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സേ�ശം
കേ� നരിയമം അ�സരരി�റ് എ�ോ ൈവദ�ത �ോപന�ൾ�ം അനരിവോര�മോയ
ൈവദ�തരി �ര�ോനയ�ം �ര�ോനടപടരി�മ��ം കേരളോ ക്റേറ്റ് ഇലേറ്്രിസരിറ്രി
ക�ോർഡറ് ലരിമരിറ്ഡറ് ഇക�ോൾ ത�ോറോ�രിയരി��റ്. എ�ോവർ�ം �ര�രിതമോയരി
ൈവദ�തരി എ�രി�േ എ� ല��സോ�ോതറ്�ോര�രി� കവ�രി��
ഈ
സ�ദ�മ�രിനറ് െേ.എസറ്.ഇ.�രി ലരിമരിറ്ഡരിെന കേരള സർ�ോരരി� കവ�രി ഞോൻ
അഭരിന�രി��. െേ.എസറ്.ഇ.�രി ലരിമരിറ്ഡരിെല ജീവന�ോർ�ം െതോഴരിലോളരിേൾ�ം
അപേടരഹരിതമോ�ം �ര�രിതമോ�ം �വർ�രി��തരി�ം െപോ�ജന�ൾ�റ്
ൈവദ�തരി �ര� ഉറ�വ���തരി�ം ല��ം വ��തോണറ് �ര�ോനയ�ം
�ര�ോ നടപടരി�മ��ം.
െേ.എസറ്.ഇ.�രി ലരിമരിറ്ഡരിെൻറ �ര�ോ വരിഭോഗ�രിെൻറ ഊർ�സ�ലമോയ
ഇടെപട�േളരി�െട ൈവദ�തരി �ര��െട േോര��രിൽ ഗണ�മോയ �ണഫല�ൾ
ഉ�ോ�വോൻ അ�� േോല� സോധരി�രി��റ് എ�റ് ഞോൻ മന�രിലോ��.
�ര�ോനയ�ം �ര�ോ നടപടരി�മ��ം മരിേ� രീതരിയരിൽ സമയ��രിതമോയരി
ത�ോറോ�ോൻ �യ�രി� �ര�ോ വരിഭോഗ�രിെല എ�ോ ഉകദ�ോഗ�കര�ം ഞോൻ
ഈ അവസര�രിൽ �കത�േം അഭരിന�രി�� .
ജീവന�ോ�ം േരോർ െതോഴരിലോളരിേ�ം ഇനരി�തൽ �ര�ോ നടപടരി�മ�ൾ
പോലരി� മോ�ം കജോലരി െച�െമ�ം െേ.എസറ്.ഇ.�രി അപേടരഹരിതമോയ ഒ�
�ോപനമോയരി മോറരി ജീവന�ോ�െട�ം െതോഴരിലോളരിേ�െട�ം ��ം��രിെല ��രിരരി
എ�ം നരിലനരിൽ�ം എ�ം �ത�ോശരി�ോം.
സക�ഹം

എം.എം.മണി
ഓഫീസറ്: ആറോം നരില, അന�റ്-2
ഗവൺെമൻററ് െസ��റരികയറ്റ് , തരി�വന��രം-695 001
കഫോൺ-ഓഫീസറ് : 0471-2335866, 2333160 ഫോ�റ് : 0471 - 2327669
വസതരി : 0471-2334144, 0471-2334133 െമോൈ�ൽ : 9447695500
ഇ-െമയരിൽ : min.pwr@kerala.gov.in

N.S. PILLAI, IA & AS
Chairman & Managing Director

ഒ� ജീവൻ ന�െ��ക�ോൾ, ഒ� ��ം��രിൽ ഉ�ോ�� ന�ം
�വചനോതീതമോണറ്. എ�ോ �ര�ോ തത���ം, �മീേരണ��ം പോലരി�െേോ�റ്
കജോലരി െചക�� കമഖലയോണറ് ൈവദ�തരി കമഖല. കലോേ�ോേമോന�� സോക�തരിേ
വരിദ��െട വളർ� ൈവദ�തരി കമഖലയരി�ം ഏെറ �ക�റ്ം ഉ�ോ�രിയരി��റ്. സം�ോന
ൈവദ�തരി ക�ോർഡരിൽ �ൻ േോല�ളരിൽ �ര�ോ മോനദ��ൾ േർ�ശമോയരി
പോലരി��തരി�� ���ൾ �ലം ഒ�നവധരി ൈവദ�തരി അപേട�ൾ ഉ�ോയരി��റ്.
എ�ോൽ സമീപ േോല�റ് ന�െട �ര�ോ വരിഭോഗ�രിെ� നരിസറ്�ലമോയ
�വർ�ന�രിെ� ഭോഗമോയരി അപേട�ൾ �റ�വോൻ ന��റ് േഴരി�. �ത�മോയ
ഒ� കസഫറ്റ്രി കപോളരിസരി�െട�ം കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയറരിെ��ം സോ�രി��ം കേരള
ക്റേറ്റ് ഇലേറ്്രിസരിറ്രി ക�ോർഡറ് ലരിമരിറ്ഡരിൽ ഉ�ോയരിരരി�� എ�തരിൽ സംശയമരി�.
ഇക�ോൾ ന�െട കസഫറ്റ്രി വരിഭോഗ�രിെ� അ�ോ� പരരി�മെ� �ടർ�റ്
�വ��മോയ ഒ� കസഫറ്റ്രി കപോളരിസരി�ം, കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയ�ം ത�ോറോ�ോൻ
ന��റ് സോധരി� എ�തരിൽ എനരി�റ് അതരിയോയ സക�ോഷം ഉ�റ്.
ൈവദ�തരി കമഖലയരിൽ കജോലരി െച�� ഓഫീസർമോർ �തൽ ഇലേറ്്രിസരിറ്രി
വർ�ർ വെര�� എ�ോവർ�ം ഒ�കപോെല മന�രിലോേ�� രീതരിയരിലോണറ് ഇവ
ത�ോറോ�രിയരി��തറ് എ�തറ് എ��റ് പറകയ� ഒ� േോര�മോണറ്. വ�ം നോ�േളരിൽ
ൈവദ�തരി കമഖലയരിെല �ര�ോ മോനദ���െട�ം �മീേരണ��െട�ം ഒ�
ആധരിേോരരിേ ��മോയരി ഈ കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയർ മോ�ം എ�തരിൽ തർ�മരി�.
ഈ കസഫറ്റ്രി കപോളരിസരി�ം കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയ�ം പോലരി�റ് ന�െട ജീവന�ോർ കജോലരി
െച�ോൽ കേരള ക്റേറ്റ് ഇലേറ്്രിസരിറ്രി ക�ോർഡറ് ലരിമരിറ്ഡറ് ൈവദ�തരി അപേട�ളരിൽ
നരി�റ് �ർണമോ�ം ��മോ�െമ�തരിൽ എനരി�റ് യോെതോ� സംശയ�മരി�.
ഈ സ�ദ�മ�രിനറ് കന�ത�ം നൽേരിയ ചീഫറ് കസഫറ്റ്രി േ�ീഷണകറ�ം
ഇതരിെ� ഫലവ�ോയ �ർ�ീേരണ�രിനോയരി അകഹോരോ�ം �യ�രി� എ�ോ
ഉകദ�ോഗ�കര�ം �ദയ�രിെ� ഭോഷയരിൽ എെ� അഭരിന�ന�ൾ അറരിയരി��.
ഈ കസഫറ്റ്രി കപോളരിസരി�ം, കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയ�ം ൈവദ�തരി ഉ�ോദന-�സരണവരിതരണ കമഖലേളരിൽ എ�ോം �ത�മോയരി നട�ോ��തരിനോവശ�മോയ നരിർക�ശ��ം
അഭരി�ോയ��ം യഥോസമയം നൽേരി �ര�ോ മോനദ���െട പോലന�രിൽ
വരി�വീ�െയോ�ം ഇ� എ�റ് ഉറ�ോ��തരി�� �വർ�നം �ടരി ഏെറ്��റ്
നട�ണം എ�റ് അഭ�ർ�രി��. ��ോയ ഒ� �വർ�ന�രിൽ �ടരി കേരള ക്റേറ്റ്
ഇലേറ്്രിസരിറ്രി ക�ോർഡറ് ലരിമരിറ്ഡരിെന �ര�ോ മോനദ���െട േോര��രിൽ ഒ�
മോ�േോ �ോപനമോ�ോൻ ന��റ് �യ�രി�ോം.
ക�ഹോദര�കളോെട,

എൻ. എസ്. പി�, ഐ. എ & എ. എസ്.
KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LTD.
CIN : U40100KL2011SGC027424
Registered Ofﬁce: Vydyuthi Bhavanam, Pattom, Thiruvananthapuram-695004
Ph:+91 471 2442125, Mob: 9446008002, Fax: +91 471 2441328
E-mail: cmdkseb@kseb.in

VENUGOPAL.N
Director
(Corporate Planning, Generation Electrical, SCM & Safety)

നരിയമ��ം, മോനദ���ം പോലരി�റ് അ��ം ചരി�കയോ�ം �ടരി �വർ�രി�ോൽ
മോ�കമ ഏെതോ� കജോലരി�ം അപേട രഹരിതമോയരി �ർ�ീേരരി�ോനോ�േ��.
ഇ�െന �ര�രിതമോയരി കജോലരി െച��തരിനറ് �വ��മോയ നടപടരി�മ��ം
മോർ� നരിർക�ശ��ം അത�ോവശ�മോണറ്. ഇ�മോയരി ��െ��റ് ഇ��യരിെല എ�ോ
ൈവദ�തരി ��രിലരിറ്രിേ�ം �ര�ോനയ�ം �ര�രിതമോയരി കജോലരി െച�ോ��
നടപടരി�മ��ം �പെ��ക��തോെണ�റ് െസൻ്ൽ ഇലേറ്്രിസരിറ്രി അകതോറരിറ്രി
�െട െറ�കലഷ���റ്. ഇത�സരരി�റ് െേ.എസറ്.ഇ.�രി. ലരിമരിറ്ഡരിൽ ഇതോദ�മോയരി
നരിരവധരി ഉകദ�ോഗ��െട പരരി�മ�രി�െട ഈ കസഫറ്റ്രി കപോളരിസരി�ം കസഫറ്റ്രി
െ�ോസീജരിയ�ം ത�ോറോ�രിയരിരരി��. ഇതറ് ഏെറ അഭരിമോനേരമോയ കന�മോണറ്.
ൈവദ�തരി സം��മോയ ഓകരോ കജോലരി െച�ക�ോ�ം ൈേെ�ോക��
�ര�ോ നടപടരിേെള�ോം തെ� ഇ�മോയരി ��െ�� ജീവന�ോർെ��ോം
മന�രിലോേ�� വരിധ�രിൽ വളെര ലളരിതമോയരി കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയറരിൽ
ഉൾെ�ോ�രി�രിരരി��. അതരിനോൽ കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയർ വോയരി�റ് മന�രിലോ�രി
കജോലരി െച��തരി�െട ആ കജോലരി�മോയരി ��െ�� �ര�ോ നടപടരിേെള�റരി�റ്
ജീവന�ോർ�� അ�ത�ം അവ��ത�ം മോ�േ�ം അപേട രഹരിതമോയ
�ർ�ീേരണം സോധ�മോ�േ�ം െച�ം.
െേ.എസറ്.ഇ.�രി. ലരിമരിറ്ഡരിെ�
ചരരി��രിൽ �ര��െട േോര��രിൽ
നോഴരിേ��ോയരി മോ�� ഈ കസഫറ്റ്രി കപോളരിസരി�ം
കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയ�ം
മോ�േോപരമോയ രീതരിയരിൽ ത�ോറോ�വോൻ കസഫറ്റ്രി േ�ീഷണ�െട കന�ത��രിൽ
�യതറ്നരി� എ�ോ ഉകദ�ോഗ�കര�ം ഈ അവസര�രിൽ അഭരിന�നം
അറരിയരി�െേോ��. വ�ം നോ�േളരിൽ ഈ കസഫറ്റ്രി െ�ോസീജരിയറരിെല �ര�ോ
നരിർക�ശ�ൾ എ�ോം പോലരി� മോ�ം കജോലരിെച�േ വഴരി െേ.എസറ്.ഇ.�രി.
ലരിമരിറ്ഡരിെന ‘ZERO ACCIDENT’ എ� ല���രിെല�രി�ോൻ കവ�രി ന�െ�ോ�രി�റ്
�വർ�രി�ോം.

എൻ. േവ�േഗാപാൽ

KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LTD.
Incorporated under the Companies Act, 1956 CIN : U40100KL2011SGC027424
Vydyuthi Bhavanam, Pattom, Thiruvananthapuram-695004
Phone:(O) +91 471 2514484, Mob: 9446008009 E-mail: dscmcp@kseb.in

ആ�ഖം
2011-ൽ െസൻ്ൽ ഇലേറ്്രിസരിറ്രി അകതോറരിറ്രി �റെ��വരി� CEA (Safety
requirements for Construction, Operation and maintenance of Electrical Plants
and Electrical Lines) Regulation 2011 Sub Regulation(4) അ�സരരി�റ് ഇ��യരിെല
എ�ോ ൈവദ�തരി ��രിലരിറ്രിേ�ം �ര�ോ നയ�ം �ര�രിതമോയരി കജോലരി െച�ോ��
നടപടരി�മ��ം �പെ��ക��തോണറ്. KSEBL-െല ആയരിര�രി� �േളരിൽ
ഉകദ�ോഗ��െട ൈേേളരി�െടയോണറ് ന�െട ഈ �ര�ോ നയ�ം �ര�ോ
നടപടരി�മ��ം നോം �പെ���രിയെത�റ് അഭരിമോന�ര�രം അറരിയരി�െ�. ഈ
ചരരി� ദൗത��രിൽ പ�ോളരിേളോയ എ�ോവകര�ം അഭരിന�രി��.
�ര�ോ വരിഭോഗ�രിെ� സം�ോനതല േ�റ്രി 23.03.2018ൽ �ടരിയോണറ് ഇവ
ത�ോറോ�ോൻ തീ�മോനരി�തറ്. വരിതരണ കമഖലയരിെല വർ�േെള നോലറ് ഭോഗ�ളോ�രി
നോ� കമഖലേൾ�ോയരി േരടറ് �ര�ോ നടപടരി�മ�ൾ ത�ോറോ�ോനോയരി നൽേരി.
ഓകരോ വർ�േെള തരം തരിരരി�റ് അതോതറ് ഡരിവരിഷൻ തല കസഫറ്റ്രി േ�റ്രിേൾ�റ്
നൽേരി. ഡരിവരിഷൻ തല കസഫറ്റ്രി േ�റ്രിേൾ േരടറ് �ര�ോ നടപടരി�മ�ൾ
ത�ോറോ�രി. �ടർ�റ് കമഖലോ തല�രിൽ ക�ോഡീേരരി�. സമോനമോയരി �സരണ
കമഖല�കടതറ് ര�റ് കമഖലേളരിലോ�ം ത�ോറോ�രി.
ഇവെയ സം�ോന തല�രിൽ �നർവോയന നട�രി ക�ോർഡരി� സമർ�രി�.
ക�ോർഡറ് നരിർക�ശോ�സരണം വരിദ� സമരിതരി വരിശദമോയരി പരരികശോധരി�റ്
അ�രിമമോ�രി. �ടർ�റ് വീ�ം ക�ോർഡറ് നരിർക�ശോ�സരണം മെറ്ോ� സമരിതരി ��
പരരികശോധന നട�രി സമർ�രി�തറ് ക�ോർഡറ് അംഗീേരരി�.
എ�ോ �ര�ോ ഉപേരണ��മട�രിയ കസഫറ്റ്രി േരിറ്റ് എ�ോ ൈലൻമോൻമോർ�ം
നൽേരി�ം വോഹന�രിൽ െമോൈ�ൽ കസഫറ്റ്രി േരിറ്റ് ത�ോറോ�രി�ം എ�ോയരിട�ം
മതരിയോയ �ര�ോ ഉപേരണ�ൾ ലഭ�മോ�രി. ൈലൻ ്റേോഫരിനറ് ��രി��
വരി�മ�റരി ഒ��രി�ം ആ�നരിേ �ര�ോ മോർ�മോയ ഇേ� െപോ�ൻഷ�ൽ ക�ോ�രിംഗറ്
എർ�രിംഗറ് അട�ം വരിവരിധ വരിഷയ�ളരിൽ പരരിശീലനം നൽേരി�ം ഒ� �തരിയ �ര�ോ
സംസറ്�ോരം ഇതരികനോടേം �പെ���ോനോയരി��റ്.
�ര�ോ നയ�ം �ര�രിതമോയരി കജോലരി െച�ോ�� നടപടരി�മ��ം
നരി�ൾ�റ് സമർ�രി��. ൈവദ�തരി ഉപകയോഗരി��വർക�ോ െപോ�ജന�ൾക�ോ
ൈലനരിൽ കജോലരി െച��വർക�ോ അപേടം ഉ�ോേോ�തോയ ഒ� �ലരരി ഞോൻ
സ��ം േോ��.
ന�ൾ ഇതരികനോടേം െനക�റ്രിയ �ര�ോ സക�ശം ഒോർ�രി�രി� െേോ�റ്
സഹേരരി� ഏവകരോ�ം ന�രി അറരിയരി��.
“ഈ ��രിരരി മോയോതരിരരി�െ�”
പ�ം
08.04.2019

ആർ. ��

ചീഫറ് കസഫറ്റ്രി േ�ീഷണർ

ൈവദ�തരിഭവനം, പ�ം, തരി�വന��രം
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SAFETY POLICY
Kerala State Electricity Board Limited is undertaking Generation, Transmission and Distribution of
electricity all over Kerala. KSEB Ltd shall strive for excellence in safety and to become a global leader in
best practices in safety and is committed to:
• Ensure zero accident to its employees, contractors and general public.
• Prevention of injury and ill health at the workplace for employees and contractors.
• Prevention of accidents from its installations and ensuring safe usage of electricity by general public.
• Continual improvement of overall health, safety and environmental performance.
Every individual working for and on behalf of KSEB Ltd shares the responsibility towards achieving
these commitments. KSEB Ltd shall meet its commitments through the following:
• Safety Management System: A safety management system, based on the requirements of the
prevailing CEA Safety Regulations, relevant standards including IS 5216 and OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management System and other applicable regulations will be implemented
and maintained. It shall be ensured that operations will be conducted as per the applicable legal
requirements and other requirements to which KSEB Ltd has committed.
• Public Safety: KSEB Ltd will provide the general public with awareness on potential risks associated
with its operations. KSEB Ltd will ensure that all the installations meet the relevant standards for safe
usage of electricity.
• Standardization: KSEB Ltd is committed to
• Comply mandatory safety standards specified by Central Electricity Authority and other statutory
bodies.
• Establish, monitor and communicate to employees, realistic and measurable goals for improving
safety standards.
• Formulate, update and implement standard safe work procedure based on relevant standards
• Investigation and analysis: Incident & accident investigation and analysis shall be conducted to
avoid the recurrence of similar nature. Input from the grass root levels of the organization shall be
encouraged to improve the effectiveness of the safety management system.
• Risk Assessment: KSEB Ltd will identify hazards related to supply and usage of electricity and
minimize risks that could cause injury, ill health or significant environmental impacts. It is the duty of
each employee to report immediately to their Supervisor any hazardous condition, injury, ill health or
accident related to the workplace.
• .Employee and Contract Worker Training: KSEB Ltd shall provide appropriate training, adequate
tools, safety gadgets and support to complete their tasks safely and to follow safe work practices to
protect themselves, their fellow workers, the general public and environment.
• Safety Audit: KSEB Ltd shall enforce a system of safety audit to ensure compliance of safety practices.
• Contractor Engagement: KSEB Ltd shall ensure that all its contractors meet all qualifying criteria as
per CEA Regulations and be competent to complete the work assigned to them safely. KSEB Ltd shall
make all the Contractors aware of their responsibilities related to the safety management system.
• Employee Performance Appraisal: Adherence to safety practices and safe work procedures shall
be considered as one of the criteria in the performance appraisal report of employees
• Occupational Health of Employees: Occupational health of employees shall be given top priority
and periodic health checkup of employees shall be conducted.
Sd/CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
Kerala State Electricity Board Limited
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ഭാഗം 2.1 സബ്സ്റ്റേഷനിലെ പ്രവൃത്ികൾ

2.1.1. സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഓപ്പറ്േറ്റർമാർ പാെിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
നടപടികൾ

1. സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക
a) എച്സ്.റ്തി റ്�ോ അതതിന്റെ മുകളതിറ്�ോ ഉള്ള റ്വോൾട്ടതകളതിൽ ഉള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ
b) എൽ.റ്തി റ്വോൾട്ടതകളതിൽ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ
c) കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ്
d) ബ്ോറ്റതി
2. ന്പർമതിറ്സ് നൽകൽ
a) EHT ഫീഡർ & ഫീഡർ റ്ബ്
b) ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്
c) കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ്
d) ഇ. എച്സ്. റ്തി ബ്സ്സ്, ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ, ബ്സ്സ് കപ്ലർ
ഐന്സോറ്�റ്ർ, ബ്സ്സ് ടൈ റ്രേക്കർ, ബ്സ്സ് സതി. റ്തി, ബ്സ്സ് പതി. റ്തി
e) എച്സ്. റ്തി. പോനൽ
f) എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോനൽ, ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടസ്
g) ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് & ഡതി.സതി. ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടസ്
h) ബ്ോറ്റതി ചോർജർ
i) ബ്ോറ്റതി

ഭാഗം 2.1.2 അറ്റകുറ്റപണികൾ ലെയ്യുന്നതിൽ/ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റി
പുതിയവ സ്ാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ിറ്കേണ്ട സുരക്ാ മുൻകരുതലുകൾ
1. എർത്സ് വ�ർ
2. ബ്സ്സ്, ഇൻസുറ്�റ്ർ
3. ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ
4. ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, കപ്ോസതിറ്ർ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, ബ്സ്സ് പതി.റ്തി.
5. കറണ്സ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, നയൂട്ൽ സതി.റ്തി
6. സർകയൂട്ടസ് റ്രേക്കർ
7. കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്ർ
8. ഐന്സോറ്�റ്ർ
9. പവർ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
10. കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ്
11. ജിംബ്ർ കണക്ഷനുകൾ, റ്രേോപ്പുകൾ

23
25
25
25
26
26
26
27
27
29
31
33
37
44
45
47
48
51
52
54
56
59
61
64
67
70
73
75
78

12. എർത്സ് കണക്ഷൻ
13. റ്വവസ് ട്ോപ്സ്
14. കൺറ്ട്ോളിം റതിറ്�യിം പോനലുകൾ
15. ഒ.എൽ.റ്തി.സതി./ ആർ.റ്തി.സതി.സതി. പോനൽ
16. ബ്ോറ്റതി
17. ബ്ോറ്റതി ചോർജർ
18. ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
19. എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
20. എച്സ്.റ്തി. പോനലുകൾ, റ്കബ്തിൾ എൻഡസ് പുതുക്കൽ , സസ്ടട്റ്സ് റ്ജോ�തിറെസ്
ന്കോടുക്കൽ
21. ആകസ്സതി�റതി സടപ്ല സതിറേിം
22. ട�റ്റുകൾ, ഫോനുകൾ, മറ്സ് ഉപകരണങ്ങൾ
23. ഡതി.സതി. ട�റ്റുകൾ
24. പവർ റ്കബ്തിളകൾ
25. കൺറ്ട്ോൾ റ്കബ്തിളകൾ
26. 11 ന്ക.വതി. എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്, ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ, ജിംബ്ർ കണക്ഷൻ,
സസ്ട്കസ്ച്ർ
27. സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിൽ പുതതി� എർത്സ് മോറ്സ് സ്ോപതിക്കൽ.
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83
85
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89
91
93
94
96
102
105
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112
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ഭാഗം 2.2 പുതിയ ട്ാൻസസ്മിഷൻ ലെനുകളുലട നിർമ്ാണം

117

1. സർറ്വേ�തിിംഗസ്
2. എർത്തിിംഗസ്
3. റേബ്സ് ന്സറ്തിിംഗസ്
4. ൈവർ ഇറക്ഷൻ
5. ട�ൻ സസ്ട്തിിംഗതിിംഗസ്

118
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124
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ഭാഗം 2.3 ലെനുകളുലട റ്േഷി വർദ്ിപ്പികേൽ

129

ട�നുകളന്ൈ റ്വോൾട്ടത/ട�നുകളന്ൈ കററെസ് റ്േഷതി ഉ�ർത്ൽ

130

ഭാഗം 2.4 ലെനുകളുലട പരിപാെനം

133

1. പ്രതിവറെീവസ് ന്മ�തിറെനൻസസ്
a) ൈവർ ഇൻസസ്ന്പക്ഷൻ/ട�ൻ പറ്ട്ോളതിിംഗസ്
b) ടററ്സ് ഓഫസ് റ്വ കസ്ളതി�റതിങ്ങസ്
c) ന്പ�തിറെതിിംഗസ്
d) സസസ്ന്പൻഷൻ ന്�ോറ്ക്കഷനതിന്� ഡതിസ്സ് മോറ്ൽ
e) ന്ൈൻഷൻ ന്�ോറ്ക്കഷനതിന്� ഡതിസ്സ് മോറ്ൽ
2. റ്രേക്കസ് ഡൗൺ ന്മ�തിറെനൻസസ്
a) സസസ്ന്പൻഷൻ ന്�ോറ്ക്കഷനതിന്� ഡതി ക്യോപ്തിങ്ങസ്
b) ന്ൈൻഷൻ ന്�ോറ്ക്കഷനതിന്� ഡതി ക്യോപ്തിങ്ങസ് - കണ്കസ്റ്ർ ജിംബ്റതിൽ
തൂങ്ങതി നതിൽക്കുന്നതസ്.
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138
140
140
143

c) ന്ൈൻഷൻ ന്�ോറ്ക്കഷനതിന്� ഡതി ക്യോപ്തിങ്ങസ് - കണ്കസ്റ്ർ തോന്െ വീണു
കതിൈക്കുന്നതസ്
d) കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി വീഴുന്നതസ്
e) ജിംബ്ർ മോത്ിം ന്പോട്ടുന്നതസ്
f) എർത്സ് കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടുന്നതസ്
3. ഭൂഗർഭ റ്കബ്തിളകളന്ൈ (UG Cable’s) പ്രവൃത്തി
a) റ്കബ്തിൾ സർറ്വേ�തിിംഗസ് റ്ജോ�തികൾ
b) റ്കബ്തിളകളന്ൈ സ്ോപനിം
c) ഭൂഗർഭ റ്കബ്തിൾ (UG Cable) ഇൻസുറ്�ഷൻ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ
4. വനത്തിൽ പ്രറ്വേതിക്കുറ്്ോൾ പോ�തിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ നൈപൈതിക്രമങ്ങൾ

146
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ഭാഗം 2.5 ഫസസ്റ്റസ് എയസ്ഡസ്

167

ഭാഗം 2.6 അനുബ്ന്ം

175

1 a) സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിൽ ഉണ്ോ�തിരതിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങൾ

176

1 b)ട�ൻ ന്മ�തിറെനൻസസ് ന്സക്ഷനതിൽ ഉണ്ോ�തിരതിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങൾ
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2. ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ്
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“Know Safety No Pain....
No Safety Know Pain....”

“Safety Keeps Accidents Away”
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“Safety Will Make You Regret,
If You Forget”

“You are the KEY to your SAFETY”
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tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

ഭോഗിം 2.1.1 സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിന്� ഓപ്റ്ററ്ർമോർ
അനുവർത്തിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ നൈപൈതികൾ
സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിന്� റ്ജോ�തികൾ റബ്ർ മോറ്തിനസ് മുകളതിൽ നതിന്നസ് മോത്റ്മ ന്ചയ്ോവൂ.

1) സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്ിപ്പിക്കുക
a) എച്സ്.റ്റി റ്യാ അതിലറെ മുകളിറ്ൊ
ഉള്ള റ്വാൾട്ടതകളിൽ ഉള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ
അപകട സാധ്യത
O േരതി�ോ� എർത്തിിംഗതിന്റെ അഭോവിം
ന്റേപ്സ് ന്പോട്ടൻഷ്യൽ, ൈച്സ് ന്പോ
ട്ടൻഷ്യൽ എന്നതിവ അപകൈകരമോ�
അളവതിറ്�ക്കസ് ഉ�രുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോൽ
ന്പോട്ടതിന്ത്റതി ഉണ്ോകുിം.
O തീപതിടുത്ിം ഉണ്ോകോിം.
O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത ഐന്സോ
റ്�റ്ർ തുറക്കുന്നതസ് വ�തി� ആർക്കതിിം
ഗതിനുിം തീ പതിടുത്ത്തിനുിം കോരണമോകുിം.
O ഇൻറ്ഡോർ പോനലുകളതിന്� റ്രേക്ക
റുകൾ ഓഫസ്/ട്തിപ്സ് ന്ചയ്ോന്തറ്�ോ ഉള്ള
അവസ്�തിൽ അതതിന്റെ ന്ൈർമതിന
ലുകൾ വെതിയള്ള ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം
തൈസ്ന്പ്ൈോത് അവസ്�തിൽ റോക്കസ്
ഔട്ടസ്/റോക്കസ്
ഡൗൺ
ന്ചയ്യുവോൻ
ശ്രമതിക്കുന്നതസ് വ�തി� ആർക്കതിിംഗതിനുിം
തീ പതിടുത്ത്തിനുിം കോരണമോകുിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ്
സയൂട്ടസ് എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.

ഓൺ/ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി. പോന�തിൽ റ്രേക്കറുകൾ സ്തിച്സ്
ഓഫസ് ന്ചയ്യുന്ന അവസരങ്ങളതിൽ മൂന്നു
ന്ഫ�സ്സുകളതിന്�യിം കററെസ് പൂജ്യമോ
ന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O എച്സ്.റ്തി. പോന�തിൽ റ്രേക്കറുകൾ സർ
വേീസസ് ന്പോസതിഷനതിൽ നതിന്നുിം റോക്കസ്
ഡൗൺ ന്ചയ്യുക/ന്ൈറേസ് റ്പോസതിഷ
നതിന്�ക്കസ് മോറ്റുക അന്ലെങ്തിൽ ന്ൈറേസ്
ന്പോസതിഷനതിൽ നതിന്നുിം റോക്കസ് അപ്സ്/
സർവേീസസ് റ്പോസതിഷനതിറ്�ക്കസ് മോറ്റുന്ന
പ്രവൃത്തികൾ പോന�തിന്റെ മുന്നതിന്�
കതകസ്
അൈച്ചുന്കോണ്ടു
മോത്റ്മ
ന്ചയ്ോവൂ.
O ഏന്തങ്തിലുിം ഫീഡർ ട്തിപ്സ് ന്ചയ്തതതി
റ്നോന്ൈോപ്ിം ഇൻകമർ ട്തിപ്സ് ആ�ോൽ
ആ ഫീഡർ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്തസ്
റ്രേക്കറതിന്ൻറ പ്രവർത്നിം തൃപ്തികരിം
ആറ്ണോ എന്നസ് പരതിറ്േോധതിച്സ്, തൃപ്തി
കരിം ആന്ണങ്തിൽ ഇൻസുറ്�ഷൻ
ന്ൈറേസ്, കണ്തിനയൂറ്തി ന്ൈറേസ് എന്നതിവ
നൈത്തി�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ റോക്കസ്
ഇൻ ന്ചയ്തസ് സർവേീസതിൽ ഇടുവോൻ
ശ്രമതിക്കോവൂ.
O 11.ന്ക.വതി. റ്രേക്കറുകൾ അവയന്ൈ
പോന�തിന്റെ റ്നന്ര മുന്നതിൽ നതിന്നസ് ഓപ്
റ്ററ്സ് ന്ചയ്രുതസ്. ൈതിഞ്ചുകൾ ഉള്ള ടസ
ഡതിൽ മോറതി നതിന്നസ് മോത്ിം ഓപ്റ്ററ്റുസ്
ന്ചയ്യുക.
O സബ്സ്റ്റേഷൻ �ോർഡതിൽ പ്രറ്വേതിക്കു
റ്്ോൾ കുൈ ഉപറ്�ോഗതിക്കോൻ പോൈതിലെ.

O ഇ.എച്സ് . റ്തി. റ്രേക്കറുകൾ കെതിവതുിം
കൺറ്ട്ോൾ പോന�തിൽ നതിന്നസ് മോത്ിം
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

നുള്ള കെതിവസ് ഉള്ളതതിനോൽ ഉണ്ോകുന്ന
ന്റസതിഡയുവൽ ചോർജസ് എന്നതിവ അപ
കൈകരിം.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O ന്പോട്ടതിന്ത്റതിക്കുവോനുള്ള സോധ്യത.

O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
O 5 kV ഇൻസുറ്�ഷൻ ന്ൈറേർ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ

b) എൽ.റ്റി റ്വാൾട്ടതകളിൽ ഉള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ

അപകട സാധ്യത
ന്ൈർമതിന�തിന്�
റ്നരതിട്ടുള്ള
സ്പർേ
നറ്മോ ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ
�ോറ്�ോ അപകൈകരിം.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എൽ.റ്തി ഗ്ൗസുകൾ ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ്
സയൂട്ടസ് എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി ഗ്ൗസുകൾ ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോ
ഷസ്സയൂട്ടസ്
എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകര
ണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് 5
മതിനുറ്സ് എങ്തിലുിം കെതിഞ്ഞതതിനു റ്േഷിം
മോത്റ്മ അതതിന്റെ ന്ൈർമതിനലുകൾ
എർത്സ് ന്ചയ്ോവൂ (അവയന്ൈ ഷണ്സ്
ന്റസതിറേർ മുറ്ഖന ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്യു
ന്നതതിനുള്ള സമ�ിം).
കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിറ്�ക്കസ് ഉള്ള ടവ
്യുതതി ബ്ന്ിം തൈസ്ന്പ്ട്ടോൽ ടവ്യുതതി
പുന:സ്ോപതിച്സ് 10 മതിനുറ്സ് കെതിഞ്ഞു മോത്റ്മ
കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ് ചോർജസ് ന്ചയ്ോവൂ
(സർകയൂട്ടതിന്� റ്�ോഡസ് കൂൈതി റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
കുറയവോൻ എടുക്കുന്ന സമ�ിം).
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്

c) കപ്പാസിറ്റർ ബ്ാങ്സ്

O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്

d) ബ്ാറ്റേി

അപകട സാധ്യത

അപകട സാധ്യത
കണകസ്റ്സ്

O അതതിനോൽ ഇ.എച്സ്.റ്തി. റ്വോൾറ്ട്ടജസ്, ക
പ്ോസതിറ്റതിനു ഊർജിം സിംഭരതിച്സ് ന്വയ്കോ

26

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O ഇ.എച്സ്.റ്തി. ബ്സ്തിറ്�ക്കസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.

O ഇൈതിമതിന്നൽ

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

O ന്�ഡസ് ആസതിഡസ് ബ്ോറ്റതി�തിൽ എന്�
കസ്റ്ട്ോട�റ്സ് റ്നർപ്തിച് സൾഫയൂറതികസ്
ആസതിഡസ് ആണസ്. സൾഫയൂറതികസ് ആസതി
ഡസ് േരീരത്തിൽ വീണോൽ ന്പോള്ളൽ
ഉണ്ോക്കുന്നതോണസ്. കണ്തിൽ വീണോൽ
കോെസ്ച് നഷ്ടന്പ്ൈോൻ സോധ്യത ഉണ്സ്.

പല്ലുകളതിൽ വീണോൽ
റ്പോകുകയിം ന്ചയ്യുിം.

പലെസ്

ദ്രവതിച്സ്

O ബ്ോറ്റതികൾ സ്�ിം ടവ്യുതതി ഉതസ്പോ
്തിപ്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആക�ോൽ
അവന്� ട�വസ് ആ�തിന്ട്ട കണക്കോ
ക്കോവൂ.
O ബ്ോറ്റതികൾ ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്യുന്ന
സമ�ത്സ്
ടൈരേജൻ
ഗ്യോസസ്
പുറത്സ് വരുന്നുണ്സ്. ടൈരേജൻ
ഒരു തീ പതിൈതിക്കുന്ന വോതകിം ആണസ്.
O ബ്ോറ്റതി, ചോർജറതിറ്�ക്കസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതി
രതിക്കുന്നു. അതതിനോൽ ചോർജറതിൽ നതിന്നു
ള്ള ടവ്യുതതിയിം ഉണ്ോകുിം.
O വതി.ആർ.എൽ.എ ബ്ോറ്റതികളതിൽ ചതി�
ന്സല്ലുകൾ ഓപ്ൺ ആകോറുണ്സ്. ആ
സോൈചര്യത്തിൽ
ആ
ന്സലെതിന്റെ
ന്ൈർമതിനലുകളതിൽ അമതിത റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഉണ്ോകുിം.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ആ� ഗ്ൗസുകൾ,
കണ്സ് പൂർണമോയിം സിംരക്ഷതിക്കുന്ന
കണ്ൈ, േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന
ആപ്രൺ, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ്
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ന്ൈർമതിനലുകൾ നഗ്ന
മോ� ടക ന്കോണ്സ് ന്തോൈരുതസ്.
O ബ്ോറ്റതി�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ആഭ
രണങ്ങൾ ധരതിക്കരുതസ്.
O ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ ന്കോണ്സ് റ്പോക
രുതസ്.
O ന്സ്പസതിഫതികസ് ഗ്ോവതിറ്തി റ്നോക്കുന്ന അവ
സരത്തിൽ ടക, കണ്സ്, മൂക്കസ്, വോ
�സ്, മറ്സ് േരീര ഭോഗങ്ങൾ എന്നതിവ�തിൽ
ടൈറ്രേോമീറ്ർ മുട്ടതിക്കരുതസ്.

O കണ്സ് പൂർണമോയിം
കണ്ൈ.

സിംരക്ഷതിക്കുന്ന

O േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന ആപ്രൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ഗ്ൗസസ്
O എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ്
O ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ്

2. ലപർമിറ്റസ് നൽകൽ
a) EHT ഫീഡർ & ഫീഡർ റ്ബ്
അപകട സാധ്യത
O േരതി�ോ� എർത്തിിംഗതിന്റെ അഭോവിം
ന്റേപ്സ്
ന്പോട്ടൻഷ്യൽ,
ൈച്സ് ന്പോ
ട്ടൻഷ്യൽ എന്നതിവ അപകൈകരമോ�
അളവതിറ്�ക്കസ് ഉ�രുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോൽ
ന്പോട്ടതിന്ത്റതി ഉണ്ോകുിം.
O തീപതിടുത്ിം ഉണ്ോകോിം.
O EHT ഫീഡർ
ചോർജസ്ഡോണസ്.
O

&

ഫീഡർ

റ്ബ്

ട�വസ് ആ� ഫീഡർ റ്ബ് എർത്സ്
ന്ചയ്യുവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്.

O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ, ട�ൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ
എന്നതിവ തുറക്കവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്.
O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നോലുിം
ബ്സസ് ഐന്സോറ്�റ്റതിന്ൻറ ബ്സ്സ്
ടസഡസ് ട�വസ് ആണസ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ന്സൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്നോക്കുന്നതതിനു
എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ്
സയൂട്ടസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ഗ്ൗസുകൾ

O ഫീഡറതിന്റെ മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേ

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
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ഷൻ/ടവ്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്
തോ� സറ്ദേേങ്ങൾ ടകമോറതി മോത്റ്മ
ഓഫസ് ന്ചയ്യുകയിം ഫീഡർ എർത്സ് ന്ച
യ്യുകയിം, എർത്സ് നീക്കിം ന്ചയ്തസ് ഫീഡർ
ചോർജസ് ന്ചയ്യുകയിം ന്ചയ്ോവൂ.
O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ, ട�ൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ
എന്നതിവ തുറക്കരുതസ്.

പ്രവൃത്ി

O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനുവൽ പ്രകോരിം ആ
ഫീഡറതിന്റെ മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേ
ഷൻ/ടവ്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്
തോ� സറ്ദേേങ്ങൾ ടകമോറതി റ്രേ
ക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട�ൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ , ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ/ടവ
്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്തോ� സറ്ദേ
േങ്ങൾ ടകമോറതി എർത്സ് സ്തിച്സ് റ്്ോ
സസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറതിന്റെ ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതി
നൽ റ്�ോക്കൽ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക (എ.
സതി. സടപ്ലയിം ഡതി.സതി സടപ്ലയിം)
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

റ്കാഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്, ലപർമിറ്റസ് ടു വർകേസ്
റ്ബ്ാർഡസ് എന്നിവയുലട സ്ാപനം

O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റതിൽ ട�വസ് എന്ന
റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ട�ൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ, റ്രേക്കർ എ
ന്നതിവ�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ്
ടു
വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
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O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
O എർത്സ് റ്റോഡുകൾ
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
O ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ് ഉേപ്പസ് വരുറ്ത്ണ്ട കാര്യങ്ങൾ,
O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന ആണസ്
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O നതി�വതിൽ റ്വന്റ ന്പർമതിറ്സ്/എൻ.ബ്തി.
സതി ഇലെോന്�ന്നസ്.
O

ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ ബ്സ്സ് എന്നതിവ�തിൽ തോ
ൽക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്ചയ്തതി
ട്ടതിലെ.

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ ബ്സ്സ് എന്നതിവയന്ൈ ഏ
ന്തങ്തിലുിം വ�ർ/ കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോന
ഭ്ിംേിം ഉണ്ോ�തിട്ടതിലെ.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ് / റ്ബ്/ബ്സ്തിന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതിട്ടതിലെ.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/ സർകയൂട്ടസ്/
റ്ബ്/ ബ്സ്സ് ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീപറ്ത്ോ
അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ.
O റ്രേക്കർ/ ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ ഓ
പ്ൺ ആയിം എർത്സ് സ്തിച്സ് റ്്ോസസ്
ആയിം ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത് അവസ്
�തിൽ തന്ന്ന ആണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ നീക്കിം ന്ച�സ്തു.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോണസ്.

തുടർന്നസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ തോ
ൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ് ഇ
ലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O റ്രേക്കറതിന്റെ ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതി
നൽ തോൽക്കോ�തിക എർത്സ് കണ
ക്ഷൻ ന്ചയ്തതസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്/ റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡു
കൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനുവൽ പ്രകോരിം ആ
ഫീഡറതിന്റെ മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേ
ഷൻ/ ടവ്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്
തോ� സറ്ദേേങ്ങൾ ടകമോറതി EHT ഫീ
ഡർ & ഫീഡർ റ്ബ് എർത്സ് നീക്കിം ന്ച
യ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്തസ് ചോർജസ്
ന്ചയ്യുക.

b) ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ റ്ബ്

അപകട സാധ്യത
O േരതി�ോ� എർത്തിിംഗതിന്റെ അഭോവിം
ന്റേപ്സ്
ന്പോട്ടൻഷ്യൽ, ൈച്സ് ന്പോ
ട്ടൻഷ്യൽ എന്നതിവ അപകൈകരമോ�
അളവതിറ്�ക്കസ് ഉ�രുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോൽ
ന്പോട്ടതിന്ത്റതി ഉണ്ോകുിം.
O തീപതിടുത്ിം ഉണ്ോകോിം.
O ട�വസ് ആ� ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്
എർത്സ് ന്ചയ്യുവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്.
O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്.

റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ്
സയൂട്ടസ്
എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകര
ണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.
O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കരുതസ്.

ബ്സ്സ്

പ്രവൃത്ി

ഇ.എച്സ്.റ്റി. - ഇ.എച്സ്.റ്റി. ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിറ്�യ്ക്കുള്ള റ്�ോഡസ് പൂ
ർണമോയിം മോറ്റുക .
O ടപ്രമറതി ടസഡതിന്� റ്രേക്കർ ഓഫസ്
ന്ചയ്യുക.
O ന്സക്കണ്റതി ടസഡതിന്� റ്രേക്കർ ഓ
ഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ടപ്രമറതി
ടസഡതിന്�
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.

ബ്സ്സ്

O ന്സക്കണ്റതി
ടസഡതിന്�
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക

ബ്സ്സ്

O ടപ്രമറതി�തിന്�യിം ന്സക്കണ്റതി�തിന്�യിം
റ്രേക്കറുകളന്ൈ ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതി
നലുകൾ, ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ടപ്ര
മറതി, ന്സക്കണ്റതി, ന്ൈർഷ്യറതി എന്നതി
വയിം എർത്സ് ന്ചയ്തസ് കൺറ്ട്ോൾ പോന
ലുകൾ, ഒ.എൽ.റ്തി.സതി, ആർ.റ്തി.സതി.സതി
പോനലുകൾ എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക (എ.
സതി. സടപ്ലയിം ഡതി.സതി സടപ്ലയിം).
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

എച്സ്.റ്റി. പാനെിറ്െകേസ് കണകസ്റ്റസ് ലെയ്യുന്ന
ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ ആലണങ്ിൽ
O ആ പോന�തിന്റെ ഇൻകമർ ഓഫസ് ന്ച
യ്യുക.

O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നോലുിം
ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റതിന്ൻറ ബ്സ്സ്
ടസഡസ് ട�വസ് ആ�തിരതിക്കുന്നതസ്.

O എച്സ്.റ്തി ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ന്ൈറേസ് റ്പോ
സതിഷനതിറ്�ക്കസ് റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.
(എച്സ്.റ്തി ബ്സ്സ് കപ്ലർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്തസ്
ഫീഡറുകളതിൽ ടവ്യുതതി നതി�നതിർത്ോ
വുന്നതോണസ് )

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ടപ്രമറതി ടസ
ഡതിന്� റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
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O ടപ്രമറതി
ടസഡതിന്�
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.

ബ്സ്സ്

O ടപ്രമറതി ടസഡതിന്� റ്രേക്കറതിന്റെ
ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതിനൽ, ട്ോ
ൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ടപ്രമറതി, ന്സക്ക
ണ്റതി എന്നതിവ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക
(എ.സതി.സടപ്ലയിം
ഡതി.സതി.സടപ്ല
യിം).
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

റ്കാഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്/ലപർമിറ്റസ് ടു വർകേസ്
റ്ബ്ാർഡസ് സ്ാപിറ്കേണ്ടതസ്

O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകളതിൽ ട�വസ്
എന്ന
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O റ്രേക്കറുകളതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
ന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O എച്സ്.റ്തി ബ്സ്സ് കപ്ലർ റ്്ോസസ്
ന്ചയ്തസ്
ഫീഡറുകളതിൽ ടവ്യുതതി നതി�നതിർത്തി
�തിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ എച്സ്.റ്തി ഇൻകമർ പോന
�തിൽ ട�വസ് എന്ന റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O എച്സ്.റ്തി ബ്സ്സ് കപ്ലർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്തസ്
ഫീഡറുകളതിൽ ടവ്യുതതി നതി�നതിർത്തി
�തിട്ടതിലെ എങ്തിൽ എച്സ്.റ്തി ഇൻകമർ
പോന�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ്
ടു
വർക്കസ്
എന്ന റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
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O ട�വസ് റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ് ഉേപ്പസ് വരുറ്ത്ണ്ട കാര്യങ്ങൾ
O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന ആണസ്
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O നതി�വതിൽ റ്വന്റ ന്പർമതിറ്സ്/എൻ.ബ്തി.
സതി. ഇലെ.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് �തിൽ തൽക്കോ
�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടതിലെ.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്തങ്തിലുിം
വ�ർ/കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോനഭ്ിംേിം ഉ
ണ്ോ�തിട്ടതിലെ.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതിട്ടതിലെ.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ
ആ�തിരുന്ന
ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ബ്സ്തിന്റെ മുകളതിറ്�ോ
സമീപറ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ.
O റ്രേക്കർ/ ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ
തുറന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത് അവസ്
�തിൽ തന്ന്ന ആണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ നീക്കിം ന്ച�സ്തു.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോണസ്.

തുടർന്നസ്

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ തോ
ൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ് ഇ
ലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.

ഇ.എച്സ്.റ്റി. - ഇ.എച്സ്.റ്റി.
ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ ആലണങ്ിൽ
O റ്രേക്കറതിന്റെ ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതി
നൽ എർത്സ് ന്ചയ്തതസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ്
ടു
വർക്കസ്/റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ ഓൺ ന്ചയ്യുക.
O ടപ്രമറതി, ന്സക്കണ്റതി ബ്സ്സ് ഐന്സോ
റ്�റ്റുകൾ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ചോർജസ് ന്ചയ്യുക.

എച്സ്.റ്റി. പാനെിറ്െകേസ് കണകസ്റ്റസ് ലെയ്യുന്ന
ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ ആലണങ്ിൽ
O റ്രേക്കറതിന്റെ ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതി
നൽ എർത്സ് ന്ചയ്തതസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്/ റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡു
കൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ ഓൺ ന്ചയ്യുക.
O ടപ്രമറതി ഐന്സോറ്�റ്ർ റ്്ോസസ് ന്ച
യ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി ബ്സ്സ് കപ്ലർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്തസ്
ഫീഡറുകളതിൽ ടവ്യുതതി നതി�നതിർത്തി
�തിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ആ ഇൻകമറുമോ�തി ബ്
ന്ന്പ്ട്ട ഫീഡറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി ബ്സ്സ് കപ്ലർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി ഇൻകമർ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഇൻ
ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ചോർജസ് ന്ചയ്യുക.

c) കപ്പാസിറ്റർ ബ്ാങ്സ്
അപകട സാധ്യത

O േരതി�ോ� എർത്തിിംഗതിന്റെ അഭോവിം
ന്റേപ്സ് ന്പോട്ടൻഷ്യൽ, ൈച്സ് ന്പോ
ട്ടൻഷ്യൽ എന്നതിവ അപകൈകരമോ�
അളവതിറ്�ക്കസ് ഉ�രുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോൽ
ന്പോട്ടതിന്ത്റതി ഉണ്ോകുിം.

O തീപതിടുത്ിം ഉണ്ോകോിം.
O ചോർജസ് ഉള്ള കപ്ോസതിറ്ർ എർത്സ് ന്ചയ്യു
ന്നതസ്.
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് 5 മതി
നുട്ടതിനസ് മുൻപസ് അതതിന്റെ എർത്സ് സ്തിച്സ്
റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്.
O ട�വസ് ആ� കപ്ോസതിറ്ർ റ്ബ് എർത്സ്
ന്ചയ്യുവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്.
O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കവോൻ ശ്രമതിക്കു
ന്നതസ്.
O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറന്നോലുിം ബ്
സസ് ഐന്സോറ്�റ്റതിന്ൻറ ബ്സ്സ് ടസ
ഡസ് ട�വസ് ആ�തിരതിക്കുന്നതസ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ്
സയൂട്ടസ് എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.
O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്ോന്ത
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കരുതസ്.

ബ്സ്സ്

O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് 5 മതിനു
ട്ടതിനസ് റ്േഷിം മോത്ിം അതതിന്റെ എർത്സ്
സ്തിച്സ് റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ി

O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ ഐന്സോറ്�
റ്ർ വതിത്സ് എർത്സ് സ്തിച്തിന്� ഐന്സോ
റ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O 5 മതിനുട്ടസ് കോത്തിരതിക്കുക.
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ ഐന്സോ
റ്�റ്ർ വതിത്സ് എർത്സ് സ്തിച്തിന്�
എർത്സ് സ്തിച്സ് റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറതിന്ൻറ ബ്സ്സ് ടസഡസ് ന്ൈർമതി
നലുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്തസ് കൺറ്ട്ോൾ
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പോനലുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക (എ.സതി.
സടപ്ലയിം ഡതി.സതി സടപ്ലയിം).
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

റ്കാഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്/ ലപർമിറ്റസ് ടു
വർകേസ് റ്ബ്ാർഡസ് സ്ാപിറ്കേണ്ടതസ്

O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റതിൽ ട�വസ് എന്ന
റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O റ്രേക്കറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോ
ർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്തിന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ് അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതിട്ടതിലെ
എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ആയധങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂ
ട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീപ
റ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക.

O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ
പോന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക

O റ്രേക്കർ/ ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറ
ന്നുിം എർത്സ് സ്തിച്സ് റ്്ോസസ് ന്ച�സ്തുിം
ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത് അവസ്�തിൽ ത
ന്ന്ന എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്, ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
എന്നതിവ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ് ഉേപ്പസ് വരുറ്ത്ണ്ട കാര്യങ്ങൾ
O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന�ോറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O നതി�വതിൽ റ്വന്റ ന്പർമതിറ്സ് ഇലെ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്തിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടതിലെ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് ന്റെ ഏന്തങ്തിലുിം
വ�ർ/കണ്കസ്റ്റതിനസ് സ്ോനഭ്ിംേിം ഉ
ണ്ോ�തിട്ടതിലെ എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
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O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോറ്ണോ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.

തുടർന്നസ്

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ തോ
ൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ് ഇലെ
എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ചോർജസ് ന്ചയ്ോനുള്ള നൈപൈതികൾ അതോ
തസ് റ്റേഷന്റെ ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനുവൽ
പ്രകോരിം സ്ീകരതിക്കുക
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ ഐന്സോറ്�
റ്ർ വതിത്സ് എർത്സ് സ്തിച്തിന്� എർത്സ്
സ്തിച്സ് ഓപ്ൺ ന്ചയ്യുക .
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ ഐന്സോ
റ്�റ്ർ വതിത്സ് എർത്സ് സ്തിച്തിന്� ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ റ്്ോസസ് ന്ച
യ്യുക.
O LD യന്ൈ നതിർറ്ദേേപ്രകോരിം റ്രേക്കർ
ഓൺ ന്ചയ്യുക.

d) ഇ. എച്സ്. റ്റി ബ്സ്സ്, ബ്സ്സ് ലസക്ൻ
ഐലസാറ്െറ്റർ, ബ്സ്സ് കപ്ലർ ഐ
ലസാറ്െറ്റർ, ബ്സ്സ് ലട റ്രേകേർ,
ബ്സ്സ് സി. റ്റി, ബ്സ്സ് പി. റ്റി
അപകട സാധ്യത
O േരതി�ോ� എർത്തിിംഗതിന്റെ അഭോവിം
ന്റേപ്സ് ന്പോട്ടൻഷ്യൽ, ൈച്സ് ന്പോ
ട്ടൻഷ്യൽ എന്നതിവ അപകൈകരമോ�
അളവതിറ്�ക്കസ് ഉ�രുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോൽ
ന്പോട്ടതിന്ത്റതി ഉണ്ോകുിം.
O തീപതിടുത്ിം ഉണ്ോകോിം.

ന്ചയ്തസ് ഐന്സോറ്�റ്സ് ന്ചയ്യുക.

b) ബ്സ്സ് ലസക്ൻ ഉള്ള സിംഗിൾ
ബ്സ്സ് - ഭാഗികം
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ന്പർമതിറ്സ് റ്ചോ്തിക്കു
ന്ന ഭോഗന്ത് ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്ത എലെോ ഫീഡറുകളിം ട്ോൻ
സസ്റ്ഫോർമറുകളിം(ടപ്രമറതിയിം ന്സക്ക
ണ്റതിയിം) ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ഐന്സോറ്�റ്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറ
ക്കുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ ട�
വസ് ആണസ്.

O ബ്സ്തിൽ ഉള്ള ടവ്യുതതി

c) ബ്സ്സ് ലസക്ൻ ഉള്ള സിംഗിൾ
ബ്സ്സ് - പൂർണം

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
റ്വഷങ്ങൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ്
സയൂട്ടസ് എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകരണങ്ങൾ
പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.

O റ്റേഷനതിന്� എലെോ ഫീഡറുകളിം ട്ോൻ
സസ്റ്ഫോർമറുകളിം (ടപ്രമറതിയിം ന്സക്ക
ണ്റതിയിം) ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ഐന്സോറ്�റ്സ്
ന്ചയ്യുക.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O അതോതസ് റ്റേഷന്റെ ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനു
വൽ പ്രകോരിം ബ്സ്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ന്കോ
ടുക്കുക.
O ബ്സ്തിലൂന്ൈ ഉള്ള കററെസ് ഇലെതോക്കതി�തതി
നു റ്േഷിം മോത്റ്മ ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ , ബ്സ്സ് കപ്ലർ
ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കോവൂ.
O ബ്സ്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്തതതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ
ബ്സ്സ് എർത്സ് ന്ചയ്ോവൂ.
O ബ്സ്സ് ബ്ോർ ന്പ്രോന്ട്ടക്ഷൻ ന്കോടുത്തി
ട്ടുള്ള റ്റേഷനുകളതിൽ ബ്സ്തിനു ഭോഗതി
കമോ�തി ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുന്ന അവ
സരങ്ങളതിൽ ബ്സ്സ് ബ്ോർ ന്പ്രോന്ട്ടക്ഷൻ
ഡതിറ്സബ്തിൾ ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്

a) സിംഗിൾ ബ്സ്സ്

എലെോ ഫീഡറുകളിം ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറു
കളിം(ടപ്രമറതിയിം ന്സക്കണ്റതിയിം) ഓഫസ്

d) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്-ഭാഗികം- ലസക്ൻ
ഐലസാറ്െറ്റർ ഇല്ല.
O റ്�ോഡസ് ഒരു ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
O റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ട�വസ് ആ�തിരതിക്കുിം.

O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ, റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്ന ഭോഗിം
ട�വസ് ആണസ്.

e) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്-ഭാഗികം- ലസക്ൻ
ഐലസാറ്െറ്റർ ഉണ്ടസ്.
O റ്�ോഡസ് ഒരു ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
O റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ട�വസ് ആ�തിരതിക്കുിം.

O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ, റ്ക്രോസസ് ബ്
സ്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്ന ഭോഗിം ട�
വസ് ആണസ്.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ ട�
വസ് ആണസ്.
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f) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്-ഒരു ബ്സ്സ് പൂർണംലസക്ൻ ഐലസാറ്െറ്റർ ഉണ്ടസ്.
O റ്�ോഡസ് ഒരു ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
O റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ട�വസ് ആ�തിരതിക്കുിം.
O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ, റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്ന ഭോഗിം
ട�വസ് ആണസ്.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O സർവേീസതിൽ ഉള്ള ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ ട�വസ് ആണസ്

g) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്-ഭാഗികം -ലസക്ൻ
ഐലസാറ്െറ്റർ, ബ്സ്സ് ലട റ്രേകേർ,
ബ്സ്സ് ലട ഐലസാറ്െറ്റർ ഉണ്ടസ്.

O റ്�ോഡസ് ഒരു ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
O റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ട�വസ് ആ�തിരതിക്കുിം.
O ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ, റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്ന ഭോഗിം
ട�വസ് ആണസ്.
O ബ്സ്സ് ടൈ റ്രേക്കർ, ബ്സ്സ് ടൈ ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ബ്സ്സ് ന്സ
ക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ ട�
വസ് ആണസ്

h) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്–ബ്സ്സുകളുലട ഒരു
വേം പൂർണം–ആ ഭാഗലത് ബ്സ്സ്
ലട ഐലസാറ്െറ്റർ , ബ്സ്സ് ലട
സി.റ്റി, ബ്സ്സ് ലസക്ൻ സി.റ്റി, ബ്സ്സ്
പി.റ്റി.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗ
ത്തുള്ള
എലെോ ഫീഡറുകളിം
ട്ോൻ
സസ്റ്ഫോർമറുകളിം (ടപ്രമറതിയിം ന്സക്ക
ണ്റതിയിം) ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ഐന്സോറ്�റ്സ്
ന്ചയ്യുക.
O സർവേീസതിൽ ഉള്ള ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തു
ള്ള റ്�ോഡസ് ഒരു ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
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O ബ്സ്സ് ടൈ റ്രേക്കർ, ബ്സ്സ് ടൈ ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ
തുറക്കുക
O സർവേീസതിൽ ഉള്ള ബ്സ്തിന്റെ ബ്സ്സ് ടൈ
ഐന്സോറ്�റ്ർ, ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ ട�വസ് ആ�തി
രതിക്കുിം.

i) റ്്ാസസ് ബ്സ്സ്

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തു
ള്ള
എലെോ
ഫീഡറുകളിം
ട്ോൻ
സസ് റ്ഫോർമറുകളിം
ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ്
ഐന്സോറ്�റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് ടൈ റ്രേക്കർ, ബ്സ്സ് ടൈ ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ
തുറക്കുക
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തുള്ള
ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ തുറക്കുക

പ്രവൃത്ി – ലപർമിറ്റസ് ലകാടുകേലും
റ്ബ്ാർഡസ് സ്ാപികേലും

അതോതസ് റ്റേഷന്റെ ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനു
വൽ പ്രകോരിം ബ്സ്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടു
ക്കുക.

a) സിംഗിൾ ബ്സ്സ്
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളതിന്�
പൂർണ്മോയിം മോറ്റുക.

റ്�ോഡസ്

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ഇരുവേന്ത്
യിം റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്ൻറ ഇരുവേന്ത്
യിം ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനുവൽ പ്രകോരിം ഫീഡ
റുകളന്ൈ മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേ
ഷൻ/ടവ്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്
തോ� സറ്ദേേങ്ങൾ ടകമോറതി ഫീഡറു
കളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട�ൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ,

ബ്സ്സ്

ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേഷൻ/ ടവ
്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്തോ� സറ്ദേ
േങ്ങൾ ടകമോറതി എർത്സ് സ്തിച്സ് റ്്ോ
സസ് ന്ചയ്യുക.
O എർത്സ് റ്റോഡസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ബ്സ്സ്
റ്�ോക്കൽ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

b) ബ്സ്സ് ലസക്ൻ ഉള്ള സിംഗിൾ
ബ്സ്സ് - ഭാഗികം

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തുള്ള
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളതിന്� റ്�ോഡസ് മോ
റ്റുക .
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കർ (ഇരുവേ
ന്ത്യിം) ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ (ഇരുവേന്ത്
യിം) ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനുവൽ പ്രകോരിം, റ്ജോ
�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തുള്ള ഫീ
ഡറുകളന്ൈ മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സബ്സ്റ്റേ
ഷൻ/ടവ്യുതതി നതി��വുമോ�തി റ്വണ്
തോ� സറ്ദേേങ്ങൾ ടകമോറതി ഫീഡ
റുകളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട�ൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ,
ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറ
ക്കുക.
O എർത്സ് റ്റോഡസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി ന്ച
റ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗിം എർത്സ് ന്ചയ്യു
ക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റതിൽ
ട�വസ് എന്ന റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോ
പതിക്കുക.

c) ബ്സ്സ് ലസക്ൻ ഉള്ള സിംഗിൾ
ബ്സ്സ്-പൂർണം

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളതിന്� റ്�ോഡസ് മോ
റ്റുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കർ (ഇരുവേ
ന്ത്യിം) ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ (ഇരുവേന്ത്
യിം) ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ്
മോനുവൽ
പ്രകോരിം
ഫീഡറുകളന്ൈ
മറ്റ്
അറ്ത്തുള്ള
സ ബ്സ് റ്റേ ഷ ൻ / ട വ ് യുത തി
നതി��വുമോ�തി റ്വണ്തോ� സറ്ദേ
േങ്ങൾ ടകമോറതി ഫീഡറുകളന്ൈ
റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട�ൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ,
ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.
O എർത്സ് റ്റോഡസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ബ്സ്സ്
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

d) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്-ഭാഗികം- ലസക്ൻ
ഐലസാറ്െറ്റർ ഇല്ല

O സർവേീസതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ഫീഡർ/ട്ോൻ
സസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ തുറന്നതിരതിക്കുന്ന ബ്
സസ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ റ്്ോസസ് ന്ച
യ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ തുറക്കുക.
O സർവേീസതിൽ
ഉള്ള ബ്സ്സ്, റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്സ്, ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ,
റ്ക്രോസസ് ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്ന
ഭോഗിം എന്നതിവ ട�വസ് ആന്ണന്നസ്
റ്രഖന്പ്ടുത്തി ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

e) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ്-പൂർണം/ഭാഗികലസക്ൻ ഐലസാറ്െറ്റർ ഉണ്ടസ്.

O സർവേീസതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ഫീഡർ/
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ തുറന്നതിരതിക്കുന്ന
ബ്സസ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ റ്്ോസസ്
ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ തുറക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O സർവേീസതിൽ ഉള്ള
ബ്സ്സ്,സർവേീസതിൽ
ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ

ബ്സ്സ് , റ്ക്രോസസ്
ഉള്ള ബ്സ്തിന്�
ഐന്സോറ്�റ്ർ,
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ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ
റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്തിറ്�ക്കസ്
ബ്ന്തിപ്തി
ക്കുന്ന
ഭോഗിം
എന്നതിവ
ട�വസ്
ആന്ണന്നസ് റ്രഖന്പ്ടുത്തി ന്പർമതിറ്സ്
ന്കോടുക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്റതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O സർവേീസതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ബ്സ്തിന്�
ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റതിൽ ട�വസ്
റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.

f) ഡബ്ിൾ ബ്സ്സ് - ഭാഗികം - ലസക്ൻ
ഐലസാറ്െറ്റർ, ബ്സ്സ് ലട റ്രേകേർ,
ബ്സ്സ് ലട ഐലസാറ്െറ്റർ ഉണ്ടസ്. ആ
ഭാഗലത് ബ്സ്സ് ലട ഐലസാറ്െറ്റർ ,
ബ്സ്സ് ലട സി.റ്റി, ബ്സ്സ് ലസക്ൻ
സി.റ്റി, ബ്സ്സ് പി.റ്റി.
O സർവേീസതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ഫീഡർ/ ട്ോൻ
സസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
തുറന്നതിരതിക്കുന്ന
ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ റ്്ോസസ്
ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ തുറക്കുക.

സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ, സർവേീ
സതിൽ ഉള്ള ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ് ടൈ
ഐന്സോറ്�റ്ർ ബ്സ്സ് ഐന്സോറ്�
റ്റുകൾ, റ്ക്രോസസ് ബ്സ്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തി
പ്തിക്കുന്ന ഭോഗിം എന്നതിവ ട�വസ് ആന്ണ
ന്നസ് റ്രഖന്പ്ടുത്തി ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടു
ക്കുക.

g) റ്്ാസസ് ബ്സ്സ്

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തുള്ള
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളതിന്�
റ്�ോഡസ്
പൂർണ്മോയിം മോറ്റുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ റ്രേക്കർ ഓഫസ്
ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബ്സ്സ് ഐന്സോ
റ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനുവൽ പ്രകോരിം, റ്ജോ
�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗത്തുള്ള
ഫീഡറുകളന്ൈ മറ്റ് അറ്ത്തുള്ള സ
ബ്സ്റ്റേഷൻ/ടവ്യുതതി നതി��വുമോ�തി
റ്വണ്തോ� സറ്ദേേങ്ങൾ ടകമോറതി
ഫീഡറുകളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ച
യ്യുക.

O ബ്സ്സ് ടൈ റ്രേക്കർ തുറക്കുക.

O ട�ൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ,
ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ എന്നതിവ തുറക്കുക.

O ബ്സ്സ് ടൈ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.

O ബ്സ്സ് ടൈ റ്രേക്കർ തുറക്കുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ബ്സ്സ് ന്സ
ക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.

O ബ്സ്സ് ടൈ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്� ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്റതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടുവർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O സർവേീസതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ബ്സ്തിന്�
ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ,
സർവേീസ തി ൽ
ഉ ള്ള ബ് സ തി ന് �
ബ് സ്സ്
ടൈ
ഐന്സോറ്�റ്ർ
എന്നതിവ�തിൽ
ട�വസ്
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O സർവേീസതിൽ ഉള്ള ബ്സ്സ്, റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്സ്, സർവേീസതിൽ ഉള്ള ബ്സ്തിന്� ബ്
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O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ
തുറക്കുക.
O എർത്സ് റ്റോഡസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
ന്ചറ്യ്ണ് ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗിം എർത്സ് ന്ച
യ്യുക.
O ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റു
കളതിൽ ട�വസ് എന്ന റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O സർവേീസതിൽ ഉള്ള ബ്സ്തിന്റെ ഭോഗിം,
അതതിന്� റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ്, ബ്സ്സ് ന്സ
ക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ, സർവേീ
സതിൽ ഉള്ള ബ്സതിന്� ബ്സ്സ് ഐന്സോ

റ്�റ്റുകൾ
റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്തിറ്�ക്കസ്
ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്ന ഭോഗിം എന്നതിവ ട�വസ്
ആന്ണന്നസ് റ്രഖന്പ്ടുത്തി ന്പർമതിറ്സ്
ന്കോൈക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോണസ് എന്നുിം

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

തുടർന്നസ്

O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ് ഉേപ്പസ് വരുറ്ത്ണ്ട കാര്യങ്ങൾ

O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന�ോറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ൽ
എർത്സ്
കണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്ത
ങ്തിലുിം വ�ർ/കണ്കസ്റ്ർ-നസ് സ്ോന
ഭ്ിംേിം ഉണ്ോ�തിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതി
ട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂട്ടസ്/
റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീപ
റ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ്.
O റ്രേക്കർ/ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നുന്വന്നസ്.

കമോ�തി ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുന്ന അവസ
രങ്ങളതിൽ
ബ്സ്സ് ബ്ോർ
ന്പ്രോന്ട്ട
ക്ഷൻ ഡതിറ്സബ്തിൾ ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ
എറ്നബ്തിൾ ന്ച�സ്തു എന്നസ്.

എന്നതിവ

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് ചോർജസ് ന്ചയ്ോ
നുള്ള നൈപൈതികൾ ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് മോനു
വൽ പ്രകോരിം സ്ീകരതിക്കുക.

e) എച്സ്. റ്റി. പാനൽ
അപകട സാധ്യത

O േരതി�ോ� എർത്തിിംഗതിന്റെ അഭോവിം
ന്റേപ്സ് ന്പോട്ടൻഷ്യൽ, ൈച്സ് ന്പോ
ട്ടൻഷ്യൽ എന്നതിവ അപകൈകരമോ�
അളവതിറ്�ക്കസ് ഉ�രുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോൽ
ന്പോട്ടതിന്ത്റതി ഉണ്ോകുിം.
O തീപതിടുത്ിം ഉണ്ോകോിം.
O എച്സ്.റ്തി ഫീഡറതിലൂന്ൈ സടപ്ല ബ്ോക്കസ്
ഫീഡസ് ന്ചയ്ന്പ്ൈോിം.
O ഒരു
ഇൻകമറതിലുിം
അനുബ്ന്
പോനലുകളതിലുിം
മോത്ിം
ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ബ്സ്സ്
കപ്ലറതിൽ ഒരു ടസഡതിൽ സടപ്ല
ഉണ്ോകുിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ.

O ബ്സ്സ് ബ്ോർ ന്പ്രോന്ട്ടക്ഷൻ ന്കോടു
ത്തിട്ടുള്ള റ്റേഷനുകളതിൽ ബ്സ്തിനു ഭോഗതി
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O ഓഫസ് ന്ചറ്യ്ണ് പോന�തിന്റെ മുൻപതിൽ
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.

O ഓഫസ് ന്ചയ്ത ഫീഡറുകളന്ൈ റ്രേക്ക
റുകൾ ഓൺ ന്ചയ്യുക
O ഇൻകമർ പോന�തിനസ് ഫീഡതിിംഗസ് കതിട്ടുന്ന
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ച
യ്യുക.

O റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് കെതിഞ്ഞു
അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുക
ളതിലുിം കററെസ് പൂജ്യിം ആറ്ണോ എന്നു
ഉറപ്ോക്കുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബ്സ്സ് ഐന്സോ
റ്�റ്ർ തുറക്കുക.

O പോനലുകളന്ൈ കതകസ് അൈച്തതിനു റ്േ
ഷിം മോത്റ്മ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഔട്ടസ്/
ഇൻ/ഡൗൺ/അപ്സ് ന്ചയ്ോവൂ.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
പോനൽ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എച്സ്.റ്തി.ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
എന്നതിവ ധരതിച്സ്
ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.
O HT ഫീഡറുകളതിൽ എൻ.ബ്തി.സതി എടുത്തി
രതിക്കണിം.
O ഒരു ഇൻകമറതിലുിം അനുബ്ന് പോനലു
കളതിലുിം മോത്ിം ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുന്ന
അവസരത്തിൽ ബ്സ്സ് കപ്ലർ റ്രേക്കർ
റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ് ന്പോസതിഷനതിൽ
ആ�തിരതിക്കണിം

പ്രവൃത്ി-ലപർമിറ്ം റ്കാഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്
സ്ാപികേലും
A) ഇൻകമർ പാനൽ റ്രേകേർ,
റ്കബ്ിൾ, ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ
എന്നിവ മാത്ം

O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുന്ന ഇൻകമർ ഉ
ൾന്പ്ടുന്ന പോനലുകളതിന്� ഫീഡറു
കളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ് പൂജ്യിം ആറ്ണോ എന്നു ഉറപ്ോ
ക്കുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ച
യ്യുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ സർവേീസസ് ന്പോസതിഷനതി
റ്�ക്കസ് മോറ്തി ബ്സ്സ് ചോർജസ് ന്ചയ്യുക.
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കൺറ്ട്ോൾ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
ന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ റ്രേക്കറതിന്റെ
ബ്സ്സ്
ടസഡസ്
ന്ൈർമതിനലുകൾ
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്റതിൽ
ട�വസ്
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
റ്രേക്കറതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.
O ഇൻകമർ പോന�തിൽ ട�വസ് റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

B) ഇൻകമർ പാനൽ റ്രേകേർ,
റ്കബ്ിൾ,
ട്ാൻസസ് റ്ഫാർമർ,
ഫീഡർ പാനലുകൾ എന്നിവ

O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുന്ന ഇൻകമർ
ഉൾന്പ്ടുന്ന പോനലുകളതിന്� ഫീഡറു
കളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ്
പൂജ്യിം
ആറ്ണോ
എന്നു
ഉറപ്ോക്കുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ്
ഇൻകമർ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഔട്ടസ്/
ഡൗൺ ന്ചയ്യുക.

O ബ്സ്സ് കപ്ലർ ന്ൈറേസ് ന്പോസതിഷനതിറ്�ക്കസ്
മോറ്റുക.
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ തുറന്നസ് പൂട്ടതി
ന്വയ്ക്കുക.
O പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ് ഫീ
ഡർ റ്രേക്കറുകൾ റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ പോന�തിനസ് ഫീഡതിിംഗസ് കതിട്ടുന്ന
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ച
യ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബ്സ്സ് ഐന്സോ
റ്�റ്ർ തുറക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
നൽ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
ന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ റ്രേക്കറതിന്റെ
ബ്സ്സ്
ടസഡസ്
ന്ൈർമതിനലുകൾ
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്റതിൽ
ട�വസ്
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
റ്രേക്കറതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.
O ഇൻകമർ ഉൾന്പ്ടുന്ന പോന�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോ
പതിക്കുക.
O ഫീഡർ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകളതിൽ
ട�വസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

C) ഫീഡർ റ്രേകേർ, റ്കബ്ിൾ,
ഇൻറ്ഡാർ റ്കബ്ിൾ എൻഡസ്

O പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചുന്കോണ്സ്
ഫീഡർ റ്രേക്കർ ന്ൈറേസ് ന്പോസതിഷ
നതിറ്�ക്കസ് റോക്കസ് ഔട്ടസ്/ഡൗൺ ന്ച
യ്യുക.
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്സ് തുറന്നസ് പൂട്ടതി ന്വ
യ്ക്കുക.
O ഫീഡർ പോന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ഫീഡർ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്തിൽ
ട�വസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

D) ബ്സ്സ് കപ്ലർ പാനൽ

O ബ്സ്സ് കപ്ലറതിന്റെ ഇരു വേവുിം ഉള്ള
ഇൻകമർ ഉൾന്പ്ടുന്ന പോനലുകളതിന്�
ഫീഡറുകളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ച
യ്യുക.
O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ്
പൂജ്യിം
ആറ്ണോ
എന്നു
ഉറപ്ോക്കുക.
O പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ്
റ്രേക്കറുകൾ റോക്കസ് ഔട്ടസ്/ഡൗൺ
ന്ചയ്യുക.
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ തുറന്നസ് പൂട്ടതി
ന്വയ്ക്കുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കറുകൾ പോന�തിന്റെ ക
തകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ് റോക്കസ് ഔട്ടസ്/
ഡൗൺ ന്ചയ്യുക
O ഇൻകമർ പോനലുകൾക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ്
കതിട്ടുന്ന ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കറു
കൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ തുറക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുറ്ക്കണ് ഫീഡർ റ്രേ
ക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ
പോനൽ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക

കൺറ്ട്ോൾ

O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ്
പൂജ്യിം
ആറ്ണോ
എന്നു
ഉറപ്ോക്കുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
ന�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
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O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ റ്രേക്കറതിന്റെ
ബ്സ്സ്
ടസഡസ്
ന്ൈർമതിനലുകൾ
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

ഫീഡർ റ്ബ് യന്ൈ രണ്സ് ടസഡതിലുിം
ഉള്ള 11 ന്ക.വതി. ഫീഡറുകളിം/സമോന്തര
ഫീഡറുിം ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്റതിൽ
ട�വസ്
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.

O അവയന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ച
യ്യുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ റ്രേക്കറതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.
O ഇൻകമറുകൾ ഉൾന്പ്ടുന്ന പോനലു
കളതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ഫീഡർ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകളതിൽ
ട�വസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

E) 11 ലക.വി. യാർഡസ് എ.ബ്ി,
എൽ.എ, ഔട്ടസ് റ്ഡാർ റ്കബ്ിൾ
എൻഡസ്,
റ്കബ്ിൾ
സസ്ലട്റ്റസ്
റ്്ായിറെസ്, സസ്ട്കസ്ച്ർ എന്നിവ.

O പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുന്ന
റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

ഫീഡറതിന്റെ

O അമ്ീറ്റുകളതിൽ
എലെോ
ന്ഫ�സ്സു
കളതിലുിം കററെസ് പൂജ്യിം ആറ്ണോ എന്നു
ഉറപ്ോക്കുക.
O ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ച
യ്യുക.
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്/RMU തുറന്നസ്
പൂട്ടതി ന്വയ്ക്കുക.
O ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
ന്നറ്സ് വർക്കതിൽ
നതിന്നുിം 11 ന്ക.വതി. സടപ്ല ബ്ോക്കസ്
ഫീഡസ് ന്ചയ്തസ് വരോതതിരതിക്കുവോൻ ആ
ഫീഡറതിന്റെ ചുമത�ക്കോരനതിൽ നതിന്നുിം
റ്നോൺ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് സർട്ടതി
ഫതിക്കറ്സ് വോങ്ങുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുന്ന 11 ന്ക.വതി. ഫീ
ഡർ റ്ബ് യന്ൈ രണ്സ് ടസഡതിലുിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ്
40
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ന്ക.വതി.
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O അവയന്ൈ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ/
RMU തുറന്നസ് പൂട്ടതി ന്വയ്ക്കുക.
O റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്തസ് റ്രേക്കറുകൾ ഇ
രുന്ന പോനലുകളതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിന്റെ എ.ബ്തി.
സ്തിച്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക

F) ആക്ിെേി ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ,
റ്കബ്ിൾ എന്നിവ

O ആക്തി�റതി ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കർ ഓഫസ്
ന്ചയ്യുക.
O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ്
പൂജ്യിം
ആറ്ണോ
എന്നു
ഉറപ്ോക്കുക.
O ആക്തി�റതി ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കർ റോക്കസ്
ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്സ് /RMU തുറന്നസ്
പൂട്ടതി ന്വയ്ക്കുക.
O എൽ.റ്തി. ഫയൂസുകൾ ഊരതി മോറ്റുക.
O എൽ.റ്തി.
പോന�തിന്�
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള റ്ക
ബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന ഇൻക
മർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ് റ്ഫോർമറതിന്റെ
ടപ്രമറതി ടസഡസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ആക്തി�റതി ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കറതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.
O എൽ.റ്തി
പോന�തിന്�
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള റ്ക
ബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന ഇൻക

മറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം മോത്ിം ന്പർമതിറ്തിൽ
ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്
/ബ്സ്സ് ചോർജസ് ന്ചയ്ോനുള്ള നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക.

തുടർന്നസ് ഇൻകമർ പാനൽ റ്രേകേർ,
റ്കബ്ിൾ, ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ എന്നിവ
മാത്ം ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന
സർകയൂട്ടതിൽ
സ്തിരറ്മോ
തോൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.

O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്

O ഇൻകമർ പോന�തിന്� ട�വസ് റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ്
O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന
�ോറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ൽ എർത്സ് ക
ണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്തങ്തിലുിം
വ�ർ/കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോനഭ്ിംേിം
ഉണ്ോ�തിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ
നതി�മ
പരമോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതി
ട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂ
ട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീപ
റ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ്.

O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത് ഇൻകമർ ഉൾന്പ്
ടുന്ന പോനലുകളതിന്� ഫീഡറുകളന്ൈ
റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ ന്ൈറേസ് ന്പോസതിഷനതിറ്�ക്കസ്
മോറ്റുക.
O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

റോക്കസ്

ഇൻ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
ന�തിന്� ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
പോനൽ ഓൺ ന്ചയ്യുക

കൺറ്ട്ോൾ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബ്സ്സ് ഐ
ന്സോറ്�റ്റതിന്�
ട�വസ് റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ റ്രേക്കറതിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.

എന്നതിവ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോറ്ണോ എന്നസ്

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കർ ഓൺ ന്ച
യ്യുക.

O റ്രേക്കർ/ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നുിം.

O പോന�തിന്�

റ്വോൾറ്ട്ടജസ്

പരതിറ്േോ
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ധതിക്കുക.

ന്ചയ്യുക.

O ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ഓൺ ന്ചയ്യുക
O ഓഫസ് ന്ചയ്ത ഫീഡറുകളന്ൈ റ്രേക്കറു
കൾ ഓൺ ന്ചയ്യുക

ഇൻകമർ പാനൽ റ്രേകേർ, റ്കബ്ിൾ,
ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ, ഫീഡർ പാനലുകൾ
എന്നിവ ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന
സർകയൂട്ടതിൽ
സ്തിരറ്മോ
തോൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക
O ഫീഡർ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകളതിന്�
ട�വസ് റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.

O ഫീഡറുകളന്ൈ റ്രേക്കറുകൾ റോക്കസ് ഇൻ
ന്ചയ്യുക.
O പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ്
ഇൻകമർ റ്രേക്കർ സർവേീസസ് ന്പോസതി
ഷനതിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ഓൺ ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ ന്ൈറേസ് ന്പോസതിഷനതിൽ
തന്ന്ന നതി� നതിർത്തുക.
O ഫീഡർ റ്രേക്കറുകൾ ഓറ്രോന്നോ�തി
ഓൺ ന്ചയ്യുക.

ഫീഡർ
റ്രേകേർ,
റ്കബ്ിൾ,
ഇൻറ്ഡാർ റ്കബ്ിൾ എൻഡസ് എന്നിവ
ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്

O ഇൻകമർ ഉൾന്പ്ടുന്ന പോന�തിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തോൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ റ്രേക്കറതിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.

O ഫീഡറതിൽ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് ഇലെ
എന്നസ് ആ ഫീഡറതിന്റെ ചുമത�ക്കോര
നതിൽ നതിന്നുിം സർട്ടതിഫതിക്കറ്സ് വോങ്ങുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്റതിന്� ട�വസ് റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
കൺറ്ട്ോൾ
പോന�തിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O ഫീഡർ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്തിന്�
ട�വസ് റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്സ് റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.

കൺറ്ട്ോൾ

O ഫീഡർ പോന�തിന്� ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.

O പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ്
ഫീഡർ റ്രേക്കർ സർവേീസസ് ന്പോസതി
ഷനതിറ്�ക്കസ് റോക്കസ് ഇൻ ന്ചയ്യുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
പോനൽ ഓൺ ന്ചയ്യുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്കർ ഓൺ ന്ച
യ്യുക.
O പോന�തിന്�
ക്കുക.

റ്വോൾറ്ട്ടജസ്

പരതിറ്േോധതി

O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ റ്്ോസസ്
ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ
42

റ്രേക്കർ

റോക്കസ്

ഇൻ
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O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത് ഫീഡർ റ്രേക്കർ
ഓൺ ന്ചയ്യുക.
O അമ്ീറ്റുകളതിൽ
എലെോ
ന്ഫ�സ്സു
കളതിലുിം കററെസ് തു�്യിം ആറ്ണോ എന്നു
പരതിറ്േോധതിക്കുക.

ബ്സ്സ് കപ്ലർ പാനൽ ൊർ്സ് ലെയ്യു
ന്നതിനസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ഫീഡറുകളതിൽ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് ഇലെ
എന്നസ് ഫീഡറുകളന്ൈ ചുമത�ക്കോരതിൽ
നതിന്നുിം സർട്ടതിഫതിക്കറ്സ് വോങ്ങുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക
O ഫീഡർ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകളതിന്�
ട�വസ് റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക
O �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ റ്്ോസസ് ന്ച
യ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോ
ന�തിന്� ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ
പോനൽ ഓൺ ന്ചയ്യുക.

കൺറ്ട്ോൾ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്റതിന്� ട�വസ് റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ റ്രേക്കറതിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളന്ൈ ബ്സ്സ്
ഐന്സോറ്�റ്ർ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ പോനലുകൾക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ്
കതിട്ടുന്ന ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്രേക്ക
റുകൾ ഓൺ ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമറുകൾ ഉൾന്പ്ടുന്ന പോനലുക
ളതിന്� ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
നീക്കിം ന്ചയ്യുക
O ഇൻകമർ റ്രേക്കറുകൾ പോന�തിന്റെ
കതകസ് അൈച്ചു ന്കോണ്സ് റോക്കസ് ഇൻ ന്ച
യ്യുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കറുകൾ ഓൺ ന്ച
യ്യുക.

O ബ്സ്സ് റ്വോൾറ്ട്ടജുകൾ പരതിറ്േോധതിക്കുക
O ഫീഡർ പോന�തിന്റെ കതകസ് അൈച്ചു
ന്കോണ്സ്
റ്രേക്കറുകൾ സർവേീസസ്
ന്പോസതിഷനതിറ്�ക്കസ് റോക്കസ് ഇൻ ന്ചയ്യുക.
O ഫീഡർ റ്രേക്കറുകൾ ഓറ്രോന്നോ�തി
ചോർജസ് ന്ചയ്യുക.
O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ് തു�്യിം ആറ്ണോ എന്നു പരതിറ്േോ
ധതിക്കുക.

11 ലക.വി. യാർഡസ് എ.ബ്ി, എൽ.എ,
ഔട്ടസ് റ്ഡാർ റ്കബ്ിൾ എൻഡസ്, റ്കബ്ിൾ
സസ്ലട്റ്റസ്
റ്്ായിറെസ്,
സസ്ട്കസ്ച്ർ
എന്നിവ ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.

O റ്നോൺ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് സർട്ടതിഫതി
ക്കറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഫീഡറതിന്റെ
എ.ബ്തി. സ്തിച്തിന്� ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത്തിരുന്ന 11 ന്ക.വതി.
ഫീഡർ റ്ബ്യന്ൈ രണ്സ് ടസഡതി
റ്�യിം എർത്സ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത്തിരുന്ന 11 ന്ക.വതി. ഫീ
ഡർ റ്ബ് യന്ൈ �ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്
റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുത്തിരുന്ന 11 ന്ക.വതി.
ഫീഡർ റ്ബ് യന്ൈ രണ്സ് ടസഡതിലുിം
ഉള്ള 11 ന്ക.വതി. ഫീഡറുകളന്ൈ/സമോ
ന്തര ഫീഡറുകളന്ൈ �ോർഡസ് എ.ബ്തി.
സ്തിച്ചുകൾ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്തസ് റ്രേക്കറുകൾ
ഇരുന്ന പോനലുകളതിന്� ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
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O റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്തസ് റ്രേക്കറുകൾ ഇ
രുന്ന പോനലുകളതിന്� റ്രേക്കറുകൾ
സർവേീസസ് ന്പോസതിഷനതിറ്�ക്കസ് റോക്കസ്
ഇൻ ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറുകൾ
ന്ചയ്യുക.

ഓറ്രോന്നോ�തി

ഓൺ

O അമ്ീറ്റുകളതിൽ എലെോ ന്ഫ�സ്സുകളതിലുിം
കററെസ് തു�്യിം ആറ്ണോ എന്നു പരതിറ്േോ
ധതിക്കുക.

ആക്ിെേി ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ, റ്കബ്ിൾ
എന്നിവ ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക

f) എ.സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ പാനൽ,
ലെറ്റിംഗസ് സർകയൂട്ടസ്
അപകട സാധ്യത
O ന്ൈർമതിന�തിന്� റ്നരതിട്ടുള്ള സ്പർേനറ്മോ
ഇൻസുറ്�ഷൻ
തകരോർ
ഉണ്ോ
�ോറ്�ോ അപകൈകരിം.
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിൽ
ഒന്നതിൽ അധതികിം സടപ്ല ഉണ്സ്.
ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകൾ, ഡതി.
ജതി.ന്സറ്സ്,
റ്സോളോർ
സതിറേിം
മു
ത�ോ�വ. അവ ഓറ്രോ ഇൻകമറു
കളതിറ്�ക്കസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.
O ഇൈതിമതിന്നൽ
O തീപതിടുത്ിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O എൽ.റ്തി
പോന�തിന്�
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
റ്കബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന
ഇൻകമറതിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എൽ.റ്തി ഗ്ൗസുകൾ, ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ്
ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
എന്നതിവ ധരതിച്സ് ഉപകര
ണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്തിക്കുക.

O �ോർഡസ് എ .ബ്തി. സ്തിച്സ് റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.

എ.സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ പാനൽ

O എൽ.റ്തി. ഫയൂസുകൾ തതിരതിന്ക സ്ോപതി
ക്കുക.
O ആക്തി�റതി ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കറതിന്�
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം
ന്ചയ്യുക
O ആക്തി�റതി ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കർ സർ
വേീസസ് ന്പോസതിഷനതിറ്�ക്കസ് റോക്കസ് ഇൻ
ന്ചയ്യുക.
O ആക്തി�റതി ഫീഡറതിന്റെ റ്രേക്കർ ഓൺ
ന്ചയ്യുക.
O എൽ.റ്തി.
പോന�തിന്�
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
റ്കബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന
ഇൻകമർ ഓൺ ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ി
O എ.സതി ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിന്�
ഇൻകമർ റ്രേക്കറുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O അവ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ എൽ.
റ്തി. ഫയൂസസ് ഊരതി മോറ്റുക.
O അവ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നതിൽ നതിന്നുിം
ഉള്ള സടപ്ലയന്ൈ ഫയൂസുകൾ ഊരതി
മോറ്റുക.
O അവ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ഡതി.ജതി ന്സറ്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ഡതി.ജതി

44

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

ന്സറ്തിന്റെ

ഔട്ടസ്

റ്ഗോ�തിിംഗസ്

റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O അവ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O റ്സോളോർ സതിറേത്തിന്റെ ഔട്ടസ് റ്ഗോ
�തിിംഗസ് റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O അതതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

ലെറ്റിംഗസ് സർകയൂട്ടസ്

O സർകയൂട്ടതിറ്�ക്കുള്ള എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ പോന�തിന്� സ്തിച്സ് ഓഫസ്
ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ആവേ്യമുള്ള ട�റ്തിിംഗസ്
സർകയൂട്ടതിന്റെ എ.സതി ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
പോന�തിന്� സ്തിച്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ
O ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
O ട�ൻ ന്ൈറേർ
O ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതി
ട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ആയധങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂ
ട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീപ
റ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ്.
O റ്രേക്കർ/ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നു എന്നസ്.

എന്നതിവ

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോറ്ണോ എന്നസ്.

തുടർന്നസ്

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തോൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറുകൾ, ഫയൂസുകൾ എന്നതിവ�തിൽ
സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ഫയൂസുകൾ തതിരതിന്ക സ്ോപതിക്കുക.
O റ്രേക്കറുകൾ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.

g)
ഡി.സി.
ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ാർഡസ് & ഡി.സി. ലെറ്റിംഗസ്
സർകയൂട്ടസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ്

അപകട സാധ്യത

O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന
ആറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.

O ബ്ോറ്റതി ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ൽ
എർത്സ്
കണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്തങ്തിലുിം
വ�ർ/കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോനഭ്ിംേിം
ഉണ്ോ�തിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.

O എ.സതി സടപ്ലയിം ഡതി.സതി.ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ്.
O ന്ൈർമതിന�തിന്� റ്നരതിട്ടുള്ള സ്പർേനറ്മോ
ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോറ്�ോ
അപകൈകരിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ
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O തീപതിടുത്ിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഗതിക്കുക.

ഗ്ൗസസ്

ഉപറ്�ോ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതി
ച്തിരതിക്കണിം.

പ്രവൃത്ി

ഡി.സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ പാനൽ
ന്ചറതി� റ്ജോ�തികൾ (ഇൻഡതിറ്ക്ക
ഷൻ ബ്ൾബ്സ് മോറുക റ്പോന്� ഉള്ള റ്ജോ�തി
കൾ) ബ്ോറ്റതിയിം ചോർജറുിം ഡതി.സതി.ഡതി
സസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡുിം സർവേീസതിൽ
ആന്ണന്ന അവസ്�തിൽ റ്രഖന്പ്ടുത്തി
ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

പ്രധാന റ്്ാെികൾ
റ്ൊഡം ഡി. സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ
പാനലും റ്വർലപടുത്ിയുള്ള റ്്ാെികൾ
O മുൻ വതിവരണങ്ങൾ അൈതിസ്ോനമോക്കതി
റ്റേഷൻ പൂർണമോയിം ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ പോന�തിറ്�ക്കുള്ള സടപ്ല
യന്ൈ സ്തിച്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിലുള്ള
ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ പോന�തിറ്�ക്കുള്ള സടപ്ല
യന്ൈ സ്തിച്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.

O ഡതി.സതി.
ട�റ്തിിംഗസ്
സർകയൂട്ടതിന്റെ
എ.സതി റ്കോണ്ോകസ്റ്റതിനുള്ള സടപ്ല
യന്ൈ സ്തിച്സ്, എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
പോന�തിൽ നതിന്നുിം ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്മൽ പറഞ്ഞ രണ്സ് സ്തിച്ചുകളതിലുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ്
O ട�ൻ ന്ൈറേർ
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ്
O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന�ോറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ൽ
എർത്സ്
കണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്തങ്തിലുിം
വ�ർ/കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോനഭ്ിംേിം
ഉണ്ോ�തിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതി
ട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.

ഡി.സി. ലെറ്റിംഗസ് സർകയൂട്ടസ്

O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂ
ട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീ
പറ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ്.

O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടതിന്റെ സ്തിച്സ് ഓഫസ്
ന്ചയ്യുക.

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/

O ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടുക്കുക.

46

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

O റ്രേക്കർ/ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നു എന്നസ്.

എന്നതിവ

സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോറ്ണോ എന്നസ്,
ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം മോത്ിം ന്പർമതിറ്തിൽ
ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/
ബ്സ്സ് ചോർജസ് ന്ചയ്ോനുള്ള നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക.

തുടർന്നസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന
സർകയൂട്ടതിൽ
സ്തിരറ്മോ
തോൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറുകൾ, ഫയൂസുകൾ എന്നതിവ�തിൽ
സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
റ്ബ്ോർഡുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ഫയൂസുകൾ തതിരതിന്ക സ്ോപതിക്കുക.
O റ്രേക്കറുകൾ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്മൽവതിവരങ്ങൾ പ്രകോരിം റ്റേഷൻ പ്ര
വർത്നിം പുന:സ്ോപതിക്കുക.

h) ബ്ാറ്റേി ൊർ്ർ

അപകട സാധ്യത

പ്രവൃത്ി
ന്ചറതി� റ്ജോ�തികൾ (ഇൻഡതിറ്ക്കഷൻ
ബ്ൾബ്സ് മോറുക റ്പോന്� ഉള്ള റ്ജോ�തികൾ)
ബ്ോറ്റതിയിം ചോർജ്ജറുിം സർവേീസതിൽ ആ
ന്ണന്ന അവസ്�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് ന്കോടു
ക്കുക.
റ്�ോഡുിം ചോർജറുിം റ്വർന്പടുത്തി ഉള്ള
റ്ജോ�തികൾ.
O മുൻ വതിവരണങ്ങൾ അൈതിസ്ോനമോക്കതി
റ്റേഷൻ പൂർണ്മോയിം ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ പോന�തിറ്�ക്കുള്ള സടപ്ല
യന്ൈ സ്തിച്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O എ.സതി ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിൽ നതി
ന്നുിം ഉള്ള റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ചോർജറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടുവർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ചോർജറുിം ബ്ോറ്റതിയിം ഉൾപ്ന്ൈ ന്പർമതിറ്സ്
ടു വർക്കസ് ന്കോടുക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O ബ്ോറ്റതി റ്നരതിട്ടസ് ചോർജറതിൽ കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O എ.സതി സടപ്ലയിം ചോർജറതിൽ കണ
കസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുണ്സ്.

O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്

O ന്ൈർമതിന�തിന്� റ്നരതിട്ടുള്ള സ്പർേനറ്മോ
ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ�ോറ്�ോ
അപകൈകരിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ
O തീപതിടുത്ിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്ന
തിനസ് മുൻപസ്
O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന�ോറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ൽ എർത്സ് ക
ണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്തങ്തിലുിം
വ�ർ/കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോനഭ്ിംേിം
ഉണ്ോ�തിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
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O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതി
ട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/ സർകയൂ
ട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീപ
റ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ്
O റ്രേക്കർ/ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നു എന്നസ്.

എന്നതിവ

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോറ്ണോ എന്നസ്.
ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം മോത്ിം ന്പർമതിറ്തിൽ
ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/
ബ്സ്സ് ചോർജസ് ന്ചയ്ോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീ
കരതിക്കുക.

തുടർന്നസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന
സർകയൂട്ടതിൽ
സ്തിരറ്മോ
തോൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറുകളതിൽ
സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡുകൾ നീ
ക്കിം ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറുകൾ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്മൽവതിവരങ്ങൾ പ്രകോരിം റ്റേഷൻ
പ്രവർത്നിം പുന:സ്ോപതിക്കുക.

i) ബ്ാറ്റേി

അപകട സാധ്യത
O ബ്ോറ്റതികൾ ടവ്യുതതി
ക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
അവ ട�വസ് ആണസ്

ഉതസ്പോ്തിപ്തി
ആക�ോൽ

O ബ്ോറ്റതി, ചോർജറതിറ്�ക്കസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.

കണകസ്റ്സ്

O ന്ൈർമതിന�തിന്�
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നറ്മോ ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ഉണ്ോ
�ോറ്�ോ അപകൈകരിം.
O ഇ�കസ്റ്ട്ോട�റ്സ്
സതിഡസ്.

സൾഫയൂറതികസ്

ആ

O ആസതിഡസ് േരീര ഭോഗങ്ങളതിൽ പുരള
ന്നതസ് ന്പോള്ളൽ ഉണ്ോക്കുിം
O പല്ലുകൾ ദ്രവതിച്സ് റ്പോകോിം
O ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ടൈരേ
ജൻ പുറത്സ് വരുിം.
O ടൈരേജൻ സ്�ിം തീ പതിൈതിക്കുന്ന വോ
തകിം ആണസ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O ഗ്യോസസ് മോസ്ക്കുകൾ ധരതിക്കുക.
O േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന ആപ്രൺ
ധരതിക്കുക.
O കണ്സ് പൂർണമോയിം കവർ ന്ചയന്ന
കണ്ൈകൾ ധരതിക്കുക.
O ബ്ോറ്റതി മുറതി�തിന്� എക്സ്റ്ൈോറേസ്ഫോൻ
എലെോ�സ്റ്പ്ോഴുിം ഓൺ ആ�തി സൂക്ഷതി
ക്കുക.

പ്രവൃത്ി

O ന്സ്പസതിഫതികസ് ഗ്ോവതിറ്തി പരതിറ്േോധതി
ക്കുക, ന്സൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്നോക്കുക,
ന്പറ്ട്ോളതി�ിം ന്ജലെതി പുരട്ടുക, ഡതി
റേതിൽഡസ് വോട്ടർ ഒെതിക്കുക എന്നീ റ്ജോ�തി
കൾക്കസ് ചോർജർ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ്
ന്കോടുക്കുക.
O ചോർജറതിൽ ട�വസ് എന്ന റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.
O ആവേ്യന്മങ്തിൽ ചോർജർ ഓൺ ന്ചയ്യു
വോനുള്ള
അനുവോ്ിം ന്പർമതിറ്സ് എടു
ക്കുന്ന ആളതിനസ് ന്കോടുക്കോവുന്നതോണസ്.

O ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ന്സൽ മോറ്റുന്ന റ്ജോ�തി
കൾക്കസ് റ്റേഷനുിം ചോർജറുിം മുൻ
വതിവരണങ്ങളതിൽ
പ്രതതിപോ്തിക്കുന്നതസ്
റ്പോന്�
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ്
ന്കോടുക്കണിം.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡസ്
O ട�വസ് റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്

ലപർമിറ്റസ് മടകേി ൊർ്സ് ലെയ്യുന്നതിനസ്
മുൻപസ്

O ന്പർമതിറ്സ് എടുത് ആൾ തന്ന്ന�ോറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കതി�തസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ൽ എർത്സ് ക
ണക്ഷൻ ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ ബ്സ്സ്-ന്റെ ഏന്തങ്തി
ലുിം വ�ർ/ കണ്കസ്റ്ർ-നു സ്ോനഭ്ിംേിം
ഉണ്ോ�തിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ നതി�മപര
മോ�തി റ്വണ്ടുന്ന അക�ിം നഷ്ടന്പ്ട്ടതി
ട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്.

O റ്ജോ�തിക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/ സർകയൂ
ട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്-ന്റെ മുകളതിറ്�ോ സമീ
പറ്ത്ോ അൈതി�തിറ്�ോ ഇലെ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കതിയിം.
O റ്രേക്കർ/ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നു എന്നുിം

എന്നതിവ

O ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരുന്ന ഉപകരണിം/
സർകയൂട്ടസ്/ റ്ബ്/ ബ്സ്സ് എന്നതിവ ചോർജസ്
ന്ചയ്യുവോൻ സന്നദ്ധമോറ്ണോ എന്നുിം.
ഉറപ്ോക്കതി മോത്ിം ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തി
രുന്ന ഉപകരണിം/സർകയൂട്ടസ്/റ്ബ്/ബ്സ്സ്
ചോർജസ് ന്ചയ്ോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതി
ക്കുക.

തുടർന്നസ്
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ സ്തിരറ്മോ
തൽക്കോ�തികോറ്മോ ആ� എർത്തിിംഗസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കർ/ചോർജർ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് റ്ബ്ോർഡുകൾ/ ട�
വസ് എന്ന റ്ബ്ോർഡസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O റ്രേക്കറുകൾ റ്്ോസസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്മൽ വതിവരങ്ങൾ പ്രകോരിം റ്റേഷൻ
പ്രവർത്നിം പുന:സ്ോപതിക്കുക.

"കൂട്ടായ െിന്ത കൂട്ടരുലട സുരക്യസ്കേസ് "
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ഭാഗം 2.1.2. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ലെയ്യുന്നതിൽ / ഉപകരണങ്ങൾ
മാറ്റി പുതിയവ സ്ാപിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
മുൻകരുതലുകൾ
O ഓറ്രോ പ്രവൃത്തിക്കുിം റ്വണ്തോ� ഉപകരണങ്ങൾക്കസ് മതതി�ോ� റ്�ോഡതിിംഗസ് റ്േഷതി ഉണ്ോ
�തിരതിക്കണിം.
O ഉപകരണങ്ങളന്ൈ റ്�ോഡതിിംഗസ് റ്േഷതി പരതിറ്േോധതിച്തതിന്റെ ന്ൈറേസ് റതിറ്പ്ോർട്ടസ് ഉണ്ോ
�തിരതിക്കണിം.
O മീറ്റുകൾ വർഷത്തിന്�ോരതിക്കൽ കോ�തിറ്രേറ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

1. എർത്സ് വയർ

ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്

അപകട സാധ്യത.

O ഉ�രത്തിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നു.
O ബ്സ്സുകൾക്കസ് മുകളതിൽ ആ�തതിനോൽ
ന്പോട്ടതി വീഴുന്ന അവസരത്തിൽ അവ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്ന ക്തികളമോ�തി
സ്ർക്കത്തിൽ വരുവോനുിം അതസ്
വെതി ടവ്യുതോഘോതിം ഉണ്ോകുവോനുിം
സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ഇൈതിമതിന്നൽ
O റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ, സ്പോനറുകൾ,
എർത്സ് വ�ർ എന്നതിവ തോന്െ വീഴുന്ന
തതിനുിം
തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവർക്കസ്
പരതിക്കസ് ഉണ്ോകോനുിം സോധ്യത ഉണ്സ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ബ്�തിന്� ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം വതിറ്േ
്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O ഇൈതിമതിന്നൽ സോധ്യത പരതിഗണതിച്സ് റ്ജോ
�തിയന്ൈ സമ�ിം തീരുമോനതിക്കുക.
O റ്ബ്�തിലുിം
എടുക്കുക.

ബ്സ്സുകളതിലുിം

ന്പർമതിറ്സ്

O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
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O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുര
ക്ഷതിതമോ�
സ്�ങ്ങളതിൽ
നതിന്നു
ന്കോണ്സ് തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവർ
ന്ൈൽന്മറ്സ് ധരതിക്കുക.

റ്സഫസ്റ്തി

O ഉപകരണങ്ങൾ , സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�
റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O എർത്സ് വ�ർ മുകളതിൽ എത്തിക്കു
ന്നതതിനുിം വ�തിക്കുന്നതതിനുിം ക�ർ ഉപ
റ്�ോഗതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O സഞ്തികൾ/ ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന – എർത്സ് വ�ർ ന്പോ
ട്ടതി� ഭോഗിം ഏതസ് ഫീഡർ അന്ലെങ്തിൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ ആന്ണ
ന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക. ഏന്തോന്ക്ക ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറന്നോൽ
ആ ഭോഗന്ത് ന്മ�തിൻ ബ്സ്സ് മറ്സ്
ഭോഗങ്ങളതിൽ
നതിന്നുിം
റ്വർന്പ്ടു
ത്തുവോൻ ആകുറ്മോ എന്നസ് പരതിറ്േോ
ധതിക്കുക. അങ്ങതിന്ന എങ്തിൽ ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ
തുറന്നു ന്കോണ്സ് ആ ഭോഗന്ത് ന്മ
�തിൻ ബ്സ്സുിം റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സുകളിം
റ്ബ്കളിം
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം
റ്വർന്പടുത്തി ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുിം
അലെോത് പക്ഷിം റ്റേഷൻ പൂർണ്
മോയിം ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം റ്വർന്പ
ടുത്തി ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുിം ഉള്ള
നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്. - ന്പോട്ടതി� എർത്സ്
വ�ർ റ്റേഷനസ് ഉള്ളതിൽ ആന്ണങ്തിൽ
റ്റേഷൻ ന്മോത്മോറ്�ോ ബ്സ്സ് ന്സ
ക്ഷൻ ഐന്സോറ്�റ്റുകൾ
തുറന്നു
ന്കോണ്സ് ആ ഭോഗന്ത് ന്മ�തിൻ
ബ്സ്സുിം
ഏർത്സ്
വ�ർന്പോട്ടതി�
ഭോഗന്ത് റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്സുിം മോത്
മോറ്�ോ
റ്റേഷനുിം ന്ൈർമതിനൽ ൈവ
റതിനുിം ഇൈ�തിൽ ആന്ണങ്തിൽ റ്റേ
ഷനുിം ആ ൈവറതിൽ വരുന്ന ഫീഡർ/
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുിം സിംയക്തമോറ്�ോ
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം
റ്വർന്പടുത്തി
എർത്സ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് എടുറ്ക്കണ്
തോണസ്.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത
എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ്
റ്മൽറ്നോട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ
ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോ

രുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

രേീഫതിിംഗസ്

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O എർത്സ് വ�ർ ന്പോട്ടതി� ഭോഗന്ത്
റ്ബ് റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
മോർക്കസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്കോളത്തിന്റെ മുകളതിൽ ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സ
ഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതി
ച്തിരതിക്കണിം.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിച്തതിനു റ്േഷിം കപ്തിയിം ക�റുിം ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് സഞ്തി/ബ്ോസ്ക്കറ്സ് ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് ഉപകരണങ്ങളിം സോമഗ്തികളിം
മുകളതിലുിം തോന്െയിം എത്തിക്കുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ആ റ്കോളങ്ങ
ളന്ൈ റ്നന്ര അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി
നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ
സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തി
റ്ക്കണ്
അവസരത്തിൽ
മോത്ിം
അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു
റ്േഷം

O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത
അക�ത്തിറ്�ക്കസ്
മോറതി
നതിൽക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്റ്മ
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത
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O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം സുരക്ഷോ ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ് വതിടുവതിച്സ് സോവധോനിം തോ
റ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന സോമ
ഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ അതുിം
തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ.
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

2. ബ്സ്സ്, ഇൻസുറ്െറ്റർ
അപകട സാധ്യത
O ബ്സ്തിൽ ടവ്യുതതി ഉണ്സ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ
O ഉ�രത്തിൽ ഉള്ള റ്ജോ�തി
O റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ, സ്പോനറുകൾ,
എർത്സ് വ�ർ എന്നതിവ തോന്െ വീഴുന്ന
തതിനുിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർക്കസ് പരതിക്കസ്
ഉണ്ോകോനുിം സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ബ്സ്സുകൾക്കസ് മുകളതിൽ ആ�തതിനോൽ
റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ന്പോട്ടതി വീഴുന്ന അവ
സരത്തിൽ അവ ടവ്യുതതി പ്രവൈതി
ക്കുന്ന ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുകളമോ�തി സ
്ർക്കത്തിൽ വരുവോനുിം അതസ് വെതി
ടവ്യുതോഘോതിം ഉണ്ോകുവോനുിം സോ
ധ്യത ഉണ്സ്.
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സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O ബ്സ്തിന്� ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ്
എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുിം റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ഉന്ണ്
ങ്തിൽ അതുിം തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സ
ഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ, സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�
റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ആ റ്കോളങ്ങ
ളന്ൈ റ്നന്ര അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി
നതിൽറ്ക്കണ്തുിം, ആയധങ്ങറ്ളോ സോമ
ഗ്തികറ്ളോ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ്
അവസരത്തിൽ മോത്ിം അവയന്ൈ
ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം ആകുന്നു.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O ക�ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന – ബ്സ്സ്/ ഇൻസുറ്�റ്ർ
ഏതസ് ഫീഡർ അന്ലെങ്തിൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോ
ർമർ റ്ബ്�തിൽ ആന്ണന്നസ് ഉറപ്സ്
വരുത്തുക. ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ തുറന്നോൽ ആ ഭോഗന്ത്
ന്മ�തിൻ ബ്സ്സ് മറ്സ് ഭോഗങ്ങളതിൽ
നതിന്നുിം റ്വർന്പ്ടുത്തുവോൻ ആകുറ്മോ
എന്നസ് പരതിറ്േോധതിക്കുക. അങ്ങതിന്ന
എങ്തിൽ, ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സോ
റ്�റ്ർ തുറന്നു ന്കോണ്സ് ആ ഭോഗ
ന്ത് ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുിം റ്ക്രോസസ്
ബ്സ്സുകളിം
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം
റ്വർന്പടുത്തി
ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കു
വോനുിം അലെോത് പക്ഷിം റ്റേഷൻ
പൂർണമോയിം
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം
റ്വർന്പടുത്തി ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുിം
ഉള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്-ബ്സ്സ്/ഇൻസു
റ്�റ്ർ-ന്� റ്ജോ�തി റ്റേഷൻ ന്മോത്
മോറ്�ോ ബ്സ്സ് കപ്ലർ തുറന്നുന്കോണ്സ്
ആ ഭോഗന്ത് ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുിം ബ്സ്സ്/
ഇൻസുറ്�റ്ർ ന്� റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്
ഭോഗന്ത് റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സുിം മോത്
മോറ്�ോ ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം റ്വർന്പ
ടുത്തി എർത്സ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് എടുറ്ക്ക
ണ്തോണസ്.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത
�ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോരു

മോ�തി ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി
�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ബ്സ്സ് ന്പോട്ടതി� റ്ബ് റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോർക്കസ് ന്ചയ്തതസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക.
O റ്കോളത്തിന്റെ മുകളതിൽ ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സ
ഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുിം റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സ് ഉന്ണ്
ങ്തിൽ അതുിം തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ്
കണക്ഷൻ സുരക്ഷതിതമോ� സ്�ങ്ങ
ളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ് ന്കോടുക്കുക.
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിച്തതിനു റ്േഷിം കപ്തിയിം ക�റുിം ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് സഞ്തി/ബ്ോസ്ക്കറ്സ് ൽ ഉപകര
ണങ്ങളിം സോമഗ്തികളിം മുകളതിലുിം തോ
ന്െയിം എത്തിക്കുക.
O ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
റ്നന്ര അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി
നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ
സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തി
റ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ
മോത്ിം
അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

പ്രവൃത്ികൾ
റ്േഷം

പൂർത്ീകരിച്തിനു

O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�യ്കസ് മോറതി നതിൽക്കുക.
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O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ സ
ഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്റ്മ
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ സൂക്ഷസ്മത
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ് വതിടുവതിച്സ് സോവധോനിം തോ
റ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
സുരക്ഷതിതമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു
ന്കോണ്സ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന സോമ
ഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ അതുിം
തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

3. ലെേേസ്നിംഗസ് അേറേർ
അപകട സാധ്യത
O ഇൈതിമതിന്നൽ ഉണ്ോ�ോൽ ട�റ്സ്നതിിംഗസ്
അററേറുകളതിലുിം അവയന്ൈ എർത്സ്
വ�റുകളതിലുിം ഉ�ർന്ന അളവതിലുള്ള
ടവ്യുതതി ഉണ്ോകോനുള്ള സോധ്യത
ഉണ്സ്.
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O റ്റേഷൻ ഇ.എച്സ് . റ്തി�തിൽ കണകസ് റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നതതിനോൽ അതതിന്റെ
ന്ൈർമതിന�തിൽ ഇ.എച്സ്.റ്തി. റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.
O ഇ.എച്സ്.റ്തി. ഉള്ള സമ�ിം ഏർത്സ് ക
ണക്ഷൻ അെതിച്ോൽ അവതിന്ൈ ടൈ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോകുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ഉ�രത്തിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നു.
O ഉപകരണത്തിന്റെ ഭോരിം.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ
�തി ന്ചയ്യുക.
O ഏതസ് ഫീഡർ അന്ലെങ്തിൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോ
ർമർ റ്ബ്�തിന്� ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ
ആണസ്
മോറ്റ്ണ്തസ് എന്നസ് മനസ്തി
�ോക്കതി
അതതിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് രണ്ടു വേത്തുിം
എർത്സ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് എടുത്സ് മോത്ിം
റ്ജോ�തി ന്ചയ്ണിം.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവരുിം മുകളതിൽ ക�റു
ന്നവരുിം റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ഉപകരണങ്ങൾ , സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
മുകളതിലുിം തോന്െയിം എത്തിക്കുന്നതതി
നോ�തി ക�റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തി

കൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ട�
റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ ഇറക്കുകയിം ക�റ്റു
കയിം ന്ചയ്യുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുക ആന്ണങ്തിൽ അതതിന്റെ ബൂ
മതിന്റെ പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടു
ത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുര
ക്ഷതിതമോ� �ിംബ് തതിരശ്ീന അക�
ങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേറുകൾ ക�ർ/
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് വ�തിച്സ് ന്കട്ടതി
ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ട�റ്സ്നതിിംഗസ്
അററേറുകൾ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ അതതിന്റെ റ്നന്ര തോന്െ
നതിൽക്കരുതസ്.
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ട�ൻ അെതിച്സ്
മോറ്തി�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ്
കണക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്
O തോൽക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുത്സ് ന്കോണ്സ് മോത്റ്മ കൗ
ണ്ർ അെതിച്സ് മോറ്റുകയിം തതിരതിന്ക ഘൈതി
പ്തിക്കുകയിം ന്ചയ്ോവൂ.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി

O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്

O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന-ട�റ്സ് ന തിിംഗസ് അറ
റേ ർ ഏതസ് ഫീ ഡ ർ അ ന്ലെങ് തിൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ ആന്ണ
ന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക. ആ റ്ബ്യ്കസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്-ഏതസ് റ്ബ്�തിന്�
ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേറതിനസ് ആന്ണന്നസ്
മനസ്തി�ോക്കതി അതതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് എടുക്കുക.
സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത
എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ്
റ്മൽറ്നോട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ
ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോ
രുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ്
നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.

O ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ അറ്കുറ്പ്
ണതികൾ ന്ചറ്യ്ണ്/മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോ
ഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതി
ക്കുക.

O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.

O ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേറതിന്റെ മുകളതിൽ
ക�റുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സ
ഫസ്റ്തി ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എ
ന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O തോന്െ

നതിൽക്കുന്നവർ

റ്സ ഫസ് റ്തി
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ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി ട�റ്സ്നതിിംഗസ്
അററേറതിൽ ക�റുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപക
രണങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി
ന്നതിനസ്

പുതിയതസ്

സ്ാപിക്കു

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി ട�റ്സ്നതിിംഗസ്
അററേറതിൽ ക�റുക.
O റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്
നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.

അതുമോ�തി

O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/ബ്ോ
സ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ
മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കുന്ന
തതിനസ് ന്ഡറതിക്കസ്/ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ സൈോ
�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം
ന്ചയ്യുക.

ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ
ഉപകരണത്തിന്ൻറ
റ്നന്ര
അൈതി�തിൽ
നതിന്നുിം
മോറതി
നതിൽറ്ക്ക
ണ്തുിം, ഉപകരണങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ
മുകളതിറ്�ക്കസ്
എത്തിറ്ക്കണ്
അവ
സരത്തിൽ മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ
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എറ്ത്ണ്തുിം ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു
റ്േഷം
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക.

O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ , വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ സ
ഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അ തീ വ സൂക്ഷസ്മ ത
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
O മുകളതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോർ അ
തീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധറ്�ോ
ന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ ന്കോ
ളത്സ് വതിടുവതിച്സ് സോവധോനിം തോറ്െക്കസ്
ഇറങ്ങുക.

O ന്ഡറതിക്കസ് സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ അെതിച്സ് മോ
റ്റുക/ന്ക്ര�തിൻ
സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക
O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.

O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ ഇടുവോൻ ത
യ്ോർ ആണസ്.

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ
ഉറ്ദേേതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക

എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .

തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

4. ലപാലട്ടൻഷ്യൽ ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ,
കപ്പാസിറ്റർ റ്വാൾറ്ട്ട്സ്
ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ, ബ്സ്സ് പി.റ്റി.
അപകട സാധ്യത
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റെതിങ്ങതിൽ എന്ന്ത
ങ്തിലുിം കോരണവേോൽ ഒരു എ.സതി.
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് എത്തി�ോൽ അതസ് ന്റേ
പ്സ് അപ്സ് ന്ചയ്തസ് ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
വ�റെതിങ്ങതിന്റെ ന്ൈർമതിന�തിൽ അപകൈ
കരമോ� ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ ആ�തിത്ീ
രുന്നതോണസ്.

O ടപ്രമറതി റ്റേഷൻ ഇ.എച്സ്.റ്തി�തിൽ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.
O ഇ.എച്സ്.റ്തി ഉള്ള സമ�ിം ഏർത്സ് കണ
ക്ഷൻ അെതിച്ോൽ അവതിന്ൈ ടൈ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോകുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.

O പതി.റ്തി ഫയൂസുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റുകൾ അെതിക്കു
റ്്ോൾ റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് , റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈ
ൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവരുിം റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.

O ഉപകരണത്തിന്റെ ഭോരിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ

O ഉപകരണങ്ങൾ, സോമഗ്തികൾ എ
ന്നതിവ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/
ബ്ോസ്റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള ടവ്യുതതി ബ്
ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുക.

O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ട�ൻ അെതിച്സ് മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ് കണ
ക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.

O ഉ�രത്തിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നു.

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ അതതിന്റെ ബൂമതിന്റെ
പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി റ്ജോ�തി ന്ച
യ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടുത്തുള്ള ഉപകര
ണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുരക്ഷതിതമോ� �ിംബ്
തതിരശ്ീന അക�ങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്
തോണസ്.

O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിച്തിട്ടുന്ണ്ന്നു
ഉറപ്സ് വരുത്തുക.

O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ന്പോ
ന്ട്ടൻഷ്യൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ഇറക്കു
കയിം ക�റ്റുകയിം ന്ചയ്യുക.
O ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് വ�തിച്സ് ന്കട്ടതി ക�റ്റു
കയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ക�റ്റുകയിം ഇറ
ക്കുകയിം
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
അതതിന്റെ
റ്നന്ര തോന്െ നതിൽക്കരുതസ്.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
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59

ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂ ൈ തി � ോ റ് � ോ ച ന - ന് പ ോ ന് ട്ട ൻ ഷ ്യൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
ഏതസ്
ഫീഡർ
റ്ബ്�തിൽ
അന്ലെങ്തിൽ
ബ്സ്തിൽ
ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ്
വരുത്തുക.
ആ റ്ബ്യ്കസ് അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്-ഏതസ് റ്ബ്�തിന്�
അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിന്� ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ആന്ണന്നസ് മന
സ്തി�ോക്കതി അതതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
എ ടു ക്കു ക . അത തസ് ഫ ീ ഡ ർ / കൺ
റ്ട്ോൾ പോന�തിലുിം ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപ
കൈസോധ്യത
എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ്
റ്മൽറ്നോട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ
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ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോ
രുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ്
നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
അറ്കുറ് പ്ണതികൾ
ന്ചറ്യ് ണ്/
മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക.
O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
മുകളതിൽ ക�റുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി മീറ്ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്�ോ റ്വോൾട്ടസ്
വ�റെതിങ്ങതിൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഇലെ എന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്തുക

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O അറ്കുറ്പ്ണതികൾ ന്ചയ്യുന്ന അവസ
രത്തിൽ ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോ
ന്തറ്�ോ കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി
ന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ
ക�റുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകര
ണങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി പുതിയതസ് സ്ാപിക്കുന്ന
തിനസ്
O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
ക ന ിം
കുറഞ്ഞ
ക �റുമോ�തി
ന് പ ോ ന്ട്ടൻഷ്യൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ
ക�റുക.

ന്കോളത്സ് വതിടുവതിച്സ്
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.

സോവധോനിം

O ന്ഡറതിക്കസ് സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ അെതിച്സ്
മോറ്റുക/ന്ക്ര�തിൻ സൂക്ഷസ്മ തറ്�ോന്ൈ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O റ്സഫസ് റ് തി
ന്ബ്ൽറ്സ്
അതുമോ�തി
നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകര
ണങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.
O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കു
ന്നതതിനസ്
ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി�ോളതി
കളന്ൈ സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റുകയിം
ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ ഉപകരണത്തിന്ൻറ റ്നന്ര അൈതി
�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതി
റ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ
മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത
അക�ത്തിറ്�ക്കസ്
മോറതി
നതിൽക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധറ്�ോ
ന്ൈയിം
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ

O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

5. കേറെസ് ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ, നയൂട്ൽ
സി.റ്റി
അപകട സാധ്യത
O സതി.റ്തി.കളന്ൈ ടപ്രമറതി�തിൽ കററെസ് ഉള്ള
സമ�ിം ന്സക്കണ്റതി തുറന്നസ് ഇരു
ന്നോൽ ന്സ ക്കണ് റതി�തിൽ ടൈ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോകുിം.
O ടപ്രമറതി റ്റേഷൻ ഇ.എച്സ്.റ്തി. �തിൽ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.
O ഉ�രത്തിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നു.
O ഉപകരണത്തിന്റെ ഭോരിം
O ഇൈതിമതിന്നൽ
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സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ
അതതിന്റെ
ബൂമതിന്റെ പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി
റ്ജോ�തിന്ചയ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടുത്തുള്ള
ഉപകരണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുരക്ഷതിത
മോ� �ിംബ് തതിരശ്ീന അക�ങ്ങൾ
പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O എൽ.റ്തി.
ന്ചയ്യുക.

ന്ൈർമതിനലുകൾ

റ്ഷോർട്ടസ്

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റുകൾ അെതിക്കു
റ്്ോൾ റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.

O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
കററെസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ഇറക്കുകയിം
ക�റ്റുകയിം ന്ചയ്യുക.
O കററെസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ക�ർ ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് വ�തിച്സ് ന്കട്ടതി ക�റ്റുകയിം
ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
O ത ോ ന് െ
ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ
കററെസ്
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കു
കയിം ന്ചയ്യുറ്്ോൾ അതതിന്റെ റ്നന്ര
തോന്െ നതിൽക്കരുതസ്.
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ട�ൻ അെതിച്സ് മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ്
കണക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O സൂപ്ർടവസർ
ഒെതിന്ക
മറ്റുള്ള
ജീവനക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�
റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ
റ്ഫോൺ,
ആഭരണങ്ങൾ എന്നതിവ ന്കോണ്ടു
റ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്

O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.

O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ

O തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവരുിം
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.

O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്

O ഉപകരണങ്ങൾ, സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�
റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കണ്കസ് റ് ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.
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O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന-കററെസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോ
ർമർ ഏതസ് ഫീഡർ/ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
റ്ബ്�തിൽ അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിൽ ആ
ന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക. ആ റ്ബ്യ്കസ്

അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കു
വോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്-ഏതസ് റ്ബ്�തിന്�
അ ന് ലെ ങ് തി ൽ
ബ് സ് തി ന് �
കററെസ്
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ആന്ണന്നസ് മനസ്തി
�ോക്കതി അതതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
എ ടു ക്കു ക .
അ ത തസ്
ഫീഡർ/
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
ബ്സ്സ്
കപ്ലർ
റ്ബ്�തിന്� കൺറ്ട്ോൾ പോന�തിലുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കുക

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�
ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
രേീഫതിിംഗസ്
നൈത്തി�തി
രതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O കററെസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ അറ്കുറ്
പ്ണതികൾ ന്ചറ്യ്ണ്/ മോറ്റ്ണ് റ്ബ്
റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
തതിരതിക്കുക.
O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O കററെസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ മുകളതിൽ
ക�റുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സ
ഫസ്റ്തി
ഷൂസസ്,റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O ന്സക്കണ്റതി
ന്ചയ്യുക.

ന്ൈർമതിനൽ

റ്ഷോർട്ടസ്

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി കററെസ്
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ ക�റതി റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/ ബ്ോ
സ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ
മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി
ന്നതിനസ്

പുതിയതസ്

സ്ാപിക്കു

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി കററെസ്
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ ക�റതി റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപക
രണങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.
O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കു
ന്നതതിനസ് ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കു
കയിം ന്ചയ്യുക.
ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ ഉപകരണത്തിന്ൻറ റ്നന്ര അൈതി
�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതി
റ്�ക്കസ്
എത്തിറ്ക്കണ്
അവസര
ത്തിൽ മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്
ണ്തുിം ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത
അക�ത്തിറ്�ക്കസ്
മോറതി
നതിൽക്കുക.
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O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ , വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോർ അ
തീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധറ്�ോ
ന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ ന്കോ
ളത്സ് വതിടുവതിച്സ് സോവധോനിം തോറ്െക്കസ്
ഇറങ്ങുക.
O ന്ഡറതിക്കസ് സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ അെതിച്സ്
മോറ്റുക/ന്ക്ര�തിൻ
സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതികൾക്കസ് റ്േഷിം ന്സക്ക
ണ്റതി റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് മോറ്റുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

6. സർകയൂട്ടസ് റ്രേകേർ
അപകട സാധ്യത
O റ്റേഷൻ ഇ.എച്സ്.റ്തി. യമോ�തി ബ്ന്തിപ്തി
ച്തിരതിക്കുന്നു.
O സസ്പ്രതിിംഗസ് ഉപറ്�ോഗതിച്ചുള്ള ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ്
ന്മക്കോനതിസത്തിന്റെ സസ്പ്രതിിംഗസ് വ�തിച്സ്
നതിറുത്തി�തിരതിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ
അതതിൽ ഊർജ്ജിം ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.
O നയൂമോറ്തിക്കസ് ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് ന്മക്കോനതിസിം
ആന്ണങ്തിൽ ഉ�ർന്ന മർദേത്തിൽ
ഉള്ള വോയ ന്മക്കോനതിസത്തിന്റെ സതി�
ണ്റുകളതിൽ ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.
O ന്മക്കോനതിസിം പ്രവർത്തിപ്തിക്കുന്നതതി
നുള്ള 110 റ്വോൾട്ടസ് ഡതി.സതി, റ്മോറ്ട്ടോർ
പ്രവർത്തിക്കുവോനുള്ള എ.സതി സടപ്ല,
പ� സതിഗ്നലുകൾ റ്പോകുന്നതതിനുള്ള
ഡതി.സതി സടപ്ല എന്നതിവ ന്മക്കോ
നതിസിം കയുബ്തിക്കതിളതിൽ ഉണ്സ്.
O സൾഫർ ന്ൈക്ോ ഫസ്ളൂടറഡസ് (SF6)
ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന റ്രേക്കറതിന്ൻറ ന്മ
�തിൻ
ആർക്കതിിംഗസ്
റ്ചിംബ്റതിൽ
ഉ�ർന്ന
മർദേത്തിലുള്ള
സൾഫർ
ന്ൈക്ോ
ഫസ്ളൂടറഡസ്
ഗ്യോസസ്
ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.
സൂക്ഷസ്മതക്കുറവസ്
ന്പോട്ടതിന്ത്റതിക്കസ് കോരണമോകുിം.
O സൾഫർ ന്ൈക്ോ ഫസ്ളൂടറഡസ് ഗ്യോസസ്
േ്സതിക്കുന്നതസ് േ്ോസറ്കോേത്തിന്�
ഓക്തിജന്ന നീക്കിം ന്ചയ്യുകയിം േ്ോസിം
മുട്ടൽ ഉണ്ോക്കുകയിം രൂക്ഷമോ�ോൽ
മരണകോരണവുിം ആകോിം.
O റ്രേക്കറതിനസ് ഉ�രിം, ഭോരിം എന്നതിവ
ഉണ്സ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
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O സസ്പ്രതിിംഗസ് ഉപറ്�ോഗതിച്ചുള്ള ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ്
ന്മക്കോനതിസിം ആന്ണങ്തിൽ സസ്പ്രതിിംഗസ്
ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം
O നയൂമോറ്തിക്കസ് ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് ന്മക്കോനതിസിം
ആന്ണങ്തിൽ ഉ�ർന്ന മർദേത്തിൽ
ഉള്ള വോയവതിന്റെ ഇൻന്�റ്സ് വോൽവസ്
അൈച്സ് ന്മക്കോനതിസത്തിന്� ഉ�ർന്ന
മർദേത്തിൽ
ഉള്ള
വോയ
അെതിച്സ്
വതിട്ടതിരതിക്കണിം. (റ്രേക്കറതിന്റെ മോനുവൽ
വോ�തിക്കുക).
O റ്രേക്കർ അെതിച്സ് മോറ്റുന്ന അവസര
ത്തിൽ സൾഫർ ന്ൈക്ോ ഫസ്ളൂടറഡസ്
ഗ്യോസസ്
സതി�തിണ്റതിറ്�ക്കസ്
മോറ്റുക.
(റ്രേക്കറതിന്റെ മോനുവൽ വോ�തിക്കുക)
O ഉ�ർന്ന മർദേത്തിൽ ഉള്ള സൾഫർ
ന്ൈക്ോ ഫസ്ളൂടറഡസ് ഗ്യോസസ് റ്കോൾഡസ്
റ്ബ്ൺ ഉണ്ോക്കുന്നതതിനോൽ പ്രറ്ത്യകിം
ശ്രദ്ധ പു�ർത്തുക.
O സൾഫർ
ന് ൈ ക് ോ
ഫസ് ളൂ ട റ ഡസ്
ഗ്ീൻ ൈൗസസ് ഗ്യോസസ് ആ�തതിനോൽ
അന്തരീക്ഷത്തിറ്�ക്കസ് തുറന്നസ് വതിൈരുതസ്.
O ഗ്യോസസ് മോസ്കുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ അതതിന്റെ ബൂമതിന്റെ
പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടുത്തുള്ള ഉപ
കരണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുരക്ഷതിതമോ�
�ിംബ്
തതിരശ്ീന
അക�ങ്ങൾ
പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.

O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ , സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�റു
മോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക
O ന്ഡറതിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിച്ചുിം റ്രേക്കർ ക�റ്റു
കയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്ോിം
O റ്രേക്കർ ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് വ�തിച്സ്
ന്കട്ടതി ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ റ്രേക്കർ ക�
റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
അതതിന്റെ റ്നന്ര തോന്െ നതിൽക്കരുതസ്.
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ട�ൻ അെതിച്സ് മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ് കണ
ക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റുകൾ അെതിക്കു
റ്്ോൾ റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.

O ക�റുകൾ

O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി
ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ

O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.

O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O കപ്തി
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
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O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്

ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O ഗ്യോസസ് മോസ്കുകൾ
O ട�ൻ ന്ൈസസ്ൈർ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - സർകയൂട്ടസ് റ്രേക്കർ
ഏതസ് ഫീഡർ/ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്
�തിൽ അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിൽ ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ്
വരുത്തുക.
ആ
റ്ബ്യ്കസ്
അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കു
വോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ഏതസ് റ്ബ്�തിന്�
അന്ലെങ്തിൽ ബ്സ്തിന്�
സർകയൂട്ടസ്
റ്രേക്കർ ആന്ണന്നസ് മനസ്തി�ോക്കതി
അതതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത
എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ്
റ്മൽറ്നോട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ
ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോ
രുമോ�തി ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി
�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O സർകയൂട്ടസ് റ്രേക്കർ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ
ന്ചറ്യ്ണ്/മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക .
O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O സർകയൂട്ടസ് റ്രേക്കറതിന്റെ മുകളതിൽ ക�റു
ന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി
ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O തോന്െ
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റ്സഫസ്റ്തി
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O കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ, എ.സതി. സടപ്ല,
ഡതി.സതി. സടപ്ല എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ച�സ്തു
എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക. എൽ.റ്തി.
ഗ്ൗസസ് ധരതിച്ചു ന്കോണ്ടുിം മൾട്ടതി മീറ്ർ
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു ന്കോണ്ടു എ.സതി.സടപ്ല,
ഡതി.സതി.സടപ്ല എന്നതിവ ഇലെ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.

O സൾഫർ
ന്ൈക്ോ
ഫസ്ളൂടറഡസ്
ഗ്യോസതിന്റെ മർദേിം പരതിറ്േോധതിക്കുക.
�ീക്കസ് ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O സസ്പ്രതിിംഗസ് ഉപറ്�ോഗതിച്ചുള്ള ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ്
ന്മക്കോനതിസിം ആന്ണങ്തിൽ സസ്പ്രതിിംഗസ്
ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്യുക. നയൂമോറ്തിക്കസ് ഓപ്
റ്ററ്തിിംഗസ് ന്മക്കോനതിസിം ആന്ണങ്തിൽ
ഉ�ർന്ന മർദേത്തിൽ ഉള്ള വോയ
വതിന്റെ ഇൻന്�റ്സ് വോൽവസ് അൈച്സ്
ന്മക്കോനതിസത്തിന്� ഉ�ർന്ന മർദേ
ത്തിൽ ഉള്ള വോയ അെതിച്സ് വതിടുക.
(റ്രേക്കറതിന്റെ മോനുവൽ പരതിറ്േോ
ധതിക്കുക).

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി സർകയൂട്ടസ്
റ്രേക്കറതിൽ ക�റതി റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
അതുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപക
രണങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി
ന്നതിനസ്

പുതിയതസ്

സ്ാപിക്കു

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി സർകയൂട്ടസ്
റ്രേക്കറതിൽ ക�റതി റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
അതുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/

ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകരണ
ങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

O റ്രേക്കർ ഓപ്ൺ ന്ചയ്തസ് ന്വയ്ക്കുക.

O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കു
ന്നതതിനസ് ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കു
കയിം ന്ചയ്യുക.

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.

ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ ഉപകരണത്തിന്ൻറ റ്നന്ര അൈതി
�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതി
റ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ
മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി
നതിൽക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ സൂക്ഷസ് മ ത
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
O മുകളതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോർ അ
തീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധറ്�ോ
ന്ൈയിം
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ്
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

7. കപ്ലിംഗസ് കപ്പാസിറ്റർ
അപകട സാധ്യത

O ഇ.എച്സ്.റ്തി റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.
O ഇ.എച്സ്.റ്തി ഉള്ള സമ�ിം ഏർത്സ് കണ
ക്ഷൻ അെതിച്ോൽ അവതിന്ൈ ടൈ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോകുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.
O ട�നതിൽ റ്നരതിട്ടസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കു
ന്നതതിനോൽ ഇൈതിമതിന്നൽ ഉള്ള അവ
സരത്തിൽ ടൈറ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഇ.എച്സ്.
റ്തി.
ന്ൈർമതിന�തിൽ
ഉണ്ോകുവോൻ
സോധ്യത ഉണ്സ്.

O ന്ഡറതിക്കസ് സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ അെതിച്സ്
മോറ്റുക/ന്ക്ര�തിൻ
സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O ഉ�രിം

O വ�റുകൾ
ന്ചയ്യുക.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

കൃത്യമോ�തി

കണകസ്റ്സ്

O എ�ർ ട�ൻ (ഉന്ണ്ങ്തിൽ) ഘൈതിപ്തി
ക്കുക.

ഇടുവോൻ

O ഭോരിം

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
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റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ അതതിന്റെ ബൂമതിന്റെ
പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി റ്ജോ�തി ന്ചയ്യു
ന്ന സ്�ത്തിനസ് അടുത്തുള്ള ഉപകര
ണങ്ങളിം
ബ്സ്സുിം
സുരക്ഷതിതമോ�
�ിംബ്
തതിരശ്ീന
അക�ങ്ങൾ
പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O ക്യോരതി�ർ
ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
വ�റുകൾ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് പരതിറ്േോധന
നൈത്തി നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റുകൾ അെതിക്കു
റ്്ോൾ റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്സഫസ്റ്തി
റ്സഫസ്റ്തി ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം
ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

ക�റ്റുകയിം ന്ചയ്യുക.
O കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്ർ ക�ർ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് വ�തിച്സ് ന്കട്ടതി ക�റ്റുകയിം ഇറക്കു
കയിം ന്ചയ്യുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോ
സതിറ്ർ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ അതതിന്റെ റ്നന്ര തോന്െ
നതിൽക്കരുതസ്.
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ട�ൻ അെതിച്സ് മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ് കണ
ക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.

O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ

O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ�
സ്�ങ്ങളതിൽ
നതിന്നു
ന്കോണ്സ് തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്

O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവരുിം റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ , സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�
റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
O ന്ഡറതിക്കസ് / ന്ക്ര�തിൻ
കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്ർ ഇറക്കുകയിം
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O കപ്തി
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O ന്ഡറതിക്കസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്ർ
ഏതസ് ഫീഡർ റ്ബ്�തിൽ ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്തുക. ആ റ്ബ്യ്കസ് ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതി
ക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്-ഏതസ് റ്ബ്�തിന്�

കപ്ലതിിംഗസ്
കപ്ോസതിറ്ർ
ആന്ണന്നസ്
മനസ്തി�ോക്കതി
അതതിൽ
ന്പർമതിറ്സ്
ടു വർക്കസ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ,

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�
ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
രേീഫതിിംഗസ്
നൈത്തി�തി
രതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്ർ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ
ന്ചറ്യ്ണ്/മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക.
O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്റതിന്റെ മുകളതിൽ
ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കുക.
O മൾട്ടതി മീറ്ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ക്യോരതി�ർ
ഉപകരണത്തിറ്�ക്കസ് റ്പോകുന്ന വ�റു
കളതിൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ്
വരുത്തുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതികൾ
O അറ്കുറ്പ്ണതികൾ ന്ചയ്യുന്ന അവസര
ത്തിൽ ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോ
ന്തറ്�ോ കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി
കപ്ലതിിംഗസ് കപ്ോസതിറ്റതിൽ ക�റുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/

ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ആയധ
ങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി
ന്നതിനസ്

പുതിയതസ്

സ്ാപിക്കു

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി കപ്ലതിിംഗസ്
കപ്ോസതിറ്റതിൽ ക�റുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകരണ
ങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കു
ന്നതതിനസ് ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കു
കയിം ന്ചയ്യുക.
ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ ഉപകരണത്തിന്ൻറ റ്നന്ര അൈതി
�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതി
റ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ
മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�യ്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന
മോത്ിം തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ ഇരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോർ അതീവ
സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധറ്�ോന്ൈയിം
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സുരക്ഷോ ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
ഇറങ്ങുക.

ന്കോളത്സ്
തോറ്െക്കസ്

O ന്ഡറതിക്കസ് സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ അെതിച്സ് മോ
റ്റുക/ന്ക്ര�തിൻ
സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O വ�റുകൾ
ന്ചയ്യുക.

കൃത്യമോ�തി

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

കണകസ്റ്സ്

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന സോ
മഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ അതുിം
തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

8. ഐലസാറ്െറ്റർ
അപകട സാധ്യത.
O ന്ൈർമതിനലുകളതിന്�
റ്വോൾറ്ട്ടജസ്.

റ്റേഷൻ

O ഉ�ർന്ന മർദേത്തിൽ ഉള്ള വോയ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്ചുള്ള ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് ന്മക്കോനതിസിം
O ടവ്യുതതി ന്കോണ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് ന്മക്കോനതിസിം ആന്ണ
ങ്തിൽ റ്മോറ്ട്ടോറതിറ്�ക്കസ് എ.സതി. സടപ്ല
ഉണ്ോകുിം.
O സതിഗ്നലുകൾക്കോയള്ള
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ഡതി.സതി. സടപ്ല ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.
O ഇൻറ്ർറ്�ോക്കതിന്ൻറ ടവ്യുത കോന്ത
ങ്ങൾക്കോ�തി ഡതി.സതി.സടപ്ല/എ.സതി.
സടപ്ല ഉണ്ോ�തിരതിക്കുിം.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ
അതതിന്റെ
ബൂമതിന്റെ പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടുത്തുള്ള
ഉപകരണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുരക്ഷതിത
മോ�
�ിംബ്
തതിരശ്ീന
അക�
ങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ്
ന്മക്കോനതിസത്തിന്റെ
വ�റുകൾ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് പരതിറ്േോധന
നൈത്തുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റുകൾ അെതിക്കു
റ്്ോൾ റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവരുിം റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ

മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�റു
മോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ
ക�റ്റുകയിം ന്ചയ്യുക.

ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ഇറക്കുകയിം

O ഐന്സോറ്�റ്ർ ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
വ�തിച്സ് ന്കട്ടതി ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം
ന്ചയ്യുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ഐന്സോറ്�റ്ർ
ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
അതതിന്റെ റ്നന്ര തോന്െ നതിൽക്കരുതസ്.
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ട�ൻ അെതിച്സ് മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ് കണ
ക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ഐന്സോറ്�റ്ർ
ഏതസ് ഫീഡർ/ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്
�തിൽ ആന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
ആ റ്ബ്യ്ക്കുിം ആ ഐന്സോറ്�റ്ർ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന ബ്സ്തിലുിം
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക. ഡബ്തിൾ ബ്സ്സ് ആന്ണ
ങ്തിൽ
രണ്സ്
ബ്സ്തിലുിം
ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കണിം.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ഏതസ് ഫീഡർ/
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
റ്ബ്�തിന്� ഐ
ന്സോറ്�റ്ർ ആന്ണന്നസ് മനസ്തി�ോക്കതി
അതതിലുിം ബ്സ്സ്/ബ്സ്സുകളതിലുിം അതോതു
ഫീഡർ/ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിന്�
കൺറ്ട്ോൾ പോന�തിലുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽ
റ്നോട്ടക്കോർ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുവോൻ
ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന
ജീവന
ക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ്
നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ഐന്സോറ്�റ്ർ
അറ്കുറ്പ്ണതികൾ
ന്ചറ്യ്ണ്/മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക.
O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ഐന്സോറ്�റ്റതിന്ൻറ മുകളതിൽ ക�റു
ന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി
ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
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ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ, എ.സതി. സടപ്ല,
ഡതി.സതി. സടപ്ല എന്നതിവ ഓഫസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി മീറ്ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ്
ന്മക്കോനതിസത്തിറ്�ക്കസ് വരുന്ന വ�റു
കളതിൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ്
വരുത്തുക.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി ഐന്സോ
റ്�റ്റതിൽ ക�റതി റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
അതുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപക
രണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ മുകളതിറ്�ക്കസ്
എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി
ന്നതിനസ്

പുതിയതസ്

സ്ാപിക്കു

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി ഐന്സോ
റ്�റ്റതിൽ ക�റതി റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
അതുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകരണ
ങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തി
ക്കുക.
O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കു
ന്നതതിനസ് ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റുകയിം ഇറക്കു
കയിം ന്ചയ്യുക.
ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ
ഉപകരണത്തിന്ൻറ
റ്നന്ര
അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതി
റ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ
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മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�യ്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ , വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ് വതിടുവതിച്സ് സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറന്നസ് ന്വയ്ക്കുക.
O ന്ഡറതിക്കസ് സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ അെതിച്സ്
മോറ്റുക/ന്ക്ര�തിൻ സൂക്ഷസ്മ തറ്�ോന്ൈ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O വ�റുകൾ
ന്ചയ്യുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

കൃത്യമോ�തി

കണകസ്റ്സ്

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക
O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.

O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�

റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

9. പവ്വർ ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ
അപകട സാധ്യതകൾ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ ബുഷതിങ്ങുകളതിൽ
EHT/HT റ്വോൾട്ടത ഉണ്സ്.
O ഓ�തിൽ തീ പതിൈതിക്കുന്നതോണസ്.
O ഓ�തിലുിം ന്വള്ളവുിം ഒന്നതിച്സ് കതിൈന്നോൽ
ന്തന്നതി വീഴുന്നതതിനുള്ള സോൈചര്യിം
ഉണ്സ്.
O ഭോരിം
O ഉ�രിം
O മോർഷ�തിിംഗസ് റ്ബ്ോകസ്സുകളതിൽ എ.സതി.
സടപ്ലയിം ഡതി.സതി. സടപ്ലയിം ഉണ്സ്

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ് ജ ോ � തി ന് ച യ്യു ന്ന ത തി നസ് റ് വ ണ് ത ോ �
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ അതതിന്റെ ബൂമതിന്റെ
പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടുത്തുള്ള ഉപ
കരണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുരക്ഷതിതമോ�
�ിംബ് തതിരശ്ീന അക�ങ്ങൾ പോ�തി
റ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ് റ്ഫോർമറതിന്റെ മോർഷ�തിിംഗസ്
റ്ബ്ോക്തിന്� വ�റുകളതിൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
പരതിറ്േോധന നൈത്തുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് വ�റുകൾ അെതിക്കു
റ്്ോൾ റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് റ്സഫസ്റ്തി

ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ മുകളതിൽ ക�റു
ന്നതതിനോ�തി ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
മോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
മുകളതിൽ
എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/
ബ്ോസ്റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ മുകൾ ഭോഗിം
നന്നോ�തി തുൈച്സ് വൃത്തി ആക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ട�ൻ അെതിച്സ് മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ്
കണക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O നയൂട്ൽ കണക്ഷൻ അെതിക്കുറ്്ോൾ
നയൂട്ൽ ന്ൈർമതിന�തിനസ് തോൽക്കോ�തിക
എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്കോടുക്കുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ മോറ്റുന്ന സോൈചര്യിം
ഉണ്ോ�ോൽ േക്തതി ഏറതി� ന്ച�തിൻ
റ്്ോക്കുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.
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സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന-ഏതസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
റ്ബ്�തിൽ ആണസ് പ്രവൃത്തി ന്ചറ്യ്
ണ്തസ് എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.ആ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ ന്പർമതി
റ്സ് എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീക
രതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ഏതസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോ
ർമറതിൽ ആണസ് പ്രവൃത്തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ്/
നീക്കിം ന്ചറ്യ്ണ്തസ് എന്നസ് മനസ്തി
�ോക്കതി ആ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്
�തിലുിം അതതിന്റെ കൺറ്ട്ോളിം റതിറ്� പോന
�തിലുിം ഒ.എൽ.റ്തി.സതി./ ആർ.റ്തി.സതി.സതി.
പോന�തിലുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടു
ക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്
ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതി
ക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
74
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കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ
ന്ചറ്യ്ണ്/മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിച്തിട്ടു
ന്ണ്ന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുക.
O എലെോ
ന്ൈർമതിനലുകളിം
എർത്സ്
ന് ച യ്ത തി ട്ടു ണ്സ് എ ന്നസ് ഉ റ പ് ോ ക്കു ക .
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ മുകളതിൽ ക�റു
ന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി
ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ,
എ.സതി. സടപ്ല, ഡതി.സതി. സടപ്ല
എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O ഒ.എൽ.റ്തി.സതി
റ്മോറ്ട്ടോറതിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി വതിറ്േ്തിച്തിരതിക്കണിം.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ മുകളതിൽ ഏണതി
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ക�റുക. അതതിന്റെ പുറിം
നന്നോ�തി തുൈച്സ് വൃത്തി�ോക്കുക.
O മൾട്ടതി മീറ്ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോർഷ�തിിംഗസ്
റ്ബ്ോക്തിന്� വ�റുകളതിൽ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്�
വൃത്തി�ോക്കുക.

ഏണതി

തുൈച്സ്

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ മുകളതിൽ ഏണതി
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ക�റുക.
O അതതിന്റെ മുകൾ ഭോഗിം നന്നോ�തി തുൈച്സ്
വൃത്തി�ോക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിക്കുക.
O കനിം കുറഞ്ഞ ക�ർ തോറ്െക്കസ്
ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യ
മോ� ഉപകരണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ
മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ
സ്ാപിക്കുന്നതിനസ്

മാറ്റി പുതിയതസ്

O റ്മൽ വതിവരതിച് സുരക്ഷോ
ണങ്ങൾ ന്ചയ്യുക.

ക്രമീകര

O ബുഷതിങ്ങതിറ്�ക്കുള്ള ക്തികൾ അെതിച്സ്
മോറ്റുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ
മോർഷ�തിിംഗസ്
റ്ബ്ോക്തിന്� വ�റുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O എർത്സ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ വ�തിച്സ് നീക്കുന്നതതിനസ്
േക്തതി കൂൈതി� ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്/വീഞ്സ്
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക. അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ്
സ്ോപതിക്കുന്നതതിനസ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി
�ോളതികളന്ൈ
സൈോ�ിം
ഉപറ്�ോ
ഗതിന്പ്ടുത്തുക.
O പുതതി� ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ പ്ലതിന്തതിൽ
എത്തിച് റ്േഷിം എർത്സ് ന്കോടുക്കുക.
O വ�റുകൾ
ന്ചയ്യുക.

കൃത്യമോ�തി

കണകസ്റ്സ്

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി
നതിൽക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, ക�ർ,
സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ സഞ്തി�തിൽ
ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം തോറ്െക്കസ്
എത്തിക്കുക.
സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ്
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഏണതി വെതി ഇറങ്ങുക.
O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്� ഏണതി
�ോ�തി അൈച്സ് പൂട്ടതി ഇടുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക
O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ആയധങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന സോമ
ഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ അതുിം
തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

10. കപ്പാസിറ്റർ ബ്ാങ്സ്
അപകട സാധ്യത
O ഇ.എച്സ്.റ്തി റ്വോൾറ്ട്ടജസ്

O പവർ കണക്ഷനുകൾ ന്ചയ്യുക.

O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

േരതി

O ഉ�രിം
O കപ്ോസതിറ്റതിനു ഊർജിം
വയ്കോനുള്ള കെതിവസ്.

സിംഭരതിച്സ്

O അതതിൽ ഉണ്ോകുന്ന ന്റസതിഡയുവൽ
ചോർജ്ജസ്.
O കപ്ോസതിറ്റതിന്റെ ടഡ ഇന്�കസ്ട്തി
ക്കതിന്റെ
�ീക്കസ് അന്തരീക്ഷ മ�തിനീ
കരണിം ഉണ്ോക്കുന്നതുിം മനുഷ്യരതിൽ
ക്യോൻസറതിനു കോരണിം ആകുന്നതുിം
ആകുന്നു .
O ഇൈതിമതിന്നൽ
O ഭോരിം
O തീപതിടുത്ിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള ടവ്യുതതി ബ്
ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുക.
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O റ് ജ ോ � തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക
ആന്ണങ്തിൽ
അതതിന്റെ
ബൂമതിന്റെ പരമോവധതി നീളവുിം ആ�തി
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�ത്തിനസ് അടു
ത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളിം ബ്സ്സുിം സുര
ക്ഷതിതമോ� �ിംബ് തതിരശ്ീന അക
�ങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്, എച്സ്.റ്തി.
റ്സഫസ്റ്തി ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ, സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ
മുകളതിൽ
എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/
ബ്ോസ്റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ന്ൈർമതിനലുകൾ തോൽക്കോ�തിക എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ടഡ ഇന്�കസ്ട്തിക്കതിന്റെ �ീക്കസ് ഉന്ണ്
ങ്തിൽ കണ്സ് പൂർണമോയിം സിംരക്ഷതി
ക്കുന്ന
കണ്ൈ,
റ്ഫസസ്
മോസ്ക്കസ്,
രേീത്ർ, റ്്ൈിം ന്മോത്മോ�തി സിംരക്ഷതി
ക്കുന്ന ആപ്രൺ, ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ഉപ
റ്�ോഗതിക്കുക. കപ്ോസതിറ്ർ ന്ൈർമതിന
�തിന്� ജിംബ്ർ കണക്ഷൻ അെതിക്കു
റ്്ോൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ്
രണ്സ്
ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക.
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O ന്ഡറതിക്കുിം ക�റുിം കപ്തിയിം/ന്ക്ര�തിൻ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് കപ്സതിറ്റുകൾ ഇറക്കു
കയിം ക�റ്റുകയിം ന്ചയ്യുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ കപ്ോസതിറ്ർ
ക�റ്റുകയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
അതതിന്റെ റ്നന്ര തോന്െ നതിൽക്കരുതസ്.
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ട�ൻ അെതിച്സ്
മോറ്തി�തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്സ്
കണക്ഷൻ അെതിക്കോവൂ.
O സൂപ്ർടവസർ
ഒെതിന്ക
മറ്റുള്ള
ജീവനക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�
റ്ത്ക്കസ് ന്മോടബ്ൽറ്ഫോൺ, ആഭര
ണങ്ങൾ എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി

O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ
O ഗ്യോസസ് മോസ്കുകൾ
O രേീത്ർ
O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ഗ്ൗസുകൾ
O കണ്സ് പൂർണമോയിം
കണ്ൈ.

സിംരക്ഷതിക്കുന്ന

O േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന ആപ്രൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O തട്ടുകൾ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ഒന്നതിൽ അധതികിം
കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്കുകൾ ഉന്ണ്ങ്തിൽ

റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ്
ഏതോണസ് എന്നുിം ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് എത്
സമ�ിം കെതിഞ്ഞു മോത്ിം റ്ജോ�തി
തുൈങ്ങോിം എന്നുിം ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തികൾ
എന്ന്തലെോിം എന്നുിം തീരുമോനതിക്കുക.

O കനിം കുറഞ്ഞ ക�ർ തോറ്െക്കസ്
ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവ
േ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ
മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് -റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്
കപ്ോസതിറ്റതിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി പുതിയതസ് സ്ാപി
ക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത
എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ്
റ്മൽറ്നോട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ
ചു മ ത � ന് പ് ടു ത് തി � തി ര തി ക്കു ന്ന
ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതികൾ ന്ചറ്യ്ണ്/മോറ്റ്ണ്
കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്സ് റ്ബ് റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക.
O എലെോ ന്ൈർമതിനലുകളിം എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O കപ്ോസതിറ്റതിന്റെ മുകളതിൽ ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്,
റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതി
ക്കുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O കപ്ോസതിറ്ർ
ബ്ോങ്തിന്റെ
ഓറ്രോ
കപ്ോസതിറ്റുിം ന്ൈർമതിനൽ റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക. ന്ൈർമതിനൽ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് അളന്നു റ്നോക്കുക.
O ന്ൈർമതിനലുകളതിൽ അമതിത ബ്�ിം ന്കോടു
ക്കോതതിരതിക്കുക.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ മുകളതിൽ ഏണതി
വെതി ക�റുക.

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്കുകൾ മോറ്തി പുതതി
�തസ് സ്ോപതിക്കുന്നതതിനസ് റ്�ോഗ്യതയിം
മുൻ പരതിച�വുിം ഉള്ള സോറ്ങ്തതിക
വ തി ് ഗസ് ധ രു ന് ൈ റ് സ വ ന ിം റ് ത റ് ൈ ണ്
തോണസ്.
O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്റെ
ക്ഷൻ മോനുവൽ പഠതിക്കുക.

ഇൻസസ്ട്

O കപ്ോസതിറ്ർ ബ്ോങ്തിന്�
കപ്ോസതിറ്
റുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുന്നതതിനുിം പുതതി�വ
സ്ോപതിക്കുന്നതതിനുിം
അതതിറ്നോൈസ്
റ്ചർന്നസ് ക�റതി നതിൽക്കോവുന്ന വതിധ
ത്തിലുള്ള
തോൽക്കോ�തിക
തട്ടുകൾ
തയ്ോറോക്കുക.
O കപ്ോസതിറ്ർ ഇറക്കുന്നതതിനുിം ക�റ്റു
ന്നതതിനുിം
ന്ഡറതിക്കസ്,
ന്ച�തിൻ
റ്്ോക്കസ്, ക�ർ, ന്ക്ര�തിൻ എന്നതിവ
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്മൽ പറഞ്ഞ തട്ടുകളതിൽ നതിന്നസ് ന്കോണ്സ്
കപ്ോസതിറ്ർ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്യുവോനുിം
ഇളക്കതി ഇറക്കുവോനുിം ക�റ്റുവോനുിം
സോധതിക്കുന്നു.
O മോറ്റ്ണ് കപ്ോസതിറ്റതിന്റെ ന്ൈർമതിനലു
കൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O ആ ന്ൈർമതിനലുകളതിറ്�ക്കസ് വരുന്ന
വ�റുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O പുതതി� കപ്ോസതിറ്ർ മുകളതിൽ എത്തി
ക്കുന്നതസ് അതതിന്റെ ന്ൈർമതിനലുകൾ
റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്ത സ്തിതതി�തിൽ ആ�തിരതി
ക്കണിം.
O പുതതി� കപ്ോസതിറ്ർ �ഥോസ്ോനത്സ്
ഉറപ്തിച്തതിനു റ്േഷിം അതതിന്റെ ന്ൈർമതി
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നലുകളതിറ്�ക്കസ് വരുന്ന വ�റുകൾ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതതിനു റ്േഷിം മോത്ിം
റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം എർത്തിിംഗിം മോറ്റുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി
നതിൽക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, ക�ർ,
സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ സഞ്തി�തിൽ
ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം തോറ്െക്കസ്
എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O തുൈർന്നസ്
മറ്സ്
കപ്ോസതിറ്റുകളതിന്�
ന്ൈർമതിനൽ
റ്ഷോർട്ടതിിംഗകൾ
മോറ്തി
�തതിനു റ്േഷിം ഓറ്രോ കപ്ോസതിറ്റതിലുിം
ഉള്ള എർത്തിിംഗകൾ മോറ്റുക.
O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ്
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O തട്ടുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്റുക.
O തോൽക്കോ�തിക എർത്തിിംഗസ് നീക്കിം ന്ച
യ്യുക.

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ്
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

മതിച്മുള്ള
ഉന്ണ്ങ്തിൽ
ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
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O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

11. ്ംബ്ർ കണക്നുകൾ, റ്്ാപ്പുകൾ
അപകട സാധ്യത
O ജ ിം ബ് ർ ക ണ ക്ഷ നു ക ൾ റ് റേ ഷ ൻ
റ്വോൾറ്ട്ടജതിൽ ആ�തിരതിക്കുിം. ഫീഡറതിന്റെ
ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ, ട�ൻ പതി.റ്തി,
ട�ൻ ഐന്സോറ്�റ്റതിന്റെ ട�ൻ
ടസഡസ് എന്നതിവതിൈങ്ങളതിന്� ജിംബ്റുക
ളതിൽ ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�ിം ഉള്ള ടവ്യുതതി
പ്രവോൈിം ഉണ്ോകുവോൻ സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ഉ�രത്തിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതതിനോൽ
ജീവനക്കോർ തോന്െ വീഴുവോൻ സോധ്യത
ഉണ്സ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതലുകൾ,

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.

O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ അെതിക്കുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി
ഗ്ൗസസ് രണ്സ് ടകകളതിലുിം ധരതിക്കുക
O

ജിംബ്ർ, ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ക�റ്റു
കയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.

O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ജിംബ്ർ ക�റ്റു
കയിം
ഇറക്കുകയിം
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
അതതിന്റെ റ്നന്ര തോന്െ നതിൽക്കരുതസ്.
O ഉപകരണങ്ങൾ മുകളതിറ്�ക്കസ് ന്കോണ്ടു
റ്പോകുന്നതതിനുിം തോന്െ ഇറക്കുന്നതതിനുിം
ക�റതിൽ ബ്ന്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�റുകൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസുകൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂ ൈ തി � ോ റ് � ോ ച ന - മ ോ റ് റ് ണ് / അ റ് കു
റ്പ്ണതി ന്ചറ്യ്ണ്
ജിംബ്ർ
ഏതസ്
ഫീഡർ/ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ/
ബ്സ്തിൽ ആന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
ആ റ്ബ്�തിൽ/ ബ്സ്തിൽ
ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതി
ക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ഏതസ് റ്ബ്�തിന്�/
ബ്സ്തിന്� ജിംബ്ർ ആന്ണന്നസ് മനസ്തി
�ോക്കതി ആ റ്ബ്�തിന്� കൺറ്ട്ോൾ പോന

�തിലുിം
ബ്സ്തിൽ
ആന്ണങ്തിൽ
റ്റേഷൻ ന്മോത്മോറ്�ോ ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ
തുറന്നസ്
ഭോഗതി
കമോറ്�ോ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടു
ത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾ
റ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ജിംബ്ർ അറ്കുറ്പ്ണതികൾ ന്ചറ്യ്ണ്/
മോറ്റ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതികൾ ന്ചറ്യ്ണ്/ മോറ്റ്ണ്
ജിംബ്ർ ഉൾന്ക്കോള്ളുന്ന റ്ബ്യന്ൈ/
ബ്സ്തിന്റെ രണ്സ് വേങ്ങളതിലുിം എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ഉപകരണങ്ങളന്ൈ മുകളതിലുിം ഗോറെറതി
കളതിലുിം
ക�റുന്നവർ റ്സഫസ് റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി ഉപകര
ണങ്ങളതിൽ/ഗോൻട്തി�തിൽ
ക�റതി
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ഫീഡറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള റ്രേോപ്സ്
ആന്ണങ്തിൽ ഫീഡറതിൽ പ്രറ്ത്യകിം
എർത്തിിംഗസ് ന്കോടുക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകര
ണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ
മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം
തോറ്െയ്ക്കുിം എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

അഴിച്സ് മാറ്റി
ന്നതിനസ്

പുതിയതസ്

സ്ാപിക്കു

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ച്ോ അലെോന്തറ്�ോ
കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി ഉപകര
ണങ്ങളതിൽ/ഗോൻട്തി�തിൽ ക�റതി സുര
ക്ഷോ ന്ബ്ൽറ്സ് അതുമോ�തി നന്നോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ഫീഡറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള റ്രേോപ്സ്
ആന്ണങ്തിൽ ഫീഡറതിൽ പ്രറ്ത്യകിം
എർത്തിിംഗസ് ന്കോടുക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകര
ണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ
മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം
തോറ്െയ്ക്കുിം എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവസൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിംശ്രദ്ധറ്�ോ
ന്ൈയിം
സുരക്ഷോ
ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ്
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക
O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.

O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.

ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ
ഉപകരണത്തിന്ൻറ
റ്നന്ര
അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം,
ആയധങ്ങറ്ളോ സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതി
റ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ
മോത്ിം അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.

O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O എർത്സ് കണക്ഷൻ മുറതിഞ്ഞസ് റ്പോകു
ന്നതസ് അവ ബ്ന്തിപ്തിച്തിരതിക്കുന്ന സസ്ട്
കസ്ച്റുകൾ, ടഗ വ�ർ, ഉപകരണങ്ങൾ
എന്നതിവ�തിൽ
അപകൈകരമോ�
റ്വോൾറ്ട്ടജസ്, ഇൻസുറ്�റ്ർ തകരോർ
മൂ�റ്മോ ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�റ്മോ, എത്തു
ന്നതതിനു കോരണിം ആകുിം.

O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക.
O മുകളതിൽ
ക�റതി�
ജീവനക്കോർ
അവർ ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ,
വ�തി� ക�ർ, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
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O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

12. എർത്സ് കണക്ൻ
അപകട സാധ്യത

O റ്കോളങ്ങളന്ൈയിം മറ്റുിം മുകളതിൽ നതിന്നുള്ള
ജതി.ഐ.വ�റുകൾ സസ്ട്തിപ്പുകൾ എന്നതിവ
േരതി�ോക്കുവോൻ ശ്രമതിക്കുന്നതസ്, ഉ�ര
ത്തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ പോ�തി
റ്ക്കണ് സുരക്ഷോ മുൻകരുതൽ എടു
ത്തിട്ടസ് ആ�തിരതിക്കണിം.

O കൂൈോന്ത
ബ്സ്സുകൾക്കസ്
മുകളതിൽ
ആ�തതിനോൽ അവ ടവ്യുതതി പ്രവൈതി
ക്കുന്ന
ക്തികളമോ�തി
സ്ർക്ക
ത്തിൽ
വരുവോനുിം
അതസ്
വെതി
ടവ്യുതോഘോതിം
ഉണ്ോകുവോനുിം
സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ഇൈതിമതിന്നൽ ഉള്ള അവസരങ്ങളതിൽ
അതസ്
മൂ�മുള്ള
ടവ്യുതോഘോതിം
ഉണ്ോകുവോനുിം സോധ്യത ഉണ്സ്.
O റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ, സ്പോനറുകൾ,
എർത്സ് വ�ർ എന്നതിവ തോന്െ വീഴുന്ന
തതിനുിം
തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവർക്കസ്
പരതിക്കസ് ഉണ്ോകോനുിം സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ഉപകരണങ്ങളന്ൈ എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ആ ഉപകരണിം ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ബ്സ്സ്
/ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ്
ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ ആന്ണങ്തിൽ അവ
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് അവയന്ൈ ടൈ റ്വോൾറ്ട്ട
ജസ് ന്ൈർമതിനലുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേറതിന്റെ എർത്സ്
വ�ർ ആന്ണങ്തിൽ ആ ഫീഡർ/
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ് ന്പർമതിറ്തിൽ
ആക്കതി അററേറതിന്റെ ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ന്ൈർമതിനൽ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക

എർത്സ്

ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O എർത്സ് വ�ർ വ�തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ , സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�റു
മോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O എർത്സ് വ�ർ മുകളതിൽ എത്തിക്കു
ന്നതതിനോ�തി ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ഉപകരണത്തിന്റെ മുറതിഞ്ഞു റ്പോ�
എർത്സ് കണക്ഷന്റെ ഇരു വേവുിം
തമ്തിൽ തോൽക്കോ�തികമോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക എർത്തിിംഗസ് ആ്്യിം
എർത്തിറ്�ക്കസ് ബ്ന്തിപ്തിച്തതിനു റ്േഷിം
ഉപകരണത്തിൽ/ടഗ
വ�റതിൽ/
സസ്ട്കസ്ച്റതിൽ
ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�
റ്ത്ക്കസ് ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭര
ണങ്ങൾ എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി റതിബ്ൺ

കണക്ഷൻ
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന – എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്പോട്ടതി� ഭോഗിം ഏതസ് ഫീഡർ അന്ലെ
ങ്തിൽ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ
അന്ലെങ്തിൽ സസ്ട്കസ്ച്റതിൽ ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്തുക. ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ
ഐന്സോറ്�റ്ർ തുറന്നോൽ ആ ഭോഗ
ന്ത് ന്മ�തിൻ ബ്സ്സ് മറ്സ് ഭോഗങ്ങളതിൽ
നതിന്നുിം ഒറ്ന്പ്ടുത്തുവോൻ ആകുറ്മോ
എന്നസ് പരതിറ്േോധതിക്കുക. അങ്ങതിന്ന
എങ് തിൽ ബ് സ്സ് ന്സക്ഷൻ ഐന്സ ോ
റ്�റ്ർ തുറന്നുന്കോണ്സ് ആ ഭോഗന്ത്
ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുിം റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സുകളിം
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം
റ്വർന്പടുത്തി
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുിം അലെോത്
പക്ഷിം റ്റേഷൻ പൂർണമോയിം ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം
റ്വർന്പടുത്തി
ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കുവോനുിം
ഉള്ള
നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്-ന്പോട്ടതി� എർത്സ്
കണക്ഷൻ റ്റേഷനസ് ഉള്ളതിൽ ആന്ണ
ങ്തിൽ റ്റേഷൻ ന്മോത്മോറ്�ോ ബ്സ്സ്
കപ്ലർ തുറന്നുന്കോണ്സ് ആ ഭോഗന്ത്
ന്മ�തിൻ ബ്സ്സുിം ഏർത്സ് വ�ർ
ന്പോട്ടതി� ഭോഗന്ത് റ്ക്രോസസ് ബ്സ്സുിം
മോത്മോറ്�ോ റ്റേഷനുിം ന്ൈർമതിനൽ ൈവ
റതിനുിം ഇൈ�തിൽ ആന്ണങ്തിൽ റ്റേഷനുിം
ആ ൈവറതിൽ വരുന്ന ഫീഡറുിം സിംയക്ത
മോറ്�ോ ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം റ്വർന്പ
ടുത്തി എർത്സ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് എടുറ്ക്ക
ണ്തോണസ്.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടു
ത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾ
റ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
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ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്പോട്ടതി� ഭോഗിം
റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോർക്കസ്
ന്ചയ്യുക.
O ഉപകരണങ്ങളന്ൈ എർത്സ് കണക്ഷൻ
നന്നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ ഉപ
കരണത്തിന്റെ ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ന്ൈർമതിനലുകൾ രണ്സ് ടസഡതിലുിം
എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേറതിന്റെ എർത്സ്
വ�ർ ആന്ണങ്തിൽ അററേറതിന്റെ
ടൈറ്വോൾറ്ട്ടജസ് ന്ൈർമതിനൽ എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ഉ�രത്തിൽ മുകളതിൽ ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ് റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം. റ്കോളത്തിൽ ക�റു
ന്നവർ കനിം കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി
മോത്ിം ക�റതി റ്പോകുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്ോനത്സ് എത്തി�
തതിനു റ്േഷിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
റ്കോളവുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
ക�ർ റ്കോളവുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�റതിന്റെ മറ്റ് അറ്ിം തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
O അതതിൽ ന്കട്ടതി വ�തി� ക�ർ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ്
സഞ്തി/ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ�
ഉപകരണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം തോറ്െയ്ക്കുിം എത്തിക്കുക.
O ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ആ
റ്കോളങ്ങളന്ൈ റ്നന്ര അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം
മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം, ആയധങ്ങറ്ളോ
സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തി
റ്ക്കണ് അവസരത്തിൽ മോത്ിം അവ
യന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O ഇൈതിമതിന്നൽ.

O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി
നതിൽക്കുക.

O ഉ�രത്തിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നു.
O ഭോരിം ഉള്ള ഉപകരണിം ആകുന്നു.

O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്റ്മ
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.

O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.

O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം സുരക്ഷോ ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ്
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O തോൽക്കോ�തിക എർത്തിിംഗസ്/ റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ്
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന
സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.
O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ.
O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

13. റ്വവസ് ട്ാപ്പസ്

അപകട സാധ്യത
O ട�നതിൽ റ്നരതിട്ടസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന
തതിനോൽ അതതിൽ റ്റേഷൻ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഉണ്സ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
നൈക്കുന്ന ഇൈിം റ്വർതതിരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്ന ന്തോെതി�ോളതികൾ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്ക ോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങൾ , സോമഗ്തികൾ എന്നതി
വ മുകളതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി ക�
റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ ബ്ോസ്
റ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്വവസ് ട്ോപ്സ് അെതിച്സ് ഇറക്കുന്നതതിനുിം
പുതതി�വ സ്ോപതിക്കുന്നതതിനുിം കപ്തികൾ,
ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കുകൾ, ക�റുകൾ
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.
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സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ക�ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O സഞ്തികൾ/ ബ്ോസ്റ്റുകൾ
O കപ്തി
O ന്ച�തിൻ റ്്ോക്കസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂ ൈ തി � ോ റ് � ോ ച ന - മ ോ റ് റ് ണ് / അ റ്
കുറ്പ്ണതി ന്ചറ്യ്ണ് റ്വവസ് ട്ോപ്സ്
ഏതസ് ഫീഡർ റ്ബ്�തിൽ ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്തുക. ആ ഫീഡറതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുള്ള നൈപൈതികൾ
സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്–മോറ്റ്ണ്/അറ്കു
റ്പ്ണതി
ന്ചറ്യ്ണ്
റ്വവസ്
ട്ോപ്സ്
സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ്
എടുറ്ക്കണ്തോണസ്.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�
ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
രേീഫതിിംഗസ്
നൈത്തി�തി
രതിക്കണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O പ്രവൃത്തി ന്ചറ്യ്ണ് റ്ബ് റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതിരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങളന്ൈ മുകളതിലുിം ഗോൻട്തിക
ളതിലുിം ക�റുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
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എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതികൾ ന്ചറ്യ്ണ്/ മോറ്റ്ണ്
റ്വവസ് ട്ോപ്തിന്റെ രണ്സ് ന്ൈർമതിനലുകളിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O സതി.വതി.റ്തി/കപ്ലതിിംഗസ്
കപ്ോസതിറ്ർ-ന്റെ
ഇ.എച്സ്. റ്തി.
ന്ൈർമതിനൽ
എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O റ്കോളത്തിൽ ക�റുന്നവർ കനിം കുറ
ഞ്ഞ ക�റുമോ�തി മോത്ിം ക�റതി
റ്പോകുക.
O റ് ജ ോ � തി
ന് ച റ് യ് ണ്
സ് ോ ന ത്സ്
എത്തി�തതിനു റ്േഷിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
റ്കോളവുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ റ്കോളവുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�റതിന്റെ മറ്റ് അറ്ിം തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
O അതതിൽ ന്കട്ടതി വ�തി� ക�ർ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ആയ
ധങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ
മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം
തോറ്െയ്ക്കുിം എത്തിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

റ്വവസ് ട്ാപ്പസ് മാറ്റിസ്ാപിക്കുന്നതിനസ്
O റ്കോളത്തിൽ
ക�റുന്നവർ
കനിം
കുറഞ്ഞ ക�റുമോ�തി മോത്ിം ക�റതി
റ്പോകുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്ോനത്സ് എത്തി
�തതിനു റ്േഷിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
റ്കോളവുമോ�തി നന്നോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�ർ റ്കോളവുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ക�റതിന്റെ മറ്റ് അറ്ിം തോറ്െക്കസ് ഇടുക.
O അതതിൽ ന്കട്ടതി വ�തി� ക�ർ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുക.

O ന്ചറതി� ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് സഞ്തി/
ബ്ോസ്ക്കറ്സ് വെതി ആവേ്യമോ� ഉപകര
ണങ്ങൾ/സോമഗ്തികൾ മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം
തോറ്െയ്ക്കുിം എത്തിക്കുക.
O അെതിച്സ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കു
ന്നതതിനസ് ന്ഡറതിക്കസ് / ന്ക്ര�തിൻ/കപ്തി
കൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് വതി്ഗ്ദ്ധരോ� ന്തോെതി
�ോളതികളന്ൈ സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ക�റ്റു
കയിം ഇറക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
ഈ സമ�ിം തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ
ആ ഗോൻട്തിയന്ൈ റ്നന്ര അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം
മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം, ഉപകരണങ്ങറ്ളോ
സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തിറ്ക്കണ്
അവസരത്തിൽ
മോത്ിം
അവയന്ൈ
ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം ആകുന്നു.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ്
മോറതി
നതിൽക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ അവർ
ഉപറ്�ോഗതിച് ഉപകരണങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ടു ക�ർ മുറ്ഖന മോത്ിം
തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കുക.
O ന്ചറതി� ക�ർ അതീവ
റ്�ോന്ൈ തോറ്െക്കസ് ഇടുക.

സൂക്ഷസ്മത

O മുകളതിൽ
ഇരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
അതീവ സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈയിം ശ്രദ്ധ
റ്�ോന്ൈയിം റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്തിന്ൻറ
ന്കോളത്സ്
വതിടുവതിച്സ്
സോവധോനിം
തോറ്െക്കസ് ഇറങ്ങുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്മൽറ്നാട്ടകോരൻ ഉേപ്പാക്കുക

O മുകളതിൽ ക�റതി� എലെോ ജീവനക്കോരുിം
തോന്െ എത്തി.
O എലെോ ഉപകരണങ്ങളിം മതിച്ിം വന്ന

സോമഗ്തികളിം സസ്ക്രോപ്സ്
അതുിം തോന്െ എത്തിച്ചു.

ഉന്ണ്ങ്തിൽ

O ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
തയ്ോർ ആണസ്.

ഇടുവോൻ

O സൈോ�തികൾ ആ� മറ്സ് ജീവനക്കോർ
ഒപ്ിം ഉണ്സ്.
O ന്ഡറതിക്കസ്/ന്ക്ര�തിൻ സുരക്ഷതിത അക�
റ്ത്ക്കസ് മോറ്തി.
O ന്പർമതിറ്സ് ക്യോൻസൽ ന്ചയ്യുവോൻ ഉറ്ദേ
േതിക്കുന്ന സർകയൂട്ടതിൽ തൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ഇലെ .
തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

14. കൺറ്ട്ാളും േിറ്െയും പാനലുകൾ
അപകട സാധ്യത
O പതി.റ്തി. �തിൽ നതിന്നുമുള്ള റ്വോൾറ്ട്ടജസ്,
O ഡതി.സതി. സടപ്ല, എ.സതി.
എന്നതിവയന്ൈ സോന്നതിധ്യിം.

സടപ്ല

O ടപ്രമറതി�തിൽ
കററെസ്
ഉള്ളറ്പ്ോൾ
സതി.റ്തി.യന്ൈ
ന്സക്കണ്റതി
തുറന്നസ്
റ്പോ�ോൽ ഉണ്ോകുന്ന അപകൈകര
മോറ്�ക്കോവുന്ന ഓവർ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്.

O ചൂൈസ് ഉള്ള ന്സ്പ�സ്സസ് ൈീറ്റുകൾ.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ഏതസ്
ഫീഡർ/ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ/
ബ്sസസ് കപ്ലർ/കപ്ോസതിറ്ർ റ്ബ്�തിൽ
ആറ്ണോ റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ് അതതിൽ
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

O പതി.റ്തി. ഫയൂസസ് ഊരതി മോറ്റുക.

O സതി.റ്തി. ന്സക്കണ്റതി ആവേ്യന്മങ്തിൽ
റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് ന്വയ്ക്കുക.

O എ.സതി.സടപ്ല,
ഡതി.സതി.സടപ്ല
എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്തതസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ഇറെർ പോനൽ വ�റതിിംഗസ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
ഏതു
പോ നലുമോ�തി
ആറ്ണ ോ
ഈ പോനൽ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കു
ന്നതസ് ആ പോനലുിം ന്പർമതിറ്സ് ആക്കതി
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അതതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള വ�റതിിംഗസ് അെതിച്സ്
വതിടുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി
എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

ന്ൈൽന്മറ്സ്

O ഇൻസുറ്�ഷൻ ഉള്ള സസ്രൂടരേവർ,
റ്ബ്ോക്സ് സ്പോനർ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.

ആ പോനലുിം ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കണിം.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O സുരക്ഷോ ന്ൈൽന്മറ്സ്

O കൺറ്ട്ോളിം
റതിന്�യിം
പോന�തിൽ
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിച്തിരതി
ക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ഇൻസുറ്�ഷൻ ഉള്ള ടൂൾസസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O ട�ൻ ന്ൈറേർ
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
കൂൈതി�ോറ്�ോചന - മോറ്റ്ണ്/അറ്കുറ്പ്ണതി
ന്ചറ്യ്ണ് കൺറ്ട്ോളിം റതിന്�യിം പോനൽ
ഏതസ്
ഫീഡർ/ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ/ബ്
സ്സ് കപ്ലർ/കപ്ോസതിറ്ർ റ്ബ്�തിൽ ആന്ണ
ന്നസ് ഉ റ പ്സ് വ രു ത്തു ക . ആ ഫ ീ ഡ ർ /
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ/ബ്സ്സ് കപ്ലർ/കപ്ോസതി
റ്ർ റ്ബ്�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുവോനുള്ള
നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ് കൃത്യ
മോ�തി എത്തുക.

O പോന�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നവർ
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ട
ജസ് ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O എ.സതി. സടപ്ല ഡതി.സതി. സടപ്ല
എന്നതിവ പരതിറ്േോധതിച്സ് അവ ഇലെ
എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O റതിറ്��തിൽ അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുന്ന
അവസരത്തിൽ പതി.റ്തി.ഫയൂസസ് നീക്കിം
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O സതി.റ്തി. ന്സക്കണ്റതി റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തതിരതി
ക്കണിം.

ലപർമിറ്റസ് ടു വർകേസ്

O റ്വോൾട്ടസ് മീറ്ർ, അതതിന്റെ ന്സ�കസ്റ്ർ
സ്തിച്സ്
എന്നതിവ�തിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ പതി.റ്തി. ഫയൂസസ് നീക്കിം
ന്ചയ്ണിം.

O മോറ്റ്ണ്/അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചറ്യ്ണ് ക
ൺറ്ട്ോളിം റതിന്�യിം പോനൽ സ്ോപതിച്തി
രതിക്കുന്ന റ്ബ്�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടു
റ്ക്കണ്തോണസ്.

O അമ്ീറ്ർ, അതതിന്റെ
ന്സ�കസ്റ്ർ
സ്തിച്സ് എന്നതിവ�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ സതി.റ്തി. ന്സക്കണ്റതി റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O ഇറെർ പോനൽ വ�റതിിംഗസ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
ഏതു
പോനലുമോ�ോറ്ണോ
ഈ
പോനൽ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നതസ്
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O എനർജതി മീറ്ർ കണക്ഷനതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ പതി.റ്തി. ഫയൂസസ് തുറന്നുിം
സതി.റ്തി ന്സക്കണ്റതി റ്ഷോർട്ടസ് ന്ച�സ്തുിം

സൂക്ഷതിക്കണിം.
O ഇ റെ ർ പ ോനൽ വ�റതിിംഗസ് വ തിദൂര
എൻഡതിൽ നതിന്നുിം അെതിച്സ് മോറ്റുക.

