੱਏ ਨੈਟਲਯਏ 
ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯਦਾ ਵ ਦਸ਼ ਦ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ਐਤਯਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨ ਰਈ ਲੁੱਡ ੁੱਧਯ 'ਤ ਭਛਹਯਆਂ ਅਤ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ 
ਆਫਾਦੀ ਨੰੂ ਤੂਪਾਨ ਰਈ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਫਾਯ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਜਾਯੀ ਏਯਦਾ ਵ। 
  

 
Fig. 6.2 Tsunami Warning System 

 
ਬਾਲੇਂ ਬੂਚਾਰ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਅਤ ਥਾਨ ਦਾ ਤਾ ਵਲ ਯ ੁਨਾਭੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ। ਬੂ-
ਹਲਹਆਨੀ, ਭੁੰ ਦਯੀ ਹਲਹਆਨੀ ਅਤ ਬੂਚਾਰ ਹਲਹਆਨੀ ਵਯਏ ਬੂਚਾਰ ਦਾ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਏ ਏਈ ਏਾਯਏਾਂ ਦ 
ਆਧਾਯ 'ਤ ੁਨਾਭੀ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਜਾਯੀ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਆਉਣ ਲਾਰੀ ੁਨਾਭੀ ਦ ਏੁਝ ਚਤਾਲਨੀ ੰਏਤ 
ਵਨ ਅਤ ਲਚਾਹਰਤ ਰਣਾਰੀਆਂ ਬੂਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਜਾਨਾਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ, ਭੇਂ ਹਯ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਰਦਾਨ ਏਯ 
ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਬ ਤੋਂ ਪਰ ਰਣਾਰੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਫਆਜ਼(buoys), ਨਾਰ ਜੁੜ ਵਠਰ ਰਸ਼ਯ ੈਂਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯਦਾ ਵ, ਜ ਾਣੀ ਦ ਉੱਯਰ ਏਾਰਭ ਦ ਦਫਾਅ ਦੀ ਹਨਯੰਤਯ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯਦ ਵਨ। 
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ੁਨਾਭੀ ਦ ਲੁੱ ਧ ਜਐਭ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਫਾਦੀ ਨੰੂ ਚਤਾਲਨੀ ਦਣ ਰਈ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਰਹਵਯਾਂ ਦ ਜ਼ਭੀਨ ਤੁੱ ਏ 
ਵੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ੁਨਾਭੀ ਚਤਾਲਨੀ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਏੰਹਊਟਯ ਭਾਡਰ ਆਭ ਤਯ ਨੁਾਭੀ 
ਦ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਰਹਵਯਾਂ ਦ ਵੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਏੁਝ ਹਭੰਟਾਂ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਏਯ ਏਦ ਵਨ । ਵਠਰ ਦਫਾਅ ਦ ੈਂਯ 
ਯੀਅਰ ਟਾਈਭ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੰੂ ਬਜ ਏਦ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਰਸ਼ਯ ਯੀਹਡੰਾਂ, ਵਯ ਬੂਚਾਰ ੰਫੰਧੀ ਜਾਣਏਾਯੀ, 
ਭੁੰ ਦਯੀ ਤੁੱ ਟ ਦ ਆਏਾਯ (ਫਾਥੀਭਟਯੀ) ਅਤ ਤੁੱਟਲਯਤੀ ਟਰਾਪੀ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ, ਵੀ ਨੇੜ ਆ ਯਵੀ ੁਨਾਭੀ ਦ 
ਭਰੀਹਟਊਡ ਅਤ ਲਾਧ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਾਨ ਰਾਇਆਜਾਂਦਾ ਵ। 
 
 ਨਾਭੀ ਦੀ ਮਥਤੀ ਮਲਿੱ ਚ ਰਤੀ-ਏੀਯੀਆ: ਆਭਤਯ ਤੇ  ਏੀ ਏਯਨਾ ਵੈ ਅਤ ੇਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਵੈ 
(Response in a Tsunami situation: General Dos and Don’ts) 
 ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(What to do: Before a Tsunami) 
ਤੁੀਂ ੁਨਾਭੀ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ, ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਅਤ ਆਣੀ ਜਾਣ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ 
ੁੱਰਾਂ ਏਯ ਏਦ ਵ: 
• ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਹਲੁੱ ਚ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਭਯਜੈਂੀ ਹਏੁੱ ਟ ਅਤ ਹਯਲਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਤਾਰਭਰ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
• ਭੁੰ ਦਯ ਤਰ ਤੋਂ ਆਣੀ ਰੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤ ਤੁੱ ਟ ਜਾਂ ਵਯ ਲੁੱ ਧ-ਜਐਭ ਲਾਰ ਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਵਾਡੀ ਰੀ 

ਦੀ ਦੂਯੀ ਜਾਣ।  
• ਜ ਤੁੀਂ ਇੁੱਏ ਰਾਨੀ ਵ, ਤਾਂ ਥਾਨਏ ੁਨਾਭੀ ਹਨਏਾੀ ਰਟਏਰ ਨਾਰ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਏਯ। ਤੁੀਂ 

ਵਟਰ ਦ ਭਜਫੂਤ ਏੰਏਯੀਟ ਢਾਂਚ ਹਲੁੱ ਚ ਤੀਯੀ ਜਾਂ ਉ ਤੋਂ ਉੱਯੀ ਭੰਹਜ਼ਰ ਉੱਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ 
ਹਨਏਾੀ ਏਯ ਏਦ ਵ। 

• ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਅਤ ਬੂਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਰਈ ਆਣਾ ਯਡੀ ਚਾਰ ੂ
ਏਯ ਹਏ ਏੀ ੁਨਾਭੀ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਵ। 

• ਆਣ ਹਨਏਾੀ ਯੂਟਾਂ ਭਤ ਾਂਝਾ ਚਤਾਲਨੀ ਰਣਾਰੀਆਂ ਅਤ ਆਤ ਪ੍ਫੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਜਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ। 

Fig. 6.3 Safety  from Tsunami 
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• ਜਏਯ ਏੂਰ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਮਜਨਾ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਣ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਏੂਰ ਜਾਂ ਹਏ ਵਯ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਣ ਦੀ 
ਰੜ ੈਂਦੀ ਵ ਤਾਂ ੁਨਾਭੀ ਦ ਦਯਾਨ ਟਰੀਪਨ ਰਾਈਨਾਂ ਦ ਇਤਭਾਰ ਤੋਂ ਫਚ, ਇ ਨਾਰ ਹਨਗ਼ਯਾਨੀ ਅਤ 
ਚਤਾਲਨੀ ਰਣਾਰੀਆਂ ਲਯਰਡ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਏਰੂਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਅਤ ਆਉਣ ਲਾਰ ਯਤ ਜਾਭ ਵ 
ਏਦ ਵਨ।  

• ਆਣ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾਯਆਂ ਨਾਰ ਇ ਫਾਯ ੁੱਰ ਏਯ ਹਏ ਜਏਯ ੁਨਾਭੀ ਆਉਂਦੀ ਵ ਤਾਂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ। 
ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਰਈ ਹਨਏਾੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਅਤ ਇ ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯ। ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਤਵੁਾਡਾ ਤਜ਼ਯਫਾ 
ਤੁਵਾਡੀ ਜਾਨ ਫਚਾ ਏਦਾ ਵ। ਯਾਤ ਨੰੂ ਅਤ ਐਯਾਫ ਭਭ ਦਯਾਨ ਆਣ ਫਚਣ ਦ ਯਤ ਦਾ ਅਹਬਆ 
ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਲ਼ਲ਼ ਏਯ। ਤੁਵਾਨੰੂ 15 ਹਭੰਟ ਦ ਅੰਦਯ ਦਰ ਆਣ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਥਾਨ 'ਤ ਵੁੰ ਚਣ ਦ ਮ 
ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਆਣੀ ਮਜਨਾ ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯਨਾ ਇੁੱਏ ਰਤੀਹਏਰਆ ਨੰੂ ਲਧਯ ਉਹਚਤ ਰਤੀਉੱਤਯ 
ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਭਯਜੈਂੀ ਦਯਾਨ ਅਰ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ ਚਣ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

 ਨਾਭੀ ਦ ੇਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(What to do: During a Tsunami) 
• ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤ ਹਨਏਾੀ ਆਦਸ਼ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ ਅਤ ਤੁਯੰਤ ਯ ਐਾਰੀ ਏਯ। ਆਣ 

ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ ਰ ਜਾ। 
• ਤੁਯੰਤ ਉੱਚੀ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਚਰ ਜਾ। ਭੁੰ ਦਯੀ ਤਰ ਤੋਂ 100 ਪੁੁੱ ਟ (30 ਭੀਟਯ) ਉੱਚ ਐਤਯ ਚੁਣ ਜਾਂ 

ਭੁੰ ਦਯੀ ਤੁੱ ਟ ਤੋਂ 2 ਭੀਰ (3 ਹਏਰ ਭੀਟਯ) ਦਯੂ ਲੁੱਰ ਜਾ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਅਹਜਵੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਦੂਯ ਜ਼ਭੀਨ 
ਨਵੀਂ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦ, ਤਾਂ ਹਜੰਨਾ ਵ ਏ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਦੂਯ ਜਾ। ਵਯ ਇੁੱ ਏ ਏਦਭ ਪਯਏ ਾ ਏਦਾ ਵ। 

• ਫੀਚ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ ਅਤ ਆਉਂਦੀ ੁਨਾਭੀ ਨੰੂ ਦਐਣ ਰਈ ਏਦ ਲੀ ਫੀਚ 'ਤ ਨਾ ਜਾ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਰਹਵਯ ਨੰੂ 
ਦਐ ਏਦ ਵ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਇਦ ਫਵੁਤ ਨੇੜ ਵ ਤ ਤੁਵਾਡਾ ਇ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਭੁਲ਼ਹਏਰ ਵ। ਾਲਧਾਨੀ - ਜਏਯ 
ਭੁੰ ਦਯੀ ਹਏਨਾਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਾਣੀ ਦ ਤਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਧਆਨ ਦਣ ਮ ਹਯਾਲਟ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਏੁਦਯਤ ਦੀ ੁਨਾਭੀ 
ੰਫੰਧੀ ਚਤਾਲਨੀ ਵ ਅਤ ਇ 'ਤ ਹਧਆਨ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਤੁਵਾਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਦੂਯ ਚਰ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

• ਹਵਰਾਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਫਚਾ - ਆਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਨਵੀਂ। 
• ਆਣ ੁਆਂਢੀਆਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਰੜ ਵਲ ਹਜਲੇਂਹਏ - ਹਨਆਣ, ਫਜ਼ਯੁ ਰਏ, ਅਤ ਹਲਸ਼ਸ਼ 

ਰੜਾਂ ਲਾਰ ਹਲਅਏਤੀ, ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨਾ ਮਾਦ ਯੁੱਐ । 
 ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(What to do: After a Tsunami)  

• ਥਾਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਇਵ ਦੁੱ ਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਏ ਤੁਵਾਡਾ ਯ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ, ਵੀ ਯ ਲਾ 
ਜਾ । ੁਨਾਭੀ ਰਹਵਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰੜੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ੰਹਟਆਂ ਤੁੱਏ ਜਾਯੀ ਯਹਵ ਏਦੀ ਵ। ਇਵ ਨਾ ਚ 
ਹਏ ਇੁੱਏ ਰਹਵਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਖ਼ਤਯਾ ਐਤਭ ਵ ਹਆ ਵ। ਅਰੀ ਰਹਵਯ ਹਵਰੀ ਤੋਂ ਲੁੱਡੀ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

• ਤਫਾਵੀ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ। ਤੁਵਾਡੀ ਭਜੂਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਯਾਂ ਯਸ਼ਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਨ ਾ 
ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਤੁਵਾਨੰੂ ਵੜਹਾਂ ਦ ਫਚ ਵ ਭਰਫ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਏਾਯਣ ਵਯ ਜਐਭ ਹਲੁੱ ਚ ਾ ਏਦੀ ਵ। 

• ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਭਰਫ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ; ਇਵ ਰਏਾਂ ਜਾਂ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਰਈ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਐਤਯਾ ਦਾ ਏਯ 
ਏਦਾ ਵ। 
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• ਜ਼ਐਭੀ ਜਾਂ ਪ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ੁੱਟਾਂ ਰਈ ਆਣ ਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਅਤ 
ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਭੁਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯ। 

• ਹਏ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਵੀ ਉਏਯਨਾਂ ਲਾਰ ਸ਼ਲਯਾਂ ਨੰੂ ਭਦਦ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯ। ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ 
ਫਚਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਏਈ ਰਏ ਭਯ ਜਾਂ ਜ਼ਐਭੀ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ। 

• ਉਵਨਾਂ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ-ਹਨਆਣ, ਫਜ਼ਯੁ ਰਏ, 
ਆਲਾਜਾਈ ਦ ਾਧਣ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ ਰਏ, ਹਲਸ਼ਸ਼ ਰੜਾਂ ਲਾਰ ਰਏ ਅਤ ਲੁੱਡ ਹਯਲਾਯ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 
ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧੂ ਭਦਦ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

• ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਯਡੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਜਾਂ ਏਟ ਾਯਡ ਟਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥਾਨਏ ਯਡੀ ਜਾਂ 
ਟਰੀਹਲਜ਼ਨ ਟਸ਼ਨ 'ਤ ਹਟਊਹਨੰ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ। 

• ਹਜ ਇਭਾਯਤ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਾਣੀ ਵਲ, ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਯਵ । ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਾਣੀ ਪਯਸ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਾੜ 
ਜਾਂ ਏੰਧਾਂ ਦ ਢਹਵਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦਾ ਵ। ਇਭਾਯਤ ਦ ਏੰਧਾਂ, ਪਯਸ਼ਾਂ, ਦਯਲਾਹਜ਼ਆਂ, ੜੀਆਂ ਅਤ 
ਹਐੜਏੀਆ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਏਯ ਹਏ ਇਭਾਯਤ ਢਹਵਣ ਦ ਖ਼ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ। 
ਦਯਾੜ ਜਾਂ ਵਯ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਫੁਹਨਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 

• ੁੱਟ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ, ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਲਾਰ ਏੁੱੜ ਾ ਅਤ ਪਾਈ ਏਯਨ ਲਰ ਾਲਧਾਨ ਯਵ। ਰੰਫੀਆਂ 
ੈਂਟਾਂ, ਰੰਫੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਲਾਰੀ ਏਭੀਜ਼ ਅਤ ਭਜ਼ਫੂਤ ਜੁੁੱ ਤ ਾ। ਹਏ ਆਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ੁੱਟ 
ਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਦ  ਵਨ। 

• ੁਨਾਭੀ, ੜਏਾਂ, ੁਰਾਂ ਜਾਂ ਵਯ ਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵ ਏਦਾ ਵ ਜ ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 
• ਹਯਪ ਭਯਜੈਂੀ ਏਾਰਾਂ ਰਈ ਟਰੀਪਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਆਤ ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਏਯ 

ਟਰੀਨ ਰਾਈਨਾਂ ਤ ਫਝ ਲੁੱ ਧ (overwhelmed) ਜਾਂਦਾ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਭਯਜੈਂੀ ਏਾਰਾਂ ਰਾਤ 
ਏਯਨ ਰਈ ਪਯੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

• ਅੁੱ ਦ ਐਤਹਯਆਂ (fire hazards) ਦੀ ਬਾਰ ਏਯ। ਬੂਚਾਰ ਦ ਏਾਯਣ  ਰਾਈਨਾਂ ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ ਜਾਂ ਰੀਏ 
ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ, ੁਨਾਭੀ ਦ ਨਾਰ ਵੜਹ ਦ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਫਜਰੀ ਯਏਟਾਂ, ਜਾਂ ਡੁੁੱ ਫੀਆਂ ਬੁੱਠੀਆਂ ਜਾਂ 
ਹਫਜਰੀ ਦ ਉਏਯਨ ਵ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਉੱਯਰ ਇਰਾਏਆਂ ਤੋਂ ਫਹਵ ਏ ਆਈ ਭੁੱਯੀ ਜਰਣਸ਼ੀਰ 
ਜਾਂ ਹਲਪਟਏ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਵੜਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅੁੱ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਖ਼ਤਯਾ ਵ। 

•  ਰੀਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ  ਦੀ ੰਧ ਆ ਯਵੀ ਵ ਜਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਵਰਚਰ ਜਾਂ ਚੀਏਣ ਦੀ 
ਆਲਾਜ਼ ੁਣਾਈ ਹਦੰਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਇੁੱਏ ਹਐੜਏੀ ਐਰਹ ਅਤ ਾਹਯਆਂ ਨੰੂ ਜਰਦੀ ਫਾਵਯ ਰ ਜਾ। ਜ ਵ ਏ 
ਤਾਂ ਫਾਵਯਰ ਭੁੁੱ ਐ ਲਾਰਲ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ  ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ, ਅਤ ਹਏ ੁਆਂਢੀ ਦ ਯ ਤੋਂ  
ਏੰਨੀ ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਹਏ ਏਾਯਨ ਏਯਏ  ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਦ ਵ, ਤਾਂ ਇਨੰੂ ਹਏ ਸ਼ਲਯ 
ਦੁਆਯਾ ਲਾ ਚਾਰ ੂਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

• ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਦ ਭੇਂ ਫਟਯੀ ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰੀਆ ਂਰਾਰਟਣਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ ਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯ। ਫਟਯੀ ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰੀ ਯਸ਼ਨੀ ਬ ਤੋਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਅਤ ਲਯਤਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਆਾਨ ਵ, ਅਤ 
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ਇਵ ਉਬਤਾ, ਯਹਵਣ ਲਾਹਰਆ ਂ ਜਾਂ ਇਭਾਯਤ ਰਈ ਅੁੱ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਦਾ ਨਵੀਂ ਏਯਦੀ ਵ। 
ਭਭਫੁੱ ਤੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। 

• ਹਫਜਰੀ ਹਟਭ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ, ਜ ਤੁੀਂ ਚੰਹਆੜੀਆਂ (sparks) ਜਾਂ ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ ਵਈਆਂ 
ਤਾਯਾਂ ਦਐਦ ਵ, ਜਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਇਨੂਰਸ਼ਨ ਦ ਜਰਣ ਦੀ ੰਧ ਭਵੂ ਏਯਦ ਵ, ਤਾਂ ਭੁੁੱ ਐ ਹਪਊਜ਼ 
ਫਾਏ ਜਾਂ ਯਏਟ ਫਯਏਯ ਤੋਂ ਹਫਜਰੀ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਪਊਜ਼ ਫਾਏ ਜਾਂ ਯਏਟ 
ਫਰਏਯ 'ਤ ਜਾਣ ਰਈ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਏਦਭ ਯੁੱਐਣਾ ੈਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਰਾਵ ਰਈ ਹਵਰਾਂ ਹਏ 
ਇਰਏਟਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯ। ਇਰਏਟਰੀਏਰ ਉਏਯਣਾਂ ਨੰੂ ਭੜੁ ਏੰਭ ਹਲੁੱ ਚ ਹਰਆਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ 
ਇਵਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਏ ੁਏਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

• ੀਲਯਜ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਨਾਂ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਸ਼ੁੱਏ ਵ ਹਏ ਬੂਚਾਰ ਦ 
ਏਾਯਣ ੀਲਯਜ ਰਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਹਚਆ ਵ, ਤਾਂ ਐਾਨੇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਚ ਅਤ ਰੰਫਯ 
ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯ। 

• ਜਏਯ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਾਈਾਂ ਐਯਾਫ ਵ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ, ਤਾਂ ਾਣੀ ਦੀ ਏੰਨੀ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ ਅਤ 
ਟੂਟੀ ਦਾ ਾਣੀ ਲਯਤਣ ਤੋਂ ਫਚ। ਤੁੀਂ ਹਫਨਾਂ ਨੁਏਾਨ ਲਾਰ ਲਾਟਯ ਵੀਟਯਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ੁਨਾਭੀ ਦ ਆਉਣ 
ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਫਣਾ  ਫਯ ਦ ਹਏਊਫ ਹੰਰਾ ਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਾਣੀ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਇਵਨਾਂ 
ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਾਣੀ ਏੁੱਢਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਾਣੀ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਲਾਰਲ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦ। ਜਏਯ ਥਾਨਏ ਹਵਤ 
ਅਹਧਏਾਯੀ ਰਾਵ ਹਦੰਦ ਵਨ ਹਏ ਟਟੂੀ ਦਾ ਾਣੀ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਤਾਂ ਵੀ ਇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

• ਜੰਰੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਐਾ ਏਯਏ ਜ਼ਹਵਯੀਰ ੁੱ ਜ ਾਣੀ ਨਾਰ ਇਭਾਯਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆ ਏਦ ਵਨ ਤੋਂ 
ਾਲਧਾਨ ਯਵ। ਭਰਫ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਰੰਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਟੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ੁਨਾਭੀ ਦ ਵੜਹ ਦਾ ਾਣੀ ੁੱਾਂ 
ਅਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਉਵਨਾਂ ਦ ਫਲ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢ ਹਦੰਦਾ ਵ । 

• ਫੀਭ ਦ ਦਾਅਹਲਆਂ ਰਈ ਇਭਾਯਤ ਅਤ ਇਦੀ ਭੁੱਯੀ ਦਲਾਂ ਦ ਨੁਏਾਨ ਦੀਆਂ ਤਲੀਯਾਂ ਰ। 
ਇਭਾਯਤ ਨੰੂ ੁੁੱ ਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਰਈ ਹਐੜਏੀਆ ਂਅਤ ਦਯਲਾਜ਼ ਐਰਹ। 

• ਹਚੁੱ ਏੜ ਨੰੂ ੁੁੱ ਏ ਏ ਠ  ਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਖ਼ੁਯਚ ਏ  ਏਯ (shovel). 
• ਬਜਨ ਰਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
• ਏਈ ਲੀ ਬਜਨ ਜ ਵੜਹ ਦ ਾਣੀ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਇਆ ਵ ਦੂਹਸ਼ਤ ਵ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਇਨੰੂ ਫਾਵਯ 

ੁੁੱ ਟ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
• ਬੂਚਾਰ ਦ ਫਾਅਦਰ ਝਟਹਏਆਂ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਬੂਚਾਰ ਲੁੱਡ ੁੱਧਯ (ਹਯਏਟਯ ਭਾਨੇ 

'ਤ 8 ਤੋਂ 9 + ਤੀਫਯਤਾ) ਦਾ ਵ ਅਤ ਇਦਾ ਏੇਂਦਯ ਨੇੜ ਵ, ਤਾਂ ਏੁਝ ਝਟਏ 7+ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਦ 
ਫਯਾਫਯ ਵ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਇਵ ਇੁੱਏ ਵਯ ੁਨਾਭੀ ਦਾ ਏਯਨ ਦ ਭਯੁੱਥ ਵ ਏਦ ਵਨ। 

• ਆਣ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਨਾਰ ਦਐ। ਆਣ ਾਯ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਹੁੱ ਧ ਹਨਮੰਤਯਣ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 
ਵੜਹ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਐਤਯਨਾਏ ਭੁੱਯੀ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਤੁਵਾਡ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਤੁਵਾਡ 
ਯ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੁੁੱ ਟੀ ਵਈ ਲਾੜ ਯਾਵੀਂ ਬੁੱਜ ਏਦ ਵਨ। ਵੜਹ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ੁੰਧ ਦ ਹਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ 
ਏਯਦ ਵਨ ਜ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਨੰੂ ਆਣ ਯ ਰੁੱ ਬਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਹਦੰਦ ਵਨ। ਾਰਤ ੂ
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ਜਾਨਲਯਾਂ ਦਾ ਹਲਲਵਾਯ ਹਏ ਆਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਨਾਟਏੀ ਢੰ ਨਾਰ ਫਦਰ ਏ ਵਭਰਾਲਯ ਜਾਂ 
ਯੁੱ ਹਐਆਤਭਏ ਫਣ ਏਦਾ ਵ, ਇਰਈ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਯੁਤੀ ਫਾਯ ੁਚਤ ਯਵ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ 
ਹਲਥਾਹਤ ਜੰਰੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਭਤ ਵਯ ਐਤਹਯਆਂ ਤੋਂ ਫਚਾ । ਵਯ ਰਏਾਂ ਅਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀ 
ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਉਾਅ ਏਯ। 

ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(What volunteers will do?)  
ਲਾਰੰਟੀਅਯ ਰਜਏਟ ਨੇ ਵੀ ਹਬੰਨ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਹਜੰਨਾ ਤੁੀਂ ਏਰਨਾ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਆਭ ਤਯ 'ਤ, ਲਲੀ ਅਨੁਬਲ 
ਚਾਯ ਭੁੁੱ ਐ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵਨ: 

• ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਮਡਲੈਰਭੈਂਟ (Community Development) - ਹਜਲੇਂ ਹਏ, ਏੂਰ ਫਣਾਉਣਾ, ਲਾਟਯ 
ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਵੂਰਤ ਥਾਤ ਏਯਨਾ, ੁਨਾਭੀ ਸ਼ਰਟਯ ਥਾਤ ਏਯਨਾ, ਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯਨਾ ਜਾਂ 
ਯੁੁੱ ਐ ਰਾਉਣਾ ਹਜਵ ਰਜਏਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਭੈਂਟ ਵ ਏਦੀ ਵ । 

• ਮਿੱ ਮਐਆ (Education) - ਅਹਧਆਏ ਦੀ ਹਨਮਏੁਤੀ ਜਾਂ ਥਾਨਏ ਏੂਰ ਜਾਂ ਫਾਰ ਹੁੱ ਹਐਆ 
ਰਯਾਭ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਧਆਨ ਵਾਇਏ ਲਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਨਾ। 

• ਈਏ-ਨਲਾਇਯਨਭੈਂਟਰ ਲਯਏ (Eco- Environmental work) - ਰਭੈਂਟ ਜੰਰੀ ਜੀਲ ਐਤਯ 
ਜਾਂ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਾਯਏਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਏਦ ਵਨ, ਰੁਤ ਵ ਯਵੀਆਂ ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯ ਏਦ 
ਵਨ, ਜਾਂ ਭੁੜ ਜੰਰਾਤ ਉਾਉਣ ਦ ਰਜਏਟ ਹਲੁੱ ਚ ਏੰਭ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 

• ਭਾਜ ਏਮਰਆਣ (Social Welfare) - ਲੰਹਚਤ ਫੁੱ ਹਚਆਂ, ਯਤਾਂ ਦੀ ਹਵਏਾਯੀ, ਜਾਂ ਵਤਾਰ ਜਾਂ 
ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਯਭ ਹਲੁੱ ਚ ਏੰਭ ਏਯਨਾ। 

• ਸ਼ੈਰਟਯਾਂ ਜਾਂ  ਯਿੱ ਮਐਅਤ ਐੇਤਯਾਂ ਮਲਿੱ ਚ ਆਫਾਦੀ ਦੀ ਭਾਯਸ਼ਮਰੰ (Marshalling a population to 
the shelters or safe areas) - ਟਰਹਪਏ ਰਫੰਧਨ, ਚਤਾਲਨੀ ਰਾਯ, ਸ਼ਰਟਯਾਂ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ 
ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਯੁੱਐ-ਯਐਾਅ ਆਹਦ। 
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ਾਠ - 7 

ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ 

Cyclone 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਾਠ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ: - 
► ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਏੀ ਵ। 
► ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦ ਏਾਯਨ । 
► ਰੈਂਡਪਾਰ ਵਣ ਤ ਏੀ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
► ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦੀਆਂ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਅਤ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀਆਂ। 
► ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
 
ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਮਾਨੀ ਾਈਏਰਨ, ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਭਾਨੇ ਦਾ ਵਲਾ ਦਾ 
ੁੰ ਜ ਵ ਜ ਉੱਯੋਂ ਦਹਐਆ ਹਆ ਵ ਹਏ ਇਵ ਉੱਤਯੀ 
ਹਰਪਾਇਯ (hemisphere) ਹਲੁੱ ਚ ੜੀ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਦ 
ਉਰਟ ਅਤ ਦੁੱ ਐਣੀ ਹਰਪਾਇਯ (hemisphere) ਹਲੁੱ ਚ 
ੜੀ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦ ੁੱ ਟ ਦਫਾਅ ਦ ਇੁੱਏ 
ਭਜ਼ਫੂਤ ਏੇਂਦਯ ਦ ਦੁਆਰ ੁੰ ਭਦਾ ਵ । ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਧਯਤੀ 'ਤ 
ਬ ਤੋਂ ਤੀਫਯ ਤੂਪਾਨ ਵ ਏਦ ਵਨ। ੁੰ ਭਦੀ ਵਲਾ ਉੱਯ 
ਉੱਠਦੀ ਅਤ ਠੰਢੀ ਵਏ, ਫੁੱਦਰ ਅਤ ਲਯਐਾ ਦਾ ਏਯਦੀ ਵ।                   Fig. 7.1 Cyclone 
ਾਈਏਰਨ ਦੀਆਂ ਦ ਹਏਭਾਂ ਵਨ: ਭੁੱਧ ਅਏਸ਼ਾਂਸ਼ (Mid-
Latitude) ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਅਤ ਯਭ ਚੁੱਏਯਲਾਤ (Tropical 
Latitude)। ਭੁੱਧ-ਅਏਸ਼ਾਂਸ਼ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਭੁੱਧ ਅਏਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਯਦੀਆਂ ਦ ਤੂਪਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਨ ਵਨ। ਯਭ 
ਚੁੱਏਯਲਾਤਾਂ ਨੰੂ ਵਯੀਏਨ (Hurricane) ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਯਭ ਐੰਡੀ ਚੁੱਏਯਲਾਤਾਂ ਦ ਏਈ ਨਾਭ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਨੰੂ 
ਉੱਤਯੀ ਅਟਰਾਂਹਟਏ ਅਤ ੂਯਫੀ ਰਸ਼ਾਂਤ ਭਵਾਾਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਵਯੀਏਨ, ੁੱਛਭੀ ਰਸ਼ਾਂਤ ਭਵਾਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਤੂਪਾਨ, ਹਵੰਦ ਭਵਾਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਭ ਐੰਡੀ ਚੁੱਏਯਲਾਤ, ਅਤ 
ਆਟਰਰੀਆ ਦ ਨੇੜ ਾਣੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਰੀ ਹਲਰੀਜ਼ (Willi Willi’s) ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦ ਉਰਟ ਇੁੱਏ 
ਟਂੀਾਈਏਰਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਟਂੀਾਈਏਰਨ ਦੀਆਂ ਵਲਾਲਾਂ ਉੱਤਯੀ ਹਰਪਾਇਯ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਚ ਦਫਾਅ ਦ ਏੇਂਦਯ 
ਦੁਆਰ ੜੀ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ੁੰ ਭਦੀਆਂ ਵਨ। ਵਲਾ ਉੱਯੋਂ ਆਉਂਦੀ ਵ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਡੁੁੱ ਫ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਉੱਚ ਦਫਾਅ 
ਏੇਂਦਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਭਭ ਠੀਏ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

Fig. 7.2 Cyclone picture taken from satelite 
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ਤਨ ਰਬ 2 ਤੋਂ 4 ਯਭ ਐੰਡੀ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਵਯ ਾਰ ਬਾਯਤ ਨੰੂ ਰਬਾਲਤ ਏਯਦ ਵਨ ਅਤ ਹਜਆਦਾਤਯ ਯਭ 
ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਬਾਯਤ ਦ ੂਯਫੀ ਤੁੱ ਟੀ ਯਾਜਾਂ ੁੱ ਛਭੀ ਫੰਾਰ, ਡੀਸ਼ਾ, ਆਂਧਯਾ ਰਦਸ਼, ਤਾਹਭਰਨਾਡ ੂਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦ 
ਵਨ।  
ਬਾਯਤ ਦ ੁੱਛਭੀ ਤੁੱ ਟ ਨੰੂ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਏੁਝ ੁੱ ਟ ਵ। ੁੱਛਭੀ ਤੁੱ ਟ ਨਾਰ 2 ਤੋਂ 4 ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਚੁੱਏਯਲਾਤ 
ਟਏਯਾਉਂਦਾ ਵ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ੁਜਯਾਤ, ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ, ਆ ਅਤ ਏਯਰਾ ਯਾਜਾਂ ਉੱਤ ਭਾਯ ਏਯਦ ਵਨ। 

ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ ਦ ੇਏਾਯਨ (Causes of Cyclones) 
ਹਨੈੱ ਭੁੰ ਦਯ (Warm seas) ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਨਭੀ ਲਾਰ ਵਲਾ ਦਾ ੁੰ ਜ ਫਣਾਉਂਦ ਵਨ। ਯਭ ਵਲਾ ਉੱਯ ਉੱਠਦੀ ਵ 
ਅਤ ਇੁੱਏ ੁੱ ਟ-ਦਫਾਅ ਲਾਰਾ ੈੱਰ ਫਣਾਉਂਦੀ ਵ, ਹਜਨੰੂ ਟਰੀਏਰ ਹਡਯਸ਼ਨ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਟਰੀਏਰ ਹਡਯਸ਼ਨ 
ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਯਜ਼ਣ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਤਾਭਾਨ 28 ਹਡਯੀ ਰੀਅ (82 ਹਡਯੀ ਪਾਯਨਵਾਈਟ) ਤੁੱ ਏ 
ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਵੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਵਲਾ ੁੱ ਟ ਦਫਾਅ (ਉੱਤਯੀ ਹਰਪਾਇਯ ਹਲੁੱ ਚ ੜੀ ਦ ਉਰਟ ਅਤ ਦੁੱ ਐਣੀ 
ਹਰਪਾਇਯ ਹਲੁੱ ਚ ੜੀ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ) ਦ ਦੁਆਰ ੁੰ ਭਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ ਹਦੰਦੀ ਵ। 
ਹਜਉਂ ਹਜਉਂ ਵਲਾ ਉੱਯ ਉੱਠਦੀ ਵ, ਾਣੀ ਦੀ ਬਾ ੰਣੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਰੁਏਲੀਂ ਯਭੀ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਊਯਜਾ ਛੁੱ ਡਦੀ ਵ। 
ਜਏਯ ਵਲਾ ਦੀ ਏਤਾਯ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਤੂਾਨ ਦ ਹਤੰਨ ਹਦਨਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਵਯੀਏਨ ਦਾ ਯੂ ਧਾਯ ਰੈਂਦਾ ਵ। ਵਯੀਏਨ 
ਤਜ਼ ਵਲਾਲਾਂ ਦ ਨਾਰ ਹਲਯਾਟ ਅਤ ਤੂਾਨ ਦਾ ਏੇਂਦਯ ਹਜੁੱਥ ਵਲਾ ਉੱਯ ਉੱਠ ਯਵੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਭੁਏਾਫਰਤਨ ਸ਼ਾਂਤ 
(Calm Eye) ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਵਯੀਏਨ ਹਲੁੱ ਚ ਫਾਯਸ਼ 2.5 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਰਤੀ ੰਟਾ ਤੁੱ ਏ ਵ ਏਦੀ ਵ, ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਯਜ਼ਾਨਾ 
ਰਬ 20 ਹਫਰੀਅਨ ਭੀਹਟਰਏ ਟਨ ਾਣੀ ਹਡੁੱ ਦਾ ਵ। ਰੁਏਲੀਂ ਯਭੀ ਦੀ ਹਯਵਾਈ ਬਾਯੀ ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ਊਯਜਾ ਦਾ 
ਏਯਦੀ ਵ। ਵਯੀਏਨ, ਟਯਨਾਡ ਲੀ ਦਾ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 
ਵਯੀਏਨ ਇੁੱਏ ਹਦਨ ਹਲੁੱ ਚ 800 ਹਏਰਭੀਟਯ (500 ਭੀਰ) ਦੀ ਦੂਯੀ ਤਮ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਵਯੀਏਨ ਤੋਂ ਨੁਏਾਨ ਤਜ਼ 
ਵਲਾਲਾਂ, ਫਾਹਯਸ਼ ਅਤ ਤੂਪਾਨ ਦ ਲਾਧਣ (Storm Surge) ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਤੂਪਾਨ ਦਾ ਲਾਧਾ (Storm Surge) ਉਦੋਂ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਤੂਪਾਨ ਦਾ ੁੱ ਟ ਦਫਾਅ ਏੇਂਦਯ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਆਉਂਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਭੁੰ ਦਯ ਦਾ ੁੱਧਯ ਅਧਾਯਨ ਤਯ 
'ਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਵ। ਤੂਪਾਨ ਦਾ ਲਾਧਾ ਉਦੋਂ ਅਏਯ ਫਦਤਯ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜੁੱ ਦ ਵਯੀਏਨ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ ਵਲਾਲਾਂ ਭੁੰ ਦਯ 
ਹਞੁੱ ਚੋਂ ਭੁੰ ਦਯੀ ਾਣੀ ਨੰੂ ਭੁੰ ਦਯੀ ਏੰਢ 'ਤ ਉਡਾ ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਨ। ਨੀਲੇਂ ਭੁੰ ਦਯੀ ਤੁੱ ਟਾਂ ਦ ਨਾਰ, ਐਾ ਏਯਏ ਵੜਹ 
ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਵ ਏਦ ਵਨ। 
ਰੈਂਡਪਾਰ ਉਦੋਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਤੂਾਨ / ਾਈਏਰਨ ਦਾ ਏੇਂਦਯ (Eye of Cyclone), ਾਣੀ 'ਤ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਭੀਨ 
ਲੁੱਰ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇ ਦਾ ਇਵ ਭਤਰਫ ਨਵੀਂ ਵ ਹਏ ਚੁੱਏਯਲਾਤ 'ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਆ ਹਆ ਜਾਂ ਟਏਯਾ ਹਆ ਵ। 
ਚੁੱਏਯਲਾਤ, ਫਾਹਯਸ਼ ਅਤ ਧੂੜ ਦ ਤੂਪਾਨ ਰ ਏ ਰੈਂਡਪਾਰ ਤੋਂ ਏਈ ੰਟ ਹਵਰਾਂ ਵੁੰ ਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਇੁੱਏ ਰੈਂਡਪਾਰ ਅਏਯ ਤਜ਼ ਵਲਾਲਾਂ, ਤਜ਼ ਭੀਂਵ, ਭੁੰ ਦਯ ਦਾ ੁੱਧਯ ਉੱਚਾ ਲਧਣਾ ਜ ਰਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵਣ ਲਾਰ 
ਰਏਾਂ ਰਈ ਐਤਯਾ ਦਾ ਏਯ ਏਦਾ ਵ, ਰ ਏ ਆਉਂਦਾ ਵ।  
ਾਈਏਰਨ ਜਾਂ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਜ਼ਭੀਨ ਨਾਰ ਟਏਯਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਣੀ ਊਯਜਾ ਅਤ ਤੀ ਨੰੂ ੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ 
ਹਦੰਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਉਵ ਯਭ ਭੁੰ ਦਯ ਦ ਾਣੀ ਤੋਂ ਊਯਜਾ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏਯ ਾਉਂਦਾ ਵਾਰਾਂਹਏ, ਇਵ ਇੰਨੀ ਜਰਦੀ 
ਨਵੀਂ ਲਾਯਦਾ ਵ। 
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ਜਯੂਯੀ ਏਾਯਲਾਈਆ ਂ(Necessary action):  
ਾਈਏਰਨ ਦ ਐਤਯ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਏੰਭਾਂ ਨੰੂ ਭਟ ਤਯ 'ਤ ਇੰਝ ਲੰਹਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ: 

„ ਾਈਏਰਨ ੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਹਵਰਾਂ 
„ ਜਦੋਂ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਦਾ ੰਚਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ 
„ ਜਦੋਂ ਹਨਏਾੀ ਦੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ 
„ ਜਦੋਂ ਾਈਏਰਨ ਤੁੱ ਟ ਨੰੂ ਾਯ ਏਯ ਹਆ ਵ 

ਚਿੱ ਏਯਲਾਤੀ ਭਭ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before the Cyclone Season): 
„ ਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ; ਹਢੁੱ ਰੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ ਅਤ ਦਯਲਾਹਜ਼ਆਂ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆ ਂਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਏਯ 
„ ਯ ਦ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ੁੁੱ ਏ ਵ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਜਾਂ ਉਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ੁੁੱ ਏੀਆਂ ਸ਼ਾਐਾਲਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱਟ ਹਦ; ਅਤ ਵਟਾਉਣ ਮ 

ਲਤੂਆਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਢਯ, ਐੁੁੱ ਰੀਆਂ ਟੀਨ ਦੀਆਂ ਚਾਦਯਾਂ, ਐੁੁੱ ਰੀਆਂ ਇੁੱਟਾਂ, ਏੂੜ ਦ ਡੁੱ ਫ, ਾਈਨ ਫਯਡ 
ਆਹਦ ਜ ਤਜ਼ ਵਲਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਡ ਏਦ ਵਨ, ਨੰੂ ਵਟਾ । 

„ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਏੁਝ ਪੁੱਟ ਹਤਆਯ ਯੁੱਐ ਤਾਂ ਜ ਰੜ ਣ 'ਤ ਏੁੱਚ ਦੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆ ਂਨੰੂ ਢੁੱ ਹਏਆ ਜਾ ਏ । 
„ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ਤਰ ਨਾਰ ਬਯੀ ਵਯੀਏਨ ਰੈਂਟਯਨ, ਫਟਯੀ ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰੀਆਂ ਟਾਯਚਾਂ ਅਤ ੁੁੱ ਏ ੈੱਰ ਹਤਆਯ 

ਯੁੱ ਐ।  
„ ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਨੰੂ ਢਾਵ ਹਦ । 
„ ਯਟਫਰ ਯਹਡ (ਟਯਾਂਹਜ਼ਟਯਾਂ) ਰਈ ਏੁਝ ਲਾਧੂ ਫਟਯੀਆਂ ਯੁੱਐ । 
„ ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਏਝੁ ੁੁੱ ਏਾ ਨਾ-ਖ਼ਯਾਫ ਵਣ ਞਾਰਾ ਬਜਨ ਹਤਆਯ ਯੁੱਐ । 

ਜਦੋਂ ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ ਚੇਤਾਲਨੀਆ ਂਦਾ ੰਚਾਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ:ੈ 
(When Cyclone Alerts and Warinings are Communicated) 

„ ਯਡੀ ੁਣ (ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਯਡੀ ਟਸ਼ਨ ਭਭ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਹਦੰਦ ਵਨ)। 
„ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਞੁੱਰ ਹਧਆਨ ਏਯਦ ਯਵ। ਇਵ ਤੁਵਾਨੰੂ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਭਯਜੈਂੀ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ 

ਭਦਦ ਏਯਾ। 
„ ਦੂਹਜਆਂ ਤੁੱ ਏ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵੁੰ ਚਾ। 
„ ਅਪਲਾਵਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਯਅੰਦਾਜ਼ ਏਯ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਪਰਾ; ਇਵ ਦਹਵਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਹਲੁੱ ਚ 

ਭਦਦ ਏਯਾ। 
„ ਅਹਧਏਾਯਤ ਜਾਣਏਾਯੀ 'ਤ ਹਲਸ਼ਲਾ ਏਯ । 
„ ਜਦੋਂ ਤੁਵਾਡ ਐਤਯ ਰਈ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਹਦੁੱ ਤੀ ਈ ਵ, ਤਾਂ ਆਭ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ ਯ 

ਯਡੀ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਰਤੀ ੁਚਤ ਯਵ। 
„ ਜਦੋਂ ਤੁਵਾਡਾ ਐਤਯ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਚਤਾਲਨੀ ਦ ਅਧੀਨ ਵਲ ਤਾਂ ਨੀਲੇਂ ਭੁੰ ਦਯੀ ਤੁੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਤੁੱ ਟ ਦ ਨੇੜ ਵਯ ਨੀਲੇਂ 

ਐਤਯਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਵ ਜਾ । 
„ ਵੜਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ ਆਯਾ ਤ ਜਰਦੀ ਚਰ ਜਾ । 
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„ ਜਏਯ ਤੁਵਾਡਾ ਯ ਉੱਚੀ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਫਣਾਇਆ ਹਆ ਵ, ਤਾਂ ਯ ਦ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 
ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਨਾਵ ਰ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਜਏਯ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਹਏਵਾ ਜਾਲ ਤਾਂ ਜਹਾ ਛੁੱ ਡਣ ਤੋਂ ੰਏਚ ਨਾ ਏਯ। 

„ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆ ਂ'ਤ ਫਯਡ ਰਾ ਜਾਂ ਤੂਪਾਨ ਦ ਸ਼ਟਯਾਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ। 
„ ਫਾਵਯਰ ਦਯਲਾਹਜ਼ਆਂ ਰਈ ਭਜ਼ਫੂਤ ਢੁਏਲੀਂ ਟ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
„ ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਫਯਡ ਵੁੱਥੀਂ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਤਾਂ ਹਛੁੱ ਹਟਆਂ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਸ਼ੀਹਸ਼ਆਂ 'ਤ ਏਾਜ਼ ਦੀਆਂ 

ੁੱਟੀਆਂ ਹਚਏਾ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਇਵ ਹਲੰਡਜ਼ ਨੰੂ ਤੜਨ ਤੋਂ ਫਚ ਨਵੀਂ ਏਦਾ। 
„ ਹਫਨਾਂ ਏਾ ਐਾਧਾ ਜਾਣ ਲਾਰਾ ਲਾਧੂ ਬਜਨ ਰਾਤ ਏਯ । ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਨੰੂ ਢੁਏਲੇਂ ਢੁੱ ਏਣ ਲਾਰ ਬਾਂਹਡਆਂ 

ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧੂ ਟਯ ਏਯ। 
„ ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਯ ਐਾਰੀ ਏਯਨਾ ਵ ਤਾਂ ਵੜਹਾਂ ਦ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ੁੱਟ ਏਯਨ ਰਈ ਆਣ ਏੀਭਤੀ ਾਭਾਨ ਨੰੂ 

ਉੱਯਰੀਆ ਂਭੰਹਜ਼ਰਾਂ 'ਤ ਯੁੱਐ। 
„ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਤੁਵਾਡੀ ਵਯੀਏਨ ਦੀ ਰਾਰਟਨ, ਟਾਯਚ ਜਾਂ ਵਯ ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਈਟਾਂ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੀ 

ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਵੁੱਥ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 
„ ਛਟੀਆਂ ਅਤ ਹਢੁੱ ਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ ਤਜ਼ ਵਲਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਡ ਏਦੀਆਂ ਵਨ, ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਏਭਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 

ਢੰ ਨਾਰ ਟਯ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
„ ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਇੁੱਏ ਹਐੜਏੀ ਅਤ ਦਯਲਾਜ਼ਾ ਹਯ ਵਲਾ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨ ਲਾਰ ਾ ਤੋਂ ਵੀ 

ਐਹਰਹਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
„ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਲੁੱ ਹਡਆਂ ਰਈ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਐੁਯਾਏ ਦੀ ਰੜ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯ। 
„ ਜਏਯ ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਦਾ ਏੇਂਦਯ ਹੁੱ ਧਾ ਤੁਵਾਡ ਯ ਦ ਉੱਯੋਂ ਰੰ ਹਯਵਾ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਅੁੱ ਧ ੰਟ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 

ਭੇਂ ਤੁੱ ਏ ਵਲਾ ਅਤ ਫਾਯਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਵਲਾ। ਇ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਫਾਵਯ ਨਾ ਜਾ; ਹਏਉਂਹਏ ਉ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ 
ਫਾਅਦ, ਤੂਪਾਨ ਭੁੜ ਸ਼ੁਯ ੂਵ ਜਾਲਾ। 

„ ਆਣ ਯ ਦੀ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਭਨ ਰਾਈ ਫੰਦ ਏਯ। 
„ ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ। 

ਜਦੋਂ ਮਨਏਾੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ੈ(When Evacuation is ordered): 
„ ਆਣ ਅਤ ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਰਈ ਏੁਝ ਹਦਨਾਂ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਏ ਏਯ। ਇਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਲਾਈਆਂ, 

ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਜਾਂ ਫਜ਼ਯੁਾਂ ਰਈ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਬਜਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
„ ਤੁਵਾਡ ਐਤਯ ਰਈ ਦਯਾ ਉਹਚਤ ਆਯਾ ਜਾਂ ਹਨਏਾੀ ਹਫੰਦਆਂੂ ਲੁੱਰ ਜਾ। 
„ ਆਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਚੰਤਾ ਨਾ ਏਯ । 
„ ਸ਼ਰਟਯ 'ਤ ਇੰਚਾਯਜ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀਆਂ ਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। 
„ ਸ਼ਰਟਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਵ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਜਾਣ ਦੀ ੂਚਨਾ ਨਵੀਂ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ । 
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ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦ ੇਉਾਅ (Post-Cyclone Measures): 
„ ਤੁਵਾਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਨਾਵ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਨਵੀਂ ਦੁੱ ਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹਏ ਤੁੀਂ ਆਣ ਯ 

ਲਾ ਆ ਏਦ ਵ। 
„ ਤੁਵਾਨੰੂ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਤੁਯੰਤ ਟੀਏਾ ਰਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
„ ਰੈਂ ਟਾਂ ਤ ਹਏ ਲੀ ਹਢੁੱ ਰੀ ਅਤ ਰਟਏਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ। 
„ ਰੜ ਣ 'ਤ ਵੀ ੁੱਡੀ ਚਰਾ। 
„ ਆਣ ਫਯ ਤੋਂ ਭਰਫ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਾ ਏਯ। 
„ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਨੁਏਾਨ ਦੀ ਹਯਯਟ ਏਯ। 

ਚਾਯ ੜ੍ਾਅ ਦੀ ਚੇਤਾਲਨੀ (Four Stage Warning):  
ਚੁੱਏਯਲਾਤ ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਦ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਚਾਯ ੜਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਹਵਰ ੜਾਅ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਹਵੰਦ ਭਵਾਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚੁੱਏਯਲਾਤੀ ੜਫੜੀ ਦ ਹਲਏਾ ਫਾਯ 72 ੰਟ ਹਵਰਾਂ ਜਾਯੀ 
ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਜਨੰੂ "ਰੀ-ਾਈਏਰਨ ਲਾਚ" (Pre Cyclone Watch) ਲਜੋਂ ਜਾਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ 
ਚਤਾਲਨੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। ਚੁੱਏਯਲਾਤੀ ੜਫੜ ਇੁੱਏ ਯਭ ਤੂਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਫਦਰ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ੁੱਟੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਉਰਟ ਭਭ ਦਾ ਅਨੁਬਲ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇਵ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਚਤਾਲਨੀ ਫੁਰ ਹਟਨ ਆਈਭ ਡੀ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ 
ਅਤ ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਦ ੀਨੀਅਯ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਫੰਧਤ ਭੁੰ ਦਯੀ ਯਾਜਾਂ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਏੁੱਤਯਾਂ ਨੰੂ ੰਫਹਧਤ ਏੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਅਨੁਾਯ ਰੜੀਦ ਚੁੱ ਏਯਲਾਤ ਚਤਾਲਨੀ ਫੁਰ ਹਟਨਾਂ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੜਾਲਾਂ 
ਰਈ ਵਠਾਂ ਦੁੱ   ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਯੰ ਏਡ ਲਯਤ ਜਾਂਦ ਵਨ। 
 

ਚੇਤਾਲਨੀ ਦ ੇੜ੍ਾਅ ਏਰਯ ਏਡ 

ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ ਚੇਤਾਲਨੀ (Alert) ੀਰਾ 

ਚਿੱ ਏਯਲਾਤ ਚੇਤਾਲਨੀ (Warning) ੰਤਯੀ 

ਟ ਰੈਂਡ ਪਾਰ ਆਊਟਰ ਿੱ ਏ (Post landfall out 
look) 

ਰਾਰ 

Table: Warning Colour Codes   
ਤੁੱ ਟਯਐਾ ਤੋਂ 75 ਹਏਰਭੀਟਯ ਤੁੱਏ ਦ ਬਾਯਤੀ ਤੁੱਟਲਯਤੀ ਐਤਯਾਂ ਰਈ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ਫੁਰ ਹਟਨ ਅਤ 75 ਹਏਰਭੀਟਯ ਤੋਂ 
ਲੁੱ ਧ ਦ ਭੁੰ ਦਯੀ ਐਤਯਾਂ ਰਈ ਭੁੰ ਦਯੀ ਐਤਯ ਫੁਰ ਹਟਨ। ਭਛਹਯਆਂ ਰਈ ਆਭ ਭਭ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਨ ਹਲੁੱ ਚ ਚਾਯ ਲਾਯ 
ਅਤ ਐਯਾਫ ਭਭ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯ ਹਤੰਨ ੰਹਟਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਚਤਾਲਨੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
ਆਭ ਜਨਤਾ, ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ਹਨਲਾੀਆ ਂਅਤ ਭਛਹਯਆਂ ਨੰੂ ਯਾਜ ਯਏਾਯ ਦ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦਆੁਯਾ ਚਤਾਲਨੀ ਹਦੁੱ ਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਯਡੀ ਅਤ ਨੈਸ਼ਨਰ ਟਰੀਹਲਜ਼ਨ (ਦੂਯਦਯਸ਼ਨ) ਦ ਰਾਯਣ ਰਯਾਭਾਂ ਯਾਵੀਂ 
ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਯਣ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
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ਾਠ - 8 
ਏਰਾਊਡਫਯਟ 

Cloudburst 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਦ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਜਾਣ ਏ: 
► ਫੁੱਦਰ ਪਟਣਾ ਹਏਉਂ ਅਤ ਹਏਲੇਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ? 
► ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਦਾ ਹਬਆਨਏ ਰਬਾਲ 
► ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਦ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਉਾਅ 
► ਜਰਲਾਮ ੂਤਫਦੀਰੀ ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀ ਵ 
► ਫਦੁੱਰ ਪਟਣ ਦ ਏਾਯਨ ਅਤ ਇ ਨੰੂ ਟਾਉਣਾ ਫਾਯ 
► ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਤ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਫੁੱਦਰ ਪਟਣਾ ਵਾੜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਐਾ ਏਯਏ ਉੱਤਯਾਐੰਡ 
ਦ ੜਹਲਾਰ ਅਤ ਏੁਭਾਉਂ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਆਭ 
ਏੁਦਯਤੀ ਲਯਤਾਯਾ (Phenomenon) ਵ। ਫੁੱਦਰ 
ਪਟਣ ਅਤ ਇ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਆਤਾਂ ਵਯ ਾਰ 
ਵਜ਼ਾਯਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਜਾਨ, 
ਜਾਇਦਾਦ, ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 
ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਜਏਯ ਇੁੱਏ ੰਟ ਹਲੁੱ ਚ  100 ਹਭਰੀਭੀਟਯ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਭੀਂਵ ਹਯਪ ਏੁਝ ਲਯ ਹਏਰਭੀਟਯ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 
ੰਣਾ ਲ ਤਾਂ ੀਭਤ ਐਤਯ 'ਤ ਅਚਾਨਏ, ਭੀਂਵ ਣ ਨਾਰ ਫੁੱਦਰ ਪੁੱਟਦਾ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਨੰੂ ਏਰਾਉਡਫਯਟ ਹਏਵਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਅੀਂ ਹਵਰਾਂ ਹਲਸ਼ਲਾ ਏਯਦ ੀ ਹਏ ਫੁੱਦਰ ਾਣੀ ਦਾ ਇੁੱਏ ਠ  ੁੰ ਜ (mass) ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਇੁੱਏ 
ਐਤਯ ਉੱਤ ਪਟਦਾ ਵ। 

ਇਵ ਮਏਉਂ ਅਤੇ ਮਏਲੇਂ ਵ ੰ ਦਾ ਵ ੈ(Why and How Does it Happen) 
1. ਹਏਉਂਹਏ ਫੁੱਦਰਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਯਭ ਵਲਾ ਦਾ ਫਵਾਲ ਉੱਯ ਲੁੱਰ ਲਧਦਾ ਵ ਅਤ ਨਭੀ ਨੰੂ ਆਣ ਨਾਰ 

ਰ ਜਾਂਦਾ ਵ ਹਜ ਏਾਯਣ ਫੁੱ ਦਰ ਪਟਦ ਵਨ । 
2. ਫਾਹਯਸ਼ ਇੁੱਏ ਹਥਯ ਏਣੀਆ ਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਡੁੱ ਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਪਰ ਯਹਵੰਦੀ ਵ. ਇ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਫੁੱਦਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 

ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ੰਣਾਣ ਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਨਲੀਆਂ ਫੰੂਦਾਂ ਫਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ੁਯਾਣ ਤੁਏ 
ਅੁੱਡਯਾਪਟ ਦੁਆਯਾ ਫਦੁੱਰ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾ ਧੁੱਏ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਹਪਯ ਵਲਾ ਦਾ ਏਯੰਟ ਵਰੀ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ 
ਫੁੱਦਰ ਭੀਂਵ ਦੀਆਂ ਫੰੂਦਾਂ ਨੰੂ ਯਏ ਨਵੀਂ ਏਦ। 

Fig. 8.1 Cloudburst 
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3. ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਹਵੰਏ ਫਾਯਸ਼ ਇੁੱਏ ਏੜ ਜ਼ਭੀਨ ਹਲੁੱ ਚ 70,000 ਟਨ ਾਣੀ ੁੁੱ ਟਦੀ ਵ। 
4. ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ, ਫੁੱਦਰ ਪਟਣਾ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਵਾੜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਜੁੱ ਥ ੁੱ ਟ ਭਾਨਨੂ ਦ ਫੁੱਦਰ ਉੱਚ ਵਾੜਾਂ 

ਦੁਆਯਾ ਯੁਏ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਯ ਇਵ ਹਏਤ ਵਯ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। 

ਏਰਾਊਡਫਯਟ ਦੀ ਟਨਾ (Cloudburst Incident) 
ਹਵਭਾਹਰਆ ਦ ਫਵੁਤ ਾਯ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਦੀਆਂ ਟਨਾਲਾਂ ਅਏਯ ਭਭ ੰਫੰਧੀ ਹਨਯੀਐਏਾਂ ਦ ਨ ਵਣ 
ਏਾਯਨ ਅਣਜਾਣ ਵ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। ਏਈ ਲਾਯ ਇਵ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਧਆਨ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵਨ ਜਦੋਂ ਇ ਨਾਰ ਏਈ ਭਾਰੀ 
ਅਤ ਜਾਨੀ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਨੁਏਾਨ ਦੀ ਅਣਵੋਂਦ ਹਲੁੱ ਚ ਇਵਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਹਯਪ ਨਦੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਵਣ ਲਾਰ 
ਾਣੀ ਦ ਅਧਾਯ 'ਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਇਨਹ ਾਂ ਟਨਾਲਾਂ ਦਯਾਨ ਨਾਰੀਆਂ ਅਤ ਨਾਰ, ਭਰਫ ਦ ਲਵਾਅ ਨਾਰ ਬਯ 
ਵ ਦਐ  ਵਨ। ਇ ਲਯਤਾਯ ਦਯਾਨ ਢਰਾਣਾ ਦਾ ਹਐਏਣਾ ਅਤ ਹਏਨਾਹਯਆਂ ਦਾ ਟੁਟਣਾ ਆਭ ੁੱਰ ਵ ਹਜ ਦ 
ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਐੁੁੱ ਰਹ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਤਰਛਣ ਦਾ ਵ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ,ਤਰਾਫਾਂ ਆਹਦ ਹਲੁੱ ਚ ਵੜਹ ਦੀ 
ਹਥਤੀ ਦਾ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

ਏਰਾਊਡਫਯਟ ਦ ੇਮਬਆਨਏ ਰਬਾਲ (Terrifying Effects of the Cloudburst) 
1. ਪਰਸ਼ ਵੜਹ (ਅਚਾਨਏ ਆ ਵੜ) (Flash Floods) 
2. ੜਏਾਂ ਫੰਦ (Road Closures) 
3. ਭੁੁੱ ਐ ਊਯਜਾ ਐਤਭ ਵਣੀ (Major energy outage) 
4. ਪਰ ਦਾ ਪਾਇਆ (Crop’s wipeout) 
5. ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ (ਹਭਟੀ ਦਾ ਹਐਏਣਾ) (Landslide) 
6. ਵਾਦ (Accidents) 
7. ਡੁੁੱ ਫਣਾ (Drowning) 
8. ੰਤੀ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ (Damage to property) 
9. ਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਤ (Death of the livestock) 
10. ਨੇੜਰ ਡਭਾਂ 'ਤ ਬਾਯੀ ਦਫਾਅ (Immense pressure on the nearby dams) 

ਏਰਾਊਡਫਯਟ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਅਤੇ ਾਲਧਾਨੀ ਦ ੇਉਾਅ  
(Preventive & Precautionary Measures of Cloudburst) 

ਫਿੱ ਦਰ ਪਟਣ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦੇ ਉਾਅ (Preventive meausres of cloudburst):  
ਇ ਨੰੂ ਯਏਣ ਦਾ ਏਈ ਤਯੀਏਾ ਨਵੀਂ ਵ, ਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਉੱਚ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਣ ਰਈ ਚਤਾਲਨੀ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾ 
ਏਦੀ ਵ। ਫਿੱ ਦਰ ਪਟਣਾ (Cloudburst) ਹਫਨਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਜਾਣ ਹਏ ਇਵ ਹਏ ਤੀ ਨਾਰ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਇੁੱਏ 
ਰ ਹਲੁੱ ਚ ਅਚਾਨਏ ਵੜਹਾਂ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦਾ ਵ। ਾਣੀ ਅਤ ਭਰਫ ਦਾ ੰਫੰਹਧਤ ੁੰ ਜ ਇੰਨਾ ਤਜ਼ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਏ 
ਇਵ ਤੁਵਾਨੰੂ ਚਣ ਅਤ ਰੜੀਂਦੀ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯਨ ਰਈ ਹਜ਼ਆਦਾ ਭਾਂ ਨਵੀਂ ਹਦੰਦਾ। 
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ਜਰਲਾਮ ੂਤਫਦੀਰੀ ਫਿੱ ਦਰ ਪਟਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀ ਵ ੈ(Climate change cause cloudburst): 
ਜਰਲਾਮ ੂਤਫਦੀਰੀ ਨੰੂ ਲੀ ਹਏ ਵਯ ਏੁਦਯਤੀ ਆਤ ਲਾਂ ਵੀ ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਨਾਰ ਜਹੜਆ ਹਆ ਵ। ਇਨਹ ਾਂ ਆਤਾਂ 
ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ (Intensity) ਅਤ ਫਾਯੰਫਾਯਤਾ (Frequency) ਲਧ ਈ ਵ। ਜੰਭੂ ਏਸ਼ਭੀਯ, ਹਵਭਾਚਰ ਰਦਸ਼ ਅਤ 
ਉੱਤਯਾਐੰਡ ਹਲੁੱ ਚ ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਦੀਆਂ ਟਨਾਲਾਂ ਰਾਤਾਯ ਲਾਯ ਯਵੀਆਂ ਵਨ। 

ਏਰਾਉਡਫਯਟ ਨੰੂ ਟਾਉਣਾ (Cloudburst Mitigation) 
✓ ਯ ਵਭਸ਼ਾ ਾਣੀ ਦ ਲਵਾਅ ਤੋਂ ਦੂਯ ਉੱਚਾਈ 'ਤ ਫਣਾ, ਨਦੀ ਦ ਹਦਰਸ਼ ਰਈ ਨਾ ਬੁੱਜ। 
✓ ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਉਵਨਾਂ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜੁੱ ਥ ਢਰਾਣਾਂ ਨਯਭ ਵਨ, ਾਣੀ ਦ ਏੁਦਯਤੀ ਲਵਾਅ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਦੀ 

ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਅਤ ਉਾਯੀ ਰਈ ਅਹਜਵੀ ਜਹਾ ਚੁਣ ਜ ਬ ਤੋਂ ਵਠਰ ਹਫੰਦੂ ਤੋਂ ਏਾੀ ਦੂਯ ਵਲ। 
✓ ਉੱਯਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫੁੱਦਰ ਦਾ ਪਟਣਾ ਅਚਾਨਏ ਵੜਾ ਨੰੂ ਲਧਾ ਏਦਾ ਵ। ਇ ਰਈ, ਵਾੜੀ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 

ਨਦੀਆਂ ਦ ਨੇੜ ਜਾਉਣ ਲਾਰ ਹਏ ਲੀ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਾਣੀ ਦ ਯੰ ਅਤ ਲਵਾਅ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਤਫਦੀਰੀ 
ਰਈ ੁਚਤ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

✓ ਵਾੜੀ ਹਟੁੱ ਰ ਉੱਤ ਫੁੱਦਰ ਪਟਣ ਏਾਯਨ ਹਭਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ ਦਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
✓ ਨਦੀ ਦ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱਧਯ ਨੇੜ ਦ ਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਧਦਾ ਵ। 
 
ਫਿੱ ਦਰ ਪਟਣ ਤੇ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਏੀ ਨਾ ਏਯਨਾ ਰਬ ਵੜ੍ਹ ਲਾਂ ਵੀ ਵੈ  
(Dos & Don’Ts of Cloud Burst is almost same as Flood) 
ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Dos) 

 ਾਯ ਹਨਲਾੀਆਂ ਅਤ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਥਾਨਾਂ 'ਤ ਰ ਜਾ। 
 ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਯਐਾ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਦ ਭਾਭਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਏਾੀ ਰਈ ਹਨਸ਼ਾਨਫੁੱ ਧ ਐਤਯ/ਆਯ ਨੰੂ ਵਭਸ਼ਾ 

ਢੁਏਲੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤ ਯੁੱਐ। 
 ਵਾੜੀ ਾਹਓਂ ਆਉਣ ਲਾਰੀ ਹਏ ਲੀ ੜੜਾਵਟ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ ਰਈ ੁਚਤ ਯਵ, ਐਾ ਏਯਏ ਜਦੋਂ ਐਤਯ 

ਹਲੁੱ ਚ ਬਾਯੀ ਫਾਹਯਸ਼ ਵ ਯਵੀ ਵਲ। 
 ਖ਼ਫਯਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਈ ਇੁੱਏ ਯਡੀ ਅਤ ਥਾਨਏ ਭੀਡੀਆ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
 ਵ ਏ ਤਾਂ ੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ। 
 ਭਜ਼ਫੂਤ ਏੰਭ ਲਾਰ ਫੂਟ ਅਤ ਦਤਾਨੇ ਲੁੱ ਧ ਏਾਯਗ਼ਯ ਵ ਏਦ ਵਨ। 
 ਭਜ਼ਫੂਤ ਯੁੱੀਆਂ ਅਤ ਇੁੱਏ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਭਢੁਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਹਏਟ ਫਚਾਅ ਮਤਨਾਂ ਨੰੂ 

ਫਵੁਤ ਲਧਾ ਏਦੀ ਵ। 
 ਉੱਚ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਐਾਰੀ ਏਯਦ ਭੇਂ ਵਭਸ਼ਾ ਰੜੀਂਦੀ ਬਜਨ ਰਾਈ ਦੀ ਆਾਤਏਾਰੀਨ ਫ ਹਤਆਯ ਯੁੱਐ। 

ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ (Don’ts) 
• ਹਨਏਾੀ ਰਈ ਆਐਯੀ ਰ ਤੁੱਏ ਇੰਤਜ਼ਾਯ ਨਾ ਏਯ। 
• ਾਟੀ ਲੁੱਰ ਹੁੱ ਧਾ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਨਾ ਲਧ। 
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• ਤੁਵਾਡੀ ਉਤੁਏਤਾ ਨੰੂ ਤੁਵਾਡੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਤ ਵਾਲੀ ਨਾ ਵਣ ਹਦ। 
• ਤੁਯੰਤ ਥਾਨ ਐਾਰੀ ਏਯ ਅਤ ਭਾਨ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਇੰਤਜ਼ਾਯ ਨਾ ਏਯ। 
• ਾਵਭਣ ਆਈ ਏਈ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਐਾ ਜਾਂ ੀ, ਉਵਨਾਂ ਦ ਦੂਹਸ਼ਤ ਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
• ਬਜਨ ਦੀਆਂ ਹਤਆਯੀਆਂ ਰਈ ੰਬਾਲੀ ਤਯ 'ਤ ਦੂਹਸ਼ਤ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। 
• ਰੁੁੱ ਟ ਦੀਆਂ ਲੁੱ ਧ ਟਨਾਲਾਂ ਏਾਯਨ ਆਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੁੱਡਣ ਲਰ ਦਯਲਾਜ਼ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆ ਂਨੰੂ ਤਾਰਾ 

ਰਾ। 
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ਾਠ - 9 
ਥੰਡਮਯੰ ਅਤ ੇਰਾਈਟਮਨੰ 

Thundering and Lightning 
 
ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ 
► ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਫਨਾਭ ਫੁੱਦਰਾਂ ਦਾ ਯਜਣਾਂ / ਯਜ-ਤੂਾਨ I 
►  ਯਜ-ਤੂਾਨ ਫਾਯ ਤੁੱ ਥ I 
► ਯਜ-ਤੂਾਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ? 
► ਫੁੱਦਰਾਂ ਦਾ ਯਜਣਾਂ / ਯਜ-ਤੂਾਨ ਦ ਦਯਾਨ ਅਤ ਫਾਅਦ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ? 
► ਫੁੱਦਰਾਂ ਦਾ ਯਜਣਾਂ / ਯਜ-ਤੂਾਨ ਜਾਂ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਤੋਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ । 
► ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਤੋਂ ਯ ਦ ਅੰਦਯ / ਫਾਵਯ ਰਈ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ੁਝਾਅ। 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਥੰਡਯਟਭ ਇੁੱਏ ਥੜਹ ਭੇਂ ਰਈ ਭਭ ਦੀ 
ਹਵੰਏ (Violent) ੜਫੜ ਵ ਜ ਰਬ 
ਵਭਸ਼ਾ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ, ਯਜ, ੰਣ 
ਫੁੱਦਰ, ਬਾਯੀ ਭੀਂਵ ਜਾਂ ੜ ਅਤ ਤਜ਼ 
ਵਲਾਲਾਂ ਨਾਰ ਜੁਹੜਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਯਜ਼-
ਤੂਾਨ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਯਭ, ਨਭੀ 
ਲਾਰੀ ਵਲਾ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦ ਠੰਢ 
ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡ, ਤਜ਼ ਅੁੱਡਯਾਪਟ ਹਲੁੱ ਚ 
ਲਧਦੀਆਂ ਵਨ। ਹਪਯ ਅੁੱਡਯਾਪਟ 
(updraft) ਹਲੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਨਭੀ ਉੱਚ 
ਹਏਊਭੁਰ ਹਨੰਫ (cumulonimbus) ਫੁੱਦਰਾਂ ਅਤ ਅੰਤ ਹਲੁੱ ਚ, ਲਯਐਾ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ੰਣੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਠੰਢੀ ਵਲਾ 
ਦ ਏਾਰਭ ਹਪਯ ਧਯਤੀ ਲੁੱਰ ਜਾਂਦ ਵਨ, ਤਜ਼ ਡਾਊਨਡਰਾਪਟ ਅਤ ਰਟਲੀਂ ਵਲਾਲਾਂ ਨਾਰ ਜ਼ਭੀਨ ਨਾਰ ਟਏਯਾਉਂਦ  ਵਨ। 
ਉ ਭੇਂ, ਹਫਜਰੀ ਦਾ ਚਾਯਜ ਫੁੱਦਰ ਦ ਏਣਾਂ (ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਫੰੂਦਾਂ ਅਤ ਫਯ) 'ਤ ਇਏੁੱਠਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਇਏੁੱਠਾ 
ਵਇਆ ਇਰਏਹਟਰਏ ਚਾਯਜ ਏਾੀ ਲੁੱਡਾ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਉਦੋਂ ਹਫਜਰੀ ਦਾ ਹਡਚਾਯਜ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਹਫਜਰੀ ਇੰਨੀ ਤੀਫਯਤਾ 
ਨਾਰ ਅਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਰੰਦੀ ਵਲਾ ਨੰੂ ਯਭ ਏਯਦੀ ਵ ਹਏ ਏੰਣ (Shock) ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ; ਇਵ 
ਏੰਣ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤ ਯਜਾਂ ਦ ਯਰ ਲਾਂ ੁਣੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। ਏਦ-ਏਦਾਈ,ਂ ਤਜ਼ ਯਜਾਂ ਦ ਨਾਰ 
ਵਲਾ ਦ ੁੰ ਭਦ ਤੂਾਨ ਆਉਂਦ ਵਨ ਜ ਤੂਾਨ ਫਣਾਉਣ ਮ ਏੇਂਦਹਯਤ ਅਤ ਤਾਏਤਲਯ ਫਣ ਜਾਂਦ ਵਨ। 
 
 

Fig. 9.1 Lightening 
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ਅਭਾਨੀ ਮਫਜਰੀ ਫਨਾਭ ਫਿੱ ਦਰਾਂ ਦਾ ਯਜਣਾਂ / ਯਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ  
(Lightning vs thundering/thunderstorm) 
ਹਜਲੇਂ ਵੀ ਯਜ/ਤੂਪਾਨ ਲਧਦਾ ਵ, ਫੁੱਦਰ ਦ ਅੰਦਯ ਹਫਜਰੀ ਦ ਚਾਯਜ ਫਣ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਵਠਰੀ ਜ਼ਭੀਨ ਉਰਟ 
ਚਾਯਜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਏਾਯਾਤਭਏ (Positive)ਅਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ (Negative) ਚਾਯਜਾਂ ਹਲਚਏਾਯ ਹਐੁੱ ਚ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ 
ਇੰਨੀ ਭਜ਼ਫੂਤ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਏ 
ਹਫਜਰੀ ਦ ਰਲਾਵ ਰਤੀ ਵਲਾ ਦ 
ਹਲਯਧ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯ ਏ। 
ਇਰਏਟਰੀਏਰ ਚਾਯਜ ਦਾ ਵਠਾਂ 
ਲੁੱਰ ਲਵਾਅ ਜ਼ਭੀਨੀ ੁੱਧਯ ਤੋਂ  
15 ਤੋਂ 50 ਭੀਟਯ ਉੱਯ 
ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਉਰਟ ਚਾਯਜ ਨੰੂ 
ੂਯਾ ਏਯਦਾ ਵ ਹਜ ਦ ਨਤੀਜ 
ਲਜੋਂ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਫਵੁਤ ਤਜ਼ 
ਚਭਏ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
ਜਦੋਂ ਅਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਫਜਰੀ ਦੀ 
ਇੁੱਏ ਰਏੀਯ ਚਭਏਦੀ ਵ, ਤਾਂ 
ਤੁੀਂ ਅਏਯ ਏਈ ਹਏੰਟਾਂ ਫਾਅਦ ਯਜ ਦੀ ਚੀਯ ੁਣਦ ਵ। ਹਏਉਂਹਏ ਹਫਜਰੀ ਵਲਾ ਨੰੂ 43,000 ਹਡਯੀ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਯਭ ਏਯਦੀ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਵਲਾ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵਲਾ ਹਪਯ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਠੰਢੀ ਵ ਜਾਂਦੀ 
ਵ, ਹਜ ਏਾਯਨ ਇਵ ੁੰ ੜ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਹਫਜਰੀ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਵਲਾ ਦਾ ਇਵ ਤਜ਼ ਹਲਤਾਯ ਅਤ ੰਏੁਚਨ ਵਲਾ ਦ 
ਅਣੂਆਂ (molecules) ਨੰੂ ਅੁੱ-ਹੁੱ ਛ ੁੰ ਭਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ ਹਦੰਦਾ ਵ ਜ ਧੁਨੀ ਤਯੰਾਂ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਹਜ ਨੰੂ ਅੀਂ 
ਯਜ ਲਜੋਂ ੁਣਦ ਵਾਂ। 
ਹਨੈੱੀ ਅਤ ਠੰਢੀ ਵਲਾ ਦੀਆਂ ਯਤਾਂ ਧੁਨੀ ਤਯੰਾਂ ਨੰੂ ਭੜਦੀਆਂ ਵਨ; ਜ ਏਈ ਲਾਯ ਤੁਵਾਡ ਤੋਂ ਹਯਪ ਏੁਝ ਭੀਰ ਦੀ 
ਦਯੂੀ 'ਤ ਦਾ ਵਈ ਯਜ ੁਣਨ ਤੋਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਞਾਂਝਾ ਯੁੱਐਦਾ  ਵ ਅਤ ਏਈ ਲਾਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਦੂਯ-ਦੂਯ ਦੀ ਯਜ ੁਣਨ 
ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਵ। ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਨੇੜ ਯਜਣ ਨਾਰੋਂ ਟਯਏ ਦ ਹਐਯ ਤੋਂ ਯਜ ਾਡ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਣ ਰਈ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਭਾਂ ਰੈਂਦੀ ਵ। ਹਏਉਂਹਏ ਅੀਂ ਹਫਜਰੀ ਦ ਝਟਏ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਹਵੁੱ ਹਆ ਂਤੋਂ ਆਲਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਯੰਾਂ ੁਣਦ ਵਾਂ ਇ 
ਏਾਯਣ ਯਜ ੜੜਾਵਟ ਏਯਦੀ ਵ ।  

ਫਿੱ ਦਰਾਂ ਦਾ ਯਜਣਾਂ / ਯਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਫਾਯ ੇਤਿੱ ਥ (Facts about Thundering/thunderstorms) 
✓ ਉਵ ਇਏੁੱਰ, ਰਾਈਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਜਾਂ ਭੂਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਏਦ ਵਨ I 
✓ ਯਜ/ਤੂਾਨ ਆਭ ਤਯ 'ਤ 30 ਹਭੰਟਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ ਇੁੱਏ ੰਟ ਤੁੱ ਏ, ਥੜਹ ਭੇਂ ਰਈ ਬਾਯੀ ਭੀਂਵ ਦਾ ਏਯਦਾ 

ਵ। 
✓ ਹਨੈੱ, ਨਭੀ ਲਾਰੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਯਜ / ਤੂਪਾਨ ਹਲਏਾ ਰਈ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਨੁਏਰੂ ਵਨ। 

Fig. 9.2 Lightning 
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✓ ਯਜ / ਤੂਾਨ ਦੀਆਂ ਰਬ 10 ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਨਾਂਲਾਂ ਨੰੂ ੰਬੀਯ ਲਜੋਂ ਸ਼ਰਣੀਫੁੱ ਧ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ- ਜ ੁੱ ਟ-
ੁੱ ਟ ਇੁੱਏ ਇੰਚ ਦ ਹਤੰਨ-ਚਥਾਈ ਹਲਆ ਹਲੁੱ ਚ ੜ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਰਬ 58 ਭੀਰ 
ਰਤੀ ੰਟਾ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਵਲਾਲਾਂ ਚੁੱਰ ਦੀਆਂ  ਵਨ। 

ਵੇਠ ਮਰਮਐਆ ਂਤੋਂ ਫਚ (Avoid the Following): 
• ਏੁਦਯਤੀ ਹਫਜਰੀ ਦ ੰਚਾਰਏ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਇੁੱਏ ਐੁੁੱ ਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਉੱਚਾ, ਅਰੁੱ -ਥਰੁੱ  ਯੁੁੱ ਐ। 
• ਵਾੜੀਆਂ, ਐੁੁੱ ਰਹ ਭਦਾਨ, ਫੀਚ, ਜਾਂ ਾਣੀ 'ਤ ਇੁੱਏ ਹਏਸ਼ਤੀ। 
• ਐੁੁੱ ਰਹ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਰੁੱ -ਥਰੁੱ  ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਵਯ ਛਟ ਢਾਂਚ। 
• ਏਈ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਭਟਰ-ਟਯਏਟਯ, ਐਤੀ ਉਏਯਣ, ਭਟਯਾਈਏਰ, ਰਪ ਏਾਯਟ, ਰਪ ਏਰੁੱ ਫ, 

ਅਤ ਾਈਏਰ। 

ਯਜ/ਤੂਪਾਨ ਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(What to do During Thundering/thunderstorm) 

ਜੇ ਤ ੀਂ ਵੇਠ ਮਰਿੱ ਐ ੇਥਾਨ ਤ ੇਵ  
(If you are) 

ਮਪਯ  
(Then) 

ਇੁੱਏ ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ ਛਟ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਦ ੰਣ ਲਾਧ ਦ ਵਠਾਂ ਇੁੱਏ ਨੀਲੇਂ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾਵ ਰ। 

ਇੁੱਏ ਐੁੁੱ ਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਨੀਲੀਂ ਥਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਐੁੱਡ ਜਾਂ ਾਟੀ 'ਤ ਜਾ। ਅਚਾਨਏ ਵੜਹਾਂ ਰਈ 
ੁਚਤ ਯਵ। 

ਐੁੁੱ ਰਹ ਾਣੀ 'ਤ ਜ਼ਭੀਨ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚ ਅਤ ਤੁਯੰਤ ਆਯਾ ਰੁੱ ਬ। 

ਹਏਤ ਲੀ ਤੁੀਂ ਭਹਵੂ ਏਯਦ ਵ ਹਏ 
ਤੁਵਾਡ ਲਾਰ ਹਯ 'ਤ ਐੜਹ ਵਨ (ਜ 
ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ ਹਏ ਹਫਜਰੀ ਹਡੁੱ ਣ 
ਲਾਰੀ ਵ) 

ਆਣ ਯਾਂ ਦੀਆਂ ੇਂਦਾਂ (ਤੁਵਾਡੀਆਂ ਉਂਰਾਂ 'ਤ) 'ਤ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਨੀਲੇਂ 
ਫਠ । ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਏੰਨਾਂ ਉੱਤ ਅਤ ਆਣ ਹਯ ਨੰੂ ਆਣ 
ਹਡਆ ਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਯੁੱਐ। ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਬ ਤੋਂ ਛਟਾ 
ਟੀਚਾ(target) ਫਣਾ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਆਣ ੰਯਏ ਨੰੂ ੁੱਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ 
ਏਯ। ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਨਾ ਰਟ। 

 
ਫਾਵਯੀ  ਯਿੱ ਮਐਆ  ਝਾਅ (Outdoor Safety Tips) 
ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਫਚਾਅ ਵ। ਇੁੱਥ ਏੁਝ ਫਾਵਯੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ੁਝਾਅ ਵਨ ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ 
ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦ ਵਨ: 
ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ (What to Do) 
„ ਾਲਧਾਨ ਯਵ (Be aware):- ਫਾਵਯੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵੁੱ ਾ ਰਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਭਭ ਦੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਏਯ। ਜਏਯ ੂਯਲ-ਅਨੁਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯਜ਼-ਤੂਾਨ ਦੀ ੰਬਾਞਨਾ ਵ, ਤਾਂ ਆਣੀ ਮਾਤਯਾ ਜਾਂ ਤੀਹਲਧੀ ਨੰੂ 
ਭੁਰਤਲੀ ਏਯ, ਜਾਂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਢੁਏਲੀਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਆਯਾ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਵਞ। 
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„  ਯ ਦ ੇਅੰਦਯ ਜਾ (Go Indoors):- ਲਾਏੰਸ਼ ਮਾਦ ਯੁੱਐ, "ਜਦੋਂ ਯਜ ਯਜਦੀ ਵ, ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਜਾ।" 
ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਯਜ ੁਣਦ ਵ ਤਾਂ ਇੁੱਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ, ਫੰਦ ਆਯਾ ਰੁੱ ਬ। ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਾਵਾਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯ, 
ਦਤਯ, ਸ਼ਾਹੰ ੈਂਟਯ ਅਤ ਫੰਦ ਹਐੜਏੀਆ ਂਨਾਰ ਵਾਯਡ-ਟਾ ਲਾਵਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 
 
• ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਮਲਿੱ ਚ ਵਣ 'ਤ ੇਤ ਯੰਤ ਸ਼ਯਨ ਰ (Seek shelter immediately even if caught out in 

the open) 
ਜੇਏਯ ਤ ੀਂ ਮਏ ੇਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਐੇਤਯ ਮਲਿੱ ਚ ਪ  ਵ, ਤਾਂ ਢ ਏਲੀਂ ਆਯਾ ਰਿੱ ਬਣ ਰਈ ਜਰਦੀ ਏਾਯਲਾਈ 
ਏਯ। 

• ਬ ਤੋਂ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਏਾਯਲਾਈ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਯ ਤੋਂ ਦਯੂ ਏਯਨਾ ਵI ਝੁਏਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਨੀਲਾਂ 
ਵਣਾ ਤੁਵਾਡ ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨੰੂ ਟਾ ਏਦਾ ਵ, ਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਖ਼ਤਯ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਟਾ ਏਦਾ। 

• ਭਯ ਜਾਂ ੜ ਵ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਅਤ ਟਾਵਣੀਆਂ ਨੰੂ ਵਟਾ ਜ ੰਬੀਯ ਯਜ / ਤੂਾਨ ਦਯਾਨ ਹਡੁੱ  ਏਦ ਵਨ 
ਅਤ ੁੱਟ ਜਾਂ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦ ਵਨ। 
ਜੇਏਯ ਤ ੀਂ ਫਾਵਯ ਮਏ ੇ ਅ ਯਿੱ ਮਐਅਤ ਆਯਾ ਦ ੇ ਨੇੜ੍ੇ ਪਿੱ   ਵ, ਤਾਂ ਵੇਠ ਮਰਐੀਆਂ 
ਏਾਯਲਾਈਆ ਂਤ ਵਾਡੇ ਜਐਭ ਨੰੂ ਟਾ ਏਦੀਆ ਂਵਨ: 

• ਉੱਚ ਐਤਯਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਵਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਚਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਉਤਯ ਜਾ। 
• ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਏਦ ਲੀ ਪਰਟ (flat) ਨਾ ਰਟ। ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਏੰਨਾਂ ਉੱਤ ਅਤ ਆਣ ਹਯ ਨੰੂ 

ਆਣ ਹਡਆ ਂਦ ਹਲਚਏਾਯ ਯੁੱਐ ਏ ੇਂਦ ਲਯੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠਾਂ ਝੁਏ ਤਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਨਾਰ 
ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ੰਯਏ ਦ ਨਾਰ ਵਠਾਂ ਵ ਜਾ। 

• ਏਦ ਲੀ ਇਏੁੱਰ ਯੁੁੱ ਐ ਦ ਵਠਾਂ ਨਾਵ ਨਾ ਰ। 
• ਨਾਵ ਰਈ ਏਦ ਲੀ ਚੁੱਟਾਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। 
• ਛੁੱ ੜਾਂ, ਝੀਰਾਂ ਅਤ ਾਣੀ ਦ ਵਯ ਯਤਾਂ (Waterbodies)ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰ ਅਤ ਦੂਯ ਵਲ। 
• ਉਵਨਾਂ ਲਤੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ ਜ ਹਫਜਰੀ ੰਚਾਰਏ ਵਨ (ਏੰਡਦਾਯ ਲਾੜ, ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਨਾਂ, 

ਲਨ ਚੁੱਏੀਆਂ, ਆਹਦ)। 
• ਜ ਤੁੀਂ ਯਜ ਦ ਦਯਾਨ ਇੁੱਏ ਭੂਵ ਹਲੁੱ ਚ ਵ, ਤਾਂ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਤੋਂ ਲੁੱ ਐ ਵਲ। ਇਵ ਜਏਯ ਹਫਜਰੀ ਜ਼ਭੀਨ 

'ਤ ਆਉਂਦੀ ਵ ਤਾਂ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ਟਾ ਦਲਾ । 

ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ (Don’t) 
 ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਲਾਵਨਾਂ, ਢਾਂਮਚਆ ਂਅਤੇ ਥਾਲਾਂ 'ਤ ੇਨਾ ਯਵ (Don’t stay in open vehicles, structures, 

and spaces) 
ਤੂਾਨ ਦ ਦਯਾਨ, ਐੁੁੱ ਰਹ ਲਾਵਨਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਭਟਯਾਈਏਰਾਂ ਅਤ ਰਪ ਏਾਯਟਾਂ (carts) ਤੋਂ ਫਚ। ਐੁੁੱ ਰ 
ਢਾਂਹਚਆਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਚਾਂ, ਜ਼ਫ, ਫਫਾਰ ਡਆਉਟ ਅਤ ਐਡਾਂ ਦ ਅਐਾੜ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਮਏੀਨੀ 
ਫਣਾ। ਰਪ ਏਯ, ਾਯਏ, ਐਡ ਦ ਭਦਾਨ, ਤਾਰਾਫ, ਝੀਰਾਂ, ਲੀਹਭੰ ੂਰ ਅਤ ਫੀਚ ਲਯੀਆਂ 
ਐੁੁੱ ਰਹੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ। 
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 ਉੱਚੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦ ੇਨੇੜ੍ੇ ਨਾ ਯਵ (Don’t stay near tall structures) 
ਤੂਾਨ ਦ ਦਯਾਨ ਏੰਏਯੀਟ ਦ ਪਯਸ਼ਾਂ 'ਤ ਨਾ ਰਟ। ਨਾਰ ਵੀ, ਏੰਏਯੀਟ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ 'ਤ ਝੁਏਣ ਤੋਂ ਫਚ।    
ਹਫਜਰੀ ਏੰਏਯੀਟ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਰਹਯੰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਜਾਂ ਫਾਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਰੰ 
ਏਦੀ ਵ।  
 

 
 
 
ਅੰਦਯੂਨੀ  ਯਿੱ ਮਐਆ  ਝਾਅ (Indoor Safety Tips) 
ਬਾਲੇਂ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਤ ਤੂਾਨ ਦਯਾਨ ਤੁਵਾਡਾ ਯ ਇੁੱਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਾਵ ਵ, ਯ ਹਪਯ ਲੀ ਤੁਵਾਨੰੂ ਐਤਯਾ ਵ 
ਏਦਾ ਵ। ਰਬ ਇੁੱਏ ਹਤਵਾਈ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ-ਹਡੁੱ ਣ ਏਾਯਣ ਨੁਏਾਨ ਦੀਆਂ ਟਨਾਞਾਂ ਯ ਦ ਅੰਦਯ 
ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਹਫਜਰੀ ਹਡੁੱ ਣ ਦ ਤੁਵਾਡ ਜਐਭ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਇੁੱਥ ਏੁਝ 
ੁਝਾਅ ਹਦੁੱ ਤ  ਵਨ। 
ਆਣੀ ਇਭਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾਈਟਹਨੰ ਏੰਡਏਟਯ ਰਾ ਅਤ ਹਨਮਹਭਤ ਤਯ 'ਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਏਯ। 
 

Fig. 9.3 Lightning Safety 
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 ਾਣੀ ਤੋਂ ਫਚ (Avoid water) 
ਤੂਾਨ ਦ ਦਯਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸ਼ਾਲਯ, ਫਯਤਨ ਨਾ ਧਲ, ਜਾਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਏਈ ਵਯ ੰਯਏ ਨਾ ਏਯ ਹਏਉਂਹਏ 
ਹਫਜਰੀ ਇਭਾਯਤ ਦ ਰੰਹਫੰ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਰੰ ਏਦੀ ਵ। 

 ਇਰੈਏਟਰਾਮਨਏ ਉਏਯਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚ (Avoid electronic equipment) 
ਆਣ ਏੰਹਊਟਯ, ਰਟਾ, ਭ ਹਟਭ, ਲਾਸ਼ਯ, ਡਯਾਇਯ, ਟਲ ਜਾਂ ਹਏ ਇਰਏਟਰੀਏਰ ਆਊਟਰਟ 
ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਹਏ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। ਹਫਜਰੀ, ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਰਣਾਰੀਆਂ, ਯਡੀ ਅਤ ਟਰੀਹਲਜ਼ਨ 
ਹਯਸ਼ਨ ਰਣਾਰੀਆਂ, ਅਤ ਏੰਏਯੀਟ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਰਹਯੰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਜਾਂ ਫਾਯਾਂ 
ਯਾਵੀਂ ੁਜ਼ਯ ਏਦੀ ਵ। ਆਣ ਉਏਯਨਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਆਣ ਯ ਨੰੂ ੂਯ ਯ ਦ ਯਜ ਰਟਏਟਯਾਂ 
(Whole House Surge Protector) ਨਾਰ ਰ ਏਯ। 

 ਏਯਡ ਫ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਚ (Avoid corded phones) 
ਤੂਾਨ ਦਯਾਨ ਏਯਡ ਨ ਲਯਤਣ ਰਈ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਵੀਂ ਵਨ, ਇਵਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਤੂਪਾਨ 
ਦ ਦਯਾਨ ਏਯਡਰ ਜਾਂ ਰੂਰਯ ਪਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ। 

 ਮਐੜ੍ਏੀਆ,ਂ ਦਯਲਾਜੇ, ਦਰਾਨ ਅਤੇ ਏੰਏਯੀਟ ਤੋਂ ਫਚ (Avoid windows, doors, porches and 
concrete) 
ਤੂਾਨ ਦ ਦਯਾਨ ਏੰਏਯੀਟ ਦ ਪਯਸ਼ਾਂ 'ਤ ਨਾ ਰਟ। ਏੰਏਯੀਟ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ 'ਤ ਝੁਏਣ ਤੋਂ ਫਚ। ਹਫਜਰੀ 
ਏੰਏਯੀਟ ਦੀਆਂ ਏੰਧਾਂ ਜਾਂ ਪਰਹਯੰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਜਾਂ ਫਾਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਰੰ ਏਦੀ ਵ। 

ਰਾਈਟਮਨੰ (Lightning): ਾਲਧਾਨੀਆ ਂ(Precautions)  
ਜ ਤੁੀਂ ਏੈਂਹੰ, ਚੜਹਾਈ ਜਾਂ ਵਾਈਹਏੰ ਦਯਾਨ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦ ਤੂਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਪ ਜਾਂਦ ਵ, ਤਾਂ ਅਏਯ ਇੁੱਏ 
ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਜਹਾ ਰੁੱ ਬਣਾ ਭੁਸ਼ਏਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਤੁੀਂ ਫਾਵਯੀ ਭਨ ਯੰਜਨ ਦਯਾਨ ਏੁਝ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਲਯਤ ਏ 
ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦ ਜਐਭ ਤੋਂ ਫਚ ਏਦ ਵ: 
• ੂਯਲ ਅਨ ਭਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ (Check the forecast) 

ਵਾੜਾਂ 'ਤ ਵਾਈਹਏੰ ਜਾਂ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਵਭਸ਼ਾ ਭਭ ਦੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਵਾੜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਹਫਜਰੀ ਦ ਨਾਰ ਯਜ ਨਾਰ ਤੂਾਨ ਅਏਯ ਯਭੀਆਂ ਦ ਭਵੀਹਨਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯ ਦੁਹਵਯ ਜਾਂ ਸ਼ਾਭ ਨੰੂ ਵੁੰ ਦਾ 
ਵ। 

• ਜਦੋਂ ਯਜਣ ਵ ੰ ਦੀ ਵ,ੈ ਯ ਦ ੇਅੰਦਯ ਜਾ (When thunder roars, go indoors) 
ਤੂਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਅਤ ਅੰਤ ਬ ਤੋਂ ਐਤਯਨਾਏ ਭਾਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਬਾਲੇਂ ਤੁੀਂ ਨੀਰਾ ਅਭਾਨ ਦਐਦ ਵ, ਹਪਯ 
ਲੀ ਤੁਵਾਨੰੂ ਖ਼ਤਯਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। 

• ਏਈ ਧਾਤ ਨਾ ਰੈ ਏੇ ਜਾ (Do not carry metal) 
ਏਈ ਲੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਲਤੂਆਂ (ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਏੀ (Skis), ਏੀ-ਰ (Ski Poles), ਟਂੀਨਾ, ਫਯ-
ਏੁਵਾੜੀ) ਨਾਰ ਨਾ ਯੁੱਐ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਹਫਜਰੀ ਦ ਏੰਡਏਟਯ ਨੰੂ ਭਢ ਦ ੁੱਧਯ ਤੋਂ ਉੱਯ ਚੁੁੱ ਏਦ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਡ 
ਹੁੱ ਧ ਹਵੁੱ ਟ ਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਲੁੱ ਧ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
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• ਧਾਤ ਤੋਂ ਫਚ (Avoid metal) 
ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਲਤੂਆਂ ਤੋਂ ਫਚ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਉ ਧਾਤ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਦ ਵ ਜ ਹਫਜਰੀ ਨਾਰ ਟਏਯਾਈ 
ਵਈ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਡ ੜ ਜਾਣ ਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ੰਬਾਲਨਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਅਤੇ ਸੂ਼ (Pets and Livestock) 
ਤੁਵਾਡ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਆਣੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦ; ਉਵਨਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨਾ ਤੁਵਾਡੀ 
ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀ ਵ। ਆਣ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਨੰੂ ਹਫਜਰੀ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ: 
ਆਣ ੇਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਨਾ ਛਿੱ ਡ (Don’t leave your pet outdoors) 
ਹਫਜਰੀ ਦ ਤੂਾਨ ਦਯਾਨ ਆਣ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਨਾ ਛੁੱਡ ਜਾਂ ਹਏ ਯੁੁੱ ਐ ਨਾਰ ਜੰਜ਼ੀਯਾਂ ਨਾਰ ਨਾ ਫੰਨਹ । 
ਏੁੁੱ ਹਤਆਂ ਦ ਯ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਾਵਾਵ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦ; ਆਣ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਨੰੂ ਅੰਦਯ ਹਰਆ। 
ਹਏ ਲੀ ਧਾਤ ਦ ਏਾਰਯ, ੁੱਟ, ਜਾਂ ਵਾਯਨੇ ਨੰੂ ਵਟਾ ਅਤ ਰਾਹਟਏ ਨਾਰ ਫਦਰ। 

ਰਾਈਟਮਨੰ ਦ ੇਏਾਯਨ ਨ ਏਾਨ (Injuries due to Lightning) 
• ਮਿੱ ਧੀ ਭਾਯ (Direct strike): ੀੜਤ ਉੱਤ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਹੁੱ ਧੀ ਭਾਯ ਵ ਏਦੀ ਵ  , ਜ ਾਤਏ ਵ। 
• ੰਯਏ ਦੀ ਭਾਯ (Contact injury): ਇਵ ਉਦੋਂ ਲਾਯਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਹਫਜਰੀ ਹਏ ਲਤ ੂਉੱਤ ਹਡੁੱ ਦੀ ਵ, 

ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏਾਯ ਜਾਂ ਧਾਤ ਦ ਐੰਬ, ਹਜ ਨੰੂ ੀੜਤ ਛੂਵ ਹਯਵਾ ਵ। 
• ਾਈਡ ਪਰੈਸ਼ (Side flash): ਇਵ ਉਦੋਂ ਲਾਯਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਹਫਜਰੀ ਹਏ ਲਤ,ੂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਦਯੁੱਐਤ ਜਾਂ 

ਹਲਅਏਤੀ ਨਾਰ ਟਏਯਾ ਏ ੀੜਤ ਉੱਤ ਹਡੁੱ ਦੀ ਵ। 
• ਜਭੀਨੀ ਏਯੰਟ (Ground current): ਇਵ ਉਦੋਂ ਲਾਯਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਹਫਜਰੀ ੀੜਤ ਦ ਨੇੜ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ 

ਟਏਯਾਉਂਦੀ ਵ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨੀ ਏਯੰਟ ਟਯਾਈਏ ੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਭੀਨ ਯਾਵੀਂ ੀੜਤ ਹਲੁੱ ਚ ਰੰਦਾ ਵ। 
• ਟਰੀਭਯ (Streamer): ਜਦੋਂ ਹਫਜਰੀ ਦ ਦਯਾਨ ਵਲਾ ਹਫਜਰੀ ਨਾਰ ਚਾਯਜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ,ਤੂਪਾਨ, ਊਯਜਾ ਦ 

ਪਟਣ ਜਾਂ ਟਰੀਭਯ ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਨੇੜ ਲਤੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਯ ਲੁੱਰ ਆ ਏਦ ਵਨ। ਏਈ ਲਾਯ ਇਵ ਟਰੀਭਯ ਰਏਾਂ 
ਯਾਵੀਂ ਉੱਯ ਲੁੱਰ ਜਾਂਦ ਵਨ ਅਤ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਂਦ ਵਨ। 

• ਧਭਾਏ ੇਦੀ ਿੱ ਟ (Blast injury): ਹਫਜਰੀ ਦ ਧਭਾਏ ਦੀ, ਯਜ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਇਭਯੀ ੁੱਟ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ 
ਏਦੀ ਵ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੰਨ ਦ ਯਦ ਪਟਣ, ਜਾਂ ਏੰਡਯੀ ੁੱਟ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਜਦੋਂ ੀੜਤ ਹਡੁੱ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਦਭਾ। 

ਯਜ/ਤੂਪਾਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(What to do After a Thundering/thunderstorm)  
ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਵਾਇਤਾ ਰਈ 112/108 'ਤ ਏਾਰ ਏਯ।  
ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਹਫਜਰੀ ਦ ੀੜਤ ਨੰੂ ਵਾਇਤਾ ਦਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ: 
• ਾਵ ਰੈਣਾ (Breathing) - ਜਏਯ ਾਵ ਯੁਏ ਹਆ ਵ, ਤਾਂ ਭੂੰ ਵ-ਤੋਂ-ਭੂੰ ਵ (Resuscitation) ਾਵ ਦਣਾ ਸ਼ੁਯ ੂ

ਏਯ। 
• ਮਦਰ ਦੀ ਧੜ੍ਏਣ(Heartbeat)- ਜਏਯ ਹਦਰ ਫੰਦ ਵ ਹਆ ਵ, ਤਾਂ ੀ.ੀ.ਆਯ. ਰਫੰਧ ਏਯ। 
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• ਜ ੀੜਤ ਦੀ ਨਫਜ਼ ਵ ਅਤ ਾਵ ਰ ਹਯਵਾ ਵ, ਤਾਂ ਵਯ ੰਬਾਹਲਤ ੁੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯ। ਹਜੁੱ ਥ ਹਫਜਰੀ ਯੀਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਈ ਅਤ ਛੁੱ ਡ ਈ ਵ ਜਰ ਹਵੁੱ  ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ । ਹਦਭਾੀ ਰਣਾਰੀ ਦ ਨੁਏਾਨ, ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ 
ਵੁੱਡੀਆਂ ਅਤ ੁਣਨ ਅਤ ਅੁੱਐਾਂ ਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਨੁਏਾਨ ਰਈ ਲੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 

ਯਜ ਏ ਦਯਤ ਦੀ ਚੇਤਾਲਨੀ ਵ ੈ(Thunder is nature’s warning) 
ਇੁੱਏ ਆਭ 100-ਹਭਰੀਅਨ-ਲਰਟ ਰਾਈਟਹਨੰ ਪਰਸ਼ ਵਲਾ ਨੰੂ 40,000 ° F ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਯਭ ਏਯ ਏਦੀ ਵ, ਹਜ 
ਏਾਯਨ ਇਵ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਹਪਯ ਠੰਢਾ ਵਣ 'ਤ ੁੰ ੜ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਯਜ ਧੁਨੀ ਤਯੰਾਂ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਬਾਲੇਂ 
ਤੁੀਂ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਚਭਏ ਨਵੀਂ ਲਐਦ ਵ, ਯਜ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਹਏ ਉੱਥ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਵ, ਸ਼ਾਇਦ 
ੰਣ ਫੁੱਦਰਾਂ ਨਾਰ ਰੁਹਏਆ ਵਇਆ ਵ। ਲਾਤਲ ਹਲੁੱ ਚ, ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯਜ ੁਣ ਏਦ ਵ, ਤਾਂ ਹਫਜਰੀ ਸ਼ਾਇਦ 10 
ਭੀਰ ਦ ਅੰਦਯ ਵ। 
ਇਿੱ ਏ ਚੰਾ ਮਫਜਰੀ  ਯਿੱ ਮਐਆ ਮਨਮਭ ਵ ੈ(A good lightning safety rule is): 

• ਜ ਤੁੀਂ ਇ ਨੰੂ ੁਣਦ ਏਦ ਵ, ਤਾਂ ਇ ਤੋਂ ਡਯ । 
• ਜ ਤੁੀਂ ਇ ਨੰੂ ਦਐਦ ਏਦ ਵ, ਤਾਂ ਇ ਤੋਂ ਬੁੱਜ । 

ਇਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਹਏ ਹਫਜਰੀ ਹਏੰਨੀ ਦੂਯ ਵ, "ਪਰਸ਼-ਟ-ੂਫੈਂ" (Flash to Bang) ਹਲਧੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
ਜ ਤੁੀਂ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਚਭਏ ਦਐਦ ਵ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਯਜ ੁਣਾਈ ਨਵੀਂ ਹਦੰਦੀ ਤਾਂ ਹਣਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ: "ਇੁੱਏ ਵਜ਼ਾਯ 
ਇੁੱਏ, ਇੁੱਏ ਵਜ਼ਾਯ ਦ, ਇੁੱਏ ਵਜ਼ਾਯ ਹਤੰਨ," (ਜਾਂ ਬਾਲੇਂ ਤੁੀਂ ਹਏੰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾ)। ਹਏਉਂਹਏ ਯਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੀ 
ਰਬ 186,300 ਭੀਰ ਰਤੀ ਹਏੰਟ ਵ, ਇ ਰਈ ਹਫਜਰੀ ਚਭਏਦ ਵੀ ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦੀ ਵ। ਯ ਆਲਾਜ਼ ੰਜ 
ਹਏੰਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਭੀਰ ਦਾ ਯ ਤਅ ਏਯਦੀ ਵ। ਜ ਤੁੀਂ ਹਫਜਰੀ ਨੰੂ ਦਐਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਜ 10 ਹਏੰਟਾਂ ਫਾਅਦ 
ੁਣਦ ਵ, ਤਾਂ ਹਫਜਰੀ ਰਬ ਦ ਭੀਰ ਦੂਯ ਵ. ਇਵ ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਹਏ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼-ਟ-ੂਫੈਂ ਭਾਂ IO ਤੋਂ 15 
ਹਏੰਟ ਵੁੰ ਦਾ ਵ - ਬਾਲ ਹਫਜਰੀ ਦ ਤੋਂ ਹਤੰਨ ਭੀਰ ਦੂਯ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

 ਯਿੱ ਮਐਆ ਏਦਭ (Safety Steps) 
1. 30/30 ਮਨਮਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ (Follow the 30/30 rule) ਇੁੱਏ ਹਫਜਰੀ ਦ ਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 

ਹਏੰਟਾਂ ਦੀ ਹਣਤੀ ਏਯ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ 30 ਹਏੰਟਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਯਜ ੁਣਦ ਵ, ਤਾਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਾਵ 
ਰ। ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਆਐਯੀ ਭਾਯ ਤੋਂ 30 ਹਭੰਟ ਫਾਅਦ ਤੁੱ ਏ ਦੁਫਾਯਾ ਫਾਵਯ ਨਾ ਜਾ। 
ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਅੁੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਭਤਾਂ ਯਜਾਂ ਦ ਰੰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਜਦੋਂ 
ਲੀ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਜ਼-ਤੂਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਬਾਲੇਂ ਆਭਾਨ ਾ ਵਲ, ਖ਼ਤਯਾ ਭਜੂਦ ਵੁੰ ਦਾ ਵ । 

2. ਮਯਫ਼  ਯਿੱ ਮਐਅਤ ਸ਼ੈਰਟਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ (Only use safe shelters) ੂਯ ਆਏਾਯ ਦੀਆਂ 
ਇਭਾਯਤਾਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯ ਜਾਂ ਏਾਯਫਾਯ, ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਜਾਂ ਐੁੁੱ ਰਹ ਆਯਾ 
(ਹਏਹਨਏ ਅਲਹਨੰਜ਼ ਜਾਂ ਫਫਾਰ ਡਆਊਟ) ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ। ਵਾਯਡ-ਟਾ ਏਾਯਾਂ, ਲਨਾਂ, ਅਤ ਟਯੁੱਏ 
ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵਨ, ਯ ਰਪ ਏਾਯਟ, ਾਪਟ-ਟਾ ਏਨਲਯਟੀਫਰ (ਬਾਲੇਂ ਟਾ ਅੁੱ ਦ 
ਨਾਰ ਲੀ), ਾਈਏਰ ਜਾਂ ਭਟਯਾਈਏਰ ਨਵੀਂ। ਬਾਲੇਂ ਇਭਾਯਤ ਵਲ ਜਾਂ ਏਾਯ, ਾਯੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆਂ ਅਤ 
ਦਯਲਾਜ਼ ਫੰਦ ਯੁੱਐ। 
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3. ਆਯੇ ਦ ੇ ਅੰਦਯ ਯਮਵੰਮਦਆ,ਂ ਮਫਜਰੀ ਦੀ ਮਏ ੇ ਞੀ ੰਚਾਰਏ ਚੀਜ ਤੋਂ ਫਚ (While inside, 
avoid anything that conduct electricity) ਏੰਧ ਤ ਹਫਜਰੀ ਦ ਾਏਟ ਹਲੁੱ ਚ ਰੁੱ  ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਵ ਨ, ਇਰਏਟਰੀਏਰ ਆਊਟਰਟ, ਰਾਈਟਾਂ, ਡਏਟ ਏੰਹਊਟਯ, ਟਰੀਹਲਜ਼ਨ, ਟੀਯੀ, ਅਤ 
ਾਣੀ ਦ ਨਰ (faucets) (ਭਟਰ ਰੰਹਫੰ ਹਞੁੱ ਚੋਂ ਹਫਜਰੀ ੁਜ਼ਯਦੀ ਵ) ਏੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਚਵੀਦਾ 
ਵ । ਯਟਫਰ ਹਡਲਾਈਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਲਾਇਯਰ ੈੱ ਨ (ਫ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ ਜ ਹਏ ਏੰਧ ਹਲੁੱ ਚ 
ਰੁੱ  ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ), ਪਰਸ਼ਰਾਈਟਾਂ, ਅਨਰੁੱ ਡ ਰਟਾ ਏੰਹਊਟਯ, ਅਤ ਹਨੈੱਜੀ MP3 ਰਅਯ 
ਠੀਏ ਵਨ। ਧਾਤ ੂਦ ਦਯਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਐੜਏੀਆ ਂਦ ਪਯਭਾਂ ਤੋਂ ਫਚ। 

4. ਜੇਏਯ ਤ ੀਂ ਆਯੇ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਵ, ਤਾਂ ਤ ਯੰਤ ਅੰਦਯ ਜਾ (If you’re caught outside, go 
inside immediately) ਜਏਯ ਫਾਵਯ ਏਈ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਹਲਏਰ ਭਜੂਦ ਨਵੀਂ ਵ। ਯਜ ਣੁਦ ਵੀ 
ਆਣੀ ਏਾਯ ਜਾਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਇਭਾਯਤ ਲੁੱਰ ਬੁੱਜ। 

5. ਮਫਜਰੀ ਇਿੱ ਏ ਥਾਂ 'ਤ ੇਦ ਲਾਯ ਭਾਯ ਏਯ ਏਦੀ ਵ ੈ (Lightning can and does strike in the 
same place twice) ਅਰ ਹਲੁੱ ਚ,ੈਂਏੜ ਲਾਯ । ਅਹਜਵੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਜ ਹਫਜਰੀ ਹਐੁੱ ਚਦੀਆਂ ਵਨ, 
ਦ ਫਦਰਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨਵੀਂ ਵ। ਜ ਹਫਜਰੀ ਤੁਵਾਡ ਨੇੜ ਭਾਯ ਏਯਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਨਾ ਚ ਹਏ 
ਤੂਾਨ ਰੰਣ ਤੁੱ ਏ ਤੁੀਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ। 

6. ਅਭਾਨੀ ਮਫਜਰੀ ਦ ੇਭਾਯ ਏਯਨ ਤ ੇਤ ਯੰਤ 112/108 'ਤੇ ਏਾਰ ਏਯ (If  you are struck by 
lightning, call 112/108 immediately) ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਹਏ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਭਾਯ ਦ ੀੜਤ 
ਨੰੂ ਦਐਦ ਵ, ਤਾਂ  112/108 'ਤ ਏਾਰ ਏਯ ਅਤ ਹਏ ਲੀ ੁੱਟ ਦਾ ਉਹਚਤ ਇਰਾਜ ਏਯ। ਹਏ ਵਯ 
ੀੜਤ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਵੀ ਭੁੁੱ ਢਰ ਇਰਾਜ ਦ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਜਰ ਵ ਹਵੁੱ  ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਏਯ, ਅਤ ਜ ੀੜਤ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ ਹਯਵਾ ਵ,ਤੁਯੰਤ CPR ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ।  
 

7. ਰਾਈਟਮਨੰ ਅਯੇਟਯ ਥਾਮਤ ਏਯ 
(Establish a lightning arrestor):-  
ਇੁੱਏ ਰਾਈਟਹਨੰ ਅਯਟਯ (ਹਲਏਰਹਏ 
ਹਰੰ ਰਾਈਟਹਨੰ ਅਯਟਯ) (ਹਜ ਨੰੂ 
ਰਾਈਟਹਨੰ ਡਾਇਲਯਟਯ ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ) 
ਇੁੱਏ ਉਏਯਣ ਵ ਜ ਹਫਜਰੀ ਦ ਨੁਏਾਨਦਵ 
ਰਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਭ ਦ ਇਨੂਰਸ਼ਨ ਅਤ 
ਏੰਡਏਟਯਾਂ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਇਰਏਹਟਰਏ 
ਾਲਯ ਰਣਾਰੀਆਂ ਅਤ ਦੂਯੰਚਾਯ ਰਣਾਰੀਆਂ 
'ਤ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

  

Fig. 9.4  Lightning arrestor 
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ਾਠ - 10 
ਏਾ  

Drought 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ: -  
► ਏ ਫਾਯ। 
► ਏ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਅਤ ਇ ਦਯਾਨ ਆਯ ਅੰਦਯ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ। 
► ਏ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਅਤ ਦਯਾਨ ਫਾਵਯੀ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ। 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਏਾ ਰੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ੁੱਟ ਜਾਂ ਨਾਏਾੀ 
(Insufficiency) ਫਾਹਯਸ਼ ਵ ਜ ਾਣੀ ਦ 
(Hydrologic) ਅੰਤਰੁਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਵ 
ਅਤ ਹੁੱ ਟ ਲਜੋਂ, ਾਣੀ ਦੀ ਏਭੀ, ਪਰਾਂ ਨੰੂ 
ਨੁਏਾਨ, ਨਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦੀ ਏਭੀ, ਅਤ 
ਜ਼ਭੀਨੀ ਾਣੀ ਤ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਨਭੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯਾਞਟ 
ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇਵ ਉਦੋਂ ਲਾਯਦਾ ਵ ਜਦੋਂ 
ਲਾਸ਼ੀਏਯਨ (Evaporation) ਅਤ ਹਦਆਂ 
ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ੀਏਯਨ (Transpiration) (ਹਦਆਂ 
ਯਾਵੀਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਾਣੀ ਦਾ ਵਲਾ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਣਾ) ਰੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਲਯਐਾ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਬ ਵਯ 
ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਏਾ ਐਤੀਫਾੜੀ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ੰਬੀਯ ਖ਼ਤਯਾ ਵ। 

ਏਾ ਆਭ ਹਥਤੀਆਂ ਨਾਰੋਂ ੁੁੱ ਏੀ ਹਥਤੀ ਦਾ ਭਾਂ ਵ ਹਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਦਾ 
ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਲਯਐਾ (ਫਯਾਤ ਜਾਂ ਫਯ) ਦਸ਼ ਬਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇਏ ਹਜਵੀ ਭਾਤਯਾਂ  ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ੈਂਦੀ। ਹਏ ਐਾ ਥਾਨ 
'ਤ ਲਯਐਾ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਾਰ-ਦਯ-ਾਰ ਫਦਰਦੀ ਵ, ਯ ਏਈ ਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਤ ਭਾਤਯਾ (Average Amount ) 
ਏਾੀ ਹਥਯ ਵ। 

ਡੇਂਡਯਏਰਨ ਰਜੀ (Dendrochronology) ਜਾਂ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਉੱਤ ਫਣ ਚਏੁੱ ਯਾਂ ਨੰੂ ਤਾਯੀਏ ਦਣ 'ਤ ਆਧਾਹਯਤ ਜਾਣਏਾਯੀ, 
ਇ ੁੱਰ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਏਯਦ ਵਨ ਹਏ ਰਫਰ ਲਾਯਹਭੰ (ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ ਜਰਲਾਮ ੂਦ ਰੰਭ ਭੇਂ ਰਈ ਯਭ 
ਯਹਵਣਾ) ਨਾਰ ਰਬਾਹਲਤ ਏ ਦਾ ਲਯਤਾਯਾ ਾਰ 1900 ਤੋਂ ਚੁੱਰ ਹਯਵਾ ਵ। ਏਾ ਲਾਯ ਲਾਯ ਵਣਾ ੰਾਯ ਦ 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਹਵੁੱ ਹਆ ਂਹਲੁੱ ਚ ਜਰਲਾਮ ੂਦੀ ਇੁੱਏ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਇਵ ਹਨਮਭਤ ਏ ਜਰਲਾਮ ੂਹਯਲਯਤਨ ਦ 
ਏਾਯਨ ਲਧਯ ਅਹਤਅੰਤ ਅਤ ਲਧਯ ਅਣਵਣੀ ਫਣ  ਵਨ। 

Fig. 10.1 Drought 
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ਭੁਏਾਫਰਤਨ ਰੰਭ ਭੇਂ ਰਈ ਐੁਸ਼ਏ ਭਭ ਏ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਵ।  ਜ ਹਲਆਏ (widely) ਤਯ 'ਤ ਭਾਨਤਾ 
(Recognized) ਰਾਤ ਜਰਲਾਮੂ ਹਲਾੜ ਵ। ਏਾ ਹਲਨਾਸ਼ਏਾਯੀ ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਇ ਨਾਰ ਵਯ ਾ ਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਈ ੁੁੱ ਏ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਪਰਾਂ ਦਾ ਹਲਏਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ, ਜਾਨਲਯ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵਨ, ਅਤ ਏਭਜਯ ਅਤ ਫੀਭਾਯ  
ਜਾਂਦ ਵਨ। 
ਏ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣਏ ਰਬਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦਾ ਐਾਯਾਣ ਅਤ ਬੂਭੀਤ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਟਾਅ, ਤਾਜ਼ ਾਣੀ ਦ 
(ecosystems) ਦ ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ ਅਤ ਲਧਯ ਰਏਾਯ ਦ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦਾ ਐਤਯੀ ਹਲਨਾਸ਼ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। 
 

 
Fig. 10.2 Indian Climatic Disasters Risk Map 

ਬਾਯਤ ਮਲਿੱ ਚ ਏਾ (Drought in India) 
ਬਾਯਤ ਦ ੁੱਛਭੀ, ੂਯਫੀ ਅਤ ਭੁੱਧ ਹਵੁੱ  (ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦਾ ਹਲਦਯਬ ਐਤਯ, ਯਾਜਥਾਨ ਅਤ ਹਫਵਾਯ, ਉੜੀਾ, 
ਮੂੀ, ਭੁੱਧ ਰਦਸ਼ ਆਹਦ ਦ ਏੁਝ ਹਵੁੱ ) ਏ ਤੋਂ ਲਧਯ ਰਬਾਹਲਤ ਵਨ। ਯਭੀਆਂ ਦ ਭਭ ਹਲੁੱ ਚ ਐਾ ਏਯਏ 
ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦ ਹਲਦਯਬ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਭਤਾਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਏ ਏਾਯਨ ਭਨੁੁੱ ਐ ਵੀ ਨਵੀਂ ੋਂ ਜੀਲ-
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ਜੰਤ ੂਅਤ ਫਨਤੀ ਲੀ ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਬਾਹਲਤ ਵ ਯਵ ਵਨ। ਯਏਾਯ ਭੇਂ-ਭੇਂ ‘ਤ ਤਾਭਾਨ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਹਦਸ਼ਾ-
ਹਨਯਦਸ਼, ਰਾਵਏਾਯ ਅਤ ਾਲਧਾਨੀ ਦ ਉਾਅ ਜਾਯੀ ਏਯਦੀ ਯਹਵੰਦੀ ਵ। ਬਾਯਤੀ ਭਭ ਹਲਬਾ ਾਲਧਾਨੀ ਦ 
ਉਾਅ ਰਈ ਫੰਧਤ ਯਾਜ/ਹਜ਼ਰਹ ਨੰੂ ਭਭ ਦੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਅਤ ਰਾਵ ਜਾਯੀ ਏਯਦੀ ਵ। 
ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਰਬ 68 ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਸ਼ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੁੱਧਯ ਦ ਏ ਦਾ ਹਸ਼ਏਾਯ ਵ। ੂਯ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚੋਂ, 35 ਰਤੀਸ਼ਤ 
ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 750 ਹਭਰੀਭੀਟਯ ਅਤ 125 ਹਭਰੀਭੀਟਯ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਫਾਯਸ਼ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਜ ਨੰੂ ਏ ਦਾ ਹਸ਼ਏਾਯ 
ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਹਏ 33 ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 750 ਹਭਰੀਭੀਟਯ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਫਾਹਯਸ਼ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਨੰੂ ਰਾਤਾਯ ਏ 
ਦਾ ਹਸ਼ਏਾਯ ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

ਏੇ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦਯਾਨ ਅੰਦਯੂਨੀ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ (Indoor Water Conservation Before and 
during Drought)  
ਏ ਦ ਹਐਰਾਪ ਹਤਆਯੀ ਏਯਨ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਤਯੀਏਾ ਵ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਏਯਨਾ। ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਨੰੂ ਆਣੀ 
ਯਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ੰਦੀ ਦਾ ਹਵੁੱ ਾ ਫਣਾ। 

• ਜਦੋਂ ਾਣੀ ਦੀ ਏਈ ਵਯ ਲਯਤੋਂ ਵ ਏਦੀ ਵ ਇਨੰੂ ਏਦ ਲੀ ਨਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ੁੁੱ ਟ । ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, 
ਇਨੰੂ ਆਣ ਅੰਦਯਨੂੀ ਹਦਆਂ ਜਾਂ ਫਾ ਨੰੂ ਾਣੀ ਦਣ ਰਈ ਲਯਤ। 

• ਾਣੀ ਟਏਣ ਲਾਰੀਆ ਂਟੁਟੀਆਂ  ਨੰੂ ਠੀਏ ਏਯ। ਰਤੀ ਹਏੰਟ ਇੁੱਏ ਫੰੂਦ ਇੁੱਏ ਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਰਬ 
2,700 ਰਨ ਾਣੀ ਦੀ ਫਯਫਾਦੀ ਏਯਦੀ ਵ। 

• ਾਣੀ ਰੀਏ ਤੋਂ ਾਯ ਜੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਅਤ ਰੰਫਯ ਦੁਆਯਾ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਭੁਯੰਭਤ ਏਯਲਾ। 
• ਲਵਾਅ ਰਤੀਫੰਧਏਾਂ ਦ ਨਾਰ ਯਟਯ ਰਾ ਏ ਾਯ ਯਰ ੂਨੁੱ ਰਾਂ ਨੰੂ ਭੁੜ ਤੋਂ ਠੀਏ ਏਯ। 
• ਾਣੀ ਨੰੂ ਵਰਏਾ (Water Softening) ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਰਣਾਰੀ ਥਾਹਤ ਏਯ ਹਜੁੱ ਥ ਾਣੀ ਹਲਚਰ ਐਹਣਜ 

ਤੁਵਾਡੀਆਂ ਾਈਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦ ਵਨ । 
• ਹਜ਼ਆਦਾ ਊਯਜਾ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਏਾਯਜ਼ ਏੁਲ਼ਰਤਾ ਲਾਰ ਉਏਯਣ ਚੁਣ। 
• ੁਯਾਣ ਭਾਡਰਾਂ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ੁੱਟ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਲਾਰ ੁੱਟ ਣਤਾ ਦੀ ਾਣੀ ਞਾਰੀ ਟਾਇਰਟ 

ਟੈਂਏੀ (Cistern) ਨੰੂ ਐਯੀਦਣ ‘ਤ ਹਲਚਾਯ ਏਯ। 
• ਟਾਇਰਟ ਪਰੁੱ ਸ਼ ਏਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਾਣੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਹਟਯਨ 

ਹਡਰਭੈਂਟ ਹਡਲਾਈ ਥਾਹਤ ਏਯ। ਾਣੀ ਨੰੂ ਹਲਥਾਹਤ ਏਯਨ ਰਈ ਟੈਂਏ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦੀ ਇੁੱਏ 
ਰਨ ਰਾਹਟਏ ਦੀ ਫਤਰ ਯੁੱਐ। ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਇਵ ਯਹਟੰ ਬਾਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਐਰ ਨਵੀਂ 
ਹਦੰਦਾ ਵ। 

• ਆਣ ਨਵਾਉਣ ਲਾਰ ਪਵੁਾਯ ਨੰੂ ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਾਣੀ ਦ ਲਵਾ ਲਾਰ ਉਏਯਨ ਨਾਰ ਫਦਰ। 
ਏੇ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦਯਾਨ ਫਾਵਯੀ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ (Outdoor Water Conservation Before and 
during Drought) 

• ਭੇਂ-ਭੇਂ ‘ਤ ਆਣ ਾਣੀ ਦ ੰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਜਏਯ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਵਣ ਦ ਦਯਾਨ 
ਆਟਭਹਟਏ ੰ ਆਣ ਆ ਚਾਰੂ ਅਤ ਫੰਦ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਹਏ ਟੈਂਏ ਰੀਏ ਵ ਹਯਵਾ 
ਵਲ । 
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• ਦੀ ਦ ਅਤ / ਜਾਂ ਏਾ-ਹਵਣਸ਼ੀਰ ਾਵ, ਜ਼ਭੀਨ ਢੁੱ ਏਣ ਲਾਰ, ਫੂਟ ਅਤ ਯੁੁੱ ਐ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਦਆਂ ਨੰੂ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਾਣੀ ਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਰਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। ਇਏ ਹਜਵੀ ਾਣੀ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਦ 
ਆਧਾਯ ‘ਤ ਇਏ ਹਜਵ ਹਦਆਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱਠਾ ਰਾ। 

• ਾਣੀ ਦ ਅਹਜਵ ਹਐਡਣ ਨਾ ਐਯੀਦ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਤਾਯ ਧਾਯਾ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
• ਾਣੀ ਲਾਰੀਆ ਂ ਜਾਲਟੀ ਚੀਜਾਂ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਪੁਵਾਯ) ਨੰੂ ਥਾਹਤ ਨਾ ਏਯ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਉਵ ਉ 

ਇਤਭਾਰ ਏੀਤ ਾਣੀ ਦੀ ਭੁੜ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏਯਦ। 
• ਹਜੁੱ ਥ ਅਹਜਵਾ ੰਬਲ ਵਲ ਲਯਐਾ ਦ ਾਣੀ ਦੀ ੰਬਾਰ ਫਾਯ ਹਲਚਾਯ ਏਯ । 
• ਹਛੜਏਾ ਲਾਰ ਉਏਯਨ ਰਾ ਤਾਂ ਜ ਾਣੀ ਰਾਅਨ ਅਤ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਤ ਹਛੜਹਏਆ ਜਾਲ ਨਾ ਹਏ ੁੱਏ 

ਐਤਯਾਂ ‘ਤ। 

 
Fig. 10.3 Water Conservation before and during drought 

 
• ਹਛੜਏਾ ਉਏਯਨਾਂ ਦੀ ਹਨਮਭਤ ਤਯ ‘ਤ ਜਾਂਚ ਏਯ,ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਉਵ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਏੰਭ 

ਏਯ ਯਵ ਵਨ। 
• ਰਾਅਨ ਹਲੁੱ ਚ ਏਾ-ਹਵਣਸ਼ੀਰ ਦ ਰਾ। ਜ ਅਏਯ ਨਵੀਂ ਲਯਤ ਜਾਂਦ ਰਾਅਨ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਟਾ 

ਜਾਂ ਐਤਭ ਏਯ । 
• ਆਣ ਰਾਅਨ ਨੰੂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਐਾਦ ਨਾ ਾ। ਐਾਦ ਾਉਣ ਨਾਰ ਾਣੀ ਦੀ ਰੜ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
• ਆਣ ਯੁੁੱ ਐਾਂ, ਫੂਟ ਅਤ ਪੁੁੱ ਰਾਂ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਲਧੀਆ ਏਾਯਜ਼ ਏੁਲ਼ਰਤਾ ਲਾਰੀ ਰਣਾਰੀ (water 

efficient irrigation system) ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਤੁਏਾ ਹੰਚਾਈ (Drip Irrigation) ਦੀ ਚਣ ਏਯ । 
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• ਹਭੁੱ ਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਨਭੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਅਤ ਹਦਆਂ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਯਾਰੀ (Mulch) ਯੁੱਐ। 
ਭਰਚ ਖ਼ਯਤਲਾਯ ਫੂਟਆਂ ਨੰੂ ਲਧਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਲੀ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਾਣੀ ਰਈ ਹਦਆਂ ਨਾਰ 
ਭੁਏਾਫਰਾ ਏਯਦ ਵਨ। 

• ਭਭ-ਅਧਾਯਤ ਹੰਚਾਈ ਏੰਟਯਰਯ-ਜਾਂ ਭਾਯਟ ਏੰਟਯਰਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਲਸ਼ ਏਯ। ਇਵ ਮੰਤਯ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ 
ਨਭੀ, ਭੀਂਵ, ਵਲਾ, ਅਤ ਲਾਸ਼ੀਏਯਨ (Evaporation) ਤ ਹਦਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ੀਏਯਨ 
(Transpiration) ਦਯਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ‘ਤ ਾਣੀ ਦਣ ਦਾ ਭਾ  ਅਤ ਹਏੰਨੀ ਲਾਯ ਾਣੀ ਦਣਾ ਵ ਨੰੂ ਆਣ 
ਆ ਹਲਲਹਥਤ ਏਯਨ। 

• ਟਾਇਰਟ ਨੰੂ ਫਰੜ ਪਰੁੱ ਸ਼ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਚ। ਹਟਸ਼ੂਆ,ਂ ਏੀੜ-ਭਏਹੜਆਂ ਅਤ ਵਯ ਭਾਨ ਯਹਵੰਦ-ਐੂੰ ਵਦ ਨੰੂ 
ਟਾਇਰਟ ਦੀ ਫਜਾ ਯੁੱਦੀ ਹਲੁੱ ਚ ੁੁੱ ਟ। 

• ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਨਵਾਉਣ ਦੀ ਫਜਾ ਛਟਾ ਸ਼ਾਲਯ ਰ। ਾਣੀ ਨੰੂ ਹਯਪ ਹੁੱ ਰ ਅਤ ਹਚਏਣ ਵਣ ਅਤ ਹਪਯ 
ਦੁਫਾਯਾ ਾਪ ਏਯਨ ਰਈ ਚਾਰ ੂਏਯ। 

• ਆਣ ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਫੁਯਸ਼ ਏਯਦ ਭੇਂ, ਆਣਾ ਹਚਵਯਾ ਧਣ ਜਾਂ ਸ਼ਲ ਏਯਦ ਭੇਂ ਾਣੀ ਨੰੂ ੁੱਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ 
ਚਰਾ। 

• ਫਯਤਣ ਧਣ ਲਾਰੀ ਭਲ਼ੀਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਾ ਜਦੋਂ ਉਵ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਬਯੀ ਵਲ । ੁੱ ਟ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯਨ ਰਈ “ਰਾਈਟ ਲਾਸ਼” ਫਟਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

• ਲਯਤਨਾਂ ਨੰੂ ਦ ਡੁੱ ਹਫਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਬਯ ਏ – ਇੁੱਏ ਾਫਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਅਤ ਦੂਜ ਹਲੁੱ ਚ ਏਰਯੀਨ ਫਰੀਚ 
ਦੀ ਥੜਹੀ ਹਜਵੀ ਭਾਤਯਾ ਲਾਰ ਾਣੀ ਨਾਰ ਵੁੱਥ ਨਾਰ ਧਲ । 

• ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਾਣੀ ਲਣ ਦੀ ਫਜਾ ਾਣੀ ਨਾਰ ਬਯ ਬਾਂਡ ਹਲਚ ਫਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਾ ਏਯ। 
• ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਨੰੂ ਪਹਯੁੱ ਜ ਹਲੁੱ ਚ ਟਯ ਏਯ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਾਣੀ ਦ ਠੰਡ ਵਣ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯ ਯਵ ਵਲ 

ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਨੰੂ ਨਾ ਚੁੱਰਾ। 
• ਏੁੱਹੜਆਂ ਦੀ ਭਲ਼ੀਨ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਰਾ ਜਦੋਂ ਉਵ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਬਯੀ ਵਲ  ਜਾਂ ਤੁਵਾਡ ਰਡ ਦ ਹਵਾਫ 

ਨਾਰ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱਧਯ ੈੱਟ ਏਯ। 
• ਜ ਾਣੀ ਨੰੂ ਯੀਾਈਏਰ ਏਯਦਾ ਵ ਉ ਲਾਯਏ ਏਾਯ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ । 
• ਜ ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਏਾਯ ਨੰੂ ਐੁਦ ਧਲ, ਤਾਂ ਇੁੱਏ ਫੰਦ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਨ ਜ਼ਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਹਜ ਨੰੂ ਤੁਵਾਡੀ 

ਾਈ ‘ਤ ਇੁੱਏ ਲਧੀਆ ਹਛੜਏਾਅ ਰਈ ਹਲਲਹਥਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
• ਰੜ ਣ ‘ਤ ਵੀ ਆਣ ਰਾਅਨ ਨੰੂ ਾਣੀ ਹਦ ਅਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਾਣੀ ਦਣ ਤੋਂ ਫਚ। 
• ਇੁੱਏ ਬਾਯੀ ਭੀਂਵ ਦ ਵਹਤਆਂ ਤੁੱ ਏ ਾਣੀ ਦੀ ਰੜ ਨੰੂ ਐਤਭ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਵ। ਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ, 

ਰਾਅਨ ਨੰੂ ਵਯ ਵਤ ਹਯਪ ਇੁੱਏ ਇੰਚ ਾਣੀ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
• ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਰ ਉਏਯਨ ਏਵੀ, ਡ ਜਾਂ ਲੁੱਡ ਚ ਨਾਰ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਨਭੀ ਦ ੁੱਧਯ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਏਯ। ਜਏਯ ਹਭੁੱ ਟੀ ਅਜ ਲੀ ਹੁੱ ਰੀ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਾਣੀ ਦਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਨਵੀਂ ਵ। ਜਏਯ ਾਵ ‘ਤ 
ਏਦਭ ਯੁੱਐਣ ਲਰ ਾਣੀ ਲਾ ਤੁਵਾਡ ਯ ਤ ੈਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਅਜ ਾਣੀ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵ। 
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• ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਫਹਚੀ ਨੰੂ ਾਣੀ ਦਣ ਦੀ ਰੜ ਵ, ਤਾਂ ਲਯ ਜਾਂ ਲ਼ਾਭ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹਦ, ਜਦੋਂ ਤਾਭਾਨ 
ਠੰਢਾ ਵਲ। 

• ਇੁੱਏ ਰੰਫ ਸ਼ਨ ਦੀ ਫਜਾ ਏਈ ਛਟ ਸ਼ਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਹਦ, ਤਾਂ ਜ ਤੁਵਾਡਾ ਰਾਅਨ ਨਭੀ ਨੰੂ 
ਹਫਵਤਯ ਢੰ ਨਾਰ ਜਜ਼ਫ ਏਯ ਏ ਅਤ ਾਣੀ ਰਾਅਣ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਨ ਤੋਂ ਫਚ ਏ। 

• ਆਣ ੁੱਡੀਆਂ ਚਰਾਉਂਣ ਲਾਰ ਯਤ ਜਾਂ ਦਰ ਚਰਣ ਲਾਰ ਯਤ ਤੋਂ ੁੱਤ ਅਤ ਵਯ ਭਰਫ ਨੰੂ ਾ 
ਏਯਨ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਧਾਯ ਦੀ ਫਜਾ ਝਾੜ ੂਜਾਂ ਫਰਅਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

• ਹਛੜਏਣ ਲਾਰ ਉਏਯਨ ਜਾਂ ਾਈਾਂ ਨੰੂ ਹਫਨਾਂ ਹਏ ਹਧਆਨ ਦ ਛੁੱ ਡਣ ਤੋਂ ਫਚ। ਇੁੱਏ ਫਾ ਦੀ ਾਈ 
ਹਯਪ ਏੁਝ ੰਹਟਆਂ ਹਲੁੱ ਚ 600 ਰਨ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਾਣੀ ਫਯਫਾਦ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। 

• ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਏ ਹਲੁੱ ਚ, ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਅਤ ਲੁੱਡ ਫੂਟ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਯੁੱ ਐਣ ਰਈ ਰਾਅਨ ਨੰੂ ਭਯਨ ਹਦ।  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fig. 10.4 Food grows where water flows 
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ਾਠ - 11 
ਗ਼ਯਭੀ ਦੀ ਰਮਵਯ 

Heat Wave 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ: - 
► ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਦਾ ਜਐਭ ਟਾਉਣਾ 
► ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਤੋਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ 
► ਵੀਟ ਲਲ ਭੇਂ ਏੀ ਏਯ ਅਤ ਏੀ ਨਾ ਏਯ  
► ਨਟਰਏ (Sunstroke) ਤੋਂ ਰਬਾਹਲਤ ਹਲਅਏਤੀ ਦ ਇਰਾਜ ਰਈ ੁਝਾਅ 
► ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਭੇਂ ਅਨੁਏਰੂਤਾ ਦੀ ਰੜ ਵ 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਹਐਯ ਦ ਯਭੀ ਦ ਭਭ ਦਯਾਨ ਯਭੀ ਦੀ 
ਰਹਵਯ ਲਾਯਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦ 
ਦਫਾਅ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰਣਾਰੀ ਇੁੱਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚਰੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਦ ਜਾਂ ਲੁੱ ਧ ਹਦਨਾਂ ਤੁੱ ਏ ਯਹਵੰਦੀ ਵ। 
ਅਹਜਵ ਉੱਚ-ਦਫਾਅ ਰਣਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ, ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦ 
ਉੱਯਰ ੁੱਧਯਾਂ ਤੋਂ ਵਲਾ ਨੰੂ ਜ਼ਭੀਨ ਲੁੱਰ ਹਐੁੱ ਹਚਆ 
ਜਾਂਦਾ ਵ, ਹਜੁੱ ਥ ਇਵ ੰਏੁਹਚਤ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ 
ਤਾਭਾਨ ਲਧਾਉਂਦਾ ਵ। ਤਾ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ 
ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ, ਹਜ ਨਾਰ 
ਹਫਭਾਯੀਆਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਵੀਟ ਏੜਲੁੱਰ (Heat 
Cramps) ਅਤ ਵੀਟ ਟਰਏ (Heat Stroke) ਵ 
ਏਦ ਵਨ ਇ ਨਾਰ ਭਤ ਲੀ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਵਲਾ ਦ ਤਾਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ, ਭੁੰ ਦਯਾਂ, ਭਭ ਦਾ ਲਤੀਯਾ, ਫਯ, 
ਹਦਆਂ ਅਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਲੀ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦਾ ਵ। 

ਬਾਯਤੀ ਭਭ ਮਲਬਾ (The Indian Meteorological Department) ਨੇ ਵੀਟ ਲੇਲ ਰਈ ਵੇਠ ਮਰਐ ੇਭਾਦੰਡ 
ਮਦਿੱ ਤ ੇਵਨ: 
1. ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਐਤਯ ਦਾ ਲੁੱ ਧ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਤਾਭਾਨ ਭਦਾਨੀ ਐਤਯਾਂ ਰਈ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ 40 ਹਡਯੀ ਰੀਅ 

ਅਤ ਵਾੜੀ ਐਤਯਾਂ ਰਈ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ 30 ਹਡਯੀ ਰੀਅ ਤੁੱ ਏ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਵੀਟ ਲਲ ਨੰੂ 
ਹਲਚਾਯਨ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵ। 

2. ਜਦੋਂ ਲਾਤਹਲਏ ਅਹਧਏਤਭ ਤਾਭਾਨ ਾਧਾਯਨ ਅਹਧਏਤਭ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਫਜਾ 45°C ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਯਹਵੰਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਹਸ਼ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

Fig. 11.1 Heat Waves  Zones  in 

India 
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ਬਾਯਤ ਮਲਿੱ ਚ ਯਭੀ ਦੀਆਂ ਰਮਵਯਾਂ (Heat Waves in india) 
ਬਾਯਤ ਦ ੂਯਫੀ, ਭੁੱਧ ਅਤ ੁੱਛਭੀ ਹਵੁੱ  (ੰਜਾਫ, ਮ.ੂੀ., ਹਫਵਾਯ, ਉੜੀਾ, ਝਾਯਐੰਡ, ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦਾ ਹਲਦਯਬ 
ਐਤਯ, ਭੁੱਧ ਰਦਸ਼ ਅਤ 
ਯਾਜਥਾਨ ਆਹਦ) ਯਭੀ 
ਦੀ ਰਹਵਯ ਤੋਂ ਲਧਯ 
ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 
(Vulnerable) ਵਨ। 
ਯਭੀਆਂ ਦ ਭਭ ਹਲੁੱ ਚ 
ਤਾਭਾਨ 45 ਹਡਯੀ 
ੈਂਟੀਯਡ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਵ ਜਾਂਦਾ 
ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਆਫਾਦੀ ਉੱਤ 
ਭਾੜਾ ਅਯ ੈਂਦਾ ਵ। 
ਯਭੀ ਏਾਯਨ ਹਯ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਵੀ ਨਵੀਂ ੋਂ ਜਾਨਲਯ ਅਤ 
ਫਨਤੀ ਲੀ ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਰਬਾਹਲਤ ਵ ਯਵ ਵਨ। 
ਯਏਾਯ ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ 
ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼, ਲ਼ਰਾਵਏਾਯੀ 
ਅਤ ਾਲਧਾਨੀ ਦ ਉਾਅ 
ਲੀ ਜਾਯੀ ਏਯਦੀ ਵ। ਬਾਯਤੀ 
ਭਭ ਹਲਬਾ (IMD) 
ਭਭ ਦੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਅਤ 
ਹਥਤੀ ਦ ਅਨੁਾਯ 
ਾਲਧਾਨੀ ਉਾਅ ਏਯਨ 
ਰਈ ਫੰਧਤ ਯਾਜ/ਹਜ਼ਰਹ ਨੰੂ ਰਾਵ ਲੀ ਜਾਯੀ ਏਯਦਾ ਵ। 

ਜਐਭ ਟਾਉਣਾ (Risk Mitigation) 
ਯਭੀ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ ਦ ਐਤਯ ਨੰੂ ਵਠ ਹਰਐ ਅਨੁਾਯ  ੁੱ ਟ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ: 
• ਸ਼ ਯੂਆਤੀ ਚੇਤਾਲਨੀ ਰਣਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਯ-ਜੰੀ ਤਾਰਭਰੇ (Early warning system and inter-

agency coordination) ਨ ਡਰ ਜੰੀਆ ਂ ਦੁਆਯਾ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਬਹਲੁੱ ਐਫਾਣੀ ਅਤ ਯਭੀ ਦੀਆਂ 
ਚਤਾਲਨੀਆਂ ਭਫਾਈਰ ਪਨਾਂ 'ਤ ਲੁੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ੰਦਸ਼ਾਂ ਲਜੋਂ ਬਜਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ 

• ਭੈਡੀਏਰ ਅਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ਾਏੀ ਉਾਅ (Medical up-gradation and administrative 
measures) - ਵਤਾਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀਟ ਟਰੀਟਭੈਂਟ ਹਲੰ ਫਣਾ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ ਅਤ ਏੂਰਾਂ, ਦਤਯਾਂ 

Fig. 11.2 Indian Heat Wave 2015 
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ਅਤ ਆਭ ਰਏਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਜਯ ਅਤ ਵਯ ਯਭੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਰਬਾਲ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਯਹਏਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ 
ਇ ਫਾਯ ਇੁੱਏ ਰਾਵ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ 'ਤ ਰਾਹਯਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

• ਜਨਤਏ ਜਾਯੂਏਤਾ ਅਤੇ ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਆਊਟਯੀਚ (Public Awareness and community 
outreach) - ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਯਭੀ ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਏਲੇਂ ਫਚਣਾ ਵ ਇ ਫਾਯ ਜਨਤਏ ਜਾਯੂਏਤਾ 
ੰਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣਾ ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ, ਹਰੰ ਟ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸ਼ਰ ਭੀਡੀਆ ਅਤ IEC ਭੁੱਯੀਆਂ ਯਾਵੀਂ ਏੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

• ੈਯ-ਯਏਾਯੀ ੰਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਲਰ ਾਇਟੀ ੰਥਾਲਾਂ ਦ ੇਨਾਰ ਮਵਮ (Collaboration with 
NGOs and civil society organizations) - ਹਜੁੱ ਥ ਲੀ ਰੜ ਵਲ, ਅਥਾਈ ਆਯਾ ਫਣਾਉਣਾ, 
ਜਨਤਏ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦੀ ਹਡਹਰਲਯੀ ਰਣਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ੁਧਾਯ ਏਯਨਾ ਅਤ ਯੀਯ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ 
ਟਾਉਣ ਰਈ ਵਯ ਨਲੀਨਤਾਏਾਯੀ ਉਾਅ ਰਾ ੂਏੀਤ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। 

• ਰਬਾਲ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯਨਾ (Assessing the impact)- ਵੀਟ ਲਲ ਆਤ ਦ ਜਐਭ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ 
ਮਜਨਾ ਦੀ ਭੀਹਐਆ ਅਤ ਅੁੱਡਟ ਏਯਨ ਰਈ ਪੀਡਫਏ ਨੰੂ ਯਏਾਯੀ ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹਨਮਭਤ 
ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ ਹਲਏਾਸ਼ੀਰ ਹਥਤੀ ਦ ਅਨੁਾਯ ਸ਼ੁਯਆੂਤੀ ਯਏਥਾਭ 
ਮਜਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

ਯਭੀ ਦੀਆਂ ਰਮਵਯਾਂ ਦਾ ਮਵਤ ਤ ੇਰਬਾਲ (Health Impact of Heat Waves) 
ਵੀਟ ਲਲਜ਼ ਦ ਹਵਤ ਤ ਰਬਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਡੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ, ਯਭੀ ਦ ਏੜਲੁੱਰ (cramps), ਯਭੀ ਦੀ 
ਥਏਾਲਟ ਅਤ/ਜਾਂ ਵੀਟ ਟਰਏ (stroke) ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ।  
ਹਚੰਨਹ  ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ ਵਠ ਹਰਐ ਅਨੁਾਯ ਵਨ: 

 ਯਭੀ ਦ ਏੜਲੁੱਰ: ਜ (Edema) ਅਤ ਫਵਸ਼ੀ (syncope) ਦ ਨਾਰ ਆਭ ਤਯ 'ਤ 39°C (ਬਾਲ 
102°F) ਤੁੱ ਏ ਫੁਖ਼ਾਯ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

 ਯਭੀ ਦੀ ਥਏਾਲਟ: ਥਏਾਲਟ, ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability), ਚੁੱਏਯ ਆਉਣ, ਹਯ ਦਯਦ, ਭਤਰੀ, 
ਉਰਟੀਆਂ, ਭਾਸ਼ੀਆ ਂਹਲੁੱ ਚ ਏੜਲੁੱਰ ਅਤ ੀਨਾ ਆਉਣਾ। 

 ਵੀਟ ਟਏ: ਯੀਯ ਦਾ ਤਾਭਾਨ 40 °C (ਬਾਲ 104°F) ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਦ ਨਾਰ ਹਦਰਾਾ 
(Delinum), ਦਯ (Seizures) ਜਾਂ ਏਭਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਇੁੱਏ ੰਬਾਲੀ ਾਤਏ ਹਥਤੀ ਵ। 

ਯਭੀ ਦੀ ਰਮਵਯ ਤੋਂ  ਯਿੱ ਮਐਆ 
(Protection from Heat Wave) 

ਵੀਟਲੇਲ ਦਾ ਰਬਾਲ (Impact of Heatwave)  
ਮਵਤ (Health) 
ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤਾਭਾਨ ਦੀਆਂ ਟਨਾਲਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਹਵਤ 'ਤ ਡੂੰ  - ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਾਤਏ - ਰਬਾਲ ਾਉਂਦੀਆ ਂਵਨ। 
ਤਨ ਹਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਯਭੀ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਣ ਏਾਯਨ ਯਭੀ ਦ ਹਲੁੱ ਚ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਾਧਾ ਯੀਯ ਦੀ 
ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ ਹਨਮੰਹਤਰਤ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਨੰੂ ਟਾਉਂਦਾ ਵ ਅਤ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਹਫਭਾਯੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
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ਯੀਯਏ (Physical) 

 
Fig. 11.3 Physical effects of heatwave  

 
ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਦ ਦਯਾਨ, ਤਣਾਅ, ਹਚੰਤਾ, ਅਤ ਉਦਾੀ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਲਾਧਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਭਾਨਹਏ, 
ਹਲਲਵਾਯਏ, ਅਤ ਫਧਾਤਭਏ ਹਲਏਾਯ ਨੰੂ ਦਾ ਏਯਦਾ ਜਾਂ ਲਧਾ ਏਦਾ ਵ। 

ਭਾਨਮਏ (Mental) 

 

Fig. 11.4 Psychological effects of heatwave 

ਮਲਿੱ ਤੀ ਰਬਾਲ (Financial Impact) 
ਊਯਜਾ (Energy) 
ਤਾਭਾਨ ਲਧਣ ਨਾਰ  ਏੂਹਰੰ ਦੀ ਰੜ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਯਭੀਆਂ ਦ ਹਐਯ ਦਯਾਨ ਅਯ ਏੰਡੀਸ਼ਨਯ, 
ਏੂਰਯਾਂ ਅਤ ੁੱ ਹਐਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਾਯਨ "ਏੂਹਰੰ ਰਡ" ਦ ਨਾਰ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਐਤ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ ਵਣ ਏਾਯਨ ਸ਼ਹਵਯੀ 
ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਭੰ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

 
 
ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤਾਭਾਨ ਭਏਨੀਏਰ ਏੂਹਰੰ ਅਤ ਅਯ ਏੰਡੀਸ਼ਨਯਾਂ ਦੀ ਭੰ ਨੰੂ ਲਧਾ ਹਦੰਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਯ ਦ 
ਤ ਐਯਚ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਐਤ ਲਧ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

Fig. 11.5 Financial effects of heatwave 
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ਯ ਰਈ ਵੀਟਲੇਲ ਦ ੇ ਮਲਯ ਿੱ ਧ ਰਚਏੀਰੇਨ ਦੀਆ ਂ ਯਣਨੀਤੀਆ ਂ (Resilience strategies against 
HEATWAVE for Home) 
ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਹਥਤੀ ਅਤ ਹਡਜ਼ਾਈਨ, ਯਭੀ ਦੀਆਂ ਰਹਵਯਾਂ, ਸ਼ਹਵਯੀ ਤਾ ਟਾੂਆਂ ਅਤ ਥਾਨਏ ਵਲਾ ਰਦੂਸ਼ਣ ਦ 
ਰਬਾਲਾਂ ਨੰੂ ੁਧਾਯ ਏਦ ਵਨ। ਇਭਾਯਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਥਯਭਰ ਆਯਾਭ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ੁੱ ਟ ਊਯਜਾ ਦੀ ਐਤ ਯਾਵੀਂ ਜੀਲਨ 
ਨੰੂ ਅਰੀਅਤ ਹਲੁੱ ਚ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਦ ੂਯਏ ਵਣਾ। 

 
 
 

ਥਾਨ (Place) ਢੰ (Methods) ਤਏਨੀਏਾਂ (Techniques) 

ਠੰਡੀ ਛਿੱ ਤ 

ਫਾਂ/ਥਚ ਏਰੀਹਨੰ, ਰੀਨ ਨੈੈੱਟ, 
ਸ਼ਹਡੰ ਯੂਪ, ੇਂਟ ਰਲਰ, ਯੂਪ ਵੀਟ 
ਇਨੂਰਸ਼ਨ, ਟਾਇਰ ਵਰ ਏੰਏਯੀਟ, 
ਟਾਇਰ ਥਯਭ ਫਰਏਨ ਚਾਈਨਾ ਭਜ਼ਏ, 

ਭਡ ਪੂਏਾ 

ਚੂਨਾ, ਏੰਏਯੀਟ, ਉਰਟਾ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦਾ 
ੜਾ, ਏਟਯਡੂ ਰੀਟਾਈਯੀਨ 
(ਏੀ ਸ਼ੀਟ)। ਭਡੀਪਾਈਡ 
ਹਫਟੂਭਨ, ਰੂਰਜ਼ ਪਾਈਫਯ, ਥਯਭ 
ਏਰੀਟ, ਹਭਟ ਏੂਇੰ ਹਟਭ 

ਠੰਡੀ ਏੰਧ ੇਂਟ ਅਤ ਹਪਹਨਸ਼  
 

 
Fig. 11.7 Resilience strategies against heatwave for home 

 
 
 

Fig. 11.6 Resilience strategies against heatwave for home 



 

 

 86 

ਫਾਂ ਦੀ ਥੈਚ ਅਤੇ ਾਭ ਰੀਲਜ ਯੂਪ ਏਰੀਨ (Bamboo, Thatch & Palm Roof Screen) 

 
Fig. 11.8  

ਰੀਨ ਨੈੈੱਟ ਸ਼ੈਮਡੰ (Green Net Shading) 

 
Fig. 11.9 

ਛਿੱ ਤ ਦੀ ਧ ੰ ਦ ਏੂਮਰੰ (Roof mist cooling) 

 Fig. 11.10 
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ਠੰਡਾ ਛਿੱ ਤ ੇਂਟ (Cool roof paint) 

 
Fig. 11.11 

ਫਿੱ ਜਯੀ ਦੀ ਛਿੱ ਤ (Gravel roof) 

 
Fig. 11.12 

ੰਸ਼ਮਧਤ ਮਫਟੂਭੇਨ ਮਝਿੱਰੀ( Modified Bitumen Membrane) 

 
Fig. 11.13 
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ਥਯਭ ਰਾਮਟਏ ਮਝਿੱਰੀ( Thermoplastic membrane) 

 
 

Fig. 11.14 
 
 
ਵੀਟ ਇਨੂਰੇਸ਼ਨ ਟਾਇਰ( Heat insulation tiles) 

 
 

Fig. 11.15 
 
 
ਐਐਰੇ ਟੈਯਾਏਟਾ/ਏੰਏਯੀਟ ਟਾਇਰ( Hollow Terracotta/ Concrete Tiles) 

 
Fig. 11.16 
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ਉਰਟ ੇਮਭਿੱ ਟੀ ਦ ੇਫਯਤਨ ( Inverted Earthen Pots) 

 
Fig. 11.17 

 
ਮਚਿੱ ਏੜ੍ ਦਾ ਪ ਏਾ (Mud Phuska) 

 
Fig. 11.18 

 
ਥਯਭਏਰੇਟ ਇਨੂਰੇਸ਼ਨ ( Thermocrete Insulation) 

 
Fig. 11.19 
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ਏਟਯੂਡ ਰੀਟਰੀਨ (XPS Sheets) (Extrude Polystyrene)  

 
Fig. 11.20 

 
ੈਰੂਰਜ ਪਾਈਫਯ( Cellulose Fibre) 

 
Fig. 11.21 

ੇਂਟ ਅਤੇ ਮਪਮਨਸ਼ ( Paints and Finishes) 
ੇਂਟ ਅਤ ਏੰਧ ਦ ਹਪਹਨਸ਼ ਦੀ ੂਯਜੀ ਯਭੀ ਅਤ ਭੁਵਯਰੀ ਥਯਭਰ ਹਭਟੈਂ (emittance) ਨੰੂ ਜਜ਼ਫ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ 
ਭਵੁੱ ਤਲਯੂਣ ਬੂਹਭਏਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਏੰਧ ਦਾ ਯੰ ਅਤ ਫਣਤਯ ੂਯਜੀ ਯਭੀ ਦ ਅਯ ਨੰੂ ਟਾ ਏ ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ 
ਟਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

 
Fig. 11.22 Paints and finishes 
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ਨਲੇਂ ਯਾਂ ਰਈ ਠੰਢਏ ਦੀਆ ਂਮਥਤੀਆਂ (Cooling Solutions for New Homes) 
ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਅਤ ਹਥਤੀ  

(Planning & Orientation) 
ਾਈਟ ਯੀਟਂਸ਼ਨ  
(Site orientation) 

ਪਨਟਰਸ਼ਨ ਅਤ ਸ਼ਹਡੰ  
(Fenestrations & shading) 

ਏਯਾ ਵਲਾਦਾਯੀ ਏਯਾ ਸ਼ਹਡੰ ਜੰਤਯ  
(Cross ventilation Exterior shading device) 

ਰੈਂਡਏਹੰ  
(Landscaping) 

ਟਯ ਾਯਡਨ / ਲਯਟੀਏਰ ਾਯਡਨ / ਏਰੀਯ  
(Terrace garden Vertical green/Creepers) 

 
ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਅਤੇ ਮਥਤੀ (Planning & Orientation)  
ੂਯਜੀ ਏਜਯ ਅਤ ਵਲਾ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਦ ਫੰਧ ਹਲੁੱ ਚ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਮਥਤੀ ਇੁੱਏ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਬੂਹਭਏਾ 
ਹਨਬਾਉਂਦੀ ਵ। ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਮਥਤੀ (Orientation) ਇਭਾਯਤ ਦ ਦੁਆਰ ਇੁੱਏ ਯਦਾ ਫਣਾ ਏ ਇਭਾਯਤ ਦ ਯਭੀ 
ਜਜ਼ਫ ਏਯਨ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦੀ ਵ ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਇਭਾਯਤ ਦੀ ਲ਼ੀਤਰਤਾ (Cooling) ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ੁੱ ਟ ਏਯਦੀ 
ਵ। 

 
Fig. 11.23 Planning & orientation 

ਪੈਨਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਮਡੰ (Fenestrations & Shading)  

ਪੈਨਟਰੇਸ਼ਨ ( Fenestrations) 
ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਫਣਾ  ਦਯਲਾਜ਼ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐੁੁੱ ਰਹ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਤਾਂ ਇਭਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਵਲਾ ਦਾ ਉਹਚਤ ਰਲਾਵ 
(Cross Ventilation) ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ ਤ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। ਜਏਯ ਵਲਾ ਇਨਰਟ ਅਤ ਆਊਟਰਟ ਦ ਹਲਚਏਾਯ 
ਰੰਫਾ ਯਤਾ ਤਮ ਏਯਦੀ ਵ ਤਾਂ ਲਧਯ ਏੂਹਰੰ ਰਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 

 
Fig. 11.24 Fenestrations 
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ਫਾਵਯੀ (Exterior) ਸ਼ਹਡੰ ਰਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਈ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਯੀਆਂ ਅਤ ਹਡਜ਼ਾਈਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਜਾ ਏਦ 
ਵਨ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਨਸ਼ਡਜ਼, ਚਾਦਯਾਂ, ਰੂਲਯ, ਫਾਂ ਦ ਯਦ, ਜਾਰੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 
ਲਯਵੈਂਮੰ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਐ ਲਿੱ ਐ ਮਏਭਾਂ (Different types of over hangings) 

 
Fig. 11.25 Different types of over hangings 

ਸ਼ੇਡਜ ਦੀਆ ਂਲਿੱ ਐ ਲਿੱ ਐ ਮਏਭਾਂ (Different types of shades) 

 
Fig.11.26 Different types of shades 

ਮਲੰਡਜ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਐ ਲਿੱ ਐ ਮਏਭਾਂ (Different types of window) 

 
Fig. 11.27 Different types of window shades 

ਰੈਂਡਏੇਮੰ (Landscaping) 
ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਦੀ ਛਾਂ (ਲਾਸ਼ੀਏਯਨ ਦ ਨਾਰ) ਫਾਵਯੀ ਏੰਧਾਂ ਦ ਨੇੜ 
ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ 2°C ਤੋਂ 5°C ਤੁੱ ਏ ਟਾ ਏਦੀ ਵ। 
ਰੈਂਡਏਹੰ ਯਭ ਯੁੁੱ ਤ ਦੀ ਯਭੀ ਦ ਲਾਧ ਤੋਂ ਦੁੱ ਐਣ, ੂਯਫ ਜਾਂ 
ੁੱਛਭ ਲਾਰ ਹਲੰਡਜ਼ ਨੰੂ ਛਾਂ ਦਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ। 
ਛਿੱ ਤ ਲਾਰੇ ਫਾ (Terrace gardens) 
ਟਯ ਾਯਡਨ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਤਾ ਐਣ ਨੰੂ ਟਾਉਂਦ ਵਨ ਅਤ ਇਭਾਯਤ  ਨੰੂ ਯਭੀ ਅਤ ਠੰਡ ਤੋਂ ਫਚਾਉਦ ਵਨ। 
ਉਵ ੂਯਜੀ ਹਏਯਨਾਂ ਨੰੂ ਤੜ ਏ ਛਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦ ਵਨ, ਵਲਾ ਦੀ ੁਣਲੁੱ ਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ੁਧਾਯ ਏਯਦ ਵਨ ਅਤ ਆਰ ਦੁਆਰ 
ਦੀ ਵਲਾ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਏਯਦ ਵਨ। 

Fig. 11.28 Landscaping 
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ਲਯਟੀਏਰ ਰੀਨ ਅਤੇ ਏਰੀਯ (Vertical Green & Creepers)  
ਲਯਟੀਏਰ ਵਯਆਰੀ ਦਾ ਇੁੱਏ ਫਵੁ-ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ (Multi- Functional) ਭੰਤਲ 
(character) ਵ। ਇਵ ਛਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ, ਵਲਾ ਦੀ ੁਣਲੁੱ ਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ੁਧਾਯ 
ਏਯਦਾ ਵ, ਅਤ ਇਭਾਯਤ ਅਤ ਅੰਦਯੂਨੀ ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ 2°C ਤੋਂ 8°C ਤੁੱ ਏ 
ਟਾਉਂਦਾ ਵ। 
 
ਯਰਾ ਅਤੇ ਟਰੇਮਰ ( Pergola & Trellis) 
ਯਰਾ ਨਾ ਹਯ ਇੁੱਏ  ਨੰੂ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏਯਦਾ ਵ ਯ 
ਬ ਤੋਂ ਭਵੁੱਤਲ ੂਯਨ ਉਵ ਯੂਜੀ ਹਏਯਨਾਂ ਹਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ 
ਯਭੀ ਲਧਦੀ ਵ, ਦ ਹੁੱ ਧ ਰਬਾਲ ਨੰੂ ਟਾ ਏ ਉੱਥ ਛਾਂ ਰਦਾਨ 
ਏਯਦ ਵਨ ਅਤ ਯਭੀ ਤੋਂ ਆਯਾਭ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ ਏਯਦਾ ਵ ।  
 
 
ਯਭੀ ਦੀ ਰਮਵਯ ਦ ੇਦਯਾਨ: ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(Heat Wave: Do’s & Don’t’s) 
ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਦ ਦਯਾਨ ਰਬਾਲ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਅਤ ਯਭੀ ਦ ਦਯ (Heat Stroke) ਏਾਯਨ ੰਬੀਯ 
ਹਫਭਾਯੀ ਜਾਂ ਭਤ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ, ਤੁੀਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਉਾਅ ਏਯ ਏਦ ਵ: 

 ਧੁੁੱ  ਹਲਚ, ਐਾ ਏਯਏ ਦੁਹਵਯ 12.00 ਲਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੁਹਵਯ 3.00 ਲਜ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਫਾਵਯ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ 

 ਹਜੰਨੀ ਲਾਯ ੰਬਲ ਵਲ ਅਤ ਬਾਲੇਂ ਹਆ ਨਾ ਲੀ ਵਲ, ਰੜੀਂਦਾ ਾਣੀ ੀ ।  
 ਵਰਏ, ਹਪੁੱ ਏ ਯੰ ਦ, ਹਢੁੱ ਰ ਅਤ ਹਛੁੱ ਦ (porous) ੂਤੀ ਏੁੱੜ ਾ। 
 ਧੁੁੱ  ਹਲਚ ਫਾਵਯ ਜਾਣ ਭੇਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਲਾਰ ਚਸ਼ਭੇਂ, ਛੁੱਤਯੀ / ਟੀ, ਜੁੁੱ ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੁੱਰਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 

ਏਯ। 
 ਜਦੋਂ ਫਾਵਯ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਲ ਤਾਂ ਏਠ ਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚ। ਦੁਹਵਯ 12 ਲਜ ਤੋਂ 3 ਲਜ 

ਤੁੱ ਏ ਫਾਵਯ ਏੰਭ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਚ I 
 ਮਾਤਯਾ ਦਯਾਨ, ੀਣ ਰਈ ਾਣੀ ਆਣ ਨਾਰ ਰ ਏ ਜਾ। 
 ਸ਼ਯਾਫ, ਚਾਵ, ਏਪੀ ਅਤ ਏਾਯਫਨੇਹਟਡ ਾਪਟ ਡਹਯੰਏ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ, ਜ ਯੀਯ ਨੰੂ ਡੀਵਾਈਡਰਟ 

ਏਯਦ ਵਨ। 
 ਵਾਈ ਰਟੀਨ ਲਾਰ ਬਜਨ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ ਅਤ ਫਾੀ ਬਜਨ ਨਾ ਐਾ। 
 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਫਾਵਯ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵ, ਤਾਂ ਟੀ ਜਾਂ ਛੁੱ ਤਯੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਅਤ ਆਣ ਹਯ, ਯਦਨ, 

ਹਚਵਯ ਅਤ ਅੰਾਂ 'ਤ ਹੁੱ ਰਹ  (damp) ਏੁੱੜ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
 ਾਯਏ ਏੀਤ ਲਾਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਜਾਂ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੁੱ ਡ I 
 ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਚੁੱਏਯ ਆਉਣ, ਫੀਭਾਯੀ ਜਾਂ ਫਵਸ਼ੀ ਲਯਾ ਭਹਵੂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਡਾਏਟਯ ਨਾਰ 

ੰਯਏ ਏਯ ।  

Fig. 11.29 Vertical Green  

Fig. 11.30 Pergola & Trellis 
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 .ਆਯ.ੈੱ., ਯਰ ੂ ਹਡਰੰ ਏ ਹਜਲੇਂ ਰੁੱ ੀ, ਤਯਾਨੀ (ਚਾਲਰ ਦਾ ਾਣੀ), ਹਨੰਫੂ ਾਣੀ, ਭੁੱਐਣ ਆਹਦ ਦੀ 
ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਜ ਯੀਯ ਨੰੂ ਭੁੜ ਵਾਈਡਰਟ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦ ਵਨ। 

 ਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਛਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ੀਣ ਰਈ ਬਯੂਯ ਾਣੀ ਹਦ। 
 ਆਣ ਯ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਯੁੱਐ, ਯਾਤ ਦ ਭੇਂ ਵੀ ਯਦ, ਸ਼ਟਯ, ਧੁੁੱ  ਅਤ ਹਐੜਏੀਆ ਂਐਰਹ। 
 ੁੱਐ, ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਅਤ ਠੰਡ ਾਣੀ ਨਾਰ ਲਾਯ-ਲਾਯ ਇਸ਼ਨਾਨ ਏਯ। 

 
ਵੀਟਲੇਲ ਫਾਯ ੇਰਾਵ (Advisiory on Heat Wave) 
ਨੈਸ਼ਨਰ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ ਅਥਾਯਟੀ ਨੇ ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਤੋਂ ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ਅਤ ਏੀ 
ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਇ ਫਾਯ ਡਲਾਈਜ਼ਯੀ ਜਾਯੀ ਏੀਤੀ ਵ। ਉਵ ਵਠ ਹਰਐ ਅਨੁਾਯ ਵਨ: 
 
ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Do’s)  

 ਜਦੋਂ ਲੀ ੰਬਲ ਵਲ ਅਤ ਬਾਲੇਂ ਹਆ ਨਾ ਲੀ ਵਲ , ਰੜੀਂਦਾ ਾਣੀ ੀ । ਇਨਹ ਾਂ ਵਾਰਤਾਂ ਹਲਚ 
ਵਾਈਡਯਹਟਡ ਯਹਵਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। 

 ਏਠ ਯ ਏੰਭਏਾਜ਼ (Strenuous Jobs) ਏਯਨ ਰਈ ਹਦਨ ਦ ਠੰਢ ਭੇਂ ਨੰੂ ਤਮ ਏਯ। 
 ਫਾਵਯੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣ 'ਤ ਆਯਾਭ ਦੀ ਫਾਯੰਫਾਯਤਾ (frequency) ਅਤ ਰੰਫਾਈ 

ਲਧਾ। 
 ਯਬਲਤੀ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ਡਾਏਟਯੀ ਹਥਤੀ ਲਾਰ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਲਾਧੂ ਹਧਆਨ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਜ ਰੜ ਵਲ ਤਾਂ ਛੁੁੱ ਟੀ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
 ਯੁੁੱ ਐ ਰਾਉਣ ਅਤ ਜਾਂ ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱਏ ਹਏ ਛਟ ਦ ਰਾਉਣ ਨਾਰ ਤੁਵਾਡ ਯ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਛਾਂ ਅਤ 

ਠੰਢਏ ਰਦਾਨ ਏਯਏ ਤਹਾ ਅਤ ਵਲਾ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ ਟਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Don’t) 

 ਾਯਏ ਏੀਤ ਲਾਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਜਾਂ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੁੱ ਡ। ਇਵਨਾਂ ਲਾਵਨਾਂ ਦੀ ਧਾਤ ੂਫਾਡੀ 
(Metal Body) ਲਾਵਨਾਂ ਨੰੂ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਯਭ ਏਯ ਹਦੰਦੀ ਵ ਹਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਡੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ 
ਅਤ ਏਈ ਲਾਯ ਭਤ ਲੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

 ਦੁਹਵਯ ਨੰੂ, ਐਾ ਏਯਏ ਦੁਹਵਯ 2.00 ਲਜ ਅਤ 3.00 ਲਜ ਦ ਆ-ਾ ਫਾਵਯ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ 
ਏਯ I 

 ਏਾਰ, ਬਾਯੀ ਜਾਂ ਤੰ ਏੁੱੜ ਨਾ ਾ। ਹਢੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਹਵਨਣ ਦੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ 
ਯੀਯ ਨੰੂ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਾਵ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਹਦੰਦਾ ਵ। 

 ਜਦੋਂ ਫਾਵਯ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਉੱਚਾ ਵਲ ਤਾਂ ਯੀਯਏ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਵਲ। 
 ੀਏ ੰਹਟਆਂ ਦਯਾਨ ਏਾ ਦਾ ਏੰਭ ਨਾ ਏਯ। ਐਾਣਾ ਏਾਉਣ ਲਾਰ ਐਤਯ ਨੰੂ ਵਲਾਦਾਯ ਏਯਨ ਰਈ 

ਦਯਲਾਜ਼ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆ ਂਐਰਹਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। 
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 ਚਾਵ, ਅਰਏਵਰ, ਏਪੀ ਅਤ ਅਯਹਟਡ ਡਹਯੰਏ ਲਯ ੀਣ ਲਾਰ ਦਾਯਥ ਤੁਵਾਡ ਯੀਯ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ 
ਨਾਰ ਡੀਵਾਈਡਰਟ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਇ ਰਈ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ I 

 ਰਟੀਨ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਬਜਨ ਦਾਯਥਾਂ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ ਅਤ ਫਾੀ ਬਜਨ ਐਾਣ ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫਚ। 
 

ਨਟਰਏ ਤੋਂ ਰਬਾਮਲਤ ਮਲਅਏਤੀ ਦ ੇਇਰਾਜ ਰਈ  ਝਾਅ (Tips for treatment of a person affected by 
a sunstroke): 

 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਠੰਢੀ ਥਾਂ, ਛਾਂ ਵਠ ਹਰਟਾ ਹਦ। ਉਨੰੂ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਨਾਰ ੂੰ ਝ / ਯੀਯ ਨੰੂ ਲਾਯ-ਲਾਯ 
ਧਲ। ਹਯ 'ਤ ਾਧਾਯਨ ਤਾਭਾਨ ਦਾ ਾਣੀ ਾ। ਭੁੁੱ ਐ ੁੱਰ ਇਵ ਵ ਹਏ ਯੀਯ ਦ ਤਾਭਾਨ ਨੰੂ 
ਟਾਉਣਾ ਵ। 

 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ .ਆਯ.. ਜਾਂ ਹਨੰਫੂ ਦਾ ਯਫੁੱਤ/ਤਯਨੀ ਜਾਂ ਜ ਲੀ ਯੀਯ ਨੰੂ ਯੀਵਾਈਡਯਟ ਏਯਨ 
ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵ, ੀਣ ਰਈ ਹਦ । 

 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਹਵਤ ਏੇਂਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ਰ ਜਾ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਵਤਾਰ ਹਲੁੱਚ ਬਯਤੀ 
ਵਣ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਹਏਉਂਹਏ ਯਭੀ ਦ ਦਯ ਾਤਏ ਵ ਏਦ ਵਨ। 

ਭਯਜੈਂੀ ਮਏਿੱ ਟ (Emergency Kit) 
 ਾਣੀ ਦੀ ਫਤਰ 
 ਛਤਯੀ/ ਟੀ ਜਾਂ ਏ/ ਹਯ ਢੁੱ ਏਣਾ(Head Cover)  
 ਵੁੱਥ ਤਰੀਆ 
 ੁੱਐੀ 
 ਇਰਏਟਰਰਾਈਟ/ਰੂਏਜ਼/ਯਰ ਯੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ (Oral Rehydration) 

 
ਯਭੀ ਦੀ ਰਮਵਯ ਦਾ ਅਨ ਏੂਰਤਾ (Acclimation to heat wave): ਉਵ ਰਏ ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਹਲੁੱ ਚ ਐਤਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਠੰਡ ਭਾਵਰ ਤੋਂ ਯਭ ਭਾਵਰ ਹਲੁੱ ਚ ਆ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਏ ਯਭੀ ਦੀ ਰਹਵਯ ਦ ਭਭ 
ਦਯਾਨ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਏਈ ਅਹਜਵਾ ਹਲਅਏਤੀ ਤੁਵਾਡ ਹਯਲਾਯ ਨੰੂ ਹਭਰਣ ਆਇਆ ਵਲ। ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਯੀਯ ਯਭੀ ਦ 
ਅਨੁਏੂਰ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਹ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਵਤ ਤੁੱ ਏ ਨਵੀਂ ਹਨੈੱਏਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਅਤ ਫਵੁਤ 
ਾਯਾ ਾਣੀ ੀਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਯਭ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਏਜਯ ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਏੂਰਤਾ ਰਾਤ ਏੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵ। 
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ਾਠ - 12 
ੀਤ ਰਮਵਯ 

Cold Wave 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਦੀ ਭਾਤੀ ਤ , ਤੁੀਂ ਜਾਣ ਏ: - 

►   ੀਤ ਰਹਵਯ ਏੀ ਵ? 
►  ੀਤ ਰਹਵਯ ਦ ਨੁਏਾਨ 
►  ਪਰਟਫਾਈਟ (Frost Bite) ਅਤ ਡੀ ਏਰਡ ਇੰਜਯੀਜ਼ (Deep Cold Injuries) ਦ ਰੁੱ ਛਣ। 
►  ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
► ਵਾਈਥਯਭੀਆ (Hypothermia) ਅਤ ਪਯਟਫਾਈਟ (Frost Bite) ਦਾ ਵਤਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ 

ਹਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ । 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):   
ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਇੁੱਏ ਹਏਭ ਦਾ ਭਭੀ 
ਲਯਤਾਯਾ ਵ ਜ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਐ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ, 
ਵਲਾ ਦ ਠੰਡ ਵਣ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇਵ 
ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡ ਭਭ ਦੀ ਰੰਭੀ 
ਹਭਆਦ ਲੀ ਵ ਏਦੀ ਵ ਜ ਤਜ਼ ਵਲਾਲਾਂ 
ਦ ਨਾਰ ਵ ਏਦੀ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਫਵੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਠੰਡ ਰੁੱ ਦੀ ਵ, ਅਤ ਭਭ 
ਅਰ ਤੋਂ ਲੀ ਲੁੱ ਧ ਠੰਡਾ ਰੁੱ ਦਾ ਵ। ਇਵ 
ਹਏ ਐਾ ਐਤਯ ਦ ਤ ਤਾਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ 
ਹਯਾਲਟ ਦੁਆਯਾ ਦਯਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ  
ਅਤ ਇ ਦਾ ਰਬਾਲ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਆਫਾਦੀ, 
ਪਰਾਂ ਅਤ ਲਾਲਾਂ 'ਤ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
ਉੱਤਯੀ ਬਾਯਤ ਦ ਭਦਾਨੀ ਐਤਯ ਵਯ ਾਰ ਯਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਮਹਭਤ ਤਯ 'ਤ ਠੰਡ ਹਦਨਾਂ ਅਤ ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯਾਂ ਦੀ 
ਹਥਤੀ ਦਾ ਅਨੁਬਲ ਏਯਦ ਵਨ। ਇਵ ੰਬੀਯ ਭਭੀ ਲਯਤਾਯਾ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਜਾਨ-ਭਾਰ ਅਤ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 
ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। 

ਸ਼ੀਤ ਰਮਵਯ ਦਾ ਤਾਭਾਨ (Cold Wave temperatures):  
ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਉਦੋਂ ਰਚਹਰਤ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਹਏ ਭਦਾਨੀ ਐਤਯ ਦਾ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਤਾਭਾਨ 10 ਹਡਯੀ ਰੀਅ 
ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਅਤ ਹਏ ਵਾੜੀ ਐਤਯ ਦਾ 0 ਹਡਯੀ ਰੀਅ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  

 Translated from English to Punjabi - www.onlinedoctranslator.com 

Fig. 12.1 Cold Wave 

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
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1) ਸ਼ੀਤ ਰਮਵਯਾਂ ਦਾ ਉਤਥਾਨ (Development of cold waves): ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਉਦੋਂ ਫਣਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਲੁੱਡੀ 
ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ਠੰਡੀ ਵਲਾ ਇੁੱਏ ਐਤਯ ਤੋਂ ਦੂਜ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਖ਼ਰ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਉੱਠੀ ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਫਵੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਲਾ ਦ ਨਾਰ ਲੀ ਆ ਏਦੀ ਵ। ਇ ਹਏਭ ਦ ਲਯਤਾਯ ਨੰੂ ਯਦੀਆਂ ਦਾ ਤੂਪਾਨ (Winter Storm) 
ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

 
Fig. 12.2 Cold wave 

 
2) ਰਬਾਲ (Effects): ਵਾਈਥਯਭੀਆ ਅਤ ਪਰਟਫਾਈਟ, ਫਵਤੁ ਹਜ਼ਆਦਾ ਅਤ ਐਾ ਏਯਏ ਅਚਾਨਏ ਣ ਲਾਰੀ 

ਠੰਡ ਦ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦ ਵ। ਇ ਹਥਤੀ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਹਟਸ਼ ੂਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਜਾਂ ਲ਼ਯੀਹਯਏ ਅੰ ਰ ਵ ਏਦ ਵਨ, 
ਹਜਦਾ ਡਾਏਟਯੀ ਇਾਜ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ । 
ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਸ਼ੂਆਂ ਅਤ ਜੰਰੀ ਜੀਲਾਂ ਦੀ ਭਤ ਅਤ ਠੇ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਦ 
ਨਾਰ ਬਾਯੀ ਅਤ ਰਾਤਾਯ ਫਯ ੈਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਚਯਣ ਲਾਰ ਜਾਨਲਯ ੂਯਾ ਬਜਨ ਨ ਹਭਰਣ ਏਾਯਨ ਬੁੁੱ ਐਭਯੀ 
ਜਾਂ ਵਾਈਥਯਭੀਆ ਨਾਰ ਭਯ ਏਦ ਵਨ। 

3) ਸ਼ੀਤ ਰਮਵਯ ਏਾਯਨ ਨ ਏਾਨ (Injury due to cold weather): ਜਦੋਂ ਹਏ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਠੰਡ ਤਾਭਾਨ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਇਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਯੀਯ ਦ ਤਾਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਏਭੀ ਵ ਏਦੀ 
ਵ, ਅਤ ਇ ਤਯਹਾਂ ਠੰਡ ਦ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਫੀਭਾਯੀਆਂ ਦਾ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 
 ਪਰਟਫਾਈਟ (Frostbite) 
 ਠੰਡ ਦੀ ਹਨ (Frost nip) 
 ਹਚਰਫਰਨ (Chilblains) 
 ਵਾਈਥਯਭੀਆ (Hypothermia) 

ਵਯ ਰਾਰੇ ਨ ਏਾਨ (Allied injuries): 
- ਡੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ (Dehydration) 
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- ਫਯ ਦਾ ਅੰਨਹ ਾਨ (Snow Blindness) 
ਫਵ ਤ ਮਜਆਦਾ ਠੰਢ ਦੇ ੰਯਏ ਮਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਰ ਭ ਿੱ ਐ ਤਯ ‘ਤੇ ਦ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਏੀਪਾਂ ਵ ਏਦੀਆ ਂਵਨ: 
(Exposure to exercise cold can cause mainly two types of emergencies) 

 
Fig. 12.3 Hypothermia Warning Signs 

i. ਵਾਈਥਯਭੀਆ:(Hypothermia) 
 ਵਰਏਾ(Mild) ਵਾਈਥਯਹਭਆ 
 ੰਬੀਯ(Severe) ਵਾਈਥਯਹਭਆ 

ਵਰਏਾ ਵਾਈਥਯਮਭਆ (Mild Hypothermia): 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Sysptoms): 

 ਅੁੱਐ ਦੀ ੁਤਰੀ ੁਤ ਵਣਾ (Sluggish pupils) 
 ਫਏਾਫ ੂਏੰਫਣੀ (Uncontrollable shivering) 
 ਠੰਢ ਰੁੱ ਣੀ (Chills) 
 ੁਤੀ (Drowsiness) 
 ਨਜ਼ਯ ਦਾ ਨੁਏਾਨ (Loss of Vision) 
 ਤਜ਼ ਾਵ ਅਤ ਵਰੀ ਨਫਜ਼ (Rapid breathing, slow pulse) 

ੰਬੀਯ ਵਾਈਥਯਮਭਆ (Severe Hypothermia): 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Symptoms): 

 ਖ਼ਤ ਹਯ (Rigid Extremities) 
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 ਫਵੁਤ ਵਰੀ ਾਵ ਰਣਾ 
 ਅਹਏਹਯਆਲ਼ੀਰਤਾ  
 ਫਵੁਤ ਵੀ ਵਰੀ ਰ ਯਟ 
 ਏੰਫਣਨ ਵਣਾ  
 ਹਥਯ ਅਤ ਹਲਹਤਰਤ ਅੁੱਐ ਦੀ ੁਤਰੀ (Fixed and Dilated Pupils) 

 
ਵਾਈਥਯਭੀਆ ਦ ੇਬ ਤੋਂ ੰਬੀਯ ਨਤੀਜੇ 

ਅੰ ਰਬਾਲ 
ਹਦਭਾ ਹਫੜੀ ਵਈ ਚਤਨਾ, ਨੀਆ (Apnea), ਏਭਾ (Coma) 
ਹਦਰ ਯੀਥਭੀਆ (Arhythmias), ਨਫਜ਼ ਯਹਵਤ,  
ਪਪੜ Aspiration Pneumonia, Adult Respiratory Distress Syndrome  
ੁਯਦ ਅਏੂਟ ਯੀਨਰ ਪਰਮਯ (Acute Renal Failure) 
ਅੰਤੜੀਆਂ ਜੀਆਈ ਐੂਨ ਹਨਏਰਣਾ (GI Bleeding) 
ਐੂਨ Disseminated Intravascular Coagulation 

 
 ਵਾਈਥਯਭੀਆ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre hospital treatment for Hypothermia):  

ਰਟਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ, ਭਏ ਨੰੂ ੰਬਾਰ ਅਤ ਈਭ ਨੰੂ ਚਏ ਏਯ : 
 ਰਬਾਹਲਤ ਹਲਅਏਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਯਆੂਤੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ ਯੀਯਏ 

ਭੁਆਇਨਾ ਏਯ।  
 ਐੁੁੱ ਰਹੀ ਾਵ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐ ਅਤ ਰੜ ਣ 'ਤ ਆਏੀਜਨ 

ਚੜਾ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਠੰਡ ਲਾਤਾਲਯਣ ਤੋਂ ਵਟਾ। 
 ਹਏ ਲੀ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਵਟਾ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਏੰਫਰ ਨਾਰ 

ਢੁੱ ਏ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ੁੁੱ ਏਾ ਯੁੱਐ। 
 ਜਏਯ ਭਯੀਜ਼ ੁਚਤ ਵ, ਤਾਂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਯਭ ਤਯਰ ਦਾਯਥ (ਨਾਨ ਟੀਭਰੂੈਂਟ) ਹਦ।  
 ਭਵੁੱਤਲਯੂਣ ੰਏਤਾਂ ਦਾ ਹਨਯੰਤਯ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ। 

 
ii. ਪਰਟਫਾਈਟ ਜਾਂ ਆਭ ਜ ਏਾਭ ਦੀ ਤਏਰੀਫ਼ (Frostbite or local cold injuries): 
ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਯਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਰਾਂ ਦ ਹਯ (Toes), ਵੁੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਰਾਂ, ਹਚਵਯ, ਨੁੱ ਏ ਅਤ ਏੰਨਾਂ ਨੰੂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਯਾ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
 

Fig. 12.4 Hypothemia wrap 
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ਪਰਟਫਾਈਟ ਜਾਂ ਆਭ ਜ ਏਾਭ ਦੀ ਤਏਰੀਫ਼ (Frostbite or local cold injuries): 

 
 
 
ਪਰਟਫਾਈਟ ਅਤੇ ਡੀ ਏਰਡ ਤਏਰੀਫ਼ਾਂ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ: 
(Pre hospital treatment for Frostbite and deep cold injuries): 

ਮੂਨੀਲਯਰ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ, ਭਏ ਨੰੂ ੰਬਾਰ ਅਤ ਈਭ ਨੰੂ ਚਏ ਏਯ ।  
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਠੰਡ ਲਾਤਾਲਯਣ ਤੋਂ ਵਟਾ।  
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਜੰਭ ਵ ਅੰ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹਦ। 
 ਜੰਭ ਵ ਐਤਯ ਨੰੂ ਭੁੜ ਜੰਭਣ ਅਤ ਵਯ ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ ਤੋਂ ਫਚਾ।  
 ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਨੰੂ ੁਏਾ ਅਤ ਾ ੁੱਟੀ ਰਾ।  
 ਜਏਯ ਉਂਰਾਂ ਰਬਾਹਲਤ ਵਨ ਤਾਂ ਇਵਨਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਡਯਹੰ ਯੁੱਐ । 
 ਜ ਪਰਟਫਾਈਟ ਤਵੀ (Superficial) ਵ, ਤਾਂ ਢੁੱ ਏ ਅਤ ਯਭ ਏਯ।  
 ਜਏਯ ਡੂੰ ੀ ਵਲ, ਤਾਂ ੁੁੱ ਏੀ  ਅਤ ਹਏਟਾਣ ੂਯਹਵਤ ਡਯਹੰ ਰਾ। 

 
ਠੰਡ ਦੇ ਫਾਅਦਰੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਮਵਯੀ ਤਏਰੀਫ਼ (Late or Deep Cold Injury): 
ਠੰਡ ਦੀ ਤਏਰੀ ਦ ਫਾਅਦ ਦ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡ ਦ ਫਾਅਦਰੀ ਜਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਹਵਯੀ ਤਏਰੀ (Late or Deep Cold 
Injury) ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ, ਚਭੜੀ ਫਵੁਤ ਭਭੀ (Waxy) ਅਤ ਛਵਣ ਤ ਹਚਏਣ ਲਾਰੀ ਵ ਏਦੀ 
ਵ। ਜਏਯ ਜੰਭਣਾ ਜਾਯੀ ਯਹਵੰਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਦੀ ਚਭੜੀ ਧੁੱਫਾਦਾਯ (Mottled and Blotchy) ਫਣ ਜਾਂਦੀ 
ਵ ਅਤ ਅੰਤ ਹਲੁੱ ਚ, ਐਤਯ ੁੁੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਛਾਰ ਅਤ ਹਚੁੱ ਟਾ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Symptoms): 

 ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚਭੜੀ ਦੀ ਤਵ ਜੰਭੀ ਵਈ ਭਹਵੂ ਏਯੀ ਅਤ ਤਵ ਦ ਵਠਾਂ ਚਭੜੀ ਦੀਆਂ 
ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਛਵਣਾ ਐਾ ਭਹਵੂ ਵਲਾ। 

 ਚਭੜੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵਰਾਂ ਹਚੁੱ ਟ (White), ਪਯ ਰਟੀ ੀਰਾ (Greyish Yellow) ਅਤ ਅੰਤ ਹਲੁੱ ਚ ਰਟੀ 
ਨੀਰਾ (Greyish Blue) ਯੰ ਦ ਧੁੱ ਫ (ਦਾ) ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦ ਵਨ। 

 

Fig. 12.5 Frostbite or local cold injuries 
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Fig. 12.6 Frostbite 

 
4) ਠੰਡੇ ਭਭ ਮਲਿੱ ਚ ਤਏਰੀਫ਼ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ  ਝਾਅ (Injury due to cold weather): 

ਯੀਯ ਦੀ ਯਭੀ ਨੰੂ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ ਦ ਹਧਾਂਤ: 
 ਯੀਯ ਨੰੂ ਲਾਯ-ਲਾਯ ਤਾਭਾਨ ਦ ਝਟਏ ਮਾਨੀ ਗ਼ਯਭ ਯਦ ਨ ਏਯ।  
 ਹਯ ਅਤ ਯਦਨ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਏ ਤੁੀਂ, ਯੀਯ ਦੀ 80% ਯਭੀ ਫਚਾ ਏ I  
 ਯੀਯ ਦੀ ਨਭੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਹੰਥਹਟਏ ਯਸ਼ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ।  
 ਠੰਡ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦਯ ਤੁੱ ਏ ਹਥਯ ਨਾ ਯਵ।  
 ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਠੰਡ ਹਲੁੱ ਚ ਫਾਵਯ ਜਾਣਾ ਲ ਤਾਂ ਹਏ ਆਯਾਭ ਾਵ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਯੁਏ। 

 
5) ਠੰਡੇ ਭਭ ਰਈ ਫਚਾਲ ਮਏਿੱ ਟ (Survival Kit):  

ਾਣੀ ਯਧੀ ਭਾਹਚ (Waterproof Matches) ਅਤ ਪਾਇਯ 
ਟਾਯਟਯ (ਹਜ  ਲੇਂ ਹਏ ਭਭਫੁੱ ਤੀ, ਭਨੀਸ਼ੀਅਭ ਭਚ, ਰਾਈਟਯ)। 
 ਹਨਰ ਮੰਤਯ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਟਾਯਚ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਅਤ ੀਟੀ). 
 ਰਸ਼ਯ ੁੱਟੀ, ਠੰਡ ਭਭ ਦ ਹਰ ਫਾਭ, ਧੁੁੱ  ਲਾਰੀ ਨਏ 

(Sunglasses), 
 ਏੰਾ 
 ਫਵੁਭੰਤਲੀ ਚਾਏੂ 
 ਾਣੀ ਗ਼ਯਭ ਏਯਨ ਰਈ ਧਾਤੂ ਦਾ ਏੰਟਨਯ  
 ਛਟੀ ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਚ ਊਯਜਾ ਬਜਨ  
 ਪੁਆਇਰ ਯਲਾਈਲਰ ਏੰਫਰ । 

 

Fig. 12.7 Survival kit 
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6) ਤ ਯੰਤ ਦੇਐਬਾਰ (Immediate Care):  
 ਬ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ੀੜਤ ਨੰੂ ਯਭ ਏੰਫਰਾਂ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ। ੀੜਤ 

ਨੰੂ ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਹਰਜਾ ਏ ਏਭਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀਟਯ ਰਾਉਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  

 ਗ਼ਯਭ ਤਯਰ ਦਾਯਥ ਹਜਲੇਂ ਤਯੀ (Broth), ੂ ਅਤ ਯ-
ਅਰਏਵਰ ਲਾਰ ੀਣ ਲਾਰ ਦਾਯਥ ਜ਼ਯੂਯ ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  

 ੀੜਤਾਂ ਦ ਯਾਂ ਨੰੂ ਏ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਬ ਹਦ। ਯਭ 
ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੀ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ।  

 ਏਭੀਏਰ ਵੀਟ ਏ ੀੜਤ ਦੀ ਯਦਨ ਅਤ ਏੁੱਛਾਂ 'ਤ 
ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ।  

 ੀੜਤ ਨੰੂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਯਭ ਏਯ ਹਏਉਂਹਏ ਜਰਦੀ ਨਾਰ ਯਭ 
ਵਣ ਨਾਰ ਹਦਰ ਦੀਆਂ ੰਬੀਯ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ।  

 ਜ ੀੜਤ ਦੀ ਵਾਤ ਹਲੁੱ ਚ ੁਧਾਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਾਤਏਾਰ ਡਾਏਟਯੀ ਲਾਲਾਂ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯ।  
7) ਸ਼ੀਤ ਰਮਵਯ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਰਈ ਮਤਆਯੀ (Preparation for cold wave): 

 ਰਏ ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਲ਼ੁਯੂ ਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਾਣੀ, ਬਜਨ ਅਤ ਵਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਟਯ ਏਯ ਏਦ ਵਨ।  
 ਹਜਵੜੀਆਂ ਰਾਂ ਦੀ ਰਤੀਯਧਏ ਤਾਏਤ ੁੱ ਟ ਵ (Vulnerablity), ਉਨਹ ਾਂ 'ਤ ਾਣੀ ਦਾ ਹਛੜਏਾਅ ਏੀਤਾ ਜਾ 

ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਹਲਧੀ ਹਦਆਂ ਨੰੂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਦੀ ਵ। 
 ਠੰਡ ਤੋਂ ਫਚਾਲ ਦ ਧੂੰ  ਂਲਾਰ ਮੰਤਯ (Smudge Pots) ਲਯਤ ਜਾ ਏਦ ਵਨ।  
 ਵਤਾਰ ਸ਼ੀਤ ਰਹਵਯ ਤੋਂ ਰਬਾਹਲਤ ੀੜਤਾਂ ਦ ਦਾਐਰ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 
 ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਯਭ ਭਹਵੂ ਏਯਾਉਨ ਉਵ ਏੁੱੜ ਾ।  
 ਜ ਫਾਵਯ ਜਾ ਯਵ ਵ ਤਾਂ ਏੁੱੜ ਯਤਾਂ  ਹਲੁੱ ਚ ਾ ।  
 ਅੁੱ ਲਾਰੀਆ ਂਥਾਲਾਂ ਰਈ ਰੁੱ ਏੜ, ਭਭਫੁੱ ਤੀਆਂ, ਪਰਸ਼ਰਾਈਟਾਂ, ਯਟਫਰ ਈਧਂਨ ਅਤ ਭਾਹਚ ਟਯ ਏਯ। 

 

 

 

 

  

 Translated from English to Punjabi - www.onlinedoctranslator.com 

Fig. 12.8 Immediate care 

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 

 

 103 

ਾਠ - 13 
ਭੂਰ ਬਾਰ ਅਤ ੇਫਚਾਅ 

Basic Search and Rescue 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ: - 
►       ਢਾਂਚਾ ਢਹਵਣ ਦ ਏਾਯਨ 

    ►      ਬਾਰ ਅਤ ਤਾ ਰਾਉਣਾ  

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਏਰਡ ਟਰਏਚਯ ਯਚ ਡਂ ਯਹਏਉ (CSSR) ਇੁੱਏ ਉਵ ਰਣਾਰੀ ਵ ਜ ਹਏ ਭਜ਼ਫੂਤ ਅਤ ਯ-ਭਜਫੂਤ 
ਫਣਤਯ ਜਾਂ ਏੰਏਯੀਟ ਦ ਏਾਯਨ ਢਾਂਚਾ ਢਹਵਣ ਦੀਆਂ ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਬਾਰ, ਫਚਾਉਣ, ਅਤ ਫਚਾਅ ਏਾਯਜਾਂ 
ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਵ। 

ਢਾਂਚਾ ਢਮਵਣ ਦ ੇਆਭ ਏਾਯਨ (Common causes of Structural Collapse): 
 ਜ਼ਭੀਨੀ ਅਹਥਯਤਾ (ਹਭੁੱ ਟੀ ਹਐਏਣਾ ਅਤ 

ਧਨਾ)। 
  ਅੁੱ ਦੁਯਟਨਾ I  
 ਲਾਵਨਾਂ ਦਾ ਰਬਾਲ I 
 ਢਾਂਚ ਦੀਆਂ ਐਾਭੀਆਂ (ਹਭਆਦ ਭੁੱਯੀ, 

ਤਯੀਏਾ ਅਤ ਹਡਜ਼ਾਈਨ) 
 ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਯਾਫ ਭਭ (ਭੀਂਵ, ਵੜਹ ਦਾ 

ਾਣੀ, ਫਯ ਇਏੁੱਠਾ ਵਣਾ, ਤੂਾਨ ਅਤ 
ਵਨੇਯੀ)। 

 ਧਭਾਏ (ਫੰਫ, ਟਾਐ ਆਹਦ)। 
 ਬੂਚਾਰ / ਜਲਾਰਾਭਐੁੀ (ਲੁੱ ਧ ਜਲਾਰਾਭੁਐੀ ੁਆਵ (ash) ਜਭਹਾਂ ਵਣਾ) 

ਬਾਰ ਅਤੇ ਤਾ ਰਾਉਣਾ (Search and Locate): 
ਤਏਨੀਏਾਂ ਅਤ ਹਲਧੀਆਂ ਦਾ ਇੁੱਏ ਭੂਵ ਹਜ ਦੁਆਯਾ ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਚ ਦ ਅੰਦਯ ਹਏ ਐਾਰੀ ਥਾਂ(void space) 
ਹਲੁੱ ਚ ਜੀਲਨ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਦਾ ਤਾ ਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਅਰ ਹਲਲਵਾਯਏ ਬਾਰ ਦ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਫੁਹਨਆਦੀ ਉਏਯਣ: 

 ਹਨੈੱਜੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਏਯਨ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ ਏਅਯ ਹਏੁੱ ਟ ਦਾ ੂਯਾ ੈੱਟ। 
 ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 12 ੰਹਟਆਂ ਰਈ ਹਫਨਾਂ ਹਏ ਹਨਜੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਦ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਰਾਈ; 

  ੀਣ ਲਾਰਾ ਾਣੀ 

Fig. 13.1 Structural Collapse 
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  ਬਜਨ 
  ਮ ਏੁੱੜ 

 ਫੁਹਨਆਦੀ ੰਦ (Tool) 
 ਜਏਯ ਉਰਫਧ ਵਲ ਯਟਫਰ ਯਡੀ (ਲਾਏੀ - ਟਾਏੀ) । 
 ਹਫਰਹਡੰ ਅਤ ਏੰਭ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਦਯਲ਼ਾਉਣ ਰਈ ਰਾਈ 

 ੇਂਟ 
 ਚਾਏ  
 ਝੰਡ  
 ਏਨ  
 ੀਨ ਟਾਂ/ ਹਨਸ਼ਾਨਦਵੀ  

 ਚਤਾਲਨੀ (alert) ਉਏਯਣ 
 ਬਾਰ ਅਤ ਦਐਣ ਰਈ  

 ਦੂਯਫੀਨ 
 ਪਟ ਏਭਯਾ 
 ਪਰਸ਼ਰਾਈਟ  

 ਡਾਇਯਾਭ, ਨਹਰ, ਏਰਯ ੈੱਨ, ਏਹਰੁੱ ਫਯਡ । 
 ਤਏਨੀਏੀ ਐਜ ਉਏਯਨ। 
 ਵਯ ਲਾਧੂ ਭੁੱਯੀ 

 ਐਤਯਨਾਏ ਭੁੱਯੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਾਈਡ 
ਐਜ ਅਤੇ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਏਦਭ (Steps for searching and locating): 

1. ਉਰਫਧ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ੰਏਰਨ ਅਤ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯ। 
2. ਏਨ(Cones) ਅਤ ਭਾਯਹਏੰ/ੀਨ ਟਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਐਤਯ ਨੰੂ ਭਾਯਏ ਏਯਏ ਐਤਯ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 

ਏਯ।  
3. ਹਥਯਤਾ ਰਈ ਢਾਂਚ ਦਾ ਭੁਆਇਨਾ ਅਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ ਅਤ ਭਰਫ ਦ ਅੰਦਯ ਪ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰ ਏਯ।  
4. ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਆਾਨ ਵੁੰ ਚ ਲਾਰੀ ਤਹਾ ਤ ਵੁੰ ਚਾ।  
5. ਢਾਂਚ ਦਾ ਇੁੱਏ ਹਚੁੱ ਤਯ ਫਣਾ।  
6. ਬਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਐਤਯ ਚੁਣ।  
7. ਇੁੱਏ ਬਾਰ ਦੀ ਹਲਧੀ ਚੁਣ।  
8. ਉਰਫਧ ਾਧਨਾਂ ਅਤ ਉਏਯਨਾਂ ਨਾਰ ੰਬਾਲੀ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਅਤ ਹਥਤੀ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਏਯ।  
9. ੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਉਯੰਤ ਤੁਯੰਤ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ। 
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ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਮਲਧੀਆ ਂ(Search Modalities) 
ਤ ਯੰਤ ਬਾਰ (Hasty Search): ਇ ਹਏਭ ਦੀ ਐਜ ਫਵੁਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਤਹਾ ਜਾਂ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਵੁੰ ਚਮ ਐਾਰੀ 
ਥਾਂਲਾਂ 'ਤ ਫਚ ਵ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਜਰਦੀ ਐਜ ਵਠ ਹਰਐ ਅਨੁਾਯ 
ਵੁੰ ਦੀ ਵ: 

 ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਬਾਰ I 
 ਭਏ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ (ਇਏੁੱਠੀ ਏੀਤੀ ਈ ਜਾਣਏਾਯੀ ਫਚਾਅ ਰਈ ਵਾਇਏ ਵੁੰ ਦੀ ਵ)।  
 ਅਣਾਈ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਹਨਏਾੀ ਰਹਏਹਯਆ ਦ ਫੰਧ ਹਲੁੱ ਚ ਤਯਜੀਵਾਂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ।  

ਮਲਆਏ / ਮਯਿੱ ਡ ਬਾਰ (Extensive/Grid Search): 
ਇ ਹਏਭ ਦੀ ਐਜ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਥਤੀ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਰਈ ਫਵੁਤ ਹਲਧੀਤ/ਤਏਨੀਏੀ ਢੰ ਨਾਰ ਏੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇੁੱਏ ਹਲਆਏ ਜਾਂ ਹਯੁੱ ਡ ਐਜ ਵਠ ਹਰਐ ਅਨੁਾਯ ਵੁੰ ਦੀ ਵ: 

 ਇੁੱਏ ੂਯੀ ਮਜਨਾਫੁੱ ਧ ਐਜ I 
 ਹਯਡੰਡੈਂੀ ਜਾਂਚਾਂ।  
 ਹਲਏਰਹਏ ਐਜ ਯਤਾਂ ਅਤ ਤਯੀਹਏਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੰਦਾ ਵ। 

ਐਜ ਮਲਧੀਆਂ (Search Methods) 
ਅਰ ਮਲਲਵਾਯਏ ਬਾਰ (Physical Search): 
ਅਰ ਹਲਲਵਾਯਏ ਬਾਰ ਏਾਯਜਾਂ ਰਈ ਭਹਵੰ ਉਏਯਣਾਂ ਅਤ ਹਲਰੁੱ ਐਣ ਜਾਂ ਭਾਵਯਾਂ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ੋਂ 
ਹਯਪ ੂਝ ਅਤ ਥਾਹਤ ਰਹਏਹਯਆਲਾਂ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵI 
 
ਅਰ ਫ ਮਨਆਦੀ ਬਾਰ (Physical Void Search): 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਟਨਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਭਾਵਯ ਫਚਾਅ ਟੀਭਾਂ ਵੁੰ ਚਦੀਆਂ ਵਨ, ਫੁਹਨਆਦੀ ਯੀਯਏ ਐਜ 
ੁਆਂਢੀਆਂ, ਯਾਵੀਯਾਂ ਜਾਂ ਹਵਰਾਂ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆ ਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਹਐਰਾਈ ਰਾਤ 
"ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ" ਥਾਨਏ ਯਤਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਇ ਹਏਭ ਦੀ ਐਜ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਏ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
ਅਰ ਫ ਮਨਆਦੀ ਬਾਰ ਦ ੇਪਾਇਦ ੇ(Advantage of Physical Void Search): 

 ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਯਤ। 
 ਲੁੱਡ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਏਲਯ ਏਯਨ ਦ ਭਯੁੱਥ।  
 ਭਾਹਵਯਾਂ ਜਾਂ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਤਏਨੀਏੀ ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵ I ਭਦਦ ਰਈ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ 

ਜਰਦੀ ਹਐਰਾਈ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
 ਹਲਜ਼ਅੂਰ ਹਦਰਸ਼ਟੀ, ੀੜਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਟਏਾਣਾ, ਹਥਤੀ (position) ਅਤ ਵਾਰਤਾਂ ਫਾਯ ਦੁੱ ਦੀ ਵ। 
 ਵੀ ਬਾਰ ਰਈ ਏੰਡਯੀ ਤਦੀਏ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ।  

ਅਰ ਫ ਮਨਆਦੀ ਬਾਰ ਦ ੇਨ ਏਾਨ (Disadvantage Physical Void Search): 
 ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਯਪ ਤਹਾ ਅਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਵੁੰ ਚਮ ੀੜਤਾਂ ਦੀ  ਵੀ ਬਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ।  
 ਇਵ ਐਜ ਹਯਪ ਹਦਨ ਦ ਰਏਾਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ  ਵੁੰ ਦੀ ਵ।  
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 ਰੜੀਂਦ ਨੇੜਤਾ ਐਜ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਰਈ ਐਤਯਨਾਏ ਵ ਏਦੀ ਵ।  
 ਇ ਐਜ ਨਾਰ ਾਯ ੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤਾ ਨਵੀਂ ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ।  

 
 
 
Possible location of void spaces in typical collapse patterns   

 
Fig. 13.2 Collapse Pattern 

 
ਵੇਮਰੰ ਐਜ ਮਲਧੀ (Hailing Search Method Procedure) 
 
ੜੀ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਂ ੜੀ ਦੀ ਉਰਟ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਚ ਦ ਦੁਆਰ ੁੰ ਭਦ ਵ, ਵਯਏ ਐਜਏਯਤਾ 
ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਇੁੱਏ ਭਾਪਨ ਨਾਰ ਆਲਾਜ਼ ਏਯਦਾ ਵ।  
 
“ਜੇ ਤ ੀਂ ਭੈਨੰੂ  ਣ ਏਦ ੇਵ ਭਦਦ ਰਈ ਫ ਰਾਉਂ ਜਾਂ ਮਏ ੇਚੀਜ ‘ਤੇ ੰਜ ਲਾਯ ਦਤਏ (knock) ਮਦ।“ 
 ਮਵੰਦੀ ਮਲਿੱ ਚ ਅਯ ਏਈ ਭੇਯੀ ਆਲਾਜ  ਣ ਯਵਾ ਵ ੈਤ ਭਦਦ ਏ ੇਰੀ  ਏਾਯ ੇਮਏ ੇਲੀ ਠ  ਲਤੂ ਯ ੰਚ 
ਫਾਯ ਰਵਾਯ ਏਯੇ। 

ਾਯ ਐਜਏਯਤਾ ਹਪਯ ਹਧਆਨ ਨਾਰ ੁਣਏ ਜਲਾਫ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਲੁੱਰ ਲਧਦ ਵਨ। ਜਏਯ ਇੁੱਏ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਐਜਏਯਤਾ ਧੁਨੀ ੁਣਦ ਵਨ, ਤਾਂ ਉਵ ਹਜ ਹਦਸ਼ਾ ਲੁੱਰ ਇਸ਼ਾਯਾ ਏਯਦ ਵਨ, ਉ ਆਲਾਜ਼ ਦ ਯਤ ‘ਤ ਹਤਏਣ 
(triangulate) ਫਣ ਜਾਲੀ। ਇਵ ਉਵਨਾਂ ਹਨੈੱਜੀ ਨ ਟ ‘ਤ ਨ ਟ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜ ਵਯਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ 
ਲਾਰਾ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਐਤਯ ਦਾ ਇੁੱਏ ਭਟਾ ਨਏਸ਼ਾ ਅਤ ਯਤ ਧੁਨੀ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਲੀ ਏਚ ‘ਤ ਭਾਯਏ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
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ਵਹਰੰ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਐਜਏਯਤਾ ਜਲਾਫ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਭਰਫ ਉੱਤ ਠ  (ਆਭ ਤਯ ‘ਤ ਧਾਤ)ੂ ਨਾਰ ਲੀ ਦਤਏ 
ਦ ਏਦ ਵਨ।  

 
 

12 ਲਜ ੇ(ਉੱਤਯੀ) 

 
6 ਲਜ ੇ

ਵੇਮਰੰ ਐਜ ਮਲਧੀ ਦ ੇਪਾਇਦ ੇ(Advantages of the hailing search method): 
 ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਯਤ। ਲੁੱਡ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਏਲਯ ਏਯਨ ਦ ਭਯੁੱਥ। 
 ਭਾਹਵਯਾਂ ਜਾਂ ਹਲਰੁੱ ਐਣ ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵ।ਭਦਦ ਰਈ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਜਰਦੀ 

ਹਐਰਾਈ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 
 ੀੜਤ  ਦ ਥਾਨ ‘ਤ ਹਤਏਣਾ ਫਣਾਇਆ  ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
 ਇ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਦੀ ਹਥਤੀ ਤੋਂ ਹਦਨ ਜਾਂ ਯਾਤ ਰਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
 ਇ ਹਲਧੀ ਨੰੂ ਭਾਪਨ ਅਤ ਇਰਏਹਟਰਏ ੁਣਨ ਲਾਰ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾਰ ੁਚਾਯੂ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। 

ਵੇਮਰੰ ਐਜ ਮਲਧੀ ਦ ੇਨ ਏਾਨ (Disadvantages of the hailing search method): 
 ਭੇਂ ਦ ਫੀਤਣ ਨਾਰ ਇ ਐਜ ਦੀ ਰਬਾਲਸ਼ੀਰਤਾ ੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੜਦੀ ਵ।  
 ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਛਾਣਨਮ ਆਲਾਜ਼ਾਂ ਫਣਾਉਣ ਦ ਮ ਵਣਾ ਲੀ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  
 ਅਏਯ ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦੁੱ ਫ ਵ ੀੜਤ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀਆਂ ਆਲਾਜ਼ਾਂ ਫਾਵਯ ਤੁੱ ਏ ਨਵੀਂ 

ਵੁੰ ਚਦੀਆਂ ਅਤ ਇ ਰਈ ਐਜਏਯਤਾਲਾਂ ਦੁਆਯਾ ੁਣੀਆ ਂਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦੀਆਂ।  
 ਇ ਐਜ ਦ ਨਤੀਜ ਹਨਯਣਾਇਏ ਨਵੀਂ ਵਨ ਹਏ ਾਯ ੀੜਤ ਰੁੱ ਬ  ਵਨ।  
 ਫਚ ਵ ਰਏਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਥਤੀ ਰਈ ਲਾਧੂ ਐਜ ਯਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

 

 



 

 

 108 

ਏਈ ਏਭਮਯਆ ਂਰਈ  ਫ ਮਨਆਦੀ ਐਜ ੈਟਯਨ (Physical Search Patterns for Multiple Rooms): 
ਏਈ ਏਭਹਯਆਂ ਦੀ ਐਜ ਏਯਨ ਰਈ ਫੁਹਨਆਦੀ ਹਵਦਾਇਤਾਂ “ੁੱਜ ਜਾ – ੁੱ ਜ ਵੀ ਯਵ” (go right, stary right) 
ਵ। 
 

 
Fig. 13.3 Physical Search Pattern  

ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ੂਯ ਵੁੰ ਚਮ ਐਤਯ ਦੀ ਐਜ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤ ਟੀਭ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਹਫੰਦੂ 'ਤ ਲਾ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ, 
ਢਾਂਚ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ,  ੁੱ ਜ ਾ ਭੁੜ, ੁੱਜ ਏੰਧ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਯਵ। ਜਏਯ ਐਜ ਟੀਭ ਨੰੂ ਫਾਵਯ 
ਹਨਏਰਣ ਦੀ ਰੜ ਵ, ਤਾਂ ਉਵ ਉ ਹਦਸ਼ਾ ਨੰੂ ਮਾਦ ਨਵੀਂ ਯੁੱਐ ਏਦੀ, ਉਵ ਦਾਐਰ ਵ ਨ, ਲਾ ਭੁੜ ਅਤ ਆਣ 
ਐੁੱਫ ਾ ਉ ਏੰਧ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਯਵ। 

ਲਿੱ ਡੇ ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਐੇਤਯ (ਰਾਈਨ ਐਜ) (Large Open Areas (Line Search): 
1. ਏਈ ਬਾਾਂ ਲਾਰ ਆਡੀਟਯੀਅਭਾਂ, ਏਪਟਯੀਆ ਅਤ ਦਪਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾਈਨ ਐਜ ਹਲਧੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
2.  ਵਯਏ ਐਜ ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ 3 ਤੋਂ 4 ਭੀਟਯ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਐੁੁੱ ਰਹ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹੁੱ ਧੀ ਰਾਈਨ ਹਲੁੱ ਚ 

ਪਰਾ।  
3. ਵਰੀ-ਵਰੀ ੂਯ ਭਰਫ ਲਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਦੂਜ ਾ ਚੁੱਰ।  

     

 
Fig. 13.4 Large open areas (Line Search) 

 
4. ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯ ਰਾਈਨ ਦ ਹਯ 'ਤ ੁੱਜ ਜਾ - ੁੱਜ  ਯਵ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਐਜ ਏਯ।  
5. ਹਲਧੀ ਨੰੂ ਉਰਟ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਦੁਵਯਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ I 
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ਏੈਨਾਈਨ ਐਜ (canine search): 
ਇ ਹਏਭ ਦੀ ਐਜ, ਹਲਸ਼ਸ਼ ਏੁੁੱ ਤ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਵੈਂਡਰਯ ਲਾਰੀਆਂ ਟੀਭਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। । ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ 
ਭੇਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਪ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬਣ ਦਾ ਇਵ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਤਯੀਏਾ ਵ। 
ੀੜ੍ਤ ਰਫੰਧਨ (Victim Managementt): 
ਹਨਭਨਹਰਐਤ ੰਏਰਾਂ ਅਤ ਰਹਏਹਯਆਲਾਂ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਆਐਯੀ ੀੜਤ ਨਵੀਂ ਰੁੱ ਹਬਆ 
ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਐਜ  ਏੀਤੀ ਜਾਂਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵI  
1) ਐਜ ਦਯਾਨ ਾਲਧਾਨੀਆ ਂ(Precautions during a search): 

 ਜ ੀੜਤ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ੁਣਨਾ ਚਾਵੀਦਾ,ਏਦ ਲੀ ਅਣਉਹਚਤ ਹਟੁੱ ਣੀਆਂ ਨਾ ਏਯ । 
 ਵਭਸ਼ਾ ਇਵ ਭਝ  ਹਏ ਏਈ ਤਵੁਾਡੀ ੁੱਰ ੁਣ ਹਯਵਾ ਵ।  
 ੀੜਤ ਬ ਤੋਂ ਭਾੜੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਅਤ ਹਜ਼ੰਦਾ ਯਹਵਣ ਰਈ ਰੜ ਹਯਵਾ ਵ, ਅਤ ਤੁੀਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱਢਣ 

ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਫਾਯ ਏਾਯਾਤਭਏ ਵ ਏ ਉਵਨਾਂ ਦ ਫਚਣ ਦੀਆਂ ੰਬਾਲਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਲਧਾ ਏਦ ਵ।  
 ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਏ ਤੁੀਂ ਹਵਰ ਹਲਅਏਤੀ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ੀੜਤ ਹਲਅਏਤੀ ੰਚਾਯ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵ, ਇ 

ਰਈ ਹਲਸ਼ਲਾ ਅਤ ਉਭੀਦ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨਾ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਵ।  
 

2) ਰਿੱ ਬ ੀੜ੍ਤ ਨਾਰ ਸ਼ ਯੂਆਤੀ ੰਯਏ ਰਈ ਏਦਭ (Steps for initial contact with a located victim): 

 
Fig. 13.5 Victim 

 ਬਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਯੁਏਾਲਟਾਂ ਨੰੂ ਛਾਣ ਅਤ ਦੂਯ ਏਯ।  
 ਆਣੀ ਆਲਾਜ਼ ਅਤ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦੀ ਚਣ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤਭਹਲਸ਼ਲਾ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ ਏਯਦ ਵ, ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ 

ਏਯਤਾ ਲਜੋਂ ਆਣੀ ਛਾਣ ਏਯਲਾ। 
 ਵਠ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਤ ਏਯ: 

 ਨਾਭ  
 ਫਾਰ ਜਾਂ ਫੁੱਚਾ (Approximate age) 
 ੁੱਟ ਦੀ ਹਏਭ ਅਤ ੁੱਬੀਯਤਾ 
 ਵਾਈਡਰਸ਼ਨ ਹਥਤੀ  
 ਯੀਯਏ ਯਭੀ (warmth) 
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  ਪਣ ਦਾ ਭਾਂ (Duration of confinement) 
 ਧਮਯਆ ਐਜ ਉਏਯਨ (Improvised search equipment): 
ਧ ਨੀ ਐਜ:( Acoustic detection) 

 ਟਥਏ 
 ਇੁੱਏ ਐੰਬ 'ਤ ਹਯਏਾਯਡ ਦ ਨਾਰ  ਭਾਈਏਰਨ ਰਟਏਾ I 

ਮਲਜਅੂਰ ਐਜ: (Visual detection) 
 ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਨਾਰ ਟਰੀਏਹਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ  
 ਆਭ ਲੀਡੀ ਏਭਯਾ 

ਧ ਨੀ ੰਚਾਯ: ( Sound transmission) 
 ਭਾਈਏਰਪਨ ਦ ਨਾਰ ਰਾਊਡੀਏਯ ਰਾ । 
 ਯਟਫਰ ਯਡੀ। 
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ਾਠ - 14 
ਬਾਯ ਚ ਿੱ ਏਣਾ ਅਤ ੇਮਥਯ ਏਯਨਾ 

Lifting and Stabilizing Load 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਦ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ: -. 

► ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਦ ਤਯੀਹਏਆਂ ਦਾ ਲਯਣਨ।  
► ਰੀਲਯ, ਇਦ ਹਤੰਨ ਬਾਾਂ ਅਤ ਇਦ ਹਤੰਨ ਲਯਾਂ ਦੀ ਹਯਬਾਸ਼ਾ। 
► ਇੁੱਏ ਰਡ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਏਰਹਫੰ ਦੀਆਂ ਹਏਭਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ।  
► ਾਈਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਰਡ ਨੰੂ ਯਰ ਏਯਨ ਦ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਚੂੀ ।  

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਫਵੁਤ ਭਾਂ ਹਵਰਾਂ, ਭਨੁੁੱ ਐ ਨੇ ਹੁੱ ਹਐਆ ੀ ਹਏ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਹਆ ਏੰਭ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਸ਼ਏਤੀ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ  
ਏੰਭ ਨਾਰੋਂ ਐਾ ਵI ਏੁਝ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਬਾਯੀ ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਹਏਉਂਹਏ ਉਵ ਾਜ਼-
ਾਭਾਨ ਦੀ ਤੀ ਜਾਂ ੰਚਾਰਨ ੀੜਤ ਨੰੂ ਵਯ ਢਹਵ-ਢਯੀ ਏਯਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾ ਏਦਾ ਵ। 
ਲੁੱਡ ਬਾਯ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਫਹਏ ਟੂਰਜ਼ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਭਏਨੀਏਰ ਪਾਇਦਾ ਰਣ 
ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਉ ਬਾਯ ਅਤ ਤਵ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਯੜ ਨੰੂ ਟਾ ਏ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਤਯਆ ਜਾ ਏਦਾ 
ਵ । 
1. ਬਾਯ ਚ ਿੱ ਏਣ ਜਾਂ ਮਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before Lifting or Moving a Load) 

ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਜਾਂ ਹਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਏਾਯਏਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ: 
 ਹਵਰਾਉਣ ਲਾਰੀ ਲਤੁ ਦਾ ਬਾਯI  
 ਜਦੋਂ ਬਾਯ ਨੰੂ ਹਵਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਉਦ ਨਤੀਜ (ਏੀ ਵਲਾ)। 
 ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਜਾਂ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਤਯੀਏ ਦੀ ਚਣ 

2. ਬਾਯ ਚ ਿੱ ਏਣ ਦੇ ਤਯੀਏ ੇ(Methods for Lifting Loads) 
2.1 ਰੀਲਯ (The Liver): 

ਰੀਲਯ ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਇੁੱ ਏ ਧਾਯਨ ਤਯੀਏਾ ਵ I ਰੀਲਯ ਇੁੱ ਏ ਹੁੱ ਧੀ ਜਾਂ ਝੁਏੀ ਵਈ ਖ਼ਤ ੁੱਟੀ ਵ ਜ 
ਹਥਯ ਹਫੰਦ ੂ'ਤ ਜਾਣ ਰਈ ਤੰੁਤਯ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਜ ਨੰੂ ਪੁਰਏਰਭ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਰੀਲਯ ਆਣ ਆ ਹਲੁੱ ਚ 
ਇੁੱ ਏ ਧਾਯਨ ਭਸ਼ੀਨ ਵI ਇਵ ਲਧਯ ੁੰ ਝਰਦਾਯ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਹਵੁੱਾ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਰੀਲਯ ਦ 
ਫਵੁਤ ਾਯ ਉਮ ਵਨ I ਰੀਲਯਾਂ ਦੀਆਂ ਏੁਝ ਆਭ ਉਦਾਵਯਣਾਂ ਵਨ ਫਰਚਾ, ਏਰ ਫਾਯ, ਰਾਇਅਯ 
(ਰਾ), ਵਥੜ, ਏੈਂਚੀ ਅਤ ਯੈਂਚ। ਐਾ ਤਯ 'ਤ, ਰੀਲਯ ਇੁੱ ਏ ਖ਼ਤ ੁੱ ਟੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਇੁੱ ਏ ਹਫੰਦੂ ਦ 
ਦੁਆਰ ੁੰ ਭਣ ਦ ਭਯੁੱਥ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਯਟਸ਼ਨ ਹਫੰਦ ੂਨੰੂ ਧਯੁ ਦ ਪੁੁੱ ਰਏਰਭ ਲਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਪੁਰਏਰਭ (fulcrum) ਉਵ ਲਤੂ ਜਾਂ ਥਾਨ ਵ ਜ ਰਡ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਹਦੰਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਇੁੱ ਏ ਰੀਲਯ ਹਏ ਵਯ 
ਲਤੂ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
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ਰੀਲਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ (Applications of levers): 
A) ਇੁੱਏ ਬਾਯ ਜ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਫਵੁਤ ਬਾਯੀ ਵ। 
B) ਹਐੁੱ ਚਣਾ / ਢਣਾ 
C) ਉਠਾਉਣਾ 

ਰੀਲਯ ਦੇ ਮਤੰਨ ਬਾ ਵਨ 
 ਪੁਰਏਰਭ (Falcrum) 
 ਬਾਯ (Load) 
 ਫਰ (Force) 

 
ਰੀਲਯਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤੰਨ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵ ੰ ਦੀਆਂ ਵਨ (Three Classes of Levers) 
ਮਵਰੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੀਲਯ (Class One Lever): ਪੁਰਏਰਭ ਨੰੂ ਫਰ ਅਤ ਰਡ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਜ ਰਡ 
ਨੰੂ ਉੱਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਲਰ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱਡਾ ਭਏਨੀਏਰ ਪਾਇਦਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਤੁੀਂ ਰੰਫ ਰੀਲਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਲੁੱ ਧ  
ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏ ਏਦ ਵ। 
 

 
Fig. 14.1 Class One Lever 

ਆਫਜਏਟ ਨੰੂ ਹਐਹਤਜੀ (ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ) ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਇਵ ਬ ਤੋਂ ਉਮੀ ਅਤ ਏੁਸ਼ਰ ਰੀਲਯ ਵ। ਇਵ 
ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਡਾ ਭਏਨੀਏਰ ਪਾਇਦਾ ਵ। ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਰਡ ਰੀਲਯ ਦ ਇੁੱ ਏ ਹਯ 'ਤ ਅਤ ਹਰਪਹਟੰ ਪਯ ਦੂਜ ਹਯ 'ਤ 
ਹਥਤ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇੁੱ ਏ ਪਰੁਏਰਭ ਦਲਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਹਥਤ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਏਰਫਾਯ ਅਤ ਰਾਈ ਫਾਯ( crow & pry bars) 
ਹਵਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਰੀਲਯ ਦੀਆਂ ਉਦਾਵਯਣਾਂ ਵਨ। ਇਵ ਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਰੰਫਏਾਯੀ ਤਯ 'ਤ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ 
ਰਾਬਦਾਇਏ ਵਨ। 
ਦ ਯੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੀਲਯ (Class Two Lever): ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਰਡ, ਫਰ ਅਤ ਪਰੁਏਰਭ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵI 

 
 
 

Fig. 14.2 Class Two Lever 
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ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦਾ ਰੀਲਯ ਬ ਤੋਂ ਰਾਬਦਾਇਏ ਅਤ ਏੁਸ਼ਰ ਰੀਲਯ ਵ। ਇ ਦ ਇੁੱ ਏ ਹਯ 'ਤ ਇੁੱ ਏ ਪੁਰਏਰਭ, ਭੁੱਧ ਹਲੁੱ ਚ 
ਬਾਯ ਅਤ ਦੂਜ ਹਯ 'ਤ ਇੁੱ ਏ ਫਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਲਹੀਰ ਫਯ ਦਜੂੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਰੀਲਯ ਦੀ ਹਏਭ ਵਨ। ਇ ਹਏਭ ਦ 
ਰੀਲਯ ਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਹਐਹਤਜੀ (ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ) ਹਵਰਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਉਮੀ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਤੀਯੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ ਰੀਲਯ (Class Three Lever): ਤੀਯੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਰੀਲਯ ਹਲੁੱ ਚ ਫਰ, ਰਡ ਅਤ ਪੁਰਏਰਭ ਦ 
ਹਲਚਏਾਯ ਯੁੱ ਹਐਆ ਹਆ ਵ I ਇ ਰੀਲਯ ਦੀ ਹਏਭ ਉਦੋਂ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਦਯੂੀ ਰਈ ਫਰ ਫਰੀਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾ 
ਏਦਾ ਵ, ਅਤ ਇਵ ਭਏਨੀਏਰ ਪਾਇਦ ਨੰੂ ਟਾਉਂਦਾ ਵ। 
ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਰਡ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਹਯ 'ਤ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਉਰਟ ਹਯ 'ਤ ਪੁਰਏਰਭ, ਅਤ ਭੁੱ ਧ ਹਲੁੱ ਚ ਫਰ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ 
। ਫਰਚਾ ਅਤ ਝਾੜੂ (shovels &brooms) ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਰੀਲਯਾਂ ਦੀ ਹਏਭ ਵਨ। 
 

 
Fig. 14.3  Class Three Lever 

ਏਭ ਅਰੌਂ  ਰੀਲਯ (The Come-Along): 
ਏਭ ਅਰੌਂ  ਰੀਲਯ ਅਤ ਅਯ ਯਚਹਟੰ ਹਟਭ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਚੁੁੱ ਏਣ ਅਤ ਹਐੁੱ ਚਣ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ। ਇ ਦ 
ਇੁੱ ਏ ਹਯ 'ਤ ਏਂਯ ਵੁੁੱ ਏ ਅਤ ਦੂਜਾ ਵੁੁੱ ਏ ਟਰਏਟ ਟਫਰ ਚਨ ਜਾਂ ਟੀਰ ਏਫਰ ਨਾਰ ਜੁਹੜਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

 
    Fig. 14.4: Come-Along use 
 
ਵਾਈਡਰਮਰਏ ਜੈਏ (Hydraulic Jacks) / ਯੈਭਜ(Rams): 
ਇਵ ਮੰਤਯ ਰੀਲਯ ਨਾਰ ਇੁੱਏ ਯਭ ਨੰੂ ਫਰ ਰਾ ੂਏਯਨ ਰਈ ਲਯਤ 
ਜਾਂਦ ਵਨ। ਵਾਈਡਰਹਰਏ ਜਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਭੁੁੱ ਐ ਤਯ 'ਤ ਬਾਯੀ ਫਝ 
ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ 
ਹਯਪ ੁੱ ਟ ਉਚਾਈ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਯ ਉਵ ਫਵੁਤ 

Fig. 14.5 Hydraulic Jacks 
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ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਵੁੰ ਦ ਵਨ - ਇੁੱਏ ਵੁੱ ਥ ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰੀ ਫਤਰ ਜਏ 50 ਟਨ ਤੁੱ ਏ ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏ ਏਦੀ ਵ। ਵਾਈਡਰਹਰਏ 
ਜਏ ਟਫਰ ਨੰੂ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਯੁੱ ਐਣਾ ਭਵੁੱ ਤਲੂਯਨ ਵ।  
 
3. ਬਾਯ ਨੰੂ ਮਥਯ ਏਯਨ ਰਈ ਮਏਰਮਫੰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ (Using Cribbing to Stablize Loads):  

3.1 ਏਮਯਮਫੰ:(Cribbing) 
ਫਚਾਅ ਏਾਯਜਾਂ ਦ ਦਯਾਨ, ਜਦੋਂ ਲੀ ਏਈ ਹਲਅਏਤੀ ਬਾਯ ਹਨੈੱਚ ਪਹਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ 
ਅਤ ਪ ਵ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਅਥਾਈ ਵਾਇਤਾ ਰਈ ਇੁੱ ਏ ਢੰ ਦੀ 
ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਅਥਾਈ ਵਾਇਤਾ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਤਜ਼ ਯਰ ਤਯੀਏਾ "ਹਏਰਹਫੰ" ਲਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟਏੁਹੜਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਇੁੱ ਏ ਹਥਯ ਰਟਪਾਯਭ ਦਾ ਹਨਯਭਾਣ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਜ ਹਏ 
ਰਡ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਅਤ ਵਾਯਾ ਦਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਹਏ ਲਤੂ ਦ ਬਾਯ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਦਣ 
ਰਈ ਇੁੱ ਏ ਏਾਰਭ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱਚ ਹਲਲਹਥਤ ਛਟ ਆਏਾਯ ਦ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟੁਏਹੜਆਂ ਨਾਰ ਹਏਰਹਫੰ ਫਣਾਈ 
ਜਾਂਦੀ ਵ। ਹਸ਼ਭਜ਼(shims) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਛਟੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਨੰੂ ਬਯਨ ਅਤ ਲਤੂ ਨੰੂ ਇਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਇਨੰੂ ਚੁੁੱ ਹਏਆ ਜਾ ਹਯਵਾ ਵ। ਅਭਤਰ ਜਾਂ ਢਰਾਣ 
ਲਾਰੀਆਂ ਤਵਾਂ ਦ ਨਾਰ ਯਲਤਭ ੰਯਏ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯ ਦ ਏਣ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਰਈ ਇੁੱਏ 
ਅਰੀ ਹਸ਼ਭਜ਼ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਏਰਾਈਹਫੰ ਹਟਭ ਦੀ ਅਪਰਤਾ ਵਰੀ ਅਤ ਯਰ-ਯੁੱ 
ਲਾਰੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਯਸ਼ ਏੁਚਰ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਇਵ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆਂ ਰਈ 
ਆਉਣ ਲਾਰੀ ਅਪਰਤਾ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 

 ਧਾਯੇ ਵ ਮਏਰਮਫੰ ਰਈ ਜ ਰੜ੍ਾਂ ਵਨ (The requirements for improvised cribbing are):  
A) ਭੁੱਯੀ ਦਲਾਂ ਤਵਾਂ 'ਤ ਭਤਰ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ।  
B) ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਦਣ ਲਾਰੀ ਲਤੂ ਦ ਬਾਯ ਦਾ ਾਭਹਣਾ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵI  
ਹਜਲੇਂ ਹਏ - ਪਯਨੀਚਯ, ਇੁੱਟਾਂ, ਏੰਏਯੀਟ ਦ ਫਰਾਏ, ਟਾਇਯ ਅਤ ਹਯਭ। 

3.2 ਏਯੈਮਫੰ ਦੀਆਂ ਮਏਭਾਂ (Types of Cribbing): 
ਫਾਏ (BOX): ਰਤੀ ਯਤ ਦ ਭਾਨਾਂਤਯ ਫਰਾਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ, ਇੁੱਏ ਲਯ ਅਏਾਯ ੰਯਚਨਾ 
ਹਲੁੱ ਚ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਫਰਾਏਾਂ ਨਾਰ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਰਅਯਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਦੂਜ ਤੋਂ 90 ਹਡਯੀ 'ਤ ੈੱਟ ਏੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਫਰਾਏਾਂ ਦ ਹਯ ਇੁੱ ਏ ਦੂਜ ਨੰੂ 10 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਦੁਆਯਾ ਲਯਰ ਏਯਦ ਵਨ।  

 
Fig. 14.6Types of Cribbing 
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ਰੇਟਪਾਯਭ (ਏਯਾ-ਟਾਈ) (Platform (Cross-tie): ਇਵ ਰਟਪਾਯਭ ਹਤੰਨ ਜਾਂ ਲੁੱ ਧ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟਏੁਹੜਆਂ ਦੀਆਂ 
ਠ  ਯਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਫਰਾਏਾਂ ਨਾਰ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਯਤਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਦੂਜ ਤੋਂ 90 ਹਡਯੀ ‘ਤ ੈੱਟ ਏੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ । ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟੁਏਹੜਆਂ ਹਲਚਏਾਯ ਥੜਹੀ ਜਾਂ ਏਈ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਫਚਦੀ ਵ। ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟਏੁਹੜਆਂ ਦ ਹਯ ਲੀ ਇੁੱ ਏ 
ਦੂਜ ਨੰੂ 10 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਦੁਆਯਾ ਲਯਰ ਏਯਨੇ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। 

 
Fig. 14.7 Platform Cross Tie 

3.3 ਮਏਰਮਫੰ ਰਈ ਆਭ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਯਦੇਸ਼ (General Guidelines for Cribbing):  
ਰਡ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਲੰਡਣ ਰਈ ਹਵਰੀ ਯਤ ਠ  ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਨਯਭ ਤਵਾਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਭੁੱ ਟੀ 
ਅਤ ਅਪਾਰਟ (asphalt) 'ਤ। 
ਉਚਾਈ ਦੀ ੀਭਾ (High Limit): ਆਭ ਹਨਮਭ ਅਨੁਾਯ ਏਰਾਈਹਫੰ ਰਈ ਲਯਤ ਜਾ ਯਵ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟੁਏਹੜਆਂ ਦੀ 
ਚੜਾਈ (3:1 ) ਉਚਾਈ ਤੋਂ  ਹਤੰਨ ੁਣਾ ਤੁੱ ਏ ੀਭਤ ਏਯਨਾ ਵ। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਜਏਯ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟਏੁੜ ਹਵਰ 
ੰੂੜ ਦ ਇੁੱ ਏ ਾ ਤੋਂ ਰ ਏ ਆਐਯੀ ੰੜੂ ਦ ਫਾਵਯੀ ਾ ਤੁੱ ਏ ਇੁੱ ਏ ਭੀਟਯ ਚੜ ਵਨ, ਤਾਂ ੰੜੂ ਦੀ ਉਚਾਈ 3 
ਭੀਟਯ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ। 
ਹਯ ਤ ਲਯਰ ਵਭਸ਼ਾ ਰਬ 10 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇਵ ਏਨੇ ਨੰੂ ਲੰਡਣ ਤੋਂ ਯਏਦਾ ਵ ਇ ਰਈ 
ਲੁੱ ਐ  ਲੁੱ ਐ ਟੁਏੜ ਰੁੱ ਬ, ਜ ਭੁੁੱ ਚੀ ਹਥਯਤਾ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਰੁੱ ਏੜ ਦੀ ਬਾਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ 
ਰੁੱ ਏੜ ਦੀ ਹਏਭ ਅਤ ੁਣਲੁੱ ਤਾ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ। 
ਵੇਠਾਂ ਮਦਿੱ ਤੇ ਮਏਰਮਫੰ ਮਦਸ਼ਾ-ਮਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਮਧਆਨ ਮਲਿੱ ਚ ਯਿੱ ਐ: 

 ਦ ਜਾਂ ਹਤੰਨ ਭੈਂਫਯ ਰਤੀ ਯਤ ੰਯਚਨਾ ਹਲੁੱ ਚ 10 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ੁਣਾ 10 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਤੋਂ 20 ੈਂਟੀਭੀਟਯ 
ੁਣਾ 20 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਰੰਫਯ ਦੀ ਭਰਟੀ ਭੈਂਫਯ ਰਅਯ ਫਣਤਯ ਫਨਾ।  

 ਾਯੀਆਂ ਫਅਹਯੰ ਤਵਾਂ ਦ ਜੜ 'ਤ ਅਨਾਜ ਦ ਰਡ ਰਈ ਰੰਫਲਤ ਦੁਆਯਾ ਭੁੱਯਥਾ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਵ। 

 ਹਥਯਤਾ ੰੜੂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਚੜਾਈ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ ਅਤ ਇਵ 3 ਤੋਂ 1 ਦ ਅਨੁਾਤ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਨਵੀਂ 
ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ। 

 ਲੁੱ ਐ ਲੁੱ ਐ ਟਏੁਹੜਆਂ ਦ ਏਹਨਆਂ ਨੰੂ ਲੰਡਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਜ ਹਥਯਤਾ 'ਤ ਨਏਾਯਾਤਭਏ ਰਬਾਲ ਾ ਏਦ 
ਵਨ, ਏਹਨਆਂ ਨੰੂ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 10 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਲਯਰ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ । 

 ਠੇਏਦਾਯਾਂ ਜਾਂ ਥੜਹ ਭੇਂ ਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏਰਾਈਹਫੰ ਅਏਯ ਾ ਦੀ ਤਾਏਤ ਰਈ 
ਫਅਹਯੰਾਂ ਹਲਚਏਾਯ ਯੜ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ, ਜ ਹਏ ਫਾਅਦ ਦ ਝਟਹਏਆਂ ਰਈ ਏਾਪੀ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ।  
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 ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਟਏੁਹੜਆਂ ਨੰੂ ਟੁਏਹੜਆਂ ਹਲਚਏਾਯ ਯੜ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਾ ਦ ਰਤੀਯਧ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ 
ਨ ਚ(notched) ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਧਾਤੂ ਦੀਆਂ ਏਹਰੁੱ ਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਾ ਦੀ ਤਾਏਤ ਨੰੂ ੁਧਾਯਨ ਰਈ 
ਲੀ ਤ ਨਾਰ ਵੀ ੰੂੜ ਦ ਜਹੜਆਂ ਹਲਚਏਾਯ ਹਤਯਛ ਫਰ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
 

3.4 ਬਾਯ ਚ ਿੱ ਏਣ ਅਤੇ ਮਥਯ ਏਯਨ ਦੀ ਰਮਏਮਯਆ (Procedure for Lifting and Stablizing a Load): 
ਇ ਰਹਏਹਯਆ ਹਲੁੱ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਰੜੀਂਦੀ ਏਰੀਅਯੈਂ ਅਤ ਹਥਯਤਾ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂਦੀ, ਟੀਚ ਲਾਰੀ ਲਤੂ ਜਾਂ 
ਰਡ ਨੰੂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਚੁੁੱ ਏਣਾ ਅਤ ਇੁੱ ਏ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇੁੱ ਏ ਏਯਹਫੰ ਦੀ ਇੁੱ ਏ ਯਤ ਨੰੂ ੰਹਭਹਰਤ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
ਏਈ ਲੀ ਏੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ੂਯੀ PPE ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ। ਇੁੱਏ ਰਾਈ ਫਾਯ ਜਾਂ ਇਤਯਾਂ ਦ 
ਵਯ ਟਰੂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਏੰਭ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਏਯ। ਰਾਈ ਫਾਯ ਦ ਨਾਰ ਇੁੱ ਏ ਰੀਲਯ ਹਟਭ ਟ ਅ ਏਯ। 
ਰਡ ਨੰੂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਫਯਾਫਯ ਅਤ ਇੰਨਾ ਏੁ ਚੁੁੱ ਏ ਤਾਂ ਜ ਇੁੱ ਏ ਹਨੰ ਇੰਨੀ ਲੁੱ ਡੀ ਵਲ ਹਏ ਇ ਦ ਵਠਾਂ ਏਹਯਹਫੰ 
ਦੀ ਹਵਰੀ ਯਤ ਥਾਤ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਚੁੁੱ ਏ ਯਵ ਵ ਤਾਂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਰਡ ਨੰੂ ਅੁੱ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਲਜ 
(wedges) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਜਏਯ ਰਾਈ ਫਾਯ ਹਐਏ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਾਂ ਟੁੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਰਡ ਨੰੂ ਹਏ ਲੀ ਦੂਯੀ 
'ਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਯਏਾ। 
ਏਰਾਈਹਫੰ ਦੀ ਅਰੀ ਯਤ ਦੀ ੂਯੀ ਉਚਾਈ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਲਾਯ ਹਲੁੱਚ ਚੁੁੱ ਏਣਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਵੀਂ ਵI ਪੁਰਏਰਭ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯ, 
ਰਡ ਨੰੂ ਦੁਫਾਯਾ ਲਧਾ, ਅਤ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਟੁਏਹੜਆਂ ਨਾਰ 90 ਹਡਯੀ 'ਤ ਹਛਰੀ ਯਤ 'ਤ ਏਰਾਈਹਫੰ ਦਾ ਅਰਾ 
ੁੱ ਧਯ ੈੱਟ ਏਯ।  
3. ਏਰਾਈਮਫੰ ਰਈ  ਯਿੱ ਮਐਆ ਉਾਅ (Safety Measures for Cribbing): 

 ਇੁੱਏ ਇੰਚ ਚੁੁੱ ਏ, ਇੁੱਏ ਇੰਚ ਨੰੂ ਧੁੱ ਏ। (“lift an inch, crib an inch”) 
 ਏੜਦ ਭੇਂ ਏਦ ਲੀ ਵੁੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਬਾਯ ਵਠਾਂ ਨਾ ਯੁੱ ਐ 
 ਲੁੱ ਧ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਹਥਯਤਾ ਰਈ ਉਚਾਈ ੀਭਾ ਏਰਾਈਹਫੰ ਫਰਾਏਾਂ (3:1 ਅਨੁਾਤ) ਦੀ ਚੜਾਈ ਦ ਹਤੰਨ ੁਣਾ ਤੋਂ 

ਲੁੱ ਧ ਨਵੀਂ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ। 
4. ਬਾਯ ਨੰੂ ਯਰ ਏਯਏੇ ਰੈ ਜਾਣਾ ਇਿੱ ਏ ਰਡ ਯਮਰੰ (Rolling Load): 

 
Fig. 14.8 Rolling Load 
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ਤੁੀਂ ਬਾਯੀ ਫਝ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣ ਦੀ ਫਜਾ ਯਰ ਏਯਨ ਰਈ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਹਟਊਫਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਵ। ਾਈਡ ਲਜੋਂ 
ਤਲੀਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਧਾਯਨ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। 
ਇੁੱਏ ਹਵਰੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਰੀਲਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਰਡ ਨੰੂ ਥੜਹਾ ਲਧਾ - ਇਦ ਵਠਾਂ ਹਤੰਨ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਹਟਊਫਾਂ 
ਰਾਈਡ ਏਯਨ ਰਈ ਏਾੀ ਵਨ । (ਏਹਯਹਫੰ ਰਈ ਹਰਪਹਟੰ ਤਏਨੀਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ)। 
ਦੁਯੀ ਸ਼ਰਣੀ ਦ ਰੀਲਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਰਡ ਨੰੂ ਰੜੀਂਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਧੁੱ ਏ। ਹਏਉਂਹਏ ਹਟਊਫਾਂ ਯਰ ਵੁੰ ਦੀਆ ਵਨ 
ਇਵ ਰਡ ਨੰੂ ਭੜਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨਹਆ । 
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ਾਠ - 15 
ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਅਧਾਯਤ ਮਵਤ ਅਤ ੇਭ ਿੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ 

Community Based Health and First Aid 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ: - 

► ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਅਧਾਯਤ ਹਵਤ ਅਤ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ।  
► ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨਾ।  
► ਲ-ਇੁੱਛਤ ਲਾ ਅਤ ਇਦ ਹਧਾਂਤ।  
► ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ੰਚਾਯI 
► ਜਨਤਏ ਹਵਤ ੰਏਟਏਾਰ।  
► ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤ ੁੱਟ ਦੀ ਯਏਥਾਭ 

ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਫੇਡ ਵੈਰਥ ਅਤੇ ਪਟ ਡ (Community Based Health and First Aid (CBHFA)): 

ੀ.ਫੀ.ੈੱਚ.ੈੱਪ.. ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ ਆਭ ਹਭਆਂ ਦਯਾਨ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਹਵਤ ਦਾ ਹਐਆਰ ਯੁੱਐਣ ਰਈ 
ਸ਼ਏਤੀ ਰਦਾਨ ਏਯਏ, ਇੁੱਏ ਬਾਈਚਾਯ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨਾ ਵ। ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਹਤਆਯ ਲਾਰੰਟੀਅਯ ਭਯਜੈਂੀ ਦਯਾਣ 
ਭਦਦ ਏਯਨ। ਇ ਹਲਚਾਯ (concept), "ਏਰਾਯਭੂ ਹਲੁੱ ਚ ਹੁੱ ਐ ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾ ੂਏਯ" ਏਾੀ 
ਧਾਯਨ ਵ । 
 

ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਨੰੂ ਹਵਤ ਅਤ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਦ ਏੰਭ ਦਾ ਹਆਨ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਇ 
ਰਹਏਹਯਆ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਂਦਾ ਵ। ਉਵ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵਤਭੰਦ ਯਹਵਣ ਅਤ ਚੰ 
ਹਲਵਾਯ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯਏ ਇੁੱਏ ਯਰ ਭਾਡਰ ਲਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ। ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰੜੀਂਦੀ ਹਐਰਾਈ 
ਰਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਯਾਜ, ਹਵਤ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਯਯਭੀ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਏ ੰਏਰ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯਨ ਫਾਯ ਹੁੱ ਐਦਾ ਵ। 
 

ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਹਵਤ, ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਹਲੁੱ ਚ ਇਦੀ ਤਯਜੀਵ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣ 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਦ ਵੁਨਯ ਲੀ ਹੁੱ ਐਦਾ ਵ। ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ 
ਤਯਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਰਾ ਏਯਨ ਦਾ ਾਧਨ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਲਰੰਟੀਅਯਜ਼ ਹਪਯ ਭੁਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤ ਹਵਤ ਦ 
ਭਾਭਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਹਏਭ ਦੀ ਆਤ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਵੁਨਯ ਹੁੱ ਐਣ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਨੰੂ 
ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦ ਵਨ । ਇਵ ਾਠ ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਅਤ ਭਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣ ਏਯਤੁੱ ਲਾਂ ਨੰੂ ਹਨਬਾਉਣ ਰਈ ਇੁੱਏ 
ਆਭ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਲਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ। 
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ਇਿੱ ਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਨੰੂ ਤਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Must Know for a volunteer) 
 ਏੰਭ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ । 
 ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣ।  
 ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰਈ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦੀ ੂਚੀ ਫਣਾ।  
 ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੀਡਯਾਂ, ਥਾਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਵਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ੰਯਏ ੂਚੀ ਹਤਆਯ ਏਯ।  
 ਬਾਈਚਾਯਏ ਬਾਈਲਾਰਾਂ ਅਤ ਵਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨਾਰ ਫੰਧ ਹਲਏਹਤ ਏਯ।  
 ਯ-ਯਏਾਯੀ ੰਠਨਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ ਜ ਬਾਈਚਾਯ ਅਤ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 

 
ਨੈਸ਼ਨਰ ਾਇਟੀ (The National Society) 

1. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਾਹਜਏ ੰਥਾਲਾਂ (NGOs) ਨੰੂ ਵਯਏ ਦਸ਼ ਦੀ ਯਏਾਯ ਦੁਆਯਾ ਇੁੱਏ ਲ-ਇੁੱਛਤ ਹਲਰ 
ੁਾਇਟੀ ੰਥਾ ਲਜੋਂ ਭਾਨਤਾ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯੈੱਡ ਏਯਾ ਜਾਂ ਯੈੱਡ ਏਰੀੈਂਟ ਾਇਟੀਆਂ 
ਦੁਨੀਆ ਦ ਰਬ ਵਯ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਵਨ। ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਾਜ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਯੈੱਡ ਏਯਾ ਅਤ ਯੈੱਡ 
ਏਰੀੈਂਟ ਅੰਦਰਨ ਦਾ ਹਵੁੱ ਾ ਵ। ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਾਹਜਏ ੰਥਾਲਾਂ ਵਯਏ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਜਨਤਏ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦਾ 
ਭਯਥਨ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। 

2. ਇੁੱਏ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਾਇਟੀ ਦ ਏਯਤੁੱ ਲਾਂ ਅਤ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆ ਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵਹਥਆਯਫੰਦ ੰਯਸ਼ਾਂ ਅਤ ੰਏਟਏਾਰਾਂ, 
ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੁਦਯਤੀ ਆਤਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਭਾਨਲਤਾਲਾਦੀ ਵਾਇਤਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। ਇ ਦ ਲਰੰਟੀਅਯ ਅਏਯ 
ਏਹਭਊਹਨਟੀਜ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਯਯਭ ਯਹਵੰਦ ਵਨ ਅਤ ਟਨਾ ਤ ਹਵਰ ਵੁੰ ਚਦ ਵਨ । ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਅਧਾਯਤ 
ਲਰੰਟੀਅਯ ਹਲਏਾ ਏਾਯਜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੀ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਂਦ ਵਨ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਆਤ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ 
ਦ ਹਤਆਯੀ ਰਯਾਭ, ਹਵਤ ਅਤ ਦਐਬਾਰ ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ, ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਭੁਹਵੰਭਾਂ ਅਤ ਭਾਨਲਤਾਲਾਦੀ 
ਏਦਯਾਂ-ਏੀਭਤਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। 

3. ਨੈਸ਼ਨਰ ਾਇਟੀ ਦਸ਼ ਬਯ ਦੀਆਂ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਥਾਨਏ ਸ਼ਾਐਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਣੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
4. ਥਾਨਏ ਸ਼ਾਐਾ ਭੈਂਫਯਾਂ ਅਤ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
5. ਥਾਨਏ ਸ਼ਾਐਾਲਾਂ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਅਤ ਯੁਚੀਆਂ ਅਨੁਾਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਏਯਦੀਆਂ 

ਵਨ।  
6. ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਾਇਟੀ ਅਤ ਥਾਨਏ ਸ਼ਾਐਾਲਾਂ ਭੁਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਅਤ ਹਵਤ ਤਯਜੀਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 

ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਥਾਨਏ ਹਵਤ ਏੇਂਦਯਾਂ ਅਤ ਵਯ ੰਥਾਲਾਂ ਨਾਰ ਬਾਈਲਾਰੀ 
ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ।  

ਲਾਰੰਟੀਅਯ (The Volunteers): 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ, ਯੁਚੀਆਂ ਅਤ ਰਟਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਨੰੂ ਆਮਹਜਤ ਏਯਨ ਦਾ ਰੜੀਂਦਾ ਹਆਨ 
ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਭੁਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਹਐਰਾਈ ਦਾ ਆਮਜਨ ਏਯਨਾ, ਐੂਨਦਾਨ ਏੈਂ ਜਾਂ ਲੁੱ ਐ-
ਲੁੱ ਐ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭਾਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਪਟ ਡ ਟ'ਤ ਟਾਪ(staffing) ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯਨਾ ਅਤ ਵਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ: 

 ਆਤ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਭਏ ਅਹਬਆ।  
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 ਆਤਾਂ ਰਈ ਭਯਜੈਂੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ।  
 ਆਤ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਹਯਲਾਯ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯਨ ਦੀ ਵੂਰਤ।  
 ਹਵਤਭੰਦ ਜੀਲਨ ਸ਼ਰੀ ਅਤ ਚੰ ਹਲਲਵਾਯ ਦਾ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਅਧਾਯਤ ਰਤਾਵਨ। 
 ਆਤ ਯਾਵਤ ਰਈ ਪੰਡ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਨਾ। 
  ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਅਤ ਤੀਹਲਧੀਆਂ।  
 ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯਾਵਤ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਲੰਡ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਰੜ ਅਤ ਯੁਚੀਆਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ਭਾਜ ਦ 

ਅੰਦਯ ਵਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਏਯਨਾ। 
 ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏ ਜਾਯੂਏਤਾ ਭੁਹਵੰਭ I 

ਲਰੰਟੀਅਯ ਮਧਾਂਤ: 
ਹਏ ਲੀ ਲ-ਇੁੱਛਤ ਲਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਵਣੀਆਂ ਚਾਵੀਦੀਆਂ ਵਨ: 

 ਭਾਨਲਤਾ ਦਾ ਹਤਏਾਯ ਏਯ।  
 ਾਹਯਆਂ ਰਈ ਹਨਯੁੱ ਐਤਾ ।  
 ਫਵਾਯਾ ਰਈ ਵਭਦਯਦੀ I  
 ਇਭਾਨਦਾਯੀ ਅਤ ਅਐੰਡਤਾ I  
 ਲ-ਇੁੱਛਤ ਲਾ ਏਯਨ ਲਾਰ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ੁਤੰਤਯ ਇੁੱਛਾ ਦਆੁਯਾ ਰਹਯਤ ਵਣਾ , ਨਾ ਹਏ ਬਹਤਏ ਜਾਂ ਹਲੁੱ ਤੀ 

ਰਾਬ ਦੀ ਇੁੱਛਾ ਜਾਂ ਫਾਵਯੀ ਭਾਹਜਏ, ਆਯਹਥਏ ਜਾਂ ਯਾਜਨੀਹਤਏ ਦਫਾਅ ਦੁਆਯਾ। 
 ਏਭਜ਼ਯ ਰਏਾਂ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਬਾਈਚਾਹਯਆਂ ਨੰੂ ਰਾਬ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਇਯਾਦਾ। 

 
ਲਰੰਟੀਅਮਯੰ (Volunteering) 
ਲਰੰਟੀਅਯ ਨੰੂ ਤਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Must Know): 

 ਲਰੰਟੀਅਹਯੰ ਦਾ ਏੀ ਭਤਰਫ ਵ?  
 ਲਰੰਟੀਅਯ ਵਣ ਦਾ ਏੀ ਭਤਰਫ ਵ।  
 ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆਂ।  
 ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਰੜੀਂਦੀ ੁਣਲੁੱ ਤਾ ਅਤ ਯਲੁੱਈਆ। 
 ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਦ ਅਹਧਏਾਯ I 

 
ਲਰੰਟੀਅਯ ਦੀ ਬੂਮਭਏਾ (Role of a Volunteer): 
ਲਰੰਟੀਅਯ ਏਭਜ਼ਯ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਵ। ਲਰੰਟੀਅਯ ਨੰੂ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਥਾਨਏ 
ਅਥਾਯਟੀਆਂ/ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦਆੁਯਾ ਐਾ ਏੰਭ ੌਂ ਜਾ ਏਦ ਵਨ। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਪਟ ਡ, ਹਫਭਾਯੀ ਦੀ 
ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਹਵਤ ਰਤਾਵਨ ਤੀਹਲਧੀਆਂ, ਇੁੱਏ ਵਰਰਾਈਨ ਚਰਾਉਣਾ, ਟਰੀਪਨ ਲਾ, ਬਜਨ ਲੰਡਣਾ, ਅਤ 
ਆਤ ਦੀ ਹਤਆਯੀ, ਪੰਡ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਫਜ਼ਯੁਾਂ ਨੰੂ ਹਭਰਣ ਜਾਣਾ, ਇਵ ਬ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤ ਜਾ 
ਏਦ ਵਨ। 
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 ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਹਨਮਹਭਤ ਤਯ 'ਤ ਜਾਂ ਏਦ-ਏਦਾਈ ਂਲਾਰੰਟੀਅਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਏਯਦਾ ਵ।  
 ਲਾਰੰਟੀਅਯ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ ਹਵਤ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  
 ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਹਵਤ ਅਤ ਹਫਭਾਯੀਆਂ ਫਾਯ ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਯਲਾਇਤੀ ਹਲਸ਼ਲਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਵ। 
 ਇੁੱਏ ਲਾਰੰਟੀਅਯ ਨਰ, ਹਰੰ, ਜਾਂ ਭਾਹਜਏ ਯੁਤਫ ਦੀ ਯਲਾਵ ਏੀਤ ਹਫਨਾਂ ਵਯ ਹਏ ਨਾਰ ਫਯਾਫਯ ਦਾ 

ਹਲਵਾਯ ਏਯਦਾ ਵ। 
  ਦੂਜ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਭਝਣ ਅਤ ਲੀਏਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ।  
 ਆਣ ੰਦਸ਼ ਨੰੂ ਅਨੁਏੂਰ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਯਵ ਅਤ ਰਚਏਦਾਯ ਫਣ।  
 ਭਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਰਏਾਂ ਦ ਹਲਚਾਯਾਂ ਦਾ ਆਦਯ ਏਯ। 
 ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ ਅਤ ਨਯਭੀ ਨਾਰ ਆਣ ਹਲਚਾਯ ਰਟ ਏਯਨਾ ਹੁੱ ਐ। 

ਚੰਾ ੰਚਾਯ, ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਹਲਲਵਾਯ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਦੀ ਰੜ ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਅਤ ਹੁੱ ਐਣ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ 
ਫੰਧ ਥਾਤ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਾ I  
 

ਏਾਯਲਾਈ (Action) ਮਲਲਵਾਯ (Behavior) 
ਦਐਨਾ 

 
ਰਏਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਯੁੱਐ। ਏੀ ਉਵ ਐੁਸ਼, ਉਦਾ, ਡਯ ਵ ਅਤ ਹਚੰਤਤ ਵਨ? 
ਉਵਨਾਂ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯ Iਏੀ ਇਵ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ, ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 
ਅਤ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਵ? 

ੁਣਨਾ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਅਤ ਭੂਵਾਂ ਨੰੂ ੁਣਨ ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯ। 
ੀਏਯ ਦੀ ਸ਼ਏਾਯੀ ਦੀ ਸ਼ਰੀ 'ਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਏੀਤ ਹਫਨਾਂ, ਅਰ ਹਲੁੱ ਚ 
ਏੀ ਹਏਵਾ ਹਆ ਵ, ਉ ਨੰੂ ੁਣ।  
ਜ ਹਏਵਾ ਹਆ ਵ ਉ ਦਾ ਵੀ ਅਯਥ ਜਾਣਨ ਰਈ ਹਧਆਨ ਨਾਰ ੁਣ। 

ਬਾਲਨਾ ਰਏਾਂ ਦੀ ਹਥਤੀ ਨੰੂ ਭਝ ਅਤ ਹਤਏਾਯ ਏਯ I 
ਹੁੱ ਐਣਾ ਇਵ ਭਝਣਾ ਹੁੱ ਐ ਹਏ ਦੂਹਜਆਂ ਨੰੂ  ਏਈ  

ਭੁੱ ਹਆ ਹਏਉਂ ਰੁੱ  ਏਦੀ ਵ, ਬਾਲੇਂ ਤੁੀਂ ਹਵਭਤ ਨਾ ਵਲ। 
ਵਾਰਾਤ ਫਦਰ ਤਾਂ ਹਲਚਾਯ ਫਦਰਣਾ ਹੁੱ ਐ I 
ਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੱ ਐ।  
ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਤੋਂ ਹੁੱ ਐ। 

ਜਾਣਨਾ ਹਏ ਹਏਲੇਂ ੰਹਠਤ ਏਯਨਾ ਵ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਨੰੂ ਵੁੱਰ ਏਯਨ ਰਈ ਦੂਹਜਆਂ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯ I 
ਹਵਤ ਭੁਹਵੰਭਾਂ ਜਾਂ ਆਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਦਾ ਆਮਜਨ ਏਯਦ ਭੇਂ, ਮਾਦ 
ਯੁੱਐ ਹਏ ਰਏ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ ਲਰੰਟੀਅਯ ਏਯਦ ਵਨ।  
ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਰਹਯਤ ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯ। 

ਜਾਂਚ ਏਯ ਹਏ ਰਏ ਭਝ  ਵਨ ਜਾਂ 
ਨਵੀਂ 

ਏਰਾਚਏ ਏਯ ਹਏ ਏੀ ਰਏ ਭਝ  ਵਨ ਹਏ ਤੁੀਂ ਏੀ ਏਹਵ ਯਵ ਵ। 
ਇਵ ਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਭਾਂ ਏੁੱਢ ਹਏ ਏੀ ਰਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਭਝਦ ਵਨ। 
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ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ (Assessment fo the Community): 
ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਭੁਰਾਂਏਣ ਟੂਰ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਫਾਯ ਹੁੱ ਐਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨ: 

 ਜਐਭ ਅਤ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability)ਆਂ। 
 ਾਧਨ ਅਤ ਭਯੁੱਥਾ।  

ਭੁਰਾਂਏਣ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦਯਾਨ, ਇਵ ਉਭੀਦ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ 
ਫਾਯ ਨਲੀਂ ਜਾਣਏਾਯੀ ਹੁੱ ਐਣ। ਲਰੰਟੀਅਯ ਇੁੱਏ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵੰਦ ਵਨ ਅਤ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਇ ਫਾਯ ਫਵੁਤ 
ਏੁਝ ਜਾਣਦ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਹਏਉਂਹਏ ਇੁੱਏ ਬਾਈਚਾਯਾ ਵਭਸ਼ਾ ਫਦਰਦਾ ਯਹਵੰਦਾ ਵ, ਇ ਰਈ ਇਏੁੱਠੀ ਏੀਤੀ 
ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਰਾਤਾਯ ਅਡਟ ਏਯਨਾ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵ। 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੀਡਯਾਂ (ਏਾਯਫਾਯੀ ਆ,ੂ ਯਤਾਂ ਦ ਭੂਵ, ਟਯ ਭਾਰਏ, ਧਾਯਹਭਏ ਆ,ੂ ਚੁਣ ਵ ਅਹਧਏਾਯੀ) 
ਅਤ ਵਯ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਵਤ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ, ਵਯ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਏਭਜ਼ਯ ਆਫਾਦੀ (ਫਜ਼ਯੁ, 
ਨ ਜਲਾਨ, ਫੀਭਾਯੀ ਜਾਂ ਅਾਵਜਤਾ ਲਾਰ ਰਏ) ਦ ਰਤੀਹਨਧੀ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਨਾ ਅਤ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨਾ, ਏਹਭਊਹਨਟੀ 
ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਹਏਹਯਆ ਰਈ ਫੁਹਨਆਦੀ ਵ।  
ਇਵਨਾਂ ਾਯ ਭੂਵਾਂ ਨੰੂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ CBHFA ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਫਾਯ ੂਹਚਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ। ਇਵ ਉਵ ਰਏ ਵਨ 
ਜ CBHFA ਨੰੂ ਪਰ ਫਣਾ ਏਦ ਵਨ। 

ਬਾਈਚਾਯਏ ਭ ਰਾਂਏਣ ਰਈ ਏਦਭ (Steps for Community Assessment) 
ਏਦਭ 1 - ਬਾਈਚਾਯਏ ਭ ਰਾਂਏਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਨਾਉਣਾ (Plan the Community assessment) 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਦਾਇਯ ਨੰੂ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਹਵਤ, ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਤ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ 
ਦੀਆਂ ਤਯਜੀਵਾਂ ਦ ਦਾਇਯ ਨੰੂ ੀਭਤ ਏਯਨਾ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵ। ੀਭਾਲਾਂ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਨਾਰ ਇੁੱਏ 
ਮਥਾਯਥਲਾਦੀ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦਾ ਆਮਜਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਅਹਜਵਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਇੁੱਏ ਰਾਤੀ ਮ 
ਹਲਏਰ ਮਜਨਾ ਦ ਹਲਏਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਤਾ ਏਯਾ ਜ ਮਥਾਯਥਲਾਦੀ ਬਾਈਚਾਯਏ ਹਵਤ, ਯੁੁੱ ਹਐਆ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ 
ਤਯਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ੰਫਹਧਤ ਏਯਦਾ ਵ। ਭੁਰਾਂਏਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਂਦ ਭੇਂ, ਯਵੁੱਦਾਂ ਅਤ ਪਹਰੀਟਟਯਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਪਰਾ 
ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ: 

 ਭਾਜ ਦੀ ਮਵਤ, ਭ ਿੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤੇ  ਯਿੱ ਮਐਆ ਰੜ੍ਾਂ (Health, first aid and safety needs 
of the community): ਇ ਹਲੁੱ ਚ ੰਬੀਯ ਅਤ ੁਯਾਣੀ ਹਫਭਾਯੀ ਦਾ ਇਰਾਜ ਅਤ ਯਏਥਾਭ, ਲੁੱਛਤਾ, 
ਪਾਈ, ਸ਼ਣ, ਭਯਜੈਂੀ ਹਵਤ ਰੜਾਂ ਅਤ ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ, ਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਭੁੁੱ ਦ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 

 ਭ ਰਾਂਏਣ ਥਾਤ ਏਯਨ ਰਈ ਜਯੂਯੀ ਸ਼ਯਤਾਂ (Prerequisites for setting up the assessment): 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੀਡਯਾਂ ਜਾਂ ਯਏਾਯੀ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਰੜ। ਟਾਯਟ ਬਾੀਦਾਯ ਦੀ 
ੂਚਨਾ।ਜ਼ਯੂਯੀ ਾਭਾਨ। 

 ਭ ਰਾਂਏਣ ਅਮਬਆ ਏਯਲਾਉਣ ਰਈ ਰੜ੍ੀਂਦੀ ਭਿੱਯੀ ਮਰਆਉਣ ਰਈ (Available information 
about the community before conducting the assessment): ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਫਾਯ ਉਰਫਧ ਜਾਣਏਾਯੀ। ਯਏਾਯੀ ਹਯਯਟਾਂ, ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਏੰਭ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆ ਂਵਯ 
ਜੰੀਆ,ਂ ਹਵਤ ਏੇਂਦਯਾਂ, ਵਤਾਰਾਂ ਜਾਂ ਏਰੀਹਨਏਾਂ ਤੋਂ ਭਜਦੂ ਜਾਣਏਾਯੀ। 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/punjabi-english/%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A7%E0%A8%A8/%E0%A8%B8%E0%A8%BE%E0%A8%A7%E0%A8%A8-meaning-in-english
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 ਭ ਰਾਂਏਣ ਮਲਿੱ ਚ ਬਾਈਚਾਯਏ ਬਾੀਦਾਯ (Community participants in the assessment): ਬਾਈਚਾਯ 
ਦ ਆੂ (ਯਾਜਨੀਹਤਏ, ਭਾਹਜਏ, ਧਾਯਹਭਏ)। ਏਭਜ਼ਯ ਜਾਂ ੁੱ ਟ ਹਣਤੀ ਭੂਵ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਨੁਭਾਇੰਦੀ 
ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ। 

 ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏਿੱਠੀ ਏਯਨ ਰਈ ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਮਭਰਣ ਰਈ  ਮਲਧਾਜਨਏ ਭਾਂ ਅਤੇ ਅਲਧੀ 
(Convenient time and duration to visit community members to collect the 
information): ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦ ਭੂਵ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਰਏਾਂ ਨਾਰ ਬਾਈਚਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱਰਫਾਤ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 
ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੀਡਯਾਂ, ਅਹਧਆਏਾਂ, ਹਵਤ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ, ਭਾਲਾਂ ਅਤ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਵਯਾਂ 
ਨਾਰ ਹਭਰਣ ਰਈ 2 ਤੋਂ 4 ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦ ਭੂਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੰਡਣਾ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਵ। 

  
ਬਾਈਚਾਯਏ ਭੂਵਾਂ ਜਾਂ ੰਥਾਲਾਂ ਨਾਰ ਿੱਰ ਏਯ (Talk to community groups or organizations): 

 ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਤਾ ਰਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਏ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯ ੰਥਾਲਾਂ ਜਾਂ ਭੂਵ ਹਏੁੱ ਥ 
ਏੰਭ ਏਯ ਯਵ ਵਨ।  

 ਇਵ ਛਾਣਨਾ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਵ ਹਏ ਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਹਜਵ ਲਾਰ ੁੁੱ ਛ ਏ ਡੁਰੀਏਟ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ ਏਈ 
ਰੜ ਨਵੀਂ ਵ। 

 ਆਣ ਲਾਰਾਂ ਨੰੂ ਦਯਸ਼ਏਾਂ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏਯ । ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਉਵ ਲਾਰ ੁੁੱ ਛ ਹਏ ਉਵ ਜਲਾਫ ਦ ਏਣ। 
 ਯ-ਹਵਤ ਸ਼ਲਯ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਐਤੀਫਾੜੀ ਏਯਭਚਾਯੀ ਅਤ ਅਹਧਆਏ ੰਫੰਹਧਤ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਲਾਧੂ ਯਤ 

ਵਨ।  
 ਥਾਨਏ ੰਥਾਲਾਂ ਅਤ ਭੂਵਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਵਰਥ ੈਂਟਯ, ਯਏਾਯੀ ਅਥਾਯਟੀਆਂ, ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੀਡਯ ਜਾਂ 

ਫਜ਼ਯੁ, ਅਤ ਥਾਨਏ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਵਰਥ ਏਭਟੀ ਨਾਰ ਰਾਵ ਏਯ।  
 ਧਾਯਹਭਏ ਆੂ ਲਾਰਾਂ ਦ ਜਲਾਫ ਦ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਏਦ ਵਨ। 
 ਯਤਾਂ ਦ ਭੂਵ, ਨ ਜਲਾਨ ੰਠਨ, ਯਾਜਨੀਹਤਏ ਾਯਟੀਆਂ, ਯਾਜਨੀਹਤਏ ਨੇਤਾ, ਰਭੁੁੱ ਐ ਲਾਯੀ ਅਤ ਯ 

ਯਭੀ ਨੇਤਾ ਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਉਮੀ ਯਤ ਵਨ। 
 ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਲਾਰੰਟੀਅਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏੁੱਠੀ ਏਯਦ ਵਨ, ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਭਝਾਉਣ ਦੀ 

ਰੜ ਵਲੀ ਹਏ CBHFA ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਏੀ ਏਯ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯ ਏਦੀਆਂ। ਇਵ 
ਫਰੜੀ ਉਭੀਦਾਂ ਦਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। 

ਏਭਜਯ ਭੂਵਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ (Identify vulnerable groups): 
ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾੜ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨਾ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਏਭਜ਼ਯ ਰਏਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਜ਼ਯੁ, ੈੱਚਆਈਲੀ ਅਤ 
ਡਜ਼ ਲਾਰ ਰਏ, ਭਾਲਾਂ ਅਤ ਫੁੱਚ, ਅਾਵਜ, ਹਏਸ਼ਯ, ਸ਼ਯਨਾਯਥੀ ਅਤ ਅੰਦਯੂਨੀ ਤਯ 'ਤ ਹਲਥਾਹਤ ਹਲਅਏਤੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਵ ਏਦ ਵਨ। ਅਏਯ ਇਨਹ ਾਂ ਯੁੁੱ ਾਂ ਦੀ ਆਲਾਜ਼ ੁਣੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਭੁਰਾਂਏਣ ਹਲੁੱ ਚ, ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ 
ਇਵਨਾਂ ਭੂਵਾਂ ਦ ਰਤੀਹਨਧੀਆਂ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੜਾਂ ਅਤ ਤਯਜੀਵਾਂ ਨੰੂ ਲੀ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ 
ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 



 

 

 124 

ਏਦਭ 2 - ਬਾਈਚਾਯਏ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ (Perform the Community assessment): ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ 
ਤਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਹਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਉ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦਾ ਹਵਰਾਂ ਭਰੁਾਂਏਣ ਅਤ ਪਯ ਰਾ ੂਏਯਨ । ਹਦਰਚੀ 
ਯੁੱਐਣ ਲਾਰ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਟੀਭਾਂ ਦ ਹਵੁੱ  ਲਜੋਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਰਹਏਹਯਆ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ 
ਵ। ਜਾਣਏਾਯੀ ਨੰੂ ਹਯਏਾਯਡ ਏਯਨਾ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਵ। 

ਏਦਭ 3 - ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਮਲਸ਼ਰੇਸ਼ਣ ਏਯ (Analyze the information): ਇਏੁੱਠੀ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਦੀ ਭੀਹਐਆ ਏਯਨ, ਤਯਜੀਵ ਦਣ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਪਾਯਭਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯਏਾਯਡ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵਲੀ ਜ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ 
ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵਨ। ਇਵ ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਏ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐਯ ਯਤ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਦ 
ਉਰਟ ਵਣ। ਜਏਯ ਅਹਜਵਾ ਵ, ਤਾਂ ਟੀਏਤਾ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਏਯਨ ਰਈ ਉ ਯਤ (ਯਤਾਂ) 'ਤ ਲਾ ਜਾਣਾ 
ਭਦਦਾਯ ਵਲਾ । ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ ਏਯਨਾ ਅਤ ਛਾਣੀਆਂ ਈਆਂ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੜਾਂ ਦੀ ਦਯਜਾਫੰਦੀ 
ਲਾਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਮਥਾਯਥਲਾਦੀ, ਏਾਯਲਾਈਮ, ਹਵਤ, ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਤ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਨੰੂ 
ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏਯਨ ਦ ਮ ਫਣਾੀ। ਇਏੁੱਠੀ ਏੀਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਉਵਨਾਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ 'ਤ ਏੇਂਦਹਯਤ ਵਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਜ ਲਰੰਟੀਅਯ ਰਾਤ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵਲਾ । 

ਏਦਭ 4 - ਏਮਭਊਮਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦੀ  ਸ਼ਟੀ ਏਯ (Validate information with community 
members): ਟੀਏਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਭੁਰਾਂਏਣ ਐਜਾਂ ਨੰੂ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਾਂਝਾ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇਵ ਹਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਏ ਉਵ ਾਯ ਹਲਅਏਤੀ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਇਏੁੱਠੀ 
ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏੀਤੀ ੀ, ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਸ਼ਸ਼ਟਤਾ ਦ ਭਾਭਰ ਲਜੋਂ, ਐਜਾਂ ਫਾਯ ੂਹਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

ਏਦਭ 5 - ਇਿੱ ਏ ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਮਲਏਮਤ ਏਯ ਜ ਮਵਤ ਅਤੇ  ਯਿੱ ਮਐਆ ਰੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਤਯਜੀਵ ਮਦੰਦੀ ਵੈ (Develop 
an action plan that prioritizes health and safety needs): ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਦਾ ਹਲਸ਼ਰਸ਼ਣ ਵਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ, ਇੁੱਏ ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਫਾਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ, ਥਾਨਏ 
ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ਚਯਚਾ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਮਜਨਾ 
ਹਲੁੱ ਚ, ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯਨ ਰਈ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਵਣ ਲਾਰੀ ਹਐਰਾਈ ਅਤ ਹੁੱ ਐਣ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨਾ 
ਜ਼ਯੂਯੀ ਵਲਾ। ਇੁੱਏ ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਭੇਂ ਦ ਅੰਦਯ ਰਾਤੀ ਮ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ, 
ਬੂਹਭਏਾਲਾਂ, ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀਆਂ ਦ ਅੰਤਭ ਯਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਛਾਣ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਹਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਵ ਹਏ ਇ ਨੰੂ ਅ ਟ ੂਡਟ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏਾਯਜ ਮਜਨਾ ਨੰੂ ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਭੁੜ ਹਲਚਾਹਯਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਭ ਿੱ ਢਰੀ ਪਟ ਡ ਅਤੇ ਿੱ ਟ ਦੀ ਯਏਥਾਭ (Basic First Aid and Injury Prevention): 
ਭ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ (First Aid): ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਸ਼ਲਯ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਟ ਡ ਇੁੱਏ 
ਹਫਭਾਯ ਜਾਂ ਜ਼ਐਭੀ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣ ਲਾਰੀ ਤੁਯੰਤ ਵਾਇਤਾ ਵ ।  

ਭ ਿੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਰਫੰਧਨ ਦ ੇਚਾਯ ਮਧਾਂਤ ਵਨ (Principles of First Aid Management): 
i. ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ, ਆਣ ਰਈ, ਜ਼ਐਭੀ ਹਲਅਏਤੀ ਜਾਂ ਹਏ ਲਾਵ ਰਈ ਜਐਭ ਨਾ ਰ। 
ii. ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਰਈ ਹਥਤੀ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯ। (ਭਏ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ) । 
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iii. ਹਲਅਏਤੀ ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯ। 
iv. ਏਦਭ-ਦਯ-ਏਦਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਏਯ। 

 
ਪਟ ਡ ਏਸ਼ਨ ਰਈ ਚਾਯ ਏਦਭ (The Four Steps for First Aid Action): 
ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ (Assess) 
ਮਥਤੀ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ ਅਤੇ ਖ਼ਤਯ ੇਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ (Assess the situation and check for dangers) 

 ਹਲਅਏਤੀ ਲੁੱਰ ਬੁੱਜਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
 ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਹਥਤੀ ਤੁਵਾਡ ਰਈ, ਅਤ ਵਯ ਰਏਾਂ ਜਾਂ ਆਾ ਯਹਵਣ ਲਾਹਰਆ ਂਰਈ 

ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ । 

ਮਲਅਏਤੀਆ ਂਦੀ ਮਥਤੀ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ (Assess the person’s condition): 
 ਏੀ ੀੜਤ ਦਾ ਦਭ ੁੁੱ ਟ ਹਯਵਾ ਵ ਜਾਂ ਐੂਨ ਲਹਵ ਹਯਵਾ ਵ, ਤੁਯੰਤ ਅਤ ਉਹਚਤ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯ। 
 ਏੀ ਹਲਅਏਤੀ ਚਤੰਨ ਵ?  
 ਏੀ ਹਲਅਏਤੀ ਾਵ ਰ ਹਯਵਾ ਵ?  

ਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ (Assess for injuries): 
 ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ 

 ੁੱਟ ਜਾਂ ਭਨ ਹਲਹਆਨਏ ਦਭ ਦ ਹਚੰਨਹ । 
 
ਮਜਨਾ (Plan) 
ਭਦਦ ਰਲ (Get Help): 

 ਭਦਦ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯ ਜਾਂ ਹਏ ਨੰੂ ਡਾਏਟਯੀ ਜਾਂ ਸ਼ਲਯ ਭਦਦ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਵ।  
ਪਟ ਡ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ (Plan First Aid intervention):  

 ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਜਾਂ ਰਾਇਭਯੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ, ਸ਼ਲਯ ਭਦਦ ਆਉਣ ਤੁੱ ਏ ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਹਏ ਏੀ 
ਏਾਯਲਾਈ ਏਯਨੀ ਵ। 

 ਇਵ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਹਏ ਤੁੀਂ ਜ ਜਾਣਦ ਵ ਅਤ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਹਏਵੜ ਵੁਨਯ ਵਨ, ਉ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਤੁੀਂ 
ਹਏੰਨੀ ਭਦਦ ਦ ਏਦ ਵ।  

 ਇੁੱਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਲਜੋਂ ਆਣੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ। 

ਰਾ ੂ(Implement) 
ਭ ਿੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਰਾੂ ਏਯ (Implement First Aid): 

 ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਜਾਨਰਲਾ ੰਏਟਏਾਰਾਂ ਅਤ ਐਾ ੁੱਟਾਂ ਰਈ ਹਵਰੀ ਵਾਇਤਾ ਹਦ। 
 ਜ ਭਯਜੈਂੀ ਲਾਲਾਂ ਫਵੁਤ ਜਰਦੀ ਆ ਯਵੀਆਂ ਵਨ, ਤਾਂ ੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਛੜ । 
 ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐ ਅਤ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯ।  
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ਭਨ ਮਲਮਆਨਏ ਭ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਮਦ (Give Psychological first aid): 
 ਹਲਅਏਤੀ ਅਤ ਹਯਲਾਯ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯ। 
 ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਏੀ ਵ ਹਯਵਾ ਵ ਅਤ ਤੁੀਂ ਏੀ ਏਯ ਯਵ ਵ? 

ਜ ਜਯੂਯੀ ਵਲ, ਤਾਂ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਆਲਾਜਾਈ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏਯ।  
  
ਲਰੰਟੀਅਯ ਏਾਯਲਾਈਆ ਂ(Volunteer Actions): 
ਤਫਾਵੀ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before a disaster) 

 ਭੁਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤ ਆਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਫਾਯ ਹਐਰਾਈ ਰਾਤ ਏਯ ਅਤ ਹਤਆਯ ਯਵ। 
 ਜਾਣ ਹਏ ਹਏ ਆਤ ਦਯਾਨ ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਅਤ ਬਹਤਏ ਯਤ ਹਏੁੱ ਥ ਹਥਤ ਵਨ।  
 ਥਾਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ ਜ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਯਤਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਅਤ ਬਹਤਏ ਯਤ, ੰਚਾਯ 

ਯਤ, ਾਣੀ, ਬਜਨ, ਹਵਤ ੰਬਾਰ ਅਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਲਾਲਾਂ, ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤ ਹਵਤ ਲਾ ਵੂਰਤਾਂ 
ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯਦ ਵਨ ।  

ਇਿੱ ਏ ਆਫ਼ਤ ਦ ੇਦਯਾਨ (During a disaster): 
 ਬਾਲਨਾਤਭਏ ਅਤ ਭਨ ਹਲਹਆਨਏ ਵਾਇਤਾ ਹਦ.  
 ਹਵਤ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ।  
 ਲਧਯ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਜਾਂ ਹਵਤ ਸ਼ਲਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਹਨਯਦਹਸ਼ਤ ਏੀਤ ਅਨੁਾਯ ਜ਼ਐਭੀਆਂ ਨੰੂ ਭੁਢਰੀ 

ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਹਦ।  
 ਜ਼ਐਭੀ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ੁਹਲਧਾਲਾਂ ਤੁੱ ਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਟਰਾਂਯਟ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ 

ਭਦਦ ਏਯ।  
 ਲੁੱਡ ੁੱਧਯ 'ਤ ਵਾਨੀਏਾਯਏ ਟਨਾਲਾਂ ਦਯਾਨ ਭਡੀਏਰ ਟੀਭਾਂ ਦੀਭਦਦ ਏਯ।  
 ਭੁਯਹਦਆਂ ਨੰੂ ਦਨਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ।  
 ਅਥਾਈ ਸ਼ਰਟਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯ।  
 ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਵਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ, ਥਾਨਏ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ 

ਨਾਰ ੰਚਾਯ ਏਯ।  
 ਯਾਵਤ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਲੰਡ ਏਯ।  
 ਵਯ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਅਤ ਭਯਥਨ ਏਯ।  

 
ਤਫਾਵੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ (After a disaster): 

 ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਹਵਤ ੰਬਾਰ ਅਤ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਤਾ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ।  
 ਬਾਲਨਾਤਭਏ ਅਤ ਭਨ ਹਲਹਆਨਏ ਵਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ।  
 ਯਰ ੂਭੂਵਾਂ ਅਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਹਫਭਾਯੀ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਹਵਤ ਹੁੱ ਹਐਆ ਰਾਵ ਦਾ ਰਾਯ 

ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ। ਹਜਲੇਂ ਹਏ: 
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  ਫੁਖ਼ਾਯ 
  ਨਭਨੂੀਆ ਅਤ ਤੀਫਯ ਾਵ ਦੀ ਰਾ  
 ਦਤ ਅਤ ਡੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ  
 ਏੁਸ਼ਣ 
 ਵਯ ਬਾਈਚਾਯਏ ਹਵਤ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ। 

 
ਭਯਜੈਂੀ ਮਲਿੱ ਚ ਜਨਤਏ ਮਵਤ: ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਨੰੂ ਯਏਣਾ ਅਤੇ ਰਤੀਮਏਮਯਆ 
(Public Health Emergencies: Prevention and Response to Epidemics) 
 
ਮਫਭਾਯੀਆਂ ਦੀਆ ਂਛੇ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਵਨ ਜ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀਆਂ ਵਨ: 

1. ਦਤ ਯ (ਵਜ਼ਾ, ਾਰਭਨੇਰਾ, ਈ-ਏਇਰ, ਹਏਰਟਯੀਡੀਅਭ) 
2. ਾਵ ਦੀ ਰਾ (ਤਹਦਏ) 
3. ਟੀਹਏਆਂ ਦੁਆਯਾ ਯਏੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਹਫਭਾਯੀਆਂ (ਰੀ, ੀਰਾ ਫੁਐਾਯ, ਐਯਾ, ਯਟਾਲਾਇਯ ਅਤ 

ਭਹਨਨਜਾਈਹਟ) 
4. ਲਏਟਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਹਯਤ ਹਫਭਾਯੀਆਂ (ਭਰਯੀਆ, ਡੇਂੂ) 
5. ਫਵੁਤ ਛਤੂ ਲਾਰੀਆਂ ਅਤ ਾਤਏ ਹਫਭਾਯੀਆਂ (ਈਫਰਾ ਅਤ ਭਾਯਫਯ) 
6. ਨਲੀਆਂ ਹਫਭਾਯੀਆਂ (ਭਵਾਂਭਾਯੀ, ਇਨਪਰੂਜ਼ਂਾ, ਲੀਅਨ ਪਰ,ੂ ਾਯ, ਏਹਲਡ-19) 

 
ਯਏਥਾਭ ਤੀਮਲਧੀਆ ਂ(Prevention activities): 
ਹਫਭਾਯੀਆਂ ਦੀ ਵਯਏ ਸ਼ਰਣੀ ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਭੂਵ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਇਦੀ ਯਏਥਾਭ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ 
ਏਯਦਾ ਵ: 

i. ਪਾਈ, ਾਣੀ ਅਤ ਲੁੱ ਛਤਾ। 
ii. ਚੰੀ ਅਤ ਾ ਆਯਾ ਵਣਾ। 
iii. ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਦਾ ਟੀਏਾਏਯਨ। 
iv. ਭੁੱਛਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ। 
v. ਹਏ ਲੀ ਹਫਭਾਯੀ ਦ ਫਰੜ ੰਯਏ ਤੋਂ ਫਚ। 

ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਰਈ ਲੈੇਲੀ ਏਾਯਲਾਈਆ ਂ(Volunteer actions for epidemics): 
 ਭਾਜ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਹਫਭਾਯੀ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਫਾਯ ਜਾਯੂਏ ਏਯ। 
 ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਇ ਫਾਯ ਹਹਐਅਤ ਏਯ ਹਏ ਹਫਭਾਯੀ ਦ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਛਾਹਣਆ ਜਾਲ। 
 ਬਾਈਚਾਯ ਦ ਹਫਭਾਯ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਹਵਤ ਵੂਰਤ ਰਈ ਯਪਯ ਏਯ। 
 ਰਏ ਦ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਹਵਤ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯ। 
 ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਭਰੁਾਂਏਣ ਅਤ ਯਲਐਣ ਏਯਨ ਫਾਯ ਹੁੱ ਐਣ ਰਈ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਹਨਮੰਤਯਣ ਫਾਯ ਹਐਰਾਈ 

ਰਾਤ ਏਯ। 
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 ਇਵ ਜਾਣਨ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਰੀਡਯਾਂ ਨੰੂ ਹਭਰ ਹਏ ਉਵ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਫਾਯ ਏੀ ਜਾਣਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੇ 
ਹਏਵੜੀਆਂ ਹਤਆਯੀ ਦੀਆਂ ਮਜਨਾਲਾਂ ਫਣਾਈਆਂ ਵਨ। 

 ਜਨਤਏ ਟੀਏਾਏਯਨ ਭੁਹਵੰਭਾਂ ਫਾਯ ਹਵਤ ਵੂਰਤ ਹਲੁੱ ਚ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨਾਰ ੁੱਰ ਏਯ। 
 ੁੁੱ ਛ ਹਏ ਲਰੰਟੀਅਯ ਭਦਦ ਰਈ ਏੀ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 
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ਾਠ - 16 
ਨਯਭ ਮਟਸ਼ ੂਦੀ ਿੱ ਟ – 

 ਲਮਵੰਦੇ ਐੂਨ ਨੰੂ ਯਏਨਾ ਅਤ ੇਜਖ਼ਭ ਦੀ ਦੇਐਬਾਰ 

Soft Tissue Injury- 

Bleeding Control and Wound Care 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 

ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ  
    ►  ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂ

    ►  ਯੀਯ ਦ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੁੱਟਾਂ 
    ►  ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਹਏਭ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭ 

    ►  ਏੁੱੜਾ ਅਤ ੁੱਟੀਆਂ ਫੰਣਨਾ 
    ►  ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਦ ਰੁੱ ਛਣ ਅਤ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ  

 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 

ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ (STI) ਉਦੋਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ੀਆ,ਂ ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਚਭੜੀ, ਨਾਂ ਜਾਂ 
ਹਰਾਭੈਂਟਾਂ ਨੰੂ ਝੁੱਟਏਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਯਤੋਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਦਭ ਜਾਂ ਵਯ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ 
ਅਚਾਨਏ ਜਾਂ ਫਏਾਫ ੂਝਟਏ  ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਦਾ ਨੁਏਾਨ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਯਤੋਂ ਜਾਂ 
ਰੰਫ ਭੇਂ ਤੋਂ ਥਏਾਲਟ ਲਾਰ  ਢਾਂਚ, ਐਾ ਏਯਏ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤ ਨਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਲੀ ਨਯਭ ਹਟਲ਼ੂ ਐਯਾਫ ਵ ਏਦ ਵਨ।  

ਜਦੋਂ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤੁਯੰਤ ਦਯਦ ਉਠਦਾ ਵ ਜਾਂ ਥੜ ਭੇਂ ਫਾਅਦ ਜ 

ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਦਭ ਅਤ ਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਅਏੜਾਵਟ ਲੀ ਫਵੁਤ ਆਭ ਵ। 24-48 ੰਹਟਆਂ ਫਾਅਦ ਨੀਰ ਲੀ ਹਲਏਹਤ ਵ 
ਏਦ ਵਨ।  

ਫਏਾਫ ੂਐੂਨ ਲਹਵਣਾ ਦਭ ਤੋਂ ਯਏਣ ਮ ਭਤਾਂ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਏਾਯਨ ਵ ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏ ਹਏ ਦੀ ਜਾਨ 

ਫਚਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦ ਵ ਹਏ ਜਏਯ ਤਵੁਾਡ ਭਤ ਏਈ ਹਲਅਏਤੀ ਜ਼ਐਭੀ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ 
ਯਹਏਆ ਜਾਲ। 

ਇ ਾਠ ਹਲੁੱ ਚ, ਤੁੀਂ ਐੂਨ ਨੰੂ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਨ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਤਯੀਹਏਆਂ ਫਾਯ ਹੁੱ ਐ, ਬਾਲੇਂ ਤੁਵਾਡ ਏਰ 

ਲਯਤਣ ਰਈ ਹਯ ਤੁਵਾਡ ਦ ਵੁੱਥ ਵਨ ਜਾਂ ਏੀ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ੂਯੀ ਟਯਾਭਾ ਪਟ ਡ ਹਏੁੱ ਟ ਉਰਫਧ ਵ। 

ਆਭ ਤਯ 'ਤ ੇਜਐਭੀ ਵਣ ਲਾਰੇ ਮਟਸ਼ ੂ(Commonly injured tissues) 

ਮਰਾਭੈਂਟ (Ligaments): ਟਂੀਯੀਅਯ ਏਯੂੀਟ ਹਰਾਭੈਂਟ (ਡਾ), ਭਡੀਏਰ ਏਰਟਯਰ ਹਰਾਭੈਂਟ (ਡਾ), 
ਅਰਨਯ ਏਰਟਯਰ ਹਰਾਭੈਂਟ (ਏਰਾਈ/ਵੁੱਥ), ਇੰਟਯਾਈਨ ਹਰਾਭੈਂਟ (ਲਯਟੀਫਰ) 
 

ਭਾੇਸ਼ੀ (Muscle): ਫਾਈ, ਫਰਚੀਆ (ਉੱਯੀ ਫਾਂਵ), ਯੀਏਟ ਪਭਯਰ (ੁੱਟ), ਟਰਾਂਲਯ ਫਡਭਨ (ਟ) 
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ਟੈਂਡਨ (Tendons): ਟਰਯ ਟੈਂਡਨ (ਡ) ਏਰਏਹਨਅਰ / ਅਹਚਰ ਟੈਂਡਨ (ਯ/ਵਠਰੀ ਰੁੱ ਤ), ਫਾਈ, ਟੈਂਡਨ 

(ਭਢ / ਏੂਵਣੀ)  
ਨਾਂ (Nerves): ਨਾਂ  ਫਰਹਚਅਰ ਰਏ (ਭਢ), ਅਰਨਯ ਨਯਲ (ਏੂਵਣੀ/ਵੁੱਥ), ਯਨੀਅਰ ਨਯਲ (ਹੁੱ ਟਾ/ਯ), 

ਏਰਨਰ ਨਯਲ I-XII (ਹਯ) 

ਵਿੱ ਡੀਆਂ (Bones): ਪੀਭਯ (ਰੁੱ ਤ), ਹਵਊਭਯ (ਫਾਂਵ), ਰੀਆਂ (ਧੜ)। ਭਟਾਟਾਯੀਅਰਜ਼ I-Vi (ਯ), 

ਭਟਾਏਾਯਰਜ਼ I-Vi (ਵੁੱਥ) 

ਉਾਥੀ (Cartilage): ਭਹਨਏੀ (ਡ), ਇੰਟਯਲਯਟਫਰਰ ਹਡਏ (ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ), ੀਟਾਫੂਰਭ (ਏੁੁੱ ਰਹ) ਏਭਯ ਦਾ 
ਜੜ 

ਫੰਦ ਜਐਭ (Closed Wounds) 

ਮਯਬਾਸ਼ਾ (Definition): ਫੰਦ ਜ਼ਐਭ ਹਲੁੱ ਚ ਚਭੜੀ ਫਯਏਯਾਯ ਯਹਵੰਦੀ ਵ ਅਤ ਵਠਰ   ਹਟਸ਼ ੂਫਾਵਯੀ ਦੁਨੀਆ ਦ ਹੁੱ ਧ 
ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦ। ਫੰਦ ਜ਼ਖ਼ਭ ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਅਣਦਐਾ ਭਭੂਰੀ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦਾ ਵ ਜਾਂ ਅੰਦਯਨੂੀ ਅੰਾਂ ਨੰੂ 

ਨੁਏਾਨ  ਦ ਨਾਰ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਛਟੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਇਰਾਜ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਏ 

ਹਜ਼ਆਦਾ ੰਬੀਯ ੁੱਟਾਂ ਾਤਏ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਫੰਦ ਜ਼ਖ਼ਭ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਏ ਐੁੰ ਡੀ (Blunt) ਲਤ ੂਦ ਰਬਾਲ ਏਾਯਨ 

ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਫੰਦ ਜ਼ਖ਼ਭ (Closed Wounds) ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਵਠਾਂ ਹਡੁੱ ਣ ਜਾਂ ਭਟਯ ਲਾਵਨ ਵਾਦਹਆ ਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹੁੱ ਧ ਐੁੰ ਡ 

ਝੁੱਟਏ ਦ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਚਭੜੀ ਦ ਫਯਏਯਾਯ ਵਣ ਦ ਫਾਲਜੂਦ, ਨੁਏਾਨ ਅੰਡਯਰਾਈੰ ਭਾਸ਼ੀ, ਅੰਦਯੂਨੀ ਅੰਾਂ 
ਅਤ ਵੁੱਡੀਆਂ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚ ਏਦਾ ਵ। ਏੁਚਰਣ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭ ਏਈ ਲਾਯ ਬਾਯੀ ਹਡੁੱ ਣ ਲਾਰੀਆ ਂਲਤਆਂੂ ਦ ਏਾਯਨ ਵ ਏਦ 
ਵਨ। ਇਵ ਏਾਯ ਦੁਯਟਨਾ ਜਾਂ ਹਡੁੱ ਣ ਲਾਰੀ ਇਭਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
 

ਫੰਦ ਜਐਭਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਮਏਲੇਂ ਏਯੀ (How to recognize closed wounds): 

 ਜ 

 ਏਭਰਤਾ 
 ਯੰ ਹਲਏਾਯ 

 ੰਬਲ ਹਲਏਾਯ 

ਫੰਦ ਜਐਭਾਂ ਦੀਆ ਂਮਏਭਾਂ (Types of Closed Wounds): 

ਉਰਝਣ ਦੀ ਿੱ ਟ ਮਜਲੇਂ ਮਏ ਭਚ ਆਉਣੀ (Contusion): ਇਵ ਐਡਾਂ ਦੀਆਂ 

ੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਭ ਹਏਭਾਂ ਵਨ, ਹਜੁੱ ਥ ਹੁੱ ਧ ਐੁੰ ਡ ਝੁੱਟਏ ਛਟੀਆਂ ਐੂਨ ਦੀਆਂ 

ਨਾੜੀਆਂ ਅਤ ਏਹਸ਼ਏਾਲਾਂ, ਭਾਸ਼ੀਆ ਂ ਅਤ ਵਠਰ ਹਟਸ਼ ੂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ 

ਅੰਦਯੂਨੀ ਅੰਾਂ ਅਤ, ਏੁਝ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ 
ਏਦ ਵਨ। ਉਰਝਣ ਦੀ ੁੱਟ ਨਾਰ ਦਯਦਨਾਏ ੁੱਟ ਲੁੱਜਦੀ ਵ ਅਤ ਚਭੜੀ 
ਦ ਜਖ਼ਭ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਦਾ ਯੰ ਰਾਰ ਤੋਂ ਨੀਰਾ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। Fig. 16.1 Contusion 
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ਵੇਭੇਟਭਾ (Hematomas): ਚਭੜ੍ੀ ਉੱਤੇ ਨੀਰੇ, ਏਾਰੇ ਯੰ ਦ ੇਐੂਨ 

ਇਏਿੱ ਠੇ ਵੋਂਣ ਨਾਰ ਆਈ ਜ: ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਉਵ ੁੱਟਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ ਜ 
ਛਟੀਆਂ ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤ ਏਸ਼ੀਰਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਂਦੀਆਂ 

ਵਨ, ਹਜਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਐੂਨ ਇੁੱਏਠਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 

ਬਯ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਵਭਟਭਾ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਇੁੱਏ ਦਯਦਨਾਏ, ਨਯਭ ਯੁੱਫੜ 

ਦ ੰਢ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ੀਭਤ ਥਾਂ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਜੂਦ ਵੁੰ ਦਾ ਵ । ਦਭ ਦੀ 
ੰਬੀਯਤਾ ਅਤ ਦਭ ਦੀ ਜਾ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦ ਵ, ਚਭੜੀ ਤ ਆਈ 

ਜ ਛਟੀ ਜਾਂ ਲੁੱਡੀ, ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ ਜਾਂ ਹਯਪ ਚਭੜੀ ਦ ਵਠਾਂ ਵ 
ਏਦਾ ਵ। 

ਏ ਚਰਣ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ (Crush Injuries): ਇਵ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਾਵਯੀ 
ਅਤ ਬਾਯੀ ਦਫਾਅ ਦ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਯੀਯ ਦ ਹਵੁੱ  ਨੰੂ ਦ ਤਵਾਂ ਦ 
ਹਲਚਏਾਯ ਹਨਚੜਦਾ ਵ। ੁੱਟ ਅਤ ਦਯਦ ਦੀ ੀਭਾ ਭਾਭੂਰੀ ੁੱਟ ਤੋਂ ਰ ਏ 
ਯੀਯ ਦ ਏੁਚਰ  ਵ ਐਤਯ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਤਫਾਵ ਏਯ ਏਦੀ ਵ,  ਇਵ 

ੁੱਟ ਦੀ ਜਾ, ਆਏਾਯ, ਭੇਂ ਅਤ ਸ਼ਏਤੀ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਵ। 
 

ਫੰਦ ਜਐਭਾਂ ਦਾ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital 

treatment closed wounds): 

ਮਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਅਤੇ ਭਏ ੇਤ ੇਫਚਾ ਏਯ: 
1. ਚਾਯ ਤਯੀਏ RICE ਅਨਾ: ਆਯਾਭ ਏਯ, ਫਯ ਰਾ, ਜਐਭ ਨੰੂ ਦਫ  ਅਤ ਉੱਚਾ ਏਯ 
2. ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯ, ਜਯੁਯੀ ਰਛੁੱ ਣਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜ ਏਈ ਤਫਦੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਅੰਦਯੂਨੀ ਐੂਨ 

ਲਹਵਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ, ਤਾਂ ਇਰਾਜ ਇੁੱਏ ਡਾਏਟਯ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
3. ਦਭ ਰਈ ਇਰਾਜ. 

4. ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਏ ਲੀ ਭਡੀਏਰ ਏੇਂਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਰਜਾ। 
 

R.I.C.E. ਦੀ ਮਲਧੀ: 
„R‟ ਭਤਰਫ - ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ 24 ਤੋਂ 48 ੰਹਟਆਂ ਰਈ ਆਯਾਭ 

ਦੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਥੜੀ ਫਵੁਤ 

ਤੀਹਲਧੀ ਸ਼ੁਯੂ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
„I‟ ਭਤਰਫ - 40 ਤੋਂ 45 ਹਭੰਟ ਦ ਅੰਤਯਾਰ ਦ ਨਾਰ 20 

ਹਭੰਟ ਤੁੱ ਏ ਫਯ ਰਾ ਅਤ ਲੁੱ ਧ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 48 ੰਹਟਆਂ ਤੁੱ ਏ 

ਜਾਯੀ ਯਐ। 
„C‟ ਭਤਰਫ - ਜ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਦੀ ਏਹਲ਼ ਏਯ  
„E‟ ਭਤਰਫ - ੁੱਟ ਨੰੂ ਉਚਾ ਯੁੱਐਣ ਦਾ ਉਦਸ਼ ਹਲਲਹਥਤ 

Fig. 16.4 R.I.C.E Method 

Fig. 16.2 Hematomas 

Fig. 16.3 Crush injuries 
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ਯਏੂਰਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਐੂਨ ਨੰੂ ਲਾਹ ਬਜ ਏ ਜ ਨੰੂ ਟਾਉਣਾ ਵ। 
ਨ ਟ:- ਜੇਏਯ ਚਭੜ੍ੀ ਦਾ ਯੰ ਫਦਰਦਾ ਵ ੈਤਾਂ ਫਯਫ਼ ਨਾ ਰਾ। 
ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਜਖ਼ਭ (Open Wounds) 

ਚਭੜੀ ਟੁੁੱ ਟ ਪੁੁੱ ਟ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜਾਂ ਐਯਦੜੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਅੰਦਯਰ  ਹਟਸ਼ ੂਫਾਵਯ ਆ ਜਾਂਦ ਵਨ। 
ਇੁੱਏ ਐੁੁੱ ਰਾ ਜ਼ਖ਼ਭ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਚਾਏੂ ਨਾਰ ਏੁੱ ਹਟਆ ਹਆ ਵ) ਚਭੜੀ ਜਾਂ ਰਦਾਯ ਹਝੁੱਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਏੁੱਟ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਆਭ 

ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ ਜ ਐੁੁੱ ਰ  ਜਖ਼ਭਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਫਣਦ ਵਨ ਉਵ ਹਡੁੱ ਣ, ਹਤੁੱ ਐੀ ਲਤੂਆਂ ਦੀ ਰਤ ਲਯਤੋਂ, ਜ਼ਾਯਾਂ ਜਾਂ 
ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਨਾਰ ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ, ਅਤ ੜਏ ਵਾਦ ਵਨ। 
 

ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਜਖ਼ਭਾਂ ਦੀਆ ਂਮਏਭਾਂ (Types of open wounds): 

ਚਭੜ੍ੀ ਤ ੇ ਐਯਚ (Abrasions): ਐਯਚ ਇੁੱਏ ਚਭੜੀ ਦਾ 
ਜ਼ਖ਼ਭ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ, ਐੁਯਦਯੀ ਤਵ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਚਭੜੀ ਨੰੂ 

ਯੜਨ ਜਾਂ ਐੁਯਚਣ ਨਾਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇ ਹਏਭ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭ 

ਹਲੁੱ ਚ ਐੂਨ ਹਨਏਰਣਾ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ  ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਯ 

ਇਵ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਹਏ ਫੀਭਾਯੀ ਤੋਂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਚਭੜੀ ਨੰੂ 

ਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲ। 
 ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਐਯਚਾਂ ਅਤ ਝਯੀਟਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 
 ਚਭੜੀ ਦੀ ਫਾਵਯੀ ਯਤ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ.  

 ਚਭੜੀ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਯਤਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਨਾ ਜਾਣਾ  
 

ਮਲਾੜ੍ (Lacerations): ਇਵ ਜਐਭ ਹਲੰ ਟੈੱਢ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, 

ਜ, ਜ਼ਾਯਾਂ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਵਯ ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ ਦ ਨਤੀਜ 
ਲਜੋਂ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਦਾ ਅਹਨਮਭਤ ਜਾਂ ਭੂੰ ਵਪੁੱ ਟ ਟੁੁੱ ਟਣਾ, ਾੜਨਾ 
ਜਾਂ ਐੁੁੱ ਰਹਣਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜਐਭ ਤੋਂ ਐੂਨ ਹਨਏਰਣਾ ਤਜ਼ ਅਤ 
ਹਲਆਏ ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ 
ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। 

 ਾਟ ਜਾਂ ਹਲੰ ਟੈੱਢ ਏੁੱਟ.  

 ਹਤੁੱ ਐੀ ਧਾਯ ਲਾਰੀਆ ਂਲਤੂਆਂ ਦ ਏਾਯਨ.  

 ਐੁੰ ਡੀ ਲਤ ੂਨਾਰ ੰਬੀਯ ਝਟਏਾ ਜਾਂ ਰਬਾਲ।  
 ਡੂੰ ਾਈ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣਾ ਅੰਬਲ ਵ। 
 ਏਾੀ ਐੂਨ ਲਹਵ ਹਯਵਾ ਵ। 

 

ੰਏਚਯ (Punctures): ੰਏਚਯ ਇੁੱਏ ਹਲੰਨਹ ਣ ਲਾਰਾ ਜਐਭ ਵ 
ਜ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਛਟੀ ਭਯੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਲਤੂਆਂ ਹਜਲੇਂ 
ਹਏ ਨਵੁੰ , ੂਈਆ,ਂ ਅਤ ਵਯ ਨੁਏੀਰੀਆਂ ਲਤੂਆਂ ੰਏਚਯ ਜ਼ਖ਼ਭ 

Fig. 16.5 Abrasions 

Fig. 16.6 Lacerations 

Fig. 16.7 Punctures 
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ਦਾ ਏਯ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਬਾਲੇਂ ਭਾਭੂਰੀ ਫਾਵਯੀ ਐੂਨ ਲਹਵ ਹਯਵਾ ਵਲ, ਹਏ ਅੰ ਨੰੂ ਅੰਦਯਨੂੀ ਨੁਏਾਨ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ 
ੰਬੀਯ ਅੰਦਯਨੂੀ ਐੂਨ ਹਨਏਰ ਏਦਾ ਵ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਫੰਦੂਏ ਦੀ ਰੀ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭ ਹਲੁੱ ਚ)। 
ਛੇੜ੍ਛਾੜ੍ (Avulsions): ਛੜਛਾੜ (Avulsions) ਦਾ ਭਤਰਫ 

ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਨੰੂ ਜ਼ਫਯਦਤੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਏ ਤਯ 'ਤ ਤੜਨਾ ਵ। ਇਵ ਅਹਜਵ 
ਵਾਦਹਆ ਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਯਦਾ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਫੰਦੂਏ ਦੀ ਰੀ ਰੁੱ ਣ, 

ਧਭਾਏ, ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਏੁੱਟਣ ਜਾਂ ਯੀਯ ਨੰੂ ਏੁਚਰਣ ਲਾਰੀਆ ਂਵਯ 

ੁੱਟਾਂ। ਐੂਨ ਲਹਵਣਾ ਬਾਯੀ ਅਤ ਤਜ਼ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਲਰਨ ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ 
ਦੀਆਂ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ ਈਆਂ ਵਨ: 

 ਚਭੜੀ ਦਾ ਉਤਯਨਾ ਅਤ ਹਟਸ਼ਆਂੂ ਦਾ ਨੁਏਾਨ. 

 ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਟਲ਼ੂ ਦਾ ਹਐੁੱ ਹਚਆ ਜਾਣਾ ।  
 ਹਟਸ਼ੂ ਆਣੀ ਆਏੀਜਨ ਰਾਈ ਤੋਂ ਏੁੱ ਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਵ. 

 

ਅੰ ਏਿੱ ਟਣਾ (Amputations): ਅੰ ਏੁੱਟਣਾ ਭਤਰਫ ਅੰ ਨੰੂ 

ੁੱਟ, ਭਡੀਏਰ ਹਫਭਾਯੀ, ਜਾਂ ਯਜਯੀ ਦੁਆਯਾ ਵਟਾਉਣਾ ਵ।  ਇਵ 

ਇੁੱਏ ਰਬਾਹਲਤ ਅੰ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਜ਼ ਨੰੂ ਭਯਨ ਤੋਂ ਫਚਾਉਂਣਾ, ਐੂਨ 

ਦਾ ਲਹਵਣਾ ਠੀਏ ਯੁੱਐਣਾ, ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਦ ਜਾਂ ਫਾਭਾਯੀ ਪਰਨ ਨੰੂ 

ਏੰਟਯਰ ਏਯਨ ਰਈ ਆਰਲ਼ਨ ਦ ਆਧਾਯ ਤ, ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਏੁਝ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇਵ ਅਹਜਵੀਆਂ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਨੰੂ ਯਏਨ ਰਈ 

ਉਾਅ ਲਜੋਂ ਉਮ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਇੁੱਏ ਐਾ ਏ 

ਜਭਾਂਦਯ ੂ ਅੰ ਏੁੱਟਣ ਦਾ ਵ, ਇੁੱਏ ਜਭਾਂਦਯੂ ਹਲਏਾਯ ਹਜੁੱ ਥ 
ਯੁੱ ਬਥ ਸ਼ੀਸ਼ ੂਦ ਅੰਾਂ ਨੰੂ ੰਏੁਹਚਤ ੁੱਟੀਆਂ  ਦੁਆਯਾ ਏੁੱ ਹਟਆ 

ਜਾਂਦਾ ਵ। ੁੱਟ ਦ ਏਾਯਨ ਅੰ ਏੁੱਟਣ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ 

ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ: 

 ਅੰ ਰਬਾਹਲਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ.  

 ਬਾਯੀ ਐੂਨ ਲਹਵਣਾ. 
 ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਟਨਾ  

ਇਭਰੇਡ ਲਤੂਆ ਂ (Impaled objects): ਇਭਰਡ ਲਤੂਆਂ ਉਵ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਹਏ ਲੀ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਭਯੀ ਏੀਤੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਅਤ 
ਉਵ ਅੰ ਦ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ੁ ਜਾਦੀਆਂ ਵਨ। ਨ ਏੀਰੀ ਧਾਤੂ ਦ ੁਨ ਦੀ 
ਹਥਤੀ ਅਤ ਲਤ ੂਦ ਆਏਾਯ 'ਤ, ਭਯਜੈਂੀ ਡਾਏਟਯੀ ਹਵਤਾ ਜ਼ਯੂਯੀ 
ਵ ਏਦੀ ਵ। 
ਰੀ ਦ ੇਜਖ਼ਭ (Gunshot wounds): ਫੰਦੂਏ ਦੀ ਰੀ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭ ਦਾ 
ਤੁਯੰਤ ਨੁਏਾਨਦਾਇਏ ਰਬਾਲ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ੰਬੀਯ ਐੂਨ ਦਾ ਲਹਵਣਾ ਵੁੰ ਦਾ 

Fig. 16.8 Avulsions 

Fig. 16.9 Amputations 

Fig. 16.10 Impaled Objects 

Fig. 16.11 Gunshot wounds 
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ਵ, ਅਤ ਇਦ ਨਾਰ ਵਾਈਲਰ ਹਭਏ ਦਭ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ, ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਆਏੀਜਨ ਭਵੁੱਤਲਯੂਣ ਅੰਾਂ ਤੁੱ ਏ 

ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਚ ਾਉਂਦੀ। ਵਾਈਲਰ ਹਭਏ ਦਭ ਦ ਭਾਭਰ  ਹਲੁੱ ਚ, ਰੜੀਂਦੀ 
ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਏਭੀ, ਐਨੂ ਦੀ ਏਭੀ ਦ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਹਏਉਂਹਏ ਐੂਨ 

ਯੀਯ ਦ ਬ ਅੰਾਂ ਨੰੂ ਆਏੀਜਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਦਾ ਾਧਨ ਵ। 
ਚੀਯੇ (Incisions): ਚੀਯ ਚਾਏੂ ਦ ਏਾਯਨ,ਧਾਤੂ ਦ ਭਟ ਏੀਨਾਯ, 
ਟੁਹਟਆ ਵਇਆ ਏੁੱਚ, ਯਜ਼ਯ ਫਰਡ ਜਾਂ ਏਈ ਵਯ ਹਤੁੱ ਐੀ ਲਤੂ ਦ 
ਏਾਯਨ ੈਂਦ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਇ ਹਏਭ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭ ਤੋਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ 

ਅਤ ਬਾਯੀ ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ਐਨੂ ਲਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਏੁੱਟ ਡੂੰ ਾ ਵ, ਤਾਂ 
ਭਾਸ਼ੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਅਤ ਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
 

ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਜਖ਼ਭਾਂ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatments for open wounds): 

ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਅਤ ਭਏ ਤ ਫਚਾ ਏਯ: 
 ਜਖ਼ਭ ਨੰੂ ਨਾ ਢਏ ਾਯ ਏੁੱੜ ਵਟਾ ਅਤ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਾ ਛਡ। ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ ਤੋਂ ਹਐੁੱ ਚ ਏ ਏੁੱੜ 

ਨਾ ਉਤਾਯ। ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਤਯੀਏਾ ਵ ਏੈਂਚੀ ਨਾਰ ਏੁੱਟ ਏ ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਵਟਾਉਣਾ। 
 ਐੂਨ ਲਮਵਣ ਨੰੂ ਯਏ ਜਖ਼ਭ ਨੰੂ ਦੁੱ ਫ ਅਤ ਉੱਚਾ ਯੁੱਐ। ਜਏਯ ਜ਼ਖ਼ਭ ਤੋਂ ਐੂਨ ਲਣਾ ਜਾਯੀ ਯਹਵੰਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇੁੱਏ 

ਢੁਏਲੇਂ ਥਾਂ ਤ ਦਫਾਅ ਾ ਅਤ ਉਚਾਈ 'ਤ ਅਹੁੱ ਧ ਦਫਾਅ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਇੁੱਏ ੁੱਟੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਹਯਪ ਇੁੱਏ 

ਆਐਯੀ ਉਾਅ ਲਜੋਂ ਏਯ। 
 ੰਦੀ ਨੰੂ ਯਏ ਜ਼ਖ਼ਭ ਦੀ ਥਾਂ ਦ ਆਰ  ਦੁਆਰ  ਭਰਫ ਅਤ ੰਦੀ ਨੰੂ ਵਟਾ। ਜਖ਼ਭ ਹਲੁੱ ਚ ਪੀ ਵਈ ੰਦੀ 

ਨੰੂ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। 
 ਮਵਯਾਲਾ ਅਤੇ ਿੱਟੀ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਨਯਭ ਏੁੱੜ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਅਤ ੁੱਟੀ ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 

ਏਯ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਅਤ ਉਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਯੁੱਐ। 
 ਦਭ ਰਈ ਇਰਾਜ.  

 ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਭਡੀਏਰ ਏੇਂਦਯ  ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਚਾ। 
ਢਏਣਾ (Dressing) ਅਤੇ ਿੱਟੀਆ ਂ(Bandages) 

ਡਰੈਮੰ: ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏਣ ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏਈ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਯਏਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ ਅਤ ਲਾਧ ੂ

ੰਦੀ ਨੰੂ ਯਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਤਾ ਏਯਦੀ ਵ।  
ਿੱਟੀ: ਡਯਹੰ ਨੰੂ ਠੀਏ ਥਾਂ 'ਤ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏਈ ਲੀ ਚੀਜ਼। 
ਆਏਰੂਮਲ ਡਰੈਮੰ (Occulusive dressing): ਏਈ ਲੀ ਾਣੀ ਯਧਏ ਭੁੱਯੀ (ਰਾਹਟਏ ਜਾਂ ਾਣੀ ਯਧਏ 

ਏਾਜ਼) ਜ਼ਖ਼ਭ ਤ ਵਲਾ ਦ ਰਲਸ਼ ਅਤ ਅੰਦਯੂਨੀ ਅੰਾਂ ਦੀ ਨਭੀ ਯਏਣ ਰਈ ਲਯਤੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
ਬਾਯੀ ਡਰੈਮੰ (Bulky dressing): ਏਈ ਾਯੀਆਂ ੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਭਟੀ ਇਏ  ਹੰਰ ੁੱਟੀ ਫਣਾਉਣੀ, 
ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਭਟਾ ਨੇਟਯੀ ਤਰੀਆ ਜਾਂ ਏਈ ਵਯ ਹਭਰਦਾ ਜੁਰਦਾ ਏੁੱੜਾ। 
 

Fig. 16.12 Incisions 
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ਡਰੈਮੰ ਅਤੇ ਿੱਟੀਆਂ ਨੰੂ ਰਾਉਣਾ (Applying Dressing and Bandages): 

 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਨ ਰਈ ਡਰਹੰਾਂ ਨੰੂ ਰਾੂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਹਟਏ ਤਏਨੀਏ ਬਾਲ ਹਏਟਾਨੂ ਭੁਏਤ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਡਯਹੰ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਢੁੱ ਏ ਹਦ।  
 ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਡਰਹੰ ਅਤ ੁੱਟੀ ੁੱਏ, ਹਥਯ ਅਤ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਵਨ, ਯ ਇਨਾਂ ਐਤ ਨਾ ਫਨ  ਹਏ 

ਐੂਨ ਦ ਫਵਾਅ ਨੰੂ ਯਏਨ। 
 ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ੁੱਟੀ ਦ ਏਈ ਹਢੁੱ ਰ ਹਯ ਨਵੀਂ ਵਨ ਜ ਹਏ ਲੀ ਲਤ ੂਹਲੁੱ ਚ ਪ ਏਦ ਵਨ। 
 ਉਂਰਾਂ ਦ ਹਯ ਨਾ ਢਏ । 

ਡਰੈਮੰ ਅਤੇ ਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਇਦੇ (Advantages of dressing and bandages): 

 ਫੀਭਾਯੀ ਨੰੂ ਪਰਨ ਤੋਂ ਯਏਣਾ  
 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣਾ  
 ਵਯ ੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਫਚ 
 ਦਯਦ ਨੰੂ ਟਾ 

 

 

 

 
ਐੂਨ ਲਮਵਣ ਦ ੇਮਨਮੰਤਯਣ ਦ ੇਭ ਿੱ ਐ ਮਧਾਂਤ (Primary Principles of Bleeding Control)  

A:  ਚੇਤ ਯਵ (Alert) B: ਐੂਨ ਮਨਏਰਣਾ (Bleeding) C: ਏੰਯੈੈੱ (Compress) 

ਆਣ ਆ ਦੀ ੁਯਹਐਆ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ (Ensure own safety) 

 ਹਏ ਲੀ ਭਦਦ ਦੀ ਸ਼ਏਸ਼ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਣੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਜ਼ਐਭੀ ਵ ਜਾਂਦ ਵ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ੀੜਤ ਦੀ ਭਦਦ ਏਯਨ ਦ ਮ ਨਵੀਂ ਵਲ।  

 ਜ਼ਐਭੀ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਦਐਬਾਰ ਤਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯ ਜਏਯ ਅਹਜਵਾ ਏਯਨਾ ਤੁਵਾਡ ਰਈ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ।  
 ਜਏਯ, ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ, ਤੁਵਾਡੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਯਾ ਵਲ, ਤਾਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ (ਅਤ ੰਬਲ ਵਲ, ਤਾਂ ੀੜਤ ਨੰੂ) 

ਖ਼ਤਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਅਤ ਇੁੱਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਥਾਨ ਰੁੱ ਬ। 
 ਜਏਯ ਉਰਫਧ ਵਲ ਤਾਂ ਦਤਾਨੇ ਾ ਏ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਐੂਨ ਨਾਰ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਫੀਭਾਯੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚਾ। 

 

108 'ਤ ੇਪਨ ਏਯ 
108 ਨੰੂ ਐੁਦ ਪਨ ਏਯ, ਜਾਂ ਹਏ ਵਯ ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਵ। ਇਵ 

ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ ਜਲਾ  ਫ ਦਣ ਲਾਹਰਆ ਂ ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯਾ ਅਤ 
ਹਥਤੀ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਹਦਆਂ, ਭਏ 'ਤ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ 

ਈ.ੈੱਭ.ੈੱ. ਏਯਾ। 
 
 

ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਅਤ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਦਾ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਹਨਯਦਹਸ਼ਤ ਏੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ 

Fig. 16.13 Ambulance 
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ਐੂਨ ਲਮਵਣ ਦਾ ਯਤ ਰਿੱ ਬ (Find the Sources of Bleeding): 

 
 

 ਜ਼ਖ਼ਭ ਦ ਉੱਯ ਰੀਟ ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਐਰਹ  ਜਾਂ ਵਟਾ ਤਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਇਨੰੂ ਾ-ਾ ਦਐ ਏ। 
 ਜਾਨਰਲਾ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਰੁੱ ਬ ਅਤ ਛਾਣ 

ਜਾਨਰੇਲਾ ਐੂਨ ਲਮਵਣਾ ਏੀ ਵ?ੈ (What is “Life Threatening” Bleeding? 

 
Fig. 16.14 Life Threatening Bleeding 

ਏੰਯੈੈੱ (Compress) 

ਜੇਏਯ ਤ ਵਾਡੇ ਏਰ ਟਯਾਭਾ ਪਟ ਡ ਮਏਿੱ ਟ (ਭ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਲਾਰਾ ਭਾਨ) ਨਵੀਂ ਵ:ੈ 

 ਜਖ਼ਭ „ਤ ੇਮਿੱ ਧਾ ਜਯ ਰਾ. ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਾ ਏੁੱੜ ਨਾਰ ਢੁੱਏ ਅਤ ਦਲਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਇ „ਤ ਹੁੱ ਧਾ ਜਯ 

ਰਾਏ ਦਫਾਅ ਾ। 
 ਜੇਏਯ ਤ ਵਾਡੇ ਏਰ ਟਯਾਭਾ ਪਟ ਡ ਮਏਿੱ ਟ ਵ:ੈ 

Fig. 16.11 Source of Bleeding 
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 ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ੁੱਟੀ (Tourniquet) ਉਰਫਧ ਵਲ, ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਜਾਂ ਰੁੱ ਤ ਤੋਂ ਜਾਨਰਲਾ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ 

ੁੱਟੀ ਰਾ: 

 ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ਟਯਨੀਏਟ ੁੱਟੀ ਉਰਫਧ ਨਵੀਂ ਵ, ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਜਾਂ ਰੁੱ ਤ ਤੋਂ ਜਾਨਰਲਾ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਜਾਂ 
ਯਦਨ, ਭਢ ਜਾਂ ਏਭਯ ਤੋਂ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ:  (ਹਜ ਨੰੂ ਵੀਭ ਟਹਟਏ ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ) 
ਜਾਰੀਦਾਯ, ਾਦ ਜਾਰੀਦਾਯ ਜਾਂ ਾ ਏੁੱੜ ਨਾਰ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯ ਅਤ ਹਪਯ ਦਵਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਦਫਾਅ 

ਾ। 
ਜਖ਼ਭ „ਤ ੇਮਿੱ ਧਾ ਦਫਾਅ (Direct pressure on a wound): 

 ਏਈ ਲੀ ਏੁੱੜਾ (ਏਭੀਜ਼) ਰ ਅਤ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਹਦ।  
 ਜ ਜ਼ਖ਼ਭ ਲੁੱਡਾ ਅਤ ਡੂੰ ਾ ਵ, ਤਾਂ ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਜ਼ਖ਼ਭ ਹਲੁੱ ਚ ਅੰਦਯ ਏਯਨ  ਦੀ 

ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ। 
 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਲਾਰ  ਜ਼ਖ਼ਭ ਦ ਹਐਯ „ਤ ਹੁੱ ਧ ਦਲਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਰਾਤਾਯ 

ਦਫਾਅ ਰਾ ੂਏਯ। 
 ਹਜੰਨਾ ਵ ਏ ਵਠਾਂ ਦੁੱ ਫ।  
 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਜ਼ਐਭ ਉੱਤ ਦਫਾਅ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ ਅਤ ਡਾਏਟਯੀ 

ਵਾਇਤਾ ਉਰਫੁੱਧ ਵਣ ਤੁੱ ਏ, ਜ਼ਐਭ ਉੱਤ ਦਫਾਅ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐ। 
ਇਿੱ ਏ ਟੂਯਨੀਏੇਟ ਿੱਟੀ ਰਾਉਣਾ (Applying Tourniquet) 

ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ਟੂਯਹਨਏਟ ੁੱਟੀ ਉਰਫਧ ਵ, ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਜਾਂ ਰੁੱ ਤ ਤੋਂ ਜਾਨਰਲਾ ਐੂਨ 

ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ: 

 
Fig. 16.16 Applying Tourniquet 

ਜਖ਼ਭ ਢਏਨਾ ਅਤ ੇਮਿੱ ਧਾ ਦਫਾਅ (Wound Packing and Direct Pressure) 

ਜੇਏਯ ਤ ਵਾਡੇ ਏਰ ਟਯਾਭਾ ਪਟ ਡ ਮਏਿੱ ਟ ਵ:ੈ  

 ਫਾਂਵ ਜਾਂ ਰੁੱ ਤ ਤੋਂ ਜਾਨਰਲਾ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਅਤ 
ਟਯਨੀਏਟ ਉਰਫਧ ਨਵੀਂ ਵ  

ਜਾਂ 

Fig. 16.15 Direct pressure 
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 ਯਦਨ, ਭਢ ਜਾਂ ਏਭਯ ਤੋਂ ਜਾਨਰਲਾ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ: 

ਜ਼ਖ਼ਭ ਤੋਂ ਐਨੂ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਯਏਨ ਲਾਰ  ਜਾਰੀਦਾਯ ਹਜ ਨੰੂ ਵਭਟਹਟਏ ਜਾਰੀਦਾਯ ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਜਾਂ ਇੁੱਏ 

ਾ ਜਾਰੀਦਾਯ ਜਾਂ ਇੁੱਏ ਾ ਏੁੱੜ ਨਾਰ ਜ਼ਐਭ ਨੰੂ ਬਯ ਹਦ ਅਤ ਹਪਯ ਦਲਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ  ਦਫਾਅ ਹਦ।  
1. ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਲਾਰ  ਜ਼ਖ਼ਭ ਉੱਤ ਰੁੱ  ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਐਰਹ। 
2. ਹਏ ਲੀ ਇਏੁੱ ਠੇ ਵ ਐੂਨ ਨੰੂ ੂੰ ਝ.  

 

 

3. ਜ਼ਖ਼ਭ ਤੋਂ ਐਨੂ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਲਾਰੀ ਜਾਰੀਦਾਯ (ਤਯਜੀਵੀ), ਾਦ 
ਜਾਰੀਦਾਯ ਜਾਂ ਾ ਏੁੱੜ ਨਾਰ ਬਯ ਹਦ । 
 

 

 

 

 

 

4. ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਲਾਰ  ਜ਼ਖ਼ਭ ਦ ਹਐਯ „ਤ ਦਲਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਹਥਯ ਦਫਾਅ 

ਾ।  
5. ਹਜੰਨਾ ਵ ਏ ਵਠਾਂ ਧੁੱਏ।  
6. ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਦਫਾ ਏ ਯੁੱਐ। ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਦੁਆਯਾ 

ਯਾਵਤ ਉਰਫੁੱਧ ਵਣ ਤੁੱ ਏ, ਦਫਾਅ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ। 
 

ਅਾਧਾਯਨ ਜਖ਼ਭਾਂ „ਤ ੇਿੱ ਟੀ ਫੰਨਹ ਣਾ (Bandaging unusual wounds) 

ਅੰਦਯ ਰਲੇਸ਼ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਿੱ ਟ (Penetrating injury): 

 ਹਏ ਲੀ ਐੁੁੱ ਰਹ  ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਢੁੱ ਏ ਹਦ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭ ਦੀ ੰਬਲ ਹਨਏਾ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਬਾਲ ਜਏਯ ਏਈ ਚੀਜ਼ ਚਭੜੀ ਹਲੁੱ ਚ ਐੁਬ ਈ ਵ ਤਾਂ ਉ 

ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏਢੁੱ ਣ ਦਾ ਯਤਾ ਰੁੱ ਬ। 
 

ਜਖ਼ਭ ਮਲਿੱ ਚ  ੀਆ ਵਈਆਂ ਇਭਰੇਡ ਲਤੂਆ ਂ(Impaled Objects): 

 ਅਹਜਵੀ ਲਤੂ ਨਾ ਵਟਾ ਯ ਜਏਯ ਰ ਜਾਂ ੁੱਰਹ ਹਲੁੱ ਚ ਪੀ ਵ ਜਾਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁਏਾਲਟ ਾ ਯਵੀ ਵ 

ਜਾਂ CPR ਦ ਰਫੰਧਨ ਹਲੁੱ ਚ ਏਈ ਯੁਏਾਲਟ ਾ ਯਵੀ ਵ ਤਾਂ ਵਟਾ ਦ। 

 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਯਏ 

 ਲਤ ੂਨੰੂ ਬਾਯੀ ਡਯਹੰ ਨਾਰ ਹਥਯ ਏਯ ਅਤ ੁੱਟੀ ਰਾ। 

Fig. 16.17 Filling of the deep wounds 
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Fig. 16.18 How to Stabilize an impalement wound 

 
ਚਭੜ੍ੀ ਦਾ ਮਛਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਨਏਰ ਜਾਣਾ (Avulsion (Skin flap)): 

 ਜ਼ਖ਼ਭ ਦੀ ਤਵ ਨੰੂ ਾ ਏਯ. 
 ਚਭੜੀ ਦ ਟੁਏੜ ਨੰੂ ਅਰ ਥਾਂ 'ਤ ਲਾ ਏਯ। 
 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਤੋਂ ਯਏ। 
 ਬਾਯੀ ਡਯਹੰ ਨਾਰ  ਢੁੱ ਏ ਅਤ ੁੱਟੀ ਰਾ।  

 

 
 

ਅੰ ਏਿੱ ਟਣਾ ਜਾਂ ਅਟੈਚਡ ਲਰਸ਼ਨ (Amputations or Unattached Avulsion): 

 ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਾ ਏਯ. 
 ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਏਯ। 
 ਡਯਹੰ ਅਤ ੁੱਟੀਆਂ ਰਾ।  
 ਜਖ਼ਭ ਲਾਰ   ਹਵੁੱ  ਨੰੂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਠੰਡਾ ਯੁੱਐ, ਯ ਹੁੱ ਰਾ ਨਵੀਂ।  

Fig. 16.19 Skin flap 
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ਮਲਸ਼ੇਸ਼ ਮਥਤੀਆ ਂ(Special Situations) 

ਐੜ੍ੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਟਾਂ (Injuries to the Scalp): 

 ਹਯ ਦੀ ੁੱਟ ਲਾਰ ਹਏ ਲੀ ਭਯੀਜ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਜਏਯ  ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਜਾਂ ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਐੜੀ ਦ 
ਟੁਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵ ਤਾਂ ਖ਼ਤ ਦਫਾਅ ਨਾ ਾ। 

ਅਿੱ ਐਾਂ ਦ ੇਜਖ਼ਭ (ੰਏਚਯ ਜਖ਼ਭ ਜਾਂ ਪਿੱ ਟੇ ਵ ਜਖ਼ਭ) (Wounds to the Eyes (Puncture wound or 

impailed object) 

 ਜ਼ਐਭੀ ਅੁੱਐ ਦੀ ਹਵਰਜਰੁ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ 

ਠੀਏ ਅੁੱਐ 'ਤ ੁੱਟੀ ਫੰਨਹ ।  
 ਫਵਸ਼ ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੁੱਐਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱ ਏਣ ਤੋਂ ਯਏਣ 

ਰਈ, ਹਜ ਨਾਰ ਫੰਦਾ ਅੰਨਹ ਾ ਲੀ ਵ ਏਦਾ 
ਵ, ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੁੱਐਾਂ 'ਤ ੁੱਟੀ ਫੰਨਹ ਣ ਤੋਂ 
ਹਵਰਾਂ ਅੁੱਐਾਂ ਫੰਦ ਏਯ । 

 ਫਾਵਯ ਉੱਬਯੀ ਵਈ ਅੁੱਐ ਦਾ ਇਰਾਜ, ਉ 
ਤਯਹਾਂ ਏਯ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਤੁੀਂ ਹਏ ਚੀਜ਼ ਦ ੁਣ 

ਨਾਰ ਜ਼ਐਭੀ ਵਈ ਅੁੱਐ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯ। 
ਜਏਯ ਅੁੱਐ ਦਾ ਆੰਡਾ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰ ਹਆ 

ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ ਅੁੱਐ ਅੰਦਯ ਲਾ ਾਉਣ ਦੀ 
ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। ੁੱਟੀ ਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ 
ਅੁੱਐ ਇੁੱਏ ਏੁੱ ਜਾਂ ੁੱਤ ਦ ਏਨ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ 

ਹਦ। 
ਏੰਨ ਦੀ ਿੱ ਟ (Injuries to the Ear) 

ਏੰਨ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਐੂਨ, ਾਪ ਤਯਰ ਜਾਂ ਐੂਨ ਦਾ ਯੰਦਾਯ ਤਯਰ 

ਹਨਏਰਣਾ ਐੜੀ ਦ ਪਰਏਚਯ ਜਾਂ ਹਯ ਦੀ ੰਬੀਯ ੁੱਟ 

ਦਾ ੰਏਤ ਦ ਏਦਾ ਵ। 
 ਏਦ ਲੀ ਏੰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਏਯ। 
 ਐੂਨ ਲਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਏਦ ਲੀ ਏੰਨ ਨੰੂ ਨਾ  ਬਯ, ਾ ਤਯਰ (CSF) ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਜ ਹਏ ਐੜੀ ਦ 

ਪਰਏਚਯ ਦਾ ੰਏਤ ਦ ਏਦਾ ਵ। 
 ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਐਨ ਰਈ ਐੁੁੱ ਰ ਾ ਇੁੱਏ ਹਢੁੱ ਰੀ, ਾ ਡਯਹੰ ਏਯ। 
 ਦਫਾਅ ਨਾ ਰਾ। 

ਨਿੱ ਏ ਤੋਂ ਐੂਨ ਲਣਾ (Nosebleeds): ਨੁੱ ਏ ਤੋਂ ਐਨੂ ਲਣਾ ਇੁੱਏ ਭਯਜੈਂੀ ਵ ਜ ੰਬੀਯ ਵ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਇ ਨੰੂ 

ਨਜ਼ਯਅੰਦਾਜ਼ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਐੂਨ ਦਾ ਲਵਾ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਏਾਯਨ 

ਫਣ ਏਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਐੜੀ ਦ ਪਰਏਚਯ ਜਾਂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵ, ਤਾਂ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਯਏਣ 

ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। 

Fig. 16.20 Managing impailed object in eye 
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ਨਿੱ ਏ ਤੋਂ ਐੂਨ ਲਣ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ 

(Pre-hospital treatments for nosebleeds): 

 ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਅਤ ਭਏ 
ਭੁਤਾਹਫਏ ਫਚਾ ਏਯ।  

 ਾਂਵ ਦਾ ਯਤਾ ਐੁਰਾ ਯੁੱਐ। 
 ਦਲੇਂ ਨੁੱ ਏਾਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਦੁੱ ਫ ਜਾਂ ਉੱਯਰ ਫੁੁੱ ਰਹ 

ਅਤ ਭੂੜ  ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਇੁੱਏ ਡਯਹੰ ਯੁੱਐ 
ਅਤ ਦਫਾਅ ਰਾ। 

 ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਫਠਾ ਅਤ ਸ਼ਾਂਤ ਯੁੱਐ। 
 ਨੁੱ ਏ ਨੰੂ ਨਾ ਬਯ, ਾ ਤਯਰ (CSF) ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਜ ਹਏ ਐੜੀ ਦ ਪਰਏਚਯ ਦਾ ੰਏਤ ਦ ਏਦਾ ਵ। 
 ਹਏ ਲੀ ਲਤ ੂਨੰੂ ਨਾ ਵਟਾ ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਨੁੱ ਏ ਦ ਅੰਦਯ ਵ।  
 ਜਖ਼ਭ ਰਈ, ਇੁੱਏ ੰਏੁਹਚਤ ਡਯਹੰ ਰਾ ੂਏਯ।  

ਯਦਨ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ (Injuries to the Neck): 

 ਹਦਣ ਲਾਰ  ਜਐਭ ਜਾਂ ਵਯ ਜ਼ਖ਼ਭ ਲੁੱਡ ੁੱਧਯ 'ਤ ਐੂਨ ਲਵਾਅ ਏਦ ਵਨ ਜਾਂ ਵਲਾ ਦਾ ਇਭਫਹਰਜ਼ਭ ਦਾ ਏਯ 

ਏਦ ਵਨ।  
 ਫਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦੁੱ ਏਤ ਵ ਏਦੀ ਵ / ਆਲਾਜ਼ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
 ਭੂੰ ਵ, ਨੁੱ ਏ ਜਾਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵਯੀ ਤੁੱ ਤਲ  ਦ ਹਫਨਾਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯੁਏਾਲਟਾਂ। 
 ਾਂਵ ਲਾਰੀ ਾਈ ਦਾ ਹਵਰਣਾ। 
 ਹਲਏਾਯ ਜਾਂ ਦਫਾ। 
 ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯ। 

ਯਦਨ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ 

(Pre-hospital treatment for injuries to the neck): 

ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਅਤ ਭਏ ਭੁਤਾਹਫਏ ਫਚਾ ਏਯ।  
 ਵਲਾ ਦਾ ਯਤਾ ਐੁੁੱ ਰਹਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭ ਉੱਤ ਦਤਾਨੇ ਲਾਰਾ ਵੁੱਥ ਯੁੱਐ।  
 ਅਏਰੂਹਲ ਡਯਹੰ ਰਾ ੂਏਯ। 
 ਏਰੂਹਲ ਡਯਹੰ ਉੱਤ ਡਯਹੰ ਯੁੱਐ। 
 ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਦਫਾਅ ਰਾ ੂਏਯ।  
 ੁੱਟੀ ਰਾ। 
 ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯ.  

 

 

  

 
ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ: ਹਯ, ਹਚਵਯ, ਐੜੀ, ਅੁੱਐ, ਏੰਨ, ਨੁੱ ਏ ਜਾਂ ਯਦਨ ਦੀ ੁੱਟ ਦ ਨਾਰ, ਹਏ ਨੰੂ ੰਬਾਲੀ ਯੀੜਹ ਦੀ 

ਹ਼ਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦਾ ਲੀ ਸ਼ੁੱਏ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ  

Fig. 16.21 Pre-hospital treatments for nosebleeds 
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ੇਟ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ (Injuries to the Abdomen): 

ਟ ਹਲੁੱ ਚ ਠ  ਅਤ ਐਐਰ  ਅੰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਐਐਰ ਅੰਾਂ (ਟ, ਲੁੱਡੀ ਅਤ ਛਟੀ ਆਂਦਯਾਂ) ਦਾ ਪੁੱਟਣਾ, ਇਦੀ ਭੁੱਯੀ 
(ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਡ, ਾਚਨ ਇਨਜ਼ਾਇਭਜ਼, ਫਏਟੀਯੀਆ) ਨੰੂ ਯੀਟਨਰ ਏਹਲਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਬਜ ਏਦ ਵਨ, ਜ ਹਏ ਇੁੱਏ 

ਬੜਏਾਊ ਰਤੀਹਏਰਆ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਵ। ਠ  ਅੰਾਂ (ਹਜਯ, ਹਤੁੱ ਰੀ ਆਹਦ) ਦਾ ਪਟਣਾ ੰਬੀਯ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਦਾ ਏਾਯਨ 

ਫਣ ਏਦਾ ਵ । 

ੇਟ ਦੀ ਿੱ ਟ ਦ ੇਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Symptoms of Abdominal Injury): 

 ਟ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਜਾ ਤ ਜਾਂ ਪਹਰਆ ਵਇਆ ਦਯਦ ਜਾਂ ਏੜਲੁੱਰ।  
 ਟ ਦੀ ਯਾਐੀ ਏਯਨਾ ਜਾਂ ਯੁੱ ਬਥ ਸ਼ੀਸ਼ ੂਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਰਟਣਾ। 
 ਟ ਦੀ ਏਠ ਯਤਾ। 
 ੁੱਟ ਦ ਹਚੰਨਹ । 
 ਏਠ ਯ, ਤਣਾ ਜਾਂ ਪਹਰਆ ਵਇਆ ਟ।  
 ਵਰਏੀ ਫਅਯਾਭੀ ਅਹਵਣਸ਼ੀਰ ਦਯਦ ਹਲੁੱ ਚ ਲਧਦੀ ਵ। 
 ਡ ੂਜਾਂ ਹੁੱ ਠ ਦ ਹਨਚਰ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਡੂੰ ਾ ਦਯਦ। 
 ਐੂਨ ਦੀ ਉਰਟੀ।  
 ਟੁੱ ਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਐੂਨ।  

 

ੇਟ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ ਦਾ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment of Abdominal 

Injuries): 

ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਅਤ ਭਏ ਭੁਤਾਹਫਏ ਫਚਾ ਏਯ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ  ਉਰਟੀਆਂ ਰਈ ੁਚਤ ਯਵ।  
 ਾਯ ਐੁੁੱ ਰਹ  ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ। 
 ਫਾਵਯ ਆ ਅੰਦਯੂਨੀ ਅੰਾਂ ਨੰੂ ਲਾ ਯੁੱਐਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ, ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਭਟੀ, ਹੁੱ ਰੀ ਅਤ ਹਏਟਾਣ ੂਯਹਵਤ  

ਡਯਹੰ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ। ਹਪਯ ਹਢੁੱ ਰੀ ਤਯ 'ਤ ਨਭੀ ਲਾਰੀ ਡਰਹੰ ਨੰੂ occlusive ਡਯਹੰ ਨਾਰ ਢੁੱਏ। ਏਰੂਹਲ 

ਡਰਹੰ 'ਤ ਡਰਹੰ ਜਾਂ ਤਰੀਆ ਯੁੱਐ ਏ ਐੁੁੱ ਰ  ਜਖ਼ਭ ਨੰੂ ਯਭ ਯੁੱਐ। 
 ੁੀਆ ਂਵਈਆਂ ਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਵਟਾ, ਇ ਨੰੂ ਬਾਯੀ ਡਯਹੰ ਨਾਰ ਹਥਯ ਏਯ। 
 ਭਵੁੱਤਲਯੂਣ ੰਏਤਾਂ ਦੀ ਹਨਯੰਤਯ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯ । 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਫਰਏੁਰ ਹੁੱ ਧ ਹਰਟਾ। 
 ਦਭ ਰਈ ਇਰਾਜ ਏਯ।  

 

 

ਜਣਨ ਅੰਾਂ ਨੰੂ ਿੱ ਟਾਂ (Injuries to the Genitals) 

ਜਣਨ ਅੰਾਂ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਉ ਤਯਹਾਂ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਵਯ ਜਖ਼ਭ ਦਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਵਾਰਾਂਹਏ, ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਮਤਾ ਲੁੱਰ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਹਧਆਨ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  
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ਾਠ - 17 
ਭੂਏਰਏੇਰੇਟਰ ਿੱ ਟਾਂ 

Musculoskeletal Injuries 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਦੀ  ਭਾਤੀ ਤ, ਤੁੀਂ ਜਾਣ ਏ… 
►  ਹੰਜਯ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਹਯਬਾਲ਼ਾਅਤ ਹਏਭਾਂ ।  
►  ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਣਤਯ ਅਤ ਜੜਾਂ ਦੀ ਹਯਬਾਲ਼ਾ।  
►  ਨ ਪਰਏਚਯ ਅਤ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਤਲੀਯ ਦੀ ਹਯਬਾਲ਼ਾ।  
►  ਐੁੁੱ ਰ ਪਰਏਚਯ ਅਤ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਤਲੀਯ ਦ ਹਚੰਨਹ  ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ।  
►  ਹਡਰਏਸ਼ਨ, ਏਯੀਨ ਅਤ ਤਣਾਅ ਦੀ ਹਯਬਾਲ਼ਾ।  
►  ਹਡਰਏਸ਼ਨ ਭਚ ਅਤ ਤਣਾਅ ਦ ਹਚੰਨਹ  ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ।  
►  ਪਰਏਚਯ ਅਤ ਹਡਰਏਸ਼ਨ ਦ ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨ ਫਾਯ।  
 
ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਣਾਰੀ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਜੜਾਂ, ਅਥਾਈ 
ਭਾਸ਼ੀਆਂ, ਨਾਂ,  ਵੁੱਡੀਆਂ ਅਤ ਅੰਾਂ, ਯਦਨ ਅਤ ਹੁੱ ਠ ਦਾ ਭਯਥਨ ਏਯਨ ਲਾਰੀਆ ਂਫਣਤਯਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 
ਭੂਏਰਏਰਟਰ ੁੱਟਾਂ ਉ ਭੇਂ ਦਾ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ,  ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਏ ਥਏਾਣ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਏ ਬਾਯੀ ਲਤ ੂ ਨੰੂ 
ਚੁੁੱ ਏਣਾ, ਲਾਯ-ਲਾਯ ਵਰਚਰ ਏਾਯਣ ਲ਼ਯੀਯ ਨੰੂ ਹਐੁੱ ਚ ਅਤ ਲਾਯ-ਲਾਯ ਤਾਏਤ, ਝਟਏ ਜਾਂ ਫਢੁੱ ਫੀ ਹਥਤੀ ਨਾਰ ਜੂਝਣਾ 
ਦਾਂ ਵ। ਭੂਏਰਏਰਟਰ ਰਣਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱਟਾਂ ਅਤ ਦਯਦ ੜਏ ਦੁਯਟਨਾ ਜਾਂ ਹਡੁੱ ਣ ਲਯੀਆਂ ੰਬੀਯ 
ਦੁਐਦਾਈ ਟਨਾਲਾਂ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੀ ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ੁੱਟਾਂ ਯੀਯ ਦ ਫਵੁਤ ਾਯ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਹਵੁੱ ਹਆ ਂ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਯੀ ਅਤ ਵਠਰੀ 
ਹੁੱ ਠ, ਯਦਨ, ਭਢ ਅਤ ਫਾਵਾਂ, ਰੁੱ ਤਾਂ, ਯ ਅਤ ਵੁੱਥ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 

ਭਨ ਿੱ ਐੀ ਭਾੇਸ਼ੀ ਰਣਾਰੀ (Human Musculoskeletal System): 

ਮਯਬਾਸ਼ਾ:- ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਣਾਰੀ (ਹਜ ਨੰੂ ਰਏਭਟਯ ਹਟਭ ਅਤ ਹਵਰਾਂ ਤੀਹਲਧੀ ਰਣਾਰੀ ਲੀ ਹਏਵਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇੁੱਏ ਅੰ ਰਣਾਰੀ ਵ ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਉਵਨਾਂ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤ ਹੰਜਯ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਹਵਰ ਜੁਰ 
ਏਯਨ ਦੀ ਮਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਵ। 

ਭੂਏਰਏਰਟਰ ਰਣਾਰੀ ਯੀਯ ਨੰੂ ਯੂ, ਵਾਇਤਾ, ਹਥਯਤਾ ਅਤ ਤੀ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀ ਵ। ਇਵ 
ਹੰਜਯ, ਭਾਸ਼ੀਆਂ, ਉਾਥੀ, ਹਰਾਭੈਂਟ, ਨਾਂ, ਜੜਾਂ ਅਤ ਵਯ ਜੜਨ ਲਾਰ ਹਟਸ਼ ੂਦੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫਹਣਆ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਅਤ ਅੰਾਂ ਨੰੂ ਆ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਯਾ ਹਦੰਦਾ ਵ ਅਤ ਜੜਦਾ ਵ। 
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ਭੂਏਰਏਰਟਰ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦ ਰਾਇਭਯੀ ਪੰਏਸ਼ਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯੀਯ ਦਾ ਵਾਯਾ, ਹਵਰ ਜੁਰ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ ਅਤ 
ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਅੰਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ।  

ਾਡ ਹਟਭ ਦਾ ਹੰਜਯ ਏਰਸ਼ੀਅਭ ਅਤ ਪਾਪਯ ਰਈ ਇੁੱਏ ਭੁੁੱ ਐ ਟਯਜ਼ ਰਣਾਰੀ ਦ ਤਯ ਤ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ 
ਅਤ ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਵਭਟਇਹਟਏ ਰਣਾਰੀ ਦ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਹਵੁੱ  ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਇਵ ਰਣਾਰੀ ਦੁੱ ਦੀ ਵ ਹਏ ਵੁੱਡੀਆਂ 
ਵਯ ਵੁੱਡੀਆਂ ਅਤ ਭਾਸ਼ੀ ਪਾਈਫਯਾਂ ਨਾਰ ਜੜਨ ਲਾਰ ਹਟਸ਼ਆਂੂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਨਾਂ ਅਤ ਹਰਾਭੈਂਟਾਂ ਯਾਵੀਂ ਹਏਲੇਂ ਜੁੜੀਆਂ 
ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਵੁੱਡੀਆਂ ਯੀਯ ਨੰੂ ਹਥਯਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ।  

ਇੁੱਏ ਫਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦ ਹੰਜਯ ਹਲੁੱ ਚ 206 ਵੁੱਡੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਜਨਭ ਭੇਂ ਇੁੱਏ ਫੁੱਚ ਹਲੁੱ ਚ300 ਵੁੱਡੀਆਂ ਵੁਦੀਆਂ 
ਵਨ, ਜ ਹਏ ਏੁਝ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦ ਆ ਹਲੁੱ ਚ ਯਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਰ ਵਣ ਤੁੱ ਏ ਟ ਏ 206 ਵੁੱਡੀਆਂ ਵ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਵਨ। ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਧੁਯੀ ਹੰਜਯ ਹਲੁੱ ਚ 80 ਵੁੱਡੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ (28 ਐੜੀ ਹਲੁੱ ਚ) ਅਤ 52 ਧੜ ਹਲੁੱ ਚ ਅਤ 126 
ਵੁੱਡੀਆਂ ਅੰਤਯ ਰੰਫਏਾਯੀ ਹੰਜਯ (32 * 2 ਉਯਰ ਹਯ ਹਲੁੱ ਚ ਭਤ ਦਲੇਂ ਫਾਵਾਂ ਅਤ ਦਲੇਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਭਤ ਵਠਰ ਹਯ 
ਹਲੁੱ ਚ 31 ਵੁੱਡੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ।) 
  

 
Fig. 17.1 Human Musculoskeletal System 

 
ਧ ਯੀ ਮੰਜਯ (Axial Skeleton): 

 ਧੁਯੀ ਹੰਜਯ ਹਲੁੱ ਚ 80 ਵੁੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਭਰ 
ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ: 

 ਐੜੀ 
 ਥਯਏ  
 ਲਯਟੀਫਰਰ (ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ) ਏਾਰਭ 

ਅੈਂਡੀਏੂਰਯ ਮੰਜਯ (Appendicular 
Skeleton): 

 ਅੰਤਯ ਰੰਫਏਾਯੀ ਹੰਜਯ ਹਲੁੱ ਚ 126 
ਵੁੱਡੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ 
ਵਨ: 

Fig. 17.2 Skeleton 
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 ਭਢ, ਏਰਹਲਏਰ ਅਤ ਏੁਰਾ। 
 ਉਯਰ ਹਯ (ਫਾਵਾਂ, ਵੁੱਥ, ਉਂਰਾਂ)। 
 ਡ ੂ(ਏੁੁੱ ਰਹ) 
 ਵਠਰ ਹਯ: ਰੁੱ ਤਾਂ, ਯ ਅਤ ਉਂਰਾਂ। 

ਮੰਜਯ ਰਣਾਰੀ ਦ ੇਏੰਭ (Functions of the Skeletal System) 
 ਯੀਯ ਨੰੂ ਭਯਥਾ(ਵਾਯਾ) ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ।  
 ਐਹਣਜ ਅਤ ਹਰਹਡ ਟਯ ਏਯਨਾ। 
 ਐੂਨ ਦ ੈੱਰ ਦਾ ਏਯਨਾ।  
 ਯੀਯ ਦ ਅੰਾਂ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨਾ।  
 ਰੀਲਯਜ ਅਤ ਹਵਰ ਜੁਰ ਰਦਾਨ ਏਯਨਾ।  

 
ਭਾੇਸ਼ੀ ਰਣਾਰੀ ਦ ੇਵਯ ਤਿੱ ਤ 

 

 
Fig. 17.3 Other elements of the Musculoskeletal System 

ਜੜ੍ (Joints): ਡਾ, ਏਭਯ, ਏੂਵਣੀ ਜਾਂ ਭਢਾ। ਵਯ ਇੁੱਏ ਜੜ ਹਥਯਤਾ ਅਤ ਤੀ ਹਲਚਏਾਯ ਇੁੱਏ ਭਝਤਾ 
ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ। 
ਟੈਂਡਨ (Tendons) - ਟੈਂਡਨ ਇੁੱਏ ਯਸ਼ਦਾਯ ਜੜਣ ਲਾਰਾ ਹਟਸ਼ੂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨਾਰ ਜੜਦਾ ਵ। 
ਟੈਂਡਨ ਭਾਸ਼ੀਆ ਂ ਨੰੂ ਅੁੱਐਾਂ ਦੀ ੇਂਦ ਲਯੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਨਾਰ ਜੜ ਏਦ ਵਨ। ਇੁੱਏ ਟੈਂਡਨ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦ ਢਾਂਚ ਨੰੂ 
ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਮਰਾਭੈਂਟ (Ligaments) - ਹਰਾਭੈਂਟ ਇੁੱਏ ਯਸ਼ਦਾਯ ਜੜਣ ਲਾਰਾ ਹਟਸ਼ ੂਵ ਜ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀ ਨਾਰ ਜੜਦਾ ਵ, ਅਤ 
ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਣਤਯਾਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਯੁੱਐਣ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਥਯ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ।  
ਮੰਜਯ ਦੀਆਂ ਭਾੇਸ਼ੀਆ ਂ (Skeletal Muscles)- ਇਵ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਹੰਜਯ ਹਲਚੋਂ ਨਾਂ ਨੰੂ ਹਐੁੱ ਚਣ ਅਤ ਹੰਜਯ 
ਦੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ੁੰ ੜਦੀਆਂ ਵਨ। ਹੰਜਯ ਦੀ ਹਵਰ ਜੁਰ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਭੁਦਯਾ ਅਤ 
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ਯੀਯ ਦੀ ਹਥਤੀ ਨੰੂ ਏਾਇਭ ਯੁੱਐਦੀਆਂ ਵਨ, ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਨੰੂ ਵਾਯਾ ਹਦੰਦੀਆਂ ਵਨ, ਾਚਨ ਅਤ ਹਸ਼ਾਫ ਦੀਆਂ 
ਭਾਲ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ੁਯਹਐਤ ਏਯਦੀਆਂ ਅਤ ਯੀਯ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਨਾਂ (Nerves) - ਨਾਂ ਹੰਜਯ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦ ੰਤਰੁਨ ਨੰੂ ਹਨਮੰਤਹਯਤ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। ੰਲਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ 
ਦੀ ਹਲਆਹਐਆ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ ਸ਼ਯੀਯ ਦ ਅੰ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਭਰ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਉਾਥੀ (Cartilage)- ਉਾਥੀ ਇੁੱ ਏ ਖ਼ਤ ਯ ਰਚਏੀਰਾ, ਜੜਨ ਲਾਰਾ ਹਟਸ਼ ੂਵ ਜ ਤੁਵਾਡ ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਦ ਜੜਾਂ ਨੰੂ 
ਢਏਦਾ ਵ ।  ਇਵ ਤੁਵਾਡ ਸ਼ਯੀਯ ਦ ਦੂਜ ਹਵੁੱ ਹਆ ਂਨੰੂ ਲੀ ਅਏਾਯ ਅਤ ਵਾਇਤਾ ਹਦੰਦਾ ਵ ਹਜਲ ਹਏ ਤੁਵਾਡ ਏੰਨ ਨੁੱ ਏ 
ਅਤ ਾਂਵ ਲਾਰੀ ਨਾਰੀ। ਵਤਭੰਦ ਏਾਯਟੀਰਜ ਤਵੁਾਡੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਦ ਉੱਯ ੁਭਾ ਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਵੁੱ ਰਣ 
ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦਾ ਵ। ਇਵ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਦੂਜ ਨਾਰ ਯੜਣ ਤੋਂ ਯਏ ਏ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਯਹਐਆ ਏਯਦਾ ਵ। 

ਭੂਏਰਏੇਰਟਰ ਿੱ ਟਾਂ (Musculoskeletal Injuries)  
ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੰਜਯ ਰਣਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵਣ ਏਾਯਨ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਰਦੀਆਂ ਵਨ, ਜ ਆਭ ਤਯ ‘ਤ 
ਖ਼ਤ ਅਤ/ਜਾਂ ਦੁਵਯਾਉਣ ਲਾਰੀ ਤੀਹਲਧੀ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ।  ਉਵ ਏੰਭ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ੁੱ ਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 
ਵਨ।  ਇਵ ਦਭ ਏਾਯਨ ਲੀ ਵੁੰ ਦਾ ਵ.  ਉਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਾਸ਼ੀਆਂ, ਵੁੱ ਡੀਆਂ, ਨਾਂ, ਐਨੂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ, ਤੰਤੂਆਂ ਅਤ 
ਵਯ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨ ਲਾਰ ਫਵੁਤ ਾਯ ਹਲਏਾਯ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। ਇਵਨਾ ੰਦ ਇਰਾਜ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐਯ ਵੁੰ ਦ ਵਨ 
ਅਤ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਨਤੀਜ ਦਾ ਏਯ ਏਦ ਵਨ।  ਭੂਏਰਏਰਟਰ ਦਯਦ ਭਾਸ਼ੀਆਂ, ਹਰਾਭੈਂਟ ਅਤ ਨਾਂ ਅਤ 
ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦਾ ਵ।  

ਭੂਏਰਏੇਰੇਟਰ ਿੱ ਟ ਦੇ ਰਿੱ ਛਣ (Sympotms of Musculoskeletal Injury) 
ਵੁੱਥਾਂ, ਫਾਵਾਂ, ਭਹਢਆਂ, ਯਦਨ, ਹੁੱ ਠ, ਰੁੱ ਤਾਂ ਜਾਂ ਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਦ।   
ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਜ, ੁੰ ਨ ਵਣਾ, ਝਯਨਾਵਟ ਅਤ ਬਾਯਨ ਦੀ ਬਾਲਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣਾ 
 ਏੁਝ ਏਾਹਭਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ੁੱ ਟਾਂ ਏਾਯਨ ਹਜਆਦਾ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਬਲ ਵ ਏਦਾ ਵ।  

ਪਰੈਏਚਯ (Fractures)  
ਪਯਏਚਯ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵੁੱ ਡੀ ਦਾ ਟੁੁੱ ਟਣਾ ਵ। ਪਰਏਚਯ ਆਭ ਤਯ ‘ਤ ੜਏ ਵਾਦਹਆਂ, ਹਡੁੱ ਣ ਜਾਂ ਐਡ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ 
ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਵਯ ਲੀ ਏਈ ਏਾਯਨ ਵ ਏਦ ਵਨ ਹਜਲੇਂ ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਦੀ ੁੱ ਟ ਣਤਾ ਅਤ ਟੀਯਹ, ਜ 
ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਦ ਏਭਜ਼ਯ ਵਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦ ਵਨ।  ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਯਤੋਂ ਨਾਰ ਤਣਾਅ ਦ ਪਰਏਚਯ ਵ ਏਦ ਵਨ, ਜ ਹਏ 
ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ ਛਟੀਆਂ ਤਯੜਾਂ ਵਨ। 

ਪਰੈਏਚਯ ਦੇ ਰਿੱ ਛਣ ਵਨ (Symptoms of a Fractures are) 
  ਤਜ ਦਯਦ। 
  ਹਰੰਫ ਜਹਾ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦਾ ਵ । 
  ਜ, ੁੱ ਟ, ਜਾਂ ੁੱ ਟ ਦ ਆਰ ਦਆੁਰ ੁੰ ਨ ਵਣਾ । 
  ਝਯਨਾਵਟ । 
  ਅੰ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁੱ ਹਆ । 
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ਪਰੈਏਚਯ ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਜਾਂ ਫੰਦ ਵ ਏਦੇ ਵਨ (Fractures can be open or closed): 
ਫੰਦ ਪਰੈਏਚਯ (Closed Fracture):- ਇੁੱਏ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਯਰੀ ਚਭੜੀ ਫਯਏਯਾਯ ਵ। ਵੀ ਹਰੰਹਟੰ ਫੰਦ 
ਪਰਏਚਯ ਦ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ਟਾ ਏਦੀ ਵ। 
ਨ ਪਰੈਏਚਯ (Open Fracture):- ਜਏਯ ਟੁੁੱ ਟੀ ਵਈ ਵੁੱਡੀ ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਐਯਾਫ ਏਯ ਹਦੰਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਇਨੰੂ ਨ ਜਾਂ 
ਏੰਾਊਂਡ ਪਰਏਚਯ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਵੁੱਡੀ ਜ਼ਖ਼ਭ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰ ਲੀ ਏਦੀ ਵ ਅਤ ਨਵੀਂ ਲੀ। ਐੁੁੱ ਰਹ ਪਰਏਚਯ 
ੰਬੀਯ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਹਏਉਹਏ ਇਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇਨਪਏਲ਼ਨ ਦਾ ਐਤਯਾ ਹਜਆਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

ਮਲਥਾਨ (Dislocations): 
ਹਡਰਏਸ਼ਨ ਜੜ ਤੋਂ ਦ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਲੁੱ ਐ ਵਣਾ ਵ ਹਜਦਾ ਭਤਰਲ ਵ ਹਏ ਹਡਰਏਹਟਡ ਜੜ ਇੁੱਏ ਜੜ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਜੁੱ ਥ 
ਵੁੱਡੀਆਂ ਆਭ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਯਹਵੰਦੀਆਂ।  

ਮਡਰਏੇਸ਼ਨ ਦ ੇਰਿੱ ਛਣ (Symptoms of Dislocation): 
 ਜੜਾਂ 'ਤ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਯ ੁੰ ਨ ਵਣਾ ਜਾਂ ਝਯਨਾਵਟ।  
 ਫਵੁਤ ਦਯਦਨਾਏ, ਐਾ ਏਯਏ ਜ ਤੁੀਂ ਜੜ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਦ ਵ ਜਾਂ ਇ 'ਤ ਬਾਯ 

ਾਉਂਦ ਵ।  
 ੀਭਤ ਹਵਰ ਜਰੁ. 
 ੁੁੱ ਹਜਆ ਜਾਂ ਨੀਰ ਹਆ ਵਣਾ।  
 ਆਣ ਥਾਨ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਵਣਾ,ਯੰ ਦਾ ਫਦਰਣਾ ਜਾਂ ਆਏਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਨ ਵਣਾ।  

ਮਡਰਏੇਸ਼ਨ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment for Dislocation): 
 ਹਡਰਏੁਲ਼ਨ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਐਾ ਤਯ ਤ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਏੀਡੋਂਟ ਏ ਵ ਅਤ ਜਾਨਰਲਾ ੁੱ ਟ ਵ 

ਈ ਭ  ਨੰੂ ਏਰ ਏਯ । 
 ਜਏਯ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ੰਬੀਯ ੁੱਟ ਰੁੱ ੀ ਵ, ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਦ ਐਨ ਦਾ ੰਚਾਯ, ਾਵ ਨਾਰੀ ਅਤ ਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ 

ਏਯ, ਜ ਰੜ ਵਲ ਤਾਂ CPR ਸ਼ਯੁੂ ਏਯ। 
 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਚਦ ਵ ਹਏ ਉ ਦ ਹਯ, ਹੁੱ ਠ ਜਾਂ ਰੁੱ ਤ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱਟ ਰੁੱ ੀ ਵ ਤਾਂ ਉ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਹਵਰਾ 

ਨਾ। ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਯੁੱਐ। 
 ਜ ਚਭੜੀ ਹਛੁੱ ਰ ਈ ਵ, ਤਾਂ ਰਾ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਏਦਭ ਚੁੁੱ ਏ। ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਨਾ ਛੜ । ਹਏ ਲੀ ੁੱਟ ਨੰੂ ਾਪ 

ਏਯਨ ਰਈ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਾਪ ਏਯ ਯ ਯੜ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਏਯ। ਜ਼ਐਭੀ ਜੜ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ 
ਐਤਯ ਨੰੂ ਡਯਹੰ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ। 

 ਜਐਭੀ ਜੜ ਨੰੂ ਉ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱਚ ਹਰੰਟ ਏਯ ਜਾਂ ਹਰੰ ਏਯ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਵ ਹਭਹਰਆ ਵ। ਜੜ 
ਨੰੂ ਹਵਰਾ ਨਾ। ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤੀ ਨਾਰ ਦਫਾ ਏ ੁੱਟ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਐੂਨ ਦ 
ੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਇਵ ਹਚੁੱ ਟਾ ਵ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਹਪਯ ਇ ਨੰੂ ਦਫਾਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏੁਝ ਹਏੰਟਾਂ 
ਦ ਅੰਦਯ ਯੰ ਭੁੜ ਰਾਤ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਦਯਦ ਅਤ ਜ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਆਈ ਏ ਰਾ, 
ਯ ਫਯ ਨੰੂ ਹੁੱ ਧ ਚਭੜੀ 'ਤ ਨਾ ਰਾ। ਫਯ ਨੰੂ ਾ ਏੁੱੜ ਹਲੁੱ ਚ ਰਟ। 



 

 

 148 

 ਹਏ ਲੀ ਤਯਾਂ ਦ ਦਭ ਨੰੂ ਯਏ। 
ਨਾ ਏਯ (Don’t) 

 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਵਰਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ੁੱਟ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਥਯ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂਦੀ।  
 ਜ਼ਐਭੀ ਏਭਯ, ਡ ੂਜਾਂ ਉਯਰੀ ਰੁੱ ਤ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਨਾ ਹਵਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਹਫਰਏੁਰ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਾ ਵਲ। 

ਜਏਯ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਹਵਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਤੁੀਂ ਇੁੱਏ ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਵ ਤਾਂ ਉ ਨੰੂ 
ਉਦ ਏੁੱਹੜਆਂ ਦੁਆਯਾ ਹਐੁੱ ਚ। 

 ਟੁੁੱ ਟੀ ਵਈ ਵੁੱਡੀ ਜਾਂ ਜੜ ਨੰੂ ਹੁੱ ਧਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ ਜਾਂ ਉਦੀ ਹਥਤੀ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ 
ਏਯ। 

  ਇੁੱਏ ਹਡਰੁਏਲ਼ਨ ਫਨ ਜਾਂ ਜੜ ਨੰੂ ਟਟ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਲ਼ਲ਼ ਨਾ ਏਯ।  
 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਭੂੰ ਵ ਨਾਰ ਏੁਝ ਨਾ ਹਦ।  

 
ਭਚ ਅਤੇ ਤਣਾਅ (Sprains and Strains) 
ਹਐਚਾਅ ਇੁੱਏ ਹਐੁੱ ਹਚਆ ਜਾਂ ਟੁੁੱ ਹਟਆ ਵਇਆ ਹਰਾਭੈਂਟ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਹਰਾਭੈਂਟ ਹਟਸ਼ੂ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਜੜ ਨਾਰ 
ਜੜਦ ਵਨ। ਹਡੁੱ ਣ, ਭਯੜਨ ਜਾਂ ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ ਨਾਰ ਭਚ ਆ ਏਦੀ ਵ। ਹੁੱ ਟ ਅਤ ੁੁੱ ਟ ਦੀ ਭਚ ਆਭ ੁੱਰ ਵ। 
ਇਵਨਾਂ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਦ, ਜ, ੁੱਟ ਅਤ ਜੜਾਂ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥ ਵਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ 'ਤ 
ਤੁੀਂ ਅਹਵਜ ਭਹਵੂ ਏਯ ਏਦ ਵ। 
 

 
Fig. 17.4 Spain and Strains 

 
 ਹਐਚਾਅ ਇੁੱਏ ਹਐੁੱ ਹਚਆ ਜਾਂ ਪਹਟਆ ਵਇਆ ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨ ਵ। ਟੈਂਡਨ ਉਵ ਹਟਸ਼ ੂ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ 

ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨਾਰ ਜੜਦ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਦ ਭੁੜਨ ਨਾਰ ਜਾਂ ਹਐੁੱ ਚਣ ਨਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ 
ਵ ਏਦਾ ਵ। ਤਣਾਅ ਅਚਾਨਏ ਵ ਏਦਾ ਵ ਜਾਂ ਭੇਂ ਦ ਫੀਤਣ ਨਾਰ ਹਲਏਹਤ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਹੁੱ ਠ ਦ 
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ਅਤ ਵਭਹਟਰੰ  ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦ ਤਣਾਅ ਆਭ ਤਣਅ ਹਲਚੋਂ ਵਨ। ਫਵੁਤ ਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਐਡਾਂ ਐਡਣ ਹਲੁੱ ਚ 
ਤਣਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

 ਹਵਰਾਂ, ਭਚ ਅਤ ਤਣਾਅ ਦਲਾਂ ਦ ਇਰਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਜ਼ਐਭੀ ਐਤਯ ਨੰੂ ਆਯਾਭ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇ ਨੰੂ ਆਈਹੰ ਏਯਨਾ, ੁੱਟੀ ਜਾਂ ਉਏਯਣ ਹਵਨਣਾ ਜ ਐਤਯ ਅਤ ਦਲਾਈਆਂ ਨੰੂ ੰਏੁਹਚਤ 
ਏਯਦਾ ਵ। 

 ਫਾਅਦ ਲਾਰ ਇਰਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਏਯਤ ਅਤ ਹਪਜ਼ੀਥਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 
 
ਿੱ ਟ ਦ ੇਏਾਯਨ ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Symptoms of a Musculoskeletal Injury) 

 ਹਲਏਾਯ ਜਾਂ ੁਂਰਸ਼ਨ ਉਰਟ ਅੰ ਨਾਰ ਤੁਰਨਾ ਏਯਦ ਵਨ। 
  ਧੜਏਣ ਜਾਂ ਹਵਰਜੁਰ 'ਤ ਦਯਦ ਅਤ ਏਭਰਤਾ। 
  ਏਰੀਟ (ਰਹਟੰ) ਇੁੱਏ ਆਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਟੁੁੱ ਟੀ ਵਈ ਵੁੱਡੀ ਦ ਹਡੁੱ ਣ ਅਤ ਇਏੁੱ ਠੇ ਯੜਨਾ ਨਾਰ ਦਾ ਵਈ 

ਆਲਾਜ।  
 ਜ.  
 ਨੀਰਾ ਜਾਂ ਯੰੀਨ ਵਣਾ।  
 ਐੁੁੱ ਰਹੀ ਵਈ ਵੁੱਡੀ ਦਾ ਐਤਭ ਵਣਾ 
  ਜੁਆਇੰਟ ਰਾਏ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ – ਹਵਰ ਜੁਰ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਦਾ ਟਨਾ ਜਾਂ ਜੜ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਦੀ ੁੱ ਟ 

ਮਤਾ।  
 ੁੰ ਨ ਵਣਾ ਅਤ ਅਧਯੰ - ਨਾਂ 'ਤ ਦਫਾਅ ਏਾਯਨ ੁੱਟ ਦੀ ਜਹਾ ਤ ਨੀਰ ਣਾ । 
 ਚਭੜੀ ਦ ਯੰ, ਤਾਭਾਨ, ਨਫਜ਼ ਜਾਂ ਏਹਸ਼ਏਾ ਯੀਹਪਰ ਹਲੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਦੁਆਯਾ ਆਈ ੁੱਟ ਤੋਂ ੰਚਾਯ ਦਾ 

ਟਣਾ।  
ਏਦ ੇਲੀ ਜਾਣਫ ਿੱ ਝ ਏ ੇਏਰੇੀਟ ਨੰੂ ਨਾ ਉਏਾ। ਇਵ ਨਯਭ ਮਟਸ਼ ੂਦੀ ਿੱ ਟ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਲਧ 
ਏਦਾ ਵ।ੈ 

ਮਰੰਮਟੰ (Splinting) 
ਇਵ ਮੰਤਯ ਹਏ ਦਯਦਨਾਏ, ੁੁੱ ਜ ਜਾਂ ਹਲੜ ਵ ਯੀਯ ਦ ਅੰ ਨੰੂ ਹਟਏਾਉਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇ ਦਾ 
ਭੁੁੱ ਐ ਉਦਸ਼ ਯੀਯ ਦ ਅੰਾਂ ਦੀ ਵਯ ਤੀ ਨੰੂ ਯਏਣਾ ਵ। ਹਏ ਲੀ ਹਰੰਟ ਨੰੂ  ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਫਣਆਉਣ ਰਈ, ਇਵ  
ਜੜਾਂ ਅਤ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਵਲ। 
ਭੂਏਰਏਰਟਰ ਰਣਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਧਾਯਨਤਾਲਾਂ ਦ ਇਰਾਜ ਰਈ ਹਰਹਟੰ ਤਏਨੀਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
ਹਰੰਹਟੰ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ੰਏਤ ਦਯਦ ਅਤ ਏੜਲੁੱਰ ਰਈ ਅੰ ਨੰੂ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਹਥਯ ਏਯਨਾ, ਜ ਨੰੂ ਟਾਉਣਾ, 
ਵਯ ੰਬਾਲੀ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂਜਾਂ ਹਨਊਯਲਏਰੁਯ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ, ਭਚਾਂ, ਜਐਭਾਂ, ਪਰਏਚਯ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਵਨ। 

ਮਰੰਮਟੰ ਦ ੇਏਾਯਨਾਂ ਮਲਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ (Reasons for splinting include): 
 ਵੁੱਡੀਆਂ ਦ ਟੁਏਹੜਆਂ ਜਾਂ ਟੁੁੱ ਟ ਵ ਜੜਾਂ ਦੀ ਤੀ ਨੰੂ ਯਏਣਾ। 
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 ਦਯਦ ਅਤ ਦੁੁੱ ਐ ਨੰੂ ਟਾਉਣਾ। 
 ਨਯਭ ਹਟਸ਼ੂਆ ਂ(ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ- ਨੁੱ ਏ, ਧਭਨੀਆਂ, ਨਾੜੀਆਂ ਅਤ ਭਾਸ਼ੀਆਂ) ਨੰੂ ਵਣ ਲਾਰ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ 

ੁੱ ਟ ਏਯਨਾ। 
 ਇੁੱਏ ਫੰਦ ਪਰਏਚਯ ਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਾ ਪਰਏਚਯ ਫਣਨ ਤੋਂ ਯਏਣਾ। 
 ਦਭ ਜਾਂ ਐੂਨ ਦ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨਾ। 

 
ਮਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮਏਭਾਂ (Types of Splints)  
ਰਬਾਲੀ ਹਰੰਹਟੰ ਰਈ ਏੁਝ ਚਤੁਯਾਈ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
ਵਾਰਾਂਹਏ ਤੁੀਂ ਏਈ ਹਏਭਾਂ ਦ ਹਰਹਟੰ ਮੰਤਯ ਰ ਏਦ ਵ, 
ਏਈ ਹਥਤੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਨੰੂ ਧੁਾਯ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
 
ਮਰੰਟ ਦੀਆ ਂੰਜ ਫ ਮਨਆਦੀ ਮਏਭਾਂ (Five basic types 
of splints): 
ਖ਼ਤ ਮਰੰਟ (Rigid splint): ਅੰ ਨੰੂ ਯੀਹਯਏ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਵਣ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਰੰਫੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਰਈ ਖ਼ਤ 
ਮਰੰਟ ਆਦਯਸ਼ ਵਨ (ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ- ੁੱਤ, ਰੁੱ ਏੜ)। 
 ਸ਼ਟੀਏਯਨ ਮਰੰਟ (Conforming splint): ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਏਣਾਂ 
ਜਾਂ ਆਏਾਯ ਢਾਹਰਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ (ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ - ਅਯ ਜਾਂ 
ਲਹਏਊਭ ਹਰੰਟ)।  
ਟਰੈਏਸ਼ਨ ਮਰੰਟ (Traction splint): ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਪੀਭਯ 
ਪਰਏਚਯ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ।  
ਮਲੰ ਅਤੇ ਲਾਥ (Sling and swathe): ਦ ਹਤਏਣੀ ੁੱਟੀਆਂ   Fig. 17.5 Types of Splints 
ਹਜਵੜੀਆਂ ਹਏ ਜ਼ਐਭੀ ਫਾਂਵ ਨੰੂ ਲ਼ਯੀਯ ਦ ਏਰ ਯੁੱ ਐਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। 
 ਧਾਯੇ ਵ ਮਰੰਟ (Improvised splints): ਇੁੱਏ ਹਏਤਾਫ, ੁੱਤਾ ਹਯਵਾਣਾ ਜਾਂ ਏੰਫਰ ਆਹਦ। 
ਲੰਡਣ ਦ ੇਆਭ ਮਨਮਭ (General Rules for splinting): 
ਹਰੰਟ ਦੀਆਂ ਹਏਭਾਂ ਦੀ ਯਲਾਵ ਏੀਤ ਹਫਨਾਂ, ਆਭ ਹਨਮਭ ਵਯ ਹਏਭ ਦ ਹਥਯਤਾ 'ਤ ਰਾ ੂਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਹਜਲੇਂ 
ਹਏ: 

 ਜ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਵਭਸ਼ਾ ਆਣ ਭਯੀਜ਼ ਨਾਰ ਆਣੀਆਂ ਮਜਨਾਲਾਂ ਦਾ ੰਚਾਯ ਏਯ।  
 ਜ਼ਐਭੀ ਹਯ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਨੰੂ ਐਰਹ ਅਤ ਏੰਟਯਰ ਏਯ।  
 ਜੜ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਵਭਸ਼ਾ ੁੱਟ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਏੁੱੜ ਏੁੱਟ ਏ ਯੁੱ ਐ। ਜ਼ਐਭ ਦ 

ਆਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਾਯ ਹਵਣ ਵਟਾ । 
 PMS (ਰ, ਭਟਯ ਪੰਏਸ਼ਨ ਅਤ ੰਲਦਨਾ) ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ। 
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 ਜ ਅੰ ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਹਲਹੜਆ ਵਇਆ ਵ ਜਾਂ ਯਏਰੂਸ਼ਨ ਨਾਰ ਭਝਤਾ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ (ਾਇਨ ਹ 
ਹਡਟਰ ਤੋਂ ਪਰਏਚਯ ਾਈਟ ਜਾਂ ਏਈ ਹਡਟਰ ਰ ਨਵੀਂ) ਤਾਂ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ ਏਭਰ ਟਰਏਸ਼ਨ (ਹਐੁੱ ਚਣ) ਨਾਰ 
ਇਏਾਯ ਏਯ। ਯ ਜਏਯ ਦਯਦ ਜਾਂ ਏਰੀਟ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦ ਵਨ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਫੰਦ ਏਯ । 

 ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰੀ ਵੁੱਡੀ ਦ ਹਯ ਨੰੂ ਲਾ ਥਾਂ 'ਤ ਧੁੱਏਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। ਵਾਰਾਂਹਏ ਜਦੋਂ ਉਵ ਭੁੜ 
ਥਾਹਤ ਏਯਦ ਵਨ ਤਾਂ ਉਵ ਲਾ ਜਹਾ 'ਤ ਹਐਏ ਏਦ ਵਨ। ਜ ਇਵ ਲਾਯਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਨ ਟ ਏਯ। 

 ਇ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਇੁੱਏ ਹਰੰਟ ਡ ਏਯ। 
 ਜ ਜੜ ਨੰੂ ੁੱਟ ਰੁੱ ੀ ਵ, ਤਾਂ ਉ ਤੋਂ ਉੱਯ ਅਤ ਵਠਾਂ ਲਾਰੀਆਂ  ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯ। 

 ਯੰ ਦਯਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਚ (Avoid tunnel vision) 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਹਰੰਟ ਨਾ ਏਯ- ਦਭ ਲਾਰ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਯ-ਨਾਜ਼ਏੁ ੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ਲਐਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਾਨਰਲਾ 
ੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹਧਆਨ ਨਾ ਬਟਏਾ। 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਰੰਫ ਫਏਫਯਡ 'ਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਹਫਨਾਂ ਭਾਂ ਫਯਫਾਦ ਏੀਤ ਵਯ ਰਬਾਹਲਤ ਵੁੱਡੀ ਅਤ 
ਜੜ ਨੰੂ ਯਟ ਏਯ ਅਤ ਹਰੰਟ ਏਯ। 
ਹਰੰਹਟੰ ਦ ਭੇਂ ਹਥਤੀ ਅਨੁਾਯ ਫਦਰਾਅ ਏਯ । ਭਯੀਜ਼ ਦ ਆਯਾਭ ਅਤ ਹਰੰਹਟੰ ਦ ਹਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ 
ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 
ਸ਼ਿੱ ਏੀ ਪਰੈਏਚਯ, ਮਡਰਏੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਭਚਾਂ ਰਈ PHT (PHT for suspected Fractures, Dislocations or 
Sprains) 
ਫਏਅ  ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਡੀਆਂ ਇੰਦਯੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਹਨਯੀਐਣ (ਦਐਣ) ਦ ਵੁਨਯ (ੁਣਨ) ਅਤ ਧੜਏਣ (ਬਾਲਨਾ) 
ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਅਤ ਭਏ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। 
1) ਸ਼ ਯੂਆਤੀ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ (Perform initial assessment 

  ਜਾਨਰਲਾ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ ਅਤ ਇਰਾਜ ਏਯ।  
 ੰਬੀਯ ਹਦਐ ਯਵੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਦਆੁਯਾ ਹਲਚਹਰਤ ਨਾ ਵਲ. 
 ਜਏਯ ਰੜ ਵਲ ਤਾਂ ਯਲਾਈਏਰ ਏਾਰਯ ਅਤ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

2) ਯੀਯਏ ਰੀਮਐਆ ਏਯ (Perform a physical exam)  
ਤੁੀਂ ਆਣੀ ਟੀਭ ਦਾ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨ ਰਈ ੰਐ ਯੂ "BPDOC" ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਵ ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ 
ੁੱਟਾਂ ਦ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਦਐਦ ਵ। 
 ਹਦਐਾਈ ਦਣ ਲਾਰ ਐੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ।  
 ੰਬੀਯ ਦਯਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ।  
 ਹਦਐਣਮ ਹਲਾੜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ੂਯ ਯੀਯ ਦ ਾਯ ਜੜਾਂ ਅਤ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
 ਐੁੁੱ ਰਹੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ।  
 ਏਰੀਟ ਆਲਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ।  

ਹਯ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਰਈ, ਹਰੰ ਹਟੰ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਹਲੁੱ ਚ ਨਫਜ਼, ਭਟਯ ਪੰਏਸ਼ਨ ਅਤ ੀਭ ਦੀ ੰਲਦਨਾ 
ਰਈ ਵਭਸ਼ਾਂ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ। 
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 ਨਫਜ (Pulse) - ਅੰਦਯ ਜਾਂ ਉੱਯਰ ਹਯ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਵਠਰ ਹਹਯਆਂ ਰਈ ਡਰ ਰ (ਯ ਦ 
ਉੱਯ) ਜਾਂ ਟਯੀਅਯ ਹਟਫੀਆ ਰ (ਹੁੱ ਹਟਆਂ ਦ ਹੁੱ ਛ, ਭੁੱਧਭ ਤਯ 'ਤ)।  

 ਭਟਯ ਪੰਏਸ਼ਨ (Motor function) - ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਵੁੱ ਰਣ ਦੀ ਮਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਂਰਾਂ ਜਾਂ ਉਂਰਾਂ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣਾ (ਵਰਰ-ਫਰਾਅ ਫਯਏਯਾਯ ਨਾਂ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ)। 

 ੰਲੇਦਨਾ (Sensation): ਹਯ ਦੀ ਉਂਰੀ ਨੰੂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਦਫਾਉ ਜਾਂ ਚੁਟਏੀ ਹਦ ਅਤ ਹਪਯ ੁੁੱ ਛ ਹਏ ਏੀ 
ਭਯੀਜ਼ ਛਵ ਭਹਵੂ ਏਯਦਾ ਵ। 

3) ਿੱ ਟ ਨੰੂ ਮਥਯ ਏਯ (Stabilize the injury) 
ਯੀਯਏ ਭੁਆਇਨਾ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਵੁੱਥ ਯਾਵੀਂ ਹਥਯਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ੁੱਟ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। 
ਇ ਰਈ ਭਨੂਅਰ ਹਥਯਤਾ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਨਾ ਛੁੱ ਡ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਹਥਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ। 

4) ਿੱ ਟ ਨੰੂ ਐੂਰਾ ਛਿੱ ਡ (Expose the injury):ਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਏੁੱੜ ਨੰੂ ਏੁੱਟ ਹਦ ਅਤ ਹਵਣ ਉਤਾਯ 
ਹਦ। 

5) ਐ ਿੱ ਰਹੇ  ਜਖ਼ਭਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯ ਅਤੇ ਐੂਨ ਲਮਵਣ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਏਯ (Treat open wounds and control 
bleeding) 
ਇੁੱਏ ਾ ਜਾਂ ਹਏਟਾਣ ੂਯਧੀ ਡਯਹੰ ਨਾਰ ਜਐਭ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਅਤ ਟੁੁੱ ਟੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦ ਹਹਯਆਂ 'ਤ ਹੁੱ ਧ ਦਫਾਅ ਤੋਂ 
ਫਚ। ਰੜ ਅਨੁਾਯ ਦਫਾਅ ੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾਰ ਏਯ। ਜ ਵੁੱਡੀ ਦ ਹਯ ਨੰੂ ਪਰਣ ਲਾਰੀ ੁੱਟ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ 
ਵ, ਤਾਂ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਹਏ ਜੰਭ ਹਯ ਨੰੂ ਦੁਫਾਯਾ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨਾ ਵਣ ਹਦ। 

6) ਮਰੰਮਟ ਭਿੱਯੀ ਦੀ ਮਯੇਅਯ ਏਯ (Prepare your splinting materals) 
7) ਮਰੰਟ ਨੰੂ ਮਧਆਨ ਨਾਰ ੀੜ੍ਤਾਂ 'ਤ ੇਰਾ ੂਏਯ (Apply the splint carefully to victim) 

 ਹਰੰਟ ਨੰੂ ਭਾ ਜਾਂ ਡਜਟ ਏਯ ਅਤ ਰਹਏਹਯਆ ੂਯੀ ਵਣ ਤੁੱ ਏ ਹਰੰਹਟੰ ਦਯਾਨ ਵੁੱਥੀਂ ਹਥਯਤਾ 
ਫਣਾਈ ਯੁੱਐ।  

 ਰਾਰ ਜੜਾਂ ਅਤ ੁੱਟ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ।  
 ਯਏੂਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰ ਏ ਾਲਧਾਨ ਯਵ। 

8) ਰ, ਭਟਯ ਪੰਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ੰਲੇਦਨਾ ਦਾ ਭ ੜ੍ ਭ ਰਾਂਏਣ ਏਯ (Reassess pulse, motor function and 
sensation) 

9) ਦਯਦ ਅਤੇ ਜ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਠੰਡੇ ੈਏ ਜਾਂ ਫਯਫ਼ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯ (Apply cold packs or ice to 
reduce pain and swelling) 

10) ਦਭੇ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯ (Treat for shock) 
ਐਾ ਿੱ ਟਾਂ ਰਈ ੀ.ਚ.ਟੀ. (PHT for specific injuries and application of splints) 
ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ: ਰ, ਭਟਯ ਪੰਏਸ਼ਨ ਅਤ ਹਰੰਹਟੰ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਅਤ ਫਾਅਦ ਹਲੁੱ ਚ ਨਨੀ ਦਾ ਵਭਸ਼ਾ ਭੁੜ 
ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ। 
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Fig. 17.6 PHT for specific injuries and application of splints 

ਉੱਯਰੇ ਮਮਯਆ ਂਨੰੂ ਏਿੱ ਟਣਾ (Splinting the Upper Extremities) 
ਭਢ ੇਅਤੇ ਵਿੱ ਰੀ (Shoulder and clavicle): 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms): ਭਢ ਹਡੁੱ  ਵ, ਹਲਏਾਯ (ਅਭਹਭਤੀ), ਅਤ ਦਯਦ ਹਲੁੱ ਚ ਰਤੀਤ 
ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਇਰਾਜ (Treatment): ੁਰਰ ਅਤ ਲਾਥ ਰਾਉਣਾ। ਯੀਯ ਅਤ ਫਾਂਵ ਹਲਚਏਾਯ ਾੜਾ ਬਯਨ ਰਈ, ਜ ਰੜ ਵਲ, 
ਡ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

ਮਵਊਭਯ (ਉੱਯੀ ਫਾਂਵ) ਅਤੇ ਭਢ ੇ(Humerus (Upper Arm) and Shoulder): 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਲਏਾਯ। 
ਇਰਾਜ (Treatment): ਫਾਂਵ ਦ ਫਾਵਯ ਖ਼ਤ ਹਰੰਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਅਤ ਐਾਰੀ ਥਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਡ ਏਯ, ਹਪਯ  
ਹਰੰ ਅਤ ਲਾਥ ਰਾਉ। 

ਏੂਵਣੀ (Elbow): 
ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ (important): ਹਰੰਟ ਉ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਾਇਆ ਹਆ ਵ, ਹੁੱ ਧਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ 
ਨਾ ਏਯ। 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Sympotms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਲਏਾਯ। 
ਇਰਾਜ (Treatment): ਜ ਫਾਂਵ ਏੂਵਣੀ 'ਤ ਝੁਏੀ ਵਈ ਵ, ਤਾਂ ੁਰਰ ਅਤ ਲਾਥ ਨਾਰ ਹਰੰਟ ਏਯ। ਹਲਏਰਏ 
ਹਯਵਾਣਾ ਅਤ ਏੰਫਰ ਵ। ਜਏਯ ਏੂਵਣੀ ਹੁੱ ਧੀ ਵ ਤਾਂ ੂਯੀ ਫਾਂਵ ਨੰੂ ਹਰਟ ਏਯ, ਉਂਰਾਂ ਨੰੂ ਦਨ  ਾ ਏਯਨ ਦੀ 
ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ। 
ਫਾਂਵ ਅਤੇ  ਿੱ ਟ (Forearm and wrist): 
ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Symptoms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਲਏਾਯ। 
ਇਰਾਜ (Treatment): ਆਯਭ ਫਯਡ ਨਾਰ ਹਰੰਟ ਐਤਯ, ਹਪਯ ਹਰੰ ਅਤ ਲਾਥ। (ਹਨਊਭਹਟਏ ਹਰੰਟ 
ਇੁੱਏ ਹਲਏਰ ਵਨ) 

ਵਿੱ ਥ ਅਤੇ ਉਂਰਾਂ (Hands and Fingers) 
ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ (important): ਨਫਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਹਸ਼ਏਾ ਯੀਹਪਰ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
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ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (signs and symptoms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਲਏਾਯ। 
ਇਰਾਜ (treatment): ਜ ਇੁੱਏ ਉਂਰੀ ਟੁੁੱ ਟ ਈ ਵ, ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਨਾਰ ਰੁੱ ਦੀ ਉਂਰੀ 'ਤ ਟ ਏਯ ਜਾਂ ਹਰੰਟ 
ਲਜੋਂ ਜੀਬ ਦ ਦਫਾਅ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਜਏਯ ਇੁੱਏ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਉਂਰਾਂ ਟੁੁੱ ਟ ਈਆਂ ਵਨ, ਤਾਂ ੂਯ ਵੁੱਥ ਨੰੂ ਪਰਏਚਯ ਦੀ 
ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਫਨ । ਵੁੱਥ ਦੀ ਵਥਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱਟੀ ਦਾ ਇੁੱਏ ਯਰ ਯੁੱਐ ਅਤ ਹਪਯ ੂਯ ਵੁੱਥ ਨੰੂ ਰਟ ਅਤ ਆਯਭ ਫਯਡ 
'ਤ ਯੁੱਐ। 
ਵੇਠਰੇ ਮਮਯਆ ਂਨੰੂ ਲੰਡਣਾ (Splinting the Lower Extremities): 
ੇਡੂ (Pelvis): 

 ਲੁੱਡੀ ਭਾਤਯਾ ਹਲੁੱ ਚ ਐੂਨ ਦੀ ਫਹਵਣ ਏਾਯਨ ਡੂ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਜਾਨਰਲਾ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 
 ੰਬਾਲੀ ਦਭ ਦੀ ੜਤਾਰ  
 ਡ ੂਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਨਾਰ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ ਲੀ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦੀ ਵ। 

 
ੇਡੂ ਦੀ ਿੱ ਟ ਦ ੇਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms of pelvic injury): 

 ਦਯਦ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਜਦੋਂ ਡ ੂਦੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਦ iliac crests 'ਤ ਦਫਾਅ ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਹੁੱ ਠ 'ਦ ਫਰ ਰਟਣ ਲਰ ਰੁੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥਾ. 

ੇਡੂ ਦੀ ਿੱ ਟ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment for pelvic injury): 
1. ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਵਰ ਜਰੁ  ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਏਯ. 
2. ਹਫਨਾਂ ਵਾਯਾ ਡ ੂਦ ਨਾਰ ਰ , ਯਰ ਜਾਂ ਹਰਪਟ ਨਾ ਏਯ। 
3. ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਹਲਚਏਾਯ  ਭਹੜਆ ਵਇਆ ਏੰਫਰ ਯੁੱਐ ਅਤ ਏਰਾਲਟ ਨਾਰ ਫੰਨਹ  (ਉਯਰੀ ਰੁੱ ਤ, ਤੋਂ 

ਵਠਰੀ ਰੁੱ ਤ ਤੁੱ ਏ) 
4. ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਰੰਫ ਫਯਡ 'ਤ ਯੁੱਐ 
5. ਦਭ ਰਈ ਇਰਾਜ 

ਏਭਯ ਦੀਆਂ ਿੱ ਟਾਂ (Hip injuries): 
ੁੱਟ ਦੀ ਹਏਭ ਦ ਨਾਰ, ਇੁੱਏ ਏਭਯ ਜਾਂ ਰਹਲਏ ਪਰਏਚਯ ਜਾਂ ਹਡਰਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਯਰ ਪੀਭਯ ਪਰਏਚਯ ਨੰੂ ਲੁੱ ਐ 
ਏਯਨਾ ਭੁਸ਼ਏਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਡ ੂਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਲਾਂ ਜਾਨਰਲਾ ੁੱਟਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ। 
ਏਭਯ ਦੀ ਿੱ ਟ ਦ ੇਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms of hip injury): 

 ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਡਰਏਸ਼ਨ 
 ਰੁੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥਾ 
 ੰਬਲ ਯ ੁੰ ਭਾਉਣ (ਫਾਵਯ ਜਾਂ ਅੰਦਯ ਲੁੱਰ) 

ਏਭਯ ਦੀਆਂ ਿੱ ਟਾਂ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment for hip injuries): 
1. ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਇੁੱਏ ਪਰਡਡ ਏੰਫਰ ਯਐ। 
2. ਹਯਵਾਣ ਨਾਰ ਏਭਯ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਏਯ। 
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3. ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਰੰਫ ਫਏਫਯਡ 'ਤ ਹਥਯ ਏਯ ਜਾਂ ਫਾਵਯੀ ੁੱਟ ਦ ਨਾਰ, ਯ ਤੋਂ ਰ ਏ ਏੁੱਛ ਤੁੱਏ ਡ ਦ ਨਾਰ 
ਅਤ ਅੰਦਯਰ ੁੱਟ ਦ ਨਾਰ, ਏਭਯ ਤੋਂ ਯਾਂ ਤੁੱ ਏ ਰੰਫ ਹਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

4. ਏਰਾਲਟ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ 
 
ਪੈਭਯਰ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ (Femoral Injuries): 
ਪੀਭਯਰ ਪਰਏਚਯ ਲੁੱਡ ੁੱਧਯ 'ਤ ਅੰਦਯਨੂੀ ਐੂਨ ਲਹਵ ਏਦਾ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਦਭਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਹਵਰਾਂ ਜਾਨਰਲਾ 
ਐਤਹਯਆਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯ। 
ਪੈਭਯਰ ਪਰੈਏਚਯ ਦ ੇਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms of femoral fracture): 

 ਦਯਦ (ਅਏਯ ਤੀਫਯ) 
 ਹਲਏਾਯ 
 ਏਠ ਯਤਾ 
 ਛਟਾ ਅੰ 

ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment): ਜ ਤੁੀਂ ਰੁੱ ਤ ਨੰੂ ਹੁੱ ਧੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਾਉਂਦ ਵ, 
ਤਾਂ ਦ ਡਡ ਹਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਇੁੱਏ ਅੰਦਯਰ ੁੱਟ ਦ ਨਾਰ ਏਭਯ ਤੋਂ ਯ ਤੁੱ ਏ, ਦੂਯਾ ਫਾਵਯੀ ੁੱਟ ਦ ਨਾਰ 
ਏੁੱਛ ਤੋਂ ਯ ਤੁੱ ਏ। ਏਰਾਲਟ ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। 

ਡੇ ਦੀਆ ਂਿੱ ਟਾਂ (Knee Injuries): 
 ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਲਏਾਯ। 
 ਝ ਏੀ ਮਥਤੀ(Bent position): ਹਭਰੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਯਤਾ। ਉੱਯ ਅਤ ਵਠਾਂ ਲਾਰੀਆਂ ਵੁੱ ਡੀਆਂ ਨੰੂ ਛਟ 
ਡਡ ਫਯਡਾਂ ਨਾਰ ਲੰਹਡਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

 ਮਿੱ ਧੀ ਮਥਤੀ (Straight position): ਦ ਰੰਫ ਡਡ ਹਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ, ਹਵਰੀ ਏਭਯ ਤੋਂ ਰ ਏ ਯਾਂ 
ਤੁੱ ਏ ਅੰਦਯੂਨੀ ੁੱਟ 'ਤ। ਦੂਜ ਨੰੂ ਫਾਵਯੀ ੁੱਟ 'ਤ, ਏਭਯ ਤੋਂ ਯਾਂ ਤੁੱ ਏ ਯੁੱਐ। ਏਰਾਲਟ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ 

 
ਮਟਫੀਆ ਜਾਂ ਪਾਈਫ ਰਾ ਦੀ ਿੱ ਟ (Tibia or Fibula Injury): 
 ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ੁੱਟ 
 ੂਯਲ-ਵਤਾਰ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment): ਦ ਡਡ ਰੰਫ ਹਰੰਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ - ਰ ਤੋਂ 
ਯ ਅਤ ੁੱਟ ਤੋਂ ਯ ਤੁੱ ਏ। ਏਰਾਲਟ ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। 
ਇੁੱਏ ਯਾਫੰਦੀ ਹਰੰਟ ਜਾਂ ਹਨਊਭਹਟਏ ਹਰੰਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ ਹਟਫੀਆ ਜਾਂ ਪਾਈਫੁਰਾ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਰਈ 

ਹਲਏਰਏ ਤਯੀਏਾ ਵ । 
ਮਿੱ ਟ ੇਜਾਂ ੈਯ ਦੀਆਂ ਿੱ ਟਾਂ (Ankle and Foot Injuries): 
 ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and symptoms): ਦਯਦ, ਜ ਅਤ ਹਲਏਾਯ। 
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 ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ (Pre-hospital treatment): ਹਥਯ ਏਯ, ਜ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਜੁੁੱ ਤ ਅਤ 
ਜੁਯਾਫਾਂ ਨੰੂ ਵਟਾ, ੁੱਟ ਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਾ ਛੁੱ ਡ । ਯਾਫੰਦੀ ਜਾਂ ਪਾਯਭਫਰ ਹਰੰਟ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏਰਾਲਟ ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ 
ਹਯਵਾਣਾ ਦੀ ਹਪਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

 ਮਲਏਰਏ (Alternative): ੁੱਟ ਦ ਭੁੱਧ ਤੁੱ ਏ ਡਡ ਫਯਡ।  
 ਧਾਯੀ ਵਈ ਮਰੰਟ (Improvised Splint) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 17.7 Improvised splint 
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ਾਠ - 18 
ਫ ਮਨਆਦੀ ਜੀਲਨ ਵਾਇਤਾ 

Basic Life Support 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵਨਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ:- 
  ►   ਅੰਸ਼ਏ ਜਾਂ ਏੁੁੱ ਰ ਉੱਯੀ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਏਾਯਨ। 
  ►  ਫਾਵਯੀ ਯੀਯ ਦ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਨਾਰ ਜਾਂ ਹਫਨਾਂ, ਫਾਰਾਂ, ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਹਨਆਹਣਆਂ ਰਈ 

ਇੁੱਏ ੁਤਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ, ਫਚਾਅ ਾਵ ਰਣ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ । 
  ►  ਫਾਰਾਂ, ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਹਨਆਹਣਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ੁਤਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ੀੀਆਯ ਦਾ ਲਯਣਨ ਅਤ 
 ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨਾ। 
  ►  ਫਾਰਾਂ ਰਈ ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ੀੀਆਯ ਦਾ ਲਯਣਨ ਅਤ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨਾ । 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਫੀਰ (BLS) ਮਾਨੀ “ਫਹਏ ਰਾਈਪ ਯਟ” ਦਾ ਅਯਥ ਵ “ਫੁਹਨਆਦੀ ਜੀਲਨ ਵਾਇਤਾ” ਅਤ 

CPR ਮਾਨੀ “ਏਾਯਡੀ ਰਭਨਯੀ ਯੀੀਟਸ਼ਨ” ਬਾਲ ੀੜਤਾਂ ਦ ਹਦਭਾਗ਼ ਦ ੈੱਰਾਂ ਨੰੂ  ਨਾ ਫਦਰਣ ਵਣ ਲਾਰ 
ਨੁਏਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ । 

ਫਹਏ ਰਾਈਪ ਯਟ (BLS) ਅਤ CPR ਉਵ ਰਹਏਹਯਆ ਵ ਹਜ ਯਾਵੀਂ EMS/ ਡਲਾਂ ਏਅਯ ਦ 
ਆਉਣ ਤੁੱ ਏ, ਹਵਰਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਲਾਰਾ ੀੜਤ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਵ। 

BLS ਡਾਏਟਯੀ ਦਐਬਾਰ ਦਾ ਇੁੱਏ ੁੱਧਯ ਵ ਹਜਦੀ ਲਯਤੋਂ ਜਾਨਰਲਾ ਫੀਭਾਯੀ ਜਾਂ ੁੱਟਾਂ ਦ ੀੜਤਾਂ ਰਈ  
ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਵਤਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ੂਯੀ ਡਾਏਟਯੀ ਦਐਬਾਰ ਨਵੀਂ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਵ ਭਯਜੈਂੀ 
ਭਡੀਏਰ ਟਏਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਯਾਭਹਡਏ ਅਤ ਆ-ਾ ਐੜਹ ਮ ਰਏਾਂ ਭਤ ਹਐਰਾਈ ਰਾਤ ਡਾਏਟਯੀ 
ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 

ਾਵ ਰਣਾਰੀ (The Respiratory System): 
ਾਵ ਰਣਾਰੀ ਚਾਯ ਹਵੁੱ ਹਆਂ ਤੋਂ ਫਣੀ ਵ: 

 ਇੁੱਏ ਵਲਾਈ ਭਾਯ (ਉੱਯ ਅਤ ਵਠਰਾ) 
 ਇੁੱਏ ਹਨਊਯਭਏੂਰਯ ਰਣਾਰੀ (ਹਦਭਾ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਰਣ ਲਾਰਾ ਏੇਂਦਯ, ਾਵ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ੀਆਂ, ਅਤ 

ਨਾੜੀਆਂ ਜ ਦਲਾਂ ਨੰੂ ਜੜਦੀਆਂ ਵਨ) 
 ਰਲੀਰੀ - ਏਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਰ ਹਯ ਛਟ ਵਲਾ ਦੀਆਂ ਥਰੀਆਂ। 
 ਧਭਨੀਆਂ, ਏਸ਼ੀਰਾਂ ਅਤ ਨਾੜੀਆਂ।  
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ਰਲੀਰੀ ਏਸ਼ੀਰਾਂ ਨਾਰ ਹਯੀ ਵਈ ਵ। ਹਦਭਾ ਛਾਤੀ ਅਤ ਡਾਇਆਪਰਾਭ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ੀਆ ਂ ਨੰੂ ਨਾਂ ਦ ੰਏਤ 
ਬਜਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਾਨੰੂ ਾਵ ਰਣਾ ੈਂਦਾ ਵ। ਵਯ ਾਵ ਯਾਵੀਂ, ਵਲਾ ਨੰੂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਯਾਵੀਂ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਰਲੀਰੀ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਹਜੁੱ ਥ ਆਏੀਜਨ ਅਤ ਏਾਯਫਨ ਡਾਈਆਏਾਈਡ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਰਦਾਨ 
ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਾਵ ਰਣਾਰੀ ਦ ਨਾਰ ੁਭਰ ਹਲੁੱ ਚ, ੰਚਾਯ ਰਣਾਰੀ ਜੀਲਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਰਾਈ ਏਯਦੀ ਵ, ਅਤ 
ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏਾਯਫਨ ਡਾਈਆਏਾਈਡ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਢਦੀ ਵ । 
1. ਾਵ ਰੈਣਾ (Breathing): ਾਵ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ, ਅੀਂ - ਦਐ, ੁਣ ਅਤ ਭਹਵੂ ਏਯ  
(LLF) ਦਾ ਾਰਣਾ ਏਯਦ ਵਾਂ । 

ਢ ਏਲੀਂ ਾਵ ਦੀ ਮਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵ ੈ(Adequate breathing is characterized by) 
 ਵਯ ਾਵ ਦ ਨਾਰ ਛਾਤੀ ਅਤ ਟ ਵੀ ਤਯਹਾਂ ਲਧਦ ਅਤ ਹਡੁੱ ਦ ਵਨ। 
 ਵਲਾ ਭੂੰ ਵ ਜਾਂ ਨੁੱ ਏ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਦੀ ੁਣੀ ਅਤ ਭਹਵੂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
 ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਐ (ਏਹਸ਼ਸ਼ ਯਹਵਤ) 
 ਉਹਚਤ ਦਯ  

ਨਾਏਾਫ਼ੀ ਾਵ ਦੀ ਮਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵ ੈ(Inadequate breathing is characterized by) 
 ਛਾਤੀ ਅਤ ਟ ਦਾ ਨਾਏਾੀ ਲਾਧਾ ਅਤ ਤਨ। 
 ਯਰ-ਯੁੱ ਲਾਰ ਾਵ ਰਣ ਲਾਰ ਫੁਰਫੁਰ , ਯਰਜ਼, ਟਰਾਈਡਯ, ੀਟੀ ਲਜਾਉਣਾ ਆਹਦ। 
 ਾਵ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ. 
 ਾਇਨ ਹ 
 ਨਾਏਾੀ ਦਯ 
 ਭਾਨਹਏ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ  

ੈਯਵਾਜਯ ਾਵ ਦੀ ਮਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵ ੈ(Absent breathing is characterized by) 
 ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਟ ਦੀ ਏਈ ਵਰਚਰ ਨਵੀਂ। 
 ਵਲਾ ਨੰੂ ਭੂੰ ਵ ਜਾਂ ਨੁੱ ਏ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਦਾ ੁਹਣਆ ਅਤ ਭਹਵੂ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। 

 
2. ਾਇਨ ਮ (Cyanosis): ਐੂਨ ਅਤ ਹਟਸ਼ ੂ ਹਲੁੱ ਚ 

ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਏਭੀ ਏਾਯਨ ਚਭੜੀ ਅਤ ਰਦਾਯ 
ਹਝੁੱਰੀ ਦਾ ਰਾਰ ਯੰ। ਇਵ ਹਥਤੀ ਆਏੀਜਨ ਦੀ 
ਾਟ ਲਾਰ ਲਾਤਾਲਯਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਾਵ ਰਣ, 
ਾਵ ਦੀ ੁੱਟ ਜਾਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਦੀ 
ਹਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ੀੜਤ ਵਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
ਾਇਨ ਹ ਨੰੂ ਫੁੁੱ ਰਹਾਂ, ਏੰਨਾਂ, ਨੁੱ ਏਾਂ ਜਾਂ ਨਵੁੰ ਆਂ ਦ ਤਰ 

Fig. 18.1 Cyanosis 
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'ਤ ਲਧਯ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਦਹਐਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ।  
3. ਅਯਲੇਅ ਨੰੂ ਐਰਹਣ ਰਈ ਤਏਨੀਏ (Techniques for opening the airway) 

 
Fig. 18.2  Techniques for opening airway 

ਮਯ ਝ ਏਾ, ਠ ਡੀ ਮਰਪਟ (Head-tit chin-lift): 
 ਇਵ ਾਵ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਐਰਹਣ ਰਈ ਚਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ ਵ। 
 ਇ ਹਲਧੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ, ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਯ, ਯਦਨ ਜਾਂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵ। 

ਰਦਯਸ਼ਨ ਦਾ ੰਚਾਰਨ ਏਯ (Conduct Demonstration): 
1) ਰਟ ਵ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਚਵਯਾ ਉੱਯ ਲੁੱਰ ਯੁੱਐ। 
2) ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭਹਢਆਂ ਦੁਆਯਾ ਹਯ ਦੀ ਜਹਾ ਲੁੱਰ ਡ ਟਏ ਹਦ। 
3) ਇੁੱਏ ਵੁੱਥ ਭੁੱਥ 'ਤ ਯੁੱਐ ਅਤ ਦੂਜ ਵੁੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਰਾਂ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਵੁੱਡੀ ਲਾਰ ਹਵੁੱ  ਦ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐ। 
4) ਜਫਾੜ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਦਣ ਲਾਰੀ ਠ ਡੀ 'ਤ ਚੁੁੱ ਏ ਅਤ ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ ਹਯ ਨੰੂ ਹਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ੰਬਲ ਵ ਏ ਹੁੱ ਛ 

ਝੁਏਾ। ਨਲਜੰਭ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਰਈ- ੁੰ ਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ- ਲੁੱ ਧ ਨਾ ਲਧਾ। 
ਭਵਿੱਤਲੂਯਨ ਾਲਧਾਨੀ (Important precautions): 
 ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਭੂੰ ਵ ਵਭਸ਼ਾ ਥੜਹਾ ਹਜਵਾ ਐੁੁੱ ਰਹਾ ਯੁੱਐ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਦ ਵਠਰ ਫੁੁੱ ਰਹ ਨੰੂ ਦਫਾ ਏ ਯੁੱਐਣ ਰਈ 

ਆਣ ਅੰੂਠੇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ  
 ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਚਭੜੀ ਦ ਵਠਾਂ ਨਯਭ ਹਟਸ਼ ੂ ਨੰੂ ਏਦ ਲੀ 

ਨਾ ਐਦ। ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਾਵ ਦਾ ਯਤਾ ਐੁੁੱ ਰਹਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ - ਦਐ, ੁਣ ਅਤ 
ਭਹਵੂ ਏਯ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ ਹਯਵਾ ਵ ਤਾਂ 
ਨਏਰੀ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ। 

 
JAW ਜਯ (Jaw Thrust): 
ਜਫਾੜ ਦਾ ਬਯਾ ਸ਼ੁੱਏੀ ਹਯ, ਯਦਨ ਜਾਂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਲਾਰ ਫਵਸ਼ ਭਯੀਜ਼ 'ਤ ਹਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਣ 
ਲਾਰੀ ਇੁੱਏ ਇੁੱਏ ਚਾਰ ਵ। 

Fig. 18.3 Jaw Thrust Method 
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ਰਮਏਮਯਆ (Process): 
 ਰਟ ਵ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਚਵਯਾ ਉੱਯ ਲੁੱਰ ਯੁੱਐ। 
 ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦ ਹਯ ਦ ਉੱਯ ਡ ਟਏ ਹਦ. ਆਣੀ ਏੂਵਣੀ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ ਦ ਏਰ ਉ ਤਵ 'ਤ ਯੁੱਐ ਹਜੁੱ ਥ 

ਭਯੀਜ਼ ਰਹਟਆ ਵਇਆ ਵ। ਦਲੇਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ ਦ ਦਲੇਂ ਾ ਯੁੱਐ। 
 ਇੁੱਏ ਫੁੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਜਫਾੜ ਦ ਦਲੇਂ ਾ ਦ ਏਣ ਨੰੂ ਭਝ। ਇੁੱਏ ਫੁੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਰਈ ਦ ਤੋਂ ਹਤੰਨ 

ਉਂਰਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
 ਦਵਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਜਫਾੜ ਨੰੂ ਅੁੱ (ਉੱਯ) ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਹਰਪਹਟੰ ਭਸ਼ਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
 ਜ ਰੜ ਵਲ ਤਾਂ ਆਣ ਅੰੂਠੇ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦ ਭੂੰ ਵ ਨੰੂ ਥੜਹਾ ਹਜਵਾ ਐੁੁੱ ਰਹਾ ਯੁੱਐ। 
ਇ ਨੰੂ ਦ ਫਾਯਾ ਏਮਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ ਦੀ ਜਯੂਯਤ 'ਤੇ ਜਯ ਮਦ, ਜੇਏਯ ਅਯਲੇਜ ਯੀਜੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ ੜ੍ ਭ ਰਾਂਏਣ 
ਨਵੀਂ ਏਯਦ ੇਵਨ। ਜੇਏਯ ਅਪਰ ਮਯਵਾ, ਤਾਂ ਅਯਲੇਅ ਵਾਇਏ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ 'ਤ ੇਮਲਚਾਯ ਏਯ। 
4. ਨਏਰੀ ਵਲਾਦਾਯੀ (ਫਚਾਅ ਾਵ ਰੈਣਾ) (Artificial Ventilation (Rescue Breathing): ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਜਦੋਂ 
ਭਯੀਜ਼ ਏਰ ਾਵ ਦਾ ਯਤਾ ਐੁੁੱ ਰਹਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਨਾਏਾੀ ਜਾਂ ਹਫਰਏੁਰ ਨਵੀਂ ਾਵ ਰਣ ਰਈ 

ਨਏਰੀ ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯ ਏਦ ਵ। 
ਨਏਰੀ ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਈ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਤਏਨੀਏਾਂ ਵਨ ਜ ਤਵੁਾਨੰੂ ਤਯਜੀਵ ਦ ਹਪਾਯਸ਼ ਏੀਤ ਏਰਭ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠਾਂ 

ੂਚੀਫੁੱ ਧ ਹਤੰਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਯੁੱਥ ਵਣੀਆਂ ਚਾਵੀਦੀਆਂ ਵਨ: 
1. ਭਾਏ ਰਈ ਭੂੰ ਵ 
2. ਯੁਏਾਲਟ ਜੰਤਯ ਨੰੂ ਭੂੰ ਵ. 
3. ਭੂੰ ਵੋਂ ਭੂੰ ਵ 
 
ਾਵ ਰੈਣ ਦੀ ਦਯ ਅਤੇ ਮਭਆਦ (Breathing rates and duration): 
 ਫਾਰ  - 12-20 ਾਵ ਰਤੀ ਹਭੰਟ 
 ਫੁੱਚ   - 15-30 ਾਵ ਰਤੀ ਹਭੰਟ 
 ਫਾਰ  - 25-50 ਾਵ ਰਤੀ ਹਭੰਟ 
 

 
 Fig. 18.4 Breathing rates and duration 
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ਨ ਟ:- ਉਭਯ ਦ ੇ ਮਵਾਫ ਨਾਰ ਾਵ ਰੈਣ ਦੀ ਦਯ ਲੀ ਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵ ੰ ਦੀ ਵੈ। ਵੀ ਛਾਤੀ ਦ ੇਲਾਧ ੇਰਈ ਦੇਐ। 
ਮਨਆਮਣਆ ਂਅਤੇ ਨਲਜੰਭ ੇਫਿੱ ਮਚਆਂ ਦ ੇਨਾਰ, ਭੂੰ ਵ ਤੋਂ ਪ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਮਜਆਦਾ ਵਲਾਦਾਯ ਨਾ ਵਲੇ। 
 
ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਮਰਆ ਂਰਈ ਖ਼ਤਯੇ (Hazard to Rescuers): 
 ਮਫਭਾਯੀਆ ਂ(Diseases): ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਅਤ/ਜਾਂ ਵਲਾ ਨਾਰ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ। ਭਾਏ, ਦਤਾਨੇ ਅਤ ਅੁੱਐਾਂ 

ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਹਵਨਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। BVM (ਫ ਲਾਰਲ ਭਾਏ) ਜਾਂ ਜਫ ਭਾਏ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
 ਏੈਭੀਏਰਜ (Chemicals): ਦੂਹਸ਼ਤ ਭਯੀਜ਼ ਤੋਂ ਏਜਯ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਵਰਾਂ ਡੀਏਟੂਭੀਨੇਟ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ 

ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
 ਉਰਟੀਆ ਂ(Vomits): ਜਫ ਭਾਏ ਜਾਂ BVM 'ਤ ਇਏ ਤਯਪਾ ਲਾਰਲ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
 
ੈਮਟਰਏ ਮਡਟੈਂਸ਼ਨ (Gastric Distention) 

ਇਵ ਭੁੱ ਹਆ ਫਚਾਅ ਾਵ ਰਣ ਦਯਾਨ ਵ ਏਦੀ ਵ ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਟ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁਝ ਵਲਾ ਨੰੂ ਭਜਫੂਯ ਏਯ 
ਏਦੀ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਟ ਪੁੁੱ ਰ ਏਦਾ ਵ ਜਾਂ ਪਰ ਏਦਾ ਵ। 

ਯਏਥਾਭ (Prevention): ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦ ਹਯ ਨੰੂ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਜੀਸ਼ਨ ਏਯਏ ਅਤ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਜ਼ਯਦਾਯ ਜਾਂ ਦ ਤਜ਼ ਵਲਾਦਾਯੀ ਦਣ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯਏ ਹਟਏ ਹਡਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਚ ਜਾਂ ੁੱ ਟ ਏਯ। ਲਰਮੂਭ ਨੰੂ 
ੀਭਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਛਾਤੀ ਉੱਹਚਤ ਤਯ 'ਤ ਲਧਦੀ ਵ. 
 
ਮਯਏਲਯੀ ਮਥਤੀ (Rocovery Position): 
 ਨਫਜ਼ ਲਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਰਈ ਅਤ ਾਵ ਰਣ ਦ ਮ ਵਣ ਰਈ 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਯਏਲਯੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। ਹਥਤੀ ਾਵ ਨਾਰੀ 
ਨੰੂ ਾ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ੰਬੀਯਤਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦੀ ਵ, ਹਜ 
ਨਾਰ ਾ  ਵ ਨਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਤਯਰ ਦੀ ਫਜਾ ਭੂੰ ਵ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਵਯ 
ਹਨਏਰ ਏਦਾ ਵ। ਹਯਏਲਯੀ ਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਯ-
ਹਜ਼ੰਭਲਾਯ, ਅਣ-ਜ਼ਐਭੀ ਭਯੀਜ਼ 'ਤ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ 
ਜ ਾਵ ਰ ਹਯਵਾ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਉ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ ਜਦੋਂ 
ਤੁੱ ਏ ਆਲਾਜਾਈ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਸ਼ੁੱਏ ਵ ਜਾਂ ੀ-
ਾਈਨ (ਯਲਾਈਏਰ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ) ਦੀ ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ 'ਤ 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਯਏਲਯੀ ਜੀਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਹਰਜਾ। 
 
ਭੂੰ ਵ ਤੋਂ ਭਾਏ ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਮਏਮਯਆ (Mouth-To-Mask 
ventilation procedure): ਇਵ ਹਲਧੀ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਨੁੱ ਏ ਅਤ ਭੂੰ ਵ ਦ 
ਦੁਆਰ ਇੁੱਏ ਭਵਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਤਯਪਾ ਲਾਰ  ਲ ਦ ਨਾਰ ਜਫ 
ਹਲੁੱ ਚ ਹਚਵਯ ਦ ਭਾਏ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦੀ ਵ। ਇਵ ਤਯਜੀਵੀ ਢੰ ਵ 

Fig. 18.5 Recovery Position 

Fig. 18.6 Mouth to Mask 

Ventlation Procedure 
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ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ ਭਯੀਜ਼ ਨਾਰ ਹੁੱ ਧ ੰਯਏ ਨੰੂ ਐਤਭ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਏਜਯ ਨੰੂ ਯਏਦਾ ਵ। 
ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰ ਵ ਅਤ ਨੁੱ ਏ ਦ ਦੁਆਰ ਭਾਏ ਰਾ। ਭਾਏ ਦ ਤੰ ਉੱਯਰ ਹਵੁੱ  ਨੰੂ ਨੁੱ ਏ ਦ ੁਰ 'ਤ ਫਠਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਚੜਾ ਹਵੁੱ ਾ ਠ ਡੀ ਨੰੂ ਹਪੁੱ ਟ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ. 
ਵਯ ਵੁੱਥ ਦੀ ਅੁੱਡੀ ਅਤ ਅੰੂਠੇ ਨੰੂ ਭਾਏ ਦੀ ਯਵੁੱਦ ਦ ਨਾਰ ਯੁੱਐ ਏ ਅਤ ਭਾਏ ਦ ਹਏਨਾਹਯਆਂ ਦ ਦੁਆਰ ਇੁੱਏ 
ਤੰ ੀਰ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਭਜ਼ਫੂਤੀ ਨਾਰ ਦਫਾ ਏ ਭਾਏ ਨੰੂ ੀਰ ਏਯ। 

ਭੂੰ ਵ ਤੋਂ ਫੈਯੀਅਯ ਮੰਤਯ ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਮਏਮਯਆ (Mouth-To-Barrier device ventilation procedure): 
ਫਯੀਅਯ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀਆਂ ਦ ਹਲਆਏ ਸ਼ਰਣੀਆ ਂਵਨ - ਭਾਏ ਅਤ ਸ਼ੀਰਡ। 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਏਰ ਇੁੱਏ ਤਯਪਾ ਲਾਰਲ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਯ ਏਈ ਾਵ ਏੁੱਢਣ ਲਾਰਾ ਯਟ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ। ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਾਵ 

ਯਾਵੀਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰੀ ਵਲਾ ਫਯੀਅਯ ਮੰਤਯ ਦ ਦੁਆਰ ਰੀਏ ਵ ਜਾਲੀ। 
1. ਭਯੀਜ਼ ਦ ਭੂੰ ਵ ਅਤ ਨੁੱ ਏ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਫਯੀਅਯ ਮੰਤਯ ਰਾ ਜ ਇੁੱਏ ਢੁਏਲੀਂ ੀਰ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
2. ਉਹਚਤ ਚਾਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਾਵ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਐਰਹ। 
3. ਢੁਏਲੀਂ ਦਯ 'ਤ ਾਵ ਹਦ ਅਤ ਛਾਤੀ ਦ ਉਬਾਯ ਅਤ ਹਯਾਲਟ ਨੰੂ ਦਐਦ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਰਣ ਰਈ ੁਣ. 

ਭੂੰ ਵ ਤੋਂ ਭੂੰ ਵ ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਮਏਮਯਆ (Mouth-To-Mouth ventilation procedure): 
ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਹਫਭਾਯੀਆਂ ਦ ੰਏਯਭਣ ਦਾ ਜਐਭ ਐਤ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਭੂੰ ਵ ਤੋਂ ਭੂੰ ਵ ਦੀ ਵਲਾਦਾਯੀ ਨੰੂ ਫਵੁਤ 

ਜਐਭ ਬਹਯਆ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। 
ਇ ਹਲਧੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦਾ ਪਰਾ ਇੁੱਏ ਹਨੈੱਜੀ ਵ। 
  ਜਦੋਂ ਲੀ ੰਬਲ ਵਲ ਯੁਏਾਲਟ ਲਾਰ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
1.   ਉਹਚਤ ਚਾਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਾਵ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਐਰਹ। 
2.  ਵਲਾ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਨੁੱ ਏ ਨੰੂ ਆਣ ਅੰੂਠੇ ਅਤ ਇੰਡਏ ਉਂਰ (ਭੁੱਥ 'ਤ ਵੁੱਥ  
    ਦੀ) ਨਾਰ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਚੰੂਡੀ ਰਾ। 

ਟਭਾ ਦ ੇਭਯੀਜ (Stoma Patients): 
ਏਦ-ਏਦਾਈ,ਂ ਤੁੀਂ ਇੁੱਏ ਅਹਜਵ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਭਰ ਏਦ ਵ ਹਜਦਾ ਰਯੀਨਜਏਟਭੀ ਵਇਆ ਵ। ਇ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ 
ਇੁੱਏ ਟਭਾ, ਟਰਹਚਆ ਤੋਂ ਯਦਨ ਦ ਅਰ ਹਵੁੱ  ਤੁੱ ਏ ਇੁੱਏ ਥਾਈ ਐੁੁੱ ਰਾ ਵਲਾ। ਹੁੱ ਧ ਭੂੰ ਵ-ਤੋਂ-ਭੂੰ ਵ ਵਲਾਦਾਯੀ 
ਏਯ। 

 
Fig. 18.7 Stoma Patients 
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5. ਮਲਦੇਸ਼ੀ ਯੀਯ ਅਯਲੇਅ ਯ ਏਾਲਟ (Foreign Body Airway Obstruction)(FBAO)): 
     ਹਲਦਸ਼ੀ ਯੀਯ (ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ- ਬਜਨ, ਇੁੱਏ ਭਣਏਾ, ਹਐਡਣਾ ਆਹਦ) ਦ ਏਾਯਨ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ 
ਰਣ ਲਾਰੀਆ ਂਹਟਊਫਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਏ ਜਾਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ। ਾਵ ਦੀ ਤਏਰੀਪ ਦੀ ਸ਼ੁਯਆੂਤ ਅਚਾਨਏ ਐੰ ਨਾਰ 
ਵ ਏਦੀ ਵ। ਾਵ ਨਾਰੀ ਦ ਯਏੁਾਲਟ ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ੜਾਅ ਹਲੁੱ ਚ ਅਏਯ ਅੰਦਰਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ. 

ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦ ਹਏਭਾਂ ਵਨ ਅਯਥਾਤ ਉੱਯੀ ਅਤ ਵਠਰੀ ਾਵ ਨਾਰੀ- ਇੁੱਏ ਉਯਰੀ ਾਵ ਨਾਰੀ 
ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਉਵ ਚੀਜ਼ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਭੂੰ ਵ ਜਾਂ ਰ ਦ ਹਛਰ ਹਵੁੱ  ਜਾਂ ਨੁੱ ਏ ਦ ਯਤ (ਉੱਯੀ ਾਵ ਨਾਰੀ) ਨੰੂ ਯਏਦੀ 
ਵ। ਇੁੱਏ ਵਠਰ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਇੁੱਏ ਹਲਦਸ਼ੀ ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਰਣ ਏਾਯਨ ਜਾਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦ ਭਾਯਾਂ ਦ 
ੰਬੀਯ ਏੜਲੁੱਰ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਦਭਾ, ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਵਠ ਹਰਐ ਏਾਯਨ ਵ ਏਦੀ ਵ: 

ਅਯਲੇਅ ਯ ਏਾਲਟ ਦੇ ਏਾਯਨ (Causes of Airway Obstruction): 
 ਜੀਬ (Tongue) - ਜੀਬ ਹੁੱ ਛ ਹਡੁੱ ਦੀ ਵ, ਰ ਨੰੂ ਯਏਦੀ ਵ। ਇਵ ਭੁੱ ਹਆ ਫਵਸ਼ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਭ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ। 

 ੀਰਮਟ (Epiglottis) - ਉਦੋਂ ਲਾਯਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਰਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਦਾ ਵ। ਰਯਜੀ ਏਾਯਨ 
ਲੀ. 

 ਮਲਦੇਸ਼ੀ ਯੀਯ (Foreign body) - ਲਤ ੂਹਜਲੇਂ ਹਏ ਬਜਨ, ਫਯ, ਹਐਡਣ, ਦੰਦ, ਉਰਟੀ ਅਤ ਤਯਰ ਜ ਰ 
ਜਾਂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦ ਉੱਯਰ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵੰਦਾ ਵ। 

 ਮਟਸ਼ ੂਦਾ ਨ ਏਾਨ (Tissue Damage) - ਯਦਨ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਰਲਸ਼ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ੁੱਟ, ਯਭ ਵਲਾ ਦ ਾਵ 
ਯਾਵੀਂ ਵ ਏਦਾ ਵ। 

 ਫੀਭਾਯੀ (illness) - ਾਵ ਦੀਆਂ ਰਾਾਂ ਅਤ ਏੁਝ ੁਯਾਣੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਦਭਾ) ਜਾਂ ਅਚਾਨਏ ਇਨਪੈਂਟ 
ਡਥ ਹੰਡਯਭ ਹਟਸ਼ ੂਦੀ ਜ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ੀ ਏੜਲੁੱਰ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਾਵ ਨਾਰੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁਏਾਲਟ 
ਫਣ ਏਦ ਵਨ। 

ਛਾਣਨਾ (FBAO) (Recognizing): 
ਪਰ ਇਰਾਜ ਦੀ ਏੁੰ ਜੀ ਛਤੀ ਛਾਣ ਵ. ਹਏ ਲੀ ੀੜਤ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ੁੱਏੀ FBAO ਜ ਅਚਾਨਏ ਾਵ ਰਣਾ ਫੰਦ ਏਯ ਹਦੰਦਾ 
ਵ, ਾਇਨ ਹਟਏ ਫਣ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਹਫਨਾਂ ਹਏ ੁੱਸ਼ਟ ਏਾਯਨ ਦ ਵਸ਼ ੁਆ ਹਦੰਦਾ ਵ। 
 
FBAO ਦੀਆ ਂਦ ਮਏਭਾਂ ਵਨ = ਅੰਸ਼ਏ ਜਾਂ ੰੂਯਨ (There are two types of FBAO – Partial and 
Complete 
 
ਅੰਸ਼ਏ (Partial) - ਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਰਆਂਦੀ ਈ ਇੁੱਏ ਲਤ ੂਜ ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਯੁਏਾਲਟ ਨਵੀਂ ਾਉਂਦੀ ਵ। 
ਅੰਸ਼ਏ ਯੁਏਾਲਟ ਲਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਏਰ ਵਲਾ ਦਾ ਭੁਨਾਾ ਜਾਂ ਭਾੜਾ ਲਟਾਂਦਯਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਉਹਚਤ ਅਯ ਏਚੇਂਜ 
ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਜ਼ਫਯਦਤੀ ਐੰ ਏਦਾ ਵ ਵਾਰਾਂਹਏ ਐੰ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਯਯਾਵਟ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਨਾਰੀ 
ਨੰੂ ਾ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਦਐਰ ਨਾ ਹਦ। ਭਾੜੀ ਵਲਾ ਦ ਲਟਾਂਦਯ ਦ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਲਧਦੀ 
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ਭੁਸ਼ਏਰ ਅਤ ੰਬਾਹਲਤ ਾਇਨ ਹ ਨੰੂ ਾਵ ਰੈਂਦ ਵ ਇੁੱਏ ਏਭਜ਼ਯ, ਫਅਯ ਐੰ, ਉੱਚੀ ਆਲਾਜ਼ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ 
ਏਯਾ। ਇ ਹਥਤੀ ਨੰੂ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ੂਯੀ ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਝ। 
ੰੂਯਨ (Complete)- ਭਯੀਜ਼ ਫਰਣ, ਾਵ ਰਣ ਜਾਂ ਐੰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥ ਵ। ਅੰੂਠੇ ਅਤ ਉਂਰੀ ਨਾਰ ਯਦਨ 
ਨੰੂ ਪੜ ਏਦਾ ਵ - ਇ ਇਸ਼ਾਯ ਨੰੂ ਾਵ ੁੁੱ ਟਣ ਦ ਮੂਨੀਲਯਰ ਹਚੰਨਹ  ਲਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਵਲਾ ਦੀ ਤੀ 
ਯਵਾਜ਼ਯ ਯਵੀ। 
6. ਫਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿੱ ਮਚਆ ਂਮਲਿੱ ਚ FBAO ਦਾ ਰਫੰਧਨ ਏਯਨਾ (Managing FBAO in Adults and Children) 
  ਪਫੀ ਨੰੂ ਭਾੜੀ ਅਯ ਏਚੇਂਜ ਜਾਂ ਟ ਦ ਜ਼ਯ ਹਲੁੱ ਚ ੂਯੀ ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਨਾਰ ਯਾਵਤ ਦਣ ਰਈ 
ਹਾਹਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਈ ਹਲਧੀ (ਵਭਹਰਚ ਚਾਰਫਾਜ਼. ਵਯਏ ਹਲਅਏਤੀਤ ਥਯਟ ਨੰੂ ਯੁਏਾਲਟ ਤੋਂ ਛੁਟਏਾਯਾ ਾਉਣ ਦ 
ਇਯਾਦ ਨਾਰ ਹਨਮੰਤਹਯਤ ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇਵ ਏਈ ਏਾਯਜਾਂ ਨੰੂ ਏਯਨ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
ਅੰਦਯੂਨੀ ਨੁਏਾਨ ਏਯਨਾ ੰਬਲ ਵ। ਇ ਹਲਧੀ ਨਾਰ ਅੰ. ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ, ਏਦ ਲੀ 
ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ੀਪਾਈਡ ਰਹਏਹਯਆ ਜਾਂ ਹਯਫਏਜ ਦ ਵਠਰ ਹਏਨਾਹਯਆਂ 'ਤ ਨਾ ਯੁੱਐ - ਤਵੁਾਡ ਵੁੱਥ ਇ ਐਤਯ ਦ 
ਵਠਾਂ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ ਯ ਨਾਬੀ ਦ ਨੇੜ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। 

ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ੂਯੀ ਯੁਏਾਲਟ ਨੰੂ ਉ ਤਯਹਾਂ ਰਫੰਹਧਤ ਏਯ ਹਜ ਤਯਹਾਂ ਤੁੀਂ ਫਾਰਾਂ ਰਈ 
ਏਯਦ ਵ, ਹਲਾ ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਏ ਤੁੀਂ 1 ਤੋਂ 8 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਦ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਤ ਨਾਰ ਵੀ ਹਨਆਹਣਆਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਲੀ ਅੰਨਹੇ ਲਾਵ ਉਂਰੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ ਏਯਦ। ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ੀਰਹਟ ਜਾਂ 
ਐਯਐਯੀ ਲਯੀਆਂ ਰਾਾਂ ਏਾਯਨ ਲੀ ਵ ਏਦੀ ਵ, ਜ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦਾ ਡੀਭਾ ਦਾ ਏਯਦ ਵਨ। ਇ ਹਥਤੀ 'ਤ 
ਸ਼ੁੱਏ ਏਯ ਜਏਯ ਹਏ ਫੁੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਬੀੜ-ਬੜੁੱ ਏ, ੂੜਹਣ ਜਾਂ ਰਾਯ ਨਾਰ ਫੁਐਾਯ ਵਲ। ਇਵਨਾਂ ਹਥਤੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਇੁੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਭਯਜੈਂੀ ਵੂਰਤ ਹਲੁੱ ਚ ਹਰਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੀ 
ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਨਾ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਵ। 
 
ੇਟ ਦ ੇਜਯ - ਜਲਾਫਦੇਵ ਫਾਰ ਜਾਂ ਫਿੱ ਚਾ (ਭਯੀਜ ਦਾ 
ਐੜ੍ਹਾ ਵਣਾ ਜਾਂ ਫੈਠਣਾ) (Abdominal Thrusts – 
Responsive Adult or Child (Patient Standing 
or Sitting) 
 

1. ਇਵ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯ ਹਏ ੂਯੀ ਯੁਏਾਲਟ ਜਾਂ 
ਅੰਸ਼ਏ ਯੁਏਾਲਟ ਵ. 

2. ੁੁੱ ਛ, ਏੀ ਤੁੀਂ ਦਭ ੁੁੱ ਟ ਯਵ ਵ।  
3. ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹੁੱ ਛ ਯੁੱਐ ਅਤ ਛਾਤੀ 

ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦ ਏੇਂਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹਚਵਯ ਦ ਅੰੂਠੇ 
ਲਾਰ ਾ ਯੁੱਐ। 

4. ਦੂਜ ਵੁੱਥ ਨਾਰ ਭੁੁੱ ਠੀ ਨੰੂ ਪੜ ਅਤ ਤਜ਼ 
ਉਤਯਾਹਧਏਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ੰਜ ਛਾਤੀਆਂ ਤੁੱ ਏ ਜ਼ਯ 

Fig. 18.8 Heimlich Maneuver 
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ਹਦ। 
5. ਇ ੁੱਰ ਦ ਫੂਤ ਰਈ ਦਐ ਅਤ ੁਣ ਹਏ ਲਤ ੂਨੰੂ ਵਟਾ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਆ ਵ, ਜ ਭਯੀਜ਼ ਐੰਣਾ ਜਾਂ ਫਰਣਾ 

ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ ਦਲਾ. 
6. ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਾਵ ਨਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁਏਾਲਟ ਫਣੀ ਯਹਵੰਦੀ ਵ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਾਵ ਨਾਰੀ ਾ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ 

ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਭਯੀਜ਼ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਨਵੀਂ ੁਆ ਰੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਜ਼ਯ ਨੰੂ ਦੁਵਯਾ। 
7. ਜਏਯ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਜਲਾਫਦਵ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ 

ਹਏ ਨੰੂ ਈਭ ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯਨ ਅਤ CPR ਸ਼ੁਯ ੂਏਯਨ ਰਈ ਹਨਯਦਹਸ਼ਤ ਏਯ। 

ੈਯ-ਜਲਾਫਦਵੇ ਫਾਰ ਜਾਂ ਫਿੱ ਚਾ (Unresponsive Adult or Child): 
1. ਢੁਏਲੀਂ BSI ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ। 
2. ਭਯੀਜ਼ ਦ ਰਟ ਵ ਹਚਵਯ ਦੀ ਹਥਤੀ (ੁਾਈਨ) ਟ ਏਯ ਅਤ ਜਲਾਫਦਵੀ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ 

ਚੀਏ। 
3. ਜਏਯ ਯ-ਜਲਾਫਦਵ, ਚਤਾਲਨੀ EMS. 
4. ਅਯ ਏਚੇਂਜ ਰਈ ਦਐ, ੁਣਨ ਅਤ ਭਹਵੂ ਏਯਏ ਾਵ ਦੀ ਭਜੂਦੀ ਦੀ ਐਜ ਏਯ। 
5. ਜ ਾਵ ਦੀ ਅਣਵੋਂਦ ਵ ਜਾਂ ਏਯਹਟਡ ਨਫਜ਼ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਹਯਪ ਾਵ ਰਣਾ ਵ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਲਾਦਾਯ 

ਏਯਨ ਰਈ ਨਫਜ਼ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ. 
6. ਜਏਯ ਦ ਏਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ੀ.ੀ.ਆਯ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯਨ ਰਈ ਢੁਏਲੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਲਾਧਾ ਰਾਤ ਏਯਨ 

ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥ ਵ। 
 
ਛਾਤੀ ਦਾ ਜਯ (Chest Thrusts) – ਯਬਲਤੀ ਜਾਂ ਭਟੇ ਰਤੀਮਏਮਯਆਸ਼ੀਰ ਫਾਰ (ਭਯੀਜ ਐੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਫੈਠੇ) 
(Pregnant or Obese Responsive Adult: (Patient Standing or Sitting) 
ਛਾਤੀ ਦ ਜ਼ਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਹਯਪ ਯਬ ਅਲਥਾ ਦ ਅਐੀਯਰ ੜਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਂ ੁੱਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਭਟ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਰਈ 
ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਜਦੋਂ ਟ ਦ ਜ਼ਯ ਨੰੂ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ਰਾ ੂਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ। ਇ ਰਈ ਤੁੀਂ ਹਯਪ 
ਯਬਲਤੀ ਯਤ ਅਤ ਭਟ ਹਲਅਏਤੀ ਰਈ ਜ਼ਯ ਹਦ, ਯ-ਜਲਾਫਦਵੀ ਦ ਫਾਅਦ ਲੀ ਉਵੀ ਰਹਏਹਯਆ 
(ਅਣਜਲਾਫਦਵ ਫਾਰ) ਦੀ ਾਰਣਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲੀ। 
ਹਨਭਨਹਰਐਤ ਰਹਏਹਯਆ ਨੰੂ ਹਯਪ ਤਾਂ ਵੀ ਏਯ ਜਏਯ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਭਾੜੀ ਅਯ ਏਚੇਂਜ ਨਾਰ ੂਯੀ ਯੁਏਾਲਟ ਜਾਂ 
ਅੰਸ਼ਏ ਯੁਏਾਲਟ ਵ ਅਤ ਏਲਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਏ ਹਲਦਸ਼ੀ ਲਤ ੂਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵ। 
7. ਫਾਰ ਮਲਿੱ ਚ FBAO ਦਾ ਰਫੰਧ (Managing FBAO in Infants): 
ਦ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਦਸ਼ੀ ਯੀਯ ਦ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦੀ ਯੁਏਾਲਟ ਦਾ ਵਭਸ਼ਾ ਸ਼ੁੱਏ ਏਯ ਜ ਅਚਾਨਏ ਐੰਣ ਜਾਂ ਯਯ 

ਯਯ ਆਉਣ ਨਾਰ ੰਫੰਹਧਤ ਾਵ ਦੀ ਤਏਰੀਪ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਦ ਵਨ। 
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Fig. 18.9 Managing FBAO in Infants 

1. ਉਹਚਤ BSI (ਯੀਯਏ ਦਾਯਥ ਅਰੁੱ -ਥਰੁੱ ) ਰ। 
2. ਨਲਜੰਭ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਦਵਾਂ ਫਾਵਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਵਾਯਾ ਹਦ। 
3. ਭਢ ਦ ਫਰਡਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ੰਜ ਫਏ ਫਰਜ਼ ਰਦਾਨ ਏਯ। ਜਏਯ ਇਵ ਅਪਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ 

ਅੀਂ ਆਫਜਏਟ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਦ ਵਾਂ ਅਰ ੜਾਅ 'ਤ ਅੁੱ ਲਧਦ ਵਾਂ। 
4. ਫੁੱਚਾ ਆਣੀ ਹੁੱ ਠ 'ਤ ਭੁੜਦਾ ਵ, ਹਯ ਨੰੂ ਤਣ ਤੋਂ ਨੀਲਾਂ ਯੁੱਐਦ ਵ, ਆਣੀ ਫਾਂਵ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਦਣ ਰਈ 

ਆਣ ੁੱਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
5. ਏੰਯਸ਼ਨ ਾਈਟ ਦਾ ਤਾ ਰਾ ਅਤ 5 ਛਾਤੀ ਥਰਟ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
6. ਫਏਰ ਅਤ ਛਾਤੀ ਦ ਜ਼ਯ ਦ ਇ ਏਰਭ ਦ ਨਾਰ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਲਤ ੂਨੰੂ ਫਾਵਯ ਨਵੀਂ 

ਏੁੱ ਹਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹਏਉਂਹਏ ਫੁੱਚਾ ਜਲਾਫਦਵੀ ੁਆ ਹਦੰਦਾ ਵ। 
7. ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਲਤ ੂ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਫੁੱਚਾ ਰਤੀਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ਨਵੀਂ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ CPR ਸ਼ੁਯ ੂ

ਏਯ। 

ੈਯ-ਜਲਾਫਦਵੇ ਫਿੱ ਚੇ (Unresponsive Infant): 
1. ਉਹਚਤ BSI ਰ। 
2. ਜ ਫੁੱਚਾ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਨਵੀਂ ਏਯ ਹਯਵਾ ਵ ਅਤ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ ਹਯਵਾ ਵ ਜਾਂ ਹਯਪ ਹੰ ਅਰਯਟ 

ਈ.ੈੱਭ.ੈੱ. 
3. ਜਏਯ ਏਈ ਨਫਜ਼ ਨਵੀਂ ਵ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦ ੰਏੁਚਨ ਨਾਰ CPR ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ। ਜ ਨਫਜ਼ ਵ, ਤਾਂ ਵਲਾਦਾਯੀ ਦੀ 

ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ। 
4. ਜਏਯ ਦ ਏਹਸ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਤੁੀਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਉਹਚਤ ਲਾਧਾ ਰਾਤ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥ ਵ ਤਾਂ CPR ਸ਼ੁਯ ੂ

ਏਯ। 
8. ਯਲਾਈਲਰ ਦੀ ਰੜ੍ੀ (Chain of Survival): 
ਯਲਾਈਲਰ ਦੀ ਰੜੀ ਉਵਨਾਂ ਹਰੰਏਾਂ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦੀ 
ਵ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਾਯ ਹਰੰਏ ਇਏੁੱ ਠੇ ਏੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਫਚਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦੀ 
ਵ। ਲਯਤਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ, ਫਚਾਅ ਦੀ ਰੜੀ ਨਾਰ 
ਫੰਧਤ ੰਜ ਹਰੰਏ ਵਨ. ਏਾਯਡੀ ਰਭ  ਨਯੀ ਯੀੀਟਸ਼ਨ (CPR) ਏਾਯਡੀਅਏ ਅਯਟ ਹਲੁੱ ਚ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 

Fig. 18.10 Chain of Survival 
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ਫਚਾ ਏਦੀ ਵ। ਹਦਰ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ ਏਾਯਨ ਹਦਰ ਦ ਦਯ ਦ ਦ ਹਤਵਾਈ ੀੜਤ ਵਤਾਰ ਦ ਫਾਵਯ ਭਯ ਜਾਂਦ ਵਨ, 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਰੁੱ ਛਣ ਸ਼ੁਯੂ ਵਣ ਦ ਦ ੰਹਟਆਂ ਦ ਅੰਦਯ। ਉਵ ੀੀਆਯ ਹਦਰ ਦ ਦਯ ਦ ੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਫਚਾਉਣ 
ਰਈ ਆਣ ਆ ਹਲੁੱ ਚ ਏਾੀ ਨਵੀਂ ਵ  
ਇਵ ਫਚਾਅ ਦੀ ਰੜੀ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਭਵੁੱਤਲੂਯਣ ਏੜੀ ਵ। 
ਫਚਾਅ ਦੀ ਰੜੀ ਦ ੰਜ ਹਰੰਏ ਵਨ ਫਾਰ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਫਚਣ ਦੀ ਰੜੀ ਹਲੁੱ ਚ ੰਜ ਹਰੰਏ: 

1. ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ ਣ ਦੀ ਛਾਣ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਰਣਾਰੀ ਦੀ ਯਯਭੀ. 
2. ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਏਾਯਡੀ ਰਭਨਯੀ ਯੀੀਟਸ਼ਨ (CPR) ਛਾਤੀ ਦ ੰਏੁਚਨ 'ਤ ਜ਼ਯ ਦ ਨਾਰ। 
3. ਤਜ਼ ਹਲਚਾਯ-ਲਟਾਂਦਯਾ. 
4. ਫੁਹਨਆਦੀ ਅਤ ਉੱਨਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਡਾਏਟਯੀ ਲਾਲਾਂ। 
5. ਅਡਲਾਂਡ ਰਾਈਪ ਯਟ ਅਤ ਟ ਏਾਯਹਡਅਏ ਅਯਟ ਏਅਯ। 

ਫਚਾਅ ਦੀ ਇੁੱਏ ਭਜ਼ਫੂਤ ਰੜੀ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ ਣ ਦ ੀੜਤਾਂ ਦ ਫਚਾਅ ਅਤ ਠੀਏ ਵਣ ਦੀਆਂ ੰਬਾਲਨਾਲਾਂ ਨੰੂ ਰਾ ੂ
ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਦਐਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੜ ਹਦਰ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ ਦ ੀੜਤਾਂ ਤੁੱ ਏ ੀਹਭਤ ਨਵੀਂ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ। 
ਡੁੁੱ ਫਣ, ਦਭ, ਹਫਜਰੀ ਦਾ ਏਯੰਟ, ਦਭ ੁੁੱ ਟਣ, ਾਵ ਨਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁਏਾਲਟ, ਰਯਜੀ ਲਾਰੀ ਰਤੀਹਏਰਆ ਆਹਦ ਦ 
ਫਵੁਤ ਾਯ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਦਐਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਆੁਯਾ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 

ਯਭੀ ਦ ੇਵਭਰੇ ਦ ੇਜਐਭ ਦ ੇਏਾਯਏ (Heart Attack Risk Factors): 
ਐਾ ਹਥਤੀਆਂ ਅਤ ਹਲਲਵਾਯਾਂ ਅਤ ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ ਦ ਹਲਏਾ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਇੁੱਏ ਫੰਧ ਭਜੂਦ 
ਾਇਆ ਹਆ ਵ। ਇਵਨਾਂ ੀਸ਼ਨਾਂ ਫਾਯ ਜਾਯੂਏਤਾ ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਜਐਭ ਏਾਯਏ ੰਏਰ ਹਲਏਹਤ ਏੀਤਾ 
ਹਆ ੀ। 
ਏਾਯਏ ਜ ਫਦਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾ ਏਦ ੇ(Factors that cannot be changed): 

 ਹਯਲਾਯਏ ਇਹਤਵਾ 
 ਏ 
 ਨਰੀ ਹਛਏੜ (Ethnic Background) 
 ਉਭਯ 

ਜਐਭ ਦ ੇਏਾਯਏ ਜ ਫਦਰੇ ਜਾ ਏਦ ੇਵਨ (Risk factors that can be changed): 
 ਹਯਟਨ ਸ਼ੀ (Smoking) 
 ਵਾਈ ਫਰੁੱ ਡ ਰਸ਼ਯ 
 ਉੱਚ ਏਰਟਰਰ 
 ਯੀਯਏ ਤੀਹਲਧੀ 

ਮਦਾਨ ਾਉਣ ਲਾਰੇ ਏਾਯਏ (Contribution factors): 
 ਭਟਾਾ 
 ਸ਼ੂਯ 
 ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਅ 
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Fig. 18.11 Cardiovascular System 
ਜਐਭ ਦ ਏਾਯਏਾਂ ਦਾ ਰਚਰਨ ਹਜੰਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਲਾ, ਹਦਰ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ ਜਾਂ ਵਯ ਐੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ 
ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨੀ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਲੀ। 

9. ਯਭੀ ਅਤੇ ਪੇਪੜ੍ੇ ਦ ੇਏੰਭ ਅਤੇ ਯੀਯ ਮਲਮਆਨ (Heart and Lung Function and Anatomy): 

ਏਾਯਡੀਲੈਏ ਰਯ ਮਟਭ (Cardiovascular system): ਏਾਯਡੀਲਏੁਰਯ ਰਣਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਰ, ਐੂਨ, 
ਧਭਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਏਹਸ਼ਏਾਲਾਂ ਅਤ ਨਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਹਦਰ ਇੁੱਏ ਭਾਸ਼ੀ ਅੰ ਵ ਜ ਰਬ ਇੁੱਏ ਭੁੁੱ ਠੀ 
ਦ ਆਏਾਯ ਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਟਯਨਭ ਦ ਹੁੱ ਛ ਅਤ ਪਪਹੜਆਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਥਯਹਏ ਏਹਲਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
ਏਯਨਯੀ ਧਭਨੀਆਂ ਐਾ ਧਭਨੀਆਂ ਵਨ ਜ ਹਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਣ ਆ ਐੂਨ ਦੀ ਰਾਈ ਏਯਦੀਆਂ 
ਵਨ। 

ਹਦਰ ਦਾ ਏੰਭ ਐੂਨ ਨੰੂ ੰ ਏਯਨਾ ਵ। ਐੁੱਫਾ ਾਾ ਪਪਹੜਆਂ ਤੋਂ ਆਏੀਜਨ ਲਾਰਾ ਐੂਨ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਵ 
ਅਤ ਇ ਨੰੂ ਧਭਨੀਆਂ ਯਾਵੀਂ ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚ ੰ ਏਯਦਾ ਵ। ੁੱਜਾ ਾਾ ਨਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਏਯਦਾ ਵ, ਐੂਨ ਜ ਯੀਯ 
ਹਲੁੱ ਚ ੁੰ ਭਦਾ ਵ ਅਤ ਇਨੰੂ ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਹਪਯ ਆਏੀਜਨ ਦਣ ਰਈ ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ੰ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਇੁੱਏ ਤਯਪਾ ਲਾਰਲ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰਣਾਰੀ ਐੂਨ ਨੰੂ ਵੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਲਹਵੰਦਾ ਯੁੱਐਦੀ ਵ ਅਤ ਇਨੰੂ ਹੁੱ ਛ ਲੁੱਰ ਲਹਵਣ ਤੋਂ 
ਯਏਦੀ ਵ। 

ਏਰੀਮਨਏਰ ਅਤੇ ਜੀਲ-ਮਲਮਆਨਏ ਭਤ (Clinical and Biological death): ਾਵ ਅਤ ੰਚਾਯ ਰਣਾਰੀ ਇੁੱਏ 
ਦੂਜ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਵ - ਜਏਯ ਏਈ ਇੁੱਏ ਯੁਏ ਜਾਲ, ਤਾਂ ਦੂਯਾ ਫਵੁਤ ਥੜਹ ਭੇਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਜਵਾ ਏਯਾ। ਹਦਭਾ 
ਹਵਰਾ ਅੰ ਵ ਜ ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਏਭੀ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਦਾ ਵ, ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਰਾਈ ਫੰਦ ਵਣ ਤੋਂ 
ਥੜਹੀ ਦਯ ਫਾਅਦ ਹਦਭਾ ਦ ੈੱਰ ਭਯਨਾ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ ਹਜ ਨਾਰ ਨਾ ੂਯਾ ਵਣ ਲਾਰਾ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
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ਏਰੀਮਨਏਰ ਭਤ (Clinical Death): ਉਦੋਂ ਲਾਯਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁਏਾਲਟ (ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ 
ਹਯਵਾ) ਜਾਂ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ (ਹਦਰ ਨਵੀਂ ਧੜਏਦਾ) ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਦਭਾ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਹਫਨਾਂ ਭੁੜ 
ੁਯਜੀਤ ਏਯਨ ਰਈ 4 ਤੋਂ 6 ਹਭੰਟ ਦਾ ਭਾਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਏਰੀਹਨਏਰ ਭਤ ਨੰੂ ਉਰਟਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 

ਜੀਲ ਭਤ (Biological Death): ਹਜ ਰ ਹਦਭਾਗ਼ ਦ ੈੱਰ ਭਯਨੇ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਜਹਲਏ ਭਤ ਨੰੂ ਉਰਟਾ ਨਵੀਂ 
ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ,  

ਅਲਾਦ (Excepton): ਠੰਡ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਡੁੁੱ ਫਣਾ।  

ਅਹਜਵ ਭਾਭਰ ਾਵਭਣ ਆ ਵਨ ਹਏ ਰਏ ਠੰਡ ਾਣੀ ਹਲਚ ਡੁੁੱ ਫਣ ਤੋਂ ਇਏ ੰਟ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਭੇਂ 
ਫਾਅਦ ਇ ਨੰੂ ਭੁੜ ੁਯਜੀਤ ਏਯਦ ਵਨ। ਠੰਡ ਭਾਵਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਭਹਯਆ ਨਵੀਂ ਭਹਝਆ 
ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ੀੜਤ ਦ ਯੀਯ ਨੰੂ ਯਭ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 

10. ਮਨਸ਼ਮਚਤ ਭਤ ਦ ੇਮਚੰਨਹ  (Signs of certain death):   
ਜੀਲੰਤਤਾ (Lividity): ਯੀਯ ਦ ਵਠਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਐੂਨ ਦਾ 
ਇਏੁੱਠਾ ਵਣਾ. ਜਾਭਨੀ ਜਾਂ ਫਰੁੱ ਸ਼ ਯੰ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਐਾਉਂਦਾ 
ਵ। ਭਤ ਦ ਏੁਝ ੰਹਟਆਂ ਫਾਅਦ, ਐੂਨ ੁਯੂਤਾਲਾਦ ਦ ਏਾਯਨ 
ਯੀਯ ਦ ਬ ਤੋਂ ਵਠਰ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਟਰ ਵ ਜਾਲਾ.  
ਮਯਯ ਭਯਮਟ (Rigor mortis): ਯੀਯ ਅਤ ਅੰਾਂ ਦਾ 
ਦਯਦ ਜ ਭਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਆਭ ਤਯ 'ਤ 4-10 
ੰਹਟਆਂ ਦ ਅੰਦਯ। 
ੜ੍ਨ (Decomposition): ਇੁੱਏ ੜਨ ਲਾਰਾ ਯੀਯ ਵਭਸ਼ਾ 
ਇੁੱਏ ਬੜੀ ੰਧ ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ। ੜਨ ਦੀ ਦਯ ਏਈ ਏਾਯਏਾਂ 
'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ, ਭੁੁੱ ਐ ਤਯ 'ਤ ਅੰਫੀਨਟ ਤਾਭਾਨ। 
ਵਯ ਮਚੰਨਹ  (Other signs): ਾਤਏ ਜ਼ਖ਼ਭ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਯ ਏੁੱਟਣਾ, ਟੁਏੜ-ਟੁਏੜ ਏਯਨਾ, ਾੜ ਦਣਾ, ੰਬੀਯ ਏੁਚਰਣ 
ਲਾਰੀ ੁੱਟ। 
ਨ ਟ:- ਏੇਲਰ ਇਿੱ ਏ ਭੈਡੀਏਰ ਡਾਏਟਯ ਵੀ ਮਏ ੇ ਮਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਅਮਧਏਾਯਤ ਤਯ 'ਤੇ ਮਭਰਤਏ ਮਸ਼ਤ ਏਯ ਏਦਾ 
ਵ।ੈ 
11. ਏਾਯਡੀ ਰਭਨਯੀ ਯੀ ੀਟੇਸ਼ਨ (ੀੀਆਯ) 
(Cardiopulmonary Resuscitation): ਾਵ ਦੀ ਹਰਪਤਾਯੀ ਦ 
ਦਯਾਨ, ਹਦਰ ਏਈ ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ੰ ਏਯਨਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱਐ ਏਦਾ ਵ 
ਅਤ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਦਐਰ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ ਆਏੀਜਨ ਦਾ ੰਚਾਯ ਏਯ 
ਏਦਾ ਵ, ਾਵ ਦੀ ਹਰਪਤਾਯੀ ਨਾਰ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ  ਏਦਾ 
ਵ। ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ ਣ ਤ, ਯਏੂਰਸ਼ਨ ਫੰਦ ਵ ਜਾਂਦਾ 

Fig. 18.12 Rigor mortis 

Fig. 18.14 Cardiopulmonary Resuscitation 

Fig. 18.13 Decomposition 
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ਵ ਅਤ ਭਵੁੱਤਲਯੂਣ ਅੰ ਆਏੀਜਨ ਤੋਂ ਲਾਂਝ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ। 
ਜਦੋਂ ਾਵ ਅਤ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ ਇਏੁੱ ਠੇ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਫਨਾਂ ਯਏੂਰਸ਼ਨ ਦ ਚਾਯ ਤੋਂ ਛ ਹਭੰਟਾਂ ਦ 

ਅੰਦਯ ਡਾਏਟਯੀ ਤਯ 'ਤ ਭਹਯਆ ਭੰਹਨਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਹਦਭਾ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਸ਼ੁਯ ੂਵ ਜਾਲਾ ਅਤ 8 ਤੋਂ 10 ਹਭੰਟਾਂ 
ਫਾਅਦ ਨੁਏਾਨ ਨਾ ਬਹਯਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 

CPR ਹਲੁੱ ਚ ਛਾਤੀ ਦ ੰਏੁਚਨ ਅਤ ਨਏਰੀ ਵਲਾਦਾਯੀ ਦਾ ੁਭਰ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਭੁੜ 
ੁਯਜੀਤ ਏਯਨ ਅਤ ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਦ ਹਦਰ ਅਤ ਪਪਹੜਆਂ ਨੰੂ ਭਸ਼ੀਨੀ ਤਯ 'ਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੁਆਯਾ ਜਹਲਏ ਭਤ ਨੰੂ 
ਯਏਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। 
CPR ਰਈ ਮਤਆਯੀ (Prepaing for CPR): 

ਉਹਚਤ ਭੁਰਾਂਏਣ ਦੁਆਯਾ ੁਨਯ-ੁਯਜੀਤੀ ਦੀ ਰੜ ਥਾਤ ਵਣ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਲੀ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ੀ.ੀ.ਆਯ. ਤੋਂ 
ੁਜ਼ਯਨਾ ਨਵੀਂ ਚਾਵੀਦਾ। ੀ.ੀ.ਆਯ. ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਜਲਾਫਦਵਤਾ, ਾਵ ਚੜਹਨ ਅਤ 
ਧੜਏਣਵੀਣਤਾ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਇਵਨਾਂ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ (Follow these steps): 
 ੈਯ-ਜਲਾਫਦਵੇਤਾ ਥਾਮਤ ਏਯ (Establish unresponsiveness): ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ੁੁੱ ਛ - ਏੀ ਤੁੀਂ ਠੀਏ ਵ  

ਤੁਵਾਡਾ ਨਾਭ ਏੀ ਵ - ਜਾਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਵਰਾ / ਫਏ ਟ ਏਯ। ਜਏਯ ਯ-ਜਲਾਫਦਵ ਵ, ਤਾਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਵੀ 
ਢੰ ਨਾਰ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ (ਯੀਯ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਇੁੱਏ ਭਜ਼ਫੂਤ, ਭਤਰ ਤਵ ਜਾਂ ਐੂਨ ਦ ਰਲਾਵ ਨਾਰ 
ਭਝਤਾ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ) 

 EMS ਮਟਭ ਨੰੂ ਯਯਭ ਏਯ (Activate the EMS system): ਜਦੋਂ ਉਰਫਧ ਵਲ, ਹਏ ਵਯ ਨੰੂ 
ਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਵ। 

 CAB ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ (Check CAB) 
 ਯਏੂਰੇਸ਼ਨ (Circulation): ਨਫਜ਼ਵੀਣਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ. ਫਾਰ ਅਤ ਫੁੱਚ 'ਤ 5 ਤੋਂ 10 ਹਏੰਟਾਂ ਰਈ 

ਏਯਹਟਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਇੁੱਏ ਫੁੱਚ 'ਤ, ਫਰਹਚਅਰ ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਏਈ ਨਫਜ਼ ਨਵੀਂ 
ਹਭਰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ CPR ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ। 

 ਅਯਲੇਅ (Airway): ਅਯਲਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਅਤ ਐਰਹ। ਾਵ ਨਾਰੀ ਨੰੂ ਐਰਹਣ ਰਈ ਢੁਏਲੇਂ ਢੰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯ। 

 ਾਵ ਰੈਣਾ (Breathing): ਾਵ ਰਣ ਦਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯਨ ਰਈ ਹਦੁੱ ਐ, ੁਣ ਅਤ ਭਹਵੂ ਏਯਨ ਦਾ ਤਯੀਏਾ 
ਚੁਣ। ਜ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਨਵੀਂ ਰ ਹਯਵਾ ਵ, ਤਾਂ ਦ ਲੈਂਟੀਰਟਯ ਰਦਾਨ ਏਯ। ਹਨਆਹਣਆਂ ਰਈ ਛਟ ਪ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯ। 

ਫਾਰਾਂ ਰਈ ੀੀਆਯ ਛਾਤੀ ਦਾ ੰਏ ਚਨ (CPR Chest Compressions for Adults):1 ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ 
ਅਤ 2 ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆਂ ਰਈ ਐਾ ਏਦਭ। ਟਸ਼ਨਾਂ ਹਲੁੱਚ ੀ.ੀ.ਆਯ. 

ਛਾਤੀ ਦ ੰਏੁਚਨ ਹਲੁੱ ਚ ਟਯਨਭ ਦ ਵਠਰ ਅੁੱਧ ਉੱਤ ਤਾਰਫੁੱ ਧ, ਲਾਯ-ਲਾਯ ਦਫਾਅ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਨਏਰੀ 
ਵਲਾਦਾਯੀ ਨਾਰ ਜਹੜਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਜੀਲਨ ਨੰੂ ਏਾਇਭ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏਾੀ ਐੂਨ ੰਚਾਯ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਇਵਨਾਂ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ: 



 

 

 171 

1) ਭਯੀਜ ਦੀ ਮਥਤੀ (Position the patient): ਭਜ਼ਫੂਤ, ਭਤਰ ਤਹਾ 'ਤ, ਫਾਵਾਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ੁੰ ਨ ਵਣਾ 
ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

2) ਭਯੀਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਵਰਏਾ ਏਯ (Expose the patient’s chest): ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਏਭੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਰਾਊਜ਼ ਵਟਾ, 
ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ ਏ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਮਤਾ ਰਈ ਰਦਾਨ ਏਯ। 

3) ਮਥਤੀ ਮਲਿੱ ਚ ਰਾਤ ਏਯ (Get in position): ਭਯੀਜ਼ ਦ ਾਹਓਂ ਡ ਟਏ, ਆਣ ਹਡਆ ਂ ਨੰੂ ਤੁਵਾਡ 
ਭਹਢਆਂ ਹਜੰਨਾ ਚੜਾ ਯੁੱਐ। 

4) ਜੀਪਾਈਡ ਰਮਏਮਯਆ ਦਾ ਤਾ ਰਾ (Locate the xiphoid process): ਰੀ ਦ ਹੰਜਯ ਦ ਵਠਰ 
ਵਾਸ਼ੀ ਨੰੂ ਭਹਵੂ ਏਯ। ਆਣੀਆਂ ਉਂਰਾਂ ਨੰੂ ਹਯਫਏਜ ਦ ਨਾਰ ਉ ਹਨਸ਼ਾਨ ਤੁੱ ਏ ਚਰਾ ਹਜੁੱ ਥ ਰੀਆਂ 
ਛਾਤੀ ਦ ਵਠਰ ਹਵੁੱ  ਦ ਏੇਂਦਯ ਹਲੁੱ ਚ, ਟਯਨਭ ਨਾਰ ਹਭਰਦੀਆਂ ਵਨ। 

5) ਏੰਯੈਸ਼ਨ ਾਈਟ ਦਾ ਤਾ ਰਾ (Locate the compression site): ਜ਼ੀਪਾਈਡ ਤੋਂ ਉਯਰੀ ਛਾਤੀ ਲੁੱਰ 
ਦ ਉਂਰਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਨੰੂ ਭਾ, ਇਵ ਉਵ ਥਾਂ ਵ ਹਜੁੱ ਥ ਤੁੀਂ ਆਣ ਹਵਰ ਵੁੱਥ ਦੀ ਅੁੱਡੀ ਨੰੂ ਆਯਾਭ ਏਯ। 

6) ਆਣ ੇਵਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਮਥਤੀ (Position you hands): ਆਣ ਐਾਰੀ ਵੁੱਥ ਨੰੂ ਹਵਰ ਵੁੱਥ ਦ ਹਐਯ 'ਤ ਯੁੱਐ। 
ਆਣੀ ਉਂਰ ਨੰੂ ਲਧਾ ਜਾਂ ਇੰਟਯਰ ਏਯ। (ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਏੰਧ 'ਤ ਆਯਾਭ ਨਾ ਏਯ)। 

7) ਆਣ ੇਭਢੇ ਯਿੱ ਐ (Position your shoulders): ਉਵ ਹੁੱ ਧ ਤੁਵਾਡ ਵੁੱਥਾਂ ਦ ਉੱਯ ਵਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। 
8) ਛਾਤੀ ਦ ੇ ੰਏ ਚਨ ਏਯ (Perform chest compression): ਆਣੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਨੰੂ ਹੁੱ ਧੀਆਂ ਯੁੱਐਦ ਵ ਅਤ 

ਤੁਵਾਡੀਆਂ ਏੂਵਣੀਆਂ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਏ, ਆਣ ਭਹਢਆਂ ਤੋਂ ਹੁੱ ਧਾ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਧੁੱਏ। ਵਯਏ ਏੰਯਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ ਦਫਾਅ ਛੁੱਡ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਨਾ ਚੁੁੱ ਏ ਜਾਂ ਹਵਰਾ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਵੀ ਹਥਤੀ ੁਆ ਫਠ । 
ਹਣ ਹਜਲੇਂ ਤੁੀਂ ਏੰਯਸ਼ਨ ਏਯਦ ਵ। 

ਫਾਰ ੀੀਆਯ ੰਐੇ - 8 ਾਰ ਅਤੇ ਇ ਤੋਂ ਲਿੱ ਧ (Adult CPR Summary – 8 years and older): 
 ਏੰਯਸ਼ਨ ਡੂੰ ਾਈ; 5-6 .ਭੀ 
 ੰਏੁਚਨ ਦਯ: 100-120 ਰਤੀ ਹਭੰਟ 
 ਵਯਏ ਵਲਾਦਾਯੀ: 4-5 ਹਏੰਟ 
 ਰ ਹਟਏਾਣਾ: ਏਯਹਟਡ ਏਹਲਟੀ 
 ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਚੁੱਏਯ: 30 ਏੰਯਸ਼ਨ, 2 ਾਵ 
 ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਚੁੱਏਯ: 30 ਏੰਯਸ਼ਨ, 2 ਾਵ। 

ਮਸ਼ਸ਼ ੂ ਅਤੇ ਫਿੱ ਮਚਆ ਂ ਰਈ ੀੀਆਯ ਛਾਤੀ ਦ ੇ ੰਏ ਚਨ (CPR Chest Compressions for infant and 
Children): 
ਫਾਰ CPR ਰਈ ਐਾ ਏਦਭ (The specific steps for infant CPR) 
ਹਨਆਹਣਆਂ ਅਤ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ ੁੱ ਟ ਵੀ ਹਦਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਆਭ ਤਯ 'ਤ 
ੁੱਟਾਂ, ਦਭ ੁੁੱ ਟਣ, ਧੂੰ  ਂਦ ਾਵ ਰਣ ਆਹਦ ਏਾਯਨ ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਆਏੀਜਨ (ਵਾਈਏੀਆ) ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇ ਏਾਯਨ 
ਏਯਏ, ਜ ਤੁੀਂ ਇਏੁੱਰ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ EMS ਹਟਭ ਨੰੂ ਯਯਭ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਇੁੱਏ ਹਭੰਟ ਰਈ ਇੁੱਏ 
ਫੁੱਚ/ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਭੁੜ ੁਯਜੀਤ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
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1. ਭਯੀਜ ਦੀ ਮਥਤੀ (Position the patient): ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਭਜ਼ਫੂਤ, ਭਤਰ ਤਵ 'ਤ ਫਾਵਾਂ ਦ ਨਾਰ ਵਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਜ ਏਈ ਫੁੱਚਾ ਉ ਨੰੂ ਤੁਵਾਡੀ ਫਾਂਵ 'ਤ ਯੁੱਐਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਹਯ ਨੰੂ ਵਾਯਾ ਦਣ ਰਈ ਤੁਵਾਡੀ ਵਥਰੀ 
ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦਾ ਵ। 

2. ਭਯੀਜ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਵਰਏਾ ਏਯ (Expose the patient’s chest): ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਏਭੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਰਾਊਜ਼ ਵਟਾ। 
3. ਏੰਯੈਸ਼ਨ ਾਈਟ ਦਾ ਤਾ ਰਾ (Locate the compression site): ਇੁੱਏ ਫੁੱਚ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਫਾਰ ਦ 

ਤਯ ਤ ਉ ਥਾਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਹਨਆਹਣਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨੈੱਰਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਇੁੱਏ ਏਾਰਹਨਏ ਯਐਾ ਦ ਵਠਾਂ 
ਇੁੱਏ ਉਂਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵਨ। 

4. ਛਾਤੀ ਨੰੂ ੰਏ ਮਚਤ ਏਯ (Perform chest compressions): ਇੁੱਏ ਨਲਜੰਭ ਫੁੱਚ ਰਈ ਟਯਨਭ ਨੰੂ ੰਏੁਹਚਤ 
ਏਯਨ ਰਈ ਆਣੀ ਹਲਚਏਾਯਰੀ ਅਤ ਹਯੰ ਉਂਰਾਂ ਦ ਭਤਰ ਹਵੁੱ  ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਇੁੱਏ ਫੁੱਚ ਰਈ ਇੁੱਏ ਵੁੱਥ 
ਦੀ ਅੁੱਡੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ, ਵਯਏ ਏੰਯਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਦਫਾਅ ਛੁੱ ਡ ਹਦ। ਵਾਰਾਂਹਏ ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ 
ਨਾ ਚੁੁੱ ਏ ਜਾਂ ਹਵਰਾ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਵੀ ਹਥਤੀ ੁਆ ਫਠ । ਹਣ ਹਜਲੇਂ ਤੁੀਂ ਏੰਯਸ਼ਨ ਏਯਦ ਵ। 

ਫਾਰ ੀੀਆਯ ੰਐੇ - 1-8 ਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਅਭਯੀਏਨ ਵਾਯਟ ੀਸ਼ਨ (AHA): 
(Child CPR Summary – 1-8 years of age American Heart Association (AHA)  
 ਏੰਯਸ਼ਨ ਡੂੰ ਾਈ (Compression depth): 4-5 ੈਂਟੀਭੀਟਯ (1/3 - ½ ਏੁੁੱ ਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ) 
 ੰਏੁਚਨ ਦਯ (Compression rate): 100-120 ਰਤੀ ਹਭੰਟ 
 ਵਯਏ ਵਲਾਦਾਯੀ(Each ventilation): 3-5 ਹਏੰਟ 
 ਰ ਹਟਏਾਣਾ(Pulse location): ਏਯਹਟਡ ਏਹਲਟੀ 
 ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਚੁੱਏਯ(One rescuer cycle): 30 ਏੰਯਸ਼ਨ, 2 ਾਵ 
 ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਚੁੱਏਯ (Two rescuer cycle): 15 ਏੰਯਸ਼ਨ, 2 ਾਵ। 
 
ਮਸ਼ਸ਼ ੂੀੀਆਯ ੰਐੇ - 1 ਾਰ ਅਤੇ ਿੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ੇ(AHA): 
Infant CPR Summary – 1 year old and under (AHA) 
 ਏੰਯਸ਼ਨ ਡੂੰ ਾਈ; 3-4 ੈਂਟੀਭੀਟਯ ਜਾਂ 1-1.5 ਇੰਚ (1/3 - ½ ਏੁੁੱ ਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ) 
 ਏੰਯਸ਼ਨ ਦਯ: 100-120 ਰਤੀ ਹਭੰਟ ਜਾਂ ਲੁੱ ਧ 
 ਵਯਏ ਵਲਾਦਾਯੀ: 3-5 ਹਏੰਟ 
 ਰ ਹਟਏਾਣਾ: ਫਰਹਚਅਰ ਆਯਟਯੀ 
 ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਚੁੱਏਯ: 30 ਏੰਯਸ਼ਨ, 2 ਾਵ 
 ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਚੁੱਏਯ: 15 ਏੰਯਸ਼ਨ, 2 ਾਵ। 
 
12. CPR ਫਾਯ ੇਮਲਸ਼ੇਸ਼ ਮਲਚਾਯ (Special Consideration Regarding CPR): 
ਪਰ ਵਣ ਦ ੇੰਏੇਤ (Signs of successful CPR): ਪਰ ੀ.ੀ.ਆਯ. ਦਾ ਭਤਰਫ ਇਵ ਨਵੀਂ ਵ ਹਏ ਭਯੀਜ਼ 
ਫਚ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਦਾ ਹਯਪ ਭਤਰਫ ਵ ਹਏ ਤੁੀਂ ਇਨੰੂ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਏੀਤਾ ਵ। ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਭਯੀਜ਼ ਫਚਣ 
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ਜਏਯ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਡਲਾਂਡ ਏਾਯਹਡਅਏ ਰਾਈਪ ਯਟ (ACLS) ਨਵੀਂ ਹਭਰਦਾ। CPR ਦਾ ਟੀਚਾ ਏੁਝ 
ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ੈੱਰਾਂ ਅਤ ਅੰਾਂ ਦੀ ਭਤ ਨੰੂ ਯਏਣਾ ਵ। 
ਇਵ ਹਨਯਧਾਯਤ ਏਯਨ ਰਈ ਹਏ ਏੀ ੀੀਆਯ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਵ, ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਥਤੀ ਦੀ ੂਯੀ CPR ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ 
ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ। 
 ਹਏ ਨੰੂ ਭਹਵੂ ਏਯ ਹਏ ਏੰਯਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਨਫਜ਼ ਏੀ ਵ। ਇੁੱਏ ਨਫਜ਼ ਵਯ ੰਏੁਚਨ ਦ ਨਾਰ ਸ਼ਟ ਵਣੀ 

ਚਾਵੀਦੀ ਵ. 
 ਵਯਏ ਵਲਾਦਾਯੀ ਦ ਨਾਰ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਉੱਠਣਾ ਅਤ ਹਡੁੱ ਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
 ਹਲਹਦਆਯਥੀ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਏਯਨਾ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ ਏਦ ਵਨ। 
 ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਭੜੀ ਦਾ ਯੰ ੁਧਯ ਏਦਾ ਵ। 
 ਭਯੀਜ਼ ਹਵੁੱ ਰਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਹਨਰਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 
 ਹਦਰ ਦੀ ਧੜਏਣ ਲਾ ਆ ਏਦੀ ਵ। 
 
CPR ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂੇਚੀਦੀਆਂ (Complication caused by CPR) 
ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ੀੀਆਯ ਨੰੂ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਏਯਨ ਨਾਰ ਲੀ ੁੱਟਾਂ ਰੁੱ  ਏਦੀਆਂ ਵਨ: 
 ਟਯਨਭ ਅਤ ਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਏਚਯ (Fracture of the sternum and ribs) 
 ਹਨਊਭਥਯਏ (Pneumothorax) 
 ਵੀਭ ਥਯਏ (Haemothorax) 
 ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁੱਟ ਅਤ ੁੱਟਾਂ (Cuts and bruises to the lungs) 
 ਹਜਯ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ (Lacerations to the liver) 

ਇਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਚੀਦੀਆਂ ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਵੀ ਤਏਨੀਏ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦਾ ਹਧਆਨ 
ਯੁੱਐ। ਮਾਦ ਯੁੱਐ ਹਏ ਬਾਲੇਂ ੀੀਆਯ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਚੀਦੀਆਂ ਦਾ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਹਲਏਰ ਭਤ ਵ। 

 
 
 
 
 
 

Fig. 18.15 Complications caused by CPR 
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13. ੀੀਆਯ ਏਯਨ ਮਲਿੱ ਚ ਰਤੀਆਂ (Mistakes in performing CPR) 
ਭਿੱ ਮਆਲਾਂ ਨਤੀਜਾ 

ਭਯੀਜ਼ ਖ਼ਤ ਤਵ 'ਤ ਨਵੀਂ ਵ ਏੰਯਸ਼ਨ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਨ 

ਭਯੀਜ਼ ਵਯੀਜੁੱ ਟਰ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ 
ਜ ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਾਾ ਯੀਯ ਦ ਫਾਏੀ ਹਵੁੱ ਹਆਂ ਨਾਰੋਂ 
ਉੱਚਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਹਦਭਾ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਣ ਰਈ ਐੂਨ ਦਾ 
ਰਲਾਵ ਨਾਏਾੀ ਵੁੰ ਦਾ ਵ 

ਹਯ ਝੁਏਾ, ਠ ਡੀ ਹਰਪਟ ਚਾਰਫਾਜ਼ੀ ਰਤ ਢੰ ਨਾਰ 
ਏੀਤੀ ਈ 

ਨ ਅਯਲਅ ਮਏੀਨੀ ਨਵੀਂ ਵ 

ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਦ ਭੂੰ ਵ ਅਤ ਨੁੱ ਏ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਅਧੂਯੀ ਭਵਯ ਵਲਾਦਾਯੀ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵ 

ਭੂੰ ਵ-ਤੋਂ-ਭੂੰ ਵ ਵਲਾਦਾਯੀ ਦ ਦਯਾਨ ਨੁੱ ਏ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ 
ਚੂਹਆ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਭੂੰ ਵ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਵੀਂ 
ਐੁੁੱ ਰਹਦਾ ਵ 

ਵਲਾਦਾਯੀ ਅਯਦਾਯ ਨਵੀਂ ਵਨ 

ਵੁੱਥ ਵੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵਨ ਜਾਂ ਏੰਯਸ਼ਨ ਰਤ 
ਢੰ ਨਾਰ ਯੁੱਐ  ਵਨ 

ਪਰਏਚਯ ਰੀਆਂ, ਪਰਏਚਯ ਟਯਨਭ, ਟੁੁੱ ਟ ਵ 
ਹਜਯ, ਹਤੁੱ ਰੀ ਦ ਪਪੜ ਜਾਂ ਜ਼ਐਭੀ ਰੂਯਾ ਪਰਏਚਯ 
ਰੀਆਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ 

ਏੰਯਸ਼ਨ ਫਵੁਤ ਡੂੰ  ਜਾਂ ਅਏਯ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਐੂਨ ਦੀ ਨਾਏਾੀ ਭਾਤਯਾ ੰ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ 

ਰਤ ਏੰਯਸ਼ਨ/ਲੈਂਟੀਰਸ਼ਨ ਯਾਸ਼ਨ ਐੂਨ ਦੀ ਨਾਏਾੀ ਆਏੀਜਨ 

 
CPR ਮਲਿੱ ਚ ਯ ਏਾਲਟ (Interrupting CPR): ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ CPR ਸ਼ੁਯ ੂਏਯਦ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਨਫਜ਼ ਅਤ 
ਾਵ ਰਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯਨ ਰਈ ਏੁਝ ਹਏੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਭੇਂ ਰਈ ਯੁਏਾਲਟ ਨਵੀਂ ਾਉਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਹਏ ਤੁੀਂ ਆਣ 
ਆ ਨੰੂ ਜਾਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਫਦਰਣਾ ਵ। ਇ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਤੁੀਂ CPR ਨੰੂ ਭੂਲ ਏਯਨ ਰਈ ਯੁਏਾਲਟ ਾਉਂਦ ਵ: 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਟਯਚਯ 'ਤ ਹਰਟਾ 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਜਾਂ ਵਾਰਲਅ ਯਾਵੀਂ ਵਠਾਂ ਰ ਜਾ 
 ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਫੂਂਰੈਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਡ ਜਾਂ ਅਨਰਡ ਏਯਨਾ 
 ਉਾਅ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤ ਜਾਣ ਵਨ ACLS (ਡਲਾਂਡ ਏਾਯਹਡਅਏ ਰਾਈਪ ਯਟ) ਰਈ ਡੀਹਪਹਫਰਰਸ਼ਨ ਦੀ 

ਆਹਆ ਦਣ ਰਈ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ 
 ਯੀਯਏ ਥਏਾਲਟ ਤੋਂ ਭੁੜ ਰਾਤ ਏਯ 
14. ਆਟਭੇਮਟਡ ਫਾਵਯੀ ਡੀਮਪਮਫਰਰੇਸ਼ਨ: ਇੁੱਏ ਲਚਹਰਤ ਫਾਵਯੀ ਡੀਹਪਫਯੀਰਟਯ ਵਾਇਤਾ ਇੁੱਏ ਯਟਫਰ 
ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਮੰਤਯ ਵ ਜ ਆਣ ਆ ਵੀ ਲੈਂਹਟਰਏੂਰਯ ਪਾਈਫਹਯਰਸ਼ਨ ਅਤ ਰਰ ਲੈਂਹਟਰਏੂਰਯ ਟਚੀਏਾਯਡੀਆ 
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ਦ ਜਾਨਰਲਾ ਏਾਯਡੀਆਏ ਯੀਥਭੀਆ ਦਾ ਹਨਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਡੀਹਪਹਫਰਰਸ਼ਨ ਦੁਆਯਾ ਉਵਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯਨ 
ਦ ਮ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਜ ਹਦਰ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਰਬਾਲੀ ਤਾਰ ਨੰੂ ਭੁੜ ਥਾਹਤ ਏਯਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਦੰਦੀ ਵ, 
ਅਯੀਥਭੀਆ ਨੰੂ ਯਏਦੀ ਵ। AED ਧਾਯਨ ਆਡੀ ਅਤ ਹਲਜ਼ਅੂਰ ਏਭਾਂਡਾਂ ਨਾਰ ਹਤਆਯ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ ਅਤ ਆਭ 
ਹਲਅਏਤੀ ਰਈ ਲਯਤਣ ਰਈ ਧਾਯਨ ਵ। ਰਭਾਹਣਤ ਭਡੀਏਰ ਹਵਰਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਲਾਰਾ AED ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦ 
ਮ ਵ। 

AED ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਇਰਏਹਟਰਏ ਝਟਏਾ ਦਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ ਜ ਹਦਰ ਨੰੂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਧੜਏਣ ਸ਼ੁਯ ੂ
ਏਯਨ ਰਈ ਉਤਹਜਤ ਏਯਾ, ਦਭਾ ਉ ਹਦਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯ ੂਨਵੀਂ ਏਯਦਾ ਜ ਫੰਦ ਵ ਹਆ ਵ ਜਾਂ ਹਰਪਤਾਯ ਏੀਤਾ ਹਆ 
ਵ। ਯ ਇਵ ਹਦਰ ਨੰੂ ਆਣ ਆ ਇੁੱਏ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਰਅ ਨੰੂ ਲ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਰ ਥਾਹਤ ਏਯਨ ਦਾ ਭਏਾ ਦਲਾ। 
ਾਯੀ ਰਹਏਹਯਆ ਨੰੂ ਡੀਹਪਹਫਰਰਸ਼ਨ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 
ਉਵ ਸ਼ਯਤਾਂ ਜ ਮਡਲਾਈ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯਦੀ ਵ ੈ(Conditions That the Device Treats) 

ਅਚਾਨਏ ਹਦਰ ਦਾ ਦਯਾ ਹਫਨਾਂ ਹਏ ਚਤਾਲਨੀ ਦ ਹਏ ਨੰੂ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ ਯ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਫਾਰਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਹਦਰ ਦ ਦਯ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਇਰਈ ਇਵ ਜਾਣਨਾ ਹਏ ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ 
ਲਾਲਾਂ (ਈਭ) ਹਟਭ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ਏਯਨਾ ਵ, ੀੀਆਯ ਏਯਨਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱਏ ਆਟਭਹਟਏ 
ਫਾਵਯੀ ਡੀਹਪਹਫਰਰਟਯ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ ਤੁਵਾਡੀ ਜਾਨ ਫਚਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 

ਹਦਰ ਦੀ ਹਫਜਰੀ ਰਣਾਰੀ ਹਨਰ ਬਜਦੀ ਵ ਜ ਹਦਰ ਨੰੂ ਐੂਨ ੰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਹਵੰਦ ਵਨ। ਇਵ 
ਹਨਰ ਹਦਰ ਦ ਉੱਯਰ ਚੈਂਫਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਰੰਦ ਵਨ ਹਜਨੰੂ ਟਰੀਆ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਵਠਰ ਚੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ ਲੈਂਹਟਰਏਰ 
ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

ਜਦੋਂ ਹਦਰ ਧਾਯਣ ਅਤ ਹਵਤਭੰਦ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਹਫਜਰਈ ਹਨਰ ਇੁੱਏ ਲੈਂਹਟਰਏਰ ਨੰੂ ਇੁੱਏਠੇ ਟੁੁੱ ਟਣ 
ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦ ਵਨ ਜਾਂ ਹਲਯਧਾਬਾ ਏਾਯਨ ਹਦਰ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਐੂਨ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਣ ਰਈ ਭਜਫੂਯ ਏਯਦ ਵਨ। ਐੂਨ ਹਪਯ 
ਤੁਵਾਡ ੂਯ ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚ ੁੰ ਭਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਲੈਂਹਟਰਏਰ ੁੰ ੜਨ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਆਯਾਭ ਏਯਦ ਵਨ, ਐੂਨ ਲਾ ਹਦਰ ਹਲੁੱ ਚ 
ਲਹਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਹਏ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਨਫਜ਼ ਰਣ ਲਰ ਤੁੀਂ ਹਦਰ ਦੀ ਧੜਏਣ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਜ ਹਲਯਾਭ ਦਐਦ ਵ ਉਵ 
ੰਏੁਚਨ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਹਲਯਾਭ ਵ। 
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ਾਠ - 19 
ਭਯੀਜਾਂ ਨੰੂ ਚ ਿੱ ਏਣਾ ਅਤ ੇਮਰਜਾਣਾ 

Lifting and Moving Patients 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 

ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵਲ:- 
► ਫਾਡੀ ਭਏਹਨਏ ਨੰੂ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏਾਯਨ ਫਾਯ 
► ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣ ਅਤ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਹਤੰਨ ਭਯਜੈਂੀ ਚਾਰਾਂ ਅਤ ਦ ਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਫਾਯ ਦੁੱ ਨਾ। 
► ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨ ਅਤ ਹਰਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਏਨੀਏਾਂ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨ ਫਾਯ । 
► ਅਹਜਵੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ੰਜ ਉਦਾਵਯਣਾਂ ਦੀ ਹਲਆਹਐਆ ਏਯਨਾ ਹਜਨਹ ਾਂ ਰਈ ਤੁਵਾਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨਾਰ 

ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ ਏਦਭ ਚੁੁੱ ਏਣ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 

ਆਣ ਯੀਯ ਦੀ ਵੀ ਅਤ ਏੁਸ਼ਰ ਲਯਤੋਂ ਭਯੀਜ਼/ੀੜਤ ਨੰੂ ਟਨਾ ਥਾਨ ਜਾਂ ੰਚਾਰਨ ਲਾਰੀਆ ਂਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੁੱ ਏਣ, 

ਹਰਜਾਣ ਅਤ ਤੁਯੰਤ ਉਹਚਤ ਹਫਵਤਯ ਇਰਾਜ ਦਯਾਨ ਫਚਾਅ ਏਯਤਾ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਹਏ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣ ਜਾਂ 
ਹਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਇਵ ਮਜਨਾ ਫਣਾਉਣਾ ਫਵੁਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਹਏ ਅੀਂ ਪਰਤਾੂਯਲਏ ੰੂਯਨਤਾ ਰਈ ਏੀ ਅਤ ਹਏਲੇਂ 
ਏਯਨਾ ਵ । ਭਯੀਜ਼ ਜਾਂ ਲਤ ੂਨੰੂ  ਉੱਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਅਤ ਹਵਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਾਨੰੂ ਰਡ ਜਾਂ ਬਾਯ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਜਾਂ 
ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਉਣਾ ਵਲਾ ਅਤ ਜਏਯ ਰੜ ਲ ਤਾਂ ਲਾਧ ੂਭਦਦ ਲੀ ਰਈ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਆਣੀ ਭਯੁੱਥਾ ਤੋਂ ਫਾਵਯ 

ਲਤ ੂਨੰੂ  ਉੱਯ ਚੁੁੱ ਏਣ ਅਤ ਹਵਰਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ । 

ਫਾਡੀ ਭਏੈਮਨਏ (Body Mechanics) 

 
Fig. 19.1  Body Mechanics 

ਫਾਡੀ ਭਏਹਨਏ (ਉੱਚਾ ਚੁੁੱ ਏਣ ਅਤ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ੁੱਟ ਰਈ ਰਈ ਯੀਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ) ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਦ ਯੀਯ ਨੰੂ ਵੀ ਢੰ 

ਨਾਰ ਐੜ ਵਣਾ ਅਤ ਹਵਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਨਾਰ ਵੀ ੁੱਟ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਤਾਏਤ ਦੀ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ 

ਲਯਤੋਂ ਏਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਆਣ ਯੀਯ ਨੰੂ ਹਨਮੰਤਹਯਤ ਅਤ ੰਤੁਹਰਤ ਏਯਨਾ ਹੁੱ ਐਦ ਵ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ 
ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਹਏ ਵਯ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਹਵਰਾ ਏਦ ਵ। ਜਦੋਂ ਏਈ ਬਾਯੀ ਚੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣਾ ਵਲ ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਡੀ 
ਭਏਹਨਏ ਤੁਵਾਡੀ ਹੁੱ ਠ 'ਤ ੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ਯਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁਵਾਡੀ ਭਦਦ ਏਯਾ। 
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ਆਭ ਮਨਮਭ (General Rules): 

ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਲਤ ੂਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਹਤਆਯ ਵੁੰ ਦ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਹਨਮਭ ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨੰੂ ੁੱਟ ਏਯ ਏਦ ਵਨ: 

1. ਆਣ ਯਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਯੁੱਐ. ਇਵ ਇੁੱਏ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਤਵ ਦ ਅੰਤ ਦੀ ਹਥਤੀ 'ਤ ਵਣ ਚਾਵੀਦ 
ਵਨ। 

2. ਜਏਯ ਤਹਾ ਹਤਰਏਣ ਜਾਂ ਅਹਥਯ ਵ ਤਾਂ ਲਾਧੂ ਦਐਬਾਰ ਏਯ। 
3. ਆਣੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਚੁੁੱ ਏ I ਆਣੀ ਹੁੱ ਠ ਨੰੂ ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ ਏ ਹੁੱ ਧਾ ਯੁੱਐ ਅਤ ਆਣ ਹਡਆ ਂ'ਤ ਝੁਏ। ਏਭਯ 

ਨੰੂ ਭੜਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ ਅਤ ਆਣ ਾਥੀ 'ਤ ਨਜ਼ਯ ਯੁੱਐ। 
4. ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਹਏ ਲਤ ੂਨੰੂ ਇੁੱਏ ਵੁੱਥ ਹਲੁੱ ਚ ਚੁੁੱ ਏਦ ਵ ਉ ਲਰ ਹਏ ਲੀ ਾ ਝੁਏਣ ਤੋਂ ਫਚ। ਲਤ ੂਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣ 

ਰਈ ਆਣ ਹਡਆਂ ਨੰੂ ਭੜ ਅਤ ਆਣੀ ਹੁੱ ਠ ਹੁੱ ਧੀ ਯੁੱਐ। 
5. ਹਰਪਟ ਦ ਦਯਾਨ ਭਯੜ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਏਯ। 
6. ਬਾਯ ਨੰੂ ਹਜੰਨਾ ਵ ਏ ਆਣ ਯੀਯ ਦ ਨੇੜ ਯੁੱਐ। ਇਵ ਚੁੁੱ ਏਣ ਲਰ  ੁੱਟ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ੰਬਾਲਨਾ ਨੰੂ ਟਾ 

ਏਦਾ ਵ। 
7. ੜੀਆਂ 'ਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਰਜਾਣ ਲਰ , ਵੀ ਲਾਰ ਟਰਚਯ ਦੀ ਫਜਾ ੜੀਆਂ ਲਾਰੀ ਏੁਯੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਤੁਯਦ ਵ ਜਦੋਂ ਲੀ ੰਬਲ ਵਲ ਇੁੱਏ ਫਚਾਏਯਤਾ ਨੰੂ  ਦਐਦ ਯਵ  । 

ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ (Do not) 

 ਝੁਏ ਵ ਾ ਦੀ ਹਥਤੀ ਤੋਂ ਚੁੁੱ ਏਣਾ। 
 ਅੁੱ ਤੋਂ ਅੰਤੁਹਰਤ ਹਥਤੀ ਤੋਂ ਚੁੁੱ ਏਣਾ। 

ਹਏ ਲਤ ੂਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏਣ, ਹਐੁੱ ਚਣ, ਧੁੱਏਣ, ਹਵਰਾਉਣ ਜਾਂ ਵੁੰ ਚਣ ਰਈ  ਇਵਨਾਂ ਹਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਰਾ ੂਏਯ। ੁੱਟ ਨੰੂ ਯਏਣ ਦੀ 
ਏੁੰ ਜੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੀ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ ਵ। ਵਠਰੀ ਹੁੱ ਠ ਨੰੂ  ਧਾਯਣ ਏਯਲ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। ੁੁੱ ਟ ਅਤ ਹਡਆ ਂ ਨੰੂ ਆਭ 

ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। ਟੀਭ ਲਯਏ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਹਏ ਏੰਭ ਦ ਦਯਾਨ ਸ਼ਟ ੰਚਾਯ ਏਯ। ਉਵਨਾਂ ਏਭਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯ ਜ ਟੀਭ ਦ ਭੈਂਫਯਾਂ ਰਈ ਭਝਣ ਹਲੁੱ ਚ ਆਾਨ ਵਨ। ਸ਼ੁਯੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੁੱ ਏ ਭਹਐਏ ਤਯ 'ਤ ਤਾਰਭਰ ਫਨਾ। ਇੁੱਏ 

ਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ੰਤੁਹਰਤ ਯੀਯਏ ਤੰਦਯੁਤੀ ਰਯਾਭ ਹਲੁੱ ਚ ਰਚਏਤਾ, ਏਾਯਡੀਲਏੁਰਯ ਏਯਤ, ਤਾਏਤ ਅਤ ਸ਼ਣ 

ਹਲੁੱ ਚ ਹਐਰਾਈ ਸ਼ਾਭਰ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

ਚਰਦ ੇਭਯੀਜ (Moving Patients) 

ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਚੰੀ ਭੁਦਯਾ ਅਤ ਯੀਯ ਦੀ ਚੰੀ ੰਯਚਨਾ ਵਣ ਦੀ ਰੜ 

ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਤੁਵਾਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਬਾਯ 'ਤ ਹਲਚਾਯ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਰੜ ਣ 'ਤ ਲਾਧੂ ਭਦਦ ਰਈ ਏਾਰ ਏਯਨੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਮਜਨਾ ਫਣਾ ਹਏ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਹਵਰਾ ਅਤ ਤੁੀਂ ਉਨੰੂ ਹਏੁੱ ਥ ਰ ਜਾ। ਬਾਯ ਆਣੀਆਂ 

ਰੁੱ ਤਾਂ ਨਾਰ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਵ ਨਾ ਹਏ ਤੁਵਾਡੀ ਹੁੱ ਠ ਨਾਰ। ਜਦੋਂ EMS professional ਸ਼ਲਯ ਦ ਨਾਰ ਚੁੁੱ ਏਣਾ ਵ ੰਚਾਯ 

ਅਤ ਮਜਨਾਫੰਦੀ ਨੰੂ ਹਧਆਨ  ਹਲੁੱਚ ਯੁੱਐ।  
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਏਨੀਏਾਂ ਨੰੂ ਭਯਜੈਂੀ ਭੂਲਜ਼ ਅਤ ਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਭੂਲਜ਼ ਲਜੋਂ ਸ਼ਰਣੀਫੁੱ ਧ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ 
ਵ। 
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ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਏਾਯਲਾਈ (Emergency Moves): 

ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਰਈ ਤੁਯੰਤ ਏਾਯਲਾਈ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਜਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਏ ਭਯੀਜ਼ ਹਜ ਨੰੂ ਜੀਲਨ ਫਚਾਉਣ  ਦੀ 
ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਣਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜਾਂ ੰਬੀਯ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਣ ਰਈ ਇਵ ਇੁੱਏ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਭਏਾ ਤ ਇੁੱਏ 

ਹਵਣਲ਼ੀਰ ਏਾਯਲਾਈ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇਵ ਹਥਤੀਆਂ ਇੁੱਏ ਭਯਜੈਂੀ ਏਦਭ ਦੀ ਭੰ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਭਯਜੈਂੀ ਰਹਏਹਯਆ ਦੀਆਂ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ (Characterstics of emergency moves): 

 ਬ ਤੋਂ ਤਜ਼ 

 ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ਹਥਯਤਾ ਨਵੀਂ 
 ਇਵ ਉਦੋਂ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਭਏਾ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਤ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਦਲਾਂ ਰਈ 

ਤੁਯੰਤ ਖ਼ਤਯਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
ਉਵਨਾਂ ਹਥਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਵਯਨਾਂ ਹਜਵਨਾਂ ਰਈ ਤੁਵਾਨੰੂ ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਏਦਭ ਚੁੁੱ ਏਣ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ: 

 ਅੁੱ ਜਾਂ ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ  - ਵਭਸ਼ਾ ਭਯੀਜ਼ ਅਤ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਰਈ ਫਵੁਤ ਲੁੱਡਾ ਖ਼ਤਯਾ ਭੰਹਨਆ 

ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਧਭਾਏਾ ਜਾਂ ਧਭਾਏ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ (ਐਤਯਨਾਏ ਹਦਰਸ਼) 

 ਭਏ 'ਤ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਯੁੱਥਾ। 
 ਅਹਥਯ ਇਭਾਯਤ 

 ਹਲਯਧੀ ਬੀੜ 

 ਐਤਯਨਾਏ ਭੁੱਯੀ (ਐਤਯਨਾਏ ਭਟ) 

 ਡੁੁੱ ਹਰਹਆ ਰੀਨ 

 ਐਤਯਨਾਏ ਭਭ 

 ਦਐਬਾਰ ਦੀ ਰੜ ਲਾਰ ਦੂਜ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਣਾ  

 ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਥਤੀ ਅਤ ਵਾਰਾਤਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਜੀਲਨ ਫਚਾਉਣ ਦੀ ਰਹਏਹਯਆ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ। 

 ਭਯਜੈਂੀ ਭੂਲ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱਡਾ ਖ਼ਤਯਾ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ। ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ 

ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ ਏ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਦਾਨ ਏਯ। - ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਯੀਯ ਦ ਰੰਫ ਧੁਯ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਹਐੁੱ ਚ। 

 ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ ਹਏ ਹਯ ਨੰੂ ਯਦਨ ਅਤ ਭਹਢਆਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਨਾ ਏਯ ਅਤ ਵੁੱਥਾਂ ਅਤ ਫਾਵਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। 

ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਏ ਲਾਵਨ ਤੋਂ ਜਰਦੀ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਦੂਯ ਹਰਜਾਣਾ ਅੰਬਲ ਵ ਏਦਾ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਹਯ ਉੱਯ ਦੁੱ  ਵਾਰਾਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਹਵਰਾ: 

ਭਯਜੈਂੀ ਰਮਏਮਯਆ ਦੀਆ ਂ ਮਏਭਾਂ (Types of Emergency 

Moves): 

 ਏਭੀਜ਼ ਹਐੁੱ ਚ 
 ਭਢ ਜਾਂ ਫਾਂਵ ਨੰੂ ਹਐੁੱ ਚ 

Fig. 19.2 Emergency Moves 

 



 

 

 179 

 ਏੰਫਰ ਹਐੁੱ ਚ 
ਭਯਜੈਂੀ ਰਮਏਮਯਆ ਦੀਆਂ ਵਯ ਮਏਭਾਂ (Other types of Emergency Move): 

 ਹੀ ਫ ਏਯੀ 
 ੰੂੜਾ ਏਯੀ                                                 
 ਪਾਇਯਪਾਈਟਯ ਦੀ ਹਐੁੱ ਚ       
 ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਏਰਚ 

 ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਵਾਇਏ 

 

ਅਿੱ ੇ ਦੀ ਫਾਂਵ ਮਐਿੱ ਚ (Fore arma drag)  

 ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਏੁੱਛਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਹਛਰ ਾ ਤੋਂ ਯੁੱਐ ਅਤ 
ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਂਵ ਨੰੂ ਪੜ। 

 ਇੁੱਵ ਬਾਯੀ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ. 
 ਹਯ ਅਤ ਯਦਨ ਰਈ ਏੁਝ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਦਾਨ ਏਯ। 

                                                                                                           Fig. 19.3 Fore arm drag 

ਏੰਫਰ ਡਯੈ (Blanket drag): 

ਅੁੱਧ ਏੰਫਰ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਾ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਇਏੁੱਠੀ ਏਯ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਣ 
ਹਡਆ ਂਲੁੱਰ ਯਰ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਉ ਦ ਵਠਾਂ ਏੰਫਰ ਯੁੱਐ ਏ। ਭਯੀਜ਼ 

ਨੰੂ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਏੰਫਰ 'ਤ ਲਾ ਭੜ। ਹਐੁੱ ਚਣ ਦਯਾਨ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ ਨੰੂ 

ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ ਏ ਨੀਲਾਂ ਯੁੱਐ। 
               Fig. 193. Blanket drag 

ਮੀ ਫੈ ਏੈਯੀ (Piggy back carry): 

ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਐੜਹ ਵਣ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਤਾ ਏਯ। ਉ ਦੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਨੰੂ ਆਣ 
ਉੱਯ ਯੁੱਐ ਤਾਂ ਜ ਉਵ ਤੁਵਾਡੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਾਯ ਏਯ ਜਾਣ। ਥੜਾ ਝੁਏ ਅਤ 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏ, ਜਦੋਂ ਉਵ ਆਣੀਆਂ ਫਾਵਾਂ, ਭਢ ਉੱਯ ਯੁੱਐਦਾ ਵ ਉਦ 
ਦਲਾਂ ੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ਪੜ। ਉ ਨੰੂ ਆਣੀ ਹੁੱ ਠ 'ਤ ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਹਰਪਹਟੰ ਭਸ਼ਨ 

ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। ਆਣੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਨੰੂ ਉਦ ਹਡਆ ਂ ਵਠੋਂ  ਰੰਾ ਅਤ 
ਉਦ ੁੁੱ ਟ ਨੰੂ ਪੜ।                                                         Fig. 19.4 Piggy back carry 

    

 

          

ੰੂੜ੍ਾ ਏੈਯੀ (Cradle Carry):  

ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੱ ਠ ਹੁੱ ਛ ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਅਤ ਉ ਦੀ ਫਾਂਵ ਦ ਵਠਾਂ ਆਣਾ ਵੁੱਥ 

ਯੁੱਐ। ਆਣੀ ਦੂਜੀ ਫਾਂਵ ਨੰੂ ਉਦ ਹਡਆ ਂਦ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐ ਅਤ ਚੁੁੱ ਏ। ਜਏਯ 

ਤੁਵਾਡਾ ਭਯੀਜ਼ ਵਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਵ, ਤਾਂ ਉ ਦੀ  ਫਾਂਵ ਆਣ ਭਢ ਉੱਤ ਯੁੱਐ। 
ਪਾਇਯ ਪਾਈਟਯ ਡਯੈ (Fire fighter drag):  

Fig. 19.5 Cradle Carry 
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ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਦੀ ਹੁੱ ਠ ਦ ਲਰ' ਯੁੱਐ ਅਤ ਉਦ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਟ ਜਾਂ ਯਰਯ ਜਾਰੀ 
ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਉ ਦ ਹਯ ਲਾਰ  ਾ ਤ ਹਐੁੱ ਚ। ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ 
ਅਤ ਹਡਆ ਂ' ਨੰੂ  ਹਵਰਾ। ਭਯੀਜ਼ ਦਾ ਹਯ ਹਜੰਨਾ ਵ ਏ ਨੀਲਾਂ ਯੁੱਐ।                 

ਇਿੱ ਏ - ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਵਾਇਏ (One-rescuer assist): 

ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਫਾਂਵ ਆਣੀ ਯਦਨ ਦੁਆਰ ਯੁੱਐ, ਉਦ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਪੜ। 
ਆਣੀ ਦੂਜੀ ਫਾਂਵ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਏਭਯ ਦ ਦੁਆਰ ਯੁੱਐ। ਉ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਤੁਯਨ 

ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ। ਜਏਯ ਖ਼ਤਯ ਦਾ ੁੱਧਯ ਲਧਦਾ ਵ ਤਾਂ ਤਏਨੀਏ ਫਦਰਣ ਰਈ 

ਹਤਆਯ ਯਵ। ਯੀ ਨਾਰ ਯੁਏਾਲਟਾਂ ਆਹਦ ਫਾਯ ੁੱਰਫਾਤ ਏਯਨਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ। 
                       Fig. 19.7 One rescuer 

ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰੇ ਵਾਇਏ (Two-rescuer Assist): 

ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆ ਂਦ ਭਹਢਆਂ ਦ ਦਆੁਰ  ਯੁੱਐੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 

ਵਨ। ਵਯਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਇੁੱਏ ਵੁੱਥ ਨੰੂ ਪੜਦਾ ਵ, ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਏਭਯ ਦ 
ਦੁਆਰ ਇੁੱਏ ਐਾਰੀ ਫਾਂਵ ਯੁੱਐਦਾ ਵ ਅਤ ਉਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਤੁਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ 

ਏਯਦਾ ਵ। 
              Fig. 19.8 Two rescuer  

ੈਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਰਮਏਮਯਆ (Non-Emergency Moves): 

ਇੁੱਏ ਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਏਦਭ ਨੰੂ, ਉ ਭੇਂ ਤਯਜੀਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਹਥਤੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ, ਭਯੀਜ਼ ਹਥਯ 

ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਅਤ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਜਾਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦਾ ਭਾਂ ਅਤ ਏਯਭਚਾਯੀ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਵਯਏਤਾਂ ਹੁੱ ਹਐਅਤ 

ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਜਾਂ ਆ ਾ ਦ ਰਏਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਏੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਵੀਦੀਆਂ ਵਨ। ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਧੂ ੁੱਟ ਤੋਂ 
ਫਚਾਉਣ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਫਅਯਾਭੀ ਅਤ ਦਯਦ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਹਧਆਨ ਯੁੱਐ। 

ੈਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਰਮਏਮਯਆ ਦੀਆਂ ਮਲਸ਼ੇਸ਼ਤਾਲਾਂ (Characteristics of Non-Emergency Moves): 

ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਹਥਤੀ, ਭਯੀਜ਼ ਹਥਯ (Sscan safe, patient stable): 

 ਜਦੋਂ ਲੀ ੰਬਲ ਵਲ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਹਤੰਨ ਫਚਾਅ ਏਯਤਾ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
 ਜਏਯ ੰਬਲ ਵਲ ਅਤ ਸ਼ੁੱਏ ਵਣ 'ਤ, ਵਭਸ਼ਾ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਏਯ ਅਤ ਹਵੁੱ ਰਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਫਏ 

ਫਯਡ ਤ ੂਯੀ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ ਹਥਯਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
 ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਏਾਯ ਦੁਯਟਨਾ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਭਸ਼ਾ ਹਥਯ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 

ਬਾਲੇਂ ਉਵ ਠੀਏ ਹਦਐਾਈ ਦ ਹਯਵਾ ਵ ਜਾਂ ਨਵੀ । 
 ਹਜੁੱ ਥ ਜਾਨ ਨੰੂ ਏਈ ਪਯੀ ਐਤਯਾ ਨਾ ਵਲ, ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਵਯ ਹਰਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਜਦੋਂ 

ਆਲਾਜਾਈ  ਹਤਆਯ ਵਲ। 
ੈਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਵਯਨਾਂ (Examples of Non-Emergency Moves): 

ਹੁੱ ਧੀ ਜ਼ਭੀਨ - ਫਡ ਹਰਪਟ (Direct-Ground/Bed Lift) 

Fig. 19.6 Fire fighter drag 
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ਹੁੱ ਧੀ ਜ਼ਭੀਨੀ ਹਰਪਟ ਇੁੱਏ ਹਤੰਨ ਫਚਾਅ ਏਯਤਾ ਲਾਰੀ ਯ-ਭਯਜੈਂੀ ਭੂਲ ਵ ਹਜਦੀ ਲਯਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਜ਼ਭੀਨ ਜਾਂ ਪਯਸ਼ ਤੋਂ ਹਫਤਯ ਜਾਂ ਟਰਚਯ 'ਤ ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਯਦਨ ਜਾਂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀਆਂ 

ੁੱਟਾਂ ਲਾਰ  ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਰਈ ਇ ਏਦਭ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦੀ ਹਪਾਯਸ਼ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਰਾਂਹਏ ਇਨੰੂ ਦ ਰਏਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ਹਰਜਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ, ਹਤੰਨ ਦੀ ਲਯਤ ਏਯਨੀ ਉਹਚਤ ਯਹਵੰਦੀ ਵ 

ਹੁੱ ਧੀ ਜ਼ਭੀਨੀ ਹਰਪਟ ਏਯਨ ਰਈ, ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਭੂੰ ਵ ਉੱਯ (ੁਾਈਨ) ਰਟਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਅਤ ਉਦੀਆਂ 

ਫਾਵਾਂ ਨੰੂ ਛਾਤੀ 'ਤ ਯੁੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਤੁਵਾਨੰੂ ਅਤ ਤੁਵਾਡ ਵਾਇਏਾਂ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਾ ਰਾਈਨ ਹਲੁੱ ਚ ਰੁੱ ਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ।  

ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ 'ਤ, ਦੂਜਾ ਉ ਦ ਹਲਚਏਾਯਰ  ਹਵੁੱ  'ਤ ਅਤ ਤੀਜਾ ਵਠਰੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ 
'ਤ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ।  

 
Fig. 19.9 Non-Emergency Moves 

ਹਯ 'ਤ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਯਦਨ ਦ ਵਠਾਂ ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਯੁੱਐਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਅਤ ਹਯ ਨੰੂ 

ੰੂੜਾ ਦਣ ਰਈ ਦੂਯ ਭਢ ਨੰੂ ਪੜਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਦੂਜੀ ਫਾਂਵ ਏਭਯ ਦ ਹਫਰਏੁਰ ਉੱਯ, ਹੁੱਠ ਦ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਦੁਜ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਨੰੂ ਉਦ ਭੁੱਧ ਬਾ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਉੱਯ ਅਤ ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਠਰੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ 'ਤ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ  ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਫਾਂਵ ਉਦ ਹਡਆਂ ਦ ਵਠਾਂ ਅਤ ਦੂਜੀ 
ਫਾਂਵ ਉਦ ਹੁੱ ਹਟਆਂ ਦ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
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ਹਵਰਾਂ, ਹਯ 'ਤ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਰ ਦ ੰਏਤ 'ਤ, ਵਯਏ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਣ ਡ ਦ ੁੱਧਯ ਤੁੱਏ ਚੁੁੱ ਏਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਹਪਯ ਹਨਰ 'ਤ, ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆ ਂ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਣੀ ਛਾਤੀ ਲੁੱਰ ਯਰ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਅੰਤ ਹਲੁੱ ਚ, 

ਹਨਰ 'ਤ, ਵਯ ਹਏ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ੰਬਾਰਦ ਵ ਐੜਹ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਤੁੀਂ ਵੁਣ ਰਹਏਹਯਆ ਨੰੂ ਉਰਟਾ ਏ ਅੁੱ ਲਧ 

ਏਦ ਵ ਜਦੋਂ ਉਨੰੂ ੁਾਈਨ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐਣ ਦਾ ਭਾਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

ਮਯੇ ਦੀ ਮਰਪਟ (Extremity Lift): 

ਇੁੱਏ ਹਯ ਦੀ ਹਰਪਟ ਰਈ ਦ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇਵ ਹਰਪਟ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਏੁਯੀ ਜਾਂ ਟਰਚਯ 'ਤ 
ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਆਦਯਸ਼ ਵ। ਇਦੀ ਲਯਤੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਏੁਯੀ ਤੋਂ ਟਯਚਯ ਤੁੱ ਏ ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
ਜਏਯ ਹਯ, ਯਦਨ, ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਜਾਂ ਭਢ, ਏਭਯ ਜਾਂ ਡ ਦੀ ੁੱਟ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਹਹਯਆਂ 'ਤ ਸ਼ੁੱਏੀ ਪਰਏਚਯ ਵਣ ਦੀ 
ੰਬਾਲਨਾ ਵਲ, ਉ ਭੇਂ ਇਵ ਨਵੀਂ ਦੀ ਲਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ । 
ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਡਆ ਂਤੋਂ ਚੁੁੱ ਏ ਏ, ਹਚਵਯ ਨੰੂ ਉੱਯ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਤੁਵਾਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ ਦ ਹੁੱ ਛ ਆ ਏ 
ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਉਦ ਭਹਢਆਂ ਦ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ. ਆਣ ਵਾਇਏ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਯਾਂ ਲੁੱਰ ਐੜਹਾ ਵਣ ਰਈ 

ਏਵ ਅਤ ਉ ਦੀ ਏਭਯ ਨੰੂ ਪੜ। ਆਣ ਵਾਇਏ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਫਠਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਐੁੱ ਚਣ ਰਈ ਹਨਯਦਹਸ਼ਤ ਏਯ, 
ਜਦੋਂ ਹਏ ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਫਠਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਧੁੱਏਦ ਯਵ। 
ਜਏਯ ਸ਼ੁੱਏੀ ਪਰਏਚਯ ਦ ਏਈ ੰਏਤ ਵਨ ਤਾਂ ਆਣ ਵਾਇਏ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਫਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਐੁੱ ਚਣ ਨਾ ਹਦ। ਆਣੀਆਂ ਫਾਵਾਂ 
ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਏੁੱਛਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਹਐਏਾ ਅਤ ੁੁੱ ਟ ਨੰੂ ਪੜ। ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਜਦੋਂ ਭਯੀਜ਼ ਅਯਧ ਫਠਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ 
ਵ, ਤਾਂ ਆਣ ਵਾਇਏ ਨੰੂ ਵਠਾਂ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏਵ ਅਤ ਹਡਆ ਂਦ ਹੁੱ ਛ ਭਯੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ। 

 
Fig. 19.10 Extremity Lift 

 

ਭਯੀਜ ਦੀ ਮਥਤੀ (Positioning the patient): 

ਤੁੀਂ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਏਲੇਂ ਯੁੱਐਦ ਵ ਇਵ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰਤ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਉਦਾਵਯਨ: 

 ਦਭ ਦ ਰੁੱ ਛਣ ਹਦਐਾਉਣ ਲਾਰ ਭਯੀਜ਼  ਜਏਯ ਦਭ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵਲ ਤਾਂ ਉ ਦੀਆ ਰੁੱ ਤਾਂ ਜਾਂ ਯਾਂ ਦ 
ਹਯ ਨੰੂ ਰੰਫ ਾਇਨ ਫਯਡ ਤ 20-30 .ਭੀ ਉੱਚਾ ਯੁੱਐ। 

 ਾਵ ਦੀਆਂ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ ਲਾਰ  ਭਯੀਜ਼ ਲਧਯ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਆ ਏਦ ਵਨ, ਜਏਯ ੁੱਟਾਂ ਉ ਨੰੂ 

ਨਾ ਯਏਦੀਆਂ ਵoਨ। ਇਵ ਭਯੀਜ਼ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਉੱਠਣਾ ਚਾਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
 ਟ ਦਯਦ ਲਾਰ  ਭਯੀਜ਼ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਰੁੱ ਤਾਂ ਹਐੁੱ ਚ ਏ ਇਏ ਾ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
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 ਇੁੱਏ ਜਲਾਫਦਵ ਭਯੀਜ਼, ਹਜਨੰੂ ਭਤਰੀ ਜਾਂ ਉਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਨ, ਨੰੂ ਆਯਾਭ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵਣ 

ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ੁੱਟਾਂ ਇ ਨੰੂ ਯਏ ਨਵੀਂ ਹਦੰਦੀਆਂ। ਭਯੀਜ਼ ਦ ਾਵ ਨਾਰੀ ਦਾ ਰਫੰਧਨ 

ਏਯਨ ਰਈ ਵਭਸ਼ਾ ਹਤਆਯ ਯਵ। 
 ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਨਾਰ ਸ਼ੁੱਏੀ ਟਯਾਭਾ ਲਾਰ  ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਰੰਫ ਾਇਨ ਫਯਡ 'ਤ ਵੀ ਢੰ 

ਨਾਰ ਹਥਯ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
 ਜਏਯ ਫਵਸ਼ ਵਲ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਹਯਏਲਯੀ ਜੀਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ ।  

ੁੱਸ਼ਟ ਵ, ਵਯ ਹਥਤੀ ਨੰੂ ੰਫਹਧਤ ਏਯਨਾ ੰਬਲ ਨਵੀਂ ਵ. ਟਨਾ ਥਾਨ 'ਤ ਵਾਰਾਤ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ ਹਥਤੀ ਭਯੀਜ਼ 

ਰਈ ਚੰੀ ਹਥਤੀ ਦਾ ਹਨਯਣਾ ਏਯੀ। 

ਭਯੀਜ ਨੰੂ ਮਰਜਾਣ ਲਾਰੇ ਉਏਯਣ (Patient-Carrying Equipment): 

EMTs ਅਤ ਡਲਾਂਡ ਰਾਈਪ ਯਟ (AMS) ਏਯਭਚਾਯੀ ਅਏਯ ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ ਵਾਇਤਾ ਦਣ 

ਲਾਹਰਆ ਂ ਨੰੂ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਆਲਾਜਾਈ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏਯਨ, ਹਰਪਹਟੰ, ਅਤ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਫੂਂਰੈਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰਡ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ 

ਵਾਇਤਾ ਏਯਨ ਰਈ ਏਹਵੰਦ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਏੰਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਨ ਰਈ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਢਆ-

ਢੁਆਈ ਅਤ ਏਹਜੰ ਮੰਤਯਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਫਵੁਤ ਾਯ ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ ਹਯਾਂਡਯ ਏਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 

ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਹਥਯ ਉਏਯਣ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਅਹਜਵ ਉਏਯਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ, ਟਰਚਯ ਅਤ ਵਯ ਮੰਤਯ ਜ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਉਵਨਾਂ 

ਦੀ ਭੰਹਜ਼ਰ ਤੁੱ ਏ ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਫਣਾ  ਵਨ। ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਵਨਾਂ ਹਡਲਾਈਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣੂ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ। ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀਆਂ ੀਭਾਲਾਂ ਦਾ ਲੀ ਤਾ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਇਵਨਾਂ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀ ਹਨਮਭਤ ਤਯ 'ਤ ਾਂਬ-

ੰਬਾਰ ਅਤ ਹਤਏਾਯ ਏਯਨਾ ਫਵੁਤ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵ। 

ਭਯੀਜ ਨੰੂ ਮਵਰਾਉਣ ਰਈ ਲਯਤੇ ਜਾਣ ਲਾਰੇ ਆਭ ਉਏਯਣਾਂ ਮਲਿੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ: 

ਵਰਏ ੇਲਜਨ ਲਾਰੇ ਯਟੇਫਰ ਟਯਚਯ (Patient Carrying Equipment): 

ਟਰਚਯ ਦੀ ਹਏਭ ਨੰੂ ਪਰਹਡੰ ਜਾਂ ਪਰਟ ਟਯਚਯ ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ  ਵ। ਇਵ 

ਹਭਆਯੀ ਵੀ ਲਾਰ  ਟਯਚਯ ਨਾਰੋਂ ਫਵੁਤ ਵਰਏਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਵਠਾਂ 
ਜਾਂ ਤੰ ਜਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਰਜਾਣ ਦਾ ਏੰਭ ਫਵੁਤ ਐਾ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਯਟਫਰ 

ਟਯਚਯ ਏਨਲ, ਰੂਭੀਨੀਅਭ ਜਾਂ ਬਾਯੀ ਰਾਹਟਏ ਵ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵ 

ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਟਯਜ ਰਈ ਪਰਡ, ਯਰ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਰੂਭੀਨੀਅਭ 

ਅਤ ਰਾਹਟਏ ਟਯਚਯ ਵੁਣ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਲਯਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ਹਏਉਂਹਏ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਯਾਣ ੂਭੁਏਤ ਏਯਨਾ ਆਾਨ ਵ। 

ਵੀ ਲਾਰੇ ਟਯਚਯ (Wheeled Stretchers): 

ਫੂਂਰੈਂਾਂ ਰਈ ਇੁੱਏ ਭਟਣਮ ਵੀ ਲਾਰਾ ਟਰਚਯ ਜਾਂ ੁਯਨੇ , ਇੁੱਏ 

ਹਯਲਯਤਨਸ਼ੀਰ ਉਚਾਈ ਲਾਰ ਵੀ ਲਾਰ  ਪਰਭ 'ਤ ਇੁੱਏ ਹਏਭ ਦਾ ਟਰਚਯ ਵ। 
ਆਲਾਜਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਵਰਚਰ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ,ਆਭ ਤਯ 'ਤ, ਟਯਚਯ 'ਤ ਇਏ 

Fig. 19.11 Stretcher 

Fig. 19.12 Wheeled Stretchers 



 

 

 184 

ਅਟੁੁੱ ਟ ਰੁ ਫੂਂਰੈਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਰੰ  ਰਚ ਦ ਨਾਰ ਪੁੱ ਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇਨੰੂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਡਜ਼ਫਰ ਸ਼ੀਟ ਨਾਰ 

ਢੁੱ ਹਏਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਰਾ ਦ ਪਰਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਵਯਏ ਹਨਏਾੀ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਦਾ ਭੁੁੱ ਐ 

ਭੰਤਲ ਭਯੀਜ਼ ਅਤ ਚਾਦਯ ਨੰੂ ਭਯਜੈਂੀ ਹਲਬਾ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ਹਫਤਯ ਜਾਂ ਭਜ਼ 'ਤ ਵੁੰ ਚਾਉਣਾ ਵ 

ਏੂ ਟਯਚਯ (Scoop Stretcher) 

ਏੂ ਟਯਚਯ (ਜਾਂ ਏਰਭਸ਼ਰ, ਯਫਯ ਨ ਆਯਥੀਹਡਏ ਟਯਚਯ, ਜਾਂ ਹਯ 

ਏੂ ਇੁੱਏ ਮੰਤਯ ਵ ਜ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਤਯ 'ਤ ਜ਼ਐਭੀ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ 

ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਵ ਅਏਯ ਉਵਨਾਂ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਚੁੁੱ ਏਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ 
ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਰੁੱ ੀ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਫਵਸ਼ੀ ਦ ਏਾਯਨ ਜਾਂ ਦਭ ਦ 
ਭਾਭਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਯਤਾ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਇ ਤਯਹਾਂ ਚੁੁੱ ਏਣਾ ੈਂਦਾ ਵ। 

ਲੈਟ ਟਾਈ ਏਟਰੈਏਸ਼ਨ ਮਡਲਾਈ (Vest-Type Extrication Devices): 

ਇਵ ਮੰਤਯ ਭਯੀਜ਼ ਦ ਹਯ, ਯਦਨ ਅਤ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਦ ਵ ਫਠੇ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਣ ਦੀ 
ਵੂਰਤ ਹਦੰਦਾ ਵ। ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਲਾਵਨ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏੁੱਢਣ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ 

ੜ੍ੀਆਂ ਦੀ ਏ ਯੀ (Stair chair): ੜੀਆਂ ਦੀ ਏੁਯੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਲਾਰ 
ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਅਤ ਤੰ ਥਾਲਾਂ 'ਤ ਰ  ਏ ਜਾਣ ਹਜੁੱ ਥ ਯਲਾਇਤੀ ਟਰਚਯ ਹਪੁੱ ਟ 

ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ, ਹਲਚ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆ ਂਦੀ ਭਦਦ ਏਯਦੀ ਵ । ਨਲੇਂ ਫਰਾਂਡਾ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ 

ਪਰਹਡੰ ਪਰਭਾਂ ਦ ਨਾਰ ਏਨਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤ ਰਾਹਟਏ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ 
ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਟਯ ਏਯਨਾ ਆਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਦ ਵੀ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਲਾਹਰਆਂ ਨੰੂ 

ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਭਤਰ ਤਵਾਂ ਉੱਤ ਯਰ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਏ ਵੁੰ ਦ ਵਨ । ਏੁਝ ਭਾਡਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 

ਇੁੱਏ ਟਯਏਟਯ ਯੁਝਾਨ ਹਲਧੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਯ ਝੁਏ ਏ ੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ 

ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਰਾਈਡ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਏ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

ਟਏਯੀ ਟਰੈਚਯ (Basket Stretcher): ਧਾਤ ਜਾਂ  ਭਜ਼ਫੂਤ ਹੰਥਹਟਏ ਾਭੁੱਯੀ ਦਾ 
ਫਹਣਆ ਟਯਚਯ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਜ ਉ ਨੰੂ ਹਏ ਦੁਯਟਨਾ 
ਜਾਂ ਵਯ ਨਾ ਵੁੰ ਚਮ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਯਜੈਂੀ ਭਡੀਏਰ ਲਾਲਾਂ ਦੁਆਯਾ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ 

ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਹਢਆ ਜਾ ਏ। ਟਰਚਯ ਨੰੂ ਯੁੱੀਆ ਂਨਾਰ ਲੀ ਚੁੁੱ ਹਏਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਟਏਯੀ 
ਟਰਚਯ ਨੰੂ ਟਰਏ ਟਯਚਯ ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

ਰਚਏਦਾਯ ਟਰੈਚਯ (Flexible stretcher): 

ਇਵ ਟਯਚਯ ਯਫੜ ਲਾਰ ਏਨਲ ਜਾਂ ਵਯ ਰਚਏਦਾਯ ਭੁੱਯੀ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਬਾਯੀ 
ਰਾਹਟਏ ਦਾ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਅਏਯ ਇ ਦੀਆਂ ਜਫਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰੁੱ ਏੜ ਦ 
ਰਟਾਂ ਨੰੂ ਹਰਾਈ ਏੀਤੀ  ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਰਚਏਦਾਯ ਟਰਚਯ ਤ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਵਯ ਾ 
ਚੁੁੱ ਏਣ ਲਾਰ  ਹਤੰਨ ਵੈਂਡਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਰਚਏਦਾਯ ਫਣਤਯ ਦ ਏਾਯਨ ਇਵ ੀਭਤ ਥਾਂਲਾਂ 

Fig. 19.13 Scoop Stretchers 

Fig. 19.14 Stair Chair 

Fig. 19.15 Basket Stretcher 

Fig. 19.16 Flexible  Stretcher 
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ਜਾਂ ਤੰ ਵਾਰਲਅ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵ ਏਦਾ ਵ।  
 

ਮਐਿੱ ਚਣ ਲਾਰੀ ਚਾਦਯ (Draw Sheet): ਇੁੱਏ ਡਯਾਅ ਸ਼ੀਟ ਇੁੱਏ ਛਟੀ ਫੈੱਡਸ਼ੀਟ 

ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਉੱਯਰੀ ਹੁੱ ਠ ਅਤ ੁੱਟਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯਰ ਹਵੁੱ  ਦ ਹਨੈੱਚ 
ੁੱਦ ਦੀ ਵਠਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦ ਭੁੱਧ ਹਲੁੱ ਚ ਏਯਾ ਲਾਈਜ਼ ਯੁੱਐੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਜ ਅਏਯ 

ਡਾਏਟਯੀ ਸ਼ਲਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਹਰਜਾਣ ਰਈ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ 

ਰਾਹਟਏ, ਯਫੜ ਜਾਂ ਏਾਵ ਦਾ ਫਹਣਆ ਵ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱਏ ਹਨਮਭਤ ਸ਼ੀਟ ਦ 
ਰਬ ਅੁੱਧ ਆਏਾਯ ਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਯਫੜ ਦ ਚਟਾਈ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਵ ਤਾਂ ਇ ਨੰੂ ਚਟਾਈ ਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤ ਲਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਡਯਾਅ ਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਇੁੱਏ 

ਹਫਤਯ ਦ ਾਹਆਂ ਅੰਦਯ ਏੀਤੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ । 

ਫੈਏਫਯਡ (Backboards): 

 ਇੁੱਏ ਖ਼ਤ ਫਯਡ ਹਜ 'ਤ ਇੁੱਏ ਜ਼ਐਭੀ ਹਲਅਏਤੀ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਯਦਨ ਜਾਂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀ ੁੱਟ ਲਾਰਾ 
ਹਲਅਏਤੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਆਲਾਜਾਈ ਦ ਦਯਾਨ ਵਯ ੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਹਥਯ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

 ਇਵ ਮੰਤਯ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਰੰਟਯ ਯਧਏ ਰੁੱ ਏੜ ਜਾਂ ਹੰਥਹਟਏ ਭੁੱਯੀ ਦ ਫਣ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਐੂਨ ਨੰੂ ਜਜ਼ਫ 

ਨਵੀਂ ਏਯਦ । ਇਵਨਾਂ ਉੱਯ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਵੈਂਡਵਰਡ ਜਾਂ ਚੁੁੱ ਏਣ ਲਾਰੀਆਂ ੁੱਟੀਆਂ ਰੁੱ ੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਇ ਦੀਆ ਂਦ ਮਏਭਾਂ ਵਨ (There are two types): 

 ਰੰਫਾ ਫੈਏਫਯਡ (Long Backboard) - 6-7 ਪੁੁੱ ਟ ਰੰਫਾ, ਰਟ ਵ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਹਜਨਹ ਾਂ 
ਨੰੂ ਹਥਯ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 

 ਛਟਾ ਫੈਏਫਯਡ (Short Backboard): 3-4 ਪੁੁੱ ਟ ਰੰਫਾ, ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਲਾਵਨ ਤੋਂ ਵਟਾਉਣ ਰਈ ਰਾਇਭਯੀ 
ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਯਦਨ ਜਾਂ ਯੀੜਹ ਦੀ ਵੁੱਡੀ ਦੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਏ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇਵ ਫਏਫਯਡ ਭਯੀਜ਼ ਦੀ 
ਹੁੱ ਠ ਅਤ ੀਟ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਹਐਏਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਛਟ ਫਯਡ ਹਲੁੱ ਚ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਜਾਣ ਅਤ 
ਯਲਾਈਏਰ ਏਾਰਯ ਹਵਨਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਭਯੀਜ਼ ਨੰੂ ਲਾਵਨ ਹਲੁੱ ਚ ਫਠਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਤੋਂ ਰੰਫ ਫਯਡ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ 

ੁਾਈਨ ਹਥਤੀ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਛਟ ਫਏਫਯਡ ਨੰੂ ਅਏਯ ਇੁੱਏ ਲਟ ਹਏਭ ਦ ਮੰਤਯਾਂ 
ਲਜੋਂ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

 ਧਾਮਯਆ ਟਰੈਚਯ (Improvised Stretcher): 

ਹਚੁੱ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਾ ਅਨੁਾਯ ਟੀ-ਸ਼ਯਟ ਦੀਆਂ ਦਲੇਂ ਫਾਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਸ਼ਾਪਟਾਂ ਨੰੂ ਾ ਏ ਦ ਰੁੱ ਏੜ/ਫਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਟਾਂ ਅਤ 
ਟੀ-ਸ਼ਯਟਾਂ ਤੋਂ ਲੀ ੁਧਾਹਯਆ ਟਰਚਯ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਦ ਟੀ-ਸ਼ਯਟਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ੁਧਾਯੀ ਟਰਚਯ ਦੀ ਬਾਯ 

ਚੁੁੱ ਏਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਨੰੂ ਵਯ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
 

 

 

 

 

Fig. 19.17 Draw Sheet 
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ਾਠ - 20 
ਿੱ  ਦਾ ਡੰ ਅਤ ੇਜਾਨਲਯ ਦਾ ਲਿੱ ਢਣਾ 
Snake Bite and Animals Bite 

 

 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਾਠ ਦ ਯੂਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇ ਫਾਯ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ: 

► ੁੱ ਦਾ ਡੰ 
► ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਾਤਏ 10 ੁੱ । 
► ੁੱ ਦ ਡੰਣ ਦੀਆਂ ਚੀਦੀਆਂ। 
► ੁੱ ਦ ਜ਼ਹਵਯ ਹਲਯਧੀ ਯ ਦੀਆਂ ਹਏਭਾਂ। 

"ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਰਤੀ ਾਰ ੁੱ  ਦ ਡੰਣ ਨਾਰ ਵਈਆਂ ਭਤਾਂ ਦ ਏਾਂ ਦੀ ਲੁੱ ਡੀ ਹਣਤੀ ਹਤੰਨ ਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ 
ਲਾਯਦੀ ਵ: ਢਏੁਲੇਂ ਡਾਏਟਯੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਾਟ, ਲਹਵਭਾ ਬਯਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਏਾ ਹਲਸ਼ਲਾ, ਅਤ ਹੁੱ ਹਐਅਤ 
ਡਾਏਟਯਾਂ/ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਦੀ ਾਟ"। 
ਤਿੱ ਥ (Facts) 

 
Fig. 20.1  

 ੰਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾ ਜਾਣ ਲਾਰ ਏੁੁੱ ਰ ੁੱ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਹਯ 20 ੀਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਵਯੀਰ ਵਨ। 
 ਇਨਹ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 80% ਯ-ਜ਼ਹਵਯੀਰ ਵਨ। 
 ਜ਼ਹਵਯੀਰ ੁੱ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯ 58 ਹਏਭਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ ਅਤ ੁੱ ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਯ 4 ਹਏਭਾਂ ਵਨ ਜ ਭਨੁੁੱ ਐ 

ਰਈ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਵਨ, ਅਯਥਾਤ ਏਫਯਾ, ਏਰਟ, ਯਰਜ਼ ਲਾਈਯ ਅਤ -ਏਰਡ ਲਾਈਯ। 
 ਬਾਯਤ ਨੰੂ ੰਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ੁੱ  ਦ ਡੰ ਨਾਰ ਭਤਾਂ ਲਾਰ ਦਸ਼ ਲਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਭਤਾਂ, ੀੜਤਾਂ ਦ ਭੇਂ ਹਯ ਵਤਾਰ ਨਾ ਵੁੰ ਚਣ ਏਾਯਨ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਅਤ ਯਏਥਾਭਮ 
ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। 

 ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਬ 300 ਹਏਭਾਂ ਭਜੂਦ ਵਨ; ਹਯ 50 ਹਏਭਾਂ ਵੀ ਜ਼ਹਵਯੀਰੀਆਂ ਵਨ। 

ਬਾਯਤ ਮਲਿੱ ਚ 10 ਬ ਤੋਂ ਾਤਏ ਿੱ  (10 deadliest snakes in India) 
 ਯਰ ਦਾ ਲਾਈਯ, 
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 ਬਾਯਤੀ ਏਯਟ, 
 -ਏਰ ਲਾਈਯ,  
 ਤਭਾਸ਼ਾ ਲਾਰਾ ਏਫਯਾ, 
 ਹਏੰ ਏਫਯਾ, 
 ਵੰ-ਨ ਜ਼ਡ ਹਟ ਲਾਈਯ, 
 ਭਾਰਾਫਾਯ ਹਟ ਲਾਈਯ, 
 ਫਾਂ ਹਟ ਲਾਈਯ, 
 ਇੰਡੀਅਨ ਯਾਏ ਾਈਥਨ 
 ਮਰ-ਹਰਡ ਾਯ ਏਰਟ 

                                                            Fig. 20.2 Deadliest Snakes 

ਿੱ  ਦੇ ਜਮਵਯ ਦਾ ਜਮਵਯੀਰਾ ਰਬਾਲ (Toxic effect of snake venom) 
 ੁੱ ਦ ਜ਼ਹਵਯ ਦਾ ਜ਼ਹਵਯੀਰਾ ਰਬਾਲ ਰਟੀਨ ਅਤ ਯ-ਰਟੀਨ ਦਲਾਂ ਬਾਂਾ ਤੋਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇਵ ੀੜਤ ਦ 

ਯੀਯ ਦ ਬੜਏਾਊ ਜਲਾਫ ਦਆੁਯਾ ਵਯ ੁੰ ਝਰਦਾਯ ਵੁੰ ਦਾ ਯਹਵੰਦਾ ਵ। 
 ਇਵ ਰਾਰ ਯਏਤਾਣੂਆਂ, ਹਰਊਏਾਈਟ, ਰਟਰਟ, ਹੰਜਯ ਭਾਸ਼ੀ, ਨਾੜੀ ਡਂਥਹਰਅਭ, ਯੀਹਪਯਰ 

ਨਯਲ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਂਦਾ ਵ। 
ਿੱ  ਦੇ ਡੰ ਦੇ ਰਬਾਲ (Effects of Snake Bite) 

 ਭਾਇਏਾਯਡੀਅਰ ਇਨਪਯਏਸ਼ਨ – ਭਤਰਫ ਐਨੂ ਦੀ ਰਾਈ ਹਦਰ ਤੁੱ ਏ ਨ ਜਾਣੀ 
 ਏਾਯਡੀਅਏ ਹਯਦਭ ਹਲਾੜ - ਹਦਰ ਦ ਏੰਭ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ੜਫੜੀ 
 ਰਭਨਯੀ ਡੀਭਾ - ਪਪਹੜਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਬਯਨਾ  
 ਵਾਈਟੈਂਸ਼ਨ - ਫੀੀ ਟਨਾ 
 ਹਨਊਯਰ ਜੀਏਰ ਚੀਦੀਆਂ - ਹਦਭਾ ਅਤ ਨਾੜਾ ਦੀਆਂ ਹਦਏੁੱ ਤਾਂ 
 ਟਰਏ - ਦਯਾ ਣਾ 
 ਅਧਯੰ 
 ਟਹ - ਰਏਾਂ ਦਾ ਝਏੁਣਾ 
 ਪਥਰਭਰਜੀਆ - ਅੁੱਐਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਐਯਾਫ ਵਣਾ 
 ਾਵ ਦੀ ਹਦੁੱ ਏਤ  
 ਏੜਲੁੱਰ 
 ਦਯੀ ਨਾਰ ਨਾੜਾਂ ਨੰੂ ੰਦ ਵੁੰ ਚਣਾ 
 ਹੰਡਯਭ ਹਲੁੱ ਚ ਫੰਦ - ਰਏਲਾ 
 ਵੀਭਟਏਹਏ - ਰਾਰ ਯਏਤ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨਲ਼ਟ ਵਣਾ 
 ਐੂਨ ਦ ਤਰ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦਾ ਵ 
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 ਏੁਝ ਜ਼ਹਵਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਟਂੀਏਆੂਰੈਂਟ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਐਨੂ ਨੰੂ ਤਰਾ ਏਯਦ ਵਨ ਅਤ ਫਵਤੁ ਹਜ਼ਆਦਾ ਐੂਨ 
ਲਹਵਣ ਰਦਾ ਵ (ਯਫਰਰ ਵਭਯਜਜ਼ ਫਵੁਤ ਾਤਏ ਵ ਏਦ ਵਨ - 20% ਰਏ ਜ ੁੱ  ਦ ਡੁੱ ਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਭਯਦ ਵਨ, ਹਦਭਾੀ ਵਭਯਜ ਏਾਯਨ ਭਯਦ ਵਨ) 

 ਜਦੋਂ ਹਏ ਦੂਜ ਜ਼ਹਵਯੀਰ ਦਾਯਥ ਰਏਆੂਰੈਂਟ ਵੁੰ ਦ ਵਨ - ਸ਼ਯੁੂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਆਏ ਤਯ 'ਤ ਤਰ ਦ ਠਨ 
ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦ ਵਨ, ਹਜ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਡੀਹਪਹਫਰਨ ਜਨੇਸ਼ਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਭਯੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਟਰਏ ਦਾ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

ਛਟੀਆਂ ਮਦਏਿੱ ਤਾਂ (Local Complications)  
 ਦਯਦ 
 ਜ 
 ਨਜ਼ਯ ਦਾ ਨੁਏਾਨ / ਏਯਨੀਅਰ ਪੜਾ  
 ਜ਼ਹਵਯ ਯਅ ਦ ਏਾਯਨ 
 ਏੰਾਯਟਭੈਂਟ ਹੰਡਯਭ - ਰੁੱ ਤਾਂ ਫਾਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ 

ਦਫਾਅ ਲੁੱ ਧਣਾ 
 ਨੈਏਯਹ - ਐੂਨ ਦੀ ਏਭੀ ਨਾਰ ਏਈ ਅੰ ਭਯਨਾ 
 ੈਂਯੀਨ (Bacterial Infection) 
 ਰਾ (Infection) 
 ੰਬੀਯ ਪੜਾ 

 
            Fig. 20.3 Snakebite 
  

 
 

Fig. 20.4 Complications 
 
ਿੱ  ਜਮਵਯ ਮਲਯਧੀ ਯ ਦੀਆਂ ਮਏਭਾਂ (Types of Anti-Venom Serum):- ਭਨ ਲਰੈਂਟ ਭਨ ਹਹਪਏ 
ੀੀਜ਼ ਐਾ ਇੁੱ ਏ ੀੀ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਰਬਾਲਲ਼ਾਰੀ 
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 ਰੀਲਰੈਂਟ ਏਈ ੀੀਜ਼ ਦ ਹਲਯੁੁੱ ਧ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ  
 
ਨ ਟ-WHO ਦੀਆਂ ਹਾਯਲ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਾਯ ੁੱ ਦ ਡੰਣ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਇਰਾਜ ਭਨ ਹਏ ASV ਦਾ 
ਰਫੰਧਨ ਵ । ਵਾਰਾਂ ਹਏ ਇਵ ਥਯੀ ੁੱ ਦ ਏੁੱਟਣ ਲਾਰ ੀੜਤਾਂ ਰਈ ਵਭਸ਼ਾ ਉਰਫਧ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਹਏਉਂਹਏ ਇਦੀ 
ਉੱਚ ਏੀਭਤ, ਉਰਫਧਤਾ ਦੀ ਅਏਯ ਾਟ ਅਤ ੜਾਅ ਦੀ ਵੀ ਛਾਣ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁਸ਼ਏਰ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
 
ਜਮਵਯੀਰਾ ਿੱ : ਰਿੱ ਛਣ ਅਤੇ ਭ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ(Venomous Snakes: Symptoms and First Aid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20.5  Symptoms and First aid 
 
 

 ੁਯਾਣ ਢੰਾਂ ਜਾਂ ਹਯਲਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫਚ  
 ਭੁੁੱ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਦਾ ਨਲਾਂ  ਤਯੀਏਾ  
 ਬਯਾ ਹਦਲਾ 
 ਹਥਯ ਯਵ, ਚਰ ਹਪਯ ਨਾ 
 ਤੁਯੰਤ ਵਤਾਰ ਵੁੰ ਚ 
 ੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ 
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Fig. 20.6 General Symptoms of Snake bite 

 
ਿੱ  ਦ ੇਡੰਣ ਨਾਰ ੰਫੰਮਧਤ ਰਿੱ ਛਣ ਿੱ  ਦੀ ਮਏਭ ਦ ੇਆਧਾਯ 'ਤ ੇਲਿੱ ਐ-ਲਿੱ ਐ ਵ ਏਦ ੇਵਨ ਯ ਇਵਨਾਂ ਮਲਿੱ ਚ 
ਸ਼ਾਭਰ ਵ ਏਦੇ ਵਨ: 

 ਜ਼ਖ਼ਭ 'ਤ ਭਯੀਆਂ ਦ ਹਨਸ਼ਾਨ। 
 ਰਾਰੀ, ਜ, ਡੰ, ਐੂਨ ਲਹਵਣਾ, ਦੰਦੀ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਛਾਰ. 
 ਦੰਦੀ ਦ ਥਾਨ 'ਤ ੰਬੀਯ ਦਯਦ ਅਤ ਨਯਭ ਵਣਾ  
 ਭਤਰੀ, ਦਤ ਤ ਉਰਟੀਆਂ 
 ਐ ਾਵ ਰਣਾ 
 ਤਜ਼ ਹਦਰ ਦੀ ਤੀ,  ਏਭਜ਼ਯ ਨਫਜ਼, ੁੱ ਟ ਫਰੁੱ ਡਰਸ਼ਯ 
 ਨਜ਼ਯ ਐਯਾਫ  
 ਭੂੰ ਵ ਹਲੁੱ ਚ ਧਾਤ,ੂ ੁਦੀਨਾ ਜਾਂ ਯਫੜ ਦਾ ੁਆਦ 
 ਥੁੁੱ ਏ ਅਤ ੀਨੇ ਦਾ ਲਧਣਾ 
 ਤੁਵਾਡ ਹਚਵਯ ਅਤ / ਜਾਂ ਫੁੁੱ ਰਹਾਂ ਦੁਆਰ ੁੰ ਨ ਵਣਾ ਜਾਂ ਝਯਨਾਵਟ 
 ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਵਰੁੱ ਣਾ 
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Fig. 20.7 Different types of symptoms  

 
ਭ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ (First Aid) 
ਜਏਯ ੁੱ ਨੇ ਡੰ ਹਰਆ ਵਲ ਤਾਂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਉਾਅ ਏਯ: 

 ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਰਾਤ ਏਯ (108/122 ਡਾਇਰ ਏਯ ਜਾਂ ਥਾਨਏ ਭਯਜੈਂੀ 
ਭਡੀਏਰ ਲਾਲਾਂ EMS ਨੰੂ ਪਨ ਏਯ।) 

 ਟਂੀਲਨਭ ੰਬੀਯ ੁੱ  ਦ ਜ਼ਹਵਯ ਦਾ ਇਰਾਜ ਵ। ਟਂੀਲਨਭ ਹਜਨਾਂ ਜਰਦੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏੀਤਾ ਜਾਲਾ, ਜਹਵਯ 
ਉਨਾਂ ੁੱ ਟ ਪਰਾ  

 ਜ਼ਹਵਯ ਤੋਂ ਵਣ ਲਾਰ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ਯਹਏਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
 ਆਣ ਆ ਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾ ਹਏਉਂਹਏ ੁੱ  ਦ ਡੰਣ ਲਾਰ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਚੁੱ ਏਯ ਆ ਏਦ ਵਨ। 
 ਜਏਯ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਦੂਯੀ ਤੋਂ ੁੱ  ਦੀ ਪਟ ਹਐੁੱ ਚ। ੁੱ  ਦੀ ਛਾਣ ਏਯਨ ਨਾਰ ਇਰਾਜ ਹਲੁੱ ਚ 

ਭਦਦ ਹਭਰ ਏਦੀ ਵ 
 ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ. 
 ਤੁਵਾਨੰੂ ਵਤਾਰ ਰ ਜਾਣ ਰਈ EMS ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਦ ਵ ਭਢੁਰੀ ਵਾਇਤਾ ਰਾੂ ਏਯ 
 ੁੱ ਦ ਏੁੱ ਟਣ ਤ ਆਯਭਦਾਇਏ ਢੰ ਨਾਰ ਫਠ  ਜਾਂ ਰਟ ਜਾ। 
 ਜ ਵਣ ਤ ਡੰ ਲਾਰੀ ਜਾ  ਤੋਂ ਛਾਾਂ ਅਤ ੜੀਆਂ ਨੰੂ ਉਤਾਯ ਦ। 
 ਡੰ ਲਾਰੀ ਜਾ ਨੰੂ ਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਲ। 
 ਡੰ ਨੰੂ ਾ, ੁੁੱ ਏੀ ੁੱਟੀ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ। 
 ਚਭੜੀ 'ਤ ਜ / ਨਯਭ ਥਨ ਦ ਹਏਨਾਯ ਨੰੂ ਭਾਯਏ ਏਯ ਅਤ ਇਦ ਨਾਰ ਭਾਂ ਹਰਐ। 
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ਵੇਠ ਮਰਮਐਆਂ ਮਲਿੱ ਚੋਂ ਏਈ ਲੀ ਨਾ ਏਯ (Do Not do any of the following): 
 ੁੱ ਨੰੂ ਨਾ ਚੁੁੱ ਏ ਅਤ ਨਾ ਵੀ ਉ ਨੰੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯ। ਏਦ ਲੀ ਹਏ ਜ਼ਹਵਯੀਰ ੁੱ  ਨੰੂ ਨਾ ੰਬਾਰ , 

ਇੁੱਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਭਯ ਵ ੁੱ  ਨੰੂ ਜਾਂ ਉਦ ਏੁੱ ਟ ਵ ਹਯ ਨੰੂ ਲੀ ਨਵੀਂ। 
 ਜ ਏੁੱ ਹਟਆ ਹਆ ਵਲ ਤਾਂ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਦ ਰਟ ਵਣ ਦੀ ਉਡੀਏ ਨਾ ਏਯ, ਤੁਯੰਤ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਰ। 
 ੁੱਟੀ ਨਾ ਰਾ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਚਾਏੂ ਨਾਰ ਨਾ ਏੁੱ ਟ ਅਤ ਨਾ ਵੀ ਹਏ ਵਯ ਢੰ ਨਾਰ ਏੁੱ ਟ। 
 ਜ਼ਹਵਯ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਚੂਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ. 
 ਫਯ ਨਾ ਰਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਡੁਫ। 
 ਦਯਦ ਹਨਲਾਯਏ ਲਜੋਂ ਸ਼ਯਾਫ ਨਾ ੀ। 
 ਦਯਦ ਟਾਉਣ ਲਾਰੀ ਦਲਾਈਆਂ )ਯੀਨ , ਆਈਹਫਊਯਨ, ਨੈਰਏਨ, ਆਹਦ। 
 ਹਫਜਰੀ ਦ ਝਟਏ ਜਾਂ ੁਯਾਣ ਨੁਏ ਜਾਂ ਦਲਾਈਆਂ ਨਾ ਰ। 

 
ਜਾਨਲਯ ਦੇ ਚਿੱ ਏ-ਲੈ ਦੇਐਬਾਰ (Animal Bites- Self Care) 
ਜਾਨਲਯ ਦ ਏੁੱ ਟਣ ਨਾਰ ਚਭੜੀ ਟੁੁੱ ਟ ਏਦੀ ਵ, ਭਯੀਆਂ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਜਾਂ ਾੜ ਏਦੀ ਵ।ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਤੜਨ 
ਲਾਰ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਏੁੱ ਟਣ ਨਾਰ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਨਪਏਲ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  
ਏਾਯਨ (Causes) 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯ ਵੀ ਏੁੱ ਟਦ ਵਨ। ਏੁੁੱ ਤ ਦਾ ਲੁੱਢਣਾ ਆਭ ੁੱਰ ਵ ਅਤ ਏੁੁੱ ਤ ਅਏਯ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ 
ਏੁੱ ਟਦ ਵਨ । ਲੁੱ ਹਡਆਂ  ਦ ਭੁਏਾਫਰ , ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਦ ਹਚਵਯ, ਹਯ ਜਾਂ ਯਦਨ 'ਤ ਏੁੱ ਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ੰਬਾਲਨਾ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ। 

ਹਫੁੱ ਰੀ ਦਾ ਏੁੱਟਣਾ ਆਭਤਯ ਤ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਯ ਇਨਪਏਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਹਫੁੱ ਰੀ ਦ ਦੰਦ 
ਰੰਫ ਅਤ ਹਤੁੱ ਐ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਜ ਡੂੰ  ੰਏਚਯ ਜ਼ਖ਼ਭ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦ ਵਨ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਵਯ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦਾ 
ਏੁੱ ਟਣਾ ਅਲਾਯਾ ਜਾਂ ਜੰਰੀ ਜਾਨਲਯਾਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੰਏ, ਯਏੂਨ, ਰੂੰ ਫੜੀ ਅਤ ਚਭਹੁੱਦੜ ਦਆੁਯਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ । 

ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਏੁੱਟਣ ਨਾਰ ਜ ਜ਼ਖ਼ਭ ਫਨਦ ਵਨ ਉਵਨਾਂ ਏਾਯਨ ਰਾ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
ਏੁਝ ਜਾਨਲਯ ਇੁੱਏ ਲਾਇਯ ਨਾਰ ੰਏਯਹਭਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਯਫੀਜ਼ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦ ਵਨ। ਯਫੀਜ਼ ਦੁਯਰੁੱ ਬ ਵ 
ਯ ਾਤਏ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
ਰਿੱ ਛਣ (Symptoms) 
ਹਏ ਲੀ ਜਾਨਲਯ ਦ ਏੁੱਟਣ ਨਾਰ ਦਯਦ, ਐੂਨ ਲਹਵਣਾ, ੁੰ ਨ ਵਣਾ ਅਤ ਝਯਨਾਵਟ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਦੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਇਵ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ : 
      „  ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਦ ਨਾਰ ਜਾਂ ਹਫਨਾਂ, ਚਭੜੀ ਹਲੁੱ ਚ ਟੁੁੱ ਟ ਜਾਂ ਲੁੱਡ ਏੁੱਟ 

 ਝਯੀਟ )ਚਭੜੀ ਦਾ ਯੰੀਨ ਵਣਾ(  
 ਏੁਚਰਣ ਲਾਰੀਆਂ ੁੱਟਾਂ ਜ ਹਟਸ਼ ੂਨੰੂ ੰਬੀਯ ਤਯ ਤ ਖ਼ਯਾਫ ਏਯ ਏਦੀਆਂ ਵਨ 
 ਭਯੀਆਂ ਲਾਰ ਜ਼ਖ਼ਭ 
 ਨਾਂ ਜਾਂ ਜੜਾਂ ਦੀ ੁੱਟ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਜ਼ਐਭੀ ਹਟਸ਼ੂ ਦੀ ਤੀ ਅਤ ਏੰਭ ਹਲੁੱ ਚ ਏਭੀ ਆਉਂਦੀ ਵ 
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ਜਖ਼ਭ ਦੀ ਦੇਐਬਾਰ (Wound Care) 
 ਰਾ ਦ ਜਐਭ ਦ ਏਾਯਨ, ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਤੜਨ ਲਾਰ ਹਏ ਲੀ ਜਾਨਲਯ ਦੀ ਦੰਦੀ ਰਈ ਤੁਵਾਨੰੂ 24 ੰਹਟਆਂ ਦ 

ਅੰਦਯ ਹਵਤ ੰਬਾਰ ਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਹਭਰਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਜ ਤੁੀਂ ਹਏ ਅਹਜਵ ਹਲਅਏਤੀ ਦੀ ਦਐਬਾਰ ਏਯ ਯਵ ਵ 
ਹਜ ਨੰੂ ਏੁੱ ਹਟਆ ਹਆ ੀ ਤਾਂ: 

 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਏਯ ਅਤ ਬਯਾ ਹਦਲਾ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨੰੂ ਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਧਲ। 
 ਜਏਯ ਜ਼ਖ਼ਭ ਤੋਂ ਐਨੂ ਲਹਵ ਹਯਵਾ ਵ, ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਰਟਏ ਦਤਾਨੇ ਵਨ ਤਾਂ ਾ। 
 ਫਾਅਦ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣ ਵੁੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਦਫੁਾਯਾ ਧਲ। 

 
ਜਖ਼ਭ ਦੀ ਦੇਐਬਾਰ ਰਈ (To care for the wound):  

 ਇੁੱਏ ਾ, ੁੁੱ ਏ ਏੁੱ ੜ ਨਾਰ ਜ਼ਖ਼ਭ ਉੱਤ ਹੁੱ ਧਾ ਦਫਾਅ ਰਾ ਏ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਐਨੂ ਲਣ ਤੋਂ ਯਏ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਧਲ. ਵਰਏ ਾਫਣ ਅਤ ਯਭ, ਲਦ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 3 ਤੋਂ 5 ਹਭੰਟ ਰਈ ਦੰਦੀ ਨੰੂ ਧੋਂਦ 

ਯਵ। 
 ਜ਼ਖ਼ਭ 'ਤ ਟਂੀਫਏਟੀਯੀਅਰ ਦਲਾਈ ਰਾ। ਇਵ ਰਾ ਦ ਜਐਭ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ ਏਦਾ 

ਵ। 
 ਇੁੱਏ ੁੁੱ ਏੀ, ਹਏਟਾਣ ੂਯਹਵਤ ੁੱਟੀ ਫੰਨ  । 
 ਜਏਯ ਦੰਦੀ ਯਦਨ, ਹਯ, ਹਚਵਯ, ਵੁੱਥ, ਉਂਰਾਂ ਜਾਂ ਯਾਂ 'ਤ ਵ, ਤਾਂ ਤਯੰੁਤ ਆਣ ਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਏਾਰ 

ਏਯ। 
 ਡੂੰ  ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਰਈ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਟਾਂਹਏਆਂ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਤਵੁਾਨੰੂ ਹਛਰ 5 ਾਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱ ਏ ਲੀ 

ਟਟਨ ਨਵੀਂ ਰੁੱ ਹਆ ਵ ਤਾਂ ਡਾਏਟਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਟਟਨ ਦੀ ਰੀ ਦ ਏਦਾ ਵ। ਤੁਵਾਨੰੂ ਟਂੀਫਾਇਹਟਏ 
ਰਣ ਦੀ ਲੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਫੀਭਾਯੀ ਲ਼ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰ ਈ ਵ, ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਨਾੜੀ (IV) ਯਾਵੀਂ 
ਟਂੀਫਾਇਹਟਏ ੀੜਤ ਨੰੂ ਦ ਏਦ ਵ। 

 ਇੁੱਏ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਦੰਦੀ ਰਈ, ਤਵੁਾਨੰੂ ਜ਼ਐਭ ਨੰੂ ਠੀਏ ਏਯਨ ਰਈ ਯਜਯੀ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

ਸੂ਼ ਮਨਮੰਤਯਣ/ਨਯਾਮਰਏਾ/ਏਾਯਯੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਏਦੋਂ ਏਾਰ ਏਯਨਾ ਵੈ  
(When to call Animal Control/Municipalty/Corporation) 

ਤੁਵਾਨੰੂ ਸ਼ ੂਹਨਮੰਤਯਣ ਜਾਂ ਆਣੀ ਥਾਨਏ ੁਹਰ ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਵਨਾਂ ਦੁਆਯਾ 
ਡੰਹਆ ਜਾਂਦਾ ਵ: 

 ਇੁੱਏ ਜਾਨਲਯ ਜ ਇੁੱ ਏ ਅਜੀਫ ਤਯੀਏ ਨਾਰ ਹਲਲਵਾਯ ਏਯਦਾ ਵ 
 ਇੁੱਏ ਅਣਜਾਣ ਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯ ਜਾਂ ਇੁੱ ਏ ਾਰਤੂ ਜਾਨਲਯ ਹਜਦਾ ਯਫੀਜ਼ ਦਾ ਟੀਏਾਏਯਨ ਨਵੀਂ ਵਇਆ ਵ 
 ਇੁੱਏ ਅਲਾਯਾ ਜਾਂ ਜੰਰੀ ਜਾਨਲਯ ਫਾਯ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ  ਹਏ ਜਾਨਲਯ ਹਏਵ ਹਜਵਾ ਹਦਦਾ ਵ ਅਤ ਹਏੁੱ ਥ ਵ। 

ਉਵ ਪਰਾ ਏਯਨ ਹਏ ਏੀ ਜਾਨਲਯ ਨੰੂ ਪੜ ਏ ਅਰੁੱ  ਯੁੱਐਣ ਦੀ ਰੜ ਵ। 
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ੰਬਲ ੇਚੀਦੀਆਂ (Possible Complications) 
ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਏੁੱ ਟ, ਫੀਭਾਯੀ ਲ਼ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰਣ ਜਾਂ ਹਟਸ਼ ੂਦ ਏੰਭ ਨੰੂ ਟਾ ਹਫਨਾਂ ਵੀ ਠੀਏ ਵ ਜਾਂਦ 
ਵਨ। ਏੁਝ ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਾ ਅਤ ਫੰਦ ਏਯਨ ਰਈ ਯਜਯੀ ਦੀ ਰੜ  ਏਦੀ ਵ, ਅਤ ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ 
ਏੁਝ ਭਾਭੂਰੀ ਏੁੱਟਾਂ ਰਈ ਟਾਂਹਏਆਂ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਡੂੰ  ਜਾਂ ਫੁਯੀ ਤਯਾਂ ਏੁੱ ਟਣ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਲੁੱ ਡ ਜ਼ਖ਼ਭ ਵ 
ਏਦ ਵਨ। 
ਦੰਦੀ ਦ ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ: 

 ਇੁੱਏ ਫੀਭਾਯੀ ਜ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਪਰਦੀ ਵ 
 ਨਾਂ ਜਾਂ ਜੜਾਂ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ 

ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੇ ਏਿੱ ਟਣ ਨਾਰ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਮਲਿੱ ਚ ਰਾ ਰਿੱ ਣ ਦੀ ਮਜਆਦਾ ੰਬਾਲਨਾ ਵ ੰ ਦੀ ਵੈ ਮਜਨਹ ਾਂ ਏਰ: 
 ਦਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਏਾਯਨ ਏਭਜ਼ਯ ਇਹਭਊਨ ਹਟਭ 
 ਸ਼ੂਯ 
 ਯੀਹਪਯਰ ਧਭਨੀਆਂ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ (ਆਯਟੀਯੀਏਰਯਹ, ਜਾਂ ਐਯਾਫ ਯਏਰੂਸ਼ਨ) ਤਵੁਾਨੰੂ ਏੁੱਟਣ ਤੋਂ 

ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਯਫੀਜ਼ ਦੀ ਰੀ ਰਣੀ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਫਭਾਯੀ ਤੋਂ ਫਚਾ ਏਦੀ ਵ। 
 
ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ੇਏਿੱ ਟਣ ਨੰੂ ਮਏਲੇਂ ਯਮਏਆ ਜਾਲ ੇ(How to prevent animal bites) 
ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਏੁੱਟਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ: 

 ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਅਜਨਫੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਣ ਰਈ ਹਐਾ। 
 ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਬੜਏਾ ਜਾਂ ਛੜ ਨਾ। 
 ਜ ਅਜੀਫ ਜਾਂ ਵਭਰਾਲਯ ਢੰ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯ ਹਯਵਾ ਵ ਅਹਜਵ ਜਾਨਲਯ ਦ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾ । ਇ ਹਲੁੱ ਚ 

ਯਫੀਜ਼ ਵ ਏਦਾ ਵ । ਆਣ ਆ ਜਾਨਲਯ ਨੰੂ ਪੜਨ ਰਈ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ । 
 

ਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਏਦੋਂ ਏਾਰ ਏਯਨਾ ਵ ੈ(When to call the Doctor) 
ਜੰਰੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਅਤ ਅਣਜਾਣ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਯਫੀਜ਼ ਵ ਏਦਾ ਵ । ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਏ ਜੰਰੀ 
ਜਾਂ ਅਲਾਯਾ ਜਾਨਲਯ ਨੇ ਲੁੱਢ ਹਰਆ ਵ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਆਣ ਡਾਏਟਯ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ । ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਏੁੱਟਣ 
ਲਾਰੀ ਹਏ ਲੀ ਦੰਦੀ ਰਈ 24 ੰਹਟਆਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਣ ਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਹਭਰ। 

ਆਣ ੇਡਾਏਟਯ ਨੰੂ ਏਾਰ ਏਯ ਜਾਂ ਭਯਜੈਂੀ ਯੂਭ ਮਲਿੱ ਚ ਜਾ ਜੇਏਯ: 
 ਜ਼ਖ਼ਭ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਜ, ਰਾਰੀ ਜਾਂ  ਹਨੈੱਏਰਦੀ ਵ।  
 ਹਯ, 'ਹਚਵਯਾ, ਯਦਨ, ਵੁੱਥ ਜਾਂ ਯ ਤ  ਦੰਦੀ ਵ।  
 ਦੰਦੀ ਡੂੰ ੀ ਜਾਂ ਲੁੱ ਡੀ ਵ।  
 ਤੁੀਂ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਵੁੱਡੀਆਂ ਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਹੀ ਵਈ ਦਐਦ ਵ। 
 ਤੁਵਾਨੰੂ ਤਾ ਨਵੀਂ ਵ ਹਏ ਜ਼ਖ਼ਭ ਨੰੂ ਟਾਂਹਏਆਂ ਦੀ ਰੜ ਵ।  
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 ਏੁਝ ਹਭੰਟਾਂ ਫਾਅਦ ਲੀ ਐੂਨ ਲਣਾ ਫੰਦ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ। ੰਬੀਯ ਐੂਨ ਲਹਵਣ ਰਈ, 112 ਜਾਂ ਥਾਨਏ 
ਭਯਜੈਂੀ ਨੰਫਯ 'ਤ ਏਾਰ ਏਯ।  

 ਤੁਵਾਨੰੂ 5 ਾਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਟਟਨ ਦਾ ਟੀਏਾ ਨਵੀਂ ਰੁੱ ਾ ਵ।  
ਯਫੀਜ਼ ਇੁੱ ਏ ਹਫਭਾਯੀ ਵ ਜ ਰਏਾਂ ਅਤ ਏੁੁੱ ਹਤਆਂ ਨੰੂ ਭਾਯਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਹਏ ਏੁੁੱ ਤ ਜਾਂ ਹਏ ਵਯ ਜਾਨਲਯ ਨੰੂ 

ਯਫੀਜ਼ ਵ ਅਤ ਉਵ ਤੁਵਾਨੰੂ ਏੁੱ ਟਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਇਵ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਫਭਾਯੀ ਦ ਏਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇਵ ਤਾ ਵ ਹਏ 
ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਏ ਤਯਹਾਂ ਦ ਏੁੁੱ ਤ ਨੇ ਲੁੱ ਹਢਆ ਵ ਤਾਂ ਡਾਏਟਯੀ ਭਦਦ ਰਣ ਨਾਰ ਤੁਵਾਡੀ ਜਾਨ ਫਚ ਏਦੀ ਵ। ਏੁੁੱ ਤ ਨੰੂ 
ਯਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਦੁਯਹਲਲਵਾਯ ਨਾ ਏਯ ਅਤ ਨਾ ਭਾਯ।  

ਆਣ ਭਾਤਾ-ਹਤਾ ਨੰੂ ਅਹਧਆਏ ਅਤ ਦਤਾਂ ਅਤ ਵਯ ਹਏ ਨੰੂ ਮਾਦ ਏਯਾ ਹਏ ਯਫੀਜ਼ ਨੰੂ ਯਏਣ ਦਾ ਬ ਤੋਂ 
ਲਧੀਆ ਤਯੀਏਾ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ ਵ ਹਏ ਵਯ ਾਰ ਾਯ ਏੁੁੱ ਹਤਆਂ ਦਾ ਟੀਏਾਏਯਨ ਏੀਤਾ ਜਾਲ। 

 
ਮਲਸ਼ਲ ਮਵਤ ੰਥਾ 

ਏ ਿੱ ਤੇ ਦੇ ਏਿੱ ਟਣ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ 5  ਝਾਅ (5 Tips to prevent dog bites) 
ਏੁੁੱ ਤ ਤੁਵਾਡ ਬ ਤੋਂ ਚੰ ਦਤ ਵ ਏਦ ਵਨ, ਯ ਏਈ ਲਾਯ ਜਦੋਂ ਏੁੁੱ ਤ ੁੁੱ  ਜਾਂ ਡਯ ਹਲੁੱਚ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਤਾਂ 
ਲੁੱ ਢ ਏਦ ਵਨ। ਆਉ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਏੁੱਟਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀ ਅਤ ਹਵਜਤਾ ਨਾਰ ਇਏੁੱ ਠੇ ਯਹਵਣਾ 
ਹੁੱ ਐੀ। 

1. ਭੈਨੰੂ ਯੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਏਯ ਜਾਂ ਭੈਨੰੂ ਨਾ ਡਯਾ, ਐਾ ਤਯ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਾ 
ਮਯਵਾ ਜਾਂ ਫੰਮਨਹ ਆ ਵਇਆ ਵ ੰ ਦਾ ਵਾਂ । 
 ਭਨੰੂ ਯਸ਼ਾਨ ਨਾ ਏਯ ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਆਣ ਹਐਡਹਣਆਂ ਅਤ ਭਯ ਏਤੂਯ 

ਨਾਰ,ਇੁੱਏ ਏਾਯ ਹਲੁੱ ਚ, ਲਾੜ ਦ ਹੁੱ ਛ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਭੈਂ ੌਂ ਹਯਵਾ ਜਾਂ 
ਫੀਭਾਯ ਵਾਂ। 

 
2. ਜਦੋਂ ਭੈਂ  ਿੱ  ੇਜਾਂ ਡਯ ਮਲਿੱ ਚ ਵਾਂ ਤਾਂ ਭੇਯ ੇਤੋਂ ਦੂਯ ਯਵ। 

 ਜਦੋਂ ਭੈਂ ੁੁੱ  ਵਲਾਂਾ, ਭੈਂ ਆਣ ਦੰਦ ਹਦਐਾਲਾਂਾ 
 ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਡਯ ਜਾਲਾਂਾ, ਭਯੀ ੂਛ ਭਯੀਆਂ ਰੁੱ ਤਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਵਲੀ 
 ਅਤ ਭੈਂ ਬੁੱਜਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਾਂਾ। 

 
3. ਜਦੋਂ ਭੈਂ ਮਫਤਯ ੇਮਲਿੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ ੰ ਦਾ ਤ ੇਭੈਂ ਤ ਵਾਡੇ ਏਰ ਵ ੰ ਚ ਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ 

ਮਵਿੱ ਰ  ਨਾ 
 ਇੁੱਏ ਯੁੁੱ ਐ ਦ ਤਣ ਲਾਂ ਐੜਹ ਯਵ. 
 ਜ ਤੁੀਂ ਹਡੁੱ  ਜਾਂ ਦ ਵ, ਤਾਂ ਆਣ ਲ਼ਯੀਯ ਨੰੂ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯ ਅਤ  
 ਚੁੱਟਾਨ ਲਾਂ ਹਥਯ ਅਤ ਬਾਯੀ ਯਵ। 
 

Fig. 20.8 

Fig. 20.9 

Fig. 20.10 
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4. ਵਰੀ-ਵਰੀ ਅਤੇ ਚ ਿੱ -ਚਾ ਭੇਯੇ ਏਰ ਆ 
 ਭਯ ਭਾਰਏ ਜਾਂ ਤੁਵਾਡ ਭਾਤਾ-ਹਤਾ/ ਯਰਤਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱ ਛ। 
 ਭਨੰੂ ਛੂਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰ। ਭਨੰੂ ਛੂਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਭਨੰੂ 
 ਆਣਾ ਵੁੱਥ ੁੰ ਣ ਹਦ। 
 ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਭਨੰੂ ਭਾਯਦ ਵ, ਹਵਰਾਂ ਭਯੀ ਹੁੱ ਠ ਨੰੂ ਭਾਯ। 

5. ਜੇਏਯ ਏਈ ਏ ਿੱ ਤਾ ਏਿੱ ਟਦਾ ਵ ੈਤਾਂ ਤ ੀਂ ਜਰਦੀ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯ।ਜਖ਼ਭ ਨੰੂ 
ਾਫਣ ਅਤੇ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਲ ਅਤੇ ਭ ਢਰਾ ਪਟਡ ੈਂਟਯ ਦੇਐ।  
 ਆਣ ਭਾਹਆਂ ਨੰੂ ਦੁੱ ਣਾ ਮਾਦ ਯੁੱਐ ਹਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਏੁੁੱ ਤ ਨੇ ਏੁੱ ਹਟਆ ਵ। 

ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੱ  ਹਏ ਇਵ ਹਏਵੜਾ ਏੁੁੱ ਤਾ ੀ ਅਤ ਤੁੀਂ ਹਏੁੱ ਥ ੀ ਜਦੋਂ 
ਇਨੇ ਤੁਵਾਨੰੂ ਏੁੱ ਹਟਆ ੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20.11 

Fig. 20.12 
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ਾਠ - 21 
ਯਿੱ ੀ ਫਚਾਲ 

Rope Rescue 
 

 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives):  
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਤਾ ਰੁੱ ਾ- 
►  ਯੁੱੀਆ ਂਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਫਚਾਣ ਫਾਯ 
►  ਯੁੱੀਆ ਂਦੀਆਂ ਹਏਭਾਂ 
►  ਯੁੱੀਆ ਂਦੀ ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਯੁੱੀ ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਆ 
►  ੰਢਾਂ, ਅੜਚਣਾਂ ਅਤ ਭੜ (Knots, Hitches and Bends) 
►  ਯੁੱੀ ਨਾਰ ਫਚਾਅ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਉਏਯਣ 
 
ਯਿੱ ੀ ਨਾਰ ਫਚਾ (Rope Rescue) 
ਐਾ ਏਯਏ ਾਣੀ, ਐਾਈ, ਅਤ ਢਾਂਚਾਤ ਢਹਵ ਦੀ ਆਦਾ 
ਦ ਦਯਾਨ ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਦੀਆਂ ਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਯੁੱੀ ਨਾਰ 
ਫਚਾ ਦੀ ਹਲਧੀ ਵਯ ਾਯੀਆਂ ਹਲਧੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਵ ਵ। 
ਯੁੱੀ, ਧਾ, ਯਹਸ਼ਆਂ ਦਾ ਇੁੱਏ ਭੂਵ ਵ ਜ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਅਤ 
ਭਜ਼ਫੂਤ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਦੂਜ ਨਾਰ ਭਯਹੜਆ ਜਾਂ ਫੰਹਨਹ ਆ 
ਵਇਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਯੁੱੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਤਣਾਅੂਯਨ ਤਾਏਤ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ, ਇ ਰਈ ਇਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਐੁੱ ਚਣ, ਚੁੁੱ ਏਣ ਆਹਦ ਲਯ ਫਵ-ੁ
ਭੰਤਲੀ ਏੰਭਾਂ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
 
        Fig. 21.1 Rope Rescue 
ਲ਼ਫਦਾਯਥ (Terms): 
ਚਿੱ ਰਦਾ ਮਯਾ (Running End): ਜਾਂ ਲਯਹਏੰ ਡਂ - ਯੁੱ ੀ ਦਾ ਉਵ ਹਯਾ ਹਜ ਨੰੂ ਹਏਹਯਅਤਾ ਨਾਰ ੰਢ ਫੰਨਹ ਣ 
ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਐੜ੍ਾ ਮਯਾ (Bitter End): ਯੁੱ ੀ ਦ "ਚੁੱਰਦ ਹਯ" ਦਾ ਉਰਟ ਹਯਾ ਹਯਾ ਹਜ ਦੀ ੰਢ ਫੰਨਹ ਣ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਤੋਂ ਨਵੀਂ 
ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। 
ਯਿੱ ੀ ਦਾ ਲਰਾਲਾਂ (Bight): ਏਈ ਲੀ ਯੁੱ ੀ ਜ ਅਰ ਹਲੁੱ ਚ ਾਯ ਏੀਤ ਹਫਨਾਂ ਆਣ ਆ 'ਤ ਦਵਯੀ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ। 
ਰੂ (Loop): ਉਦੋਂ ਫਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਇੁੱ ਏ ਫਾਈਟ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਾਯ ਏਯਦੀ ਵ। 
ੰਢ (Knot): ਯੁੱ ੀ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਆ ਹਲੁੱ ਚ ਜੁਹੜਆ ਵਇਆ ਰੂ, ਦ ਅਹਜਵੀਆਂ ਯੁੱ ੀਆਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਦੂਜ ਜਾਂ ਹਏ ਵਯ 
ਲਤੂ ਨਾਰ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇੁੱ ਏ ੰਢ, ਬਾਲੇਂ ਲਯਤੋਂ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਵਲ, ਆਣਾ ਆਏਾਯ ਜਾਂ ਯੂ ਯੁੱ ਐਦੀ 
ਵ। 
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ਏੁਦਯਤੀ ਪਾਈਫਯ ਯੁੱੀ ਹੰਥਹਟਏ ਪਾਈਫਯ ਯੁੱੀ 

ਭੜ੍ ਜਾਂ ਅਮੜ੍ਿੱ ਏਾ (Bend or Hitch): ਯੁੱੀਆ ਂਨੰੂ ਜੜਨ ਜਾਂ ਫੰਨਹ ਣ ਦਾ ਤਯੀਏਾ, ਜਦੋਂ ਲਯਤੋਂ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਵਲ ਜਾਂ ਹਏ 
ਚੀਜ਼ ਦ ਦੁਆਰ ਰਹਟਆ ਨਾ ਵਲ ਤਾਂ ਅਹੜੁੱ ਏਾ ਆਣਾ ਯੂ ਨਵੀਂ ਯੁੱਐਦਾ। 
ਰਾਇ (Splice): ਯੁੱੀ ਦ ਦਲੇਂ ਹਹਯਆਂ ਦ ਭਯੜ ਨੰੂ ਐਏ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਫੁਣ ਏ ਫਣਾਇਆ ਹਆ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
ਏੇਯਨਭੈਂਟਰ ਯਿੱ ੀ (Kernmantle Rope): ਏਯਨਭੈਂਟਰ ਯੁੱੀ ਇੁੱ ਏ ੰਤੁਹਰਤ ਫਣਤਯ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱ ਏਹਦਸ਼ਾਲੀ 
ਨਾਈਰਨ ਏਯ ਉੱਤ ਰਾਤਾਯ ਹਪਰਾਭੈਂਟ ਰੀਟਯ ਏਲਯ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇ ਨੰੂ ਫਚਾਅ ਅਤ ਯਹਰੰ ਆਯਸ਼ਨ ਨਾਰ 
ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਤ ਰੜਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਯਿੱ ੀ ਦੀਆਂ ਮਏਭਾਂ (Types of Rope) 
 

 
 
 

Fig. 21.2 Types of Rope 

 
 
 

Fig. 21.3 Wire Rope 
ਯਿੱ ੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ (use of rope): ਯੁੱੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਹਯਲਯ ਏਯਾਹੰ, ਯਾਏ ਏਰਾਈਹਫੰ, ਯਹਰੰ ਅਤ ਫਚਾਅ 
ਏਾਯਜਾਂ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 

 

ਤਾਯ ਦੀਆ ਂਯੁੱੀਆ ਂ

Fig. 21.4 Use of Rope 
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ਯਿੱ ੀ ਨਾਰ  ਯਿੱ ਮਐਆ (Rope Safety): 

 ਯੁੱੀ 'ਤ ਤੁਯਨ ਜਾਂ ਐੜਹ ਵਣ ਤੋਂ ਫਚ। 
 ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਨਾ ੀਟ, ਹਜ਼ਆਦਾ ਾ ਯੁੱ ੀ ਨੰੂ ਏਭਜ਼ਯ ਏਯਦਾ ਵ। 
 ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਜ਼ਯੂਯੀ ਨਾ ਵਲ, ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਰੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਹਐੁੱ ਚ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਛੁੱ ਡ । 
 ਹਜੰਨੀ ਜਰਦੀ ਵ ਏ ਾਯੀਆਂ ੰਢਾਂ ਨੰੂ ਵਟਾ ।  
 ਜ ਯੁੱੀ ਦੀ ਾਈ ਦੀ ਰੜ ਵ, ਤਾਂ ਾ ਤਾਜ਼ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਲ । 
 ਫਗ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਾਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਹੁੱ ਰੀ ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਰਟਏਾ ਏ ੁਏਾ । 
 ੂਯਜ ਦੀ ਅਰਟਯਾਲਾਇਰਟ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਏਜਯ ਨਾਰ ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਏਜਯ 

ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਯੁੱਐ। 
 ਾਲਧਾਨ ਯਵ ਜਦੋਂ ਨਾਈਰਨ ਉੱਤ ਨਾਈਰਨ ਚਰਾਉਂਦ ਵ, ਨਾਈਰਨ ਦ ਉੱਯ ਨਾਈਰਨ ਹਰ ਏਦਾ ਵ 

। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਟਸ਼ਨਯੀ ਲਹਫੰ ਉੱਤ ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਹਵਰਾਉਣਾ। 
 ਹਤੁੱ ਐ ਹਏਨਾਹਯਆਂ ਨੰੂ ਡ ਏਯਨਾ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ। 
 ਯੁੱ ਨੰੂ ਰਟਣ ਅਤ ਫਗ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਾਉਣ ਲਰ ਭੜਣ, ਭਯੜਣ ਅਤ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਫਚ। 

ੰਢਾਂ, ਅੜ੍ਚਣਾਂ ਅਤੇ ਭੜ੍ (Knots, Hitches and Bends) 
ਯੁੱੀ ਦ ਫਚਾਅ ਹਲੁੱ ਚ, ੰਢਾਂ ਨੰੂ ਹਏਲੇਂ ਫੰਨਹ ਣਾ ਅਤ ਲਯਤਣਾ ਵ ਇ ਦਾ ਹਆਨ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ 
ਹਏਭਾਂ ਦੀਆਂ ੰਢਾਂ ਉਰਫਧ ਵਨ, ਯ ਇ ਬਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਠ ਲਯਣਨ ਏੀਤੀਆਂ ਈਆਂ ੰਢਾਂ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਹਥਤੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰੜਾਂ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਰਈ ਢੁਏਲੇਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ। ਇਵ ੁੱਰ ਹਧਆਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐਣ ਮ ਵ ਹਏ ਤਣਾਅ 
ਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱਡੀ ਹਣਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ੰਢਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਨ ਅਤ ਹਪਯ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰੜੀਂਦਾ ਵੁਨਯ 
ਵਾਰ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਅਪਰ ਵਣ ਨਾਰੋਂ ਇਵਨਾਂ ਹਭਆਯੀ ੰਢਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਆ ਫੰਨਹ ਣ ਦ ਮ ਵਣਾ ਹਜ਼ਆਦਾ 
ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਵ । ਜੀਲਨ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਫਚਾਅ ਏਾਯਜਾਂ ਦ ਯਸ਼ਨਾਂ ਦਯਾਨ ¼' ਫੁਣੀਆਂ ੂਤੀ ਟਾਈ ਯੁੱੀਆਂ ਤੋਂ ਰ ਏ 
½' ਏੈਂਯਨਭੈਂਟਰ ਨਾਈਰਨ ਤੁੱ ਏ ਅਏਾਯ ਯੇਂਜ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਉਵ ਰੰਫਾਈ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁਝ ਪੁੁੱ ਟ ਤੋਂ 
300 ਪੁੁੱ ਟ ਦੀ ਰੰਫਾਈ ਤੁੱ ਏ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 
ਯੁੱੀਆ ਂਅਤ ੰਢਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਯਜ਼ਾਨਾ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਏਯਣਾਂ, ਅੁੱ ਨੰੂ ਫਝਾਉਣ, ਫਚਾਅ ਏਾਯਜ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ 
ਭਡੀਏਰ ਰੀਏਸ਼ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਭਯਜੈਂੀ ਜਾਂ ਹਐਰਾਈ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱੀ ਜਾਂ ੰਢ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵ, 
ਸ਼ਾਭਰ ਾਯ ਰਏਾਂ ਦ ਹਧਆਨ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਬ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
ੰਢ ਦੀ ਚਣ ਰਈ ਵੇਠ ਮਰਐ ੇਭਾਦੰਡ ਵਨ:- 
 ਫੰਨਹ ਣ ਦੀ ਮਤਾ 

 ਹਨਯੀਐਣ ਏਯਨ ਦੀ ਮਤਾ 

 ਅਨੁਏੂਰ ਫਨਾਉਣ ਦੀ ਮਤਾ 

 ਇੁੱਏਠੇ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ 
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 ਆਐਯੀ, ੰਢ ਦੀ ਤਾਏਤ 

ਮੰਰ ਏਯਨਭੈਂਟਰ ਯਿੱ ੀ ਰਈ ੰਢਾਂ ਦੀ ਾੇਮਐਏ ਤਾਏਤ 
(Relative strengths of “Knots” for single kernmantle rope): 
ਏਈ ੰਢ ਨਵੀਂ 100%(No knot)     75-80% 
ਫਰਰਾਈਨ (Bowline)      70-75% 
ਡਫਰ ਲਯਵੈਂਡ ਭੜ( Double overhand bend)   65-70% 
ਹਯੰ ਭੜ(Ring Bend)      60-70% 
ਰੌਂ  ਹਵਚ( Clove Hitch)      60-65% 
ਲਯਵੈਂਡ( Overhand)      60-65% 
ਦ ਅੁੱਧ ਅਹੜੁੱ ਏ( Two Half Hitches)    60-70% 
ਲਯਭੂਰ( Square Knot)     43-70% 
 
ਅੰੂਠਾ ੰਢ (The Thumb Knot): 
ਅੰੂਠੇ ਦੀ ੰਢ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਯੁੱੀ ਦ ਹਯ ਹਜ ਨੰੂ ਏਯੜ ਨਵੀਂ ਭਾਯ  
ਵਨ ਅਥਾਈ ਤਯ 'ਤ ਭੁਏੰਭਰ ਏਯਨ, ਇ ਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਜਾਂ 
ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਹਏ ਫਰਾਏ ਜਾਂ ਛਟੀ ਹਯੰ ਯਾਵੀਂ  ਹਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਇੁੱਏ 
ਟਾ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । ਹਚੁੱ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਅੰੂਠੇ ਦੀ 
ੰਢ ਨੰੂ ਦਯਾਇਆ ਹਆ ਵ। 
 
ਯੀਪ ੰਢ (The Reef Knot):  

ਯੀਪ ਨ ਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦ ਫਯਾਫਯ ਜਾਂ ਰਬ ਫਯਾਫਯ ਯ ਦ ਦ 
ਯੁੱਆ ਂ ਨੰੂ ਜੜਨ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਹਚੁੱ ਤਯ  ਹਲੁੱ ਚ ਇਵ 
ਦਯਾਇਆ ਹਆ ਵ  

ਰੈਨੀ ਅਤੇ ਚਯ ੰਢ (Granny and Thief Knot): 
ਰਨੀ ਅਤ ਚਯ ੰਢਾਂ ਇੁੱਏ ਯੀਪ ੰਢ ਲਾਂ ਹਦਐਾਈ ਹਦੰਦੀਆਂ ਵਨ ਯ ਇਵਨਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏਈ ਲੀ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਵੀਂ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਜਦੋਂ ਦਨਾਂ ਯੁੱੀਆ ਂ 'ਤ ਇੁੱਏ ਦਫਾਅ 
ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਉਵ ਹਪਰ ਏਦ ਵਨ । ਹਚੁੱ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਇਵ ੰਢ ਦਯਾ 
 ਵਨ: 
ਸ਼ੀਟ ਭੜ੍ (The Sheet Bend): 
ਸ਼ੀਟ ਭੜ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਅਭਾਨ ਆਏਾਯ ਦੀ ਆਂ ਦ ਯੁੱੀਆਂ ਨੰੂ ਜੜਨ ਰਈ 
ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਚੁੱ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਾਇਆ ਹਆ ਵ 
 

Fig. 21.5 The Thumb Knot 

Fig. 21.6 The reef knot 

Fig. 21.7 Granny and Theif Knot 

Fig. 21.8 The Sheet Bend 
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ਡਫਰ ਸ਼ੀਟ ਭੜ੍ (The Double Sheet Bend):         
ਡਫਰ ਸ਼ੀਟ ਭੜ ਨੰੂ ਹੰਰ ਸ਼ੀਟ ਭੜ ਦ ਭਾਨ ਉਦਸ਼ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਯ ਇਨੰੂ ਲਾ ਏਯਨਾ ਆਾਨ 
ਵ। ਇਵ ਯੁੱੀ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਅਜੀਫ ਢੰ ਨਾਰ ਯੁੱਐੀ ਹਯੰ ਨਾਰ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇਰਈ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡਾ ਰੂ 
ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ੰਢ ਨੰੂ ਲਧਯ ਵੁੰ ਚਮ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਰ ਭੜ ਅਤ ਦ ਅੁੱਧ 
ਅਹੜੁੱ ਏ ਜਾਂ ਭਛਯ ਦ ਭੜ ਲਾਂ ਜਾਭ ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ। ਇਵ ਵਠਾਂ ਹਚੁੱ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਾਇਆ ਹਆ ਵ: 

 
Fig. 21.9 The double sheet bend 

ਮਟੰਫਯ ਮਵਚ (The Timber Hitch): 
ਜਦੋਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਰ  ਲਯ ਬਾਯ ਨੰੂ ਹਐੁੱ ਚਣ ਰਈ ਯੁੱੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਤਾਂ ਹਟੰਫਯ ਹਵਚ ਇੁੱਏ ਉਮੀ ੰਢ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ। ਯੁੱੀ 'ਤ ਹਜੰਨਾ ਬਾਯਾ ਹਐੁੱ ਹਚਆ ਜਾਲਾ, ਨੀ ਵੀ ੰਢ ਦੀ 
ਏੜ ਲੁੱ ਧ ਜਾਲੀ, ਯ ਇਵ ਜਾਭ ਨਵੀਂ ਵਲੀ ਅਤ ਆਾਨੀ 
ਨਾਰ ਲਾ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। ਇ ੰਢ ਨੰੂ ਹਚੁੱ ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ 
ਦਯਾਇਆ ਹਆ ਵ । 
ਦ ਅਿੱ ਧ ੇਮਵਚ ਨਾਰ ਰ ਭੜ੍ (Round turn with two half-hitches):  
ਇ ਹਲਧੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਯ-ਜੀਲਨ ਹਥਤੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜੁੱ ਥ ਇੁੱਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ, ਤਜ਼, 
ਯ-ਹਰ ਅਟਚਭੈਂਟ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ । 

 
             ਰ ਭੜ੍     ਇਿੱ ਏ ਅਿੱ ਧਾ ਅਮੜ੍ਿੱ ਏਾ 

 
ਦੂਜਾ ਅਿੱ ਧਾ ਅਮੜ੍ਿੱ ਏਾ 

Fig. 21.10 Round turn with two half-hitches 
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ਇਿੱ ਏ ਮੇਭਾਈਟ ਮਪਮਨਸ਼ ਦ ੇਨਾਰ ਫਾਊਮਰਨ (Bowline with a Yosemite Finish):  
ਇਦੀ ਅਨੁਏਰੂਤਾ, ਹਨਯੀਐਣ ਦੀ ਐ ਅਤ ਰਡ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਏਜੁੁੱ ਟ ਵਣ ਦੀ ਮਤਾ ਦ ਏਾਯਨ ਲਯਹਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਵ। ਫਰਾਈਨ ਨੰੂ ਮਭਾਈਟ ਹਪਹਨਸ਼ ਜਾਂ ਡਫਰ ਲਯਵੈਂਡ ਨਾਰ ਫਏਅੁੱ  ਏੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਰੰਫੀ ੂਛ 
ਲਾਰੀ ਫਾਊਹਰਨ ਨੰੂ ਫਏਅੁੱ  ੰਢ ਦੀ ਰੜ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਫਾਊਹਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
ਮਭਾਈਟ ਹਪਹਨਸ਼ ਫਾਊਹਰਨ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯਨ ਦਾ ਇੁੱਏ ਆਾਨ ਤਯੀਏਾ ਵ ਜ ਇੁੱਏ ਡਫਰ ਲਯਵੈਂਡ ਨਾਰੋਂ ੁੱ ਟ ਬਾਯੀ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਜ਼ਯੂਯੀ ਤਯ 'ਤ, ੂਛ ਨੰੂ ੰਢ ਯਾਵੀਂ ਦੁਫਾਯਾ ਫੁਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਐੜਹ ਹਯ ਦ ਭਾਨਾਂਤਯ 
ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

 
Fig. 21.11 Bowline with a Yosemite Finish 

ਮਪਯ ਅਿੱ ਠ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ (Figure-Eight Follow Through): 
ਡਫਰ ਹਚੁੱ ਤਯ 8 ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਇੁੱਏ ਏਂਯ ਜਾਂ ਵਾਯਨੈੈੱ ਨੰੂ ਯੁੱੀ ਨਾਰ ਜੜਨ ਰਈ ਇੁੱਏ ਰੂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਆਐਯੀ 
ੰਢ ਲਜੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਆਭ ਤਯ 'ਤ, ਡਫਰ ਹਪਯ 8 ਫੰਨਹ ਣ, ਹਨਯੀਐਣ ਏਯਨ ਅਤ ਐਰਹਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਆਾਨ 
ੰਢ ਵ। ਇਵ ਇਏੁੱਰ ਹਲਅਏਤੀ ਦੁਫਾਯਾ ਟਾਈ-ਇਨ ਏਯਨ ਰਈ ਹਾਯਸ਼ ਏੀਤੀਆਂ ਦ ਟਾਈ-ਇਨ ੰਢਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ 
ਵ। ਇਦੀ ਲਯਤੋਂ ਯਰ ਯੁੱੀ ਦ ਚੁੱਰ ਯਵ ਹਯ ਨੰੂ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਤਾਂ ਜ ਹਲਅਏਤੀ ਯੁੱੀ ਦ 
ਹਯ ਤੋਂ ਨਾ ਹਐਏ। 

 
Fig. 21.12 Figure 8 Knot 

ਹਪਯ ਟ ੁੱਠ (In line figure knot) 
ਇੁੱਏ ਹਭਡਰਾਈਨ ਅਟਚਭੈਂਟ ੁਆਇੰਟ ਹਜਦੀ ਲਯਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਣਾਰੀਆਂ ਅਤ ਜੀਲਨ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾ 
ਏਦੀ ਵ ਜਾਂ ਅਹਜਵੀ ਏਈ ਲੀ ਥਾਂ ਹਜੁੱ ਥ ਹਭਡਰਾਈਨ ਰ  ਉਮੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। 



 

 

 203 

 
Fig. 21.13 eight knot 

ਲੈਮਫੰ ਨਾਰ ਚੇਨ ਮਰਾਈ (Chain Stitch with Webbing): 
ਇਵ ਲਹਫੰ ਨੰੂ ਟਯ ਏਯਨ ਦਾ ਤਯਜੀਵੀ ਤਯੀਏਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਲਯਵੈਂਡ ਹਰੁੱ  ੰਢ ਨਾਰ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ ਹਰੁੱ  ੰਢ ਦੀ 
ਅੁੱਐ ਯਾਵੀਂ ਲਾ ਹਰਾਈ ਏਯ। ਵਯ ਇੁੱਏ ਨੰੂ ਰੂ ਨਾਰ ਦੁਵਯਾ। 
ਇੁੱਏ ਅਹੜੁੱ ਏਾ ਆਏਾਯ ਨੰੂ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਆਣ ਅੰਦਯ ਏੁਝ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਦਾ ਵ, ਜਏਯ ਏੇਂਦਯ ਤੁੱ ਤ ਨੰੂ ਵਟਾ ਹਦੁੱ ਤਾ 
ਜਾਲ, ਤਾਂ ਅਹੜੁੱ ਏਾ ਲੁੱ ਐ ਵ ਜਾਲਾ। (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਰਹਏ ਅਤ ਏਰਲ ਹਵਚ ਹਏ ਵਯ ਯੁੱੀ ਜਾਂ ਲਤ ੂਦ ਦੁਆਰ ਫੰਨਹੇ  
ਵ ਵੁੰ ਦ ਵਨ) 

 
Fig. 21.14 Chain stitch with webbing 

ਰਮਏ ਮਵਚ (Prusik Hitch) 
ਯੂਹਏ ਹਵਚ ਜਾਂ ੂਹਏ ਹਵਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਨਹ ੀ ਵਈ 8 ਹਭਰੀਭੀਟਯ ਏਯੀ ਏਯਡ ਤੋਂ ਫਣੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਫਚਾਅ ਏਯਨ 
ਲਾਹਰਆ ਂ ਨੰੂ ਹਯਪ ਹਤੰਨ ਯ ੂਹਏ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਹਤੰਨ ਯ ੂਹਏ ਹਵਚ 600lbs ਤੁੱ ਏ ਦ 
ਫਚਾਅ ਰਡ ਰਈ ਵ। 

 
Fig. 21.15 Prusik Hitch 
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ਏਰਲ ਮਵਚ (Clove hitch) 
ਯੁੱੀ ਦ ਹਯ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਫੰਨਹ ਣਾ ਰਾਬਦਾਇਏ ਵ ਤਾਂ ਜ ਇਵ ਤੁਵਾਡੀ ਵੁੰ ਚ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਨਾ ਆਲ ਅਤ ਹਪਯ ਲੀ 
ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਹਲਲਹਥਤ ਵਲ, ਨਾਰ ਵੀ ਇਵ ਰਟਣ ਅਤ ਪਯ ਏਯਨ ਰਈ ਇੁੱਏ ਚੰੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ 
ਏਰਲ ਹਵਚ ਨੰੂ ਹਐਏਣ ਅਤ ਐਰਹਣ ਰਈ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਵ ਟਾਈ-ਆਪ ਜਾਂ ਏਂਯ ੰਢ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤ ਨਵੀਂ 
ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਚੁੱ ਤਯ 8 ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਾਇਆ ਹਆ ਵ । 

 
Fig. 21.16  Clove hitch 

ਭੜ੍ (Bends) 
ਲਯਭੂਰ ਭੜ੍ (Square Bend): 
ਇਵ ਭੜ ਦ ਤਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਭੁੁੱ ਐ ਤਯ 'ਤ ਯ-ਜੀਲਨੰਤ ਹਥਤੀਆਂ ਰਈ ਲਯਹਤਆ 
ਜਾਂਦਾ ਵ ਜਦੋਂ ਹਏ ਇਹਤਵਾਏ ਤਯ 'ਤ ਇਨੰੂ ੰਢ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, । 

 
Fig. 21.17 Square Bend 

ਭੜ੍ ਦ ਆਯਾ ਲਯਵੈਂਡ ਦੀ ਾਰਣਾ (Overhand Follow through bend) 
ਇੁੱਏ "ਦੜਾਏ"(Runner) ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਦ ਲਹਫੰ ਹਯ ਇਏੁੱ ਠੇ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਇੁੱਏ ਭਰਟੀਆੁਇੰਟ ਏਂਯ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ 
ਫੰਨਹ ਦਾ ਵ। ਹਟਊਫੁਰਯ ਲਹਫੰ ਹਤਰਏਣ ਲਾਰੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਇ ਰਈ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਵੁੱਥ ਦੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂ 2 ਇੰਚ ੂਛ ਛੁੱਡਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਅਤ ਨਾਰ ਵੀ, ਹਤਰਏਣ ਭੁੱਯੀ ਦ ਏਾਯਨ ਇ ਫੈਂਡ ਨੰੂ ਡਰਹੰ ਅਤ ਹਥਯ ਏਯਨਾ ਫਵੁਤ 
ਭਵੁੱਤਲਯੂਨ ਵ। 

 
Fig. 21.18 Overhand follow through bend 
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ਦਵਯਾ ਲਯਵੈਂਡ ਭੜ੍ (Double Overhand Bend) 
ਇਵ ਭੜ ਦ ਯੁੱੀਆ ਂ ਨੰੂ ਆ ਹਲੁੱ ਚ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਪਾਇਯ ਯਹਲ ਰਈ, ਇਵ ਭੁੁੱ ਐ ਤਯ ‘ਤ 
ੂਹਏ ਰੂ ਰਈ ਵ। ਇਦੀ ਲਯਤੋਂ ਉੱਚੀ / ਨੀਲੀਂ ਦੂਯੀ ਲਾਰੀਆ ਂਭੁੱਯੀਆਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਫੰਨਹ ਣ ਰਈ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ 
ਏਦੀ ਵ। ਇਵ ਹੰਰ ਹਲਅਏਤੀ ਰਡ ਨਾਰ ਲਯਤਣ ਰਈ ਤਯਜੀਵੀ ਵ। ਭੜ ਦ ਨਾਰ ਤੰ ਚਾਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਇੁੱਏ 
ਲਾਯ ਰਡ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਨੰੂ ਐਰਹਣਾ ਫਵੁਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਜਏਯ ਡਫਰ ਲਯਵੈਂਡ ਫੈਂਡ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਫਚਾਅ ਰਡ ਰਈ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਇੁੱਏ ਰਹਏ ਫਾਈ ਾ ਦੀ ਹਾਯਸ਼ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਨਵੀਂ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਵ 
ਇੁੱਏ ਫਚਾਅ ਰਡ ਨਾਰ ੈੱਟ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਇ ਭੜ ਨੰੂ ਯੁੱੀ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏੁੱਟਣ ਦੀ ਰੜ ਵ ਏਦੀ ਵ। 

 
Fig. 21.19 Double overhand bend 

ਡਫਰ ਫੇਏਟੇ ਭੜ੍ (Double Becket Bend): 
ਇਵ ਦ ਅਭਾਨ ਹਲਆ ਲਾਰੀ ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਇਏੁੱ ਠੇ ਜੜਨ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਫਚਾਅ ਰਡ ਨਾਰ ਤਰਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਫੰਨਹ ਣਾ, ਹਨਯੀਐਣ ਏਯਨਾ ਅਤ ਐਰਹਣਾ ਆਾਨ ਵ। ਵਯ ਏਈ ਡਫਰ ਫਏਟ ਭੜ ਦ ਦ ੂਛਾਂ 'ਤ  ਨਾਰ ਡਫਰ 
ਲਯਵੈਂਡ ਦਾ ਫਏਅੁੱ  ਰਣਾ ਚਾਵਾ । ਵਯ ਲੀ ਨ ਟ ਅਤ ਏੜ ਵਨ ਜ ਤੁੀਂ ਹੁੱ ਐ ਏਦ ਵ ਅਤ ਆਣੀ ਰੜ 
ਅਨੁਾਯ ਲਯਤ ਏਦ ਵ ਅਤ ਰੜਲੰਦ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਫਚਾ ਏਦ ਵ 
 

 
Fig. 21.20 Double becket bend 

ਯਿੱ ੀ ਯੈਮਏਊ ਉਏਯਣ (Rope Rescue Equipments) 
ਏਾਯਮਫਨੀਅਯ (Carabineer) 

 
 Fig. 21.21 Carabineer 
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ਮਡੇਂਡਯ (Descender)  

 
  
 

ਅੇਂਡਯ (Ascender)  
 
 
  
 
 
 

ੀਟ ਵਾਯਨੈੈੱ (Seat Harness) 
 
 
 
 
 

 
ੂਯ ੇਯੀਯ ਦੀ ਵਾਯਨੈੈੱ  
(Full Body Harness) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਮਭਟੇਨ (Mittens)  
 
 
 
 

Fig. 21.22 Descender 

Fig. 21.23 Ascender 

Fig. 21.24 Seat Harness 

Fig. 21.25 Full body harness 

Fig. 21.26 Mittens 
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ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਦੂਯ ਦਯਾੜ ਲਾਤਾਲਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ਮਾਤਯਾ ਏਯ ਯਵ ਵ ਤਾਂ ਫੁਹਨਆਦੀ ਐਜ ਅਤ ਫਚਾਅ ਹਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਵਲ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਦ ਹਏ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਏਾਯਲਾਈ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਹਏਲੇਂ ਚਰਾਉਣਾ ਵ 
ਤਾਂ ਏੀਭਤੀ ਭਾਂ ਫਯਫਾਦ ਵ ਏਦਾ ਵ । ਫਚਾਅ ਏਯਨ ਦ ਆਭ ਹਧਾਂਤ ਇੁੱਏ ਹਜਵ ਵਨ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21.27 Types of Knots  
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ਾਠ - 22 
ਅਿੱ  ਤ  ਯਿੱ ਮਐਆ 

Fire Safety 
 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤ ੀਂ ਇਵ ਜਾਣ ਏੇ: - 

► ਅੁੱ ਏੀ ਵ? 
► ਅੁੱ ਦਾ ਹਤਏਣ 
► ਜਰਣ ਦ ੜਾਅ (stages) 
► ਅੁੱ ਦ ਪਰਣ ਦ ਢੰ 
► ਅੁੱ ਦਾ ਲਯੀਏਯਨ  (classification) 
► ਅੁੱ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਏਾਫੂ ਾਉਣਾ 
► ਅੁੱ ਰਣ ਦ ਭਾਭਰ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ  

 
ਅਿੱ  ਏੀ ਵ ੈ(What is fire)? 
ਅੁੱ ਯਾਇਣਏ ਰਤੀਹਏਰਆਲਾਂ ਦੀ ਇੁੱਏ ਰੜੀ ਵ ਜ ਫਾਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਜਭਾ ਏੀਤੀ ਊਯਜਾ ਨੰੂ ਯਭੀ ਅਤ ਯਲ਼ਨੀ (ਰਟਾਂ) 
ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਛੁੱ ਡਦੀ ਵ। 

ਇਵ ਫਾਰਣ, ਯਭੀ ਅਤ ਆਏੀਜਨ ਹਲੁੱ ਚ ਇਏ ਹਏਭ ਦੀ ਰੜੀਲਾਯ ਯਾਇਣਏ ਰਤੀਹਏਰਆ ਵ ਜ ਯਭੀ 
ਅਤ ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਦਾ ਵਣ ਨਾਰ ਲਾਯਦੀ ਵ। 
 

ਅਿੱ  ਮਤਏਣ (Fire Traingle) 

 
 

Fig. 22.1 Fire traingle 
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ਜਰਣ ਦ ੇੜ੍ਾਅ (stages) 
ਜਰਣ ਦ ਹਤੰਨ ਰਤੀਸ਼ੀਰ ੜਾਅ ਵਨ:  
ਸ਼ ਯੂਆਤੀ ੜ੍ਾਅ: 

 ਆਏੀਜਨ ਬਯੂਯ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
 ਤਾਭਾਨ ਉੱਚ ਹਐਯ ਤੁੱ ਏ ਨਵੀਂ ਫਹਣਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
 ਾਵ ਰਣਾ ਐਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
 ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਦ ਾਧਨ: 
 ਅੁੱ ਤ ਹਨੈੱਚ ਲੁੱ ਰ ਹੁੱ ਧਾ ਾਣੀ ਾ। 
 ਵਲਾਦਾਯੀ (Ventilation) ਏਈ ਭੁੱ ਹਆ ਨਵੀਂ ਵ। 

 
ਭ ਫ਼ਤ ਜਰਣ ੜ੍ਾਅ (Free Burning Stage): 

 ਅੁੱ ਹਲਚ ਹਜ਼ਆਦਾ ਫਾਰਣ ਰੁੱ ਹਆ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  
 ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਰਾਈ ਐਤਭ ਵ ਯਵੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
 ਉਯੀ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਭੀ ਇਏੁੱਠੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
 ਐਾ ਾਵ ਰਣਾ: ਭੂੰ ਵ ਫਨੰਣ ਜਾਂ ਢਏਣ (Mask) ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ  

 
ਧ ੰ ਧਰਾ ੜ੍ਾਅ (Smouldering Phase):  

 ਆਏਲ਼ੀਜਨ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਅੁੱ ਦੀ ਭੰ ਦ ਫਯਾਫਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ। 
 ਾਯੀ ਇਭਾਯਤ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਫਵੁਤ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਵ।  
 ਆਭ ਾਵ ਰਣਾ ੰਬਲ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ। 
 ਆਏੀਜਨ ਦੀ ਏਭੀ ਏਾਯਨ ਧਭਾਏਾ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
 ਅਹੁੱ ਧ ਢੰ ਨਾਰ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣਾ । 

 
 
ਯਭੀ ਦ ੇਪੈਰਣ ਦ ੇਤਯੀਏੇ (Modes of Spread of Heat): 
ੰਚਾਰਨ (Conduction): ਬਾਲ ਯਭੀ ਦਾ ਇਏ ਠ  ਦਾਯਥ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾ ਤ ਜਾਣਾ: ਇਵ ਏਲਰ ਠ  ਦਾਯਥਾਂ 
ਬਾਲ ਧਾਤ ੂਲਤੂਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
ੰਚਾਰਨ (Convection): ਬਾਲ ਯਭੀ ਦਾ ਤਯਰ ਜਾਂ  ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਾ ਤ ਜਾਣਾ: ਇਵ ਤਯਰ ਅਤ ਾਂ ਦਲਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
ਯੇਡੀਸ਼ਨ (Radiation): ਇਵ ਨਾ ਤਾਂ conduction ਵ ਨਾ ਵੀ convection ਵ। ਇਵ ਯਭ ਲਤ ੂਤੋਂ ਹਨਏਰਣ 
ਲਾਰੀਆ ਂਯਭ ਹਏਯਨਾਂ ਵਨ। 
 

Fig. 22.2  Starting Stage 

Fig. 22.3 Free Burning Stage   

Fig. 22.4 Smouldering Phase   
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ਅਿੱ  ਦਾ ਲਯੀਏਯਨ (Classification of Fire): 
ਲ਼ਰੇਣੀ '' (Class A): 
ਠ  ਏਾਯਫਨੇਸ਼ੀਅ ਦਾਯਥ (ਹਜਨਾਂ ਦਾਯਥਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਾਯਫਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ) ਹਜਲੇਂ ਹਏ  ਯਟੀ 
ਰਟਣ ਲਾਰਾ ਏਾਜ, ਫਯੀ ਫਣਾਉਣ ਲਾਰੀ ਯੁੱ ੀ, ਏਰਾ, ਏੁੱੜਾ ਆਹਦ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ। 
 
ਲ਼ਰੇਣੀ "ਫੀ" (Class B): 
 ਤਯਰ ਅੁੱ: ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਤਯਰ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਟਯਰ, ਹਭੁੱ ਟੀ ਦਾ ਤਰ, ਲ਼ਯਾਫ, ਦਾ ਾਪ ਏਯਨ 
ਲਾਰਾ ਤਰ ਆਹਦ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ। 
 
ਲ਼ਰੇਣੀ "ੀ" (Class C): 
 ਦੀ ਅੁੱ- LPG ਹਰੰਡਯ, ਵਾਈਡਰਜਨ, ੀਟਰੀਨ ਆਹਦ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ,  ਦਾ 
ਯਲ਼ਾਇਨ, ਯੰਦਾਯ ਭਚਨ ਲਾਰੀ  ਆਹਦ ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ। 
 
ਲ਼ਰੇਣੀ "ਡੀ" (Class D): 
ਧਾਤ ੂਦੀ ਅੁੱ - ਡੀਅਭ, ਭਨੀਸ਼ੀਅਭ, ਰੂਭੀਨੀਅਭ ਆਹਦ ਧਾਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ। 
 
ਲ਼ਰੇਣੀ "ਈ" (Class E): 
ਹਏ ਲੀ ਸ਼ਰਣੀ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ , ਫੀ, ੀ ਜਾਂ ਡੀ) ਦੀ ਅੁੱ ਜਦੋਂ ਹਫਜਰੀ ਰਾਈ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ, ਤਾਂ ਲਾਧੂ ਦਐਬਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
 
ਅਿੱ  ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤੇ ਏਾਫੂ ਏਯਨਾ (Prevention & Control of Fire)  
ਅਿੱ  ਦੀ ਯਏਥਾਭ (Fire Prevention): 

 ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਹਐਰਾਈ (Training) 
 ਫਰਣਮ ਚੀਜਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਤੋਂ ਲੁੱ ਐ ਏਯਨਾ। 
 ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦੀ ਰੁਫਯੀਏਸ਼ਨ ਅਤ ਯੁੱ ਐ-ਯਐਾਅ 
 ਅੁੱ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਫਾਯ ਹਨਮਭਤ ਜਾਂਚ ਅਤ ਅਹਬਆ (Drill) 
  ਏੰਭ ਨੰੂ ਫਯੀਏੀ ਅਤ ਹਧਆਨ ਨਾਰ ਏਯਨਾ (Standard Work Practices) 

ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਦੇ ਮਨਮਭ (Principles of Fire Extinction) 
ਠੰਡਏ (Cooling): ਜਰਣਲ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ / ਅੁੱ ਦ ਐਤਯ ਹਲੁੱਚੋਂ ਯਭੀ ਨੰੂ ਵਟਾਉਣਾ। 
ਬ ਿੱ ਐਭਯੀ (Starvation): ਅੁੱ ਦ ਐਤਯ ਤੋਂ ਜਰਣ ਲਾਰੀ ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਵਟਾਉਣਾ। 
ੰਧਰਾ ਏਯਨਾ (Smothering): ਅੁੱ ਲਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਆਏੀਜਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਟਾਉਣਾ। 
ਏੂਮਰੰ (Cooling): 

 ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਦ ਾਧਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਠੰਡਏ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

Fig. 22.5 Classification of Fire   
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 ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਮੰਤਯ ਅੁੱ ਤੋਂ ਯਭੀ ਨੰੂ ਐਣ ਦ ਹਧਾਂਤ ਤ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ। 
 ਇ ਦਾ ਤਾਭਾਨ ਲਧ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਇਵ ਲਾਸ਼ ਅਲਥਾ ਹਲੁੱ ਚ ਫਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਇਵ ਨਲ਼ਟ (decompose) ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਰਈ ਾਣੀ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਠੰਡਏ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਚੀਜ ਵ। 

ਾਣੀ ਮਏਉਂ (Why water)? 
 ਆਾਨੀ ਨਾਰ ਉਰਫਧ ਵ। 
 ਵਯ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਾਧਨਾਂ ਨਾਰੋਂ ਤਾ ਵ। 
 ਲਾਸ਼ੀਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਇਵ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਰਦਾ ਵ ਅਤ ਅੁੱ ਦ ਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏੀਜਨ ਨੰੂ ਵਟਾ ਹਦੰਦਾ 

ਵ। 
ਬ ਿੱ ਐਭਯੀ (Starvation): 

 ਜਰਣੀਰ ਭੁੱਯੀ ਦ ਆ ਾ ਤੋਂ ਅੁੱ ਨੰੂ ਵਟਾ। 
 ਅੁੱ ਦ  ਆ ਾ ਤੋਂ ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਵਟਾ। 

ੰਧਰਾ ਏਯਨਾ (Smothering): 
ਜ ਜਰਣ ਲਾਰੀ ਭੁੱਯੀ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਇਰਾਏ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦੀ ਆਏੀਜਨ ਨੰੂ ਏਾੀ ੁੱ ਟ ਏਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਲ ਤਾਂ 
ਅੁੱ ਫੰਦ ਵ ਜਾਲੀ। 
ਾਧਨ – ਝੁੱ , CO2, DCP (ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਹਰੰਡਯ), ਯਤ, ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਆਹਦ। 
 
ਰਾਇਭਯੀ ਅਿੱ  ਫ ਝਾਊ ਮੰਤਯ (Primary Fire Fighting Appliances):  
ਅੁੱ ਦ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ੜਾਅ ਹਲੁੱ ਚ ਜਏਯ ਇਵ ਉਏਯਣ ਤੁਯੰਤ ਅਤ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਢੰ ਨਾਰ ਲਯਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਵੁਤ 
ਏੀਭਤੀ ਵ ਏਦ ਵਨ ।  

1. ਅੁੱ ਫੁਝਾਊ ਫਾਰਟੀ । 
2. ਪਾਇਯ ਫੀਟਯ - ਰੰਫ ਐੁਯ ਲਯ ਜਾਯ ਜ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਈ ਵੁੰ ਦ ਵਨ । 
3. ਯਾਇਣਏ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯ । 
4. ਵਜ਼ ਯੀਰ । 

 
ਅਿੱ  ਫ ਝਾਊ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀਆ ਂਮਏਭਾਂ (Types of Extinguieshers): 

1. ਾਣੀ ਦੀ ਹਏਭ ਲਾਰ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯ ।  
2. ਪਭ ਦੀ ਹਏਭ ਲਾਰ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯ । 
3. CO2 ਨਾਰ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਹਰੰਡਯ ।  
4. ਡੀੀੀ ਨਾਰ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਹਰੰਡਯ ।  
5. ਹਛੜਏਨ ਲਾਰਾ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਹਰੰਡਯ (Automatic Modular Fire Extinguisher) 

Fig. 22.6  Types of Fire Extinguishers   
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1.  ਾਣੀ ਦੀ ਮਏਭ ਲਾਰੇ ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਲਾਰੇ ਮੰਤਯ (Water Type Fire Extinguisher): 
 ਧਾਯਨ ਅੁੱ ਲਾਰ ਦਾਯਥ ਹਜਲੇਂ ਰੁੱ ਏੜ, ਏੜਾ, ਏਾਜ, ਯਫੜ ਆਹਦ ਰਈ ਬ ਤੋਂ 

ਲਹਧਆ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਮੰਤਯ।  
 ਤਰ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ 'ਤ ਨਵੀਂ ਲਯਹਤਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ। 
 ਾਣੀ ਤੁਯੰਤ ਏੂਹਰੰ ਅਤ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਰਬਾਲ ਦੁਆਯਾ ਅੁੱ ਨੰੂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਫੁਝਾ 

ਹਦੰਦਾ ਵ। 
ਲਯਤੋਂ (Uses): 

 ਲਯਤੋਂ: 'A' ਏਰਾ ਪਾਇਯ 'ਤ: ਇ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹੁੱ ਧੀ। 
 ਭਯੁੱਥਾ (Capacity):  9 ਰੀਟਯ। 
 ਲਯਹਤਆ ਯਾਇਣਏ: Nil (ਏਈ ਲੀ ਯਲ਼ਾਇਹਨਏ ਨਵੀਂ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ) । 
 ਭੁੁੱ ਐ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਹਧਅਭ: ਾਣੀ। 
 ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰਾ ਦਾਯਥ CO2 । 
 ਹਧਾਂਤ: ਏੂਹਰੰ (ਠੰਡਾ ਏਯਨਾ) ।  

 
2.  ਪਭ ਦੀ ਮਏਭ ਲਾਰੇ ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਲਾਰੇ ਮੰਤਯ: 

 
 ਪਰਣ ਲਾਰੀ ਅੁੱ ਰਈ ਪਭ ਇੁੱ ਏ ਸ਼ਏਤੀਸ਼ਾਰੀ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜੰਟ ਵ ਬਾਲ ਅੁੱ 

ਏੰਟਯਰ ਏਯਨ ਲਾਰਾ ਜੰਟ ਵ।  
 ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਟਯਰ, ਤਰ, ਨੈਪਥਾ, ੇਂਟ, ਲ਼ਯਾਫ ਅਤ ਰਨ ਲਾਰ 

ਦਾਯਥਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਉਮੀ ਵ। 
 ਫਰਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤ ਝੁੱ ਦੀ ਇੁੱਏ ਭਟੀ ਯਤ ਫਣਾਉਂਦੀ ਵ।  

ਲਯਤੋਂ (Uses): 
 ਲਯਤੋਂ: "ਫੀ" ਏਰਾ ਦੀ ਅੁੱ 'ਤ।  
 ਇ ਨੰੂ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਹਥਤੀ: ਹੁੱ ਧਾ । 
 ਭਯੁੱਥਾ: 9 ਰੀਟਯ। 
 ਲਯਹਤਆ ਯਾਇਣਏ: ਪਰਯ ਯਾਇਣਏ ਯਪਏਟੈਂਟ (Fluoro Chemical 

Surfactants)।  
 ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਭਾਹਧਅਭ: ਝੁੱ। 

ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰਾ ਜੰਟ: CO2  ਏਾਯਟਰੀਜ । 
 ਅੂਰ: Smothering। 

3. ਏਾਯਫਨ ਡਾਈਆਏਾਈਡ ਨਾਰ ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਮਰੰਡਯ (CO2 Fire 
Extinguisher) 

Fig. 22.9  CO2 Fire Extinguisher 

Fig. 22.7  Water Type  Fire 
Extinguishers 

Fig. 22.8  Foam Type  Fire 
Extinguishers 
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CO2  ਦੀ ਤਜ਼ ਅਤ ਏੁਸ਼ਰ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਦਾ ੁਣ ਇ ਨੰੂ ਅੁੱ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠਣ ਰਈ ਆਦਯਸ਼ ਫਣਾਉਂਦੀ 
ਵ।  
ਫੀ, ੀ ਏਰਾ ਦੀ ਅੁੱ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਰਈ ਉਮੀ। 
CO2, ਆਏੀਜਨ ਅਤ ਠੰਢਾ ਰਬਾਲ ਾਯਣੀ ਨੰੂ ਟਾ ਏ ਹਏੰਟਾਂ ਦ ਅੰਦਯ ਆਧੁਹਨਏ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਅੁੱ 
ਫੁਝਾਉਣ ਰਈ ਉਮੁਏਤ ਵ। 

ਲਯਤੋਂ (Uses): 
 , ਫੀ ਅਤ ੀ ਏਰਾ ਦੀ ਅੁੱ 'ਤ ਲਯਤੋਂ। 
 ਯਹਟੰ ਹਥਤੀ: ਹੁੱ ਧਾ। 
 ਭਯੁੱਥਾ: 1 ਹਏਰ ਤੋਂ 6 ਹਏਰਰਾਭ। 
 ਲਯਹਤਆ ਯਾਇਣਏ: C02 । 
 ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਭਾਹਧਅਭ: C02। 
 ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰਾ ਜੰਟ: ਆਣ ਆ CO2 ।  
 ਹਧਾਂਤ: Smothering ਅਤ ਥੜਹਾ ਠੰਢਾ ਏਯਨਾ । 

 
4. DCP (ਡਯਾਈ ਏੈਭੀਏਰ ਾਊਡਯ) ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਲਾਰਾ  

 ਫੀ, ੀ ਏਰਾ ਦੀ ਅਤ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ 'ਤ ਫਵੁਤ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ। 
 ਾਊਡਯ ਆਧਾਹਯਤ ਫੁਝਾਊ ਮੰਤਯ ਵਲਾ ਦ ਹਲਥਾਨ ਦੁਆਯਾ ਅੁੱ ਨੰੂ ੁੱ ਟ 

ਏਯਦਾ ਵ । 
ਲਯਤੋਂ (Uses): 

 ਤੁੀਂ ਅੁੱ ਦੀਆਂ ਾਯੀਆਂ ਸ਼ਰਣੀਆਂ 'ਤ ਐਾ ਤਯ 'ਤ ‘D’ ਲਯ ਦੀ ਅੁੱ ਤ 
ਲਯਤ ਏਦ ਵ।  

 ਪਾਇਯ ਯਹਟੰ ਜੀਸ਼ਨ :ਜਭਾ ਹੁੱ ਧੀ  
 ਭਯੁੱਥਾ: ਇੁੱਏ ਤੋਂ 13.5 ਹਏਰਰਾਭ  
 ਯਾਇਣਏ: ਲਯਤੀ ਈ ਡੀੀੀ।  
 ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰਾ ਭਾਹਧਅਭ: ਡੀੀੀ। 
 ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰ ਜੰਟ: CO2 Gas ਏਾਯਟਰੀਜ।  
 ਹਧਾਂਤ: Smothering 

 
5. ਆਟਭੈਮਟਏ ਭਾਮਡਊਰਯ ਮਏਭ ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਲਾਰਾ(Automation Moduler Tye 

Fire Extinguisher) 
ਲਐ-ਲੁੱ ਐ ਯਾਂ, ਦਪਤਯਾਂ ਅਤ ਵਯ ਉਦਮਹਏ ਮੂਹਨਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਤੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 
ਏਾਜ਼, ਰੁੱ ਏੜ, ਏੜਾ, ਰਾਹਟਏ ਅਤ ਠ  ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ ਤ ਰੀ ਅੁੱ ਰਈ 

Fig. 22.10  DCP Extinguisher 

Fig. 22.11 Auotomation Moduler Type  
Fire Extinguisher 
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ਪਾਇਦਭੰਦ ਵ। ਟਯਰ, ਤਰ, ੇਂਟ, ਹਹਯਟ, ਯਾਇਣਏ ਯਈ, ਲਰਹਡੰ  ਅਤ ਇਰਏਟਰੀਏਰ ਅਤ 
ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਉਏਯਣਾਂ ਦੀ ਅੁੱ ਨਾਰ ਰੜਨ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਲਾਰੇ ਉਏਯਨਾਂ ਦਾ ਮਨਯੀਐਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੈਟ 
(Inspection, Maintenance and Testing of Fire-Fighting Appliances) 

 ਇੁੱਏ ਚੰੀ ਮਜਨਾ ਅਤ ਭਨਜ਼ਯੂਸ਼ੁਦਾ ਯੁੱਐ-ਯਐਾਅ ਅਨੁੂਚੀ 
 ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਹਨਯੀਐਣ ਯੁੱਐ-ਯਐਾਅ 
 ਹਨਮਭਾਂ ਅਨੁਾਯ ਾਰਾਨਾ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ  

ਅਿੱ  ਨਾਰ ਰੜ੍ਨਾ (Fighting the fire): 

 
 
ਅਿੱ  ਫ ਝਾਉਣ ਦ ੇਪੈਰੇ ਦ ੇਭਾਦੰਡ (Fire-Fighting decision criteria):  

 ਏਈ ਭਯਜੈਂੀ ਰਹਏਹਯਆਲਾਂ ਅਤ ਫਾਵਯ ਬਜਣ ਦਾ ਯਤਾ ਰੁੱ ਬ। 
 ਤੁਵਾਡ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯਾਂ ਦਾ ਏਈ ਹਟਏਾਣਾ ਤਾ ਏਯ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨੀ 

ਹਐ। 
 ਅੁੱ ਦ ਆਏਾਯ ਦੀ ਯਲਾਵ ਏੀਤ ਹਫਨਾਂ ਵਭਸ਼ਾ ਅਰਾਯਭ ਲਜਾ। 
 ਧੂੰ  ਤੋਂ ਫਚ। 
 ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਐਤਯ ਨੰੂ ਐਾਰੀ ਏਯਲਾਇਆ ਜਾਲ। 
 ਰੜਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ: 
 ਅਰਾਯਭ ਨਵੀਂ ਲਜਾਇਆ ਵ। 
 ਅੁੱ ਛਟੀ ਵ ਅਤ ਏਾਫ ੂਹਲਚ ਵ। 
 ਤੁਵਾਡ ਏਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਫਾਵਯ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਾ ਵ (ਏੀ ਅੀਂ ਅੁੱ ਦ ੰਯਏ ਤੋਂ ਹਫਨਾਂ ਵੁੰ ਚ ਏਦ 

ਵਾਂ) 
 ਉਰਫਧ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦ ਆਏਾਯ ਅਤ ਹਏਭ ਰਈ ਦਯਜਾ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਆ ਵ। 
 ਜਏਯ ਸ਼ੁੱਏ ਵਲ ਤਾਂ ਥਾਨ ਐਾਰੀ ਏਯ। 

ਨ ਟ ਏਯ -ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਤ ੀਂ ਮਐਰਾਈ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦ,ੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਰੜ੍ਨ ਦੀ ਏਮਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। 
  ਯਿੱ ਮਐਆ ਰਈ  ਝਾਅ (Tips for fire safety): 

Fig. 22.12 How to use a fire extinguisher 
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1.  ਧੂੰਆ ਮਵਚਾਣ ਲਾਰੇ ਮੰਤਯ ਰਾ (Install Smoke Detectors)  
ਬਾਲੇਂ ਤੁੀਂ ੌਂ ਯਵ ਵਲ ਤਾਂ ਲੀ ਭਏ ਹਡਟਏਟਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਤੁਵਾਡ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ 
ਫਾਯ ੁਚਤ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਤੁਵਾਡੀ ਯ ਦੀ ਲਾਯਏ ਇਭਾਯਤ ਦ ਵਯ ੁੱਧਯ ਅਤ 
ਵਯਏ ਫਠਣ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਦ ਫਾਵਯ ਹਡਟਏਟਯ ਰਾ। 

 
2. ਅਿੱ  ਤੋਂ ਫਚਣ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ (Plan escape from fire)  

 ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ ਵ ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ਜਰਦੀ ਫਾਵਯ 
ਹਨਏਰਣਾ ਲਾ  

 ਹਤਆਯੀ ਏਯਨ ਰਈ, ਆਣ ਹਯਲਾਯ ਨਾਰ ਫਠ  ਅਤ ਫਚਣ ਦੀ ਮਜਨਾ 
ਫਣਾ। 

 ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯ ਹਏ ਵਯ ਏਈ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਵਯ ਏਭਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਫਨਾਂ 
ਯੁਏਾਲਟ ਦ ਦਯਲਾਜ਼ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆ ਂਨੰੂ ਜਾਣਦਾ ਵ 

 
3. ਮਯਟਨ ਸ਼ੀ ਏਯਨ ਲਾਮਰਆ ਂ 'ਤ ੇ ਨਜਯ ਯਿੱ ਐ (Keep an eye on 
Smokers)  
ਰਾਯਲਾਵੀ ਨਾਰ ਹਯਟਨ ਸ਼ੀ, ਅੁੱ ਨਾਰ ਵਣ ਲਾਰੀਆ ਂਭਤਾਂ ਦਾ ਬ ਤੋਂ 
ਲੁੱਡਾ ਏਾਯਨ ਵ  
 
4. ਮਧਆਨ ਨਾਰ ਏਾਉ (Cook carefully): 

(a) ਬਜਨ ਨੰੂ  'ਤ ਹਫਨਾਂ ਹਧਆਨ ਹਦੁੱ ਤ ਨਾ ਛੁੱ ਡ। 
(b) ਯਈ ਹਲੁੱ ਚ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਤੋਂ ਾਲਧਾਨ ਯਵ 
(c) ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਯਭੀ ਦ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੁੱਐ। 
(d) ਢੁਏਲੇਂ ਏੁੱੜ ਹਵਨ । 
(e) ਐਾਣਾ ਏਾਉਣ ਦ ਤਾਭਾਨ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਏਯ। ਤਰ ਫਵੁਤ 

ਹਜਆਦਾ ਏਾਉਣ ਤ ਇਵ ਆਣ ਆ ਨ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਪੜ ਰੈਂਦਾ 
ਵ। 

(f) ਆਣੀ ਯਈ ਨੰੂ ਾ ਏਯ, ਐਯਾਫ ਯੁੱਐ-ਯਐਾਅ ਲਾਰੀਆਂ 
ਅਰਭਾਯੀਆਂ ਅਤ ਉਏਯਨਾਂ 'ਤ ਬਾ ਨਾਰ ਹਚਏੀ ਵਈ ਯੀ 
ਏਹਟੰ ਦੀ ਫਾਯੀਏ ਯਤ ਅੁੱ ਨੰੂ ਵਯ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਪਰਣ ਹਲੁੱ ਚ 
ਭਦਦ ਏਯ ਏਦੀ ਵ 

5. ਭਾਮਚਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟਯ(Matches and Lighters):  
    ਇਵ ੰਦ ਵਨ ਮਐਡਣੇ  ਨਵੀਂ (Tools, Not Toys) 

 

Fig. 22.13 Install smoke detectors 

Fig. 22.14 Plan escape from fire 

Fig. 22.15 No Smoking 

Fig. 22.16 Cooking  Carefully 

Fig. 22.17 No Fire 



 

 

 216 

6. ਜਰੀ ਚਭੜ੍ੀ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਏਯਨਾ (Cool a Burn): ਜਰਣ ਲਾਰੀ ਚਭੜੀ 
'ਤ 10 ਤੋਂ 15 ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ਠੰਡਾ ਾਣੀ ਚਰਾ ਜਏਯ ਜਰਣ ਲਾਰੀ 
ਚਭੜੀ 'ਤ ਛਾਰ ਵ  ਵਨ ਜਾਂ ਝੁਰ ਈ ਵ ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਡਾਏਟਯ ਨੰੂ 
ਹਦਐਾ। 

7. ਨਜਦੀਏੀ ਮਨਏਾ ਰਈ ਆਣੇ ਵਿੱ ਥਾਂ ਅਤੇ ਮਡਆਂ 'ਤ ੇਯੇਂ (Crawl 
on your hands and knees to the nearest exit): ਅੁੱ ਦ ਧੂੰ  ਂ
ਅਤ ਜ਼ਹਵਯੀਰੀਆਂ ਾਂ ਦ ਦਯਾਨ ਯਭੀ ਲਧ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਪਯਸ਼ ਦ 
ਨੇੜ ਵਲਾ ਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਧੂੰ  ਂਤੋਂ ਫਚਣਾ ਵ, ਤਾਂ ਆਣ 
ਹਯ ਨੰੂ ਪਯਸ਼ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 24 ਇੰਚ (30 ਤੋਂ 60 ੈਂਟੀਭੀਟਯ) ਉੱਯ 
ਯੁੱਐਦ ਵ ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਅਤ ਹਡਆ ਂਤ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਹਨਏਾ ਰਈ ਯੇਂ। 

8. ਡਰ ਅਤੇ ਯਰ ਨੰੂ ਯਏ (Stop, Drop, and Roll): ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ 
ਏੁੱਹੜਆਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ ਵ ਤਾਂ ਉੱਥ ਯੁਏ ਬੁੱ ਜ ਨਾ। ਉੱਥ ਵੀ ਯਏੁ 
ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਹਡੁੱ  ਜਾ, ਆਣ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਆਣਾ ਹਚਵਯਾ ਢੁੱ ਏ 
ਅਤ ਅੁੱ ਨੰੂ ਫੁਝਾਉਣ ਰਈ ਅੁੱ-ਹੁੱ ਛ ੁੰ ਭ। 

ਅਿੱ  ਦ ੇਭਾਭਰੇ ਮਲਿੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ ੈ (What to do in case of fire):- 
 ਬੁੱਜ ਨਾ। 
 ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਏੁੱਠੀਆਂ ਏਯਨ ਰਈ ਭਾਂ ਫਯਫਾਦ ਨਾ ਏਯ 
 ਫਯਾ ਨਾ  
 ਅੁੱ ਫਾਯ ਪਾਇਯ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਲਾਲਾਂ ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯ 
 ਅੁੱ ਫਾਯ ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ੁਚਤ ਏਯ 
 ਹਫਰਹਡੰ ਤੋਂ ਛਾਰ ਨਾ ਭਾਯ। ਭਦਦ ਰਈ ਚੀਏ ਜਾਂ ਇਲ਼ਾਯਾ ਏਯ 
 ਜਏਯ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਅੁੱ ਫੁਝਾਊ ਮੰਤਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ 
 ਫਾਥਯੂਭ ਦ ਟਾਇਰਟ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾਵ ਨਾ ਰ  
 ਆਣ ਹੁੱ ਛ ਾਯ ਦਯਲਾਜ਼ ਫੰਦ ਏਯ  
 ਫਚਣ ਰਈ ਹਰਪਟ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ 
 ਛੁੱ ਤ ਦੀ ਫਜਾ ਜ਼ਭੀਨੀ ੁੱਧਯ 'ਤ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਰਈ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਾਧਨਾਂ ਅਤ ਫਚਣ ਰਈ ਉਰਫਧ 

ੜੀਆਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ  
ਜੇਏਯ ਪ  ਵ (If trapped or stranded) 

 ਉਰਫਧ ਏੁੱਹੜਆਂ ਦ ਵਯ ਟਏੁਹੜਆਂ ਨਾਰ ਦਯਲਾਜ਼ ਦ ਾਂ ਨੰੂ ਏੰਫਰ ਜਾਂ ਹਯੀਆਂ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ 
 ਜ਼ਭੀਨੀ ੁੱਧਯ ਦ ਨੇੜ ਯਵ  
 ਯੀਯ ਨੰੂ ਏੰਫਰ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ ਅਤ  ਾਣੀ ਾ  
 ਭੁਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ (First Aid) ਵਾਇਤਾ ਹਦ ਅਤ ਵਤਾਰ ਬਜ। 

ਜਰੇ ਤੋਂ ਫਯਨ ਰਈ ਵਤਾਰ ਤੋਂ ਮਵਰਾ ਦੇ ਇਰਾਜ (Pre-Hospital Treatment for Burns): 

Fig. 22.18  Under Water Tap 

Fig. 22.19  Crawl on hands 
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ਭਏ ਅਤ ਚਤਾਲਨੀ EMS ਨੰੂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯਨ ਰਈ ਹਲਆਏ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ  
 ਜਰਣ ਦੀ ਰਹਏਹਯਆ ਨੰੂ ਯਏ, 20 ਹਭੰਟ ਜਾਂ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਭੇਂ ਰਈ ਾਣੀ ਨਾਰ ਯਾਇਣਾਂ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯ 
 ਹਏ ਲੀ ਧੂੰ  ਂਲਾਰ ਏੁੱੜ ਅਤ ਹਵਣ ਨੰੂ ਵਟਾ  
 ਜ ਤੁੀਂ ਹਏ ਲੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਹਲਯਧ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਦ ਵ ਜਾਂ ਜ ਤੁੀਂ ਐਤਯ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਚਭੜੀ ਦ ਏੁੱਟ ਵ 

ਥਾਨਾਂ ਨੰੂ ਦਐਦ ਵ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ  
 ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏਯ  
 ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਤ ਾਵ ੁਟਨ 

ਨਾਰ,ਜ਼ਹਵਯੀਰ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਹਨਰਨ ਜਾਂ ਵਯ ਦਭ 
ਨਾਰ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਨਾ ਹਏ ਜਰਣ ਨਾਰ।                                 

 ਜਾਨਰਲਾ ੁੱਟਾਂ ਦਾ ਇਰਾਜ ਏਯ  
 ਥਾਨਏ ਰਟਏਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਆਏੀਜਨ ਦਾ ਰਫੰਧ 

ਏਯ ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਭਯੀਜ਼ ਾਵ ਰਣ ਦੀ ਰੜ 
ਅਨੁਾਯ ਵਲਾਦਾਯੀ ਅਤ ੂਯਏ ਆਏੀਜਨ ਰਦਾਨ 
ਏਯਦ ਵਨ 

 9 ਦ ਹਨਮਭ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਭੁੱਚ ਵ ਜਖ਼ਭ ਦੀ 
ਤੀਫਯਤਾ ਦਾ ਤਾ ਰਾ 

 ਫਯਨ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏਣ ਰਈ ਹਡਫਰ ਟੀਯਾਈਰ ਫਯਨ 
ਸ਼ੀਟ (Disposable Sterile Burnsheet) ਜਾਂ ੁੁੱ ਏੀ 
ਹਏਟਾਣ ੂ ਯਹਵਤ ਡਯਹੰ (dry Sterile dressing) 
ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ 

 ਫਯਨ 'ਤ ਯੀ ਜਾਂ ਪਟ ਅਤਯ ਰਸ਼ਨ ਟਂੀਹਟਏ ਜਾਂ ਫਯ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ। 
 ਹਏ ਲੀ ਛਾਰ ਨੰੂ ਨਾ ਤੜ। ਜਏਯ ਜਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਐਂ ਲ਼ਹਭਰ ਵਨ ਤਾਂ ਦਲ ਅੁੱ ਐਾਂ ਢੁੱ ਏ। 
 ਜਏਯ ਉਂਰਾਂ ਉੱਤ ਦੂਜੀ ਅਤ ਤੀਜੀ ਡੀਯੀ ਦ ਜਰਣ ਦ ਹਨਲ਼ਾਨ ਵਨ ਤਾਂ ਇਏੁੱਰੀ ਇਏੁੱਰੀ ਉਂਰ ਤ ੁੱਟੀ 

ਏਯ। 
 ਹੁੱ ਰ ਡਯਹੰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਥਾਨਏ ਰਟਏਰ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ  
 ਭਯੀਜ ਨੰੂ ਯਭ ਯੁੱਐ ਅਤ ਦਭ ਰਈ ਇਰਾਜ ਏਯ। 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 22.21 Rule of Nine   
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ਾਠ - 23 
ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  
Forest Fire 

ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ 'ਤ ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ: 

► ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਏੀ ਵ? 
► ਜੰਰਾਂ ਦਾ ਲਯੀਏਯਨ 
► ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਫਾਯ ਲਯਣਨ ਏਯ 
► ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਦ ਏਾਯਨ 
►  ਅੁੱ ਦਾ ਲਯੀਏਯਨ 
► ਅੁੱ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਅਤ ਹਨਮੰਤਯਣ 
► ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਤ ਏੀ ਏਯਨਾ ਵ  

 
Fig. 23.1 Forest Fire 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction):  
ਰਾਚੀਨ ਏਾਰ ਤੋਂ ਜੰਰਾਂ ਨੇ ਭਾਹਜਏ, ਆਯਹਥਏ ਅਤ ਧਾਯਹਭਏ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਈ 
ਵ ਅਤ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜੀਲਨ ਨੰੂ ਏਈ ਤਯੀਹਏਆ ਂ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਏੀਤਾ ਵ। ਾਡ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁੁੱ ਰ ਜੰਰਾਂ ਦਾ ਯਾ 
7,12,249 ਲਯ ਹਏਰਭੀਟਯ ਵ ਜ ਹਏ ਦਸ਼ ਦ ਬੂਹਰਏ ਐਤਯ ਦਾ 21.67% ਐਤਯ ਵ। ਦਯਐਤਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ ਦਾ 
2.89% ਬੂਹਰਏ ਐਤਯ ਹਯਆ ਵਇਆ ਵ। 
ਅੁੱ, ਦੁਨੀਆ ਦ ਫਵੁਤ ਾਯ ਜੰਰਾਂ ਦ ਹਲਏਾ ਅਤ ਰਫੰਧਨ 'ਤ ਇੁੱਏ ਰਭੁੁੱ ਐ ਰਬਾਲੀ ਏਾਯਏ ਯਵੀ ਵ। ਏੁਝ ਜੰਰੀ 
ਹਯਆਲਯਣ ਰਣਾਰੀਆਂ ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨਾਂ ਤੋਂ ਰੀ ਅੁੱਾਂ ਦ ਜਲਾਫ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਏਤ ਵਈਆਂ ਵਨ ਯ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਵਯ ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਰਈ ੰਲਦਨਸ਼ੀਰ ਵਨ। ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਇੁੱਏ ਐੁੁੱ ਰ ਅਤ ੁਤੰਤਯ ਤਯ 'ਤ ਪਰਣ 
ਲਾਰ ਫਰਨ (Combustion) ਲਜੋਂ ਹਯਬਾਹਸ਼ਤ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਜ ਏੁਦਯਤੀ ਫਾਰਣਾ ਨੰੂ ਐਾ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਜਦੋਂ ਅੁੱ 
ਏਾਫ ੂਤੋਂ ਫਾਵਯ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਇਨੰੂ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
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ਇਹਤਵਾਏ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਰੁੱ ਦੀ ਯਵੀ ਵ ਅਤ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਦ ਰਬਾਲ 
ਜੰਰਾਂ 'ਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ, ਵਾਰਾਂਹਏ ਇਦਾ ਰਬਾਲ ਜੰਰਾਂ 'ਤ ਫਯਾਫਯ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਵਯ ਾਰ ਭਭ ਦੀਆਂ 
ਹਥਤੀਆਂ ਅਤ ਫਨਤੀ ਦੀ ਹਏਭ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦਾ ਵ ਹਏ ਅੁੱ ਇੁੱਏ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਣਾਰੀ ਰਈ ਰਾਵਲੰਦ ਅਤ 
ਦੂਜ ਰਈ ਹਬਆਨਏ ਵ ਏਦੀ ਵ। ਵਯ ਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੁੱ ਐਾਂ ਵਏਟਅਯ ਜੰਰ ਅੁੱ ਨਾਰ ਬਭ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ, 
ਹਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ੜਨ ਅਤ ਅੁੱ ਦ ਦਭਨ ਦੀ ਉੱਚ ਏੀਭਤ ਏਾਯਨ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਯਹਥਏ 
ਨੁਏਾਨ, ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਅਤ ਜਾਨੀ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

ਜੰਰਾਂ ਦਾ ਲਯੀਏਯਨ (Classification of forests): 
ਜੰਰੀ ਐਤਯ ਨੰੂ ਯਾਐਲੇਂ, ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਅਤ ਯ-ਲਯੀਹਏਰਤ ਜੰਰ ਲਜੋਂ ਸ਼ਰਣੀਫੁੱ ਧ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ 

ਯਾਐਲੇਂ ਜੰਰ (Reserved Forest) (RF): ਬਾਯਤੀ ਜੰਰਾਤ ਏਟ ਜਾਂ ਯਾਜ ਦ ਜੰਰਾਤ ਏਟ ਦ ਤਹਵਤ 
ਅਹਧੂਹਚਤ ਏੀਤ ਹ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ , ਯਾਐਲੇਂ ਜੰਰ ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਯਾਐਲੇਂ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਦੋਂ 
ਤੁੱ ਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਵੀਂ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਾਯੀਆਂ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦੀ ਭਨਾਵੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ।  
 ਯਿੱ ਮਐਅਤ ਜੰਰ (Protected Forests) (PF): ਯਾਜ ਜੰਰਾਤ ਏਟ ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਜੰਰਾਤ ਏਟ ਦ ਉਫੰਧਾਂ 
ਦ ਤਹਵਤ ਅਹਧੂਹਚਤ ਐਤਯ  
 

 
Fig. 23.2 Fire 

 
ੈਯ- ਲਯੀਮਏਰਤ ਜੰਰ (Unclasified Forest) (UF): ਇੁੱਏ ਅਹਜਵਾ ਐਤਯ ਜ ਜੰਰ ਲਜੋਂ ਦਯਜ ਏੀਤਾ ਹਆ 
ਵ ਯ ਅਹਜਵ ਜੰਰ ਯਾਐਲੇਂ ਜੰਰ ਜਾਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਵੀਂ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਜੰਰਾਂ ਦੀ 
ਭਾਰਏੀ ਇੁੱ ਏ ਯਾਜ ਤੋਂ ਦਜੂ ਯਾਜ ਤੁੱ ਏ ਫਦਰਦੀ ਯਹਵੰਦੀ ਵ। 

ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਜਨੰਹਐਆ ਦ ਲਾਧ ਏਾਯਨ ਜੰਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਲਧ ਯਵੀਆਂ ਵਨ ਹਏਉਂਹਏ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਲਾਧਾ ਵਇਆ ਵ। ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਉੰਨੀ ੁਯਾਣੀ ਵ ਹਜੰਨੇ ੁਯਾਣ ਜੰਰ ਵਨ, ਅਤ ਇਵ ੁਯਾਣ ਭੇਂ ਤੋਂ ਰਚਹਰਤ ਵ। 
ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਨਾ ਹਯ ਜੰਰ ਦੀ ਦਰਤ ਰਈ, ੋਂ ਾਯ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤ ਫਨਤੀ ਨੰੂ ਲੀ ਰਬਾਲਤ ਏਯਦ ਵ 
ਹਏ ਐਤਯ ਦੀ ਜਲ ਹਬੰਨਤਾ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਨਾਰ ੰਬੀਯ ਛੜਛਾੜ ਏਯਦੀ ਵ। 
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ਯਭੀਆਂ ਦਯਾਨ ਜਦੋਂ ਭਵੀਹਨਆਂ ਤੁੱ ਏ ਭੀਂਵ ਨਵੀਂ ੈਂਦਾ ਤਾਂ ਜੰਰ ੁੁੱ ਏ ਜਾਂਦ ਵਨ ਜ ਥੜਹੀ ਹਜਵੀ ਚੰਹਆੜੀ ਨਾਰ 
ਇਏਜੁੁੱ ਟ ਵ ਏ ਅੁੱ ਦੀਆਂ ਰਟਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਪਟ ਏਦ ਵਨ।  
ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਏੁਦਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਅੰਤੁਰਨ ਦਾ ਏਯਏ ਜੀਲ-ਹਲਹਬੰਨਤਾ ਨੰੂ ਖ਼ਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਾਉਂਦੀ ਵ ਅਤ ਜੀਲ-ਜੰਤੂਆਂ 
ਅਤ ਪੁੁੱ ਰਾਂ ਦੀ ਦਰਤ ਨੰੂ ਟਾਉਂਦੀ ਵ। ਅੁੱ ਦੀ ਯਏਥਾਭ ਦ ਯੰਯਾਤ ਤਯੀਏ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਨ ਅਤ ਅੁੱਜ 
ਇਵ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ ਹਏ ਇ ਭੁੁੱ ਦ 'ਤ ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਯੂਏਤਾ ਦਾ ਏੀਤੀ ਜਾਲ ਜ ਜੰਰੀ ਐਤਯ ਦ 
ਨੇੜ ਜਾਂ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵੰਦ ਵਨ ਤਾਂ ਜ ਦਸ਼ ਦੀ ਦਰਤ ਨੰੂ ਫਚਾਇਆ ਜਾ ਏ। 

ਜੰਰ / ਜੰਰੀ ਅਿੱ  (Forest / Wild Fire) 
ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਫਨਤੀ ਦੀ ਅੁੱ  ਲੀ ਹਏਵਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇ ਨੰੂ ਏੁਦਯਤੀ ਭਾਵਰ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਜੰਰ, ਾਵ 

ਦ ਭਦਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਆਂ ਦ ਫਏਾਫ ੂਜਰਣ ਲਜੋਂ ਦਯਾਇਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਜ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਦ ਅਧਾਯ 
ਤ ਪਰਦਾ ਵ। ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਜਭੀਨ ਦੀ ਪਾਈ ਦਯਾਣ ਜਾਂ ਹਪਯ ਜ਼ਭੀਨ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ੁੁੱ ਐਾ ਜਾਂ ਦੁਯਰੁੱ ਬ ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ ਦ ਏਾਯਣ ਸ਼ੁਯ ੂਵ ਏਦੀ ਵ 

ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਰਈ ਫਾਰਣ, ਆਏੀਜਨ ਅਤ ਯਭੀ ਦ ਯਤ, ਇਵ ਹਤੰਨ ਹਥਤੀਆਂ ਭਜੂਦ ਵਣੀਆਂ 
ਚਾਵੀਦੀਆਂ ਵਨ। ਫਾਰਣ ਏਈ ਲੀ ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯੁੱਐਤ, ਾਵ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ 
ਵਨ। ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜੰਨੀ ਹਜਆਦਾ ਫਾਰਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਵਲੀ ਅੁੱ ਨੀ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਤੀਫਯ ਵਲੀ। ਯਭੀ ਦ 
ਯਤ ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਬੜਏਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦ ਵਨ ਹਏਉਂਹਏ ਉਵ ਫਾਰਣ ਨੰੂ ਉ ਤਾਭਾਨ ਤੁੱ ਏ ਯਭ ਏਯਦ 
ਵਨ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਉਵ ਫਰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਭਾਨੀ ਹਫਜਰੀ, ਏੈਂਪਾਇਯ, ਹਯਟਾਂ, ੁੁੱ ਏ ੁੱ ਹਤਆਂ ਉੱਤ ਪਰ ਵ ਸ਼ੀਸ਼ ਦ 
ਟੁਏਹੜਆਂ, ਗ਼ਯਭ ਵਲਾਲਾਂ  ਅਤ ੂਯਜ ਲੀ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਬੜਏਾਉਣ ਰਈ ਜ਼ਯੂਯੀ ਗ਼ਯਭੀ ਰਦਾਨ ਏਯ ਏਦ 
ਵਨ । 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਅੁੱ ਰਏਾਂ ਦਆੁਯਾ ਸ਼ੁਯ ੂਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇਦ ਰਈ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਏਾਯਜ਼ਾਂ ਦੀ ੂਚੀ ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ 
ਵਨ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਪਾਈ ਅਤ ਵਯ ਐਤੀਫਾੜੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ, ਸ਼ੂ ਦ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਾਵ ਦ ਭਦਾਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਐ-ਯਐਾਅ, 
ਯ-ਰੁੱ ਏੜੀ ਜੰਰ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਹਨਏਾੀ, ਉਦਮਹਏ ਹਲਏਾ, ਭੁੜ ਲਫਾ, ਹਸ਼ਏਾਯ, ਰਾਯਲਾਵੀ ਅਤ ਅੁੱ 
ਰਾਉਣਾ। 

ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਲਾਤਾਲਯਣ ਅਤ ਆਯਹਥਏਤਾ ਰਈ ਹਭਰੀ ਜਰੁੀ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਂਦੀ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਏੁਝ ਜੀਲ 
ਰਣਾਰੀਆਂ ਆਣੀ ਤੀਸ਼ੀਰਤਾ, ਜੀਲ ਹਬਨੰਤਾ ਅਤ ਉਤਾਦਏਤਾ ਨੰੂ ਫਣਾਈ ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਏੁਦਯਤੀ ਅੁੱਾਂ 'ਤ 
ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। ਵਾਰਾਂਹਏ ਵਯ ਾਰ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਰੁੱ ਐਾਂ ਵਏਟਅਯ ਜੰਰ ਅਤ ਵਯ ਫਨਤੀ ਨੰੂ ਤਫਾਵ 
ਏਯ ਹਦੰਦੀ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਅਤ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਜੀਲਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਬਾਯੀ ਆਯਹਥਏ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ 
ਵ। 

ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਦੀਆਂ ਮਏਭਾਂ (Types of Forest Fire) 
ਜੰਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਵਭਸ਼ਾਂ ਇੁੱਏ ਹਜਵੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਇਵ ਉਦ  ਰਹਏਯਤੀ, ਆਏਾਯ,ਪਰਣ ਦੀ ਤੀ, ਅਤ 
ਹਲਵਾਯ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਹਲਵਾਯ ਅਤ ਆਏਾਯ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਚਾਯ 
ਹਏਭਾਂ ਦ ਉ ਭੂਵ ਹਲੁੱ ਚ ਲੰਹਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 
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Fig. 23.3 Types of Wildland Fires 

a) ਤਵ ਦੀ ਅਿੱ  (Surface fire): ਤਵ ਦੀ ਅੁੱ ਬ ਤੋਂ ਆਭ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਵ ਜ ਜੰਰ ਦ ਪਯਸ਼ ਦ 
ਨਾਰ-ਨਾਰ ੁੱ ਟ ਉੱ ਵ ਅਤ ਭਯ ਵ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਾੜਦੀ ਵ। ਇਵ ਅੁੱ ਦੀ ਹਏਭ ਵ ਜ ਜੰਰ ਦ 
ਹਲਏਾ ਅਤ ੁਨਯਜਨਭ ਦਾ ਏੰਭ ਏਯਦੀ ਵ ਯ ਜਏਯ ਆਏਾਯ ਹਲਚ ਲਧ ਤਾਂ ਇਵ ਅੁੱ ਨਾ ਹਯ 
ਜ਼ਭੀਨੀ ੁੱਧਯ ਨੰੂ ਾੜ ਹਦੰਦੀ ਵ, ੋਂ ਜੰਰ ਦ ਵਠਰ ੁੱਧਯ ਅਤ ਹਲਚਏਾਯਰ ੁੱਧਯ  ਨੰੂ ਲੀ ਆਣੀ 
ਰਟ ਹਲਚ ਰ ਰੈਂਦੀ ਵ। 

b) ਬੂਭੀਤ ਅਿੱ  (Underground fire): ੁੱ ਟ ਤੀਫਯਤਾ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਜੰਰੀ ਯਸ਼ ਜਾਂ ਹਏ ਭੂਵ ਦੀ 
ਤਵ ਦ ਵਠਾਂ ਜਹਲਏ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਬਭ ਏਯਦੀਆਂ ਵਨ। ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ੰਣ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਬੂਭੀਤ 
ਜਹਲਏ ਦਾਯਥ ਦੀ ਭਟੀ ਯਤ ਐਹਣਜ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ਹਐਯ 'ਤ ਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਇਵ ਅੁੱ ਇਵ ਬ 
ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ ਐਤ ਏਯਏ ਪਰਦੀ ਵ। ਇਵ ਅੁੱਾਂ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਬੂਭੀਤ ਪਰਦੀਆਂ ਵਨ ਅਤ 
ਤਹਾ ਤੋਂ ਏੁਝ ਭੀਟਯਾਂ ਵਠਾਂ ਤੁੱਏ ੜਦੀਆਂ ਵਨ। ਇਵ ਅੁੱ ਫਵੁਤ ਵਰੀ-ਵਰੀ ਪਰਦੀ ਵ ਅਤ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਭਾਭਹਰਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਜਵੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣਾ ਅਤ ਏਾਫੂ ਏਯਨਾ ਫਵੁਤ ਭੁਸ਼ਏਰ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇਵ 
ਭਵੀਹਨਆਂ ਤੁੱ ਏ ਫਰਦੀ ਯਹਵੰਦੀ ਵ ਅਤ ਫਨਤੀ  ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। ਇ ਹਏਭ ਦੀ ਅੁੱ ਰਈ 
ਵਯ ਸ਼ਫਦਾਲਰੀ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਅੁੱ ਵ। 

c) ਜਭੀਨੀ ਅਿੱ  (Ground fire): ਬੂਭੀਤ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨੀ ਅੁੱ ਹਲਚਏਾਯ ਏਈ ਸ਼ਟ ਅੰਤਯ ਨਵੀਂ ਵ। 
ਧੂੰ ਦਂਾਯ  ਬੂਭੀਤ ਅੁੱ ਏਈ ਲਾਯ ਜ਼ਭੀਨੀ ਅੁੱ ਹਲੁੱ ਚ ਫਦਰ ਜਾਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਅੁੱ ਤਹਾ 'ਤ ਜਾਂ ਵਠਾਂ ਜੜਹਾਂ 
ਅਤ ਵਯ ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਾੜ ਹਦੰਦੀ ਵ ਬਾਲ ੜਨ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ੜਾਲਾਂ ਹਲਚ ਜਹਲਏ ਦਾਯਥ ਦੀ ਯਤ ਦ 
ਨਾਰ ਪਯਸ਼ 'ਤ ਜੜੀ ਫੂਟੀਆਂ ਦ ਲਾਧ ਨੰੂ ਾੜ ਹਦੰਦੀ ਵ। ਇਵ ਤਵੀ ਅੁੱਾਂ ਨਾਰੋਂ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਨੁਏਾਨਦਵ 
ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ ਫਨਤੀ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਤਫਾਵ ਏਯ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਇਵ ਅੁੱਾਂ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣਾ ਐਾ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਬ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਹਦੁੱ ਦੀਆਂ ਅਤ ਵਰੀ ਚੁੱਰਦੀਆਂ ਵਨ। ਅਹਜਵੀ ਅੁੱ ਨਾਰ ਰੜਨਾ ਫਵੁਤ 
ਭੁਲ਼ਹਏਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 

d) ਮਐਯ ਤੇ ਰੀ ਅਿੱ  (Crown Fire): ਹਐਯ (ਤਾਜ) ਦੀ ਅੁੱ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਅਣਛਾਤੀ ਅੁੱ ਵ ਜ 
ਦਯਐਤਾਂ ਦ ਹਐਯ ਨੰੂ ਾੜ ਹਦੰਦੀ ਵ ਅਤ ਵਲਾ ਦੁਆਯਾ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਪਰਦੀ ਵ, ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਭਾਭਹਰਆਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਇਵ ਅੁੱ ਵਭਸ਼ਾ ਤਵੀ ਅੁੱ ਦੁਆਯਾ ਇੁੱਏਜੁੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇਵ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਦੀਆਂ ਬ ਤੋਂ 
ਹਬਆਨਏ ਹਏਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਵ ਜ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦ ਉੱਯ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਲਧਦੀ ਵ 
ਜਾਂ ਥੜਾ ਫਵਤੁ ਤਵ ਦੀ ਅੁੱ 'ਤ ਹਨਯਬਯ ਏਯਦੀ ਵ। ੰਣ ਸੰ਼ਏੂਧਾਯੀ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ, ਤਾਜ ਦੀ ਅੁੱ ਤਜ਼ 
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ਵਲਾ ਦੀ ਭਦਦ ਨਾਰ ਵਾਇਏ ਤਵ ਅੁੱ ਤੋਂ ਅੁੱ ਦੜਦੀ ਵ। ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ ਅੁੱ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਉੱਯ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ, ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਇਵ ਦੁਫਾਯਾ ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਨਵੀਂ ਹਡਦੀ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਫਏਾਫੂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਅਤ ਹਏਉਂਹਏ ਇਵ ਆਭ ਤਯ 
'ਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਚਰਦੀ ਵ, ਇਵ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਹਰਆ ਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਹਲੁੱ ਚ ਪਾ ਏ ਜਾਂ ਭਚਾ ਏ ਐਤਯ ਦੀ 
ਹਥਤੀ ਦਾ ਏਯ ਏਦੀ ਵ। 

ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਦ ੇਏਾਯਨ (Causes of Forest Fire) 
95% ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਅੁੱ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਯਲਾਵੀ ਨਾਰ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਆਯਾ ਰਾਈ ਜਾਂਦੀ 

ਵ। ਫਾਏੀ ਦੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਫਜਰੀ ਦਾ ਏੜਏਣਾ, ਤਾਭਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਲਾਧਾ ਆਹਦ, ਜ ਹਏ ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ੂਯੀ ਦੁਨੀਆ ਹਲੁੱ ਚ ਆਭ ਤਯ 'ਤ, ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਅੁੱ ਦਾ ਭੁੁੱ ਐ 
ਏਾਯਨ ਭਾਨਲ ਜਨਏ (Anthropogenic) ਵਨ। ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਦ ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨ ਹਯਪ ਦੂਯ ਦਯਾਡ ਐਤਯਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਆਭ ਵਨ।  

ਫਾਰਣ, ਯਭੀ ਅਤ ਆਏੀਜਨ ਅਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਤੰਨ ਚੀਜਾਂ ਵਨ ਜ ਅੁੱ ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਵੀ ੁਭਰ ਹਲੁੱ ਚ 
ਰੜੀਂਦ ਵਨ। ਇਵਨਾਂ ਹਵੁੱ ਹਆਂ ਦ ੁਭਰ ਨਾਰ ਅੁੱ ਹਤਏਣ ਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਅੁੱ ਹਤਏਣ ਦ ਹਤੰਨ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਵੁੱ ਹਆ ਂ
ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਦ ਹਵੁੱ  ਫਾਰਣ ਅਤ ਆਏੀਜਨ ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਉਰਫਧ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਅਤ ਇਵ ਤੀਜਾ ਹਵੁੱ ਾ 
ਯਭੀ ਵ। ਇਵ ਅਰ ਹਲੁੱ ਚ ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਏਯਦਾ ਵ ਇਦੀ ਰਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ 
ਨਏਰੀ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ। 

ਯਭੀ ਦ ਯਤ ਦ ਅਧਾਯ ਤ, ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਨਏਰੀ ਅੁੱ ਲਜੋਂ ਸ਼ਰਣੀਫੁੱ ਧ ਏੀਤਾ ਜਾ 
ਏਦਾ ਵ। ਜਦੋਂ ਹਏ ਯਹਰੰ ਟਨ ਦੀ ਯੜ, ਹਫਜਰੀ ਦਾ ਏੜਏਣਾ, ਜਲਾਰਾਭੁਐੀ ਹਲਪਟ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਦ 
ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨ ਵਨ। ਭਾਨਲ-ਜਨਏ ਏਾਯਨਾਂ ਨੰੂ ਦ ਸ਼ਰਣੀਆ ਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੰਹਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਜਾਣਫੁੁੱ ਝ ਏ ਏਾਯਨ ਅਤ 
ਅਣਜਾਣ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਂ ਦੁਯਟਨਾ ਦ ਏਾਯਨ । 
 
ਬਾਯਤ ਮਲਿੱ ਚ ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  (Forest Fire in India) 

ਬਾਯਤ ਹਲਰੁੱ ਐਣ ਅਤ ਹਲਹਬੰਨਤਾ ਫਨਤੀ ਅਤ ਜੀਲ-ਜੰਤ ੂੰੁੱ ਤੀ ਨਾਰ ਬਯੂਯ ਦਸ਼ ਵ। ਦਸ਼ ਦਾ ਏੁੁੱ ਰ 
ਹਯਏਾਯਡ ਏੀਤਾ ਜੰਰ ਐਤਯ 7,64,56 ਲਯ ਹਏਰਭੀਟਯ ਵ। 

ਲਧਦੀ ਆਫਾਦੀ ਦ ਦਫਾਅ ਏਾਯਨ ਹਲਸ਼ਲ ਦਾ ਇਵ ਹਭਾਰੀ ਬੂਭੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਆਣ ਫਚਾਅ ਰਈ ੰਯਸ਼ 
ਏਯ ਹਯਵਾ ਵ। ਏੁਦਯਤੀ ਜੰਰੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਰਣਾਰੀ ਹਲੁੱ ਚ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਦਐਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਲੀ ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਅੁੱ ਦੀਆਂ 
ਟਨਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਵੁਤ ਲਾਧਾ ਏੀਤਾ ਵ।  

ਵਯ ਾਰ ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਜੰਰਾਂ ਦਾ ਇੁੱਏ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹਵੁੱ ਾ ਅੁੱ ਦੀ ਰਟ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵ। ੂਯ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ 
ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਦਾ ਭਭ ਇੁੱਏ ਹਜਵਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ ਵ।  

ਫਨਤੀ ਦੀ ਹਏਭ ਜਰਲਾਮੂ ਅਤ ਵਯ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏ, ਅੁੱ ਦਾ ਭਭ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤ ਫਦਰਦਾ ਵ। ਹਜੁੱ ਥ 
ਦਸ਼ ਦ ਰਭੁੁੱ ਐ ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਦਾ ਭਭ ਪਯਲਯੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਬਾਯਤ ਦ ਯਾਜ ਦ ਅਨੁਾਯ ਏੁਝ ਜੰਰ 
ੂਯ ਾਰ ਲੀ ਅੁੱ ਤੋਂ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਨਵੀਂ ਵਨ। ਜੰਰਾਤ ਹਯਯਟ 2015 ਅਨੁਾਯ, ਅੁੱ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਲਾਰ 
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ਅਨੁਭਾਹਨਤ ਐਤਯ ਏਰਭਲਾਯ 2.40% (ਬਾਯੀ ਅੁੱ ਲਾਰ ਐਤਯ), 7.49% (ਭੁੱ ਧਭ ਅੁੱ)ਅਤ 54.40% (ੁੱ ਟ ਅੁੱ) 
ਦ ਅਧੀਨ ਵਨ, ਜ ਏੁੁੱ ਰ ਹਯਏਾਯਡ ਏੀਤ ਜੰਰੀ ਐਤਯ ਦਾ 64.29%ਹਵੁੱ ਾ ਵ। 
ਦਸ਼ ਦ ਇੁੱਏ ਲੁੱਡ ਜੰਰੀ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰਣ ਲਾਰੀ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਉਦ ਲਾਤਾਲਯਣ, ਅਤ ਜਭੀਨ ਨੰੂ ਫਵੁਤ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਵ। ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣਏ, ਆਯਹਥਏ ਅਤ ਭਾਹਜਏ ਰਬਾਲ 
(ੰਐ ਹਲੁੱ ਚ):  

ਜੰਰੀ ਜੀਲ ਦ ਹਨਲਾ ਥਾਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ, ਰਫਰ ਲਾਯਹਭੰ, ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਏਟਤੀ ਅਤ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ 
ੁਣਲੁੱ ਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ਏਭੀ, ਫਾਰਣ ਦੀ ੁਣਲੁੱ ਤਾ ਦ ਨੁਏਾਨ, ਾਣੀ ਤ ਏੁਦਯਤੀ ਯਤਾਂ ਨੰੂ  ਨੁਏਾਨ ਅਤ ਵਯ ਏੁਦਯਤੀ 
ਯਤਾਂ ਦ ਏੁਦਯਤੀ ੁਨਯਜਨਭ ਦ ਨੁਏਾਨ, ਯ- ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਜੰਰੀ ਉਤਾਦਾਂ ਦੀ ਏਭੀ, UV ਹਏਯਨਾਂ (Rays) ਨੰੂ 
ਯਏਣ ਲਾਰੀ ਜ਼ਨ ਯਤ (Ozone Layer) ਦਾ ਟਣਾ  (Depletion), ਭਾਈਏਰ ਏਰਾਈਭਟ (Micro Climate) 
ਹਲੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਨਾਰ ਹਵਤ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ, ਵਯ ਹਵਤ ਭੁੱ ਹਆਲਾਂ, ਧੂੰ ,ਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦੀ ਏਟਤੀ ਅਤ ਵੜਹਾਂ ਏਾਯਨ  
ਜੰਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵਣ ਲਾਰ ਰਏਾਂ ਰਈ ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਆਹਦ। 
ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਦ ੇਏਾਯਨ (Reasons of forest fire) 

 ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨ: ਜੰਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਵੁਤ ਾਯੀਆਂ ਅੁੱਾਂ ਏੁਦਯਤੀ ਏਾਯਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਹਜਲੇਂ ਹਏ 
ਹਫਜਰੀ ਏੜਏਣਾ(Lightening) ਹਜ ਨਾਰ ਦਯਐਤਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ ਵ। ਯ ਫਾਹਯਸ਼ ਅਹਜਵੀ ਅੁੱ ਨੰੂ 
ਫੁਝਾ ਹਦੰਦੀ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਹਜ਼ਆਦਾ ਨੁਏਾਨ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦਾ। ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਹਲੁੱ ਚ ਤਾਭਾਨ ਅਤ ਵਲਾ ਦਾ 
ੁਏਾਨ ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਰਈ ਅਨੁਏੂਰ ਵਾਰਤਾ ਰਦਾਨ ਏਯਦ ਵਨ। 

 ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਏਾਯਨ: ਅੁੱ ਉਦੋਂ ਰੁੱ ਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਅੁੱ ਦਾ ਏਈ ਏਣ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਨੰੀ ਅੁੱ, ਹਯਟ ਜਾਂ ਫੀੜੀ, 
ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਚੰਹਆੜੀ ਜਾਂ ਅੁੱ ੁਯੂ ਏਯਨ ਦਾ ਏਈ ਯਤ ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦਾ 
ਵ। 

ਭਨੁੁੱ ਐੀ ੰਫੰਹਧਤ ਏਾਯਨ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਜੰਰ ਰਫੰਧਨ ਦ ਢੰਾਂ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਇਵ 
ਏਾਯਨ ਜਾਣਫੁੁੱ ਝ ਏ ਜਾਂ ਅਣਜਾਨੇ ਨਾਰ ਵ ਏਦ ਵਨ।  

 ਐਤੀ ਨੰੂ ਫਦਰਣ ਦ ਦੀਆਂ ੁਯਾਣ ਤਯੀਏ। 
 ਅੁੱ ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾਯਲਾਵ ਰਾਨੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਹਯਟ ਦ ਫੁੱਟਾਂ ਨੰੂ ੁੁੱ ਟ ਹਏ ਅਚਾਨਏ ਯੁੂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
 ਜੰਰੀ ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਬਜਾਉਣ ਰਈ ਹੰਡਾਂ ਦ ਰਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਏੀਤੀ ਈ ਅੁੱ ਦੀ ਲਯਤੋਂ। 
  ਭਨ ਯੰਜਨ ਰਈ ਜੰਰਾਂ ਦ ਆਰ ਦੁਆਰ ਯਹਵਣ ਲਾਰ ਰਏਾਂ ਦਆੁਯਾ ਅੁੱ ਰਾਉਣੀ। 
 ਉਵ ਰਏ ਅਏਯ ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਯ ਲਾਯ ਦਾਐਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਸ਼ੂ ਚਯਾਉਂਦ ਵਨ, ਫਾਰਣ ਦੀ ਰੁੱ ਏੜ ਅਤ 

ਵਯ ਛਟੀਆਂ ਜੰਰੀ ਉਜਾਂ ਨੰੂ ਇਏੁੱਠਾ ਏਯਦ ਵਨ। ਇਵ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਾਇਆ ਹਆ ਵ ਹਏ ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ 
ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਅੁੱ ਦਾ 90% ਏਾਯਨ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਏਾਯਨ ਵਨ। ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਅੁੱ ਦ ਏਾਯਨ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਧ ਯਵ 
ਵਨ। ਭਨੁੁੱ ਐਾਂ ਅਤ ੂਆਂ ਦੀ ਆਫਾਦੀ ਏਾਯਨ ਇਵ ਭੁੱ ਹਆ ਵਯ ਲੁੱ ਧ ਯਵੀ ਵ। 

 ਲਾਤਾਲਯਣ ਦ ਏਾਯਨ, ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਭਭੀ ਹਥਤੀਆਂ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਵਨ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਤਾਭਾਨ, ਵਲਾ 
ਦੀ ਤੀ ਅਤ ਹਦਲ਼ਾ ਹਭੁੱਟੀ ਅਤ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਹਲੁੱ ਚ ਨਭੀ ਦਾ ੁੱਧਯ ਅਤ ੁੁੱ ਏ  ਦੀ ਹਭਆਦ।  
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ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਨੰੂ ਮਏਲੇਂ ਯਮਏਆ ਜਾਲੇ (How to prevent a wildfire) 
 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਏਈ ਅਣਹਵਰੀ ਬਯੀ ਜਾਂ ਏੰਟਯਰ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਅੁੱ ਦਐਦ ਵ, ਆਣ ਥਾਨਏ ਅੁੱ ਦ ਹਲਬਾ 

ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ । 
 ਏਦ ਲੀ ਭੁਣ  ਰਾਈ ਅੁੱ (Camp Fire) ਨੰੂ ਹਫਨਾਂ ਹਏ ਹਧਆਨ ਹਦੁੱ ਤ ਨਾ ਛੁੱ ਡ ਅਤ ਣ ਤੋਂ 

ਹਵਰਾਂ ਜਾਂ ਏੈਂ ਦੀ ਜਾ ਨੰੂ ਛੁੱਡਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਇ ਨੰੂ ਾਣੀ ਅਤ ੁਆਵ ਨਾਰ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਫੁਝਾ ਹਦ। 
 ਏੈਂਹੰ ਦਯਾਨ ਰਾਰਟਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਉ ਹਲੁੱ ਚ ਤਰ ਾਉਣ ਦਾ ਹਧਆਨ ਯੁੱਐ ਅਤ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ 

ਹਏ ਦਫਾਯਾ ਤਰ ਾਉਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਯਸ਼ਨੀ ਅਤ ਵੀਹਟੰ ਮੰਤਯ ਠੰਢ ਵਣ। ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ਨੰੂ 
ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ ਅਤ ਫਾਰਣ ਨੰੂ ਰਾਰਟਨ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੁੱਐ। 

 ਾਯਏ ਦ ਭਦਾਨਾਂ 'ਤ ਚਰਦ ਲਾਵਨਾਂ ਤੋਂ ਹਯਟ, ਭਾਚੀ ਅਤ ਧੂੰ  ਲਾਰੀ ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਨਾ ਹਟ। ਇਵ 
ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਹਯਟ ਨੰੂ ੁੁੱ ਟਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਉਵ ੂਯੀ ਤਯਾਂ ਫੁਝਾ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਲ। 

 ਹਲਵੜ ਦ ਏੂੜ ਨੰੂ ਾੜਦ ਭੇਂ ਥਾਨਏ ਹਵਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। ਵਲਾਲਾਂ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਯਦ 
ਹਛਰ ਹਲਵੜ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਨਾ ਰਾ ਅਤ ਅੁੱ ਦਾ ਹਧਆਨ ਯੁੱ ਐਣ ਰਈ ਇੁੱ ਏ ਐੁਯਾ, ਾਣੀ ਜਾਂ ਅੁੱ 
ਫੁਝਾਊ ਮੰਤਯ ਨੇੜ ਯੁੱ ਐ। ਅੁੱ ਦ ਭੇਂ ਜਰਣੀਰ ਦਾਯਥ ਹਲਵੜ ਤੋਂ ਦੂਯ ਯੁੱ ਐੋਂ। 

ਮਨਏਾੀ  ਝਾਅ (Evacuation Tips): 
 ਜਏਯ ਥਾਨ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਅਹਜਵਾ ਏਯ। 
 ਆਣ ਹਨਏਾੀ ਯਾਵ ਨੰੂ ਭੇਂ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਜਾਣ ਅਤ ਇੁੱਏ ਹਨਏਾੀ ੁੁੱ ਚੀ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਈ ਹਤਆਯ 

ਏਯ। 
 ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਚੰਹਆੜੀਆਂ ਅਤ ੁਆਵ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਲਾਰ ਏੁੱੜ ਅਤ 

ਜੁੁੱ ਤੀਆਂ ਾ। 
 ਤੁਵਾਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਆਣਾ ਯ ਹਤਆਯ ਏਯ। 
 ਆਣ ਹਲਵੜ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਫਾਰਣ, ਹਲਵੜ ਦੀ ਯਹਵੰਦ-ਐੂੰ ਵਦ, ਤੰਦਯੂ ਅਤ ਫਾਰਣ ਦ ਡੁੱ ਹਫਆਂ ਭਤ ਜਰਣਸ਼ੀਰ 

ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਟਾ। 
 ਅੁੱ ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਾਯੀਆਂ ਹਐੜਏੀਆਂ, ਵਲਾਦਾਯਾਂ ਅਤ ਦਯਲਾਜ਼ ਫੰਦ ਏਯ। 
 ਏੁਦਯਤੀ , ਅੁੱ ਪੜਣ ਲਾਰੀ , ਜਾਂ ਫਾਰਣ ਦ ਤਰ ਦੀ ਰਾਈ ਫੰਦ ਏਯ। 
 ਅੁੱ ਨੰੂ ਵਰੀ ਏਯਨ ਜਾਂ ਲਧਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਹਏ ਲੀ ਲੁੱਡ ਬਾਂਡ ਹਜਲੇਂ ਤਰਾਫ, ਏੂੜ ਦ ਡੁੱਫ, ਜਾਂ ਟੁੱ ਫਾਂ ਨੰੂ 

ਾਣੀ ਨਾਰ ਬਯ। 
ਜੇ ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਮਲਿੱ ਚ ਪ  (If caught in a wildfire): 

 ਅੁੱ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। ਇ ਦੀ ਫਜਾ, ਾਣੀ ਦ ਇੁੱਏ ਯਤ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਤਰਾਅ ਜਾਂ ਨਦੀ 
ਹਲੁੱ ਚ ਝੁਏਣ ਰਈ ਦਐ। 

 ਜ ਨੇੜ-ਤੜ ਏਈ ਾਣੀ ਨਵੀਂ ਵ, ਤਾਂ ਥੜੀ ਹਜਵੀ ਫਨਤੀ ਲਾਰਾ ਾ ਐਤਯ ਰੁੱ ਬ, ਜ਼ਭੀਨ 'ਤ ਰਟ ਜਾ, 
ਅਤ ਆਣ ਯੀਯ ਨੰੂ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ, ਏੰਫਰ, ਜਾਂ ਹਭੁੱ ਟੀ ਨਾਰ ਢੁੱਏ। ਅੁੱ ਰੰ ਜਾਣ ਤੁੱ ਏ ਰਟ ਯਵ ਅਤ ਢੁੱ ਏ 
ਯਵ। 
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 ਇੁੱਏ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱੜ ਯਾਵੀਂ, ਜ਼ਭੀਨ ਦ ਬ ਤੋਂ ਨੇੜ ਦੀ ਵਲਾ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਰ ਏ ਆਣ ਪਪਹੜਆਂ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ 
ਏਯ। ਜ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਨਾ ਹਨਰ। 

ਫਿੱ ਮਚਆ ਂਰਈ ਅਿੱ  ਤੋਂ ਫਚਣ ਦੇ ਨ ਐੇ (Fire safety tips for kids): 
ਫਵ ਤ ਾਯ ੇਤਯੀਏੇ ਵਨ ਮਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਤ ੀਂ ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਨੰੂ ਯਏ ਏਦੇ ਵ। 

 ਏੈਂਪਾਇਯ ਨੰੂ ਏਦ ਲੀ ਹਫਨਾਂ ਹਧਆਨ ਹਦੁੱ ਤ ਨਾ ਛੁੱ ਡ। 
 ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਵਾਰਾਤ ਅੁੱ ਨੰੂ ਸ਼ੁਯ ੂਵਣ ਤੋਂ ਰ ਏ ਫੁਝਣ ਤੁੱ ਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਢੰ ਨਾਰ ਫਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਨਵੀਂ ਹਦੰਦ, ਫਾਵਯ ਅੁੱ ਨਾ ਰਾ । 
 ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਅੁੱ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਵੁੰ ਦ ਵ ਤਾਂ ਵਭਸ਼ਾ ਫਾਰ ਦੀ ਹਨਯਾਨੀ ਯੁੱਐ। 
 ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਜਾਂ ਯਤ ਉੱਤ ਏੈਂ ਪਾਇਯ ਫਣਾ। 
 ਏੈਂ ਪਾਇਯ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ੁੱਥਯ ਨਾ ਯੁੱਐ। ਜਦੋਂ ਤੁੀਂ ਇ ਨੰੂ ਫੁਝਾ, ਤਾਂ ਚੁੱਟਾਨਾਂ ਆਣ ਵਠਾਂ ਰੁੱ ਏੜ 

ਦ ਛਟ ਟੁਏਹੜਆਂ ਨੰੂ ਰੁਏਾ ਏਦੀਆਂ ਵਨ ਜ ਅਜ ਫਰ ਯਵ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
 ਆਣ ਏੈਂਪਾਇਯ ਨੰੂ ਛਟਾ ਅਤ ਏੰਟਯਰ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 
 ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਦ ਵਠਾਂ ਏੈਂਪਾਇਯ ਨਾ ਫਣਾ। 
 ਏੈਂ ਪਾਇਯ ਦ ਏਰ ਵਭਸ਼ਾ ਾਣੀ ਦੀ ਇੁੱਏ ਫਾਰਟੀ ਅਤ ਇੁੱਏ ਐੁਯਾ ਯੁੱਐ। 
 ਅੁੱ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਤੁਵਾਡੀ ਅੁੱ ਫੁਝ ਈ ਵ। 
 ਹਏ ਫਾਰ ਨੰੂ ਏੈਂ ਪਾਇਯ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਫੁਝਾਉਣ ਰਈ ਏਵ। 

ਏੈਂ ਪਾਇਯ ਫ ਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਯੀਏਾ ਵ ੈ(ਇਵ ਏਯਨ ਰਈ ਮਏ ੇਫਾਰ ਨੰੂ ਏਵ): 
1. ਏੈਂ ਪਾਇਯ 'ਤ ਫਵੁਤ ਾਯਾ ਾਣੀ ਡਰਹ ਹਦ 
2. ੁਆਵ ਨੰੂ ਡੰਡ ਨਾਰ ਹਵਰਾ। 
3. ਇ ਦ ਉੱਯ ਵਯ ਾਣੀ ਾ। 

ਇਵਨਾਂ ਮਤੰਨ ਏਦਭਾਂ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਏ ਦ ਵਯਾ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਏ: 
1. ੁਆਵ ਵੁਣ ਾਣੀ ਾਉਣ ਤ ਚੀਏਦੀ ਨਵੀਂ। 
2. ਬ ਏੁਝ ਹੁੱ ਰਾ ਰੁੱ ਦਾ ਵ। 
3. ਯਾਐ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏਈ ਵਯ ਧੂੰ ਆਂ ਨਵੀਂ ਹਨਏਰਦਾ। 
 ਇਵ ਲਐਣ ਰਈ ਹਏ ਏੀ ਯਾਐ ਅਜ ਲੀ ਯਭ ਵਨ, ਹਏ ਫਾਰ ਨੰੂ ਯਾਐ ਉੱਤ ਆਣਾ ਵੁੱਥ ਯੁੱਐਣ ਰਈ 

ਏਵ। ਜ ਉਵ ਯਭ ਵ, ਤਾਂ ਹਵਰਾ ਅਤ ਠੰਡ ਵਣ ਤੁੱ ਏ ਉਵਨਾਂ 'ਤ ਵਯ ਾਣੀ ਾ। 
 ਏਦ ਲੀ ਭਾਹਚ ਜਾਂ ਆਹਤਸ਼ਫਾਜ਼ੀ ਨਾਰ ਨਾ ਐਡ। ਜਰਣੀਰ ਭੁੱਯੀ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਫਾਵਯ ਯੁੱਐ। 
 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਦਐਦ ਵ ਹਏ ਅੁੱ ਏਾਫ ੂਤੋਂ ਫਾਵਯ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਹਏ ਫਾਰ ਨੰੂ ਦੁੱ । 
 ਹਏਯਾ ਏਯਏ ਰਾਯਲਾਵ ਨਾ ਵਲ। ਵਯ ਾਰ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਭਨੁੁੱ ਐਾਂ ਦੀ ਰਾਯਲਾਵੀ 

ਵ। 
 ਜੰਰ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵਣ ਲਾਰ ਜਾਨਲਯਾਂ ਅਤ ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਦ ਯ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਹਲੁੱ ਚ ਆਣਾ ਹਵੁੱ ਾ ਾ। 

ਮਯਲਾਯ ਰਈ ਆਭ ਜੰਰ ਅਿੱ   ਯਿੱ ਮਐਆ  ਝਾਅ (General Forest Fire Safety Tips For Family): 
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ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (Before a Wildfire): ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਤੁੀਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ, ਆਣ 
ਹਯਲਾਯ ਅਤ ਆਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨ ਰਈ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤੀਆਂ ੁੱਰਾਂ ਏਯ ਏਦ ਵ। 

 ਹਤਆਯੀ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯਨ ਰਈ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਇੁੱਏ ਆਾਤਏਾਰੀਨ ਫ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱਏ ਹਯਲਾਯਏ 
ੰਚਾਯ ਮਜਨਾ (Communication Plan) ਫਣਾਉਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

 ਆਣ ਯ ਨੰੂ ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਹਧਆਨ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐਦ ਵ ਹਡਜ਼ਾਈਨ ਅਤ ਰੈਂਡਏ ਏਯ। 
 ਅਹਜਵੀ ਭੁੱਯੀ ਅਤ ਹਦਆਂ ਦੀ ਚਣ ਏਯ ਜ ਅੁੱ ਨੰੂ ਫਾਰਣ ਦੀ ਫਜਾ ਅੁੱ ਨੰੂ ਯਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯ 

ਏਦ ਵਨ। 
 ਯ ਹਯਵਾਇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱ ਤ ਅਤ ਫਾਵਯੀ ਢਾਂਚ 'ਤ ਅੁੱ-ਯਧਏ ਜਾਂ ਯ-ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ, 

ਜਾਂ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੁੱਧਯ 'ਤ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਰਮਸ਼ਾਰਾ ਦੁਆਯਾ ਭੁਰਾਂਏਣ ਏੀਤ  ਅੁੱ-ਯਧਏ ਯਾਇਣਾਂ 
ਨਾਰ ਛੁੱ ਤਾਂ, ਾਈਹਡੰ, ਡਹਏੰ ਜਾਲਟ ਜਾਂ ਏੁੱਟਣ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰੁੱ ਏੜ ਜਾਂ ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਭੁੱਯੀ ਦਾ 
ਇਰਾਜ ਏਯ।  

 ਅੁੱ-ਯਧਏ ਫੂਟ ਅਤ ਯੁੁੱ ਐ ਰਾ। ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ, ਐਤ ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਦਯੁੱਐਤ ਦਲਦਾਯ , ਦਾਫਵਾਯ, 
ਨੀਰੀਯੀ ਦ ਇਵ ੁੱ ਟ ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 

 ਛੁੱ ਤਾਂ ਅਤ ਟਯਾਂ ਨੰੂ ਹਨਮਭਤ ਤਯ 'ਤ ਾ ਏਯ। 
 ਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਦ ਲਾਯ ਹਚਭਨੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। ਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾ ਏਯ। 

ਚੀਭਨੀ ਦ ੁੱ ਐ  ਨੰੂ ਲਧੀਆ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦ ਏਰਭ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। ਹਚਭਨੀ ਅਤ ਟਲ ਾਈਾਂ ਨੰੂ ਾਯਏ 
ਅਯਟਯ (ਚੰਹਆੜੀ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਏਯਨ ਲਾਰੀ ਭੀਨ) ਨਾਰ ਹਪਟ ਏਯ (ਵੀ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਰਈ ਆਣ 
ਥਾਨਏ ਪਾਇਯ ਹਲਬਾ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ।) 

 ਯਾਵਦਾਯੀਆਂ, ਡਏਾਂ, ਪਯਸ਼ ਐਤਯਾਂ ਅਤ ਯ ਦ ਵਠਾਂ I/8-ਇੰਚ ਦੀ ਜਾਰੀ ਲਾਰੀ ਏਰੀਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ।  
 ਆਣ ਯ ਦ ਵਯਏ ਭੰਹਜਰ 'ਤ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਫੈੱਡਯੂਭਾਂ ਦ ਨੇੜ ਇੁੱਏ ਦਵਯਾ- ਭਏ ੈਂਯ ਅਰਾਯਭ 

ਰਾ; ਭਵੀਨਾਲਾਯ ਟਟ ਏਯ ਅਤ ਵਯ ਾਰ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਫਟਯੀਆਂ ਫਦਰ। 
 ਹਯਲਾਯ ਦ ਵਯਏ ਭੈਂਫਯ ਨੰੂ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯ (ਫੀੀ ਹਏਭ) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਹਏਲੇਂ ਏਯਨੀ ਵ ਅਤ 

ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਦਐਾ ਹਏ ਇਵ ਹਏੁੱ ਥ ਯੁੱ ਹਐਆ ਹਆ ਵ। 
 ਯਰ ੂਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਏਰ ਯੁੱਐ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦ ੰਦਾਂ ਲਜੋਂ ਲਯਹਤਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ: ਇੁੱਏ ਾਂਚਾ, 

ਏੁਵਾੜੀ, ਆਯੀ ਜਾਂ ਚਨ ਲਾਰਾ ਆਯਾ, ਫਾਰਟੀ ਅਤ ਐੁਯਾ। 
 ਇੁੱਏ ੜੀ ਯੁੱਐ ਜ ਛੁੱ ਤ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚ। 
 ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਲਾਰ ਸ਼ਟਯ ਜਾਂ ਬਾਯੀ ਅੁੱ-ਯਧਏ ਯਦ ਰਾਉਣ ਫਾਯ ਹਲਚਾਯ ਏਯ। 
 ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਢਯ, ਰਾਅਨ ਪਯਨੀਚਯ, ਫਾਯਹਫਏਮੂ ਹਯੁੱਰ, ਟਾਯ ਢੁੱ ਏਣ ਆਹਦ ਭਤ ਯ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ 

ੜਨ ਲਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਾ ਏਯ। ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣੀ ਯੁੱ ਹਐਆਮ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਰ ਜਾ। 
ਆਣੀਆ ਂਾਣੀ ਦੀਆ ਂਰੜ੍ਾਂ ਦੀ ਮਜਨਾ ਫਣਾ (Plan your water needs): 

 ਫਾਵਯਰ ਾਣੀ ਦ ਯਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਏਯ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਇੁੱਏ ਛਟਾ ਤਾਰਾਫ, 
ਟਆ, ਐੂਵ, ਲੀਹਭੰ ੂਰ, ਜਾਂ ਫੰਫੀ ਭਟਯ। 
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 ਇੁੱਏ ਫੀਚੀ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦੀ ਾਈ ਯੁੱ ਐ ਜ ਯ ਦ ਹਏ ਲੀ ਐਤਯ ਅਤ ਬਾ 'ਤ ਵਯ ਫਣਤਯਾਂ ਤੁੱ ਏ 
ਵੁੰ ਚਣ ਰਈ ਏਾੀ ਰੰਫੀ ਵਲ। 

 ਯ ਦ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਦ ਾ ਅਤ ਜਭੀਨ ਦ ਵਯ ਢਾਂਹਚਆਂ ਦ ਨੇੜ ਨਾ ਜਭਣ ਲਾਰ  ਫਾਵਯੀ ਾਣੀ ਦਾ ਹਨਏਾ  
ਥਾਹਤ ਏਯ। ਯ ਤੋਂ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 50 ਪੁੁੱ ਟ ਦੀ ਦੂਯੀ 'ਤ ਲਾਧੂ ਹਨਏਾ ਥਾਹਤ ਏਯ। 

 ਹਫਜਰੀ ਦੀ ਾਲਯ ਏੁੱਟਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱਏ ਯਟਫਰ ਰੀਨ ੰਚਾਹਰਤ ੰ (Portable 
Gasoline Powered Pump Generator) ਰਾਤ ਏਯਨ ਫਾਯ ਹਲਚਾਯ ਏਯ। 

ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਤੋਂ ਫਾਅਦ (After a wildfire): 
ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੀ ਹਭਆਦ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਹਥਤੀਆਂ ਰਈ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ ਵਨ: 

 ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਯ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਹਏਵਾ ਹਆ ਵ ਜਾਂ ਤੁੀਂ ਭਹਵੂ ਏਯਦ ਵ ਹਏ ਤੁਵਾਡਾ ਯ ਹਲੁੱ ਚ 
ਯਹਵਣਾ ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ, ਤਾਂ ਹਏ ਜਨਤਏ ਆਯਾ (Public Shelter) ਹਲੁੱ ਚ ਜਾ। 

 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਜਰ ਵ ੀੜਤਾਂ ਦ ਨਾਰ ਵ, ਜਾਂ ਤੁੀਂ ਐੁਦ ਜਰਣ ਦ ਹਸ਼ਏਾਯ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਭਦਦ ਭੰ; ਵਯ 
ੁੱਟ ਜਾਂ ਫੀਭਾਯੀ ਪਰਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ, ਭਚ ਵ ਥਾ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਯੁੱ ਐ ਅਤ ਢਏ। 

 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਯਵ ਵ, ਤਾਂ ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਰੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਛੁੱ ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਏਯ। ਹਏ ਲੀ ਛੁੱ ਤ ਦੀ ਅੁੱ, ਚੰਹਆੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਫਯ ਨੰੂ ਫੁਝਾ। ਛੁੀਆਂ ਫਰਦੀਆਂ ਚੰਹਆੜੀਆਂ ਰਈ 
ਚੁਫਾਯ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 

 ਅੁੱ ਰੁੱ ਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਏਈ ੰਹਟਆਂ ਤੁੱ ਏ, ਅੁੱ ਉੱਤ ਨਜ਼ਯ  ਯੁੱਐ। ੂਯ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਧੂੰ  ਂਅਤ ਚੰਹਆੜੀਆਂ 
ਦੀ ਭੁੜ ਜਾਂਚ ਏਯ। 

 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਯ ਐਾਰੀ ਏਯ ਚੁੁੱ ਏ ਵ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਆਣ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ ਲੜ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਪਾਇਯ ਅਹਧਏਾਯੀ 
ਇਵ ਨਵੀਂ ਏਹਵ ਹਦੰਦ ਹਏ ਇਵ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ। 

 ਜਏਯ ਹਏ ਹਫਰਹਡੰ ਇੰਏਟਯ ਨੇ ਯ 'ਤ ਏਈ ਯੰਦਾਯ ਹਚੰਨਹ  ਰਾਇਆ ਵ, ਤਾਂ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ 
ਦਾਐਰ ਨਾ ਵਲ  ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਤੁੀਂ ਹਚੰਨ ਦਾ ਭਤਰਫ ਏੀ ਵ ਅਤ ਏੀ ਤੁਵਾਡ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਣਾ 
ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ, ਇ ਫਾਯ ਵਯ ਜਾਣਏਾਯੀ, ਰਾਵ ਅਤ ਹਨਯਦਸ਼ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏਯਦ। 

 ਜਏਯ ਇੁੱਏ ਹਫਰਹਡੰ ਇੰਏਟਯ ਏਹਵੰਦਾ ਵ ਹਏ ਇਭਾਯਤ ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਤ ਤੁਵਾਨੰੂ ਆਣਾ ਯ 
ਛੁੱ ਡਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਤਾਂ ਆਣੀ ਯ-ਭਜੂਦੀ ਦਯਾਨ ਹਏ ਬਯਮ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਯ ਜਾਂ ਜਭੀਨ ਦਐਣ 
ਰਈ ਏਵ। 

 ੜ ਵ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਣ ਲਰ ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਹਏਉਂਹਏ ਖ਼ਤਯ ਅਜ ਲੀ ਭਜੂਦ ਵ ਏਦ ਵਨ ਅਤ 
ਯਭ ਥਾਨ ਲੀ, ਜ ਹਫਨਾਂ ਚਤਾਲਨੀ ਦ ਬੜਏ ਏਦ ਵਨ। 

 ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਹਏ ਨੁਏਾਨ ਵਈ ਇਭਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਣ ਲਰ ਯਭੀ ਜਾਂ ਧੂੰ  ਂਦਾ ਤਾ ਰੁੱ ਦਾ ਵ, ਤਾਂ 
ਤੁਯੰਤ ਐਾਰੀ ਏਯ। 

 ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਜਾਂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਫਾਏ ਵ, ਤਾਂ ਇਨੰੂ ਐਰਹਣ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਏਯ। ਇਵ ਏਈ 
ੰਹਟਆਂ ਰਈ ਤੀਫਯ ਯਭੀ ਨੰੂ ਯਏ ਏਦਾ ਵ. ਜਏਯ ਡੁੱ ਫ ਦ ਠੰਢ ਵਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਦਯਲਾਜ਼ਾ ਐਹਰਹਆ 
ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਭੁੱਯੀ ਅੁੱ ਹਲੁੱ ਚ ਪਟ ਏਦੀ ਵ। 
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 ਐਯਾਫ ਜਾਂ ਹਡੁੱ ੀਆਂ ਹਫਜਰੀ ਦੀਆਂ ਰਾਈਨਾਂ, ਐੰਹਬਆਂ ਅਤ ਹਡੁੱ ੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਤੋਂ ਫਚ। 
 ਯਾਐ ਦ ਟਇਆਂ 'ਤ ਨਜ਼ਯ ਯੁੱਐ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਉਵਨਾਂ 'ਤ ਹਨਸ਼ਾਨ ਰਾ ਅਤ ਹਯਲਾਯ ਅਤ 

ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ ਲੀ ਟਇਆਂ ਤੋਂ ਦਯੂ ਯਹਵਣ ਰਈ ਚਤਾਲਨੀ ਹਦ। 
 ਜਾਨਲਯਾਂ ਨੰੂ ਨੇਹੜਓਂ ਦਐ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਆਣ ਹੁੱ ਧ ਏੰਟਯਰ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 
 ਰੁਏ ਵ ਅੰਾਯ ਅਤ ਯਭ ਥਾਨ ਤੁਵਾਡ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ੰਜ ਜਾਂ ਐੁਯ ਨੰੂ ਾੜ ਏਦ ਵਨ। 
 ਅੁੱ ਦੀ ੁਆਵ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਪਾਈ ਰਈ ਜਨਤਏ ਹਵਤ ਭਾਯਦਯਸ਼ਨ (Public Health 

Guidance) ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ । 
 ਧੂੜ ਦ ਏਣਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਵ ਰਣ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਭਰਫ ਨੰੂ ਹੁੱ ਰਾ ਏਯ । 
 ਵੁੱਥਾਂ ਅਤ ਯਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਚਭੜ ਦ ਦਤਾਨੇ ਅਤ ਬਾਯੀ ਰ ਲਾਰ ਜੁੁੱ ਤ ਾ। 
 ਐਤਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਪਾਈ ਏਯਨ ਲਾਰ ਉਤਾਦਾਂ, ੇਂਟ, ਫਟਯੀਆਂ ਅਤ ਐਯਾਫ ਵ ਫਾਰਣ ਦ ਡਹਫਆਂ 

ਨੰੂ ਵੀ ਢੰ ਨਾਰ ਹਨਟਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਵ। 
 ਹਏ ਲੀ ਬਜਨ ਨੰੂ ਹਤਆ ਹਦ ਜ ਯਭੀ, ਧੂੰ  ਂਜਾਂ ਏਰਾ ਦੀ ਧੂੜ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਇਆ ਵ। 
 ਫਯਤਨ ਧਣ, ਦੰਦਾਂ ਨੰੂ ਫੁਯਸ਼ ਏਯਨ, ਬਜਨ ਹਤਆਯ ਏਯਨ, ਵੁੱਥ ਧਣ, ਫਯ ਫਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੁੱਚ ਦਾ ਬਜਨ 

ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਉ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਨਾ ਏਯ ਜ ਤੁਵਾਨੰੂ ਰੁੱ ਦਾ ਵ ਹਏ ਦੂਹਸ਼ਤ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
 ਸ਼ਾਂਤ ਯਵ. ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਤਜ਼ ਏਯ. ਤੁੀਂ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਦੂਜ ਰਏਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੰਭਲਾਯੀ ਰਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ 

ਾ ਏਦ ਵ। ਹਧਆਨ ਨਾਰ ੁਣ ਹਏ ਰਏ ਤੁਵਾਨੰੂ ਏੀ ਏਹਵ ਯਵ ਵਨ, ਅਤ ਹਵਰਾਂ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਥਤੀਆਂ ਨਾਰ 
ਧੀਯਜ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱਠ । 

ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  ਦਯਾਨ (During a wildfire) 
 ਜਏਯ ਯ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਅਹਜਵਾ ਏਯ। ਆਣੀ ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਹਏੁੱਟ 

(Emergency Kit) ਰ, ਆਣ ਯ ਨੰੂ ਤਾਰਾ ਰਾ ਅਤ ਅੁੱ ਦ ਐਤਯ ਤੋਂ ਦੂਯ ਏਈ ਯਤਾ ਚੁਣ। 
 ਅੁੱ ਅਤ ਧੂੰ  ਂਦੀ ਤੀ ਅਤ ਹਦਸ਼ਾ ਹਲੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਰਈ ਲਐ। 
 ਹਏ ਨੰੂ ਦੁੱ  ਹਏ ਤੁੀਂ ਏਦੋਂ ਅਤ ਹਏੁੱ ਥ ਜਾ ਯਵ ਵ। 
 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਜੰਰ ਦੀ ਅੁੱ ਦਐਦ ਵ ਅਤ ਅਜ ਤੁੱ ਏ ਹਨਏਾੀ ਦ ਆਦਸ਼ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏੀਤ ਵਨ, ਤਾਂ 101 

'ਤ ਏਾਰ ਏਯ। ਇਵ ਨਾ ਚ ਹਏ ਹਏ ਵਯ ਨੇ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਏਾਰ ਏੀਤੀ ਵ। ਅੁੱ ਦੀ ਹਥਤੀ ਦਾ ਲਯਣਨ 
ਏਯ, ਵਰੀ ਵਰੀ ਅਤ ੁੱਸ਼ਟ ਤਯ 'ਤ ਫਰ , ਅਤ ਹਡਚਯ ਦੁਆਯਾ ੁੁੱ ਛ  ਹਏ ਲੀ ਲਾਰ ਦਾ ਜਲਾਫ 
ਹਦ। 

 ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਥਾਨ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦਾ ਵੁਏਭ ਨਵੀਂ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਅਤ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਆਣਾ ਯ ਹਤਆਯ 
ਏਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ਵ, ਤਾਂ ਜੰਰਾਤ ਹਲਬਾ ਤੁਵਾਨੰੂ ਵਠ ਹਰਐੀਆਂ ਏਾਯਲਾਈਆਂ ਏਯਨ ਦੀ ਹਾਯਸ਼ ਏਯਦਾ 
ਵ: 

 ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ ਤਾਂ ਐਤਯ ਲਾਰ ਐਤਯ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਹਏ ਦਤ ਜਾਂ ਹਯਸ਼ਤਦਾਯ ਦ 
ਯ 'ਤ ਅਥਾਈ ਹਯਵਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਫੰਧ ਏਯ। 
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 ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਲਰ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਲਾਰ ਏੁੱੜ ਾ - ਭਜ਼ਫੂਤ ਜੁੁੱ ਤ, ੂਤੀ ਜਾਂ ਉੱਨੀ ਏੁੱੜ, ਰੰਫੀਆਂ ੈਂਟਾਂ, 
ਰੰਫੀਆਂ ਫਾਵਾਂ ਲਾਰੀ ਏਭੀਜ਼, ਦਤਾਨੇ ਅਤ ਤੁਵਾਡ ਹਚਵਯ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਇੁੱਏ ਯੁਭਾਰ। 

 ਅੁੱ ਦ ੰਦ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਏ, ਏੁਵਾੜੀ, ਵੈਂਡਾ ਜਾਂ ਚਨ, ਫਾਰਟੀ ਅਤ ਫਰਚਾ ਇਏੁੱ ਠੇ ਏਯ। 
 ਫਾਵਯਰ ਚੁਫਾਯ, ਛੁੱ ੜ ਅਤ ਫਭੈਂਟ ਦ, ਹਐੜਏੀਆਂ, ਦਯਲਾਜ਼, ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯਾਂ ਦ ਦਯਲਾਜ਼ ਆਹਦ ਨੰੂ 

ਫੰਦ ਏਯ। ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਯਦ ਵਟਾ। ਚਭਏਦਾਯ ਯਭੀ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਾਯ ਸ਼ਟਯ, ਫਰਾਇੰਡ ਜਾਂ 
ਬਾਯੀ ਯ-ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਹਐੜਏੀਆਂ ਦ ਢੁੱ ਏਣ ਫੰਦ ਏਯ। 

 ਅੁੱ  ਨੰੂ ਪਰਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਾਯ ਦਯਲਾਜ਼ ਫੰਦ ਏਯ। ਆਣ ਪਾਇਯਰ 'ਤ ਡੈਂਯ 
ਐਰਹ, ਯ ਪਾਇਯਰ ਏਰੀਨ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ। 

 ਅੁੱ 'ਤ ਹਏ ਲੀ ਏੁਦਯਤੀ , ਰਨ ਜਾਂ ਫਾਰਣ ਦ ਤਰ ਦੀ ਰਾਈ ਨੰੂ ਫੰਦ ਏਯ। 
 ਾਣੀ ਦੀ ਾਈ ਨੰੂ ਫਾਵਯੀ ਾਣੀ ਦ ਾਈ ਨਾਰ ਜੜ ਅਤ ਹਏ ਲੀ ੂਰ, ਯਭ ਟੁੱ ਫਾਂ, ਏੜੂ ਦ ਡੁੱ ਹਫਆਂ, 

ਟੁੱ ਫਾਂ ਜਾਂ ਵਯ ਲੁੱਡ ਡੁੱ ਹਫਆਂ ਨੰੂ ਾਣੀ ਨਾਰ ਬਯ। 
 ਰਾਅਨ ਹਰੰ ਏਰਯ ਨੰੂ ਛੁੱ ਤ 'ਤ ਅਤ ਜ਼ਭੀਨ ਤੋਂ ਉੱਯ ਦੀਆਂ ਫਾਰਣ ਟੈਂਏਾਂ ਦ ਨੇੜ ਯੁੱਐ। ਹਜੰਨਾ ਹਚਯ ੰਬਲ 

ਵਲ, ਇਵਨਾਂ ਢਾਂਹਚਆਂ 'ਤ ਹਰੰ ਏਰਯ ਛੁੱ ਡ ਅਤ ਹੁੱ ਰਾ ਏਯ। 
 ਜਏਯ ਤੁਵਾਡ ਏਰ  ਨਾਰ ਚੁੱਰਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਦ ੰ ਵਨ, ਤਾਂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਉਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਾਰਣ ਵ 

ਅਤ ਉਵ ਹਤਆਯ ਵਨ। 
 ਾ ਹਦਰਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਯ ਦ ਨਾਰ ਇੁੱਏ ੜੀ ਯੁੱਐ। 
 ਹਏ ਲੀ ਯਾਜ ਦ ਆਣ ਆ ਐੁੁੱ ਰਣ ਲਾਰ ਦਯਲਾਜ਼ ਨੰੂ ਹਡਏਨੈਏਟ ਏਯ ਤਾਂ ਜ ਹਫਜਰੀ ਫੰਦ ਵਣ 'ਤ ਲੀ 

ਦਯਲਾਜ਼ ਵੁੱਥ ਨਾਰ ਐਰਹ ਜਾ ਏਣ। ਯਜ ਦ ਾਯ ਦਯਲਾਜ਼ ਫੰਦ ਏਯ। 
 ਏਾਯ ਜ ਯਜ ਹਲੁੱ ਚ ਜਰਦੀ ਯਲਾਨੀ ਰਈ ਹਤਆਯ ਏੀਤੀ ਵ, ਦ ਅੰਦਯ ਏੀਭਤੀ ਏਾਜ਼, ਮਾਦਾਯੀ ਹਚੰਨਹ , 

ਏਈ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਜ ਦ ਹਫਨਾਂ ਤੁੀਂ ਨਵੀਂ ਯਹਵ ਏਦ ਅਤ ਏਈ ਲੀ ਾਰਤ ੂਜਾਨਲਯ ਜ ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਅਜ 
ਲੀ ਵ ਨੰੂ ਏਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ। 

 ਾਣੀ ਨਾਰ ਐਯਾਫ ਨਾ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਏੀਭਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਏ ੂਰ ਜਾਂ ਛੁੱ ੜ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱਐ । 
 ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਪਯਨੀਚਯ ਨੰੂ ਯ ਦ ੇਂਟਯ  ਹਲੁੱ ਚ ਹਐੜਏੀਆ ਂਅਤ ਰਾਈਹਡੰ-ਸ਼ੀਸ਼ ਦ ਦਯਲਾਹਜ਼ਆਂ ਤੋਂ ਦੂਯ 

ਰ ਜਾ। 
 ਫਾਵਯ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਾਂ ਨੰੂ ਚਾਰੂ ਏਯ ਅਤ ਬਾਯੀ ਧੂੰ  ਹਲੁੱ ਚ ਯ ਹਦਐਣ ਰਈ ਵਯ ਏਭਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਲ਼ਣੀ ਏਯ 

ਹਦ। 
ਜੰਰੀ ਅਿੱ   ਏਾਫੂ ਏਯਨ ਰਈ ਯਣਨੀਤੀਆਂ (Wildfire 
Control Strategies): 
  
1. ਏੰਟਯਰ ਰਾਈਨ (ਰਛਭਣ ਯੇਐਾ) (Control Line): ਜੰਰੀ 
ਅੁੱ ਹਨਮੰਤਯਣ ਰਾਈਨਾਂ ਦ ਬ ਤੋਂ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਬਾਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ 
ਇੁੱਏ ਏੁਦਯਤੀ ਜਾਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈਆਂ ਈਆਂ, ੀਭਾਲਾਂ 

Fig. 23.4 Control Line 
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ਵਨ - ਜ ਹਏ ਅੁੱ ਹਏਲੇਂ ਅਤ ਹਏੁੱ ਥ ਪਰਦੀ ਵ ਨੰੂ ਏਾਫ ੂਏਯਨ 
ਰਈ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਰਾਉਂਦ  ਵਨ। ਇੁੱਏ ਚਟਾਨੀ 
ਵਾੜ ਜਾਂ ਨਦੀ ਇੁੱਏ ਏੁਦਯਤੀ ਹਨਮੰਤਯਣ ਯਐਾ ਦ ਤਯ ਤ 
ਏੰਭ ਏਯ ਏਦ ਵਨ, ਜਾਂ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਹਾਵੀ 
ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇੁੱ ਏ ਹਲਹਤਰਤ ਯਐਾ ਨੰੂ ਾ ਏਯਏ ਇੁੱਏ ਭਨੁੁੱ ਐ 
ਦੁਆਯਾ ਫਣਾਈ ਈ ਹਨਮੰਤਯਨ ਯਐਾ ਥਾਹਤ ਏਯ ਏਦ 
ਵਨ। 

ਇੁੱਏ ਪਾਇਯ ਰਾਈਨ ਉਦੋਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਯੁਏਾਲਟ ਨੰੂ 
"ਐਹਣਜ ਹਭੁੱ ਟੀ ਤੁੱ ਏ" ਵਠਾਂ ਐੁਯਹਚਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਇੁੱਏ ਏਰਚ ਰਾਈਨ ਇੁੱਏ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਰਾਈਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਜਰਦੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਫਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵ।  

ਇੁੱਏ ਹੁੱ ਰੀ ਰਾਈਨ ਉਦੋਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਯਏਣ ਲਾਰਾ ਰ ਜਾਂ ਾਣੀ ਰਾਇਆ ਹਆ ਵਲ।  
ਅੁੱ ਏਈ ਲਾਯ ਹਨਮੰਤਯਨ ਯਐਾ ਤੋਂ ਛਾਰ ਭਾਯ ਏਦੀ ਵ; ਇ ਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਹਏ 100 ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨਮੰਤਹਯਤ ਅੁੱ 
ਲੀ ਦੁਫਾਯਾ ਸ਼ੁਯੂ ਵ ਏਦੀ ਵ। 
 
2. ਫਯਮਨੰ ਆਊਟ (Burning Out): ਯਏਥਾਭ 
ਰਾਈਨਾਂ ਦੀ ਥਾਨਾ ਏਯਦ ਭੇਂ, ਇੁੱਏ ਛਟੀ ਐਾਈ 
ਐਦਣਾ ਅਤ ਏੁਝ ਹਦਆਂ ਨੰੂ ੁੁੱ ਟਣਾ ਵਭਸ਼ਾ ਏਾੀ ਨਵੀਂ 
ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ਭਜ਼ਫੂਤ, ਫਾਰਣ-ਭੁਏਤ ਯੁਏਾਲਟ ਫਣਾਉਣ 
ਰਈ, ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਇੁੱਏ ਹਨਮੰਤਯਣ ਰਾਈਨ ਦ 
ਅੰਦਯ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਾੜਨ ਰਈ ਛਟੀਆਂ ਭਲ਼ਾਰਾਂ 
(Torches) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਇੁੱਏ 
ਫਯਨਆਉਟ ਇੁੱਏ ਹਨਮੰਤਯਣ ਰਾਈਨ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ 
ਅਤ ਅੁੱ ਨੰੂ ਥਾਹਤ ੀਭਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਦ 
ਏਈ ਤਯੀਹਏਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱਏ ਵ। 
3. ਫੈਏ ਫਯਨ (Backburn): ਫਏ ਫਯਨ ਫਯਨਆਉਟ 
ਲਯੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਯ ਇ ਰਈ ਥੜੀ ਵਯ ਲਧੀਆ 
ਤਏਨੀਏ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇੁੱਏ ਲਾਯ ਜਦੋਂ ਇੁੱਏ 
ਹਨਮੰਤਯਣ ਰਾਈਨ ਥਾਤ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਅੁੱ 
ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਭੁੁੱ ਐ ਅੁੱ ਦੀ ਇੁੱਏ ਹਨਮੰਤਹਯਤ ਅੁੱ ਨੰੂ 
ਏੰਟਯਰ ਰਾਈਨ ਦ ਅੰਦਯਰ ਾ ੈੱਟ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। 
ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਹਪਯ ਨਲੀਂ ਅੁੱ ਨੰੂ ਭੁੁੱ ਐ ਅੁੱ ਲੁੱਰ 
ਧੁੱਏਦ ਵਨ, ਜ ਹਏ ਅੁੱ ਅਤ ਏੰਟਯਰ ਰਾਈਨ ਦ 
ਹਲਚਏਾਯ ਭਜੂਦ ਾਯ ਫਾਰਣ ਨੰੂ ਾੜ ਹਦੰਦ ਵਨ। 

Fig. 23.5  

Fig. 23.6 Burning Out  

Fig. 23.7 Backburn  
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4. ਪਰੈਂਮਏੰ (Flanking): ਇੁੱਏ ਹੁੱ ਧ ਵਭਰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯਏ ਛਟੀ ਜੰਰੀ ਅੁੱ ਨੰੂ ਫੁਝਾਉਣ ਰਈ , ਅੁੱ 
ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਹੁੱ ਛ ਤੋਂ ਅੁੱ 'ਤ ਆਣਾ ਵਭਰਾ ਸ਼ੁਯ ੂਏਯ 
ਏਦ ਵਨ। ਹਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ੜੀ ਵਈ ਧਯਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਯੂ 
ਏਯਦ ਵ, ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਅੁੱ ਦ 
ਹਏਨਾਯ ਦ ਆਰ-ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਰਟਾਂ ਉੱਤ ਹਛੜਏਣ ਦਾ 
ਏੰਭ ਏਯਦ ਵਨ ਹਏਉਂਹਏ ਉਵ ਅੁੱ ਦ ੂਯ ਯ ਦ ਆਰ-
ਦੁਆਰ ਆਣਾ ਯਤਾ ਫਣਾਉਂਦ ਵਨ। 
 
5. ਵਟ ਮਟੰ (Hot Spotting) : ਵਟ ਾਹਟੰ ਇੁੱਏ ਜੰਰੀ 
ਅੁੱ ਦ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਯਗ਼ਯਭ (Active) ਅਤ ਐਤਯਨਾਏ ਹਵੁੱ ਹਆ ਂ
ਲੁੱਰ ਲਧਯ ਹਧਆਨ ਦਣ ਰਈ ਲਯਹਤਆ ਜਾਣ ਲਾਰਾ ਸ਼ਫਦ ਵ। ਅੁੱ 
ਨਾਰ ਰੜਨ ਲਾਰ ਅਭਰ ਅੁੱ ਦ ਉਵਨਾਂ ਹਵੁੱ ਹਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੁੱ ਧ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ 
ਪਰਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਜਤਾਉਂਦ ਵਨ ਅਤ ਇਵਨਾਂ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਏਾਫ ੂਹਲੁੱ ਚ 
ਯੁੱਐਣ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਯਣਨੀਤੀ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਦੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ 
ਏਯਦ ਵਨ। ਵਟ ਾਹਟੰ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧੂ ਹਾਵੀਆਂ ਨੰੂ ਚੰਹਆੜੀਆਂ 
ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱਢਣ ਅਤ ਅੁੱ ਦ ਬ ਤੋਂ ਯਭ ਹਵੁੱ  ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਜਾਂ 
ਪਟਣ ਲਾਰੀਆ ਂਅੁੱਾਂ ਨੰੂ ਹਧਆਨ  ਏਯਨ ਦ ਏੰਭ ਲੁੱਰ ਰਾਇਆ 
ਜਾਂਦਾ ਵ। 
6. ਵੇਠਾਂ  ਿੱ ਟਣਾ / ਢੇਯ ਏਯ ਦੇਣਾ (Knock down):  ਜਦੋਂ ਹਏ ਵਟ 
ਹਟੰ ਅੁੱ ਦੀ ਹਥਤੀ ਦ ਭੁਰਾਂਏਣ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦੀ ਵ, ਵੇਠਾਂ 
 ਿੱ ਟਣਾ (Knock Down) ਏਝੁ ਏਾਯਲਾਈ ਏਯਨ ਫਾਯ ਵ। ਵੇਠਾਂ 
 ਿੱ ਟਣ (Knock Down) ਦੀ ਯਣਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਲਯਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ ਜਦੋਂ 
ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਇਵ ਪਰਾ ਏਯਦ ਵਨ ਹਏ ਹਏ ਐਾ ਵਟਟ 
(ਉਵ ਥਾਂ ਹਜਥ ਫਵਤੁ ਏ ਵਲ) ਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਦਫਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਵ। ਅੁੱ 
ਦ ਬਾ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏਯਨ ਰਈ ਜ ਹਏ ਫਵੁਤ ਯਭ, ਫਵੁਤ ਯਯਭ, 
ਜਾਂ ਫਵੁਤ ਲੁੱਡੀ ਵ, ਰੜਾਏ ੂ ਹੁੱ ਧ ਤਯ 'ਤ ਉ ਬਾ 'ਤ ੰਦੀ, 
ਾਣੀ, ਜਾਂ ਅੁੱ ਯਏਣ ਲਾਰਾ ਰ ਰਾ ੂਏਯਦ ਵਨ। 
7. ਏਰਡ ਟਰੇਮਰੰ (Cold Trailing): ਜਦੋਂ ਅੁੱ ਤ ਾਵਭਣ ਤੋਂ ਜਾਂ 
ਾ ਤੋਂ ਵਭਰਾ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਵਯ ਹਾਵੀ 
ਅੁੱ ਨੰੂ ਲਧਣ ਤੋਂ ਯਏਣ ਰਈ ਏਰਡ ਟਰਹਰੰ, ਇੁੱਏ ਚਰਦੀ ਅੁੱ ਦ 
ਭੁੱਦਨਜ਼ਯ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਝੁਰ ਚੁੁੱ ਏੀ ਜ਼ਭੀਨ ਹਲੁੱ ਚ ਏੰੀ ਏਯਨ ਦ ਏੰਭ 

Fig. 23.8 Flanking  

Fig. 23.9 Hot Spotting  

Fig. 23.10 Knock Down  

Fig. 23.11 Cold Trailing  



 

 

 232 

ਹਲੁੱ ਚ ਸ਼ਾਭਰ ਵ ਜਾਂਦ ਵਨ । ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਂਦ ਵਨ ਹਏ ਏਈ ਲੀ ਯਭ ਜਾਂ ਚਭਏਦਾਯ ਚੰਹਆੜੀ ਨਾ ਯਵ, 
ਹਏਉਂਹਏ ਫਚ ਵ ਏਰ ਚਾਯ ਾ ਉਡ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਦੁਫਾਯਾ ਅੁੱ ਰੁੱ  ਏਦੀ ਵ। 
8. ਵਲਾਈ ਵਭਰਾ (Aerial attack): ਜਏਯ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਜਰ 
ਯਤ ਨੇੜ ਵਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਜ਼ ਅਤ ਵਰੀਏਾਟਯ ਾਣੀ ਦੀਆਂ 
ਫਾਰਟੀਆਂ ਨੰੂ ਚੁੁੱ ਏ ਏਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦ ਉੱਯ ੁੁੱ ਟਣ 
ਰਈ ਰ ਜਾ ਏਦ ਵਨ। ਾਣੀ ਨੰੂ ਅਏਯ ੁੁੱ ਟਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਪਭ 
ਹਯਟਾਯਡੈਂਟ ਨਾਰ ਹਭਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਫਾਰਣ ਜ ਅਜ ਨਵੀਂ ਫਹਰਆ 
ਤ ਝੁੱ ਲਾਰਾ ਾਣੀ, ਅੁੱ ਦ ਪਰਣ ਰਈ ਲਧਯ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਯੁਏਾਲਟ 
ਲਜੋਂ ਏੰਭ ਏਯਦਾ ਵ । 
9. ਪਾਇਯਰਾਈਨ ਮਲਪਟਏ (Fireline explosive): ਏੰਟਯਰ 
ਰਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਪਾਇਯ ਰਾਈਨਾਂ ਨੰੂ ੈੱਟ ਏਯਦ ਭੇਂ, ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ 
ਹਾਵੀ ੰਣ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤ ਹਡੁੱ  ਵ ਦਯੁੱਐਤਾਂ ਨੰੂ ਤੜਨ ਰਈ 
ਹਲਪਟਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਲੀ ਏਯ ਏਦ ਵਨ। ਹਲਪਟਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਯੁੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਡਣ ਰਈ ਲੀ ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਹਜਨਹ ਾਂ ਦ ਪਰਣ ਨਾਰ 
ਅੁੱ ਨੰੂ ਏੰਟਯਰ ਰਾਈਨ ਦ ਾਯ ਜਾਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਹਭਰ ਏਦੀ ਵ। 
ਲੁੱਡੀ ਜਾਂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਲਧਣ ਲਾਰੀ ਅੁੱ ਦ ਦਯਾਨ, ਹਲਪਟਏਾਂ ਨੰੂ ਭੁੁੱ ਐ 
ਤਯ 'ਤ ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਦ ਨਾਰ ਲਯਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਹਏਉਂਹਏ ਜਦੋਂ ਅੁੱ 
ਫੁਝਾਉਂਣ ਲਾਰ ਹਾਵੀਆਂ ਨੰੂ ਅੁੱ ਨੰੂ ਜਰਦੀ ਏਾਫ ੂਏਯਨ ਦੀ ਰੜ 
ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਉਵ ਏੀਭਤੀ ਭਾਂ ਫਚਾ ਏਦ ਵਨ। 

10. ਧਣਾ (MOP UP): ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਲਾ ਜਾਂਦ 
ਵਨ ਅਤ ਇੁੱਏ ਭੁਏੰਭਰ ਏੰਟਯਰ ਰਾਈਨ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਾ ਏਯਦ 
ਵਨ। ਭ-ਅੁੱ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਚੰਹਆੜੀ ਅਤ ਭਏ ਤ ਰੀ ਅੁੱ ਨੰੂ 
ਫੁਝਾਉਣਾ  ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਜ ਨੇ ਏੰਟਯਰ ਰਾਈਨਾਂ ਦ ਾਯ ਆਣਾ ਯਤਾ 
ਫਣਾਇਆ ਵ। ਇ ਹਲੁੱ ਚ ਫਯਨਆਉਟ (ਜਏਯ ਉਵ ਥਾਈ ਤਯ 'ਤ 
ਹਥਤ ਵਨ) ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵ ਜਾਂ ਹਯ ਹਥਯ ਬੜਏਾਊ 
ਫਾਰਣ  ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਵਰਾ ਏ ਉ ਦੀ ਯੁੱ ਹਐਆ ਏਯਨਾ ਲੀ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। 
  

Fig. 23.12 Aerial Attack  

Fig. 23.13 Fireline explosive  

Fig. 23.14 MOP UP  
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ਾਠ - 24 
ਯਾਇਣਏ ੰਏਟਏਾਰਾਂ 

Chemical Emergencies 
ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਦ ੂਯਾ ਵਣ 'ਤ, ਤੁੀਂ ਇਵ ਜਾਣਨ ਦ ਮ ਵਲ: 

► ਯਾਇਣਏ ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਏਾਯਨ। 
► ਯਾਇਣਏ ੰਯਏ ਦ ਹਚੰਨਹ  ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ। 
► ਐਤਯਨਾਏ ਯਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ। 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਏਈ ਦਵਾਹਏਆਂ ਦਯਾਨ ਲੁੱ ਡ ਟੀਰ  

ਉਦਮਾਂ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ (industrial) ਆਤਾਂ 
ਦ ਹਲਹਤਰਤ ਐਤਯ ਅਤ ਨਤੀਹਜਆਂ ਫਾਯ ਜਾਯੂਏਤਾ 
ਲਧ ਯਵੀ ਵ। ਇਵ ਅਹਧਏਾਹਯਏ ਅੰਏੜ, ਭਾ ਭੀਡੀਆ 
(ਐਫਯਾਂ) ਹਯਯਟਾਂ ਅਤ ਨਲੀਆਂ ਜਨਤਏ ੰਥਾਲਾਂ ਦੀ 
ਹਦੁੱ ਐ ਤੋਂ ਰਤੀਹਫੰਫਤ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਇ ਭੁੱ ਹਆ ਫਾਯ 
ਦਦ ਵਨ। ਉਦਮਹਏ ਦਯੁਟਨਾਲਾਂ ਦੀ ਯਏਥਾਭ 
ਲਾਰੀਆਂ ਏੰਨੀਆਂ ਦ ਹਲਏਾ ਅਤ ਉਦਮਹਏ ਜਐਭ 
ਭੁਰਾਂਏਣ ਦ ਾਹਵਤ ਦਾ ਰਪੁੁੱ ਰਤ ਵਣਾ ਲੀ ਇ ਦਾ 
ਰਟਾਲਾ ਵ   

 
ਉਦਮਹਏ ਐਤਯ ਰਏਾਂ ਅਤ ਜੀਲਨ ਵਾਇਤਾ ਰਣਾਰੀਆਂ ਰਈ ਐਤਯ ਵਨ ਜ ਲਤੂਆਂ ਅਤ ਲਾਲਾਂ ਦ 

ਲੁੱ ਡ ਉਤਾਦਨ ਤੋਂ ਦਾ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਜਦੋਂ ਇਵ ਐਤਯ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੀ ਹਵਣ ਏਯਨ ਦੀ ਭਯਥਾ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ 
ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ੰਯੂਨ ਭਯੁੱਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਜਾਂਦ ਵਨ, ਇਵ ਉਦਮਹਏ ਐਤਹਯਆਂ ਨੰੂ ਜਨਭ ਹਦੰਦ ਵਨ। 
ਉਦਮਹਏ ਐਤਯ  ਉਤਾਦਨ ਰਹਏਹਯਆ ਦ ਹਏ ਲੀ ੜਾਅ 'ਤ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਭੀਏਯਨ, ਏਾਯਲਾਈ, ਉਤਾਦਨ, 
ਆਲਾਜਾਈ, ਟਯਜ, ਲਯਤੋਂ ਅਤ ਹਨਟਾਯ ਦਯਾਨ ਲਾਯ ਏਦ ਵਨ । ਇ ਟਨਾ ਦਯਾਨ, ਆਭ ਤਯ 'ਤ 
ਨੁਏਾਨਦਵ ਦਾਯਥ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਾਇਣਾ, radiations ਦਾ ਹਨਏਰਨਾ, genetic material) ਜਾਂ ਉਦਮਹਏ 
ਵੂਰਤਾਂ ਹਲੁੱ ਚ  ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਊਯਜਾ, ਯਡੀਏਟੀਹਲਟੀ, ਲਾਤਾਲਯਣ, ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ 
ਵੁੰ ਚਾਉਂਦੀ ਵ। ਇਵ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਪਟ, ਅੁੱ, ਲਹਵਣ, ਰੀਏ ਜਾਂ ਯਹਵੰਦ-ਐੂੰ ਵਦ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਲਾਯਦਾ ਵ। 

ਯਾਇਣ, ਆਧੁਹਨਏ ਉਦਮਹਏ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਦਾਯਥ ਵਣ ਦ ਨਾਤ ਯਏਾਯੀ, ਹਨੈੱਜੀ ਐਤਯ ਅਤ 
ਲੁੱ ਡ ੁੱ ਧਯ 'ਤ ਭਾਜ ਅੰਦਯ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਫਵੁਤ ੰਬੀਯ ਹਚੰਤਾ ਲੁੱ ਜੋਂ ਵਨ। ਯਾਇਣਏ ਆਤਾਂ ਦਾ 
ਭਾਨਲਤਾ ਉੱਯ ਰਬਾਲ ਫਵਤੁ ਵੀ ਦੁੁੱ ਐਦਾਈ ਵ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਇਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ 

Fig. 24.1 Bhopal gas tragedy   



 

 

 234 

ਏੁਦਯਤ ਅਤ ੰਤੀ ਨੰੂ ਲੀ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਯਾਇਣਏ ਤਫਾਵੀ ਦ ਏਾਯਨ ਭੁੁੱ ਐ ਤਯ ਤ ਬ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ, 
ਉਦਮਹਏ ਰਾਂਟ, ਇਦ ਏਯਭਚਾਯੀ, ਐਤਯਨਾਏ ਯਾਇਣਏ ਲਾਵਨ, ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਫਤੀਆਂ ਦ ਲਨੀਏ, ਨਾਰ 
ਰਦੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦ ਲਨੀਏ ਅਤ ਆਰ ਦੁਆਰ ਦ ਰਏ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। 
ਯਾਇਣਏ ਤਫਾਵੀ ਏਈ ਤਯੀਮਏਆਂ ਨਾਰ ੈਦਾ ਵ ਏਦੀ ਵ ੈਮਜਲੇਂ ਮਏ: 
(Chemical disasters may arise in number of ways, such as: 

 ਰਹਏਹਯਆ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਤਾਲਾਂ 
 ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਰਤੀ 
 ਤਏਨੀਏੀ ਰਤੀ 
 ਰਫੰਧਨ ਰਤੀ 
 ਏੁਦਯਤੀ ਆਤਾਂ ਦ ਰਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
 ਆਲਾਜਾਈ ਦਯਾਨ ਵਾਦ 
 ਐਤਯਨਾਏ ਯਹਵੰਦ-ਐੂੰ ਵਦ ਦੀ ਰਹੰ / ਹਨਟਾਯ 
 ਅੁੱਤਲਾਦੀ ਵਭਰਾ ਜਾਂ ੜਫੜ, ਤੜ-ਪੜ ਲੁੱ ਰ ਰ ਜਾਂਦਾ ਵ 

ਯਾਇਣਏ ੰਏਟ ਦੀ ਛਾਣ ਮਏਲੇਂ ਏਯੀ: 
How to identify a chemical emergency 

 
Fig. 24.2 Chemical Symbols 

ਭਯਜੈਂੀ (Emergency): ਨੁਏ ਦਾ ਤਾ ਰਾਉਣ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਦਾ ਏਯਨ ਲਾਰ ਐਾ ਯਾਇਣਾਂ ਦੀ ਛਾਣ 
ਏਯਨ ਰਈ ਫਵਤੁ ਾਯ ਮੰਤਯ ਵਨ। ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਹਲੁੱ ਚ ਧੂ ਂਦ ਫਦੁੱਰ, ਭਚਦੀ ਅੁੱ, ਲਦੀ ਨੁੱ ਏ ਤ ਵੰਝ ੂ
ਅਤ ਫਆਯਾਭ ਦਐਦ ਵ ਤਾਂ ਤੁੀਂ ਯਾਇਣ ੰਫੰਧੀ ਭਯਜੈਂੀ ਦਾ  ਅਨੁਭਾਨ ਰਾ ਏਦ ਵ। ਇਵ ਜਾਣਨ ਰਈ ਹਏ 
ਯਾਇਣ ਐਤਯਨਾਏ ਵ, ਤੁੀਂ ਉ ਉਤਾਦ ਦ ਏੰਟਨਯ ਰਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ ਅਤ /ਜਾਂ ਰਾਇਯ ਦੁਆਯਾ 
ਉਰਫਧ ਏਯਲਾਈ ਈ ੁਯੁੱ ਹਐਆ (data sheet or info sheet)  ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਯ। 
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ਯਾਇਣ ਪੈਰਣ ਦੇ ਮਚੰਨਹ  ਅਤੇ ਰਿੱ ਛਣ (Signs and Symptoms of Chemical Exposure): 
ਯਾਇਣ ਪਰਣ ਦ ਹਚੰਨ ਫਾਵਯੀ ਵਨ ਅਤ ਤੁਵਾਡ ਦੁਆਯਾ ਦਐ ਜਾ ਏਦ ਵਨ। ਉਵ ਦਾਯਥਏ ਵਨ ਅਤ ਏਦ-
ਏਦਾਈ ਂਹਚੰਨਹ  ਭਾਣਮ ਲੀ ਵ ਏਦ ਵਨ I ਯਾਇਣ ਪਰਣ ਦ ਹਚੰਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਪਨੁੀਆਂ, ਜ ਅਤ ਹਛਏਾਂ ਰਣੀਆਂ 
ਆਹਦ ਲੀ ਲ਼ਾਭਰ ਵ ਏਦ ਵਨ। ਇਵ ਅਥਾਈ ਤਯ  ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਅਤ ਜਦੋਂ ਏਜਯ ਦ ਯਤ ਨੰੂ ਵਟਾ ਹਦੁੱ ਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਦਯੂ ਵ ਏਦ ਵਨ ਯ  ਇਵ ਇੁੱ ਏ ਥਾਈ ਨੁਏਾਨ ਲੀ ਛੁੱ ਡ ਏਦ ਵਨ। 

ਰੁੱ ਛਣ ਅੰਦਯਨੂੀ ਲੀ ਵ ਏਦ ਵਨ ਜ ਨੰੀ ਅੁੱ ਐ ਨੰੂ ਹਦਐਾਈ ਨਵੀਂ ਹਦੰਦ। ਉਵ ਹਯ ਉ ਹਲਅਏਤੀ ਦੁਆਯਾ 
ਭਹਵੂ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ਜ ਹਏ ਐਾ ਯਾਇਣ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵਨ,  ਉਦਾਵਯਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਯਦ, ਚੁੱਏਯ 
ਆਉਣ, ੁੰ ਨ ਵਣਾ ਆਹਦ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 

ੁਬਾਅ, ਰਤੀਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰਤਾ ਅਤ ਏਜਯ ਦ ਯਟੂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਯਾਇਣਏ ਪਰਣ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐਯ ਹਚੰਨਹ /ਰੁੱ ਛਣ 
ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਯਾਇਣਾਂ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਣ ਦ ਫਵੁਤ ਾਯ ਹਚੰਨਹ  ਅਤ ਰੁੱ ਛਣ ਇੁੱ ਏ ਹਜਵ ਵਨ ਯ ਏੁਝ ਐਾ 
ੰਏਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜ ਐਾ ਹਭਸ਼ਯਣ ਦ ੰਏਤ ਵਨ ਉਦਾਵਯਨ ਰਈ ਅਭੀਮਭ ਟਟਯਆਏਾਈਡ (Osmium 
Tetroxide) ਲਾਸ਼ ਅੁੱ ਐ ਦ ਏਾਯਨੀਆ (Cornea) ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਨਾਰ ਤੁਵਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਐਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ਹਏਯਏਯਾਨ ਵ ਏਦਾ ਵ ਅਤ ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਏਾਰਾ ਲੀ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਯਾਇਣਾਂ ਦ ਹਚਨਾਂ ਅਤ 
ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ਏੰਭ ਏਯਦ ਵ ਅਤ ਰਮਸ਼ਾਰਾ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯ ਯਾਇਣਾਂ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨਾਰ ਤੁੀਂ ੰਬਾਲੀ 
ਤਯ 'ਤ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਂਦ ਵ। 
ਚਭੜ੍ੀ ਦੀ ਭਾਈ (Skin Absorption): 

 ਐੁਜਰੀ  
 ਰਾਰੀ  
 ਜਰਣ 
 ਛਾਰ 
 ਧੁੱ ਪੜ ਅਤ ਪੁੰ ਨੀਆਂ 

 

 
 
ਮਨਰਣਾ (Ingestion): 

 ਟ ਦਯਦ 
 ਭਤਰੀ 

Fig. 24.3 Skin Absorption  
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 ਉਰਟੀ 
 ਦਤ 
 ਟ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱ ਏ ਹਨੈੱੀ ਨਨੀ (Halogenated Hydrocarbons) 
 ੂੜਹ ਯੰ ਦਾ (ਏਾਰਾ ਾਣੀ) ਹਸ਼ਾਫ (ਆਯਹਨਏ) 
 ਡੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ (ਾਣੀ ਦੀ ਏਭੀ) 

 ਣਾ (Inhalation): 
 ੁਤੀ 
 ਚੁੱਏਯ ਆਉਣਾ/ਲਯਟੀ 
 ਹਯ ਦਯਦ 
 ਉਰਝਣ / ੁਤਤਾ 
 ਨੁੱ ਏ ਤੋਂ ਾਣੀ ਹਨਏਰਣਾ  
 ਐੰ 
 ੁੁੱ ਏਾ ਐੁਯਚਨਾ/ੜਦਾ ਰਾ 
 ਾਵ ਦੀ ਏਭੀ 
 ਤਜ਼ ਾਵ ਰਣਾ (ਟਚੀਨੀਆ) 
 ਹਦਰ ਦੀ ਧੜਏਨ ਲਧਣਾ(ਟਚੀਏਾਯਡੀਆ) 

ਅਿੱ ਐਾਂ ਨਾਰ ੰਯਏ (Eye Contact): 
 ਅੁੱਐਾਂ ਦੀ ਰਾਰੀ 
 ਅੁੱਐਾਂ ਦੀ ਜਰਣ 
 ਰਾਤਾਯ ਅੁੱਥਯੂ ਆਉਣ 
 ਅੁੱਐਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਰ ਫਣਨੇ 
 ਧੁੰ ਦਰੀ ਨਜ਼ਯ / ਅੰਨਹ ਾਣ (ਅੰਸ਼ਏ ਜਾਂ ੰਯੂਨ) 

ਐਤਯਨਾਏ ਯਾਇਣਾਂ ਤੋਂ ਫਚਾਅ (Defence against hazardous chemical): 
 ਹਨੈੱਜੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਏਯਨ PPE  (Personal Protective Equipment) ਹਵਤ ਰਬਾਲਾਂ ਲਾਰ ਖ਼ਤਹਯਆਂ 

ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਦੀ ਆਐਯੀ ਰਾਈਨ ਵ। ਬਾਲੇਂ ਤੁਵਾਨੰੂ ੁੱ ਟ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਐਤਯ ਦ ੰਯਏ 
ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਣਾ ਲ, ਇਵ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਭਵੁੱ ਤਲੂਯਨ ਾਧਨ ਵ । ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਯਾਇਣਏ ਹਛੁੱ ਟ ਦੁਯਟਨਾ ਲਾਰ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਅਤ ਅਨੁਭਾਹਨਤ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦ । PPE ਨੇ ਫਵੁਤ ਾਯ ਰਏਾਂ ਨੰੂ  
ਉਵਨਾਂ ਦ ਯੀਯ ਦ ਨੁਏਾਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਯ ਦ ਨੁਏਾਨ ਤੋਂ ਫਚਾਇਆ ਵ। ਜਦੋਂ PPE ਦੂਹਸ਼ਤ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ ਤਾਂ 
ਇਨੰੂ ਤੁਯੰਤ ਵਟਾਉਣਾ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਹਏਉਂਹਏ ਫਵਤੁ ਾਯ ਯਾਇਣ PPE ਹਲੁੱ ਚ ਰਲਸ਼ ਏਯ ਏਦ 
ਵਨ। 
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 ਹਵਤ 'ਤ ਰਬਾਲ ਾਉਣ ਲਾਰੀ ਭੁੱਯੀ ਨਾਰ ਏੰਭ ਏਯਦ ਭੇਂ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ PPE ਹਜਲੇਂ ਹਏ  ਰਫ ਏਟ (ਜਾਂ 
ਇਵ ਹਜਵਾ ਢਏਣ ਰਈ ਏਈ ਵਯ ਏੜਾ), ਦਤਾਨੇ ਅਤ ਅੁੱ ਐਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਈ ਏੁਝ ਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ 
ਵ। 

 ਾਯ ੀੀਈ ਇੁੱ ਏ ੁੱ ਧਯ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਦਾਨ ਨਵੀਂ ਏਯਦ। ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਯਾਇਣਏ ਦਾਯਥ 
ਹਜ ਤਯਾਂ ਦੀ SOP (Standard of Protection) ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ, ਉ ਵੀ ਤਯਾਂ ਦੀ ੀੀਈ ਾਉਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

ਯਾਇਣ ਦੇ ੰਯਏ ਮਲਿੱ ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਭ ਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ (Frist Aid:Chemical Exposure):  
a. ਯਾਇਣ ਦ ਯਤ ਨੰੂ ਯਏ। ੀੜਤ ਨੰੂ ਯਾਇਣਏ ਪਰਣ ਲਾਰ ਵਲਾ ਲਾਰ ਏਣਾਂ ਜਾਂ ਧੂੰ  ਂਦ ੰਯਏ ਤੋਂ  

ਵਟਾ। 
b. ਪਪਹੜਆਂ ਨੰੂ ਾ ਏਯ। 
c. ੀੜਤ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਲਾ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਰ ਜਾ। 
d. ਅੁੱਐਾਂ ਨੰੂ ਧਲ ਬਾਲ ਾਣੀ ਦ ਹਛੁੱ ਟ ਭਾਯ।  ਰਬਾਹਲਤ ਅੁੱਐ ਨੰੂ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 15 ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਲ। 
e. ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਾ ਏਯ। ਏੁਝ ਯਾਇਣ ਜਰਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦ ਵਨ ਅਤ ਏੁਝ ਚਭੜੀ ਜਾਂ ਪਪਹੜਆਂ ਯਾਵੀਂ 

ਅਧਾਯਨ ਵ ਏਦ ਵਨ ਜ ਰੁਏਲੇਂ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦ ਵਨ। ਜਏਯ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਵਭਸ਼ਾ 
ਐਾ ਯਾਇਣਾਂ ਦੀ ਯੁੁੱ ਹਐਆ ਡਟਾ ਸ਼ੀਟ ਲਐ ਜਾਂ ਰਾਵ ਰਈ ਭਾਵਯਾਂ ਨਾਰ ੰਯਏ ਏਯ। 
ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਏਦਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ: 

ਏਦਭ 1 - ਯਤ ਨੰੂ ਯਏ (Stope the source):  
 ੀੜਤ ਨੰੂ ਪਰਣ ਲਾਰ ਯਾਇਣ, ਵਲਾ ਦ ਏਣਾਂ ਜਾਂ ਧੂੰ  ਂਦ ੰਯਏ ਤੋਂ ਵਟਾ (ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਯਾਇਣਏ 

ਦ ੰਯਏ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਦਤਾਨੇ ਹਵਨ  ਜਾਂ ਵਯ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਉਏਯਨਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਜ ਰੜੀਂਦ 
ਵਣ) 

 ਯਾਇਣ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆ ਏੁੱ ੜ ਜਾਂ ਹਵਣ ਉਤਾਯ ਹਦ । ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਯਤ, ਯੀਯ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ 
ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਯਾਇਹਣਏ ੁੱ ਟਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਭੀ ਤੋਂ ਭੁੱ ਹਚਆ ਹਲੜਦ ਯਹਵੰਦ ਵਨ । 

ਏਦਭ 2 - ਪੇਪਮੜ੍ਆਂ ਨੰੂ ਾਫ਼ ਏਯ (Clear the lungs): 
 ੀੜਤ ਨੰੂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਲਾ ਹਲੁੱ ਚ ਰ ਜਾ। ਇਦਾ ਭਤਰਫ ਵ ਹਏ ਹਏ ਵਯ ਏਭਯ ਜਾਂ ਇਭਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਣਾ 

ਜਾਂ ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਰਬਾਹਲਤ ਐਤਯ ਨੰੂ ਛੁੱ ਡਣਾ ਲੀ ਵ ਏਦਾ ਵ। 
 ਜਏਯ ਨਫਜ਼ ਅਤ ਾਵ ਨਵੀਂ ਚੁੱਰ ਯਵ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਦਫਣਾ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ।  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 24.4 Clear the lungs  
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ਏਦਭ 3 - ਅਿੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ਧਲ (Flush the eyes): 
 ਰਬਾਹਲਤ ਅੁੱ ਐਾਂ ਨੰੂ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 15 ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ਠੰਡ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਲ।  
 ਾਲਧਾਨੀ ਲਯਤ ਹਏ ਅੁੱ ਐ ਧੋਂਦ ਭੇਂ ਧਇਆ ਹਆ ਯਾਇਣ ਅਚਾਨਏ ਹਏ ਨਾ-ਰਬਾਹਲਤ ਅੁੱ ਐ ਹਲੁੱ ਚ ਨਾ  

ਜਾਲ। ਹਯ ਨੰੂ ਇ ਤਯਾਂ ਪੜ ਤਾਂ ਜ ਜ਼ਐਭੀ ਅੁੱ ਐ ਵਠਾਂ ਲੁੱਰ ਵਲ ਅਤ ਨੁੱ ਏ ਤੋਂ ਵਠਾਂ ਲੁੱ ਰ ਨੰੂ ਧਲ। 
 

 
 

ਏਦਭ 4 - ਚਭੜ੍ੀ ਨੰੂ ਾਫ਼ ਏਯ (Clean the skin): 
 ਚਭੜੀ ਤੋਂ ਚੂਨੇ ਲਯ ਾਣੀ ਨਾਰ ਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ਯਾਇਣਾਂ ਨੰੂ ਾਪ ਏਯਨ ਰਈ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨ ਦੀ 

ਫਜਾ ਫੁਯਸ਼ ਨਾਰ ਝਾੜ ਏ ਾਪ  ਏਯ। ਫੁਯਸ਼ ਦ ਏਣਾਂ ਨੰੂ ਅੁੱਐਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਣ ਤੋਂ ਾਲਧਾਨ ਯਵ । 
 ਜਏਯ ਯਾਇਣ ਾਣੀ ਨਾਰ ਰਤੀਹਏਹਯਆ (React) ਨਵੀਂ ਏਯਦਾ ਵ ਤਾਂ ਰਬਾਹਲਤ ਚਭੜੀ ਨੰੂ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ 15 

ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ਠੰਡ ਾਣੀ ਨਾਰ ਧਲ। ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਾਣੀ ਦਾ ਲਵਾਅ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ਆਦਾ ਨਵੀਂ ਵ ਹਏ ਦਯਦ 
ਜਾਂ ਛਾਰ ਪੁੁੱ ਟ ਜਾਣ। 

 ਯਾਇਣਾਂ ਨੰੂ ਨੰ ਵੁੱਥਾਂ ਨਾਰ ਾਪ ਨਾ ਏਯ। 
ਆਣੇ ਮਵਤ ੰਬਾਰ ਰਦਾਤਾ (Health Care Provider) ਨੰੂ ਏਦੋਂ ਫ ਰਾਣਾ ਵ:ੈ 

 ਯਾਇਣ ਨਾ ਹਯ ਯੀਯ ਦ ਫਾਵਯਰ ਹਵੁੱ  ਨੰੂ ੋਂ ਯੀਯ ਦ ਅੰਦਯ ਲੀ ੰਬੀਯ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦ 
ਵਨ। ਜ ਯਾਇਣ ਐੂਨ ਦ ਰਲਾਵ ਹਲੁੱ ਚ ਲ਼ਾਭਰ ਵ ਜਾਂਦਾ ਵ, ਤਾਂ ਯਾਇਣ ੁਯਹਦਆਂ ਜਾਂ ਹਜਯ 'ਤ ਚੁੁੱ  
ਚਾ ਵਭਰਾ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। ਜਏਯ ਤੁਵਾਨੰੂ ਫਚਾਅ ਫਾਯ ਰੜੀਂਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਨਵੀਂ ਵ ਅਤ ਤੁੀਂ ਹਐਰਾਈ 
ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਏੀਤੀ ਵਈ ਤਾਂ ਹਏ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਏਾੀ ਅਤ ੀੜਤ ਨੰੂ ਵਤਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਬਯਤੀ 
ਏਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਵਯ ਏਈ ਏਾਯਲਾਈ ਨਾ ਏਯ। ਅਹਜਵ ਭਾਵਰ ਹਲੁੱ ਚ, ਆਣ ਹਵਤ ੰਬਾਰ ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ 
ਤੁਯੰਤ ਏਾਰ ਏਯ ਜਏਯ ਵਠ ਹਰਹਐਆਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਏਈ ਲੀ ਵੀ ਵ: 

 ਏਈ ਯਾਇਣ ਤੁਵਾਡੀਆਂ ਅੁੱ ਐਾਂ, ਨੁੱ ਏ ਜਾਂ ਭੂੰ ਵ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਇਆ ਵ। 
 ਯਾਇਣਏ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਯੁੁੱ ਹਐਆ ਡਟਾ ਸ਼ੀਟ ਯਾਇਣ ਦ ਐਤਯਨਾਏ ਜਾਂ ਨੁਏਾਨਦਾਈ ਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ 

ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯਦਾ ਵ।  
 ਯਾਇਣ ਦਾ ਏੰਟਨਯ ਰਫਰ (ਇਏ ਯਚੀ ਜ ਏੰਟਨਯ ਉੱਤ ਹਚਏੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਜ ਉੱਯ ਯਾਇਣ ਫਾਯ 

ਜਾਣਏਾਯੀ ਹਰਐੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ) ਐਯਾਫ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਚਤਾਲਨੀ ਹਦੰਦਾ ਵ ਜ ਚਭੜੀ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਏਦਾ 
ਵ। 

Fig. 24.5 Flush the eyes  
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 ਯਾਇਣਏ ਚਭੜੀ ਤ ਇੁੱ ਏ ਲੁੱਡ ਜਰਣ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦਾ ਏਦਾ ਵ। 
 ਯਾਇਣ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁਸ਼ਏਰ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 

ਭਯਜੈਂੀ ਨੰਫਯ 'ਤ ੇਏਾਰ ਏਯ (Call Emergency Numberr) 
112 ਤ ਤੁਯੰਤ ਏਾਰ ਏਯ ਜਏਯ ੀੜਤ ਨੰੂ: 

 ਦਭ ਦ ਰੁੱ ਛਣ। 
 ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਤਏਰੀ। 
 ਚਭੜੀ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਲੁੱਡਾ ਐਤਯ ਹੜਆ ਵ। 

ਭਦਦ ਦੀ ਉਡੀਏ ਏਯਦੇ ਭੇਂ ਤ ੀਂ (While you wait for help): 
 ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਫਚਾ 
 ਐਤਯ ਨੰੂ ਵਲਾਦਾਯ ਏਯ ਅਤ ਹਜੰਨਾ ੰਬਲ ਵ ਏ ਤਾਜ਼ੀ ਵਲਾ ਹਦ। 

ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ (Do’s & Don’ts): 
ਯਾਇਣਏ (ਉਦਮਮਏ) ਵਾਦਮਆਂ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ, ਦਯਾਨ ਅਤੇ ਫਾਅਦ ਮਲਿੱ ਚ ਰਈਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆ ਂ
ਾਲਧਾਨੀਆ:ਂ 

 ਫਯਾ ਨਾ, ਫਚਣ ਦ ਹਨਯਧਾਹਯਤ ਯਤ ਯਾਵੀਂ ਵਲਾ ਦੀ ਹਦਸ਼ਾ ਲੁੱ ਰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤ ਤਜ਼ੀ ਨਾਰ ਫਾਵਯ 
ਹਨਏਰ। 

 ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਦ ਦਯਾਨ ਇੁੱ ਏ ਹੁੱ ਰਾ ਯੁਭਾਰ ਜਾਂ ਏੁੱ ੜ/ਾੜਹੀ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਟੁਏੜਾ ਹਚਵਯ 'ਤ ਯੁੱ ਐ। 
 ਹਫਭਾਯ, ਫਜ਼ਯੁ, ਏਭਜ਼ਯ, ਅਾਵਜ ਅਤ ਵਯ ਰਏ ਜ ਯ ਦ ਅੰਦਯੋਂ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਤੋਂ ਅਭਯੁੱਥ ਵਨ 

ਉਵਨਾ ਨੰੂ ਯ ਅੰਦਯ ਯਐ ਅਤ ਦਯਲਾਜ਼ ਅਤ ਹਐੜਏੀਆਂ ਨੰੂ ਏੁੱ ਏ ਫੰਦ ਏਯ। 
 ਵਲਾ ਹਲੁੱ ਚ ਐੁੁੱ ਰਹ  ਅਤ ਅਣਢਏ ਬਜਨ ਾਣੀ ਆਹਦ ਦਾ ਲਨ ਨਾ ਏਯ, ਹਯ ਇੁੱ ਏ ਫਤਰ ਹਲਚੋਂ ਵੀ ੀ। 
 ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਥਾਨ / ਆਯਾ ਵੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਧੁਰ ਵ ਏੁੱੜ ਾ ਅਤ ਵੁੱ ਥਾਂ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਧਲ। 
 ਏਰਭਲਾਯ 101, 100 ਅਤ 108 'ਤ ਾਈਟ ਦੀ ਹਥਤੀ ਤੋਂ ਪਨ ਏਯਏ ਪਾਇਯ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਲਾਲਾਂ / 

ੁਹਰ ਅਤ ਭਡੀਏਰ ਲਾਲਾਂ ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯ। 
 ਰਾਂਟ/ਪਏਟਯੀ/ਥਾਨਏ ਯਡੀ/ਟੀਲੀ ਚਨਰਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਹਾ ਰਸ਼ਾਨ/ਅੁੱ/ਹਵਤ/ੁਹਰ ਅਤ ਵਯ 

ਫੰਧਤ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਵ ੁਣ। 
 ਯਏਾਯੀ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਅਤ ੂਯੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਦਾਨ ਏਯ। 
 ਟਨਾ ਲਾਯਨ ਫਾਯ ਜਨਤਏ ਇਏੁੱਠ ਲਾਰੀਆਂ ਥਾਲਾਂ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੂਰ, ਸ਼ਾਹੰ ੈਂਟਯ/ਥੀਟਯ ਆਹਦ 'ਤ  

ਰਏਾਂ ਨੰੂ ੂਹਚਤ ਏਯ । 
 ਅਪਲਾਵਾਂ 'ਤ ਹਧਆਨ ਨਾ ਹਦ ਅਤ ਅਪਲਾਵਾਂ ਨਾ ਪਰਾ। 
 ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਹਨਯਦਹਸ਼ਤ ਏੀਤ ਜਾਣ 'ਤ ਨਾਰ ਦੀ ਨਾਰ ਥਾਨ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਯਵ। 
 ਜਏਯ ਥਾਨ ਐਾਰੀ ਏਯਨ ਦੀ ਰਾਵ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਤਾਂ ਤੁਯੰਤ ਅਹਜਵਾ ਏਯ। 
 ਆਣ ਫਾਵਯ ਹਨਏਰਣ ਦ ਯਤ ਨੰੂ ਭੇਂ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਜਾਣ ਅਤ ਇੁੱ ਏ ਹਨਏਾੀ ਚਏਹਰਟ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ 

ਰਾਈ ਹਤਆਯ ਏਯ। 
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 ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਹਨਯਦਹਤ ਏੀਤ ਅਨੁਾਯ ਹਨਏਾੀ ਰਈ ਹਨਭਨਹਰਹਐਤ ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਧਆਨ ਯੁੱਐ 
ਹਏਉਂਹਏ ਉਵ ਵਯਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਐਤਯ ਦ ੁੱ ਧਯਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਨ ਰਈ ਬ ਤੋਂ ਲਧੀਆ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦ 
ਵਨ। 

ਆਭ ਭੇਂ ਦਯਾਨ ਆਭ ਾਲਧਾਨੀਆ ਂ(General Precautions During Normal Time): 
 ਛਾਣ  ਐਤਯਨਾਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਜਾਂ ਚੰਹਆੜੀ ਜਾਂ ਧੂੰ ਆਂ ਨਾ ਏਯ। 
 ਉਦਮਹਏ ਇਏਾਈਆਂ ਦ ਨੇੜ ਯਹਵਣ ਲਾਰ ਬਾਈਚਾਯ ਨੰੂ ੰਲਦਨਸ਼ੀਰ ਫਣਾਉਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ 

ਉਦਮਹਏ ਇਏਾਈਆਂ ਦੀ ਰਹਏਯਤੀ ਅਤ ੰਫੰਹਧਤ ਜਐਭਾਂ ਫਾਯ ਲਧਯ ਚਏ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
 ਜਏਯ ਤੁੀਂ ਹਏ ਅਹਜਵ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵ ਯਵ ਵ ਹਜੁੱ ਥ ਉਦਮ ਵਨ, ਤਾਂ ਹਧਆਨ ਯੁੱ ਐ ਹਏ ਉਵ ਹਏਵੜ 

ਯਾਇਣਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵਨ / ਇੁੱ ਏਠੇ ਏੀਤ ਵ ਵਨ ਅਤ ਰੀਏ ਵਣ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਜਲਾਫੀ ਉਾਅ 
ਲੀ ਹਤਆਯ ਯੁੱ ਐ। 

 ਜ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਯਾਇਣਾਂ ਦ ਬਹਤਏ ਅਤ ਯਾਇਣਏ ੁਣਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣ ਅਤ ਹਨਏਾੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਯੂ ਏਯ ਜਦੋਂ 
ਤੁਵਾਡ ਏਰ ਾਯੀ ਰੜੀਂਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵਲ, ਇੁੱਏ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ ਅਣਜਾਣ ਜਲਾਫ ਖ਼ਤਯ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਦੀ ਫਜਾ 
ਉ ਦ ਰਬਾਲ/ਏਜ਼ਯ ਨੰੂ ਲਧਾ ਹਦੰਦਾ ਵ। 

 ਭਯਜੈਂੀ ਲਯਤੋਂ ਰਈ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਐਤਯਨਾਏ ਉਦਮ, ਪਾਇਯ ਟਸ਼ਨ, ੁਹਰ ਟਸ਼ਨ, ਏੰਟਯਰ ਯੂਭ ਦ 
ੰਯਏ ਨੰਫਯ ਯੁੱ ਐ। 

 ਜਏਯ ੰਬਲ ਵਲ ਤਾਂ ਐਤਯਨਾਏ ਯਾਇਣਾਂ ਦਾ ਉਤਾਦਨ ਜਾਂ ਰਹੰ ਏਯਨ ਲਾਰ ਉਦਮਾਂ ਦ ਨੇੜ 
ਹਯਵਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਫਚ। 

 ਯਏਾਯ / ਲ-ਲੀ ੰਥਾਲਾਂ / ਉਦਮਹਏ ਇਏਾਈਆ ਂ ਦੁਆਯਾ ਆਮਹਜਤ ਾਯ ਆਤ ਰਫੰਧਨ 
(Disaster Management) ਰਯਾਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵੁੱ ਾ ਰ। 

 ਬਾਈਚਾਯ ਰਈ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਹਲੁੱਚ ਹਵੁੱ ਾ ਰ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਅਤ ਆਾਨ 
ਵੁੰ ਚ ਭਾਯ ਦ ਨਾਰ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਆਯਾ ਦੀ ਛਾਣ ਏਯ। 

 ਇੁੱਏ ਹਯਲਾਯਏ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਮਜਨਾ ਹਤਆਯ ਏਯ ਅਤ ਇਦੀ ਹਲਆਹਐਆ ਾਯ ਹਯਲਾਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਨੰੂ 
ਏਯ। 

 ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਜ਼ਹਵਯੀਰ/ਐਤਯਨਾਏ ਯਾਇਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਢੁਰੀਆਂ ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦ 
ਇਰਾਜ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਹਵਰੀ ਭੁਢਰੀ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਏਾਯੀ  ਹਯਲਾਯ ਅਤ ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੰੂ 
ਹਦ। 

 ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਹਥਤੀ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱ ਠਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਹਣਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਨੈੱਜੀ ੁਯੁੱ ਹਐਆ (PPE) ਉਏਯਨ 
ਉਰਫਧ ਏਯਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਰੜ ਵ। 

 ਦਲਾਈਆਂ ਦ ਦਤਾਲਜ਼ਾਂ ਅਤ ਏੀਭਤੀ ਭਾਨ ਭਤ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਲਤੂਆਂ ਅਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੁੱ ਏ 
ਭਯਜੈਂੀ ਹਏੁੱਟ ਹਤਆਯ ਏਯ। 
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ਾਠ - 25 
ਜੈਮਲਏ ੰਏਟਏਾਰ 

Biological Emergencies 
ਉਦੇਲ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਤਾ ਰੁੱ  ਜਾਲਾ: 

► ਜਹਲਏ ੰਏਟਏਾਰ (Emergency) ਏੀ ਵ? 
► ਜਹਲਏ ੰਏਟਏਾਰ (Emergency) ਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ I 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਜਹਲਏ ਤਫਾਵੀ ਇੁੱ ਏ ਜਹਲਏ ਉਤੁੱਤੀ ਦਾ ਲਯਤਾਯਾ (Phenomenon) ਵ ਜ ਜਹਲਏ ਲਏਟਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਰਾਹਯਤ 
ਏੀਤੀ ਜਾ ਏਦੀ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਜਯਾੀਭ ੂਐਭ-ਜੀਲਾਣੂ, ਜ਼ਹਵਯੀਰ ਦਾਯਥਾਂ ਅਤ ਜਹਲਏ ਹਏਹਯਆਸ਼ੀਰ ਦਾਯਥਾਂ 
ਦਾ ੰਯਏ ਸ਼ਾਭਰ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਜ ਜਾਨੀ ਨੁਏਾਨ, ੁੱ ਟ, ਹਫਭਾਯੀ ਜਾਂ ਵਯ ਹਵਤ ਰਬਾਲਾਂ, ਯਜ਼ੀ-ਯਟੀ ਅਤ ਲਾਲਾਂ 
ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ, ਭਾਹਜਏ ਅਤ ਆਯਹਥਏ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਯੁਏਾਲਟ ਜਾਂ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੁਏਾਨ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦਾ ਵ। 
ਜਹਲਏ ਆਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਵਯਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਦਾ ਰਏ, ਹਦਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਲਯਾਂ ਦੀ ਛੂਤ ਅਤ ਏੀੜ-ਭਏ ਹੜਆਂ 
ਦਾ ੰਏਯਭਣ ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। 
 
ਜੈਮਲਏ ਆਫ਼ਤਾਂ ਇ ਯੂ ਮਲਿੱ ਚ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ (Biological disasters may be in the form of):- 
ਭਵਾਂਭਾਯੀ (Epidemic) 
ਭਵਾਂਭਾਯੀ, ਇੁੱਏ ਭੇਂ ਹਲੁੱ ਚ ਆਫਾਦੀ, ਭਾਜ ਜਾਂ ਐਤਯ ਦ ਅੰਦਯ ਅਨੁਾਤ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਹਣਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ 
ਏਯਦੀ ਵ , ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਵਜ਼ਾ, ਰ, ਜਾਾਨੀ ਇਨਪਰਾਈਹਟ  ) ਜ.ਇ   / ( ਤੀਫਯ ਨਪਰਾਈਹਟ ਹੰਡਯਭ 
ਆਹਦ। 

ਯਫਮਲਆੀ ਭਵਾਂਭਾਯੀ (Pandemic) 
ਯਫਹਲਆੀ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਇੁੱ ਏ ਅਹਜਵੀ ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਵੂੰ ਦੀ ਵ ਜ ਇੁੱ ਏ ਲੁੱ ਡ ਐਤਯ ਦ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰਦੀ ਵ ਜ ਭਵਾਂਦੀ ਜਾਂ 
ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਦੁਨੀਆ ਬਯ ਹਲੁੱਚ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ  ਏਹਲਡ  19 ) ਏਯਨਾ), ਇਨਪਰੂਜ਼ਂਾ  ) H1N 1) ( ਲਾਈਨ 
ਪਰੂ(, ਾਯ ਏਹਲਡ, ਈਫਰਾ ਆਹਦ । 
ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵੈ (Dos and Don’ts) 

ਫਾਵੀ ਤੋਂ ਮਵਰਾਂ (before the disaster) 
ਹਯਲਾਯਏ ੁੱਧਯ ਤ ਜਹਲਏ ਆਤ ਮਜਨਾ ਫਨਾਉਣਾ। 
ਯਏਥਾਭ ਦ ਉਾਆਲਾਂ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ 

● ਹਨੈੱਜੀ ਪਾਈ - ਯਜ਼ਾਨਾ ਇਲ਼ਨਾਨ ਏਯ ਅਤ ਾ ਏੁੱ ੜ ਾ ਯ ਨਵੁੰ  ਰੰਫ ਨ ਲਧਾ।  
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Fig. 25.1 Hand cleaning method 
● ਵੁੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਈ  ) ਬਜਨ ਹਤਆਯ ਏਯਨ ਜਾਂ ਐਾਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ, ਟੁੱ ਟੀ, ਐੰ ਜਾਂ ਹਛੁੱ ਏ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, 

ਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਵੁੱਥ ਧਲ(। ਵੁੱਥ ਧਣ ਦ ਏਦਭ ਵਠ ਦਯਾ  ਵਨ 
● ਸ਼ਹਟਏ ਅਤ ੰਤੁਹਰਤ ਬਜਨ ਐਾ। 
● ਟੀਏਾਏਯਨ ਹਨਯਧਾਯਤ ਭੇਂ  ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
● ਬੀੜ-ਬੜੁੱ ਏ ਨੰੂ ਯਏ, ਵੀ ਵਲਾਦਾਯੀ ਫਣਾਈ ਯੁੱ ਐ। 
● ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਯਭ ਅਤ ਠੰਡ ਭਭ ਤੋਂ ਫਚਾ ਯੁੱ ਐ । 
● ਹਵਤ ਹੁੱ ਹਐਆ ਫਾਯ ਜਾਣ । 
● ਆਂਢ-ੁਆਂਢ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏ ਲੀ ਹਵਤ ੰਫੰਧੀ ਹਥਤੀ ਰਈ ਚਏ ਯਵ। 
● ਭਡੀਏਰ ਫੀਭਾ ਮਜਨਾ ਹਲੁੱ ਚ ਫੀਭਾ ਏਯਲਾ 
● ਭੁਢਰੀ ਵਾਇਤਾ ਅਤ ਏਾਯਡੀ ੁਰਭਨਯੀ ਯੀਟਲ਼ਨ   ) ੀ .ੀ.ਆਯ) ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਲੀ ਰ।  

 
ਵੈਜਾ ਭੇਤ ਦਤ ਭੂਵ ਦੀਆਂ ਮਫਭਾਯੀਆ ਂ(Diarrhoeal Groupd of Diseases Including Cholera) 

ਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Dos) 
● ਵਭਸ਼ਾਂ ਵੁੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਯੁੱਐ।  
● ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਯਤ ਤੋਂ ਾ ਥੁਯ ਅਤ ਏੀਟਾਣੂ ਯਹਵਤ  ) Chlorinated) ਾਣੀ ਨੰੂ ੀਣ ਰਈ ਫਢਾਲਾ ਹਦ, 

ਹਨਮਭਤ ਅੰਤਯਾਰਾਂ 'ਤ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਐੂਵਾਂ 'ਤ ਫਰੀਹਚੰ ਾਊਡਯ ਾ। ਹੰਡ   / ਬਾਈਚਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਰਾ 
 ਵੈਂਡ ੰਾਂ ਤੋਂ ਾਣੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 

● ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ  15 ਹਭੰਟਾਂ ਰਈ ਉਫਹਰਆ ਵਇਆ ੀਣ ਲਾਰਾ ਾਣੀ ੀ ਅਤ ਉ ਹਦਨ 
ਇਦਾ ਲਨ ਏਯ। 

ਅੰੂਠੇ ਧਲ ਏਰਾਈ ਧਲ ਉਂਰਾਂ ਨੰੂ ਧਲ 
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● ਤੰ ਭੂੰ ਵ ਲਾਰ ਡੁੱ ਫ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦਾ ਟਯਜ ਏਯ ਅਤ ਇਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਏ ਯੁੱ ਐ। 
● ਬਜਨ ਨੰੂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਏਾ, ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਭੀਟ, ਰਟਯੀ, ਅੰਡ ਅਤ ਭੁੰ ਦਯੀ ਬਜਨ ਨੰੂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਏਾ 

ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਇਵ ਚੰੀ ਤਯਾਂ ਨਯਭ ਨਾ ਵ   ਜਾਲ ਅਤ ਇਨੰੂ ਯਭ ਯਭ ਵੀ ਐਾ। 
● ਮਏੀਨੀ ਫਣਾ ਹਏ ਏਾਇਆ ਵਇਆ ਭੀਟ ਅਤ ਰਟਯੀ ਯੁੁੱ ਹਐਅਤ ਵ ਅਤ ਭੀਟ ਦ ਹਏ ਲੀ ਹਵੁੱ  ਦਾ 

ਯੰ ਐਯਾਫ ਜਾਂ ਫਦਫੂਦਾਯ ਅਤ ਅੰਹਡਆਂ ਦ ਐਰ ਪਟ ਵ ਨਵੀਂ ਵਨ। 
● ਜਏਯ ਬਜਨ ਤੁਯੰਤ ਨਵੀਂ ਐਾਇਆ ਤਾਂ ਇਨੰੂ ਐਾਣ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਯਭ ਏਯ ਜਦੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਇਵ 

ਚੰੀ ਤਯਾਂ ਨਯਭ ਨਾ ਵ ਜਾਲ ਅਤ ਇਨੰੂ ਯਭ ਵੀ ਐਾ। 
● ਐਾਣ ਦੀਆਂ ਲਤਾਂ ਨੰੂ ਢਏ ਏ ਯੁੱ ਐ। 
● ਹਜਲੇਂ ਵੀ ਦਤ ਸ਼ੁਯੂ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਤਾਂ  ਆਯ  ਰ ਜਾਂ  1 ਰੀਟਯ ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਹਲੁੱ ਚ  5 ਰਾਭ ਰੂਣ 

)ਇੁੱ ਏ ਚਭਚ ( ਅਤ  20 ਰਾਭ ਸ਼ੂਯ )4 ਚਭਚ   ( ਦ ਯਰੂ ਰ ਨਾਰ ਤਯਰ ਦਾਯਥਾਂ ੀਣ ਦੀ ਭਾਤਯਾ 
ਲਧਾ। 

● ਏਰਾ ਐਾਣ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਏਯ ਜ ਟਾਸ਼ੀਅਭ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। 
● ਜਦੋਂ ਫੁੱ ਚ ਹਫਭਾਯ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁੁੱ ਧ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱ ਐ ਅਤ ਹਜ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੁੱ ਧ 

ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਹਯਵਾ ਵ ਉਨੰੂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੁੱ ਧ ਚੰੁਾਉਣਾ ਜਾਯੀ ਯੁੱ ਐ। 
● ਫੁੱਚ ਦ ਫਚਨ ,ੁਤ ਜਾਂ ਫਵਲ਼ ਵਣ, ੁੱ ਟ ਐਾਣਾ ਜਾਂ ੀਣਾ, ਫੁੱ ਚ ਨੰੂ ਹਆ ਹਜ਼ਆਦਾ ਰੁੱ ਣੀ, ਫੁੱ ਚ ਨੰੂ 

ਫੁਐਾਯ ਵਣਾ ਜਾਂ ਟੁੱ ਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਐਨੂ ਆਉਣਾ, ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਦਤ ਦ ਏ ਨੰੂ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਹਵਤ ਵੂਰਤ 
ਹਲੁੱ ਚ ਬਜ।  

ਦਯਾਨ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Don’ts) 
● ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਾਣੀ ਨਾ ੀ। 
● ਏੁੱਚਾ ਐਾਣਾ ਨਾ ਐਾ। 
● ਏਭਯ ਦ ਤਾਭਾਨ 'ਤ ਬਜਨ ਨੰੂ ਦ ੰਹਟਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਭੇਂ ਤੁੱ ਏ ਨਾ ਛੁੱ ਡ। 
● ਹਲਏਯਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਤੋਂ ਏੁੱਟ ਏ ਯੁੱ ਐ ਵ ਪਰਾਂ ਦਾ ਲਨ ਨਾ ਏਯ। 
● ਆਣ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚੂਹਵਆਂ ਅਤ ਭੁੱ ਐੀਆਂ ਨੰੂ ਨਾ ਆਉਣ ਹਦ। 

ਤਮਦਏ, ਇਨਪਰੂਜਂਾ, ਮਚਏਨਏ, ਭੈਮਨਨਜਾਈਮਟ ਲਯੀਆਂ ਾਵ ਦੀ ਫੀਭਾਯੀਆਂ ਦਾ ਭੂਵ 
(Respiratory Group of Diseases like Tuberculosis, Influenza, Chickenpox, Meningitis) 

1. ਉਨਹ ਾਂ ਰਏਾਂ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ੰਯਏ ਤੋਂ ਫਚ ਹਜਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਾਵ ਦੀ ਹਫਭਾਯੀ ਵ। 
2. ਹਫਭਾਯ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੀ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਰੁੱ ਛਣਾਂ ਦ ਠੀਏ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ  24 

ੰਹਟਆਂ ਤੁੱ ਏ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਏਰੂ, ਦਤਯ, ਜਨਤਏ ਥਾਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
3. ਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਫਭਾਯ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਦੂਹਜਆਂ ਤੋਂ ਦਯੂੀ ਫਣਾ ਏ ਯੁੱ ਐਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
4. ਾਵ ਰਹਏਹਯਆ ਦੀ ਪਾਈ   / ਐੰ ਦਾ ਰੀਏਾ: 

● ਐੰਣ ਜਾਂ ਹਛੁੱ ਏਣ ਲਰ ਨੁੱ ਏ/ਭੂੰ ਵ ਨੰੂ ਯੁਭਾਰ/ਹਟਸ਼ੂ ਯ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ ਅਤ ਉ ਨੰੂ ਏੜੂਦਾਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁੁੱ ਟ 
ਦਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। 
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● ਵੁੱਥਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਏਯ  ) ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਟਂੀਹਟਏ ਾਫਣ ਅਤ ਾਣੀ ਨਾਰ ਵੁੱ ਥ ਥਣਾ,ਅਰਏਵਰ ਅਧਾਯਤ 
ਨੀਟਾਈਜ਼ਯ ਨਾਰ ਵੁੱ ਥ ਾਪ ਏਯਨਾ ਆਹਦ (ਅਤ ਾਵ ਦ  ਭਯੀਜ ਅਤ ਦੂਹਸ਼ਤ ਲਤੂਆਂ/ਭੁੱਯੀ 
ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਲਯਤ   ਤਰੀ ਨੰੂ ਤਯਜੀਵੀ ਤਯ ਤ ਧਲ 'ਤ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ 
ੁੁੱ ਏਾ। 

5. ਇਨਪਰੂਜ਼ਂਾ ਦ ੰਹਦਧ, ੰਬਾਹਞਤ ਜਾਂ ੁਸ਼ਟ ਏਾਂ ਦੁਆਯਾ ਜਾਂ ਵਭ ਏਅਯ ਹਟੰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਐਬਾਰ 
ਰਦਾਤਾ ਅਤ ਯ ਹਲੁੱ ਐ ਦਐਬਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਭਹਰਆਂ ਦ ਨਜ਼ਦੀਏੀ ਹਯਲਾਯਏ ੰਯਏਾਂ ਦਆੁਯਾ ਹਭਆਯੀ 
ਅਤ ਰਭਾਹਣਤ ਭਏ ਦ ਹਤੰਨ ਯਤ ਲਾਰ ਯਜੀਏਰ ਭਾਏ ਹਵਨੇ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ । 

6. ਯੀਯਏ ਤਯ 'ਤ ਯਯਭ ਯਵ,  ਬਯੂਯ ਨੀਂਦ ਰ ਅਤ ਆਣ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯ ,ਫਵੁਤ ਾਯਾ ਤਯਰ 
ਦਾਯਥ ੀ ਅਤ ਸ਼ਹਟਏ ਬਜਨ ਐਾ। 

7. ਹਯਟਨ ਸ਼ੀ ਤੋਂ ਫਚ। 
8. ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁਸ਼ਏਰ ਜਾਂ ਾਵ ਰਣ ਹਲੁੱ ਚ ਤਏਰੀ ਲਾਰ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਤਯੰੁਤ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ 

ਰਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਅਤ ਨੇੜਰ ਵਤਾਰ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯਯਟ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 
9. ਜਏਯ ਹਫਭਾਯ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਨੰੂ ਡਾਏਟਯੀ ਦਐਬਾਰ ਰਣ ਰਈ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਣਾ ੈਂਦਾ ਵ ਤਾਂ ਉਵਨਾਂ 

ਨੰੂ ਐੰ ਅਤ ਹਛੁੱ ਏ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏਣ ਰਈ ਹਚਵਯ ਤ ਭਾਏ ਹਵਨਣਾ ਜਾਂ ਯੁਭਾਰ ਜਾਂ ਹਟਸ਼ ੂਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਨੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਤਾਂ ਜ ਭਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਹਫਭਾਯੀ ਪਰਣ ਦ ਜਐਭ ਨੰੂ ੁੱ ਟ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏ। 

10. ਟੀਏਾਏਯਨ ਦੀ ਹਥਤੀ ਨੈਸ਼ਨਰ ਮਨੂੀਲਯਰ ਇਭਮਨੂਾਈਜ਼ਸ਼ਨ ਰਯਾਭ ਦ ਅਨੁਾਯ ਭੇਂ ਹਯ ਵਣੀ 
ਚਾਵੀਦੀ ਵ। 

ਭਿੱ ਛਯ ਤੋਂ ੈਦਾ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਮਫਭਾਯੀਆਂ ਮਜਲੇਂ ਭਰੇਯੀਆ ਡੇਂੂ ,ਮਪਰੇਯੀਆ ਮਚਏਨ ਨੀਆ  
 
ਦਯਾਨ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Do’s) 

● "ਨ-ਡਾਊਨ ਰੀਲਜ਼-ਡਾਊਨ "ਵੁੰ ਚ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯ। ਯੂਜ ਹਛਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਵਾਂ ਅਤ ਰੁੱ ਤਾਂ ਨੰੂ 
ਢੁੱ ਏਣ ਲਾਰ ਏੁੱ ੜ ਹਵਨ । 

● ਭਰਯੀਆ ਦ ਰਜਨਨ ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਜ਼ਭੀਨ ਅਤ ਵਯ ਥਾਲਾਂ 'ਤ ਾਣੀ ਜਭਾਂ ਵਣ ਤੋਂ ਯਏ। 
● ਵਤ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਇੁੱ ਏ ਲਾਯ ਾਣੀ ਦ ਏੰਟਨਯਾਂ ਨੰੂ ਐਾਰੀ ਏਯ। 
● ਭੇਂ-ਭੇਂ 'ਤ ਏਰੂਯਾਂ ਤੋਂ ਾਣੀ ਏੁੱ ਢ। 
● ਹਏ ਲੀ ਹਟਏ ਟੈਂਏ ਨੰੂ ਢੁੱ ਏ ਅਤ ੀਰ ਏਯ। 
● ਭੁੱਛਯਦਾਨੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਤਯਜੀਵੀ ਤਯ 'ਤ ਏੀਟਨਾਸ਼ਏ ਨਾਰ ਾ ਏੀਤ ਫੈੱਡ ਨੈੈੱਟ )ਆਈ ਨ ਟੀ  ( ਦੀ 

ਲਯਤੋਂ ਏਯ। 
● ਭੁੱਛਯਾਂ ਨੰੂ ਦਯੂ ਬਜਾਉਣ ਰਈ ੋੰਦ ਭੇਂ ਏੀਟ ਬਜਾਉਣ ਲਾਰੀਆਂ ਦਲਾਈਆਂ ਰਾ। 
● ਧੁੱ ਪੜ, ਭਾਨਹਏ ਯਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਫਵਸ਼ੀ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਡਾਏਟਯੀ ਰਾਵ ਰ। 

ਦਯਾਨ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈ(Don’t’s) 
● ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਯਟ ਅਤ ਹਫਨਾ ਫਾਲਾਂ ਲਾਰ ਏੁੱ ੜ ਾਉਣ ਰਈ ਉਤਸ਼ਾਹਵਤ ਨਾ ਏਯ। 
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● ਾਣੀ ਨੰੂ ਐੜਾ ਨਾ ਵਣ ਹਦ  
● ਯੁੱਦ ਏੀਤੀਆਂ ਲਤੂਆਂ ਹਜਵਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾ ਾਣੀ ਐੜਾ ਵ ਏਦਾ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਟਾਇਯ ਹਟਊਫ , ਐਾਰੀ 

ਨਾਯੀਅਰ ਦ ਹਛਰਏ ਅਤ ਯਰੂ ਲਤੂਆਂ ਨੰੂ ਐੁੁੱ ਰਹ  ਹਲੁੱ ਚ ਜਭਾਂ ਨਾ ਵਣ ਹਦ। 
● ਹੰਡਾਂ ਦ ਛੁੱ ੜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਜੁੱਥ ਸ਼ੂ ਲੀ ਨਵਾਉਂਦ ਵਨ, ਉੱਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਏਯ। 

ਜੈਮਲਏ ਭਯਜੈਂੀ ਰਈ ਭਯਜੈਂੀ ਮਏਿੱ ਟ ਯਿੱ ਐ (Maintain an Emergency Kit for the Biological 
Emergencies)  

● ਯਰ ਯੀਵਾਈਡਯਸ਼ਨ ਹਰਊਸ਼ਨ  ) ORS) ਦੀ ੁੜੀ )Sachets)। 
● ਯਾੀਟਾਭਰ ਟਫਹਰਟ. 
● ਦਤ ਹਲਯਧੀ ਰੀ  
● ਭਹਡਏ ਹਲਯਧੀ ਰੀ  

 
  



 

 

 246 

ਾਠ - 26 
 ਯੇਡੀਰਾਜੀਏਰ ਅਤੇ ਯਭਾਣੂ ਭਯਜੈਂੀ 

Radiological and Nuclear Emergencies 
 
ਉਦੇਸ਼ (Objectives): 
ਇ ਾਠ ਨੰੂ ੂਯਾ ਏਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਤੁਵਾਨੰੂ ਤਾ ਰੁੱ  ਜਾਲਾ: 

 ਯਡੀਰਾਜੀਏਰ ਅਤ ਯਭਾਣੂ ਭਯਜੈਂੀ ਏੀ ਵ? 
 ਯਡੀਰਾਜੀਏਰ ਅਤ ਯਭਾਣੂ ਭਯਜੈਂੀ ਹਲੁੱ ਚ ਏੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਅਤ ਏੀ ਨਵੀ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ  

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction): 
ਵੀਯਸ਼ੀਭਾ ਅਤ ਨਾਾਾਏੀ 'ਤ ਛੁੱ ਡ  ਰਭਾਣੂ ਵਹਥਆਯਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾ ਮਾਦਾਂ ਅਤ ਅਭਯੀਏਾ 

ਦ ਥਰੀ ਭਾਈਰ ਆਈਰੈਂਡ (ਟੀ.ੈੱਭ.ਆਈ.) 'ਤ ਹਯਏਟਯ ਦਯੁਟਨਾਲਾਂ ਅਤ  ਮੂੈੱੈੱਆਯ ਦ ਹਲਆਏ ਰਚਾਯ 
ਨੇ ਹਏ ਲੀ ਰਭਾਣੂ ਜਾਂ ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ ਭਯਜੈਂੀ ਫਾਯ ਜਨਤਏ ਧਾਯਨਾ ਨੰੂ ਫਵੁਤ ਰਬਾਹਲਤ ਏੀਤਾ ਵ। . 

 ਅਏਯ ਇਵ ਮਾਦਾਂ ਹਯਪ ਇਵਨਾਂ ਟਨਾਲਾਂ ਨਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਵੁੰ ਦੀਆਂ ਵਨ ਵਾਰਾਂਹਏ ਵਯ ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ 
ੁੱ ਟ ਤੀਫਯਤਾ ਦੀਆਂ ਯਭਾਣੂ /ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ ਭਯਜੈਂੀ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨ ਰਈ ਹਤਆਯ ਯਹਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ 
ਅਤ ਇਵ ੁਹਨਸ਼ਹਚਤ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਹਏ ਅਹਜਵੀ ਭਯਜੈਂੀ ਦ ਰਬਾਲ ਨੰੂ ਵਭਸ਼ਾਂ ਹਨਮੰਤਯਣ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੱ ਹਐਆ ਜਾਂ 
ਏ। ਆਯਹਥਏ ਐੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦ ਏਾਯਨ ਲਧ ਵ ਸ਼ਹਵਯੀ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦ ਨਾਰ ਲੁੱਧ ਆਫਾਦੀ ਦੀ ਣਤਾ ਦ ਏਾਯਨ 
ਅੁੱਜ ਅਹਜਵੀ ਟਨਾ ਦਾ ਰਬਾਲ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਵ। ਇਵ ਨ ਟ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਹਏ ੰਚਾਯ 
ਆਲਾਜਾਈ ਅਤ ਡਾਏਟਯੀ ਵਾਇਤਾ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਦ ਭਾਭਰ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਜਵੀਆਂ ਟਨਾਲਾਂ ਦਯਾਨ ਹਫਵਤਯ ਫੁਹਨਆਦੀ 
ਢਾਂਚਾ ਭਦਦਾਯ ਵ ਏਦਾ ਵ। 

ਯਭਾਣੂ ਊਯਜਾ ਅਤ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਭਈ ਅਤ ਰਾਵਲੰਦ ਉਦਸ਼ ਰਈ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਲਯਤੋਂ ਦੀ ਜਨਤਏ 
ਧਾਯਨਾ ਨੰੂ ਹਫਵਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜਾਣਏਾਯੀ ਵੁੰ ਚਾਉਣੀ ਜ਼ਯੂਯੀ ਵ। DAE ਦਾ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਹਰੰ ਟ 
ਭੀਡੀਆ ਅਤ ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਭੀਡੀਆ ਦਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅਹਜਵਾ ਯਯਭ ਰਯਾਭ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ ਇ ਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਰਭਾਣ ੂ
ਅਤ ਯਡੀਸ਼ਨ ਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਲਯਤੋਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਰਤੀ AERB ਦੀ ਬਹੂਭਏਾ ਫਾਯ ਜਾਯੂਏਤਾ 
ਦਾ ਏਯਨ ਰਈ ਇ ਨੇ ਇੁੱ ਏ ਜਨਤਏ ਜਾਯਏੂਤਾ ਰਯਾਭ ਆਮਹਜਤ ਏਯਨ ਅਤ ਦੂਹਜਆਂ ਦੁਆਯਾ ਆਮਹਜਤ 
ਅਹਜਵ ਰਯਾਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਵੁੱ ਾ ਰਣ ਦਾ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ। ਇ ਨੇ ਇਵ ਲੀ ਪਰਾ ਏੀਤਾ ਵ ਹਏ ਯਭਾਣ ੂਊਯਜਾ ਅਤ 
ਯਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਲਯਤੋਂ ਭਨੁੁੱ ਐ ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾ ਹਫਨਾਂ ਹਏਲੇਂ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ, ਇ 
ਫਾਯ ਜਾਣਏਾਯੀ ਰਾਤ ਏਯਨ ਲਾਰ ਦਯਸ਼ਏਾਂ ਰਈ ਆਣੀ ਲਫਾਈਟ 'ਤ ਹਆਨ ਉਰਫਧ ਏਯਾਉਣ ਦਾ ਪਰਾ 
ਏੀਤਾ ਵ। 

ਯਡੀਸ਼ਨ ਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਊਯਜਾ ਵ। ਯਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬ ਤੋਂ ਯਰ ਅਤ ਜਾਹਣਆ-ਛਾਹਣਆ ਉਦਾਵਯਨ 
ੂਯਜ ਜਾਂ ਲਤ ੂ'ਤ ਰੁੱ ੀ ਅੁੱ ਵ। ਅੀਂ ਾਯ ਜਾਣਦ ਵਾਂ ਹਏ ਜਦੋਂ ਇ ਯਸ਼ਨੀ ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ਲੁੱ ਧ ਵੁੰ ਦੀ ਵ (ਹਜਲੇਂ 
ਹਏ ਯਭੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ) ਤਾਂ ਇਵ ਨੁਏਾਨ ਵੁੰ ਚਾਉਣ ਦੀ ਭਯੁੱਥਾ ਯੁੱ ਐਦੀ ਵ ਜਦੋਂ ਇਵ ਹਨਸ਼ਹਚਤ ੀਭਾ ਤੋਂ ੁੱ ਟ ਵੁੰ ਦੀ 
ਵ ਤਾਂ ਇਵ ਆਯਾਭਦਾਇਏ ਅਤ ਨੁਏਾਨ ਯਹਵਤ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਯ ਯਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੀਂ ਇ ਤੋਂ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰ 
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ਯਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਆਣ ਆ ਨੰੂ ਯਭ ਏਯਨ ਰਈ ਅੁੱ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵਾਂ। ੂਯਜ ਤੋਂ ਵਣ ਲਾਰੀ 
ਯਸ਼ਨੀ (ਯਡੀਸ਼ਨ) ਦੀ ਤੀਫਯਤਾ ੁੱ ਟ ਵ ਜਾਂਦੀ ਵ ਇ ਰਈ ਯਡੀਸ਼ਨ ਇੁੱਏ ਦਲਾਈ ਦ ਭਾਨ ਵ ਹਜ ਨੰੂ ਵੀ 
ਐੁਯਾਏ ਹਲੁੱ ਚ ਰਣ ਨਾਰ ਇ ਦ ਨੁਏਾਨ ਨਾਰੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਪਾਇਦਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ, ਜਦੋਂ ਹਏ ਲਯਡਜ਼ ਭਤ ਦਾ ਏਾਯਨ ਲੀ 
ਫਣ ਏਦੀ ਵ। 
ਏ ਦਯਤ ਮਲਿੱ ਚ ਯੇਡੀਲ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾ ਆਨਾਈਜੀਂ ਜਾਂ ਨ ਨ ਆਨਾਈਜੀਂ ਵ ਏਦੀ ਵੈ: 
Radiation can be either ionizing or non-ionizing in nature: 

ਨਾਨ ਆਇਨਾਈਹਜ਼ੰ ਯਡੀਸ਼ਨ ਉਵ ਹਏਭ ਦੀ ਯਡੀਸ਼ਨ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਯਭਾਣੂ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਯਡੀ 
ਤਯੰਾਂ, ਭਾਈਏਰਲਲਜ਼, ਇਨਪਯਾਯੈੱਡ ਯਡੀਸ਼ਨ, ਹਦਣਮ ਰਾਈਟ ਰਜ਼ਯ, ਅਰਟਯਾਲਾਇਰਟ ਯਸ਼ਨੀ, ਯਾਡਾਯ 
ਆਹਦ) ਤੋਂ ਇੁੱ ਏ ਇਰਏਟਰਨ (ionize) ਨੰੂ ਵਟਾਉਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਊਯਜਾ ਨਵੀਂ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਆਇਨਾਈਹਜ਼ੰ ਯਡੀਸ਼ਨ 
ਉਵ ਯਡੀਸ਼ਨ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਯਭਾਣੂਆਂ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਅਰਾ ਏਣ, ਫੀਟਾ ਏਣ, ਹਨਊਟਰਨ, ਾਭਾ ਯ ਅਤ ਏ ਯ 
ਆਹਦ) ਤੋਂ ਇਰਏਟਰਨਾਂ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਢਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦੀ ਊਯਜਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਇਰਏਟਰਭਨੈਹਟਏ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 
ਹਲਸ਼ਸ਼ਤਾਲਾਂ ਅਤ ਹਏਭਾਂ ਨੰੂ ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤ ਹਚੁੱਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਦਐਾਇਆ ਹਆ ਵ। ਯਭਾਣੂ ਅਤ ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ 
ਭਯਜੈਂੀ ਰਾਂਟ ੁੱ ਧਯ 'ਤ ਰਭਾਣੂ ਵੂਰਤ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾ ਵ ਏਦੀ ਵ ਹਜ ਨਾਰ ਰਾਂਟ / ਆਨ ਾਈਟ 
ਭਯਜੈਂੀ ਜਾਂ ਆਪ ਾਈਟ ਭਯਜੈਂੀ ਵ ਏਦੀ ਵ ਜਏਯ ਇਦਾ ਰਬਾਲ ਰਾਂਟ ਦੀ ੀਭਾ ਤ ਫਾਵਯ  ਆਰ 
ਦੁਆਰ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 

ਇਰੈਏਟਰਭੈਨੈਮਟਏ ੈਏਟਰਭ 
(The Electromegnetic Spectrum) 

 
Fig.26.1 Electromegnatic Spectrum 

 
ਇਵ ਯਡੀਸ਼ਨ ਯਤਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਭੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਤਾਰਾਂ, ਉਦਮਾਂ, ਅਤ ਐਤੀਫਾੜੀ ਜਾਂ ਐਜ ੰਥਾਲਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਨੁਏਾਨ ਜਾਂ ਰਤ ਥਾਨਾਂ ਦ ਏਾਯਨ ਜਾਂ ਨੁਏਦਾਯ ਰਫੰਧਨ ਦ ਏਾਯਨ ਲਾਯ ਏਦਾ ਵ। ਦੂਜੀਆਂ 
ਟਨਾਲਾਂ ਜ ਜਨਤਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਰਭਾਣੂ ਜਾਂ ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ ਭਯਜੈਂੀ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣ ਏਦੀਆਂ ਵਨ, ਹਲੁੱ ਚ 
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ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ ਇੁੱ ਏ ਅਨਾਥ ਯਤ ਜ ਯੂਰਟਯੀ ਹਨਮੰਤਯਣ ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵ ਦ ਏਾਯਨ ਯਡੀ ਏਹਟਲ ਰਭਾਣੂ ਭੁੱਯੀ 
ਨੰੂ ਰ ਏ ਜਾ ਯਵ ਲਾਵਨ ਦੀ ਦੁਯਟਨਾ ਜਾਂ ਯਡੀਸ਼ਨ ਯਤ / ਯਡੀਏਹਟਲ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਦੁਯਲਯਤੋਂ ਲਾਰੀਆਂ 
ਤੀਹਲਧੀਆਂ। 
ਹਏ ਲੀ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਟਨਾ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਏਯਭਚਾਯੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦ ੰਫੰਹਧਤ ਜਾਮਜ ੀਭਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਦ 
ਏਜਯ ਅਤ/ਜਾਂ ੰਦੀ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਵਣ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ ਇੁੱ ਏ ਰਭਾਣੂ ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ ਭਯਜੈਂੀ ਦਾ ਏਾਯਨ 
ਫਣ ਏਦੀ ਵ 

 
Fig. 26.2 Symbols of radiations 

ਫੈਏਰਾਊਂਡ ਯੇਡੀਸ਼ਨ (Bakcground Radiation) 
 
ਫੈਏਰਾਉਂਡ ਯੇਡੀਸ਼ਨ ਏੀ ਵੈ ਅਤੇ ਮਏੰਨੀ ਯੇਡੀਸ਼ਨ ਮਭਰ ਏਦੀ ਵੈ? 
What is background radiation and how much radiation one can get? 

ਅੀਂ ਹਲਲਵਾਯਏ ਤਯ 'ਤ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਇੁੱ ਏ ਭੁੰ ਦਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਂ ਜ ਧਯਤੀ ਦ ਲਾਮੂਭੰਡਰ ਦੁਆਯਾ ਜਾਂ ਧਯਤੀ 
'ਤ ਭਜੂਦ ਭੁੱਯੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਧਯਤੀ ਦੀ ਭੁੱਯੀ ਤੋਂ ਫਣੀਆਂ ਏੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਫਣਤਯਾਂ ਤੋਂ ਹਪਰਟਯ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਾਵਯੀ 
ੁਰਾੜ ਤੋਂ ਾਡ ਤੁੱ ਏ ਵੁੰ ਚਦਾ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਵਣ ਲਾਰ ਯਡੀ ਏਹਟਲ ਦਾਯਥਾਂ ਦੀ ਲੁੱ ਧ 
ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਜਏਯ ਅੀਂ ਅੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਵਲਾ ਹਲੁੱ ਚ ਉੱਚ ਉੱਡਦ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਅੀਂ ਉ ਯਤ ਤੋਂ ਧਯਤੀ 'ਤ 
ਰਾਤ ਏਯਨ ਨਾਰੋਂ ਫਰਹਵਭੰਡੀ ਯਤ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਯਡੀਸ਼ਨ ਰਾਤ ਏਯ ਏਦ ਵਾਂ। 

ਅੀਂ ਇੁੱ ਏ ਅਹਜਵ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਂ ਹਜੁੱ ਥ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਯਡੀਏਹਟਲ ਭੁੱਯੀ ਧਯਤੀ ਦੀ ਤਹਾ 'ਤ 
ਭਜੂਦ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਏੁਝ ਤੁੱ ਟਲਯਤੀ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫੀਚ ਯਤ ਜਾਂ ਐੁੁੱ ਰੀਆਂ ਐਾਣਾਂ ਦੀ ਭੁੱਯੀ। ਾਨੰੂ ਇਵਨਾਂ ਥਾਨਾਂ 
'ਤ ਉਵਨਾਂ ਥਾਨਾਂ ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਹਜੁੱ ਥ ਧਯਤੀ ਦੀ ਤਹਾ 'ਤ ਅਹਜਵੀਆਂ ਭੁੱਯੀਆਂ ਭਜਦੂ ਨਵੀਂ ਵ, ਥੜੀ ਲੁੱ ਧ 
ਫਏਰਾਉਂਡ ਯਡੀਸ਼ਨ ਹਭਰ ਏਦੀ ਵ ।  

ਾਧਾਯਨ ਏਦੁਯਤੀ ਫਏਰਾਊਂਡ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਏਾਯਨ ਾਡ ਯੀਯ ਹਲੁੱ ਚ ਰਬ 2.4 mSv/ਾਰ 
(2400 uSv/ਾਰ) ਊਯਜਾ ਜਭਹਾ ਵ। ਯ ਜਦੋਂ ਅੀਂ ਇ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਏ ਅਹਜਵ ਇਨਾਨ ਨਾਰ  ਏਯਦ ਵਾਂ 
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ਹਜਦਾ ਭਣਾ ਇੁੱ ਏ NPP ਦੀ ਫਾਵਯੀ ੀਭਾ (ਹਯਏਟਯਾਂ ਤੋਂ 1.0 - 1.6 ਹਏਰਭੀਟਯ ਦਯੂ) ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਯਡੀਸ਼ਨ 
ਨਾਰ ਵ ਏਦਾ ਵ ਤਾਂ ਅੀਂ ਦਐਦ ਵਾਂ ਹਏ ਇਵ ਹਯਪ 0.015 mSv/ਾਰ (15 uSv/ਾਰ) ਵ। ਇਵ ਹਏ ਲੀ 
ਵਯ ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਨਾਰੋਂ ਫਵਤੁ ੁੱ ਟ ਵ । ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾ  ਯਡੀਨੁਏਰਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰੀ 
ਯਡੀਸ਼ਨ ਹਫਰਏੁਰ ਉਵੀ ਯੂ ਵ ਜ ਹਏ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਵਣ ਲਾਰ ਯਡੀਏਹਟਲ ਦਾਯਥਾਂ (ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਾਭਾ 
ਯਡੀਸ਼ਨ 'ਤ ਅਰਾ ਫੀਟਾ) ਤੋਂ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰੀ ਯਡੀਸ਼ਨ ਵ। 

ਇ ਤਯਹਾਂ, ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਭੁੱਯੀਆਂ ਦਆੁਯਾ ਹਨਏਰਣ ਲਾਰੀ ਯਡੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਭਾਣੂ 
ਫਾਰਣ ਚੁੱ ਏਯ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁੱਯੀ ਦਆੁਯਾ ਦਾ ਏੀਤੀ ਯਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੁੱ ਐਯਾ ਨਵੀਂ ਏੀਤਾ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। 

ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ ਤੁੱ ਤਾਂ ਦਾ ਯਡੀ ਏਹਟਲ ਯੂ (ਯਡੀਇਟ) ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਅਤ ਇਵਨਾਂ ਹਲੁੱਚੋਂ ਫਵੁਤ ਾਯ 
ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਅੀਂ ਏੁਦਯਤੀ ਤਯ 'ਤ ਯਡੀਏਹਟਲ ਦਾਯਥਾਂ ਨਾਰ ਹਹਯਆ ਵਇਆ ਜੀਲਨ 
ਜੀਉਂਦ ਵਾਂ ਅਤ ਰਾਤਾਯ ਚੁੱ ਟਾਨਾਂ ਅਤ ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ਹਨਯਭਾਣ ਭੁੱਯੀ, ਅਭਾਨ () ਬਜਨ ਅਤ ਵਯਣਾ ਹਲੁੱ ਚ 
ਦਾ ਵਣ ਲਾਰ ਯਡੀਸ਼ਨ ਹਲੁੱਚ ਨਵਾਉਂਦ ਵਾਂ। 

ਯਡੀਸ਼ਨ ਏਜਯ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਆਭ ੁੱ ਧਯ 2.4 ਹਭੁੱ ਰੀ ੀਲਯਟ ਰਤੀ ਾਰ (mSv/Y) ਵ । ਭਨੁੁੱ ਐੀ 
ਤੀਹਲਧੀਆਂ ਦ ਏਾਯਨ ਭਨੁੁੱ ਐ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾ ਯਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਧੂ ਏਜਯ ਨੰੂ ਦਲਾਈ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ ਹਨਮਭ ਆਭ 
ਰਏਾਂ ਦ ਰਈ 1 mSv/ਾਰ ਅਤ ਸ਼ਲਯ ਏਜਯ ਰਈ ਤ 20 mSv/ਾਰ ਤੁੱ ਏ ੀਭਤ ਏਯਦ ਵਨ । ਏੁਝ 
ਰਏ ਜੀਲਨ ਬਯ ਅਹਜਵ ੁੱ ਧਯਾਂ ਦ ਏਦੁਯਤੀ ਹਛਏੜ ਦ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵੰਦ ਵਨ ਜ ਇ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਵਨ। 

 
Fig. 26.3 Modes of Exposure 

 
ਯੇਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮ (Applications of radiation): 
ਭੈਡੀਏਰ (Medical)- ਹਨਦਾਨ (Diagnosis) ਅਤ ਇਰਾਜ 
ਉਦਮਮਏ (Industrial)- ਪੂਡ ਰਹੰ, ਯਡੀਰਾਪੀ, ਜ ਅਤ ਭਾ। 
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ਐਜ(Research)- ਨਭੂਹਨਆਂ ਦੀ ਇਯਡੀਸ਼ਨ, ਏਰੀਫਰਸ਼ਨ ਯਤ, ਟਯਯ। 
ਐੇਤੀ ਫਾੜ੍ੀ(Agriculture)- ਟਯਯ ਟੁੱ ਡੀਜ਼. 
 
ਯੇਡੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਿੱ ਡੀਆਂ ਐ ਯਾਏਾਂ ਦਾ ਏਜਯ (Exposure to large doses of radiation) 
 
ਇਵ ਦ ਤਯਹਾਂ ਦ ਜਹਲਏ ਰਬਾਲਾਂ ਏਾਯਨ ਖ਼ਤਯਨਾਏ ਵ ਏਦਾ ਵ:- 
1. ਭੈਮਟਏ ਰਬਾਲ (Somatic effect) - ਹਜੁੱ ਥ ੰਯਏ ਹਲੁੱ ਚ ਆਇਆ ਹਲਅਏਤੀ ਰਬਾਹਲਤ ਵੁੰ ਦਾ ਵ 
2. ਜੈਨੇਮਟਏ ਰਬਾਲ (Genetic effect) - ਜ ਹਏ ਾਵਭਣ ਆ ਹਲਅਏਤੀਆਂ ਦ ਲੰਸ਼ਜ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। 
 

ਏ ਦਯਤੀ ਯਤਾਂ ਤੋਂ ਯੇਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਬਾਲੀ ਐ ਯਾਏ ਦੇ ਾਰਾਨਾ ਤ ਭ ਿੱ ਰ 
(Annual average values of the effective does from natural sources of radiation) 

ਰ. ਨੰ. ਏਜਯ ਦੇ ਤਿੱ ਤ ਾਰਾਨਾ ਐ ਯਾਏ  
1 ਫਰਹਵਭੰਡੀ ਹਏਯਨਾਂ 0.4 
2 ਧਯਤੀ ਦੀਆਂ ਾਭਾ ਹਏਯਨਾਂ 0.5 
3 ਅੰਦਯੂਨੀ ਯਡੀਸ਼ਨ 0.3 
4 ਯਡਨ ਅਤ ਇਦ ੜਨ ਲਾਰ ਉਤਾਦ 1.2 
 ਏੁੁੱ ਰ 2.4 

 

 
Fig. 26.4 Exposer to large doses of radiation 

 
ਾਨੰੂ ਮਾਦ ਯਿੱ ਐਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ੈਮਏ (We must remember that)– 
 ਯਡੀਸ਼ਨ ਵਭਸ਼ਾ ਏਦੁਯਤੀ ਲਾਤਾਲਯਣ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਹਵੁੱ ਾ ਹਯਵਾ ਵ  
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 ਹਏ ਹਲਏਾ ਅਤ ਯੁੁੱ ਹਐਆ ਉਾਅ ਯਡੀਏਹਟਲ ਾਭੁੱਯੀ ਰਈ ਵਯ ਾਯ ੰਬਾਲੀ ਤਯ 'ਤ ਨੁਏਾਨਦਵ 
ਜੰਟਾਂ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਹਲੁੱ ਚ ਲਧਯ ਉੱਨਤ ਵਨ,  

 ਯਡੀਸ਼ਨ ਅਤ ਯਡੀਏਹਟਲ ਭੁੱਯੀ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਦ ਪਾਇਦ ਹਨਮੰਤਹਯਤ ਵਾਰਾਤਾਂ ਹਲੁੱਚ, ਜਐਭਾਂ ਤੋਂ ਫਵਤੁ 
ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਨ।  

ਮਨਊਏਰੀਅਯ/ਯੇਡੀਰਜੀਏਰ ਭਯਜੈਂੀ ਰਈ ਮਤਆਯੀ (Preparedness of Nuclear/Radiological 
Emergencies): 
ਯਭਾਣੂ ਭਯਜੈਂੀ ਨਾਰ ਨਹਜੁੱ ਠਣ ਰਈ ਰਭਾਣੂ ਵੂਰਤ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਲਾ ਭੂਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਤੰਨ ੁੱ ਧਯਾਂ 'ਤ ਤਾਰਭਰ 
ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। ਜਨਤਏ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ੰਬਾਲੀ ਯਡੀਰ ਜੀਏਰ ਰਬਾਲ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਹਤੰਨ ੁੱਧਯਾਂ ਤ ਹਜਲੇਂ ਹਏ 
ਹਜ਼ਰਹਾ, ਯਾਜ ਅਤ ਏੇਂਦਯੀ ਅਹਧਏਾਯੀ ਭਵੁੱ ਤਲੂਯਨ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਣ ਅਤ ਆਪ-ਾਈਟ ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਰਬਾਲੀ 
ਢੰ ਨਾਰ ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਦਣ ਅਤ ਰਏਾਂ ਨੰੂ ਲਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਾਲਧਾਨੀਆਂ ਫਾਯ ੂਹਚਤ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ 
ਵਾਇਤਾ ਏਯਨ। 
 
ਏੀ ਏਯਨਾ ਅਤੇ ਏੀ ਨਵੀਂ ਏਯਨਾ (Do’s & Don’ts) 
ਏਯ (Do’s) 

 ਯ ਦ ਅੰਦਯ ਜਾ ਤ ਅੰਦਯ ਵੀ ਯਵ. 
 ਯਡੀ, ਟਰੀਹਲਜ਼ਨ ਨੰੂ ਚਾਰੂ ਏਯ ਅਤ ਆਣ ਥਾਨਏ ਅਥਾਯਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਏ ਸ਼ਣਾਲਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣ । 
 ਦਯਲਾਜ਼/ਹਐੜਏੀਆਂ ਫੰਦ ਏਯ 
 ਬਜਨ ਦ ਾਯ ਾਣੀ ਨੰੂ ਢਏ ਏ ਯੁੱ ਐ ਅਤ ਹਯ ਢਏੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਨ ਏਯ 
 ਐੁੁੱ ਰ  ਹਲੁੱ ਚ ਆਣ ਹਚਵਯ ਅਤ ਯੀਯ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਹੁੱ ਰ ਯੁਭਾਰ,ਤਰੀ, ਧਤੀ, ਜਾਂ ਾੜੀ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏ  
 ਯ ਯਤ ਏ ਏੁੱ ੜ ਉਤਾਯ, ਯੀਯ ਨੰੂ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਧਲ ਅਤ ਧ ਵ ਏੁੱ ੜ ਲਯਤ 
 ਥਾਨਏ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਨੰੂ ਯੂਾ ਹਵਮ ਹਦ ਅਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਦਾਇਤਾਂ ਦਲਾਈ ਰਣਾ, ਹਨਏਾੀ 

ਆਹਦ,ਦੀ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਾਰਣਾ ਏਯ । 
 ਤੁਵਾਨੰੂ ਯਭਾਣੂ ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਐਤਯ ਤੋਂ ੁਚਤ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ ਫੁੱ ਹਚਆਂ ਅਤ ਹਯਲਾਯਏ ਭੈਂਫਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 

ਯਡੀਸ਼ਨ ਦ ਡਯ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਰਭਾਣੂ ਯਡੀਸ਼ਨ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਫਾਯ ਚਯਚਾ ਏਯ 
ਨਾ ਏਯ (Don’t’s) 

 ਫਯਾ ਨਾ 
 ਇੁੱਏ ਹਲਅਏਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜ ਹਲਅਏਤੀ ਨੰੂ ਭੂੰ ਵੋਂ ਫਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਪਲਾਵਾਂ 'ਤ ਹਲਸ਼ਲਾ ਨਾ ਏਯ। 
 ਫਾਵਯ ਨਾ ਯਵ, ਨਾ ਫਾਵਯ ਜਾ 
 ਹਜੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਵ ਏ, ਐੁੁੱ ਰਹ  ਐੂਵਾਂ /  ਛੁੱ ੜਾਂ ਦ ਾਣੀ, ਐੁੁੱ ਰਹੀਆਂ ਰਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਵਯੋਂ ਆ ਬਜਨ, 

ਾਣੀ ਜਾਂ ਦੁੁੱ ਧ ਤੋਂ ਯਵਜ਼ ਏਯ।  
 ਹਡਹਟਰਏਟ ਜਾਂ ਹਲਰ ਹਡਪੈਂ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਦ ਹਏ ਲੀ ਹਨਯਦਸ਼ ਦੀ ਉਰੰਣਾ ਨਾ ਏਯ ਜ ਤੁਵਾਡ 

ਹਯਲਾਯ ਅਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੁੁੱ ਹਐਆ ਨੰੂ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਆਣੀ ੂਯੀ ਏਹਸ਼ਸ਼ ਏਯਨ। 
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ਾਠ  - 27 
ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ  

Vulnerability of Punjab to Disaster 
 
ਉਦੇਸ਼ (Objectives) 
ਇ ਅਹਧਆਇ ਦ ੂਯਾ ਵਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਬਾੀਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇਵ ਏਯਨ ਦ ਮ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ: 

 ਲੁੱ ਐ -ਲੁੱ ਐ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਰਤੀ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) ਨੰੂ ੂਚੀਫੁੱ ਧ ਏਯਨਾ ਅਤ ਭਝਣਾ ਅਤ 
ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਲੁੱ ਡੀਆਂ ਆਤਾਂ ਵ ਏਦੀਆਂ ਵਨ। 

 ਆਣ ਐਤਯ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਐਤਯ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ਫਣਾ। 
 ਹਦੁੱ ਤ  ਐਤਯ ਤ ਫਚਾਅ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਹਲਵਾਯਏ ਜਲਾਫ ਦਣਾ। 

ਜਾਣ - ਛਾਣ (Introduction) 
ੰਜਾਫ, ਬਾਯਤ ਦੀ ਫਯੈੱਡ ਫਾਏਟ (Bread Basket) ਲਜੋਂ ਜਾਹਣਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਉੱਤਯ - ੁੱ ਛਭੀ ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ 
ਹਥਤ ਵ। ੰਜਾਫ ਦੀ ੀਭਾ ੁੱਛਭ ਹਲਚ ਾਹਏਤਾਨੀ ੂਫ ੰਜਾਫ, ਉੱਤਯ ਹਲਚ ਜੰਭੂ ਅਤ ਏਸ਼ਭੀਯ, ਉੱਤਯ - ੂਯਫ 
ਹਲਚ ਹਵਭਾਚਰ ਰਦਸ਼, ੂਯਫ ਹਲਚ ਚੰਡੀੜਹ, ਦੁੱ ਐਣ ਅਤ ਦੁੱ ਐਣ-ੂਯਫ ਹਲਚ ਵਹਯਆਣਾ ਅਤ ਦੁੱ ਐਣ-ੁੱਛਭ ਹਲਚ 
ਯਾਜਥਾਨ ਨਾਰ ਰੁੱ ਦੀ ਵ। ਯਾਜ ਦਾ ਏੁੁੱ ਰ ਐਤਯਪਰ 50,362 ਲਯ ਹਏਰਭੀਟਯ ਵ। ਆਫਾਦੀ 2,77,04,236 
(ਜਨਣਨਾ, 2011) ਵ। ੰਜਾਫ ਦੀ ਯਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀੜਹ ਵ, ਹਜਦਾ ਰਫੰਧ ਲੁੱਐਯ ਤਯ ਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ 

ਐੇਤਯ (Regions) 

ੰਜਾਫ ਦ ਐਤਯ ਨੰੂ ਹਤੰਨ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੰਹਡਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ ਜ ਵਠ ਹਰਐ ਵਨ: 

ਭਾਰਲਾ ਤਰੁਜ ਅਤ ਮਭਨੁਾ ਦਹਯਆਲਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ੰਜਾਫ ਅਤ ਵਹਯਆਣਾ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਐਤਯ ਵ। ਭਾਰਲ ਦ ਰਏ 
ਭਵਾਨ ਰੜਾਏ ੂਅਤ ਮਧ ਲਜੋਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦ ਵਨ। ਭਾਰਲਾ ਐਤਯ 11 ਹਜ਼ਹਰਹਆਂ ਲਾਰ ੰਜਾਫ ਐਤਯ ਦਾ ਹਜ਼ਆਦਾਤਯ 
ਹਵੁੱ ਾ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ। ਭਾਰਲਾ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤ ਰੁਹਧਆਣਾ, ਹਟਆਰਾ, ਫਹਠੰਡਾ ਅਤ ਭਵਾਰੀ ਲਯ ਸ਼ਹਵਯ ਵਨ ।  

ਭਾਝਾ ਬਾਯਤੀ ੰਜਾਫ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਇਹਤਵਾਏ ਐਤਯ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਅੰਹਭਰਤਯ, ੁਯਦਾਯੁ ਅਤ ਤਯਨਤਾਯਨ ਦ 
ਆਧੁਹਨਏ ਹਜ਼ਰਹ  ਸ਼ਾਭਰ ਵਨ। ਇਵ ੰਜਾਫ ਦ ੰਜ ਭਵਾਨ ਦਹਯਆਲਾਂ ਦ ਹਲਚਏਾਯ ਹਥਤ ਵਮ ਯਾਲੀ ਅਤ ਤਰੁਜ। 

 
ਦ ਆਫਾ ਹਫਆ ਅਤ ਤਰੁਜ ਦਹਯਆਲਾਂ ਨਾਰ ਹਹਯਆ ਬਾਯਤੀ ੰਜਾਫ ਦਾ ਐਤਯ ਵ। ਦਆਫਾ ਨਾਭ ਦਾ ਸ਼ਾਫਹਦਏ 
ਅਯਥ ਵ ਦ ਦਹਯਆਲਾਂ ਦੀ ਧਯਤੀ,ਦਆਫ ਨਦੀ ੰਜਾਫ  ਦੁਨੀਆ ਦ ਬ ਤੋਂ ਉਜਾਊ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਏ ਵ, ਅਤ 
ਬਾਯਤ ਹਲੁੱ ਚ ਵਯੀ ਏਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅੁੱਜ ਤੁੱ ਏ ਏੇਂਦਯ ਵ। 
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Fig. 27.1 Rivers in Punjab  
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ਏ ਿੱ ਰ ਮਭਰਾ ਏੇ ੰਜਾਫ ਦੇ 23 ਮਜਰਹੇ  ਵਨ  
 

 
(Image Source: Internet) 

Fig. 27.2 Punjab Geographical Area 
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ਬਾਯਤ ਦੇ ਯਵਿੱ ਦੀ ਯਾਜ, ੰਜਾਫ ਨੰੂ ਫਵ ਤ ਾਯੇ ਖ਼ਤਯੇ ਵਨ ਅਤੇ ਏ ਦਯਤੀ ਅਤੇ ਭਨ ਿੱ ਐੀ ਏਾਯਨਾਂ ਏਯਏੇ ਵਣ 
ਲਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰੰਭਾ ਇਮਤਵਾ ਮਯਵਾ ਵੈ  ਵੇਠ ਮਦਿੱ ਤੀ ਾਯਣੀ ਏ ਝ ਖ਼ਤਮਯਆਂ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦੀ ਵੈ ਮਜਨਹ ਾਂ 
ਰਈ ੰਜਾਫ ਏਭਜਯ ਵੈ  
 

ਖ਼ਤਮਯਆਂ ਦੀ ਮਏਭ ਲਾਯਨ ਦਾ ਭਾਂ ੰਬਾਲੀ ਰਬਾਲ 
ਵੜ੍ਹ ਜੂਨ - ਤੰਫਯ ਜਾਨ-ਭਾਰ, ਸ਼ੂਆਂ, ਪਰਾਂ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦਾ 

ਨੁਏਾਨ 
ਏਾ ਜੁਰਾਈ - ਅਏਤੂਫਯ ਪਰਾਂ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 

ਜੰਰ ਦੀ ਅਿੱ  
 

ਸ਼ਮਵਯੀ ਅਤੇ ਉਦਮਮਏ 
ਅਿੱ  

ਭਈ ਅਤ ਜਨੂ 
ਅਏਤੂਫਯ - ਨਲੰਫਯ 

ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ 

ਲਾਤਾਲਯਣ ਦੀ ਹਯਾਲਟ 
 

ਤਫਾਵੀ 

ਬਦੜ੍ ਹਤਉਵਾਯਾਂ ਅਤ ਭਹਰਆਂ 
ਦਯਾਨ 

ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜੀਲਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 

ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜੀਲਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 
ਅਿੱ  ਵਾਦੇ ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਨੁਏਾਨ ਅਤ ਯ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 

ਧਯਤੀ ਦਾ ਬੂਚਾਰ ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ ਜੀਲਨ, ਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦਾ ਨੁਏਾਨ 
ਉਦਮਮਏ ਦ ਯਟਨਾ ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜੀਲਨ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ 
ਯੇਰ ਅਤੇ ੜ੍ਏ ਵਾਦ ੇ ਹਏ ਲੀ ਭੇਂ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜੀਲਨ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਨੰੂ ਨੁਏਾਨ 

 
ਵੜ੍ਹਾਂ ਏਾਯਨ ਦੈਾ ਵਈਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ (Vulnerability of Punjab to Disaster 
Caused by Floods) 
ਯਾਜ ਦ ਬੂਹਰਏ ਐਤਯ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਲੁੱ ਡਾ ਹਵੁੱ ਾ ਵੜਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਵ ਵਾਰਾਂਹਏ ਏਾੀ ਹਵੁੱ  ਨੰੂ ਵੜਹ ਏੰਟਯਰ ਉਾਲਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। ਹਪਯ ਲੀ, ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਐਤਯ ਨੰੂ ਲੀ ਐਤਯ ਦਾ ਾਵਭਣਾ ਏਯਨਾ ੈਂਦਾ ਵ। ਦੁੱ ਐਣੀ 
ਹਵੁੱ  ਦ ਭੁਏਾਫਰ ਯਾਜ ਦ ਉੱਤਯੀ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ਵੜਹ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਲਧਯ ੰਬੀਯ ਵ। ਯਾਜ ਦ ਦੁੱ ਐਣੀ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਯ 
ਇੁੱ ਏਭਾਤਯ ਦਹਯਆ ਵ ਜ ਵਹਯਆਣਾ ਦ ਨਾਰ ਰੁੱ ਦ ਯਾਜ ਦ ਹਟਆਰਾ ਅਤ ੰਯੂਯ ਹਜ਼ਰਹ  ਹਲੁੱ ਚ ਵੜਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ 
ਦਾ ਏਯਦਾ ਵ। ੂਫ ਦ ਉੱਤਯੀ ਅਤ ਏੇਂਦਯੀ ਬਾ ੁਯਦਾੁਯ, ਅੰਹਭਰਤਯ, ਵੁਹਸ਼ਆਯੁਯ, ਤਯਨਤਾਯਨ, 
ਏੂਯਥਰਾ, ਹਯਜ਼ੁਯ, ਭਾ, ਜਰੰਧਯ, ਰੁਹਧਆਣਾ, ਯੂਨਯ ਅਤ ਨਲਾਂਸ਼ਹਵਯ ਹਜ਼ਰਹ  ਯਾਲੀ, ਹਫਆ ਅਤ ਤਰੁਜ਼ 
ਦਹਯਆ ਏਾਯਨ ਵੜਹਾਂ ਤੋਂ ਰਬਾਹਲਤ ਵਨ। ਦੂਜ ਰਜ਼ਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯਾਜ ਐਤਯ ਦਾ ਭਾਂਝਾ ਅਤ ਦੁਆਫਾ ਐਤਯ ਭਾਰਲਾ ਐਤਯ 
ਨਾਰੋਂ ਹਜ਼ਆਦਾ ਏਭਜ਼ਯ ਵ। ਯਾਜ ਹਲੁੱ ਚ ਏਈ ਵੜਹ ਏੰਟਯਰ ਰਈ ਫੰਨਹ ਾਂ ਦਾ ਹਨਯਭਾਣ ਏੀਤਾ ਹਆ ਵ। ਏਭਜ਼ਯ ਹਫੰਦੂਆਂ 
ਤ ਵੜਹ ਦੀ ੰਬਾਲਨਾ  ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਅਤ ੰਬਾਰ ਰਈ ਇੁੱ ਏ ਰਭੁੁੱ ਐ ਯਤ ਵ। ਨਾਰ ਵੀ ਵਯ ਯ ਦੀ ਉਾਯੀ ਨੰੂ ਹਦਸ਼ਾ-
ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਏਯਨੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ ਅਤ ਫੰਦਫਤ ਦੀ ਮਜਨਾ ਬੂਭੀ ਲਯਤੋਂ ਜ਼ਹਨੰ ਹਦਸ਼ਾ-ਹਨਯਦਸ਼ਾਂ ਤ 
ਆਧਾਹਯਤ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ। ਬਾਲੇਂ ਭਾਨਨੂ ੀਜ਼ਨ ਦਯਾਨ ੰਜਾਫ ਦ ਵਯਏ ਏਭਜ਼ਯ ਹਜ਼ਰਹ  ਹਲੁੱ ਚ ਪਰੁੱ ਡ ਏੰਟਯਰ 
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ਯੂਭ ਥਾਹਤ ਏੀਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ਅਤ ਡੀੀ ਲੁੱ ਰੋਂ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਹਲਬਾਾਂ ਨੰੂ ੁਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਯ ਇ ਨੰੂ ਵਯ 
ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਵ। ੰਾਧਨ ਰਫੰਧਨ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਹਵਰਾਂ ਤੋਂ ਤਨਾਤ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਹਐਰਾਈ ਰਾਤ ਫਚਾਅ 
ਟੀਭਾਂ, ੰ, Life Jacket, ਏਲ਼ਤੀਆਂ ਆਦੀ ਦਾ ਨਾ ਵਣਾ ਅਤ ਰਤ ਹਨਏਾੀ ਰਣਾਰੀ ਅਤ ਉੱਚ ੰਲਦਨਸ਼ੀਰ 
ਐਤਯਾਂ ਦ ਨੇੜ ਹਨਸ਼ਾਨਫੁੱ ਧ ਨਾ ਵਣ ਲਾਰ ਯਤ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਅਤ ਬਾਯੀ ਨੁਏਾਨ ਨੰੂ ਲਧਾਉਂਦ ਵਨ।  

 
Image Source: National Institue of Disaster Management 

Fig. 27.3 Flood prone area 
ਏੇ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ 
(Vulnerability of Punjab to Disasters caused by Drought) 
 
ਏ ਾਣੀ ਦੀ ਉਰਫਧਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱ ਏ ੰਬੀਯ ਏਭੀ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦ ਵਨ, ਭੀਂਵ ਦੀ ਾਟ, ਐਤੀਫਾੜੀ, ੀਣ ਲਾਰ ਾਣੀ 
ਦੀ ਰਾਈ ਅਤ ਉਦਮ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਨ ਦ ਏਾਯਨ। ਇਵ ਇੁੱ ਏ ਵਰੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਵ ਹਜਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਇੁੱ ਏ 
ਤਫਾਵੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਜ ਭਵੀਹਨਆਂ ਜਾਂ ਾਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਏਤ ਵੁੰ ਦੀ ਵ ਅਤ ਇੁੱ ਏ ਲੁੱਡੀ ਥਾਹਨਏ ਵੁੱਦ ਨੰੂ ਰਬਾਹਲਤ ਏਯਦੀ 
ਵ। 
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ਜਰ ਯਤ ਭੰਤਯਾਰ ਦ ਅਨੁਾਯ ਜਏਯ ਉਚਾਯੀ ਉਾਅ ਨਾ ਏੀਤ  ਤ ਵਹਯਆਣਾ ਅਤ ੰਜਾਫ ਦ ਏਈ ਫਰਾਏਾਂ 
ਹਲੁੱ ਚ ਜ਼ਭੀਨੀ ਾਣੀ ਯੂੀ ਤਯਹਾਂ ਐਤਭ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਨਾ ਹਯਪ ਹੰਚਾਈ ਰਈ, ੋਂ ਅਰ 15 ਤੋਂ 20 ਾਰਾਂ ਹਲੁੱ ਚ 
ੀਣ ਦ ਉਦਸ਼ਾਂ ਰਈ ਲੀ ਜਏਯ ਉਚਾਯੀ ਉਾਅ ਨਾ ਏੀਤ  । 
„   ਯਾਜ ਦ ਲੁੱ ਡ ਹਵੁੱ  ਹਲੁੱ ਚ, ਧਯਤੀ ਵਠਰ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱ ਧਯ 10 ਤੋਂ 20 ਭੀਟਯ ਦ ਦਾਇਯ ਹਲੁੱਚ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ 

ਜਰੰਧਯ, ਰੁਹਧਆਣਾ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰਹਭਰਤਯ ਅਤ ੰਯੂਯ ਲਯ ਲੁੱ ਡ ਸ਼ਹਵਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦਾ ੁੱ ਧਯ 20 ਤੋਂ 
40 ਭੀਟਯ ਤੁੱ ਏ ਡੂੰ ਾ ਵ। 

ਏ ਦ ਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਛਰੀ ਯਦੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ੁੱ ਟ ਫਾਹਯਸ਼ ਜਾਂ ਤਨ ਸ਼ਾਭਰ ਵ। ਵਾਰਾਂਹਏ, ਵਯ ਏਾਯਏ ਲੀ ਏ 
ਦੀਆਂ ਹਥਤੀਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਮਦਾਨ ਾ ਏਦ ਵਨ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਹਯਾਲਟ ਅਤ ਾਣੀ ਦੀ ਭੰ ਹਲੁੱ ਚ ਲਾਧਾ 
ਸ਼ਾਭਰ ਵ। ਾਣੀ ਦੀ ਭੰ ਹਲੁੱਚ ਲਾਧਾ ਲਧਦੀ ਆਫਾਦੀ ਜਾਂ ਉਦਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵ ਏਦਾ ਵ, ਯ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ 
ਰਈ ਲਯਤ ਜਾਣ ਲਾਰ ਾਣੀ ਹਂਚਾਈ ਰਈ ਲਯਤੋਂ ਭੁਐ ਏਾਯਨ ਵਨ ।  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 27.4 Drought 
 
ਭਾਯੂਥਰੀਏਯਨ ਇੁੱ ਏ ਰਹਏਹਯਆ ਵ ਹਜ ਹਲੁੱ ਚ ਜੰਰਾਂ ਦੀ ਏਟਾਈ, ਹਜ਼ਆਦਾ ਏਾਸ਼ਤ, ਏਾ, ਹਜ਼ਆਦਾ ਚਯਾਉਣ, 
ਹੰਚਾਈ ਦ ਭਾੜ ਢੰ, ਐਾਯਣ, ਹਭੁੱ ਟੀ ਦ ਏਟਤੀ ਅਤ ਫਾਯਸ਼ ਦ ਟਯਨਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਏਾਯਨ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ 
ਉਤਾਦਏਤਾ ਹਲੁੱ ਚ ਹਯਾਲਟ ਆਉਂਦੀ ਵ। ਭਾਯੂਥਰੀਏਯਨ ਇਦ ਹਲਏਾ ਅਤ ਰਬਾਲਾਂ ਦ ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱ ਏ ਰੰਫੀ 
ਹਭਆਦ ਦੀ ਰਹਏਹਯਆ ਵ ਯ ਇਦ ਨਤੀਜ ਏ, ਏਾਰ ਅਤ ਭਯ ਯਵ ਜਾਨਲਯ ਵਨ। 
ੰਮੁਏਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਹਲਏਾ ਰਯਾਭ (ਮੂ.ਨ.ਡੀ.ੀ.) ਦੀ ਇੁੱ ਏ ਹਯਯਟ ਹਲੁੱ ਚ ਹਏਵਾ ਹਆ ਵ ਹਏ ੰਜਾਫ ਦਾ 
ਰਬ 12% ਯਾਜ ਭਾਯੂਥਰੀਏਯਨ ਦ ਐਤਯ ਤੋਂ ੀੜਤ ਵ।  
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ਵਠਾਂ ਹਦੁੱ ਤਾ ਨਏਸ਼ਾ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦ ਰੰਫ ਭੇਂ ਦ ਾਣੀ ਦ ੁੱ ਧਯ ਦ ਉਤਾਯ-ਚੜਹਾਅ ਨੰੂ ਦਯਾਉਂਦਾ ਵ। ਾਣੀ ਦਾ 
ੁੱ ਧਯ ਹਡੁੱ ਣ ਨਾਰ ਏ ਦਾ ਖ਼ਤਯਾ ਲਧ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
 

 
Fig. 27.5  Water level  

 
ਅਿੱ  ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ 
(Vulnerability of Punjab to Disaster Caused by Fire) 
ੈਂਡੂ ਅਿੱ  (Rural Fire) ਵਯ ਾਰ ਯਦੀਆਂ ਦੀ ਲ਼ਯੁੂਆਤ ਹਲੁੱ ਚ ਯਾਰੀ ਜਰਾ ਜਰਾਣ ਏਾਯਨ ੰਜਾਫ ਅਤ 
ਵਹਯਆਣਾ ਹਲੁੱ ਚ ਏਾਪੀ ਵਲਾ ਰਦੂਲ਼ਣ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਅਤ ਲਾਤਾਲਯਣ ੰਤਰੁਨ ਲੀ ਹਫੜਦਾ ਵ। 2020 ਹਲੁੱ ਚ ਏੁੁੱ ਰ 
76537 ਯਾਰੀ ਜਰਾ ਜਾਨ ਦ ਭਾਭਰ ਦਯਜ ਏੀਤ  ਜਦਹਏ 2019 ਹਲੁੱ ਚ 52225 ਭਾਭਰ ਦਯਜ ਏੀਤ  
ਨ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 27.6 Rural Fire  

ਸ਼ਮਵਯੀ ਅਿੱ  (Urban Fire): ੰਜਾਫ ਦ ੁਯਾਣ ਯੰਯਾਤ ਸ਼ਹਵਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲਯਵੈੱਡ ਾਲਯ ਰਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰ ਵ 
ਅਤ ਹਦਨ-ਫਹਦਨ ਬੀੜ-ਬੜੁੱ ਏ ਵੁੰ ਦ ਜਾ ਯਵ ਭੁੁੱ ਐ ਲਾਯਏ ਬਾਈਚਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਏੁੱ ੜ, ਰੁੱ ਏੜ ਦ ਏੰਭ ਅਤ  ਲੁੱ ਡ ਐਤਯ 
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ਨਾਰ ਟਾਏਯ ਰਈ ਫਵੁਤ ੁੱ ਟ ਹਤਆਯੀ, ਇਨੰੂ ਅੁੱ ਨਾਰ ਵਣ ਲਾਰੀ ਤਫਾਵੀ ਰਈ ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਏਭਜ਼ਯ 
ਫਣਾਉਂਦੀ ਵ। 
ਇ ਦ ਨਾਰ ਵੀ, ਉਦਮਾਂ ਹਲੁੱਚ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਹਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਟ ਅੁੱ ਦ ਵਾਦਹਆਂ ਦੀ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability)  ਨੰੂ 
ਲਧਾਉਂਦੀ ਵ। 

 
Fig. 27.7 Urban Fire  

ਸ਼ਹਵਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਾਣੀ ਦੀ ਰਾਈ ਦ ੁਆਇੰਟ ਹਵਰਾਂ ਵੀ ਉਰਫਧ ਵਨ ਯ ਏਈ ਜਾਂ ਏੰਭ ਏਯਨ ਦੀ ਹਥਤੀ 
ਹਲੁੱ ਚ ਨਵੀਂ ਵਨ । ਇਵਨਾਂ ੁਆਈੰਟਾ ਨੰੂ ਅੁੱ ਦੀ ਤਫਾਵੀ ਦ ਜਲਾਫ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਰਈ ਹਵਰ ਏਦਭ ਲਜੋਂ ਏਾਯਜਸ਼ੀਰ 
ਫਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ। ਬੀੜ-ਬੜੁੱ ਏ ਲਾਰ ਐਤਯਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ, ਭਾਯਏੀਟ ਥਾਨਾਂ ਅਤ ਏਰਨੀਆਂ ਦ 
ਅੰਦਯ ਵਯ ਾਣੀ ਦ ੁਆਇੰਟ ਹਲਏਤ ਏੀਤ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। ਲਾਟਯ ੁਆਇੰਟ ਦ ਨੇੜ ਲਨੀਏਾਂ ਜਾਂ 
ਦੁਏਾਨਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਇ ਦੀ ਭਵੁੱ ਤਤਾ ਅਤ ਭਯਜੈਂੀ ਭੇਂ ਲਯਤੋਂ ਫਾਯ ਜਾਯੂਏ ਏੀਤਾ ਜਾਲ। ਪਾਇਯ ਹਡਾਯਟਭੈਂਟ ਦੀ 
ਭਨੁੁੱ ਐੀ ੰਾਧਨ ਸ਼ਏਤੀ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਦੀ ਰੜ ਵ ਅਤ ਜਰਦੀ ਤੋਂ ਜਰਦੀ ਜਲਾਫ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦ ਸ਼ਹਵਯਾਂ ਦ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ 
ਥਾਨਾਂ ਤ ਇਏ ਦਤ (6 ਨੰਫਯ) ਦੀ ਅਤ ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ਇਏ ਪਾਇਯ ਟੈਂਡਯ ਨਾਰ ਪਾਇਯ ਫ ਟਸ਼ਨ ਥਾਹਤ 
ਏੀਤ ਜਾਣ ਚਾਵੀਦ ਵਨ। ਪਾਇਯ ਯਹਲ ਨੰੂ ਨਲੀਨਤਭ ਹਐਰਾਈ ਅਤ SCABA (ਰਪ ਏੰਟਨਡ ਫਰੀਹਥੰ 
ਯਟ), ਨੇੜਤਾ ੂਟ ਅਤ ਹਭੰਨੀ ਪਾਇਯ ਟੈਂਡਯ ਅਤ ਭਟਯਾਈਏਰ ਪਾਇਯ ਟੈਂਡਯ ਲਯ ਉਏਯਨਾਂ ਨਾਰ ਰ 
ਵਣ ਦੀ ਰੜ ਵ। 
ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਦਹਐਆ ਹਆ ਵ, ਰੁਹਧਆਣਾ, ਹਟਆਰਾ, ਅੰਹਭਰਤਯ ਆਹਦ ਸ਼ਹਵਯ ਾਯ ਯੰਯਾਤ ਬੀੜ-ਬੜੁੱ ਏ ਲਾਰ 
ਸ਼ਹਵਯ ਵਨ, ੁੱ ਟ-ੁੱ ਟ ੰਬਲ ਜਲਾਫ ਭੇਂ ਹਲੁੱ ਚ ਅੁੱ ਦ ਐਤਯ ਲਾਰੀ ਥਾਂ ਤ ਵੁੰ ਚਣ ਰਈ ਭਟਯ ਾਈਏਰ ਪਾਇਯ 
ਟੈਂਡਯਾਂ ਭਤ ਹਭੰਨੀ ਪਾਇਯ ਟੈਂਡਯਾਂ ਦੀ ਰੜ ਵੁੰ ਦੀ ਵ। 
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ਬ ਚਾਰਾਂ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ 
(Vulnerability of Punjab to Disaster Caused by Earthquakes) 
ੰਜਾਫ, ਬੂਚਾਰ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀਆਂ ਆਤਾਂ ਰਈ ਫਵਤੁ ਹਜ਼ਆਦਾ ੰਲਦਨਸ਼ੀਰ ਵ ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਚੰਡੀੜਹ ੑ... 
ਨਯ ਐਤਯ ਹਵਭਾਹਰਆ ਦੀਆਂ ਹਸ਼ਲਾਹਰਏ ਵਾੜੀਆਂ ਦ ਨੇੜ ਵ ਅਤ ਬੂਚਾਰ ਦ ਏਭਜ਼ਯ ਐਤਯ ਦ ਜ਼ਨ-4 ਹਲੁੱ ਚ ਵ, 
ਹਟਆਰਾ ਬੂਚਾਰ ੰਬਾਹਲਤ ਐਤਯਾਂ ਦ ਜ਼ਨ-3 ਹਲੁੱ ਚ ਹਥਤ ਵ। ੰਜਾਫ ਦ ੁਯਾਣ ਬੀੜ-ਬੜੁੱ ਏ ਲਾਰ ਸ਼ਹਵਯਾਂ ਦ 
ਨਾਰ-ਨਾਰ ੇਂਡ ੂਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫਣੀਆਂ ਲੁੱ ਡੀ ਹਣਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਭਏਾਨ ਅਤ ਢਾਂਚ ੁਯਾਣ ਅਤ ਯ-ੰਯਚਨਾ ਲਾਰ ਵਨ ਜ 
ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਬੂਚਾਰ ਏਾਯਨ ਵਣ ਲਾਰੀ ਤਫਾਵੀ ਰਈ ਲਧਯ ਏਭਜ਼ਯ ਫਣਾਉਂਦ ਵਨ। 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 27.8 Traditional Building of Punjab are Vulnerable to Earthquake 

ਏੀਮੜ੍ਆਂ ਦੇ ਵਭਰੇ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ  
(Vulnerability of Punjab to Pest Attack) 
ੰਜਾਫ ਯੀਏਰਚਯਰ ਮਨੂੀਲਯਹਟੀ ਦ ਹਲਹਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਰੰਧਯ, ਵੁਹਸ਼ਆਯੁਯ, ਯੜ, ਠਾਨਏਟ, ਹਟਆਰਾ 
ਅਤ ਪਤਹਵੜਹ ਾਹਵਫ ਹਜ਼ਹਰਹਆਂ ਹਲੁੱ ਚ 4 ਰੁੱ ਐ ਏੜ ਤੋਂ ਲੁੱ ਧ ਯਏਫ ਹਲੁੱ ਚ ਭੁੱ ਏੀ ਦੀ ਪਰ ਤ ਪਜੀ ਏੀੜ (Army 
Warm) ਦ ਵਭਰ ਤੋਂ ਹਏਾਨਾਂ ਨੰੂ ੁਚਤ ਏੀਤਾ ਵ। 
ਬਾਯਤ ਹਤੰਨ ਦਵਾਹਏਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਬ ਤੋਂ ਬੜ ਯਹਤਾਨੀ ਹਟੁੱ ਡੀਆਂ ਦ ਰਏ ਨਾਰ ਜੂਝ ਹਯਵਾ ਵ, ਪਰਾਂ ਨੰੂ ਤਫਾਵ 
ਏਯਨ ਲਾਰ ਏੀੜ ਯਾਜਥਾਨ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੰ ਚਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ੰਜਾਫ, ੁਜਯਾਤ, ਭਵਾਯਾਸ਼ਟਯ ਅਤ ਭੁੱ ਧ ਰਦਸ਼ ਹਲੁੱ ਚ ਪਰ 
। 
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Fig. 27.9 Pest Attack 

2015 ਹਲੁੱ ਚ, ਫੀਟੀ ਏਾਟਨ ਨੰੂ ਹਚੁੱ ਟੀ ਭੁੱ ਐੀ ਦ ਵਭਰ ਨਾਰ ਤਫਾਵ ਏਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਹਆ ੀ ਜ ਾਹਏਤਾਨ ਤੋਂ ੰਜਾਫ 
ਦੀਆਂ ਯਵੁੱਦਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵਈਆਂ ਨ। 90% ਝਾੜ ਨਸ਼ਟ ਵ ਹਆ ਅਤ ਇ ੁੱ ਟੀ ਦ ਲੁੱਡੀ ਹਣਤੀ ਹਏਾਨਾਂ ਨੇ 
ਬਾਯੀ ਏਯਜ਼ ਅਤ ਪਰਾਂ ਦ ਨੁਏਾਨ ਏਾਯਨ ਐੁਦਏੁਸ਼ੀਆਂ ਏੀਤੀਆਂ। 
 
ਜੈਮਲਏ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਏਾਯਨਾਂ ਰਈ ੰਜਾਫ ਦੀ ਏਭਜਯੀ  
(Vulnerability of Punjab to causes of Biological Disasters) 
ਬਾਲੇਂ, ੰਜਾਫ ਦ ਾਯ ਹਜ਼ਹਰਹਆ ਂਹਲੁੱ ਚ ਯਏਾਯੀ ਅਤ ਰਾਈਲਟ ਹਵਤ ੰਬਾਰ ਏੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਏਾਪੀ ਹਣਤੀ ਵ, ਯ ਹਏ 
ਲੀ ਰਏਭਵਾਂਭਾਯੀ/ਭਵਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ਰਾਤ ਰਬਾਲਸ਼ਾਰੀ ਅਤ ਹਏਪਾਇਤੀ ਯਲਤਭ ਲਾਲਾਂ ਰਦਾਨ ਏਯਨ ਰਈ 
ਾਯ ਹਵਤ ਏੇਂਦਯਾਂ ਨੰੂ ਇੁੱ ਏ ਏਭਾਂਡ ਦ ਅਧੀਨ ਏਯਨ ਅਤ ਤਾਰਭਰ ਏਯਨ ਰਈ ਏਈ ਹਨਮਭ ਉਰਫਧ ਨਵੀਂ ਵਨ।  
ਹਚੰਤਾ ਦ ਏਾਯਏ ਜ ਏਭਜ਼ਯੀ (Vulnerability) ਨੰੂ ਲਧਾਉਂਦ ਵਨ: 
1. ਰਏਾਂ ਦਾ ਆਭ ਹਲਲਵਾਯ।  

 
 

2. ਆਾਭੀ 2024 ਰਏ ਬਾ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਥਾਨਏ ਚਣਾਂ ਏੰਨ ਅਤ ਹਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਲੁੱ ਰੋਂ ਬਾਯੀ ਇਏੁੱਠ ਵਣ   
   ਦੀ ੰਬਾਲਣਾ 

Fig. 27.10 Lockdown 
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3. ਹਤਉਵਾਯਾਂ ਦਾ ਭਭਭ 
4. (Lock Down) ਤਾਰਾ ਐਰਹਣ ਦੀ ਰਹਏਹਯਆ ਲਜੋਂ ਹਲੁੱ ਹਦਅਏ ੰਥਾਲਾਂ, ਸ਼ਾਹੰ ਭਾਰਾਂ ਨੰੂ ਐਰਹਣਾ। 
ਐਤਯੇ ਦੇ ਨਏਸ਼ਾ ਦੀ ਤੀਮਲਧੀ 
(Hazard Map Activity) 
ਐਤਯ ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ ਇੁੱ ਏ ਅਹਜਵਾ ਨਏਸ਼ਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ ਜ ਉਵਨਾਂ ਐਤਯਾਂ ਨੰੂ ਉਜਾਯ ਏਯਦਾ ਵ ਜ ਹਏ ਐਾ ਐਤਯ ਤੋਂ 
ਰਬਾਹਲਤ ਵੁੰ ਦ ਵਨ ਜਾਂ ਏਭਜ਼ਯ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਉਵ ਆਭ ਤਯ ਤ ਏੁਦਯਤੀ ਖ਼ਤਹਯਆਂ, ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਬੁਚਾਰ, ਜੁਆਰਾਭੁਐੀ, 
ਜ਼ਭੀਨ ਹਐਏਣ, ਵੜਹ ਅਤ ੁਨਾਭੀ ਜਾਂ ਅੁੱ, ਉਦਮਹਏ ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ, ਆਲਾਜਾਈ ਦੁਯਟਨਾਲਾਂ ਜਾਂ ਅੁੱਤਲਾਦੀਆਂ 
ਦ ਵਭਹਰਆਂ ਆਹਦ ਲਯ ਭਾਨਲ-ਜਨਏ ਰਈ ਫਣਾ  ਵਨ। ਐਤਯ ਦ ਨਏਸ਼ ੰਬੀਯ ਨੁਏਾਨ ਅਤ ਭਤਾਂ ਨੰੂ 
ਯਏਣ ਹਲੁੱ ਚ ਭਦਦ ਏਯਦ ਵਨ। 

ਾਯ ਬਾੀਦਾਯਾਂ ਨੰੂ ਚਾਯ ਭੂਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਲੰਹਡਆ ਹਆ ਵ ਅਤ ਵਯਏ ਭਵੂ ਨੰੂ ਅਣ ਇਰਾਏ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਯੰੀਨ ਐਤਯ 
ਦਾ ਨਏਸ਼ਾ (Hazard Mapping) ਫਣਾਉਣਾ ਵਲਾ। 

ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ ਏੀਭ ਅਤੇ ੰਡਾਈ ਪਯੇਭਲਯਏ 
(Aapda Mitra Scheme & Sandai Framework) 

2015 ਇੁੱਏ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ ਾਰ ੀ! ੰਡਾਈ ਪਯਭਲਯਏ ਤੋਂ ਇਰਾਲਾ, ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਬਾਈਚਾਯ ਨੇ ਭਨੁੁੱ ਐਤਾ ਦ 
ਬਹਲੁੱ ਐ ਨੰੂ ਆਏਾਯ ਦਣ ਰਈ ਦ ਵਯ ਰਭੁੁੱ ਐ ਢਾਂਚ ਅਣਾ : 
 ਹਟਏਾਊ ਹਲਏਾ ਟੀਚ (the Sustainable Development Goals), 
 ਅਤ ਜਰਲਾਮੂ ਤਫਦੀਰੀ 'ਤ ਹਯ ਭਝਤਾ (and the Paris Agreement on Climate Change) 
ਜਰਲਾਮੂ ਹਯਲਯਤਨ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਹਟਏਾਊ ਹਲਏਾ ਦ ਅਨੁਏੂਰਤਾ ਨੰੂ ਭਯਥਨ ਦਣ ਹਲੁੱ ਚ Disaster Risk 
Reduction (DRR) ਦੀ ਇੁੱ ਏ ਭਵੁੱ ਤਲੂਯਨ ਬੂਹਭਏਾ ਵ। ਬਾਯਤ ਯਏਾਯ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਹਯਏ ਹਯਡਏਸ਼ਨ (DRR) 
ਹਲੁੱ ਚ ਲ-ਲੀ ਦਾ ੁੱ ਹਬਆਚਾਯ ਹਯਜਣ 'ਤ ਜ਼ਯ ਦ ਯਵੀ ਵ। ਨਲੰਫਯ 2016 ਹਲੁੱਚ Asian Ministerial 
Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) 'ਤ ਸ਼ੀਆਈ ਭੰਤਯੀ ੁੱ ਧਯੀ ਏਾਨਪਯੰ ਦਯਾਨ, 
ਭਾਨਮ ਰਧਾਨ ਭੰਤਯੀ ਨੇ DRR ਰਈ ਇੁੱ ਏ 10 ਹਫੰਦੂ ਜੰਡਾ ਰਤਾਹਲਤ ਏੀਤਾ ਜ ੰਡਾਈ ਪਯਭਲਯਏ ਦ ਤਹਵਤ 
ਹਟਏਾਊ ਹਲਏਾ ਉਦਸ਼ਾਂ ਨੰੂ (Sustainable Development Goals) ਰਾਤ ਏਯਨ ਹਲੁੱ ਚ ੰਬੀਯ ਚੁਣਤੀਆਂ ਨੰੂ ੰਐ 
ਯੂ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁੱ ਰ ਏਯਦਾ ਵ। 10 ਹਫੰਦੂ ਜੰਡਾ ਵਠ ਹਰਐ ਅਨੁਾਯ ਵ: 
1.  ਾਯ ਹਲਏਾ ਏਟਯਾਂ ਨੰੂ ਆਤ ਜਐਭ ਰਫੰਧਨ (DRR) ਦ ਹਧਾਂਤਾਂ ਨੰੂ ਧਾਯਨ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 
2.  ਜਐਭ ਏਲਯਜ ਹਲੁੱ ਚ ਯੀਫ ਹਯਲਾਯਾਂ ਤੋਂ ਰ ਏ SMEs ਤੋਂ ਰ ਏ ਫਵੁ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਏਾਯਯਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਸ਼ਟਯ 

ਯਾਜਾਂ ਤੁੱ ਏ ਬ ਨੰੂ ਸ਼ਾਭਰ ਏਯਨਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 
3.  ਯਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਈ ਅਤ ਲਧਯ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਆਦਾ ਜਐਭ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਏੇਂਦਯੀ ਵਣੀ ਚਾਵੀਦੀ ਵ । 
4.  ਏੁਦਯਤ ਅਤ ਆਤ ਦ ਜਐਭਾਂ ਦੀ ਹਲਸ਼ਲਹਲਆੀ ਭਝ ਨੰੂ ਹਫਵਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਹਲਸ਼ਲ ੁੱ ਧਯ 'ਤ 

ਜਐਭ ਭਹੰ (Hazard Mapping) ਹਲੁੱ ਚ ਹਨਲਸ਼ ਏਯ । 
5.  ਆਤ ਜਐਭ ਰਫੰਧਨ ਮਤਨਾਂ ਦੀ ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਨੰੂ ਲਧਾਉਣ ਰਈ ਤਏਨਾਰਜੀ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾ । 
6.  ਆਤ-ਫੰਧਤ ਭੁੁੱ ਹਦਆਂ 'ਤ ਏੰਭ ਏਯਨ ਰਈ ਮੂਨੀਲਯਹਟੀਆਂ ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਨੈੈੱਟਲਯਏ ਹਲਏਹਤ ਏਯ। 
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7.  ਆਤ ਜਐਭ ਟਾਉਣ ਰਈ ਸ਼ਰ ਭੀਡੀਆ ਅਤ ਭਫਾਈਰ ਤਏਨਾਰਜੀ ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਏੀਤ ਵੂਹਰਅਤਾ 
ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ । 

8.  ਤਫਾਵੀ ਦ ਜਐਭ ਨੰੂ ਟਾਉਣ ਰਈ ਥਾਨਏ ਭਯੁੱਥਾ (Local Capacity Building) ਅਤ ਹਵਰਏਦਭੀ 
ਨੰੂ ਲਧਾਉਣਾ । 

9.  ਆਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੱ ਐਣ ਦ ਵਯ ਭਏ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯ ਅਤ, ਇ ਨੰੂ ਰਾਤ ਏਯਨ ਰਈ, ਵਯ ਆਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਫਏ (lessons) 'ਤ ਅਹਧਨ ਵਣਾ ਚਾਵੀਦਾ ਵ । 

10.  ਆਤਾਂ ਦ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਜਲਾਫ ਹਲੁੱ ਚ ਲਧਯ ਏਤਾ ਹਰਆ । 
        ੁਆਇੰਟ ਅੁੱਠ ਥਾਨਏ ਭਯੁੱਥਾ ਹਨਯਭਾਣ (Local Capacity Building) ਹਵਰਏਦਭੀਆਂ 'ਤ ਜ਼ਯ ਹਦੰਦਾ 
ਵ। ਇ ਨੇ DRR ਰਈ ਥਾਨਏ ਭਯੁੱਥਾ ਨੰੂ ਭਜ਼ਫੂਤ ਏਯਨ ਅਤ ਆਤਾਂ ਨਾਰ ਲਧਯ ਹਲਵਾਯਏ ਢੰ ਨਾਰ 
ਨਹਜੁੱ ਠਣ ਰਈ ਬਾਈਚਾਯ ਹਲੁੱ ਚ ਵੁਨਯਾਂ ਨੰੂ ਹਲਏਤ ਏਯਨ ਦੀ ਰੜ ਦਾ ਏੀਤੀ ਵ। 
ਹਏ ਲੀ ਆਤ ਜਾਂ ਭਯਜੈਂੀ ਦੀ ਹਥਤੀ ਹਲੁੱ ਚ, ਇ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ ਹਏ ਏਈ ਲੀ ਯਏਾਯੀ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਅਤ ਵਾਇਤਾ 
ਵੁੰ ਚਦੀ ਵ ਜਾਂ ਫਾਵਯੋਂ ਵਾਇਤਾ ਰਾਤ ਵੁੰ ਦੀ ਵ, ਇਵ ਭਾਜ ਵ ਹਜ ਨੇ ਤੁਯੰਤ ਜਲਾਫ ਦਣਾ ਵੁੰ ਦਾ ਵ। ਹਜਲੇਂ ਹਏ 
ਬਾਈਚਾਯਾ ਹਵਰ ਜਲਾਫਦਵ (Vulnerable) (First Responder) ਦੀ ਬੂਹਭਏਾ ਹਨਬਾਉਂਦਾ ਵ, ਇਵ ਭਵੁੱਤਲੂਯਨ 
ਵ ਹਏ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ੁੱ ਧਯ 'ਤ ਐਾ ਤਯ 'ਤ ਅਹਜਵ ਏਭਜ਼ਯ ਐਤਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯਹਵਣ ਲਾਰ ਰਏਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਏਾੀ ਜਾਯੂਏਤਾ 
ਅਤ ਹਤਆਯੀ ਵਲ। 
ਹਏ ਐਤਯ ਜਾਂ ਏੁਦਯਤੀ ਲਯਤਾਯ ਦੁਆਯਾ ਦਾ ਹਏ ਲੀ ੰਏਟਏਾਰੀਨ ਹਥਤੀਆਂ ਦ ਦਯਾਨ, ਰਬਾਹਲਤ ਬਾਈਚਾਯ 
ਦ ਲਰੰਟੀਅਯ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਹਵਰ ਜਲਾਫਦਵ ਵੁੰ ਦ ਵਨ। ਜਰਦੀ ਜਲਾਫ ਦਣ ਨਾਰ ਲੁੱਡੀ ਹਣਤੀ ਹਲੁੱ ਚ ਜਾਨਾਂ, 
ਆਯਹਥਏ ਅਤ ਬਹਤਏ ਨੁਏਾਨ ਫਚਦਾ ਵ ਅਤ ਭੁੁੱ ਚ ਤਯ 'ਤ ਇੁੱ ਏ ਤਫਾਵੀ ਨੰੂ ਲਾਯਨ ਤੋਂ ਯਏਦਾ ਵ। ਇ ਰਈ, 
ਇਵਨਾਂ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਆਤ ਰਫੰਧਨ ਦ ਏੁਝ ਫੁਹਨਆਦੀ ਵਨੁਯਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਐਰਾਈ ਦਣ ਦੀ ਇੁੱ ਏ ਨਾਜ਼ਏੁ ਰੜ ਵ ਤਾਂ 
ਜ ਉਵ ਤਯੰੁਤ ਜਲਾਫ ਦ ਏਣ ਅਤ ਫਚਾਅ ਅਤ ਯਾਵਤ ਏਾਯਜਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਫੰਧਤ ਜੰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਇਤਾ ਏਯਨ ਦ 
ਮ ਵਣ। 
ੰਜਾਫ ਯਲਾਇਤੀ ਤਯ 'ਤ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱ ਐ ਏੁਦਯਤੀ ਖ਼ਤਹਯਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਏਾਯ ਹਯਵਾ ਵ ਜ ਵੜਹ, ਬੁਚਾਰ, ਏ ਲਯੀਆਂ 
ਆਤਾਂ ਦਾ ਭੁੁੱ ਐ ਏਾਯਨ ਫਣਦ ਵਨ। ਹਲਏਾ ਰਹਏਹਯਆ ਦ ਨਾਰ, ਇਦੀ ਭਾਨਲ-ੰਫੰਧੀ ਐਤਹਯਆਂ ਰਤੀ ਏਭਜ਼ਯੀ 
(Vulnerability) ਲੀ ਲਧ ਯਵੀ ਵ, ਹਜ ਨਾਰ ਤਏਨੀਏੀ ਅਤ ਉਦਮਹਏ ਐਤਹਯਆਂ, ਅੁੱਾਂ, ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਹਚਆਂ 
ਆਹਦ ਦ ਏਾਯਨ ਤਫਾਵੀ ਵਣ ਦ ਜਐਭ ਲੀ ਲਧਦਾ ਜਾ ਹਯਵਾ ਵ। ੰਜਾਫ ਦ ਬ ਤੋਂ ਏਭਜ਼ਯ (Vulnerable) 11 
ਹਜ਼ਹਰਹਆਂ ਹਲੁੱ ਚ 'ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ' ਏੀਭ ਏਹਭਊਹਨਟੀ ਲਰੰਟੀਅਯਾਂ ਨੰੂ ਭੁਢਰ ਵੁਨਯ ਰਦਾਨ ਏਯੀ ਜ ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਹਏ 
ਲੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਥਤੀ ਦਯਾਨ ਆਣ ਬਾਈਚਾਯ ਦੀਆਂ ਪਯੀ ਰੜਾਂ ਦਾ ਜਲਾਫ ਦਣ ਰਈ ਰੜੀਂਦ ਵਣ, ਹਜ ਦ 
ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਇੁੱ ਏ ਲੁੱ ਡੀ ਤਫਾਵੀ ਤੋਂ ਫਹਚਆ ਜਾ ਏਦਾ ਵ। ਇਵ ਹੁੱ ਹਐਅਤ ਲਰੰਟੀਅਯ ਯਾਜ ਦੀਆਂ ਆਤ 
ਰਤੀਹਏਹਯਆ ਜੰੀਆਂ ਦ ਨਾਰ ਤਾਰਭਰ ਹਲੁੱ ਚ ਜੀਲਨ ਫਚਾਉਣ ਦ ਵੁਨਯ, ਆਤ ਰਤੀਹਏਹਯਆ (disaster 
response), ਢਹਵ ਢਾਂਚਾ ਐਜ ਅਤ ਫਚਾਅ (Collapse Structure Search and Rescue) ਦੀਆਂ ਫੁਹਨਆਦੀ 
ਤਏਨੀਏਾਂ ਦੀ ਲਯਤੋਂ ਏਯਏ ਜਾਨਾਂ ਫਚਾਉਣ ਹਲੁੱ ਚ ਵਾਇਤਾ ਏਯ ਏਦ ਵਨ ।  
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APPENDIX - A 

 

List of Emergency Response Kit (ERK) 

Sr. No. Items Quantity 

01. Personal Floating Device 1 

02. Torch or emergency light 1 

03. Safety Gloves 1 

04. Pocket Knife (Swiss Knife) 1 

05. First Aid Kit 1 

06. Gas Lighter 1 

07. Whistle 1 

08. Water Bottle 1 

09. Rucksack and Mosquito Net 1 

10. Uniform Dress with NDMA and SDMA/DDMA logo 1 

10A. T- Shirt 1 

11. Water Resistant Clothing/ Rain Coat 1 

12. Gum Boots 1 

13. Safety Goggles 1 

14. Safety Helmet 1 
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APPENDIX - B 

 

List of Emergency Essential Response Reserve (EERR) 

S. 

No. 
Name of Items Quantity 

1 Personal Floatation Device (Life Jacket made of Polyurethane foam) 6 

2 Torch or emergency light (Solar enabled)  12 

3 Safety gloves (Canvas/leather) 12 Pairs 

4 30 mtrs 10/11 mm BOB Nylon rope 6 

5 Lifebuoys 12 

6 Oars & Rowlocks 3 pairs 

7 Paddles 18 

8 Anchors 4 

9 Galvanized metal bucket or bailers 4 

10 Out board Motor Minimum 30 HP 2 

11 DCP Fire extinguisher 4 

12 Emergency Spot light with minimum 12 hours run time 3 

13 Tool kit (Colt cutter, wire cutter, Pliers, Screw driver set) 3 

14 Axe/hatchet 3kg 3 

15 Fibre glass backboard stretcher 6 

16 Radio Walkie sets 5 watt 6 

17 Blankets 12 

18 Park pickets 12 

19 First Aid Kit 6 

20 Twin Porgned Graphel/Cat Hooks 6 

21 Throw Bag 6 

22 Gum Boots 12 Pairs 

23 Safety Goggles 6 

24 Safety Helmet (Water rafting) 6 

25 GPS sets 4 

26 Navigation lights 4 

27 Maps. Charts and compass As required 

28 Chain Saw Machine 4 

29 Camping tent (Water resistant) + Mosquito Net 4 + 4 

30 Inflatable Rescue Boat with 40 HP OBM 1 
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APPENDIX - C 

Block Syllabus 

Sl. 

No. 

Topic Sessions to be assigned 

Theory Demo Pract. Total 

1.  Introduction of basic concepts of DM  03 - - 03 

2.  Disaster Preparedness  02 - - 02 

3.  Earthquake & Safety  02 - 02 04 

4.  Lifting & stabilizing load  01 01 04 06 

5.  Basic Search & Rescue  02 - 04 06 

6.  Fire Safety  02 01 03 06 

7.  Flood/Drought/ Lightening 03 - 05 08 

8.  Community Based First Aid  01 01 02 04 

9.  BLS& CPR  02 02 08 12 

10.  Control Bleeding & Wound Care  02 01 06 09 

11.  Musculoskeletal Injuries and Splinting 02 01 06 09 

12.  Lifting & Moving Patient 01 01 05 07 

13.  Snake Bite & Animal Bite 02 - - 02 

14.  Rope Rescue techniques and Improvised 

techniques 

02 02 04 08 

15.  Nuclear/Chemical 04 - 04 08 

16.  Heat wave/ Cold wave 02 - - 02 

17.  Practical Examination - - 01 01 

18.  Written Test 01 - - 01 

19.  Course Inauguration & Validation 02 - - 02 

Total 36 10 54 100 
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APPENDIX - D 

Detailed Syllabus 

S.No. Subject 
No. of 

Sessions 

1. Introduction of basic concepts of DM: Types of disasters and 

causes, prevention, Vulnerability profile of country (concept, Hazards, 

Vulnerability, and Risk & Capacity) and mitigation process. Disaster 

phases and nature of resilient community. 

03 

2. Disaster Preparedness: Disaster preparedness measures, 

preparedness plan, early warning system, emergency centers & 

shelter, co-ordination at local level.  

02 

3. Earthquake & Safety: Safety procedures to be followed before, 

during and after earthquake.  

04 

4. Lifting & stabilizing load: Lever, its types, methods of lifting and 

stabilizing.  

06 

5. Basic Search & Rescue: Technique to remove surface victims. 06 

6. Fire Safety: Elements of fire, Classes, Methods of Extinguishing. 

Types of Fire and Response.  

06 

7. Flood/Lightening/Thundering/Drought: Types and Response, 

preparation of local life saving devices. Lightning vs thundering/ 

thunderstorm, what to do before thundering/ thunderstorm, protection 

from a thundering/ thunderstorm or Lightning? Lightning safety tips 

inside/ outside the home. Thundering/ thunderstorm is likely to your 

area. What to do during & after thundering/ thunderstorm. Definition 

of Drought, causes, Effects, Mitigation.  

08 

8. Community Based First Aid: scene security, physical 

examination, identification of life-threatening problems and 

stabilization & care of the victims.  

04 

9. BLS& CPR: The respiratory system; Techniques for opening the 

airway; Rescue breathing; FBAO Management and CPR  

12 

10. Control Bleeding & Wound Care: Improvised methods of control 

bleeding. 

09 

11. Musculoskeletal Injuries: Improvised method of splinting 09 

12. Lifting & Moving Patient: Methods for correct lifting; Correct 

posture, Handling neck and spinal injuries, improvised stretcher with 

local resources.  

07 

13. Snake Bites & Animal Bites: Snake bite, Scorpion bite, Bee bite, 

Animals (Dog/Cat etc ) bites & their care & PHT 

02 
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14. Rope Rescue techniques and Improvised techniques: Types of 

ropes, types of knots, uses of knots. Improvised techniques and 

methods that can be used at the time of disaster  

08 

15. Nuclear/Chemical: Definition, Introduction of chemical &nuclear 

and its management, vulnerability, PPE 

08 

16. Heat wave/ Cold wave: Introduction, Types of heat waves, effects of 

human being, What is cold wave, preventive measures 

02 

17. Practical Examination 01 

18. Written Test 01 

19. Course Inauguration & Validation 02 

Total 100 
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APPENDIX - E 

 

VULNERABLE DISTRICTS OF PUNJAB SELECTED FOR TRAINING 

 

  
Sr. No. Districts 

Phase I 

1. Ludhiana  

2. Faridkot  

3. Ferozepur  

4. Hoshiarpur 

5. Tarn Taran 

Phase II 

1. SBS Nagar 

2. Pathankot 

3. Gurdaspur 

4. Amritsar 

5. SAS Nagar 

6. Sangrur 
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APPENDIX – F 

Emergency Helpline Numbers 

Help ਭਦਦ ਨੰਫਯ 
Relief Commissioner For Natural 

Calamities 
ਏ ਦਯਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਰਈ ਯਾਵਤ 
ਏਮਭਸ਼ਨਯ 

 

1070 

National Emergency Number ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਭਯਜੈਂੀ ਨੰਫਯ 112 

Police  ਮਰ 100 

Fire ਅਿੱ  101 

Ambulance ਫਂੂਰੈਂ 102 

Disaster Management Services ਆਫ਼ਤ ਰਫੰਧਨ ੇਲਾਲਾਂ 108 

Women Helpline ਭਮਵਰਾ ਵੈਰਰਾਈਨ 1091 

Women Helpline(Domestic Abuse) ਭਮਵਰਾ ਵੈਰਰਾਈਨ (ਯੇਰੂ 
ਸ਼ਸ਼ਣ) 

181 

Aids Helpline ਡਜ ਵੈਰਰਾਈਨ 1097 

LPG Leak Helpline ਰੀਜੀ ਰੀਏ ਵੈਰਰਾਈਨ 1906 

Kisan Call Centre ਮਏਾਨ ਏਾਰ ੈਂਟਯ 1551 

Railway Accident Emergency 

Services 
ਯੇਰਲੇ ਏੀਡੈਂਟ ਭਯਜੈਂੀ 
ੇਲਾਲਾਂ 

1072 

Road Accident Emergency 

Services 
ੜ੍ਏ ਦ ਯਟਨਾ ਭਯਜੈਂੀ 
ੇਲਾਲਾਂ 

1073 

Senior Citizen Helpline ੀਨੀਅਯ ਮਟੀਜਨ ਵੈਰਰਾਈਨ 1091, 1291 

Cyber Crime & Online Financial 

Frauds 
ਾਈਫਯ ਅਯਾਧ ਅਤ ੇ
ਨਰਾਈਨ ਮਲਿੱ ਤੀ ਧਐਾਧੜ੍ੀ 

1930 
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APPENDIX - G 

ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ, ਆਦਾ ਰਫੰਧਨ ਆਯਲ਼ੇਨ ਤੇ ਅਮਬਆਲ਼ 
(ਰ: ਜ ਹੰ ਬਾਹਟਆ) 

ਲ਼ ਯੂਆਤੀ (Opening) 

           ਫਰਹਵਭੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਯੂਆਤ ਤੋਂ, ਵੀ ਅੀਂ ਵਭਸ਼ਾ ਐਤਹਯਆ ਂਨਾਰ ਹਯ ਯਵ ਵਾਂ। ਾਨੰੂ ਇਵਨਾਂ ਐਤਹਯਆਂ ਦ ਨਾਰ  
ਵੀ ਹਜਉਣਾ ਅਤ ਆਣਾ ਯਲਤਭ ਫਚਾਅ ਏਯਨਾ ਵ। ਹਜਲੇਂ ਹਏ ਬੂਚਾਰ ਇੁੱਏ ਏੁਦਯਤੀ ਖ਼ਤਯਾ ਵ। ਇਵ ਆਣ ਆ 
ਹਲੁੱ ਚ ਏਈ ਆਤ ਨਵੀਂ ਵ। ਇਵ ਏਦ ਹਏ ਨੰੂ ਨਵੀਂ ਭਾਯਦਾ। ਯ ਹਜਵੜੀਆ ਂਇਭਾਯਤਾਂ ਹਡੁੱ ਦੀਆਂ ਵਨ, ਉਵ ਰਏਾਂ ਨੰੂ 
ਭਾਯ ਹਦੰਦੀਆਂ ਵਨ। ਇੁੱਏ ਖ਼ਤਯਾ ਵਭਸ਼ਾ ਦੂਜ ਨਲ ਖ਼ਤਯ ਨੰੂ ਜਨਭ ਹਦੰਦਾ ਵ। ਬਚੂਾਰ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਹਢੁੱ ਾਂ ਹਡੁੱ ਣਾ, 
ਢਾਂਚਾ ਢਹਵਣਾ ਵ ਏਦਾ ਵ ਜ ਅੁੱ  ਸ਼ਾਯਟ ਯਏਹਟੰ ਅਤ ਅੁੱ ਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਆਹਦ ਨੰੂ ਯਯਭ ਏਯ ਏਦਾ ਵ। 
ਇ ਤਯਹਾਂ, ਵੜਹ, ਫੁੱ ਦਰ ਪਟਣਾ, ੁਨਾਭੀ ਅਤ ਇੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਏ ਹਏ ਫੰਫ ਧਭਾਏ ਲੀ ਆਣ ਆ ਹਲੁੱਚ ਆਤ ਨਵੀਂ ੋਂ ਆਤਾਂ 
ਦ ਏਾਯਨ ਵਨ। ਜਏਯ ਾਡ ਏਰ ਜਾਯੂਏਤਾ ਵ, ਅੀਂ ਚੰੀ ਤਯਹਾਂ ਹਤਆਯ ਵਾਂ, ਏਈ ਲੀ ੰਏਟ ਜਾਂ ੰਏਟਏਾਰੀਨ 
ਹਥਤੀ ਏਦ ਲੀ ਆਤਾਂ ਹਲਚ ਤਫਦੀਰ ਨਵੀਂ ਵਲੀ। 

ਜਾਣ-ਛਾਣ (Introduction) 

    ਤਫਾਵੀ ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਅਨੁਬਲ ਹਲੁੱਚ ਹਏ ਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਂ ਵ। ਇਵ ਅਚਾਨਏ ਵਭਰਾ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਲੁੱ ਡੀ ਹਣਤੀ ਹਲੁੱ ਚ 
ਰਏਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਤਫਾਵ ਏਯ ਹਦੰਦਾ ਵ। ਇ ਦ ਰਬਾਲ ਸ਼ੁਯੂ ਵਣ ਤੋਂ ਏਈ ਾਰਾਂ ਫਾਅਦ ਲੀ ਭਹਵੂ ਵੰੁਦ ਵਨ। 
ਡਫਰਮੂਚ (WHO) ਅਨੁਾਯ "ਏਈ ਲੀ ਟਨਾ ਜ ਨੁਏਾਨ, ਆਯਹਥਏ ਤਫਾਵੀ, ਭਨੁੁੱ ਐੀ ਜੀਲਨ ਦਾ ਨੁਏਾਨ ਅਤ 
ਹਵਤ ਅਤ ਹਵਤ ਲਾਲਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਲਾੜ ਦਾ ਏਾਯਨ ਫਣਦੀ ਵ, ਰਬਾਹਲਤ ਬਾਈਚਾਯ ਜਾਂ ਐਤਯ ਦ ਫਾਵਯੋਂ ਇੁੱ ਏ 
ਅਾਧਾਯਣ ਰਤੀਹਏਰਆ ਦੀ ਲਾਯੰਟੀ ਦਣ ਰਈ ਏਾੀ ਵ।" ਆਤ ਹਏ ਲੀ ਹਏਭ ਦੀ ਵ ਏਦੀ ਵ ਯ ਇਵ ਰੰਫ ਭੇਂ 
ਰਈ ਅਯ ਏਯਦੀ ਵ। 

ਅਮਬਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ (Objective of Exercise)  

1. ਹਏ ਲੀ ਹਏਭ ਦੀ ਭਯਜੈਂੀ ਹਥਤੀ ਰਈ ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਟੀਭ ਦੀ ਜਲਾਫੀ ਰਫੰਧਨ ਦੀ ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਦਾ 
ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨਾ। 

2. ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਹਚਆ/ਂਦੁਯਟਨਾਲਾਂ ਆਹਦ ਤੋਂ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱ ਢਣ ਦ ਦਯਾਨ, ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯ ਦ ਹਐਰਾਈ 
ਰਾਤ ਫਚਾਅ ਏਯਤਾਲਾਂ ਦੁਆਯਾ ਹਲਸ਼ਸ਼ ਐਜ ਅਤ ਫਚਾਅ (SAR) ਤਏਨੀਏਾਂ ਅਤ ਫੁਹਨਆਦੀ ਜੀਲਨ 
ਵਾਇਤਾ ਵਨੁਯਾਂ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਏਯਨਾ। 

ਰੜ੍ੀਂਦਾ ਉਏਯਣ (Equipment Required): 

1.  ਯਿੱ ਮਐਆ ਟੀਭ (Safety Team): 

i. PPE (ਵਰਭਟ, ਹਟਏ, ਆਦਾ ਹਭੁੱ ਤਯਾ ਲਯਦੀ) - 6 
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ii. ੀਨ ਟ- 200 ਭੀਟਯ ਅਤ ਪਟੀ ਏਨ - 6 

iii. ਭਾਪਨ – 1 

iv. Walkie - Talkie ਟ 

2. ਤਏਨੀਏੀ ਵਾਇਤਾ ਟੀਭ (Technical Team) 

i. ਲਾਵਨ (1- ਰਾਈਟ, 1- ਫਂੂਰੈਂ, 1- ਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਏਯ, ਟਯਾਰ ਲਾਰਾ ਟਯਏਟਯ) 

ii. ਤਯਐਾਣ, ਇਰਏਟਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਭਟਯ ਭਏਹਨਏ, ਭਨ 

iii. ੰਚਾਯ ੈੱਟ (ਡੋਂਰ ਲਾਰਾ ਰਟਾ, ਵੈੱਡਪਨ ਆਹਦ) - 6 

3. ਰ ਮਜਮਟਏ ਟੀਭ (Logistic Team) 

i. ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ABC ਟਾਈ -2 

ii. ਪਾਇਯ ਫੀਟਯ-2 

iii. ਏੰਫਰ-6 

iv. ਫਰਚਾ-2 

v. ਏੈਂਹੰ ਟੈਂਟ-2 

vi. ਚਨ ਆਯੀ ਭਸ਼ੀਨ 

vii. ਲਾਏੀ ਟਾਏੀ ੈੱਟ-10 ਲਾਧੂ ਫਟਯੀਆਂ ਨਾਰ (ਾਯ ਟੀਭ ਰੀਡਯਾਂ ਰਈ) 

viii. ਰਾਈਪ ਫਮਾਜ਼ - 2 

ix. ਰਾਈਪ ਜਏਟ - 6 

x. ਫਚਾਅ ਹਏਸ਼ਤੀਆ ਂ- 1 

4. ਭੈਡੀਏਰ ਟੀਭ (Medical Team) 

i. ਪਟ ਡ ਫਾਏ 

ii. PPE (ਯਜੀਏਰ ਭਾਏ, ਯਜੀਏਰ ਦਤਾਨੇ, ਅੁੱਐਾਂ ਦੀ ਯੁੁੱ ਹਐਆ) 

iii. ਟਰਚਯ-2  ) Foldable with straps)  
iv. ਏਯੀਜ਼ ਦ ਨਾਰ ਆਏੀਜਨ ਹਰੰਡਯ-1 
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5. ਫਚਾਅ-1 ਟੀਭ (ਮਨਏਾ)(Rescue -1 Team (Extrication): 

i. ਯੁੱੀ, ੀਟ ਅਤ ਏਾਯਹਫਨੀਅਯ-2 

ii. ਨੇਲੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟਾਂ 

iii. ਟਰਚਯ - 1 (Foldable with straps) 

iv. ਰਾਈ ਫਾਯ-2 (ਫਵਰ) 

v. ਪਾਇਯ ਫੀਟਯ-2 

6. ਫਚਾਅ-2 ਟੀਭ (ਭੈਡੀਏਰ ਪਟ ਮਯਾਂਡਯ)(Rescue -2 (Team) 

i. ਾਣੀ ਦੀ ਫਤਰ 

ii. ਏੰਫਰ 

iii. ਪਟ ਡ ਫਾਏ 

ਮਦਰਸ਼ – 1 (Scene 1): 
ਬਾ- 

(Part A) 
     ੰਜਾਫ  ਦਾ ਇੁੱ ਏ ਐੂਫਲ਼ੂਯਤ ਹੰਡ ਵ। ਰਏ ਯਜ਼ਾਨਾ ਦ ਏੰਭਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਯੁੁੱ ਝ ਵ ਵਨ। ਇੁੱ ਏ ਯਤ ਆਣ ਫੁੱਚ ਨਾਰ ਐਡ 
ਯਵੀ ਵ। ਇਭਾਯਤ ਦ ਅੰਦਯ ਦ ਨ ਏਯ ਏੰਭ ਏਯ ਯਵ ਵਨ। 

 

ਬਾ-ਫੀ (Part B) 
(ਮਤਆਯੀ ੜ੍ਾਅ) (Preparation Phase) 

SAR ਟੀਭ ਐਜ ਅਤ ਫਚਾਅ ਰਈ ਆਣ ਵਨੁਯਾਂ ਦੀ ਹਤਆਯੀ ਅਤ ਅਹਬਆ ਏਯ ਯਵੀ ਵ: 

1. ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਟੀਭ ਏਾਟ ਹਡਰਰ ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯ ਯਵੀ ਮੂਨੀਪਾਯਭ ਹਲੁੱਚ ਵ। 

2. ਤਏਨੀਏੀ ਵਾਇਤਾ ਟੀਭ ੰਚਾਯ ਥਾਹਤ ਏਯਦੀ ਵ, ਲਾਵਨਾਂ ਅਤ ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਏਯਦੀ ਵ। 

3. ਭਡੀਏਰ ਟੀਭ CPR/FBAO ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। 

4. ਫਚਾਅ-1, ਫਚਾਅ-2 ਅੁੱ  ਫਝੁਾਉਣ ਦਾ ਅਹਬਆ, ਟਯਚਯ ਹਡਰਰ ਆਹਦ ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯ ਯਵ ਵਨ। 

5. ਾਜ਼-ਾਭਾਨ ਦੀ ਾਂਬ-ੰਬਾਰ ਏਯਨ ਰ ਹਜਹਟਏ ਟੀਭ ਦਾ ਅਹਬਆ ਏਯ ਯਵੀ ਵ। 

ਅਚਾਨਏ ਇੁੱ ਏ ਭਯਜੈਂੀ ਵੰੁਦੀ ਵ ਹਜ ਦ ਨਤੀਜ ਲਜੋਂ ਸ਼ਾਯਟ ਯਏਟ ਵੰੁਦਾ ਵ, ਫਵੁਤ ਹਜ਼ਆਦਾ ਆਲਾਜ਼ ਨਾਰ ਲੁੱਡ 
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ਧਭਾਏ ਵੰੁਦ ਵਨ, ਢਾਂਚਾ ਢਹਵ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਭਾਯਤਾਂ ਭਤ ਬ ਏੁਝ ਹਵੁੱਰ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇਭਾਯਤ ਦ ਨੇੜ ਵਯ ਾ ਅੁੱ  
ਅਤ ਧੂੰਆ ਂਵ। ਇਵ ਬ ਏੁਝ ਏਦੁਯਤੀ ਜਾਂ ਭਾਨਲ-ਜਨਏ ਐਤਯ ਏਾਯਨ ਵਇਆ ਵ। 

ਬਾ- 
(Part A) 

      ਇਭਾਯਤਾਂ ਢਹਵਣੀਆ ਂਸ਼ੁਯੂ ਵ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਨ। ੀੜਤ ਚੀਏਾਂ ਭਾਯਨ ਰੁੱ  ਜਾਂਦ ਵਨ। 

1. ਢਹਵ ਢਯੀ ਵ ਢਾਂਚ ਹਲੁੱ ਚੋਂ ਅੁੱ ਧਾ ਯੀਯ ਅੰਦਯ ਅਤ ਅੁੱ ਧਾ ਯੀਯ ਫਾਵਯ  ਦ ੀੜਤ। 

2. ਇੁੱਏ ਯਤ ਇੁੱ ਏ ਫੁੱਚ ਨੰੂ ਆਣੀਆ ਂਫਾਵਾਂ ਹਲੁੱ ਚ ਰ ਏ ਚੀਏ ਯਵੀ ਵ। 

3. ਾਯ 'ਭਦਦ' ਰਈ ੁਏਾਯ ਯਵ ਵਨ। 

ਬਾ-ਫੀ (Part B) 
(ਏਟੀਲੇਸ਼ਨ ੜ੍ਾਅ) (Activation Phase) 

       ਟੀਭ ਰੀਡਯ ਨੰੂ ਟਨਾ ਏਭਾਂਡਯ ਦੁਆਯਾ (Incident Commander) ਭਯਜੈਂੀ ਹਥਤੀ ਫਾਯ ਸ਼ਣਾ ਦਆੁਯਾ 
ੂਹਚਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਹੰਡ 'ਰਾਰੁਯ' ਹਲੁੱ ਚ SAR ਆਰਸ਼ਨ ਏਯਨ ਦਾ ਏੰਭ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

1. ਵੂਟਯ ਯਯਭ ਵੰੁਦਾ ਵ। 

2. ਟੀਭ ਇਏੁੱਠੀ ਵੁੰ ਦੀ ਵ 

3. ਟੀਭ ਰੀਡਯ ਦਆੁਯਾ ਭਾਪਨ ਤੋਂ ਫਰੀਹਪੰ ਹਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

4. ਟੀਭ ਲਾਵਨਾਂ 'ਤ ਚੜਹ ਜਾਂਦੀ ਵ ਅਤ ਭਏ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

ਮਦਰਸ਼-2 (Scene 2) 
(ਆਰੇਸ਼ਨ ੜ੍ਾਅ) (Operation Phase) 

 ੀੜਤ ਅਜ ਲੀ ਚੀਏ ਯਵ ਵਨ। 
 ਵਾਦ ਲਾਰੀ ਥਾਂ 'ਤ ਲਾਵਨ ਵੰੁਚ । 

 ਟੀਭ ਫਰੀਹਪੰ ਰਈ ਇਏੁੱਠੀ ਵਈ। ਏਭਾਂਡ ਟ, ਟਹਜੰ ਐਤਯ ਥਾਹਤ ਏੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਟੀਭ ਨੰੂ ਟੀਭ 
ਰੀਡਯ ਦਆੁਯਾ ੀਨ ਨੰੂ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਅਤ ਏਯਨ ਰਈ ਹਨਯਦਸ਼ ਹਦੁੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵਨ। ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਹਧਏਾਯੀ ਸ਼ਣਾਲਾਂ ਸ਼ੁਯੂ 
ਏਯਦਾ ਵ। ਉ ਭੇਂ, ਭਡੀਏਰ ਟਸ਼ਨ, ਰ ਹਜਹਟਏ ਟਸ਼ਨ, ਤਏਨੀਏੀ ਵਾਇਤਾ ਟਸ਼ਨ, ੂਚਨਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਆਣ 
ਅਵੁਦ ਰ ਰੈਂਦ ਵਨ। 

       ਫਚਾਅ-1 ਟੀਭ ਨੰੂ ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਏੁੱ ਢਣ ਰਈ ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਹਚਆਂ ਦ ਏਾਯਜ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਬਹਜਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਦ 
ੀੜਤਾਂ ਨੰੂ ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਢ ਏ ਾਵਭਣ ਹਰਆਦਂਾ ਹਆ। ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਭਡੀਏਰ ਟਸ਼ਨ ਹਲੁੱਚ ਹਸ਼ਪਟ ਏਯਨ ਤੋਂ ਹਵਰਾਂ 
ਏਰਭਲਾਯ CPR ਅਤ FBAO ਦਾ ਭੁੁੱ ਢਰਾ ਜੀਲਨ ਭਯਥਨ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਇੁੱਏ ੀੜਤ ਨੰੂ ਉ ਐਤਯ ਹਲੁੱਚ 
ਦੁਯਟਨਾਰਤ ਲਾਵਨ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਹਢਆ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਾਈਟ 'ਤ ਹਥਯਤਾ ਦਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਭਡੀਏਰ ਟੀਭ ਡਰਹੰ 
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ਜ਼ਖ਼ਭਾਂ ਦਾ ਵਯ ਇਰਾਜ ਏਯਦੀ ਵ ਅਤ ਉੱਚ ਡਾਏਟਯੀ ਇਰਾਜ ਰਈ ਫਂੂਰੈਂ ਹਲੁੱ ਚ ਹਸ਼ਪਟ ਏਯਦੀ ਵ। 

        ਯਹਏਊ-2 ਟੀਭ (ਰਡੀਜ਼) ਅੁੱ  ਲਧਦੀ ਵ ਅਤ ੀੜਤ ਯਤ ਨੰੂ ਉ ਦ ਫੁੱਚ ਨਾਰ ਫਾਵਯ ਏੁੱ ਢਦੀ ਵ। ਫੁੱਚ ਨੰੂ 
FBAO ਹਦਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਯਤ ਨੰੂ ਟਯਚਯ 'ਤ ਭਡੀਏਰ ਟਸ਼ਨ ਰ ਜਾਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। ਭਡੀਏਰ ਟਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉ 
ਨੰੂ ਫਂਰੂੈਂ ਹਲੁੱ ਚ ਬਜ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

      ਅਚਾਨਏ ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਹਚਆਂ ਹਲੁੱ ਚ ਇੁੱ ਏ ਵਯ ਧਭਾਏਾ ਵੰੁਦਾ ਵ ਹਜ ਏਾਯਨ ਅੁੱ ਰੁੱ  ਜਾਂਦੀ ਵ। (ਫਰਏਟ ਦੀਆ ਂ
ੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤ ਧੰੂ ਂਦੀ ਭਭਫੁੱ ਤੀ ਦਾ ਇਤਭਾਰ ਏਯਏ) 

       ਯਹਏਊ-1 ਟੀਭ ਦ ਆੂ ਟੀਭ ਰੀਡਯ ਤੋਂ ਅੁੱ  ਫੁਝਾਊ ਮੰਤਯ ਦੀ ਭੰ ਏਯਦ ਵਨ। ਟੀਭ ਰੀਡਯ ਨੇ ਰ ਹਜਹਟਏ 
ਟੀਭ ਤੋਂ ਅੁੱ  ਫੁਝਾਉਣ ਦਾ ਆਦਸ਼ ਹਦੁੱ ਤਾ। ਰ ਹਜਹਟਏ ਦ ਦ ਭੈਂਫਯ ਆਤ ਲਾਰ ਐਤਯ ਹਲੁੱ ਚ ਚਰ ਜਾਂਦ ਵਨ ਅਤ 
ਫਚਾਅ-1 ਟੀਭ ਦ ਦ ਫਚਾਅ ਏਯਭਚਾਯੀਆ ਂਦੀ ਥਾਂ ਰੈਂਦ ਵਨ ਅਤ ਅੁੱ  ਨੰੂ ਯਏਣ ਰਈ ਅੁੱ ਫੁਝਾਉਣ ਲਾਰ ਮੰਤਯ ਦੀ 
ਲਯਤੋਂ ਏਯਦ ਵਨ। 

      ਇ ਦਯਾਨ, ਇੁੱਏ ਨੇਤਾ, ਏੁਝ ਯਸ਼ਾਨ ਏਯਨ ਲਾਰ ਤੁੱ ਤ ਅਤ ਇੁੱ ਏ ਰ ਹਯਯਟਯ ੀਨ ਹਲੁੱ ਚ ਦਾਐਰ ਵੰੁਦ ਵਨ 
ਹਜਨੰੂ ਚੂਨਾ ਅਹਧਏਾਯੀ ਅਤ ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਟੀਭ ਦਆੁਯਾ ਫਵੁਤ ਏੁਸ਼ਰਤਾ ਨਾਰ ੰਬਾਹਰਆ ਜਾਂਦਾ ਵ। 

(ਡੀਏਟੀਲੇਸ਼ਨ ੜ੍ਾਅ) 
(Deactivation Phase) 

     ੁਯੁੱ ਹਐਆ ਅਹਧਏਾਯੀ ਇਵ ਮਏੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਵ ਹਏ ਢਹਵ ਢਯੀ ਢਾਂਹਚਆਂ ਦ ਅੰਦਯ ਏਈ ੀੜਤ ਨਵੀਂ ਫਹਚਆ ਵ। 
ਟੀਭ ਦੁਫਾਯਾ ਇਏੁੱ ਠੀ ਵੰੁਦੀ ਵ। ਟੀਭ ਰੀਡਯ ਦੁਆਯਾ ਡੀਫਯੀਹਪੰ ਅਤ ਇੁੱ ਏ ਰਯਣਾਦਾਇਏ ਰਏਚਯ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ। 
ਟੀਭ ਫੰਧਤ ਲਾਵਨਾਂ 'ਤ ਦੁਫਾਯਾ ਚੜਹਦੀ ਵ ਅਤ ਭਏ ਤੋਂ ਫਾਵਯ ਚਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵ। 

(ਆਪਤ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦਾ ਮਦਰਸ਼) 
(Post-Disaster Scenario) 

      ਟੀਭ ਆਤ ਤਣਾਅ ਹੰਡਯਭ ਨਾਰ ਤਣਾਅ ਹਲੁੱਚ ਆ ਏਦੀ ਵ। ਉਵਨਾਂ ਨੰੂ ਭਨ ਹਲਹਆਨੀ ਦੁਆਯਾ ਰਯਣਾ, ਰਾਵ 
ਰਈ ਇਨਾਭ ਹਦੁੱ ਤ ਜਾਂਦ ਵਨ ਅਤ ਉਵਨਾਂ ਦ ਤਣਾਅ ਨੰੂ ਦੂਯ ਏਯਨ ਰਈ ਛੁੱਡ ਹਦੁੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵ ਅਤ ਦੁਫਾਯਾ ਅਰ 
ਆਰਸ਼ਨ ਰਈ ਹਤਆਯੀ ਏੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵ।       

ਨ ਟ 
(Notes) 

ਪ ਟਏਰ ਰੜ੍ਾਂ (Miscellaneous requirement): 

1. ਟੈਂਟ -4 (ਹੰਡ ਦੀਆਂ ਇਭਾਯਤਾਂ ਹਦਐਾਉਣ ਰਈ) 
2. ਡਯਾਈਲਯ ਦ ਨਾਰ ਵਰਏਾ ਲਾਵਨ/ਟਯਏਟਯ (ਵਾਦਾ) 
3. ਧੰੂਆਂ ਭਭਫੁੱਤੀ (ਆਪਤ ਦ ਭਾਵਰ ਨੰੂ ਫਣਾਉਣ ਰਈ) 
4. ਫਯਏਟ ਹਟਰ (ਫਰਾਟ ਫਣਾਉਣ ਰਈ) 



 

  

 

  ਭਵਾਤਭਾ ਾਂਧੀ ਯਾਜ ਰਏ ਰਲ਼ਾਨ ੰਥਾਨ ਫਾਯੇ 
ਭਵਾਤਭਾ ਾਂਧੀ ਯਾਜ ਰਏ ਰਲ਼ਾਨ ੰਥਾਨ (ਭੀਾ) ਯਾਜ ਅਤ ਯਾਸ਼ਟਯੀ 
ੁੱ ਧਯ ਤ ਯਏਾਯ ਅਤ ਇਦ ਫਯਡਾਂ, ਏਾਯਯਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਵਯ ੰਥਾਲਾਂ ਦ 
ਅਹਧਏਾਯੀਆਂ ਨੰੂ ਬਯਤੀ ਅਤ ਨ ਏਯੀ ਦਯਾਨ ਏਰਾਯੂਭ ਅਤ ਈ-ਰਯਹਨੰ ਦੀ ਲਯਤੋਂ 
ਏਯਦ ਵ ਉੱਚ ੁੱ ਧਯ ਦੀ ਹਐਰਾਈ ਰਦਾਨ ਏਯਦਾ ਵ। ਇਵ ੰਥਾਨ ਜਨਤਏ 

ਰਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਹਵਯੀ ਹਲਏਾ, ਰਫੰਧਨ ਅਤ ਜਨਤਏ ਨੀਤੀ ਹਲੁੱਚ ਅਹਧਨ, ਰਬਾਲ ਭੁਰਾਂਏਣ ਅਤ 
ਰਾਵ-ਭਸ਼ਲਯਾ ਲੀ ਏਯਦਾ ਵ। 
ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਅਤ ਅੰਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ੰਥਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਵਾਯਤ ਦਾ ਰਾਬ ਉਠਾਉਣ ਰਈ, ਭੀਾ ਨੇ ਰਾਰ 

ਫਵਾਦੁਯ ਸ਼ਾਤਯੀ ਨੈਸ਼ਨਰ ਅਏਡਭੀ ਆ ਡਹਭਹਨਟਰਸ਼ਨ (ਰ.ਫੀ..ਨ...), ਭੂਯੀ; 

ਨੈਸ਼ਨਰ ਇੰਟੀਹਚਊਟ ਆਪ ਭਾਯਟ ਲਯਨਭੈਂਟ (ਨ..ਆਈ.ਜੀ.), ਵਦਯਾਫਾਦ; ਨੈਸ਼ਨਰ 

ਇੰਟੀਹਚਊਟ ਆ ਹਡਜ਼ਾਟਯ ਭਨੇਜਭੈਂਟ (ਨ.ਆਈ.ਡੀ.ਭ), ਇੰਡੀਅਨ ਏੂਰ ਆ ਹਫਜ਼ਨ 

(ਆਈ..ਫੀ.), ਭਵਾਰੀ, ਚੈਂਡਰਯ ਇੰਟੀਹਚਊਟ ਆ ਲਯਨੈਂ  (ੀ.ਆਈ.ਜੀ.), ਹੰਾੁਯ; 

ਏਯੀਆ ਹਡਲਰਭੈਂਟ ਇੰਟੀਹਚਊਟ (ਏ.ਡੀ.ਆਈ.), ਹਰ (ਦੁੱ ਐਣੀ ਏਯੀਆ); ਅਤ ਰਹਵ ਭੰਤਯਾਰ , 

ਨਲੀਂ ਹਦੁੱ ਰੀ ਭਤ ਲੁੱ ਐ-ਲੁੱਐ ਭੰਤਯਾਰ ; ਮੁਲਾ ਭਾਭਰ ਅਤ ਐਡ ਭੰਤਯਾਰਾ; ਇਰਏਟਰਾਹਨਏ ਅਤ ੂਚਨਾ 

ਤਏਨਾਰਜੀ ਭੰਤਯਾਰ ; ਹਲੁੱ ਤ ਭੰਤਯਾਰ ; ਅਭਰਾ, ਜਨਤਏ ਹਸ਼ਏਾਇਤਾਂ ਅਤ ਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੰਤਯਾਰਾ ਭਤ 

ਏਈ ੰਥਾਲਾਂ ਨਾਰ ਹਵਮ ਏੀਤਾ ਵਆ ਵ। 

ਭਵਾਤਭਾ ਾਂਧੀ ਯਾਜ ਰਏ ਰਲ਼ਾਨ ੰਥਾਨ ਉੱਚਯੀ ਉੱਤਭਤਾ ਰਈ ਏਹਲ਼ਲ਼ ਏਯਦਾ ਵ ਅਤ ਆਣੀਆਂ 
ਲਾਲਾਂ ਹਲੁੱਚ ਭੁੁੱ ਰ ਦਾ ਏਯਨ 'ਤ ਫਵੁਤ ਜ਼ਯ ਹਦੰਦਾ ਵ। 
 

 

  



 

  

 

---ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ ੀਤ--- 

 ਵਯ ਲੇਰੇ ਵੈ ਮਤਆਯ ਫੰਫ ਧਭਾਏਾ, ਫਿੱ ਦਰ ਡਟ ਜੇ 

ਦ ਿੱ ਐਾਂ ਦਾ ਬਾੀਦਾਯ ਮਦਰ ਦਾ ਬਾਲੇਂ ਰੈਸ਼ਯ ਟ ਜੇ 

ਮਨਚੈ ਰੈਂਦਾ ਧਾਯ ੈ ਲਾਰਾ ਰੰਡਯ ਪਟ ਜੇ 

ਵਯ ਰ ਵੈ ਮਤਆਯ ਵਯ ਵਾਦੇ ਰਈ ਮਤਆਯ 

ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ 

ਆਦਾ ਫੇਰੀ ਆਦਾ ਫੇਰੀ 

ਆਦਾ ਮਾਯ ਆਦਾ ਮਾਯ 

ਮਨਚੈ ਰੈਂਦਾ ਧਾਯ ਵਯ ਆਫ਼ਤ ਨੰੂ ਮਭਟਾਉਣਾ ਵੈ 

ਵੜ੍ਹ ਬੂਚਾਰ ਜਾਂ ਵਲੇ ਏਾ ਵਯ ਆਫ਼ਤ ਨੰੂ ਬਜਾਉਣਾ ਵੈ 

ਦ ਸ਼ਭਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਲੇ ਧਐਾ ਵਯ ਇਏ ਨੰੂ ਫਚਾਉਣਾ ਵੈ 

ਏੰਭ ਵਲੇ ਐੇ ਤੋਂ ਐਾ ਏਦੇ ਨਾ ਭੰਨਣੀ ਵਾਯ 

ਭਨ ਿੱ ਐਤਾ ਦਾ ਲੰਡਾਉਣਾ ਬਾਯ ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ 

ਆਦਾ ਮਭਿੱ ਤਯ ਆਦਾ ਫੇਰੀ 

ਆਦਾ ਫੇਰੀ ਆਦਾ ਮਾਯ 

ਆਦਾ ਮਾਯ  

 

 

 

 

 

 

 

 ਨਮਯੰਦਯਜੀਤ ਮੰ ਫਯਾੜ੍ (ਡਾ.) 
ਯਏਾਯੀ ਮਫਰਮਜੰਦਯਾ ਏਾਰਜ, ਫ਼ਯੀਦਏਟ 
 


