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 �वयंपाक करत असताना जाग�क आ�ण द� रहा. �वयंपाक

 करताना दल��  झा�यास आग लाग शकत.ेु ू

 कप�याचे खले भाग नीट खोचा आ�ण आगीपासन परेसे लांब रहा.ु ू ु

 टॉवेल, लाकडी चमचे आ�ण अ�नाची वे�टणे यांना आग लाग ू

शकत.े �टोव आ�ण ख�या �वालांपासन या गो�ट� लांब ठेवा.ु ू

 मलांचा हात पोचणार नाह� अशा �ठकाणी का�यापे�या आ�ण ु

लायटर ठेवा.

 गरम पात�ेयांमळे खप भाज शकत.े �यामळे गरम पातले� अशा ु ू ू ु

�ठकाणी ठेवा िजथे मलांचा हात पोचणार नाह�.ु

 मलांनी �वयंपाका�या जागेपासन परेसे ला��ब असावे. मो�या ु ू ु

मलांना सर��तपणे �वयंपाक कसा करावा त े�शकवा.ु ु

�वयंपाक करतानाची सर��तताु

भाजणे आ�ण होरपळणे यांना ��तबंध

 मलांना इकड े�तकड ेहात लावायला आवडत.े �हणन गरम अ�नु ू

 आ�ण �वपदाथ � �वयंपाकाचा क�ा आ�ण टेबल�या अगद� कडलेा 

ठेऊ नका.

 गरम �वपदाथ � हातात असताना मलाला कडवेर घेणे यो�य नाह�. ु

ं�यामळे बाळाला भाज �कवा होरपळ शकत.ेु ू ू

 लहान मलाला आघंोळ घालाय�या आधी पा�याचे तापमान नीट ु

तपासा.

 पाणी तापवायचा रॉड घातले�या बा�ल�पासन मलाला लांब ठेवा.ू ु

�व�यत उपकरणां�या आजबाजची सर��तताु ू ू ु

 जळणा�या मेणब��या, डासां�या उदब��या व तलेाचे �दवे मलांचा ु

हात पोचणार नाह� आ�ण लाकडी सामान, पडदे व इतर 

�वलनशील व�त असणार नाह�त अशा �ठकाणी ठेवा.ू

 झोपाय�या आधी मेणब��या आ�ण तलेाचे �दवे �वजवायचे ल�ात 

ठेवा.

 �सगरेटची थोटके नीट �वजवन अशॅ�ेम�ये टाका. कच�या�या ू

टोपल�म�ये नाह�.

ख�या �वालां�या आजबाजला सर��तताु ू ू ु

फटाके उडवतानाची सर��तताु

आग लाग�यास बचाव

 फटाके उडवताना चटकन पेट घेणार नाह�त असे घ� सती कपड ेु

घाला.

 फटाके उडवायला कोणी मोठा माणस ये�याची वाट बघायला ू

मलांना �शकवा.ु

 फटाके लावायला लांब काठ�चा वापर करा आ�ण हातभार 

अतंराव�न फटाके लावा.

 प�ह�या वेळेला न लागलेला फटाका प�हा पेटवायचा �य�न करणे ु

सर��त नाह�.ु

 फटाके उडवताना, आग लाग�यास �वजवायला, जवळच पा�याची 

ं�कवा वाळची बादल� भ�न ठेवा.ू

 घरे आ�ण झाड ेयांपासन लांब असले�या मोक�या जागेत फटाके ू

उडवा. घरा�या आत फटाके उडव नका.ू

 आगीपासन बचाव कर�याची एक योजना तयार करा आ�ण �या ू

योजनेचा वरचे वर सराव करा. घराबाहेर कोण�या सर��त ु

�ठकाणी सग�यांनी भेटायचे त े�नि�चत क�न ठेवा.

 आग लाग�यास ताबडतोब घराबाहेर जा.

 खप धर असेल आ�ण काह� �दसत नसेल तर खाल� वाकन रंगत ू ू ू

श�य �तत�या लवकर घराबाहेर पडा.

 अ�नीशामक दल(१०१) आ�ण अ�ंयलंस (१०८) हे प�यासाठ�चे ु ु

फोन नंबर मा�हती क�न �या.

 �व�यत सॉकेटवर अ�त�र�त भार नाह� ना, या�याकड ेल� �या ु

नाह�तर अ�धक  ताप�यामळे आग लाग शकत.ेु ू
ं हात, कपड े�कवा बट ओले असताना �व�यत उपकरणे वाप� नका.ू ु

 इ��ी, टो�टर आ�ण पाणी तापवायचे रॉड अ�तशय काळजीपवक�  ू

वापरा आ�ण �लगमधन लगेच काढन सर��तपणे उचलन ठेवा.ू ू ु ू
ं रग �कवा गा�ल�याखाल� �वजे�या वायस � जाणार नाह�त याची 

द�ता �या. �वरले�या वायस � लगेच बदलन टाका.ू
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