കൺറ്ട്ാളും േിലെയും പാനൽ മാറ്
ന്നതിനസ്
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O കൺറ്ട്ോളിം റതിന്�യിം പോന�തിൽ റ്കോ
ഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതസ്
ഉറപ്ോക്കുക. പോന�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യു
ന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ് ,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O എ.സതി.സടപ്ല,
ഡതി.സതി.സടപ്ല
എന്നതിവ പരതിറ്േോധതിച്സ് അവ ഇലെ
എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.

ന്ച�സ്തു എന്നുിം
O ഉപകരണിം
തയ്ോറോണസ്

സർവേീസതിൽ

ഇടുവോൻ

O പോനൽ ന്ൈറേതിിംഗതിനു വതിറ്ധ�ിം ആക്കു
ക.
O ന്ൈറേതിിംഗസ് വതിജ�തിച്ോൽ സ്തിച്ചുകൾ ഏതു
കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് ) ആറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് എടുത്റ്പ്ോൾ കതിട്ടതി�തസ്
അന്ത കണ്ീഷനതിൽ ആക്കുക.
O ഇ.എച്സ്.റ്തി. ഉപകരണങ്ങളതിൽ തോൽക്കോ
�തിക
എർത്തിിംഗസ്
ന്കോടുത്തിട്ടുണ്സ്
എങ്തിൽ എർത്തിിംഗസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

15. ഒ.എൽ.റ്റി.സി./ ആർ.റ്റി.സി.സി.
പാനൽ
അപകട സാധ്യത
O എ.സതി, ഡതി.സതി. സടപ്ല കൾ ഉണ്സ്.

O പതി.റ്തി.ഫയൂസസ് ഊരതി സൂക്ഷതിക്കുക.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O സതി.റ്തി ന്സക്കണ്റതി റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്യുക.

O അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുറ്്ോളിം പോനൽ
മോറ്റുന്ന അവസരത്തിലുിം ഒ.എൽ.റ്തി.സതി.
പോനൽ നതി��തിക്കുന്ന ട്ോൻസസ്റ്ഫോ
ർമർ, അതതിന്റെ കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ
ഉൾന്പ്ന്ൈ ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.

O ഇറെർ പോനൽ വ�റതിിംഗസ് വതിദൂര
എൻഡതിൽ നതിന്നുിം അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O വ�റുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O എർത്സ് റ്വർന്പടുത്തി പോനൽ നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.
O പുതതി� പോനൽ സ്ോപതിക്കുക.
O എർത്സ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O വ�റുകൾ കൃത്യമോ�തി റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
കയ്യുറ, ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
എന്നതിവ ധരതിച്സ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
ഉേപ്പാറ്കേണ്ടവ

O പോന�തിന്റെ ഉള്ളതിൽ ടൂൾറ്സോ വ�റുക
റ്ളോ മറ്സ് എന്ന്തങ്തിലുറ്മോ ഇലെ
O വ�റുകൾ
കൃത്യമോ�തി
കണകസ്റ്സ്
ന്ച�സ്തു എന്നുിം ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈ
നതിന്നുിം മോറതി എന്നുിം പോനൽ എർത്സ്

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
ധരതിക്കുക.

ന്ൈൽന്മറ്സ്

എന്നതിവ

O ഇൻസുറ്�ഷൻ ഉള്ള സസ്രൂടരേവർ,
റ്ബ്ോക്സ് സ്പോനർ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവ
നക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടു റ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O സുരക്ഷോ ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
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O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O ഇൻസുറ്�ഷൻ ഉള്ള ടൂൾസസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O ട�ൻ ന്ൈറേർ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്,

O കൂ ൈ തി � ോ റ് � ോ ച ന - മ ോ റ് റ് ണ് / അ റ് കു
റ്പ്ണതി
ന്ചറ്യ്ണ്
ഒ.എൽ.റ്തി.സതി.
പോനൽ ഏതസ് ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
ആ ന് ണ ന്നസ് ന തി ശ് � തി ക്കു ക . ആ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കു
വോനുള്ള നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - മോറ്റ്ണ്/ അറ്കു
റ്പ്ണതി
ന്ചറ്യ്ണ്
ഒ.എൽ.റ്തി.
സതി. പോനൽ അതസ് നതി��തിക്കുന്ന
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ ന്പർമതി
റ്സ് എടുറ്ക്കണ്തോണസ്. ഇറെർ പോനൽ
വ�റതിിംഗസ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ ഏതു പോന
ലുമോ�തി ഈ പോനൽ കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നതസ് ആ പോനലുിം ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം. മോറ്റ്ണ്/
അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചറ്യ്ണ് ഒ.എൽ.റ്തി.
സതി. പോന�തിറ്�ക്കുള്ള എ.സതി.സടപ്ല
ഡതി.സതി.സടപ്ല ഫീഡറുകളിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആക്കുക. റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപ
കൈ സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്
ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ടക്കോ
രുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ് കൃത്യ
മോ�തി എത്തുക.
O ഒ.എൽ.റ്തി.സതി. പോന�തിൽ റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോ
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ക്കുക.
O പോന�തിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ട
ജസ് ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O എ.സതി.സടപ്ല
ഡതി.സതി.സടപ്ല
എന്നതിവ പരതിറ്േോധതിച്സ് അവ ഇലെ
എന്നസ്ഉറപ്ോക്കുക.

ഒ.എൽ.റ്റി.സി. പാനൽ മാറ്ന്നതിനസ്

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്സ്
കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ഒ.എൽ.റ്തി.സതി. പോന�തിൽ റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക.
O പോന�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ട
ജസ് ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O എ.സതി.സടപ്ല,
ഡതി.സതി.സടപ്ല
എന്നതിവ പരതിറ്േോധതിച്സ് അവ ഇലെ
എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക. വ�റുകൾ അെതിച്സ്
മോറ്റുക. എർത്സ് റ്വർന്പടുത്തി പോനൽ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O പുതതി� പോനൽ സ്ോനത്സ് ന്വയ്ക്കുക.
O എർത്സ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O വ�റുകൾ കൃത്യമോ�തി റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഗ്ൗസസ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്സ് കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ,
പോന�തിന്റെ
ഉള്ളതിൽ ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ മറ്സ്
എന്ന്തങ്തിലുറ്മോ ഇലെ എന്നുിം വ�റുകൾ
കൃത്യമോ�തി കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം
ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി
എന്നുിം പോനൽ എർത്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം
ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ ഇടുവോൻ
തയ്ോർ ആന്ണന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു

റ്േഷിം ആ പോനൽ
വതിറ്ധ�ിം ആക്കുക.

ന്ൈറേതിിംഗതിനു

O ന്ൈറേതിിംഗസ് വതിജ�തിച്ോൽ സ്തിച്ചുകൾ ഏതു
കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് ) ആറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് എടുത്റ്പ്ോൾ കതിട്ടതി�തസ്
അന്ത കണ്ീഷനതിൽ ആക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

16. ബ്ാറ്റേി
അപകട സാധ്യത
O ന്�ഡസ് ആസതിഡസ് ബ്ോറ്റതി�തിൽ ഇന്�
കസ്റ്ട്ോട�റ്സ് റ്നർപ്തിച് സൾഫയൂരതികസ്
ആസതിഡസ്
ആണസ്.
സൾഫയൂരതികസ്
ആസതിഡസ്
േരീരത്തിൽ
വീണോൽ
ന്പോള്ളൽ ഉണ്ോക്കുന്നതോണസ്.
O കണ്തിൽ വീണോൽ കോെസ്ച് നഷ്ടന്പ്ൈോൻ
സോധ്യത ഉണ്സ്.
O പല്ലുകളതിൽ വീണോൽ
റ്പോകുകയിം ന്ചയ്യുിം.

പലെസ്

ദ്രവതിച്സ്

O ബ്ോറ്റതികൾ സ്�ിം ടവ്യുതതി ഉതസ്പോ
്തിപ്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ
ആക
�ോൽ അവന്� ട�വസ് ആ�തിറ്ട്ട
കണക്കോക്കോവൂ.
O ബ്ോറ്റതികൾ ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്യുന്ന
സമ�ത്സ്
ടൈരേജൻ
ഗ്യോസസ്
പുറത്സ് വരുന്നുണ്സ്. ടൈരേജൻ ഒരു
തീ പതിൈതിക്കുന്ന വോതകിം ആകുന്നു.
O ബ്ോറ്റതി ചോർജറതിറ്�ക്കസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.

കണകസ് റ്സ്

O വതി.ആർ.എൽ.എ ബ്ോറ്റതികളതിൽ ചതി�
ന്സല്ലുകൾ ഓപ്ൺ ആകോറുണ്സ്. ആ
സോൈചര്യത്തിൽ
ആ
ന്സലെതിന്റെ
ന്ൈർമതിനലുകളതിൽ അമതിത റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഉണ്ോകുിം.
O ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ഭോരിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ആ� ഗ്ൗസുകൾ,
കണ്സ് പൂർണമോയിം സിംരക്ഷതിക്കുന്ന
കണ്ൈ, േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന
ആപ്രൺ, ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി
ഷൂ, ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത സ്പോനറുകൾ,
ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത സസ്രൂടരേവർ
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ന്ൈർമതിനലുകൾ നഗ്നമോ�
ടക ന്കോണ്സ് ന്തോൈരുതസ്.
O ബ്ോറ്റതി�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ആഭ
രണങ്ങൾ ധരതിക്കരുതസ്.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ് ന്മോ
ടബ്ൽ റ്ഫോൺ ന്കോണ്ടു റ്പോകരുതസ്.
O ന്സ്പസതിഫതികസ് ഗ്ോവതിറ്തി റ്നോക്കുന്ന
അവസരത്തിലുിം
ബ്ോറ്റതി
വോട്ടർ
നതിറക്കുറ്്ോഴുിം ടക കണ്സ്, മൂക്കസ്, വോ� ,
മറ്സ് േരീര ഭോഗങ്ങൾ എന്നതിവ�തിൽ
മുട്ടതിക്കരുതസ്.
O ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ന്ൈർമതിനലുകളതിൽ ന്പറ്ട്ോ
ളതി�ിം ന്ജലെതി പുരട്ടുന്നതസ് പൂർണമോയിം
പ്ലോറേതികസ് ന്കോണ്ടുള്ള രേഷസ് ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് ആ�തിരതിക്കണിം.
O ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ന്ൈർമതിനലുകൾ വൃത്തി�ോ
ക്കുന്നതസ് ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്
ന്കോണ്സ് മോത്ിം ആ�തിരതിക്കണിം.
O ബ്ോറ്റതി സതിറേത്തിൽ നതിന്നുിം ഡതിസ്ണ
കസ്റ്സ് ന്ചയറ്്ോൾ ചോർജർ ഓഫസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O കൂൈോന്ത വതിവധ റ്�ോഡുകളതിറ്�ക്കസ്
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന സ്തിച്ചുകൾ/
ഫയൂസുകൾ എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതി
ക്കണിം.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ഗ്ൗസുകൾ
O കണ്സ് പൂർണമോയിം
കണ്ൈ

സിംരക്ഷതിക്കുന്ന

O േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന ആപ്രൺ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക. ബ്ോറ്റതി�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന
വർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, കണ്സ് പൂർണ്
മോയിം സിംരക്ഷതിക്കുന്ന കണ്ൈ, േരീരിം
പൂർണമോയിം
മറയ്ക്കുന്നആപ്രൺ,
ന്ഫ�സ്സസ്
മോസ്സ് എന്നതിവ ധരതിച്തി
രതിക്കണിം.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്, പ്ലോറേതികസ്
രേഷസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്
O പ്ലോറേതികസ് രേഷസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ

ബ്ാറ്റേിയുലട ലസൽ മാറ്ന്നതിനസ്

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ടക്കോ
രുിം ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ കൃത്യമോ�തി എത്തുക.

O ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ഗ്ൗസസ്
O എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ്
O ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ്

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി
എന്തോന്ണന്നസ് തീരുമോനതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ന്ചറതി� അറ്കു
റ്പ്ണതികൾക്കോന്ണങ്തിൽ
ബ്ോറ്റതി
സർവേീസതിൽ ആന്ണന്ന അവസ്
�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക. ബ്ോറ്റതിയിം
ചോർജറുിം റ്വർന്പടുത്തി ഉള്ള റ്ജോ�തി
ആന്ണങ്തിൽ റ്റേഷൻ പൂർണമോയിം
ബ്ോറ്റതിയിം ചോർജറുിം സൈതിതിം ന്പർമതി
റ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപ
കൈ സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്
ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾ
റ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ടക്കോ
രുിം ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ കൃത്യമോ�തി എത്തുക.
O ബ്ോറ്റതി റൂമതിനസ് ന്വളതി�തിൽ
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റ്കോഷൻ

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

O ബ്ോറ്റതി റൂമതിനസ് ന്വളതി�തിൽ റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക. ബ്ോറ്റതി�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന
വർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, കണ്സ് പൂർണ്
മോയിം സിംരക്ഷതിക്കുന്ന കണ്ൈ, േരീരിം
പൂർണമോയിം
മറയ്ക്കുന്ന
ആപ്രൺ,
ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ് എന്നതിവ ധരതിച്തി
രതിക്കണിം.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്, പ്ലോറേതികസ്
രേഷസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ചോർജർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം പുററ്ത്ക്കസ് ഉള്ള
സ്തിച്ചുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക/ഫയൂസുകൾ
ഊരതി മോറ്റുക. ചോർജറതിൽ ഇൻകമർ
റ്രേക്കർ/ഫയൂസസ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ അതസ്
ഓഫസ് ന്ചയ്യുക/ഊരതി മോറ്റുക. ബ്ോറ്
റതി�തിൽ നതിന്നുിം ചോർജറതിറ്�ക്കുള്ള വ�
റുകൾ സൂക്ഷതിച്സ് അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O മോറ്റ്ണ് ന്സലെതിന്റെ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് പരതി
റ്േോധതിക്കുക.
O ആ ന്സൽ ഡതിസ്ണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O ന്�ഡസ് ആസതിഡസ് ബ്ോറ്റതി ആന്ണ
ങ്തിൽ
എന്�കസ്റ്ട്ോട�റ്സ്
ഫതിലെർ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ആ�

കുപ്തി�തിറ്�ക്കസ് മോറ്റുക.
O ന്സൽ പുറത്സ് എടുക്കുക. ന്�ഡസ് ഉള്ള
തതിനോൽ ന്സലെതിനസ് ഭോരിം ഉണ്ോകുിം.
സൂക്ഷസ്മതറ്�ോന്ൈ ഉ�ർത്തി തോന്െ
ന്വയ്ക്കുക.
O പുതതി� ന്സൽ
സ്ോപതിക്കുറ്്ോൾ
ഇതതിന്റെ തതിരതിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുക.
O വതി.ആർ.എൽ.എ ബ്ോറ്റതി ആന്ണ
ങ്തിൽ ന്സൽ ഡതിസ്ണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതതിനു
റ്േഷിം അതസ് ഊരതി മോറ്തി പുതതി�തസ്
സ്ോനത്സ്
ന്വച്സ്
കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുക.
O തുൈർന്നു ബ്ോറ്റതി ചോർജറതിറ്�ക്കസ് കണ
കസ്റ്സ് ന്ചയ്തസ് റ്�ോഡസ് ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു
റ്േഷം

എർത്തിിംഗസ്

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ച�സ്ത
മോത്ിം ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

ആയധങ്ങൾ

O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്സ്റ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ
ആയധങ്ങറ്ളോ
വ�റുകറ്ളോ
മറ്സ്
എന്ന്തങ്തിലുറ്മോ ഇലെ എന്നുിം വ�റുകൾ
കൃത്യമോ�തി കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം
ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ ഇടുവോൻ
തയ്ോർ ആന്ണന്നുിം
ജീവനക്കോർ
അവതിന്ൈ
നതിന്നുിം
മോറതി
എന്നുിം
ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു റ്േഷിം, സ്തിച്ചുകൾ
ഏതു കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് )
ആറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് എടുത്റ്പ്ോൾ
കതിട്ടതി�തസ്
അന്ത
കണ്ീഷനതിൽ
ആക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

നീക്കിം

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കോവുന്നതോണസ്.

17. ബ്ാറ്റേി ൊർ്ർ
അപകട സാധ്യത

O ബ്ോറ്റതി റ്നരതിട്ടസ് ചോർജറതിൽ കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.
O ചോർജർ എ.സതി. സടപ്ലയിം കണ
കസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുണ്സ്.

O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്തസ് ടൂൾസസ്
O പ്ലോറേതികസ് രേഷസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന-ന്ചറ്യ്ണ്
റ്ജോ�തി
എന്തോന്ണന്നസ് തീരുമോനതിക്കുക.
O ലപർമിറ്റസ് ടു വർകേസ് - ലെേിയ അറ്റകു
റ്റപ്പണികൾകോലണങ്ിൽ (ഇറെിറ്കേ
റ്റർ ബ്ൾബ്സ് മാറ്ക റ്പാലെയുള്ള റ്്ാ
െികൾ) ബ്ോറ്റതിയിം ചോർജറുിം സർവേീ
സതിൽ ആന്ണന്ന അവസ്�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക. റ്�ോഡുിം ചോർജറുിം
റ്വർന്പടുത്തി ഉള്ള റ്ജോ�തി ആന്ണ
ങ്തിൽ റ്റേഷൻ പൂർണമോയിം ചോർജറുിം
ബ്ോറ്റതിയിം
ഉൾപ്ന്ൈ
ന്പർമതിറ്സ്
ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്
ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾ
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റ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി
�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം ചോർജറതിനു സമീപിം കൃത്യമോ�തി
എത്തുക.
O ചോർജറതിൽ റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ച്തിരതിക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ചോർജറതിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, എന്നതിവ ധരതിച്തി
രതിക്കണിം.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്, പ്ലോറേതികസ്
രേഷസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

ൊർ്ർ മാറ്ന്നതിനസ്

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം ചോർജറതിനു സമീപിം കൃത്യമോ�തി
എത്തുക.
O ചോർജറതിൽ റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതി
ച്തിരതിക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ചോർജറതിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്, പ്ലോറേതികസ്
രേഷസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ചോർജർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O എ.സതി. സടപ്ല ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം പുററ്ത്ക്കസ് ഉള്ള
സ്തിച്ചുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക/ഫയൂസുകൾ
ഊരതി മോറ്റുക. ചോർജറതിൽ ഇൻകമർ
റ്രേക്കർ/ഫയൂസസ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ അതസ്
ഓഫസ് ന്ചയ്യുക/ഊരതി മോറ്റുക.
O ബ്ോറ്റതി�തിൽ നതിന്നുിം ചോർജറതിറ്�ക്കുള്ള
വ�റുകൾ ആ്്യിം ബ്ോറ്റതിയന്ൈ ന്ൈർമതി
ന�തിൽ നതിന്നുിം രണ്ോമതസ് ചോർജറതിൽ
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നതിന്നുിം എന്ന
അെതിച്സ് മോറ്റുക.

രീതതി�തിൽ

സൂക്ഷതിച്സ്

O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം വതിവതിധ റ്�ോഡു
കളതിറ്�ക്കസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന
വ�റുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O എ.സതി. സടപ്ലയന്ൈ റ്കബ്തിൾ അെതിച്സ്
മോറ്റുക.
O എർത്സ് കണക്ഷൻ അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O പെ� ചോർജർ മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതി
ക്കുക.
O എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്കോടുക്കുക.
O എ.സതി. സടപ്ലയന്ൈ റ്കബ്തിൾ കണ
കസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O വതിവതിധ റ്�ോഡുകളതിറ്�ക്കസ് കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന വ�റുകൾ കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ബ്ോറ്റതി�തിറ്�ക്കുള്ള വ�ർ
എറെതിൽ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.

ചോർജർ

O ബ്ോറ്റതി�തിറ്�ക്കുള്ള വ�ർ
എറെതിൽ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.

ബ്ോറ്റതി

O സ്തിച്ചുകൾ/ഫയൂസുകൾ ചോർജസ് ന്ചയ്യുക.
O എ.സതി. സടപ്ല ഓൺ ന്ചയ്യുക.
O ഡതി.സതി. സടപ്ല ഓൺ ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, ചോർജറതിന്റെ പുറ
റ്ത്ോ സമീപറ്ത്ോ ടൂൾറ്സോ വ�റു
കറ്ളോ മറ്സ് എന്ന്തങ്തിലുറ്മോ ഇലെ എന്നുിം
വ�റുകൾ
കൃത്യമോ�തി
കണകസ്റ്സ്
ന്ച�സ്തു എന്നുിം ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈ
നതിന്നുിം മോറതി എന്നുിം ചോർജർ എർത്സ്
ന്ച�സ്തു എന്നുിം ഉപകരണിം സർവേീ
സതിൽ ഇടുവോൻ തയ്ോർ ആന്ണന്നുിം
ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു റ്േഷിം, സ്തിച്ചുകൾ
ഏതു കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് )
ആറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് എടുത്റ്പ്ോൾ
കതിട്ടതി�തസ് അറ്ത കണ്ീഷനതിൽ ആക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

18. ഡി.സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്
അപകട സാധ്യത

O ബ്ോറ്റതി ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്നു.
O എ.സതി. സടപ്ല യണ്സ് ഡതി.സതി.ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതി
ട്ടുണ്സ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ് മോത്ിം ഉപ
റ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഗതിക്കുക.

ഗ്ൗസസ്

ഉപറ്�ോ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്
O പ്ലോറേതികസ് രേഷസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന-ന്ചറ്യ്ണ്
റ്ജോ�തി
എന്തോന്ണന്നസ് തീരുമോനതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ന്ചറതി� അറ്കു
റ്പ്ണതികൾക്കോന്ണങ്തിൽ (ഇറെതിറ്ക്ക
ഷൻ ബ്ൾബ്സ് മോറുക റ്പോന്�
ഉള്ള റ്ജോ�തികൾ), ബ്ോറ്റതിയിം ചോർജറുിം
ഡതി.സതി.ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡുിം
സർവേീസതിൽ ആന്ണന്ന അവസ്

�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക. റ്�ോഡുിം
ചോർജറുിം റ്വർന്പടുത്തിയള്ള റ്ജോ�തി
ആന്ണങ്തിൽ റ്റേഷൻ പൂർണ്മോയിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം, ചോർജറുിം
ബ്ോറ്റതിയിം ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡുിം ഉൾന്പ്ന്ൈ.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടു
ത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾ
റ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡതിനു സമീപിം
കൃത്യമോ�തി
എത്തുക.
O ഡതി.സതി.ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡതി
ൽ റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതി
ക്കുന്നതസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ചോർജറതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്, പ്ലോറേതികസ്
രേഷസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്ജോ�തി
കൾ ന്ചയ്യുക.

ഡി.സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്
മാറ്ന്നതിനസ്

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം ഡതി.സതി. ഡതിസസ് ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡതിനു സമീപിം
കൃത്യമോ�തി
എത്തുക.
O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കു
ന്നതസ് ഉറപ്ോക്കുക.
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O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, എന്നതിവ ധരതിച്തി
രതിക്കണിം.

O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്, പ്ലോറേതികസ്
രേഷസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ചോർജർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O എ.സതി. സടപ്ല ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O ചോർജറതിൽ നതിന്നുിം പുററ്ത്ക്കസ് ഉള്ള
സ്തിച്ചുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക/ഫയൂസുകൾ
ഊരതി മോറ്റുക.
O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
ഇൻകമർ റ്രേക്കർ/ഫയൂസസ് ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതസ് ഓഫസ് ന്ചയ്യുക/ഊരതി മോറ്റുക.

O ചോർജറതിറ്�ക്കുള്ള വ�റുകൾ സൂക്ഷതിച്സ്
അെതിച്സ് മോറ്റുക.

O ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
നതിന്നുിം വതിവതിധ റ്�ോഡുകളതിറ്�ക്കസ് കണ
കസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന വ�റുകൾ അെതിച്സ്
മോറ്റുക.

O എ.സതി. സടപ്ലയന്ൈ വ�ർ അെതിച്സ്
മോറ്റുക.

O പെ� ഡതി.സതി. ഡതിസസ് ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് മോറ്തി പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കുക.
O ചോർജറതിറ്�ക്കസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.

O തുൈർന്നസ് പുതതി� ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്റെ പുററ്ത്ക്കുള്ള
സ്തിച്ചുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്/ഫയൂസുകൾ
ഊരതി മോറ്തി റ്�ോഡസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O പോനൽ പൂർവേസ്തിതതി�തിൽ ആക്കുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്റെ പുററ്ത്ോ
സമീപറ്ത്ോ ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ
മറ്റ്ോ ഇലെ എന്നുിം വ�റുകൾ കൃത്യമോ�തി
കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം ജീവ
നക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി
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എന്നുിം റ്ബ്ോർഡസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തു
എന്നുിം
ഉപകരണിം
സർവേീസതിൽ
ഇടുവോൻ
തയ്ോർ
ആന്ണന്നുിം
ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു റ്േഷിം, സ്തിച്ചുകൾ
ഏതു കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് )
ആറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ്
എടു
ത്റ്പ്ോൾ കതിട്ടതി�തസ് അന്ത കണ്ീഷ
നതിൽ ആക്കുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

19. എ.സി. ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്
അപകട സാധ്യത
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡുക
ളതിൽ ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ
നതിന്നസ് ഉള്ള സടപ്ല.
O റ്റേഷനസ് പുറത്തു നതിന്നുിം ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂ
ഷൻ ട�നതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള സടപ്ല.
O ഡതി.ജതി. ന്സറ്തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള സടപ്ല.

O റ്സോളോർ സതിറേത്തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
സടപ്ല.

O ചതി� റ്റേഷനുകളതിൽ ഒന്നതിൽ അധതികിം
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകൾ
ഉന്ണ്ങ്തിൽ അവ�തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
സടപ്ല.

O എ.സതി. ഓറ്ട്ടോമോറ്തികസ് ന്ച�സ്ഞ്സ് ഓവർ
സ്തിച്ചുകൾ ഉന്ണ്ങ്തിൽ അവ പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതതിനുള്ള ഡതി.സതി. സടപ്ല.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O എലെോ ഉറവതിൈങ്ങളതിൽ നതിന്നുിം പോന
�തിറ്�ക്കുള്ള ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ
്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടു റ്പോകരുതസ്

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O എൽ.റ്തി. റ്ഷോർട്ടതിങ്ങസ് ്തിപ്പുകൾ
O എർത്സ് റ്റോഡുകൾ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന-ന്ചറ്യ്ണ്
റ്ജോ�തി
എന്തോന്ണന്നസ് തീരുമോനതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ എൽ.റ്തി. ഫയൂസസ്
ഊരതി മോറ്തിയിം, റ്റേഷനസ് പുറത്തു നതിന്നുിം
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നതിൽ നതിന്നുിം
ഉള്ള സടപ്ലയന്ൈ ഫയൂസുകൾ ഊരതി
മോറ്തിയിം ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ് ഓഫസ് ന്ച�സ്തുിം
റ്സോളോർ സതിറേത്തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
സടപ്ല ഓഫസ് ന്ച�സ്തുിം
എ.സതി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡുകളതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്
ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതി
ക്കണിം.
O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
എൽ.റ്തി. ഫയൂസുകൾ, റ്റേഷനസ് പുറത്തു
നതിന്നുിം ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നതിൽ
നതിന്നുിം ഉള്ള സടപ്ലയന്ൈ ഫയൂസുകൾ
എന്നതിവയന്ൈ ഔട്ടസ് റ്ഗോ�തിിംഗസ് ന്ൈർമതി
നലുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്യുക.

O ഡതി.ജതി ന്സറ്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് റ്രേക്കർ
ഓഫസ് ന്ചന്യ്തന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O റ്സോളോർ സതിറേത്തിന്റെ റ്രേക്കർ
ഓഫസ് ആന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡതിനസ് സമീപിം
കൃത്യമോ�തി
എത്തുക.
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ സ്ോപതിക്കുക.
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്, എന്നതിവ ധരതിച്തി
രതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി മീറ്ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എ.സതി. ഡതി
സസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്റെ ഇൻക
മർ ടസഡതിൽ ടവ്യുതതി ഇലെ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.
O ഇൻകമറുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്യുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

എ.സി.ഡിസസ്ട്ിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ാർഡസ്
മാറ്ന്നതിനസ്
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടുത്തി�തി
രതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുിം റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോരുിം
എ.സതി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡതിനു സമീപിം
കൃത്യമോ�തി
എത്തുക.

O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ എന്നതിവ സ്ോപതി
ക്കുക.
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്�ോ
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റ്വോൾറ്ട്ടജസ്
ഗ്ൗസസ്,
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

എന്നതിവ

O മൾട്ടതി മീറ്ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എ.സതി. ഡതി
സസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്റെ ഇൻകമർ
ടസഡതിൽ ടവ്യുതതി ഇലെ എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.
O ഇൻകമറുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്തസ് റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ റ്കബ്തിളകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O ഔട്ടസ് റ്ഗോ�തിിംഗസ് റ്കബ്തിളകൾ ഡതിസ്
ണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്റെ
എർത്സ് അെതിക്കുക.
O ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ്
പുതതി�തസ് സ്ോപതിക്കുക.

