
�મ  એર  ક� �ડશનસ�  (એસી )  માટે  �ભાવી
�ળવણી

R Ū MA  Ē RA  KAṆḌ I ŚANAR SA  (Ē S Ī )  M ĀṬĒ

P RAB H Ā V Ī  J ĀḶAVAṆ Ī

તમારા એસીની સમયસર �ળવણી તેના કાય��મતા માટ ેજ�ર� છે! તમે દર વષ� તમાર� એસી
સ�વ��સ�ગ સમયે નીચે આપેલા શે�ૂલનો ઉપયોગ કર� શકો છો:

 
Tamārā ēsīnī samayasara jāḷavaṇī tēnā kāryakṣamatā māṭē jarūrī chē!
Tamē dara varṣē tamārī ēsī sarvisiṅga samayē nīcē āpēlā śēḍyūlanō

upayōga karī śakō chō:

હુ�  ઉનાળાની �સઝન શ�આત ક��  છુ�
Huṁ unāḷānī sijhana śarū'āta karuṁ chuṁ

બી� મ�ય-સીઝન 
bījā madhya-sījhana

ઉનાળો મોસમ અંત
Unāḷō mōsama anta



તમારા એ.સી.ની સર�વ�સ�ઞ કરતી વખતે 10 સરળ પગલાં
ટ�ે�ન�શયનને અ�ુસરવાની જ�ર છે

 

Tamārā ē.Sī.Nī saravisin̄ña karatī vakhatē 10

saraḷa pagalāṁ ṭēkniśiyananē anusaravānī

jarūra chē



  

S T E P  1

દરેક સેવાની શઆત વીજળ, વોટજે અને
�ૂયોજન (earthing) માપ કાઢો         
 

Darēka sēvānī śarū'āta vijali, vōlṭēja anē

kamāṇī (earthing) māpa kāḍhō

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  2

વેુમ લીનરનો ઉપયોગ કરને સાફ કરો અથવા
પાણીથી ખંગાળ�ુ કરો એસી ફટરને સાફ કરો
 

Vēkyuma klīnaranō upayōga karīnē sāpha

karō athavā pāṇīthī kōgaḷā karō

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  3

મેટલ �શ અને સ�શન પંપનો ઉપયોગ કર�ને
ક�ડ�ેસર કોઇલ સાફ કરો.
 

Mēṭala braśa anē sakśana pampanō upayōga

karīnē kanḍēnsara kō'ila sāpha karō.

ઉપરો�ત ઉપરા�ત, વષ�માં ઓછામાં ઓછા એક વખત, ક�ડ�ેસર કોઇલ સાફ કરવા માટ ેયો�ય સફાઈ એજ�ટનો ઉપયોગ કરવો
જોઈએ.

Uparōkta uparānta, varṣamāṁ ōchāmāṁ ōchā ēka
vakhata, kanḍēnsara kō'ila sāpha karavā māṭē yōgya saphā'ī ējanṭanō upayōga

karavō jō'ī'ē.

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  4

તમારા એસીના આઉટડોર �ુ�નટ માટ,ે �વ�છ �લોવર
�લેડ અને કોઈપણ �ુકસાન માટ ેતપાસો. �ૂબ જૂની
એસી માટ,ે ફેન મોટર / બે�ર��સને ��ન�ધ કરો.
 

Tamārā ēsīnā ā'uṭaḍōra yuniṭa māṭē, svaccha

blōvara blēḍa anē kō'īpaṇa nukasāna māṭē

tapāsō. Khūba jūnī ēsī māṭē, phēna mōṭara/

bēriṅgsanē snigdha karō.

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  5

આઉટડોર �ુ�નટની સફાઈ અને �ૂકવણી કયા� પછ�,
સ�શન પાઇપ ઇ���ુલેશનની તપાસ કરો અને જો
જ�ર હોય તો બદલો.
 

