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 حفاظت کے ساتھ یبجل

 

 
یمنصوبہ بند یحفاظت ۓلسٹ برا کیچ  

ماہ  کیکو کم از کم ا یاصل کاپ یلسٹ ک کیمشاورت سے پُرکرے گا اوراس چ یجگہ پرکارکنان ک یلسٹ الئن سپرنٹنڈنٹ/انچارج کام ک کیچ ہی

۔تک اپنے پاس محفوظ رکھے گا  

ٹک  یک ریتداب یاطیقابل اطالق ممکنہ خطرات اور احتکام شروع کرنے سے پہلے کام کی نوعیت ،طریقہ کار اور حفاظتی اقدامات پر غور کریں، 

اگر کام کی جگہ پر دیگر خطرات ظاہر ہوتے ہیں جن کا کنٹرول ممکن نہ ہوتو کام روک کر اپنے انچارج  سے  ۔ںیکر یمارک کرکے نشاندہ

 رابطہ کریں۔

: کام شروع کرنے کا ٹائم   : تاریخ   : سب ڈویژن   : ژنیڈو   

 کیا کام کرنا ہے؟

 کام کی جگہ؟

داری/ نگرانی کی ذمہ  ژنیسپروکام کی  نام اورعہدہ ایمپالئی نمبر دستخط  

جگہ موجود  یجو کام ک لیتفص یکارکنان ک نام اورعہدہ ایمپالئی نمبر دستخط
  ںیہ

 نام اورعہدہ ایمپالئی نمبر دستخط

 نام اورعہدہ ایمپالئی نمبر دستخط

 

۔ںیکے آگے )    ( کا نشان لگائ تینوع یجگہ پرمتعلقہ الئن ک یکام ک  

کمپوزٹ الئن یٹ چیاور ا یٹ لیا    ٹی الئنایچ   ایل ٹی الئن  

سٹریٹ الئٹ چالو ہے    الئن ڈیڈ ہے   الئن انرجائز / چالو ہے  
 

۔ںیہ یمتعدد اموات ہو سکت ایموت  ایہے  یوجہ سے چوٹ لگ سکت یجس ک ںیکے آگے )    ( کا نشان لگائجگہ پر موجود خطرات  یکام ک  

کا خطرہ ٹاور ایکھمبا  دہیبوس  ٹرانسفارمر پھٹنے کا خطرہ  پھسلنے کا خطرہ   

سے گرنے کا خطرہ یاونچائ   پھٹنے کا خطرہ ٹریسیکپ   کرنٹ لگنے کا خطرہ  

سے اوزار/ سامان گرنے کا خطرہ یاونچائ   آگ لگنے کا خطرہ  ( کا خطرہشیکا شعلہ )آرک فل یبجل   
 

۔ںیکے آگے )    ( کا نشان لگائ ریتداب یاطیجگہ پرمتعلقہ احت یکام ک  
۔ںی" دونوں کام پر موجود ہنی" اور"اسسٹنٹ الئن منیمجاز اسسٹنٹ الئن م ای نیالئن م "  

ہے۔ ںینم نہ ای یلیگخراب،  زیچ یہے، کوئ ایسامان کا معائنہ کر ل یتمام حفاظت   

  حفاظتی ہیلمٹ مع پٹی )چین اسٹرپ( استعمال کر رہے ہیں۔

الیکٹریکل حفاظتی جوتے استعمال کر رہے ہیں۔انسولیٹڈ    

ہے۔ ںینہ کسپائریا خیتار یک سٹنگیٹ کٹرکیال یڈائ یچھ ماہ کدستانے پر اور  ںیہ ںیربڑ کے دستانے خراب نہ ےیکے ل یبجل   

  چمڑے کے حفاظتی دستانے موجود ہیں۔

  چہرے کی حفاظتی شیلڈ )فل فیس شیلڈ( موجود ہے۔

۔ںیکر رہے ہ ںیکا استعمال نہ لٹیب یباڈ شننگیپوزکمر کے گرد باندھنے والے سنگل  ےیسے گرنے سے بچنے کے ل یاونچائ   

۔ںیاستعمال کر رہے ہ لٹیب شننگیبمعہ پوز لٹیب یحفاظت یکوٹڈ فل باڈ یس یو یپ ےیکے کام کے ل یپر بجل یاونچائ   

الئن کا استعمال کر رہے ہیں۔اونچائی پر سامان لے جانے یا اتار نے کیلئے ہینڈ    

  اونچائی سے اوزار کو زمین پر گرنے سے روکنے کیلئے ڈراپ ٹول کٹ استعمال کر رہے ہیں۔

۔ںیکو معائنہ کرکے استعمال کر رہے ہ یڑھیس یپر لگ یگاڑ ای یبکٹ گاڑ لئےیکام کرنے ک   

۔ںیکا معائنہ کرکے استعمال کر رہے ہ یٹرھیمحفوظ س لئےیکام کرنے ک   

۔ںیٹولز موجود ہ ٹڈیانسول لئےیکے کام ک یبجل   
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 حفاظت کے ساتھ یبجل

 

 

 

 

 

۔یہوئ ںیختم نہ عادیم یک اتیادوباکس موجود ہے اور  ڈیفرسٹ ا    

ہے۔فائربلنکٹ موجود  ای شرینگویکسٹیفائرا ےیآگ بجھانے کے ل   

ٹکر نہ مارے۔ کلیموٹرسائ ای یگاڑ یتاکہ کوئ ںیاستعمال کر رہے ہ فارمیونی کٹویفلیر   

 

 

 

 

  رات کے لیے ایمر جنسی ٹارچ موجود ہے۔

۔ںیسے محفوظ رہ سک وںیگاڑ یتا کہ آنے وال ںیوارننگ الئٹس استعمال کر رہے ہحفاظتی رات کو روڈ پر کام کرتے وقت    

۔ںیہ ےیالئٹس کے ڈبل اشارے روشن  کرد یمرجنسیا یک یکرتے وقت گاڑ یکھڑ یرات کو سڑک پر گاڑ   

استعمال کر رہے ہیں۔بارش میں برساتی    

  گیلے عالقے کے لیے انسولیٹڈ الیکٹریکل حفاظتی بوٹ استعمال کر رہے ہیں۔

  سیالبی پانی کیلے الئف سیونگ جیکٹ موجود ہے۔

 

 

  بوسیدہ کھمبے یا ٹاور پر کام کرنے کیلئے بکٹ گاڑی کا استعمال کر رہے ہیں۔

۔ںی( استعمال کر رہے ہنیآست ی)حفاظتوزیکے ربڑ کے دستانے اور ربڑ سل 0کم سے کم کالس  ےیالئن پر کام کے ل یٹ لیا   

  انسولیٹڈ ہاٹ اسٹک موجود ہے۔

 

 

 

  اسٹریٹ الئٹس بند ہو گئی ہیں۔

 

 

  کریٹیکل پروٹیکشن بائی پاس نہیں ہیں۔

  تمام متصل فیڈرز سے پرمٹ لے کرسپالئی بند کر دی ہے۔

کی صورت میں ایل ٹی اور ایچ ٹی دونوں کا پرمٹ لے کر مکمل شٹ ڈاؤن لے لیا ہے۔کمپوزٹ الئن    

ہے۔ ایپر پرمٹ لے کر مکمل شٹ ڈاؤن لے ل وںیالئن یٹرانسفارمرز سے آنے وال ادہیسے ز کیپول پرا ای ےیٹرانسفارمر پر کام کے ل   

/ نگرانی کیلئے ایس ڈی او یا انچارج موجود ہے۔ ژنیسپروایچ ٹی الئن پر کام کی    

ہے۔ ڈیہے کہ الئن ڈ یکرل قیسے تصد کٹریٹ یڈ جیوولٹ یہائ   

ہے۔ ایسے ڈسچارج کر د قےیکام کرنے سے پہلے اس کو محفوظ طر بیاس کے قر ایپر  ٹریسیالئن پر لگے کپ یٹ چیا   

 

 

دستانے اور ربڑ سلیوز)حفاظتی آستین( استعمال کر رہے ہیں۔کے ربڑ کے  2کالس کم سے کم ایچ ٹی الئن  کے لیے    

  روڑا فیوز استعمال نہیں کیا۔

  ٹرانسفارمر پر ڈیزائن کے مطابق فیوز یا ہائی رپچرنگ کیپیسٹی )ایچ آرسی ( فیوز استعمال کیا۔

 

 

۔ںیہاستعمال کر رہے  کا سیاوآرا ای یپان ےیاسٹروک سے بچنے کے ل ٹیہ یعنیلو لگنے    

 

 

 

متعلقہ افراد کام کے عالقے  ریہے تا کہ غ ایکر کے بند کر د زاںینشانات آو یاور انتباہ تےیمناسب فاصلے پر سرخ فکوجگہ  یکام ک

۔ہوںحادثے کا شکار نہ  یداخل نہ ہوں اور کس ںیم  

کو الرٹ کر  وںیگاڑ یاور کپڑے کے جھنڈے سے آنے وال ںیہ یپر کام کرتے وقت مناسب فاصلے پر وارننگ کون رکھ د سڑکدن کو 

۔ںیرہے ہ  

ورک پرمٹ  ایہے  ایطور پر مطلع کر د یریکوتحر نیقیاورمتاثرہ فر پارٹمنٹی، ڈمحکموںسے پہلے تمام متعلقہ  نےیالئن پر پرمٹ ل یٹ چیا

۔ںیسککر اریراختیتداب یحفاظت یتا کہ وہ ضرور ںیہ ےیپر دستخط لے ل  

 یدوسر ایسے چالو ہونے سے  شنیالئن کا دوبارہ گرڈ سٹ ڈیڈ ونکہیہے ک یزون گراؤنڈنگ/ارتھنگ کرد نشلیپوٹ کوویا یک الئن یٹ چیا

کرنٹ آسکتا ہے۔ کیب ںیوجہ سے الئن م یک یبجل یپھر آسمان ایوجہ سے  یکرنٹ ک وسڈیانڈ ایچالو الئن کے ساتھ ٹچ ہونے سے   

ٹاور کو  ایمتوازن تناؤ ہے توکام سے پہلے کھمبے  ریغ ای یاضاف اینقص ہے  ایدراڑ  ںیم ادوںیبن ایہے  دہیٹاور بوس ایاگرکھمبا 

ہے۔ ایسپورٹ لگا کر محفوظ کر د  

 بجے کے بعد پالن کر 3 ای ںیرہے ہبجے سے پہلے کر  12دوپہر  ںیتو باہر کے کام دن م ہے ادہیسے ز یڈگر 40درجہ حرارت اگر 

۔ںیرہے ہ  

ہڈ  یکٹ بشمول سوٹ، دستانے اور حفاظت شیآرک فل جیوولٹ یتو ہائ ںیہانرجائز/ چالوالئن پرکام کر رہے  ادہیوولٹ سے ز 420اگر

۔ںیاستعمال کر رہے ہ    

 زون نشلیو پوٹکویکے مطابق ا الئن یٹ لیا ہے اور یبند کر د یکاٹ کر سپالئ وزیف یٹرانسفارمر کے ڈ ےیالئن پر کام کے ل یٹ لیا
وجہ  یکرنٹ ک وسڈیانڈ ایسے  ٹریجز یصنعت ای لویگھر ایالئن سے  یڈبل سپالئ ںیالئن م یٹ لیبند ا ونکہیک ہے یگراؤنڈنگ/ارتھنگ کرد

کرنٹ آسکتا ہے۔ کیوجہ سے ب یک سیا یپ ویپھر  ایسے   
 