മോറ്തി

O എർത്സ്, ഔട്ടസ് റ്ഗോ�തിിംഗസ് റ്കബ്തിളകൾ,
ഇൻകമതിിംഗസ് റ്കബ്തിളകൾ എന്നതിവ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
എൽ.റ്തി. ഫയൂസുകൾ, റ്റേഷനസ് പുറത്തു
നതിന്നുിം ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നതിൽ
നതിന്നുിം ഉള്ള സടപ്ലയന്ൈ ഫയൂസുകൾ
എന്നതിവയന്ൈ ഔട്ടസ്റ്ഗോ�തിിംഗസ് ന്ൈർമതി
നലുകളന്ൈ റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് മോറ്റുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്റെ പുററ്ത്ോ
സമീപറ്ത്ോ ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ
മറ്റ്ോ ഇലെോന്�ന്നുിം റ്കബ്തിളകൾ
കൃത്യമോ�തി
കണകസ്റ്സ്
ന്ച�സ്തു
എന്നുിം റ്ബ്ോർഡസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തു
എന്നുിം ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ ഇടു
വോൻ തയ്ോർ ആന്ണന്നുിം ജീവന
ക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി എന്നുിം
ഉറപ്ോക്കുക.
O സ്തിച്ചുകൾ ഏതു കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/
ഓഫസ് ) ആറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് എടുത്
റ്പ്ോൾ കതിട്ടതി�തസ് അന്ത കണ്ീഷനതിൽ
96

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

ആക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

20. എച്സ്.റ്റി. പാനലുകൾ, റ്കബ്ിൾ
എൻഡസ് പുതുകേൽ, സസ്ലട്റ്റസ് റ്്ായിറെസ്
ലകാടുകേൽ
അപകട സാധ്യത
O ഒറ്ന്നോ
അതതി�ധതികറ്മോ
പവർ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുകളതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
ടവ്യുതതി ഈ പോനലുകളതിൽ എത്തു
ന്നുണ്സ്.
O റ്രേക്കർ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതതിനുള്ള
ഡതി.സതി. സടപ്ല.
O ന്മക്കോനതിസത്തിന്റെ
റ്മോറ്ട്ടോർ,
ന്സ്പ�സ്സസ്
ൈീറ്ർ
എന്നതിവയ്കസ്
റ്വണ്തിയള്ള എ.സതി. സടപ്ല.
O പതി.റ്തി. �തിൽ നതിന്നുമുള്ള സടപ്ല
O ഇറെർ ട്തിപ്തിനു റ്വണ്തിയള്ള ട്ോൻസസ്റ്ഫോ
ർമർ പോന�തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള ഡതി.സതി.
സടപ്ല .
O 11 ന്ക.വതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നു
കളതിൽ നതിന്നുിം ബ്ോക്കസ് ഫീഡസ് ന്ചയ്തസ്
ഫീഡർ റ്രേക്കർ വെതി വറ്ന്നക്കോവുന്ന
11 ന്ക.വതി. സടപ്ല,
O 11 ന്ക.വതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നു
കളതിൽ ഇൈതിമതിന്നൽ ഉണ്ോകുന്ന അവ
സരത്തിൽ ഫീഡർ റ്രേക്കർ വെതി
വറ്ന്നക്കോവുന്ന അമതിത ടവ്യുതതി
പ്രവോൈിം.
O ചോർജസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന സസ്പ്രതിങ്ങുകൾ.
O റോക്കസ് ഇൻ ന്ചയ്യുറ്്ോളിം റോക്കസ് ഔട്ടസ്
ന്ചയ്യുറ്്ോളിം
റോക്കസ്
അപ്സ്/റോക്കസ്
ഡൗൺ ന്ചയ്യുറ്്ോൾ റ്്ോസസ് ആ�തി
ഇരതിക്കുന്ന റ്രേക്കറതിന്ൻറ 11 ന്ക.വതി
ന്ൈർമതിനലുകൾ.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O ഉപകരണത്തിറ്�ക്കുള്ള
ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ�
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

11 ലക.വി. പാനെിൽ ലമാത്മായാണസ്
ഒറ്ര സമയം പ്രവൃത്ി ലെയ്യുന്നതസ്
എങ്ിൽ

O എലെോ ഇൻകമർ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമ
റുകളതിലുിം
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
റ്വണ്തോ� ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക
O പതി.റ്തികൾ ഉ�ർത്തി ഫയൂസുകൾ ഊരതി
മോറ്റുക.
O ഇൻകമർ റ്രേക്കറുകൾ, ഫീഡർ
റ്രേക്കറുകൾ, ബ്സ്സ് കപ്ലർ എന്നതിവ
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്ണിം.
O 11 ന്ക.വതി. �ോർഡതിന്� എ.ബ്തി. സ്തിച്ചു
കൾ/ആർ.എിം.യ തുറന്നസ് പൂട്ടതി ഇടുക.
O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
എ.ബ്തി. സ്തിച്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്കബ്തിളകളന്ൈ ന്ൈർമതിനലുകൾ എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ ഫീഡർ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമ
റുകളന്ൈ എൽ.വതി. ടസഡതിൽ എർത്സ്
ന്ചയ്ണിം
O പോന�തിറ്�ക്കുള്ള
എ.സതി.സടപ്ല,
ഡതി.സതി.സടപ്ല എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സുകൾ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

ഏലതങ്ിലും ഒരു ഇൻകമേിലറെ പരിധി
യിൽ മാത്ം ഉള്ള പാനലുകളിൽ ആണസ്
പ്രവൃത്ി ലെയ്യുന്നതസ് എങ്ിൽ

O ആ പോനലുകളതിറ്�ക്കുള്ള ഇൻകമർ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യു
ന്നതതിനസ് റ്വണ്തോ� ന്പർമതിറ്സ് എടു
ക്കുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് വതി.സതി.ബ്തി.

റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ് ന്പോസതിഷനതിൽ
ആക്കതി ന്വയ്കണിം. പന്ക്ഷ റോക്കസ് ഔട്ടസ്
ന്ചയ്രുതസ്.
O ഇൻകമർ
റ്രേക്കർ,
ഫീഡർ
റ്രേക്കറുകൾ എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.
O ആ പോനലുകളതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള ഫീഡർ
എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ തുറന്നസ് പൂട്ടതി ഇടുക.
O ഇൻകമർ ഫീഡർ, ട്ോൻസസ് റ്ഫോർമ
റതിന്റെ എൽ.വതി. ടസഡതിൽ എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തിന്വയ്ക്കുക/പതി.റ്തി. ഫയൂസു
കൾ ഊരതി മോറ്റുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ഭോഗന്ത് 11 ന്ക.വതി.
ബ്സ്സ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ഭോഗന്ത്ക്കുള്ള എ.സതി
സടപ്ല, ഡതി.സതി. സടപ്ല എന്നതിവ
ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.
O ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ഉള്ള
ഭോഗിം പ്രവൃത്തി�തിൽ വരുന്നുന്ണ്ങ്തിൽ
അതതിന്റെ എൽ.റ്തി. ഫയുസുകൾ ഊരതി
മോറ്തി ന്സക്കണ്റതി ടസഡസ് എർത്സ്
ന്ചയ്തസ് റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്ണിം.
O എൽ.റ്തി
പോന�തിന്റെ
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
ഇൻകമർ റ്രേക്കർ ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതി
ക്കണിം.
O പതി.റ്തി യന്ൈ എൽ.വതി. ഫയൂസുകൾ നീക്കിം
ന്ചയ്യുക.
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ഭോഗന്ത് റ്രേക്കറു
കളതിന്� ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് സസ്പ്രതിങ്ങുകൾ
ഡതിസസ്ചോർജസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O 11 ന്ക.വതി.ബ്സ്സ്, സ്പൗട്ടസ്, പതി.റ്തി. യന്ൈ
ന്ൈർമതിനലുകൾ, റ്കബ്തിൾ ന്ൈർമതിനലു
കൾ
എന്നതിവ�തിൽ
പ്രവർത്തിക്കു
റ്്ോൾ എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O എൽ.വതി. ന്ൈർമതിനലുകളതിൽ പ്രവർത്തി
ക്കുറ്്ോൾ എൽ.വതി. ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതി
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ക്കുക.
ന്ൈൽന്മറ്സ്

O റ്മൽവതിവരതിച് സുരക്ഷോ മുൻകരുതൽ
പോ�തിക്കുക.

O ഓപ്റ്ററ്തിിംഗസ് ന്മക്കോനതിസിം നതിർമ്ോ
തോവസ് പറഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന ഓ�തിൽ/ഗ്ീസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് അവർ പറഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന
കോ��ളവതിലുിം രീതതി�തിലുിം മോത്റ്മ
ലൂരേതിറ്ക്കറ്സ് ന്ചയ്ോവൂ.

A) വി.സി.ബ്ി. ട്കേസ് ോകേസ് ഔട്ടസ് ലെയ്യുക.
സസ്പ്രിംഗസ്
ഡിസസ്ൊർ്സ്
ലെയ്യുക.
റ്ബ്ാട്ടിൽ മാറ്ക, ലമകോനിസത്ിലറെ
അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവ വിദഗസ്ധലര
ലകാണ്ടസ് ലെയ്ിക്കുക

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി
എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O നതിർമ്ോതോവസ് നതിഷസ്കർഷതിച്തിരതിക്കുന്ന
സുരക്ഷോ മുൻകരുതൽ സ്ീകരതിക്കുക.
O പോന�തിന്റെ ഓപ്റ്റഷൻ & ന്മ�തിറെ
നൻസസ് മോനുവൽ പഠതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്�ോ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O എർത്സ് റ്റോഡുകൾ

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

B) ബ്സ്സ് ബ്ാർ, സ്പൗട്ടസ്
O ബ്സ്സ് ബ്ോർ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചറ്യ്ണ് ഭോഗത്തിന്റെ
രണ്സ്
ടസഡുിം
തോൽക്കോ�തിക
എർത്തിിംഗസ് ന്കോടുക്കുക.
O ഫീഡറതിന്റെ സ്പൗട്ടസ് ആന്ണങ്തിൽ ആ
ഫീഡറതിന്റെ
റ്കബ്തിളകളിം
ഇൻക
മറതിന്റെ
ആന്ണങ്തിൽ
ഇൻകമർ
റ്കബ്തിളകളിം അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O റ്കബ്തിളകൾ
എർത്സ്
ന്ചയ്തതതിനു
റ്േഷിം റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.

O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്

C) റ്കബ്ിൾ എൻഡസ് -ഫീഡർ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

I) ഇൻറ്ഡാർ എൻഡസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - 11 ന്ക.വതി. പോനലു
കൾ ന്മോത്മോ�ോറ്ണോ ഏന്തങ്തിലുിം
ഇൻകമറതിന്റെ പരതിധതി�തിൽ വരുന്നതസ്
മോത്മോറ്ണോ റ്ജോ�തിക്കസ് വതിറ്ധ�ിം
ആറ്ക്കണ്തസ് എന്നു തീരുമോനതിക്കുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡർ പോന�തിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - 11 ന്ക.വതി. പോനലു
കൾ ന്മോത്മോറ്�ോ
ഏന്തങ്തിലുിം
ഇൻകമറതിന്റെ പരതിധതി�തിൽ വരുന്നതസ്
മോത്മോറ്�ോ ഉള്ള റ്ജോ�തിക്കസ് അനുസ
രതിച്സ് ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

O പോന�തിന്റെ പതിൻഭോഗിം തുറക്കുന്നതസ്
പ്രവൃത്തി
ന്ചറ്യ്ണ്
റ്കബ്തിളതിന്റെ
തന്ന്ന �ോന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു
റ്േഷിം അവതിൈിം തുറക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടു
ത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി ടൂൾ
റ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
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O ആ എൻഡസ് ന്ചറ്യ്ണ്
ഫീഡർ
റ്കബ്തിളതിന്റെ മറ്റ് അറ്ിം റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O റ്കബ്തിളതിന്റെ എൻഡസ് ന്ചറ്യ്ണ് അറ്ിം
അെതിച്സ് മോറുക.
O എൻഡസ് ന്ചയ്യുക
O റ്കബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക
O പോന�തിന്റെ പതിൻഭോഗിം അൈക്കുക.
O ആ

ഫീഡർ

റ്കബ്തിളതിന്റെ

മറ്റ്

അറ്ന്ത് റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം എർത്തിിംഗിം
മോറ്റുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

ഗിം എർത്തിിംഗിം മോറ്റുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O പോന�തിന്റെ പതിൻഭോഗിം അൈയ്ക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

II) ഔട്ടസ് റ്ഡാർ എൻഡസ്/സസ്ലട്റ്റസ്
റ്്ായിറെസ്
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡർ റ്കബ്തിളതിലുിം
അതതിന്റെ
ഇരുവേത്തുിം
ഉള്ളതുിം/
സമോന്തര സർകയൂട്ടസ് ആകുന്നതുമോ�
ഫീഡറതിലുിം ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡറതിന്റെ വതി.സതി.
ബ്തി. റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.
O പോന�തിന്റെ പതിൻഭോഗിം തുറക്കുന്നതസ്/
പ്രവൃത്തി
ന്ചറ്യ്ണ്
റ്കബ്തിളതിന്റെ
തന്ന്ന�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു
റ്േഷിം അവതിൈിം തുറക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡർ റ്കബ്തിളതിന്റെ
പോനൽ അറ്ിം റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ഔട്ടസ്റ്ഡോർ
എൻഡസ്
ന്ചയ്യുവോൻ
റ്കബ്തിൾ അെതിച്സ് ഇറക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡർ റ്കബ്തിളതിൽ
ഒെതിന്കയള്ള ന്പർമതിറ്റുകൾ മൈക്കുക.
O സസ്ടട്റ്സ് റ്ജോ�തിറെസ് ന്ചയ്യുന്ന റ്കബ്തി
ളതിന്റെ സമീപത്തുള്ള റ്കബ്തിളകൾക്കസ്
തകരോർ ഉണ്ോകോത് വതിധിം റ്ജോ�തി
ന്ചറ്യ്ണ് റ്കബ്തിൾ പുറത്സ് എടുക്കുക.
O എൻഡസ്/സസ്ടട്റ്സ് റ്ജോ�തിറെസ് ന്ചയ്യുക.

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

D) റ്കബ്ിൾ എൻഡസ്- ഇൻകമർ
O ഏതസ് ഇൻകമറതിന്റെ റ്കബ്തിൾ എൻഡസ്
ആറ്ണോ മോറ്റ്ണ്തസ് ആ ഇൻകമറതിന്റെ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തി
രതിക്കണിം.
O ആ ഇൻകമർ റ്രേക്കർ റോക്കസ് ഔട്ടസ്
ന്ചയ്യുക.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ മറ്റ് എൻഡസ് റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ആ ഇൻകമറതിന്� പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തി
ന്വയ്ക്കുക/പതി.റ്തി ഫയൂസസ് ഊരതി മോറ്റുക.

I) ഇൻറ്ഡാർ എൻഡസ്

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് റ്കബ്തിളിം ഇൻകമറുിം
അതതിന്റെ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുിം ന്പർമതി
റ്തിൽ ആക്കുക.
O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

റോക്കസ്

ഔട്ടസ്

O ഇൻകമറതിന്റെ പതിൻഭോഗിം തുറക്കുന്നതസ്
പ്രവൃത്തി
ന്ചറ്യ്ണ്
റ്കബ്തിളതിന്റെ
തന്ന്ന�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു
റ്േഷിം അവതിൈിം തുറക്കുക.
O റ്കബ്തിൾ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O റ്കബ്തിൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.

O എൻഡസ്/സസ്ടട്റ്സ് റ്ജോ�തിറെസ് ന്ചയ്തസ്
കെതിഞ്ഞോൽ അതതിന്റെ ഇരുവേത്തുിം
ഉള്ളതുിം/സമോന്തര സർകയൂട്ടസ് ആകു
ന്നതുമോ� ഫീഡറതിലുിം വീണ്ടുിം ന്പർമതിറ്സ്
ആക്കുക.

O എൻഡസ് ന്ചയ്യുക.

O റ്കബ്തിൾ സസ്ട്കസ്ച്റതിൽ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.

O ഇൻകമറതിന്റെ പതിൻഭോഗിം അൈയ്ക്കുക.

സ്ോപതിച്സ്

O ആ ഫീഡർ റ്കബ്തിളതിന്റെ
എൻഡസ്
ന്ചയ്തതതിന്റെ മറ്റ് അറ്ന്ത് റ്ഷോർട്ടതിിം

O ന്ൈറേസ് ന്ചയ്യുക.
O റ്കബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O എർത്തിിംഗിം
ന്ചയ്യുക.

റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം

നീക്കിം

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെയിം ഇൻകമറതി
ന്റെയിം ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.
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II) ഔട്ടസ് റ്ഡാർ എൻഡസ് & സസ്ലട്റ്റസ്
റ്്ായിറെസ്
O ആ റ് ക ബ് തി ൾ ഫ ീ ഡസ് ന് ച യ്യു ന്ന
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, റ്കബ്തിൾ എന്നതിവ
�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

അതതിന്റെ
ഇൻകമർ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

ഉൾന്പ്ന്ൈ

O ബ്സ്സ് കപ്ലർ റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ്
ന്പോസതിഷൻ ആക്കുക.

ഔട്ടസ്

O ഏതസ് ഫീഡറതിന്റെ സതി.റ്തി. ആറ്ണോ മോറ്റു
ന്നതസ് ആ ഫീഡറതിന്റെ വതി.സതി.ബ്തി.
റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.

O പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തി ന്വയ്ക്കുക/പതി.റ്തി ഫയൂസസ്
ഊരുക.

O ന്പർമതിറ്തിൽ ഉള്ള 11 ന്ക.വതി. പോന
�തിന്റെ ബ്സ്സ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

റോക്കസ്

O ഇൻകമറതിന്റെ പതിൻഭോഗിം തുറക്കുന്നതസ്
പ്രവൃത്തി
ന്ചറ്യ്ണ്
റ്കബ്തിളതിന്റെ
തന്ന്ന�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു
റ്േഷിം അവതിൈിം തുറക്കുക.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ പോനൽ എൻഡസ് റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

O പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തി വയ്ക്കുക/പതി.റ്തി ഫയൂസസ്
ഊരുക.
O ഫീഡർ പോന�തിന്റെ
പതിൻഭോഗിം,
പ്രവൃത്തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡർ പോനൽ
തന്ന്ന എന്നസ് ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു റ്േഷിം
തുറക്കുക

O റ്കബ്തിൾ അെതിച്സ് മോറ്തി എൻഡസ് ന്ചയ്യുക
/സസ്ടട്റ്സ് റ്ജോ�തിറെസ് ന്ചയ്യുക.

O റ്കബ്തിൾ
ന്ചയ്യുക.

O റ്ജോ�തിക്കസ് റ്േഷിം റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം എർത്തിിം
ഗിം മോറ്തി റ്കബ്തിൾ ന്ൈറേസ് ന്ചയ്തസ് �ഥോ
സ്ോനത്സ് സ്ോപതിക്കുക.

O റ്കബ്തിൾ റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O പതി.റ്തി. തോെസ്ത്തി ന്വയ്ക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O ഇൻകമറതിന്റെ പതിൻഭോഗിം അൈയ്ക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

റ്ഷോർട്ടസ്

ന്ചയ്തസ്

എർത്സ്

O സതി.റ്തി. മോറ്റുക/അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുക.
എർത്തിിംഗിം

O ഫീഡർ പോന�തിന്റെ പതിൻഭോഗിം അൈ
യ്ക്കുക.
O ന്പർമതിറ്തിൽ ഉള്ള 11 ന്ക.വതി. പോന�തിന്റെ
എർത്സ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക
O ന്സക്കണ്റതി ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടതിിം
ഗസ് മോറ്റുക.

E) കേറെസ് ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ
(സി.റ്റി.)

O പതി.റ്തി. പൂർവേസ്തിതതി�തിൽ ആക്കുക.

സതി.റ്തി.കൾ മോറ്റുകറ്�ോ അവ�തിൽ അറ്
കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുറ്്ോറ്െോ അവ കണകസ്റ്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന
ന്ൈറേസ്
ന്ൈർമതിനൽ
റ്്ോക്കതിൽ അവയന്ൈ ന്സക്കണ്റതി ന്ൈർമതി
നലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

1) ഫീഡർ സി.റ്റി
O ഏതസ് ഫീഡറതിന്റെ സതി.റ്തി. ആറ്ണോ
മോറ്റുന്നതസ് ആ ഫീഡർ ഉൾന്പ്ടുന്ന
11 ന്ക.വതി. പോനൽ പൂർണമോയിം
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O ഫീഡറതിന്റെ വതി.സതി.ബ്തി. റോക്കസ് ഇൻ
ന്ചയ്യുക
എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

2) ഇൻകമർ സി.റ്റി.
O ഏതസ്
ഇൻകമറതിന്റെ
സതി.റ്തി.�തിൽ
ആറ്ണോ റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ് ആ ഇൻക
മർ ഉൾന്പ്ടുന്ന ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ,
റ്കബ്തിൾ, പോനൽ എന്നതിവ ന്പർമതിറ്തിൽ

ആക്കുക.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ
ട്ോൻസസ് റ്ഫോർമർ
എൻഡസ് റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

റോക്കസ്

ഔട്ടസ്

O ആ ഇൻകമറതിന്� പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തി
ന്വയ്ക്കുക/പതി.റ്തി ഫയൂസസ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ്
ന്പോസതിഷനതിൽ ആക്കുക.
O ഇൻകമറതിന്റെ പതിൻഭോഗിം, പ്രവൃത്തി
ന്ചറ്യ്ണ് ഇൻകമറതിന്റെ
തന്ന്ന
എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു
റ്േഷിം
തുറക്കുക.
O ഇൻകമർ റ്കബ്തിൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O സതി.റ്തി. മോറ്റുക/അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുക.
O റ്കബ്തിൾ റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗിം

O ഇൻകമറതിന്റെ പതിൻഭോഗിം അൈയ്ക്കുക.
O ന്സക്കണ്റതി
ന്ൈർമതിനലുകളതിന്�
റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് മോറ്റുക.
O പതി.റ്തി. പൂർവേസ്തിതതി�തിൽ ആക്കുക.
O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

റോക്കസ്

എർത്തിിംഗസ്

ഇൻ
നീക്കിം

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

F) ലപാലട്ടൻഷ്യൽ ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ
(പി.റ്റി.)
അറ്റകുറ്റപ്പണി

O റ് ജ ോ � തി
ന് ച റ് യ് ണ്
ഇൻകമർ,
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, 11 ന്ക.വതി. പോനൽ
എന്നതിവ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ്
ന്പോസതിഷനതിൽ
ആന്ണന്നസ്
ഉറ
പ്ോക്കുക.

O ഫീഡർ വതി.സതി.ബ്തി. കൾ റോക്കസ് ഔട്ടസ്
ന്ചയ്യുക.
O പതി.റ്തി. യന്ൈ ന്സക്കണ്റതി ഫയൂസുകൾ
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O തുൈർന്നസ് അതസ് ഉ�ർത്തി എച്സ് . റ്തി,
എൽ.റ്തി. ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി ഫയൂസുകൾ ഊരതി ന്വച്സ് റ്ജോ�തി
കൾ ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തി കെതിഞ്ഞസ് റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം എർത്തിിം
ഗിം നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്. റ്തി. ഫയൂസുകൾ തതിരതിന്ക ഘൈതിപ്തിച്സ്
പതി.റ്തി. തോെസ്ത്തി ന്വയ്ക്കുക.
O ന്സക്കണ്റതി
പതിക്കുക .
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

ഫയൂസുകൾ

പുനഃസ്ോ

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

പി.റ്റി. മാറ്ക

O റ് ജ ോ � തി
ന് ച റ് യ് ണ്
ഇൻകമർ,
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, 11 ന്ക.വതി. പോനൽ
എന്നതിവ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ബ്സ്സ് കപ്ലർ റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ്
ന്പോസതിഷനതിൽ ആന്ണന്നസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക.
O ഫീഡർ വതി.സതി.ബ്തി. കൾ റോക്കസ് ഔട്ടസ്
ന്ചയ്യുക.
O 11 ന്ക.വതി. ബ്സ്സ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O പതി.റ്തി.യന്ൈ ന്സക്കണ്റതി
നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

ഫയൂസുകൾ

O തുൈർന്നസ്
അതസ് ഉ�ർത്തി എച്സ്.റ്തി,
എൽ.റ്തി.
ന്ൈർമതിനലുകൾ
റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി ഫയൂസുകൾ ഊരുക.
O പതി.റ്തി. യന്ൈ
മോറ്റുക.

റ്ബ്ോഡതി

എർത്തിിംഗസ്

O പതി.റ്തി. മോറ്റുക.
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O പതി.റ്തി.യന്ൈ
ന്കോടുക്കുക.

റ്ബ്ോഡതി

എർത്തിിംഗസ്

O ഫീഡർ റ്രേക്കറുകൾ
ന്ചയ്യുക.

റോക്കസ്

ഇൻ

O റ്ജോ�തി കെതിഞ്ഞസ് റ്ഷോർട്ടതിിംഗിം എർത്തിിം
ഗിം നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക.

റോക്കസ്

ഇൻ

O എച്സ്. റ്തി. ഫയൂസുകൾ തതിരതിന്ക ഘൈതിപ്തിച്സ്
പതി.റ്തി. തോെസ്ത്തി ന്വയ്ക്കുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

O ന്സക്കണ്റതി
പതിക്കുക .

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

ഫയൂസുകൾ

പുനഃസ്ോ

O ബ്സ്തിന്റെ എർത്സ് മോറ്റുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

റ്രേക്കർ

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

H) േിലെകൾ (Relays)
O റതിന്� മോറ്റ്ണ് ഇൻകമർ/ഫീഡർ
പോനൽ ന്പർമതിറ്തിൽ ആക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

G) ബ്സ്സ്ബ്ാർ വൃത്ിയാകേൽ

O റതിന്�കളതിൽ അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുറ്്ോ
ഴുിം അവ മോറ്റുറ്്ോഴുിം പതി.റ്തി. യന്ൈ എൽ.
വതി. ഫയൂസുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O ബ്സ്സ് ഉൾന്പ്ടുന്ന 11 ന്ക.വതി. പോന
ലുിം
ഫീഡറുകളിം
ഇൻകമറുിം
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുിം
ന്പർമതിറ്തിൽ
ആക്കുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ് റതിന്� ഇരതിക്കുന്ന
പോന�തിന്� സതി.റ്തി.യന്ൈ ന്സക്കണ്റതി
റ്തി.റ്തി.ബ്തി (TTB)�തിൽ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തതിരതി
ക്കണിം.

O ഇൻകമർ
ന്ചയ്യുക

റ്രേക്കർ

റോക്കസ്

ഔട്ടസ്

O എ.സതി. സടപ്ല, ഡതി.സതി. സടപ്ല
എന്നതിവ ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O ബ്സ്സ് കപ്ലർ റോക്കസ് ഡൗൺ/ന്ൈറേസ്
ന്പോസതിഷനതിൽ ആന്ണന്നസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക.

O റതിന്� മോറ്റുക/അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുക

O ഫീഡർ റ്രേക്കറുകൾ
ന്ചയ്യുക.

O പതി.റ്തി.യന്ൈ
പതിക്കുക.

റോക്കസ്

ഔട്ടസ്

O സതി.റ്തി.യന്ൈ ന്സക്കണ്റതി റ്തി.റ്തി.ബ്തി.
�തിൽ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തതസ് മോറ്റുക.
ഫയൂസുകൾ

O ഫീഡർ എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകൾ/ആർ.എിം.യ
തുറന്നസ് പൂട്ടതി ന്വയ്ക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

O ബ്സ്സ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

അപകട സാധ്യത

O പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തി ന്വയ്ക്കുക.
O ആ ബ്സ്തിന്� പതി.റ്തി. യന്ൈ ന്സക്കണ്റതി
ഫയൂസുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ബ്സ്സ്ബ്ോർ വൃത്തി�ോക്കുക.
O പതി.റ്തി. യന്ൈ ന്സക്കണ്റതി ഫയൂസുകൾ
ഇടുക.
O പതി.റ്തി. പൂർവേ സ്തിതതി�തിൽ ആക്കുക
O ബ്സ്തിന്റെ എർത്സ് നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O ഫീഡർ എ.ബ്തി. സ്തിച്ചുകളന്ൈ പൂട്ടുകൾ
മോറ്റുക.
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21. ആക്ിെേി സലപ്ല സിറേം
O 11 ന്ക.വതി. പോന�തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
11 ന്ക.വതി. തന്ന്ന�ോണസ് ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ
ന്കോടുത്തിരതി
ക്കുന്നതസ്.
O 11 ന്ക.വതി. ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അററേർ,
എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്, ഡതി.ഓ. ഫയൂസസ് മുത�ോ�വ
ഉ�രിം കൂൈതി� ഇരട്ട റ്പോസ്റ്റുകളതിൽ
ആണസ് സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നതസ്.

O എൽ.റ്തി.റ്കബ്തിളകളതിൽ
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള

സടപ്ല ഉണ്സ്.
O റ്റേഷനസ് പുറന്ത് ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
ന്നറ്സ്വർക്കതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള എൽ.റ്തി.
സടപ്ല എടുക്കുന്നതതിനുള്ള റ്കബ്തിളതിലുിം
സടപ്ല ഉണ്സ്.
O റ്റേഷനസ് പുറന്ത് ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
ന്നറ്സ്വർക്കതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള ഫോൾട്ടസ്
കററെസ്
നയൂട്ൽ
വെതി
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ
എത്തുവോൻ
സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ഡീസൽ ജനറ്ററ്ർ (ഡതി.ജതി ന്സറ്സ് ),
റ്സോളോർ പോനൽ എന്നതിവ ഉള്ള
സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിൽ അവ�തിൽ നതിന്നു
മുള്ള സടപ്ല വരുവോനുള്ള സോധ്യത.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O 11 ന്ക.വതി. പോന�തിന്� ആക്തി�റതി
ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O റ്റേഷനസ് പുറന്ത് ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
ന്നറ്സ്വർക്കതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള എൽ.റ്തി.
സടപ്ല എടുക്കുന്നതതിനുള്ള റ്കബ്തിളതിലുിം
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ്, റ്സോളോർ പോനൽ
എന്നതിവ�തിൽ നതിന്നുമുള്ള ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിക്കുക.
O ആക്തി�റതി സടപ്ലയന്ൈ
റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്, അതതിന്റെ എൽ.റ്തി.
ഫയൂസുകൾ
എന്നതിവ
തുറന്നസ്
ന്വച്തിട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ഡതി.പതി. �തിലുിം ട്ോൻസസ് റ്ഫോർമറതിലുിം
ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
എച്സ്റ്തി ഗ്ൗസസ് റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
നയൂട്ൽ തുറന്നസ് ന്വയ്ക്കുക.

O ജീവനക്കോർ മുകളതിൽ എത്തി�ോൽ
ഉൈന്ന റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി
ബ്ന്തിക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുര
ക്ഷതിതമോ�
സ്�ങ്ങളതിൽ
നതിന്നു
ന്കോണ്സ്തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
O 11 ന്ക.വതി. റ്കബ്തിൾ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O എൽ.റ്തി.റ്കബ്തിളകൾ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ക�റുകളതിൽ ന്കട്ടതി� സഞ്തികളതിൽ/
ബ്ോസ്റ്റുകളതിൽ മോത്റ്മ
ടൂൾസുിം
സോമഗ്തികളിം മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം തോറ്െയ്ക്കുിം
ന്കോണ്ടു റ്പോകോവൂ.
O ത ോ ന് െ ന തി ൽ ക്കു ന്ന വ ർ റ് സ ഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O എൽ.റ്തി.�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ് ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O അറ്കുറ്പ്ണതി ആ�ോലുിം എന്ന്തങ്തിലുിം
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ എