
जल िनकासी पाइप को ठीक रख और 
य-ू 
ैप म िनयिमत प स ेपानी डाल
 (Hindi version)

ड्रनज पाइपहरू राम्रोसे े गँ ममत गनर् होस ुर् ् र 
नय मत रूपमा य-ूजालमा पानी थप्नहोसु ् (Nepali version)

نکاسی کے پائپوں کی دیکھ بھال کریں اور

کریں شامل پانی سے باقاعدگی میں یو-ڻریپس (Urdu version)
 

स्वच्छ वातावरण बनाए रखन ेऔर बीमा रय  के सार को रोकन ेके िलए, 
सिुनि त कर क य-ू पै म पानी ह।ै
त्यके स ाह, त्यके नाली के आउटलटे म आधा लीटर पानी डाल। 

जल िनकासी पै और पाइप  को न बदल। 
िनयिमत प स ेिनरीक्षण कर
। य द नािलया ँऔर पाइप लीक या अव  हो 
जाती ह
, या नाली क
 े  आउटलटे स ेदगुध आती ह, तो योग्य तकनीिशयन ाराै  
तत्काल मरम्मत क  वस्था कर
।

सफा वातावरण कायम राख्न र रोगहरूको फै लन बात रोक्न, यू-जालहरूमा पानी छ भने 
कुरा सु निश्चत गनहोसुर् । ्

प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक ड्रन आउटलटमा आधा लटर पानी हाल्नहोसे े ु । ्

ड्रनेेज जाल र पाइपहरू प रवतन नगनर् होसुर् ।्

नय मत नर ण गनहुोस।यर् ् द नाल  र पाइप चु हयो वा अवरुद्ध छन , वा फोक्स गन्ध्  
नकास आउटलेटबाट बा हर आयो भन, योग्य प्राे व धकबाट तुरून्त ममतको व्यवस्थार्  
गनहोसुर् ।्

باو  یماریوں سے بچاؤ کے  صاف ماحول برقرار رکھنے
ہو۔  شامل پانی میں یو-ڻریپس کہ بنائیں یقینی لیے،

لآدھ  یڻر پانی انڈیلیں۔ لآؤٹ  یٹ میں ہر ہفتے، ہر ڈرین

پاور  ائپوں کو نہ بدلیں۔ نکاسی کے ڻریپس

پاور  ائپس لیک ہوں یا بند ہو باقاعدگی سے معائنہ کریں۔ اگر ڈرینز
لآؤٹ  یڻس میں ناگوار ُب و آ  رہی ہو تو، کسی ماہر ان  ڈرین جائیں، یا

کروائیں۔  انتظام کا مرمت فوری سے ڻیکنیشن

े ु ु ेे ु े
स्वास्थ्य सुरक्षा वेबसाइट क िलए क 
कन्द्र स्वास्थ्य सर ा वबसाइट को लागी 

سائیٹ ویب پروڻیکشن ہیلتھ فار سنڻر

े

Centre for Health Protection Website 

www.chp.gov.hk

स्वास्थ्य सुरक्षा फे सबुक वेबसाइट क िलए क 
कन्द्र स्वास्थ्य सर ा  फे सबक वबसाइट को लागी

سنڻر فار ہیلتھ پروڻیکشن فیس بک ویب سائیٹ

े

Centre for Health Protection Facebook Fanpage

fb.com/CentreforHealthProtection 
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