Ā'uṭaḍōra yuniṭanī saphā'ī anē sūkavaṇī karyā

pachī, Sakśana pā'ipa insyulēśananī tapāsa

karō anē jō jarūra hōya tō badalō

 

લા��ણક �વભા�જત એસીની સ�શન રેખા નીચે છબીમાં લેબલ થયેલ
છેLākṣaṇika vibhājita ēsīnī sakśana rēkhā nīcē chabīmāṁ

lēbala thayēla chē

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 

�ચ� �ોત 
Citra srōta

: Karhana 2017



  

S T E P  6

રે��જ�ટ, ��ુ��ક�ટ અને તેલના �તર�ું �નર��ણ
કરો. �તર ઇ��છત જ�થો નીચે હોય તો એક લીક
પર��ણ કરો.
 

Rēphrijanṭa, lyubrikanṭa anē tēlanā staranuṁ

nirīkṣaṇa karō. Stara icchita jaththō nīcē hōya

tō ēka līka parīkṣaṇa karō.

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  7

 ખાતર� કરો કે તમામ 2-ર�તો અને 3-ર�તો સેવા
વા�વ (service valve) યો�ય ર�તે કે�ડ છે
 

Khātarī karō kē tamāma 2-rastō anē 3-rastō

sēvā vālva yōgya rītē kēpḍa chē

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  8

યો�ય કામગીર� માટ ેથમ��ટટે પર��ણ કરો
 

Yōgya kāmagīrī māṭē tharmōsṭēṭa parīkṣaṇa

karō

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  9

બધા વાય�ર�ગ અને ઇલે���કલ જોડાણો તપાસો.
કેપે�સટ��સના યો�ય �ૂ�યો માટ ેકેપે�સટરને પણ
તપાસો.
 

Badhā vāyariṅga anē ilēkṭrikala jōḍāṇō tapāsō.

Kēpēsiṭīnsanā yōgya mūlyō māṭē kēpēsiṭaranē

paṇa tapāsō.

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



  

S T E P  1 0

સવસગના અંતે, વીજળ, વોટજે અને �ૂયોજન
(earthing) માપ કાઢો
 

Sarvisiṅganā antē, vijali, vōlṭēja anē kamāṇī māpa kāḍhō

તમારા એ.સી.ની સરિવિસઞં કરતી વખત ે10 સરળ પગલાં ટેિ�નિશયનન ેઅનસુરવાની
જ�ર છે
Tamārī ēsīnī sāmān'ya sēvā māṭē 10 saraḷa pagalā'ō

 



�ોતો: GIZ 2013; �ી �ુખ�વ�દર �સ�હ સોહેલ સાથે પ��યવહાર 
Strōtō: Jī'ā'ijhēḍa 2013; śrī sukhavindara sinha sōhēla sāthē patravyavahāra
 
બધી છબીઓ, �યાં �ુધી અ�યથા ઉ�લે�ખત ન હોય �યાં �ુધી, �ી �ુ�વ�વ�દર �સ�ઘ સોહેલ �ારા ક�પાઇલ કરવામાં આવી છે
badhī chabī'ō, jyāṁ sudhī an'yathā ullēkhita na hōya tyāṁ sudhī, śrī suvivindara siṅgha sōhēla dvārā
kampā'ila karavāmāṁ āvī chē
 
ન�ધ: ભારતીય પ�રવારોમાં સેવા આપવાની પ��તઓ પર ચા�ુ અ�યયનો આ એક ભાગ છે. કોઈપણ વ�ુ મા�હતી માટ ેકૃપા કર�ને
shikha.bhasin@ceew.in પર અમને ઇમેઇલ કરો
nōndha: Bhāratīya parivārōmāṁ sēvā āpavānī pad'dhati'ō para cālu adhyayanō ā ēka bhāga chē. Kō'īpaṇa
vadhu māhitī māṭē kr̥pā karīnē shikha.Bhasin@ceew.In para amanē imē'ila karō
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The Council on Energy, Environment and Water (http://ceew.in/) is
one of South Asia's leading not-for-profit policy research

institutions. The Council uses data, integrated analysis, and
strategic outreach to explain—and change—the use, reuse, and
misuse of resources. It prides itself on the independence of its
high-quality research, develops partnerships with public and

private institutions, and engages with the wider public. 
 

In 2019, CEEW has once again been featured across nine
categories in the ‘2018 Global Go To Think Tank Index Report’. It
has also been consistently ranked among the world’s top climate

change think tanks.
 

Follow us on Twitter @CEEWIndia for the latest updates.

https://twitter.com/CEEWIndia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

