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OBJECTIVE

ہمارا مقصد

صفر حادثات



قانونی

اخالقی
مالی-بزنس 

جرمانے 

کورٹ کچہری کے معامالت 

نوٹسز
درد و تکلیف 

دوسرے انسان کو تکلیف سے بچانا 

ساکھ کا نقصان

مشینوں اور چیزوں کے نقصانات 

وقت کا ضیاع 

ورکروں میں حوصلہ و جوش کی کمی

Requirement of Safety Management System??



؟

؟

؟

؟

Do we Really need Safety?

یا مقصد؟۔ زندگی اور موت تو ہللا کے ہاتھ میں ہے تو پھرسیفٹی کرنے کا ک

ا فائدہ؟۔ موت جس دن لکھی ہے اسی دن آنی ہے تو پھر سیفٹی کرنے کا کی

۔ کیا اسالم میں سیفٹی کا کوئی تصور ہے؟

؟۔ کیا کوئی کام انجام دینا اورسیفٹی کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں

۔ کیا سیفٹی کے ساتھ کام کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے؟

جھ ۔ کسی کام میں جان جانے کا خطرہ ہو اور پھر بھی کوئی شخص اس میں جان بو
کر احتیاط نہ کرے تو اس کی موت کیا کہالئے گی؟

ڑا اثاثہ ہے؟۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی موجودگی آپ کے گھروالوں کے لئے کتنا ب





Definitions

سیفٹی

کو سیفٹی کہتے ہیں۔( کنٹرول)حادثاتی نقصان سے بچائو 

(INCIDENT)واقعہ 
کام سےتعلق رکھنے واال وہ واقعہ جس کی وجہ سے کوئی

بیمار یا کسی کو چوٹ یا کسی کی موت واقع ہو گئی ہو

یا ہو سکتی ہو۔

(ACCIDENT)حادثہ 
ایسا واقعہ جس کی وجہ سے کوئی بیمار ہوا ہو یا چوٹ لگی

ہو یا  واقع یو گےئ یو،



Definitions

-SIGNIFICANT NEAR)سگنیفیکینٹ نئیرِمس 

MISS)

ا تو ایسا واقعہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو

ی کی نہیں لیکن تھوڑے سے مختلف حاالت میں کس

(MAJOR)موت واقع ہو سکتی تھی یا کوئی میجر 

حادثہ کوسکتا تھا۔ 

(NEAR-MISS)نئیرِمس

ا تو ایسا واقعہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو

ی کو نہیں لیکن تھوڑے سے مختلف حاالت میں کس

ی۔نقصان پہنچ سکتا تھا یا چوٹ لگ سکتی تھ





غیرمحفوظ غیرمحفوظ عملحادثہ

حاالت

نئیرِمس



ہوںموجودخطراتمیںجساپناناطریقہایساکاکامعمل یعنی محفوظغیر

ہوناموجودکاخطراتپرجگہکیکامیعنیحاالتمحفوظغیر

Reasons of Accident

حادثات کیوں ہوتے ہیں؟

غیرمحفوظ حاالت غیرمحفوظ عمل



Major Cause of Accident

فیصد حادثات غیرمحفوظ عمل کی وجہ سے 96
رونما ہوتے ہیں

5%

95%

5
%

Unsafe 

Conditions

4%

96%

Unsafe 

Acts



 X

Difference between Safe and Unsafe Working

*



Accident Triangle

۔حادثہسنگین

۔حادثہمہلک

۔حادثہبڑا

۔خطرات

اورحادثاتمعمولی

۔حادثاتممکنہ



Iceberg Analogy

Fatal, LWI

MTC, RWDC

Near miss

Unsafe act & 
conditions

۔حادثہمہلک
حادثہسنگین

حادثہبڑا

حادثاتممکنہ

عملمحفوظغیر

۔حالتاور



Swiss Cheese Model

EXAMPLE - TEXAS

Hazards

Senior Management

Local Supervision

Culture

Individual Behavior

Safety Defenses

ERROR

INCIDENT
When there are gaps in the barriers, they may line up resulting in an incident

Inadequate leadership
Confused responsibilities
Ineffective systems, 
Poor project management
Advisors not consulted

No control of contractors
No site supervision or control
No control of the work areas

Endeavoring to help customer
Working beyond scope of work

Working outside scope of work
Starting work without authority

Poor OHS discipline and application of controls
Training, permit to work, risk assessment

اسبابسےبہت۔حادثہایک



Accident / High Impact



LIFE SAVING RULES





LSR 



TRIC – TOOL BOX TALK RISK IDENTIFICATION CARD







7 STEPS OF ELECTRICAL SAFETY 
THAT SAVE LIVES





Hierarchy of Control

۔خاتمہ

متبادل

کنٹرولانجینئرنگ

۔کنٹرولانتظامی

سازوسامانحفاظتیذاتی



PPE, SPE / T&P



PPE- Personal Protective Equipment 

(PPE / SPE)حفاظتی سامان 



ہیلمٹسیفٹی

:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

سرجبہےضروریپہنناہیلمٹسیفٹیکووالےکرنےکام

ہوموجودخطرہکاشاکالیکٹریکلیالگنےکچھپر

سر

احتیاط

پہننےاوررکھیںنہساتھکےچیزنوکیلییادارخارکواس

کریںٹائٹضروراسٹرپچنبعدکے

EN -397اسٹینڈرڈ

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

پہلےسےاستعمالہر

PPE- Personal Protective Equipment 



SAFETY HELMET 



PPE- Personal Protective Equipment 

ہےیہوتسالپانچمدتزیادہسےزیادہکیہیلمٹسیفٹی

ہےہوتیموجودمارکنگکیمہینےاورسالپرہیلمٹ



ISO 7211 – Fabric 
ISO 3801 – Fiber composition
ISO 1833 – Color Fastness Test

:ایریاحفاظتی

اسٹینڈرڈ

جسمپورا

حفاظتسےاساورخطرات

ہوتابناسےکاٹنیہکہکیوںہےضروریپہننایونیفارمکوسٹاففیلڈ

اوراگچپکےنہیںسےلکھاکیآپمیںصورتکیجلنےکہجوہے

کےنقصاناضافیکسیبغیرگاہوجائےالگسےآرام

احتیاط

۔نہیںتوہواپھٹاسےکہیںکہلیںکرمعائنہپہلےسےاستعمال

ہیںجاتےےئدییونیفارمدومیںسالکوورکر

PPE- Personal Protective Equipment 

:یونیفارم 



EN 345 / ISO20345

نی چیز سیفٹی شوز پہننا ضروری ہے  تاکہ پیر  کوئی وز

لگنے کے نقصان سے بچ سکے

اسٹینڈرڈ عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

ہیںنتوہواپھٹاسےکہیںشوزہککرلیںمعائنہپہلےسےاستعمال

پیر:اایریحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

PPE- Personal Protective Equipment 

:سیفٹی شوز 



SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



ASTM D 120

ہاتھ:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

دورانےککامپرالئنپاورگلوزربڑدٹانسولیالیکٹریکل

سےغلطییاےکرنریٹرنوہتاکہہےجاتےکیےاستعمال

محفوظسےلگنےکرنٹمیںصورتکیہونےآنپاور

یںرکھ

احتیاط

میںگھررکھیںنہساتھکےچیزنوکیلییاخاردارکواس

بعدکےکرنےاستعمال۔رکھیںمحفوظسےپانیاوردھوپ

نہچرپنککہکریںچیکپہلےسےپہننےاورکریںخشک

ہو

اسٹینڈرڈ

SPE- Special Protective Equipment 

:ربڑ گلوز 



اقسامکیدستانوںربڑ

عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

کہیںکہیںکرچیکاورلیںکرٹائٹاسےکربھرہوامیںگلوزربڑپہلےسےاستعمال

.نہیںتوپنکچر

اورہےجاتاکیاپاسکرنٹکردہمعینلئےکےوقتمقررہکربھرپانیمیںدستانوںکےربڑ

ہےجاتیکیچیکیجلیکمیںداستانوں

پہلےسےاستعمالہر

پہلےسےاستعمال

بعدماہچھہر

0 کالس

2 کالس

650 Volts

17000 Volts

SPE- Special Protective Equipment 



STANDARD  EN 388, EN 420 اسٹینڈرڈ

عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

نہیںتوہوئےپھٹےسےکہیںدستانےکےچمڑےکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

دستانےکےربڑموجودمیںہاتھ :ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

تاکہہےضروریپہننادستانہکاچمڑےکووالےکرنےکام

رہےمحفوظسےہونےپنکچردستانہکاربڑ

احتیاط

ےسوغیرہکیمیکلاورسےچیزوںخاردارنوکیلیکواس

رکھیںدور

SPE- Special Protective Equipment 

( :چمڑے کے دستانے)ربڑ کے دستانوں کا پروٹیکٹر 



EN - 388

:گلوزورکنگ

ہاتھتککالئیوں:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

میںکاموںالیکٹریکلنانگلوزورکنگزیراستعمالکےکارکن

قصاننکےخراشاوررگڑ،کٹوکہاتھوںوزگلیہیںہوتےہاستعمال

ے ہیں۔بچاتسے

عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

پہلےسےاستعمالہر

نہیںتوہوئےپھٹےسےکہیںدستانےکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

اسٹینڈرڈ

SPE- Special Protective Equipment 



EN 166 اسٹینڈرڈ

چہرہ:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

میںورتصکیفلیشالیکٹرکتاکہہےضروریپہنناشیلڈفیس

سکےجابچاسےنقصانکےذراتہوئےاڑتےاورچنگاری

احتیاط

۔چائیںبسےلگنےنشاناتاورکیمکل، گندگیکوشیلڈ

لیںکرتبدیلمیںصورتکیہونےدھندال

SPE- Special Protective Equipment 

:فیس شیلڈ 



ASTM D7017

اسٹینڈرڈ

جسمپورا:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

ارشبتاکہچاہیےپہنیبرساتیدورانکےکاممیںبارش

سکےجارہامحفوظسے

احتیاط

۔کریںالاستعممیںبارشصرفاوررکھیںنہساتھکےچیزنوکیلیکواس

لیںکرتبدیلمیںصورتکیہونےہواپھٹا

SPE- Special Protective Equipment 

( :رین کوٹ)برساتی 



EN 345 / ISO20345 اسٹینڈرڈ

پیرایریاحفاظتی:

حفاظتسےاساورخطرات

بارشکوپیرتاکہچاہیےپہننےبوٹگموقتکرتےکامدورانکےبارش

سکےجارکھامحفوظسےکیچڑاور

احتیاط

۔ںکریاستعمالمیںبارشصرفاوربچائیںسےچیزنوکیلیکواس

.لیںکرچیکسولکااسپہلےسےپہننے

SPE- Special Protective Equipment 

:گم بوٹ 



EN 361 - 2002

ہارنیسباڈیفل

بچاؤسےگرنے:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

سسٹمپروٹیکشنفال

ہےریضروپہنناکواسہےبچاتاسےگرنےسےاونچائیہارنیسباڈیفل

ہاںججگہایسییاہوجارہاکیاکامپراونچائیزیادہسےاسیافٹچھجب

 .ہوضرورتکیسہارےمیںکام

عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

بارایکمیںہفتے،پہلےسےاستعمال

نہیںتوہواکٹایاپھٹاسےکہیںلیںکرمعائنہکابیلٹپہلےسےکرنےشروعکام

Sindh OSH Act 2017

اسٹینڈرڈ

SPE- Special Protective Equipment 



IEC 61230 اسٹینڈرڈ

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 

عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

ہیںنتوخرابسےکہیںلیڈزگراؤنڈنگکہلیںکرچیکپہلےسےکرنےشروعکام

حفاظتسےاساورخطرات

ٹکشارٹاینڈگراؤنڈبعدکےکرنےبندکوالئن

سےیغلطیاکرنٹریٹرنتاکہچاہیےکرنیاستعمال

سےلگنےکرنٹمیںصورتکیہونےاونپاور

رہیںمحفوظ

احتیاط

الئناسےپھراورکریںگراؤنڈپہلےہوئےکرتےاستعمال

کرےعمنقطسےالئنپہلےتکوقتاتارتےاورلگائیںپر

ہٹائیںکوگراؤنڈپھراور

:گرائونڈ اینڈ شارٹ 

الیکٹریکل شاک سے بچائو:ایریاحفاظتی



SPE- Special Protective Equipment/ T&P 

LT – Short & Ground



ISO 11612 - 2015

سامانحفاظتیکابچاؤسےفلیشارک

اسٹینڈرڈ

ہڈفلیشاینٹی

گردناورچہرہایریاحفاظتی:

حفاظتسےاساورخطرات

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

کیسجفلیشالیکٹرککوگردناورچہرےہڈفلیشاینٹی

کامالئیوہراستعمالکااسہےبچاتاسےجلنےسےوجہ

ہےہےجاتاکیاپر

نہیںتوہوئےپھٹےسےکہیںکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



سامانحفاظتیکابچاؤسےفلیشارک

اسٹینڈرڈ

 :ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

سوٹفلیشارک

بدنپورا

دیگراورجلنےمیںصورتکیفلیشارکسوٹفلیشارک

ہےبچاتاسےاثرات

کےگریٹنمختلفسےحسابکےسٹینڈرڈاےپیایفاین

ہیںجاتےکیےاستعمالسوٹ

نہیںتوہوئےپھٹےسےکہیںکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

IEC 61482

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



سامانحفاظتیکابچاؤسےفلیشارک

اسٹینڈرڈ

:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

شرٹفلیشارک

حصہاوپریکابدن

ورتصکیفلیشارککوحصےاوپریکےبدنشرٹارک

ہےبچاتاسےجلنےمیں

IEC 61482نہیںتوہوئےپھٹےسےکہیںکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



ANSI Z87.1 اسٹینڈرڈ

ویلڈنگآرکگوگلزسیفٹی

آنکھ:اایریحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

تاکہںہیجاتےپہنےگوگلسیفٹیدورانکےویلڈنگ

سکےجابچاسےاثراتپرآنکھ

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

پٹییکگوگلکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

نہیںیاہیںاستعمالقابلاشیاءباقیاوراسکرینکیچشمے

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



ANSI Z87.1 & Z49.1 اسٹینڈرڈ

ویلڈنگگیسگوگلزسیفٹی

آنکھ:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

تاکہںہیجاتےپہنےگوگلسیفٹیدورانکےویلڈنگ

سکےجابچاسےاثراتپرآنکھ

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

پٹییکگوگلکہلیںکرمعائنہپہلےسےکرنےشروعکام

نہیںیاہیںاستعمالقابلاشیاءباقیاوراسکرینکیچشمے

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



جیکٹسیونگالئف

بچاؤسےڈوبنے:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

کیادورانکےسفرپرکشتیاستعمالکاجیکٹسیونگالئف

سکےجابچاسےڈوبنےتاکہہےجاتا

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

ہونہچرپنکسےکہیںکہلیںکرمعائنہپہلےسےاستعمال

ISO 12402ہوہواپھٹایاہواکٹاہینہہو اسٹینڈرڈ

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



بوائےالئف

بچاؤسےڈوبنے:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

کوالےوڈوبنےکہتاہےہوتاموجودمیںکشتیبوائےالئف

سکےجاالیاتککشتیسےسہارےکےاس

معیاراورکارطریقہکاٹیسٹنگ

ہونہچرپنکسےکہیںکہلیںکرمعائنہپہلےسےاستعمال
BS EN 14144:2003اسٹینڈرڈ

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



COVID – 19 (FACE MASK, SANITIZER, TEMPERATURE GUN)

SPE- Special Protective Equipment/ T&P 



Complaint Handling with Safety 



TOOLSTOOLS & EQUIPMENT



IEC 61243 اسٹینڈرڈ
عیارٹیسٹنگ کا طریقہ کار اور م

نہیںیاہےہارکرکامٹھیکٹیسٹالئنکہلیںکرچیکمیںساکتپہلےسےنکلنےپرکام

تصدیقکیموجودگیغیرکیکرنٹ:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

سپالئیسےٹیسٹرالئنالئیوپہلےسےکرنےکامپرالئن

کرلیںتصدیقکیموجودگیغیرکی

کرلیںٹیسٹپہلےسےاستعمال

کریںتصدیقکیموجودگیغیرکیسپالئی

کرناٹیسٹبعدکےاستعمال

کریںاقدامذیلمندرجہپرجگہکیکام

Tools 

یو الئن ٹیسٹرالئ



لیمپٹیسٹ

چیکبیشیکمیکیکرنٹاورموجودگیکیسپالئی

ہےہوتااستعماللئےکےکرنے

Tools 

۔ہیںسکتےہواستعمالکسپیچکےاقساممختلف

ہےہوتااستعماللئےکےکرنےڈھیال یاٹائٹکوپیجیہ

Screw Driver Set



کاٹنےاورچھیلنے،پکڑنےسےمضبوطیکوتاراقساممختلفکیپالس

ہیںیہوتاستعمالمیںکاموںکے

 IEC 60900اسٹینڈرڈ

Plier

Tools 



Spanner

DIN 3120, ISO 1174 اسٹینڈرڈ

ام میں مختلف سائز کے نٹ اور بول ٹائٹ کرنے یا کھولنے کے ک
استعمال ہوتے ہیں

Tools 



Pipe Adjustable wrench

لئےکےکرنےٹائٹیاجوڑنےباہمکوپائپ

ہےہوتااستعمال

Tools 

Blade Cutter 

ہےہوتااستعماللئےکےکاٹنےکوچیزوں



Ratchet 6” , 8”

میںکامکےکسنےاورپکڑنےسےمضبوطیکوکیبلیاتار

ہےہوتااستعمال

Tools 

Wire Grip (Come Along)

اورپکڑنےسےمضبوطیکوکیبلسیبیاے

ہےہوتااستعمالمیںکامکےکھینچنے



Hacksaw Frame with Blade size 12"

یےلکےکٹنگکیاقساممختلف

ہےہوتااستعمال

Tools 

Files

ہےآتاکامکےنےِگھسکوچیزوں



Fuse Puller

ہیںےہوتاستعماللئےکےنکالنےفیوزپلرفیوز

Tools 

Emergency Light 

جہاںہےجاتاکیاوقتاساستعمالکاالئٹایمرجنسی

میںکرنےکامجوہونہیاہوکماتنیمقدارکیروشنی

بنےباعثکارکاوٹ



Pickaxe

مختلفکےریتیاورکھدائی

ہیںہوتےاستعمالمیںکاموں

Tools 

Shovel

Measuring tape (50 ft)

ہےہوتیاستعماللئےکےپیمائشیاناپنے



Crimping Machine Hand operated

DIN 48083 اسٹینڈرڈ

ہےہوتالاستعمالئےکےکرنےپنجلگٹولکریمپنگ

Tools 



Drill Machine

ےہہوتیاستعماللیےکےکرنےسوراخمشینڈرل

Tools 

Manila Rope 3 Strands 1'' Diameter

راوپسےنیچےکرباندھذریعہکےاسکوسامان

ہےجاتاجایالے



Grinder Cutter

کامےکرگڑنےیالشاپاورکاٹنےکووغیرہبریکیٹ

وریضرلیےکےاستعمالکےاسہےہوتااستعمالمیں

ہوموجودگارڈآگےکےڈسککیاسکہہے

Tools 

Battery operated wood cutter

کوشاخوںکیدرختموجودقریبکےاسیاپرالئنپاور

ہےہوتااستعماللئےکےکاٹنے



Insulated Tool Kit – 1000 Volts  - IEC 60900

یکٹریکلالیافلیشاستعمالکاٹولآنسولیٹیڈ

ہےدیتاکرکمکوخطرےکےشاک

Tools Tools 

IEC 60900 اسٹینڈرڈ



Tools Tools 

Drop Tool Kit



Tools Tools 

Finger Saver Holster



EQUIPMENT 

Cable Locator

IEC 61010



EQUIPMENT 

Surge Generator

IEC 61000



EQUIPMENT 

Earth Tester

IEC 61010-1



MTL Mounted Tower 
Ladder

Aerial Working Platform (AWP)

Vehicles 



کونزسیفٹی

محفوظ بنانے کے لیےکوجگہکیکام:ایریاحفاظتی

حفاظتسےاساورخطرات

متعلقہغیرکوجگہکیکامیہہیںیہوتموجودمیںگاڑیکونزسیفٹی

پرونزکسیفٹیہیںیہوتاستعماللیےکےبنانےمحفوظسےداخلے

میںراتیامیںروشنیکمیاسےدورکہتاہےہوتیلگیپٹیچمکدار

یںآسکنظربآسانی

Safety Cones & Warning Tape





Q&A SESSION


