आग !

“आगीपासून संरक्षणासाठी”
आऩल्मा घयाभध्मे, काभाच्मा ठिकाणी अथला शॉटे रभध्मे
ननकावाचे भागग (Escape route) जाणून ल वभजून घ्मा.

काम कयाले?

 आग रागल्माव अग्ननळाभक दरारा (101) लय पोन
कयाला.जमभनीलय रोऱून आग वलझवलण्माचा प्रमत्न
कया. आग रागरेल्मा ठिकाणी उबे न याशता
गड
ु घ्माच्मा भदतीने ननकावाकडे वयकाला.

 स्लमंऩाक घयाभध्मे वलळेऴ काऱजी घ्माली. यात्री गॅव
मवरेंडयचा ये नमर
ु ेटय फंद कया.

 जमभनीलय रोऱून आग वलझलणे.

 तोंडालय ओरा रुभार / कऩडा िे ऊन धुयऩावन
ू दयू
याशण्माचा प्रमत्न कयाला.

 इभायतीत आग रागल्माव तात्काऱ फाशे य ऩडा.

 वलजलाशक तायांलय आकडी टाकू नका.

 वलजलाशक ताय वुट्टी प्रग वऩनभध्मे फवलू नका.
 आम.एव.आम मळक्का अवणायी उऩकयणेच लाऩया.
 काभ झाल्मालय ये नमर
ु ेटय फंद िे ला।

काम करू नमे?

 स्लमंऩाक घयाभध्मे गॅव मवरेंडयचा ये नमुरेटय फंद कया.
 ज्लाराभुखी ऩदाथग गॅवजलऱ िे ऊन नका.

 गोदाभ / कोिी, घय, ई. ठिकाणी कचया, तेरकट
ऩदाथग जऱाऊ लस्तु िे ऊ नका.
ळाऱा वयु षा

 आऩल्मा ऩाल्मांना घय ते ळाऱे ऩमंतचा भागग

व्मलग्स्थत वभजून वांगा ल काशी आऩत्ती प्रवंगात
वयु क्षषत स्थऱाऩमंतचा यस्ता वांगा.

 आऩत्ती प्रवंगी आऩल्मा ऩाल्मांना आऩल्माळी वंऩकग

वाधता माला मावािी त्मांना तभ
ु चा ऩण
ू ग नाल, ऩत्ता
ल वंऩकग क्रभांक ऑफपवचा ल घयचा ऩाि कयामरा
राला.

 तवेच त्मांना त्मांच्मा ळाऱे चा वंऩकग क्रभांक ल

ळाऱे तीर काशी मळषकाचे वंऩकग क्रभांक ल नाल ऩाि
कयामरा राला.

 आऩल्मा ऩाल्मांच्मा ळाऱे त अग्ननळभन मंत्र

फववलरेरे आशे त फकला नवल्माव त्माफद्दर ळाऱा
प्रळावनाळी चचाग कया.

 भुरांना अग्ननळभन मंत्र कवे चारलाले शे मळकला.
 जय ळाऱे रा आग रागरी तय बोंगा लाजलून वलग
वलद्मार्थमांना वचू चत कया ल वलग मळषकांना

आऩाऩल्मा लगागतीर वलद्मार्थमांना वुयक्षषत फाशे य
काढाले ल एका भोकळ्मा जागेत घेऊन जाले.

 भोकळ्मा जागेत आल्मालय वलग वलद्माथी वयु क्षषत
अवल्माची खात्री कया.

 एखादा वलद्माथी आतच याठशरा अवेर तय त्मा
त्माफद्दर नतथे ळोध ल भदत कामग कयणार्मा
रोकांना (अग्ननळभन वलबागाचे) वांगा.

 लऴागतन
ू कभीत कभीत कभी दोन लेऱा ळाऱे त

आऩत्ती प्रवंगी काम कयाले ल कवे कयाले माफद्दर
यं गीत तामरभ घ्माली.

 ळाऱे तीर/ भशावलद्मारमातीर जीने, फाशे य ऩडण्माचे
भागग, इ. भोकऱे िे लाले.

 ळाऱे तीर/ भशावलद्मारमातीर फाशे य ऩडण्माचे भागग
2 अवालेत.

 ळाऱे तीर आलायात ल प्रत्मेक खोरीऩमंत

अग्ननळभन वलबागाची गाडी व्मलग्स्थत ऩोशचेर
अळी ळाऱे ची यचना अवाली.

 आऩत्ती प्रवंगी कोणाव वंऩकग कयाला शमाफद्दर
वलद्मार्थमांना ल मळषकांना प्रमळषण द्माले.
पटाक्मा ऩावून फचालावािी

 ठदलाऱी, रननवोशऱा आणण अळाच काशी आनंदाच्मा

घटनांच्मालेऱी पटाके पोडरे जातात. ऩयं तु अनेकलेऱा
मोनम ती काऱजी न घेता पटाके पोडरे जातात ल
त्माभुऱे आनंदाच्मा लेऱी द:ु खद घटना घडतात.

 पटाक्मांच्मा ऩॅकेटलय मरशरेल्मा आगी ऩावन
ू

फचालाच्मा वच
ग
ू ना ल उऩामोजना काऱजीऩल
ू क
लाचाव्मात.

 पटाके पोडते लेऱी नेशभी ऩाण्माची फकेट ल लाऱूची
लाऱूची फकेट वोफत िे ला.

 पुरझडी, यॉकेट अश्मा प्रकायच्मा शाताऱरेल्मा

पटक्मांना नेशभी ऩाण्माच्मा फकेट भध्मे घारन
ू िे ला
फकला लाऱू भध्मे दाफून िे ला.

 पटाके पोडतालेऱी आऩल्मा घयाचे दयलाजे ल णखडक्मा
फंद िे लाले.

 चशर्माऩावून ल ळयीयाऩावून रांफ पटाके पोडा.

 रशान भर
ु ांनी भोठमांच्मा दे खये खी खारी पटाके
पोडाले.

 भोकळ्मा ठिकाणी भोकळ्मा भैदानात पटाके पोडणे
ळूयक्षषत अवते.

 पटाके पोडताना वत
ू ी कऩडे घाराले.

 चांगल्मा प्रतीचे पटाकेच नेशभी लाऩयाले.

 जे पटाके जऱत नाशी त्मांना ऩन्
ु शा जाऱण्माचा प्रमत्न
करू नका.

 घयात पटाके पोडू नका.

 कोणत्माशी प्रकायचे पटाके शातात घेऊन पोडू नका.

 कोणत्माशी फंद डब्मात पटाके पोडण्माचा प्रमत्न करू
नका.

 यॉकेट फकला अनाय शे फंद लस्तीत लाऩरू नका.

 पटक्माच्मा दक
ु ानात नेशभी अग्ननळभन मंत्र िे ला.

 प्रत्मेत पटक्माच्मा दक
ु ानाभध्मे मोनम वयु क्षषत अंतय
अवामरा ऩाठशजे.

 पटक्माच्मा दक
ु ानात इरेग्क्िक लामयीन व्मलग्स्थत
केरेरी अवाली.

 स्थाननक अग्ननळभन वलबागाणे ठदरेल्मा प्रत्मेक

वच
ू नाचे ऩारन कयाले. ल कभी आलाजाचे पटाके
लाऩयाले.

 वभाजाची वयु षा आऩल्मा शातात आशे माची जाणील
िे ला ल मोनम लतगन कया.

ग्जल््मातीर अग्ननळभन दर वंऩकग नंफय
अ.क्र

नाले

ळशय

दयू ध्लनी

1.

अग्ननळभन दर

लामळभ

2.

अग्ननळभन दर

कायं जा

07256-222118

3.

अग्ननळभन दर

भंगरूऱवऩय

07253-230251

4.

अग्ननळभन दर

रयवोड

07251-230001

07252-234820

ग्जल््मातीर तशमवर कामागरम दयू ध्लनी क्रभांक
अ.क्र.

तारक
ु ा

तशमवर कामागरम दयू ध्लनी क्रभांक

2

तशमवर भारेगाल

07254-271373

3

तशमवर रयवोड

07251-222316

4

तशमवर भंगरूऱवऩय

07253-260228

5

तशमवर भानोया

07253-263246

6

तशमवर कायं जा

07256-222170

1

तशमवर लामळभ

07252-232008

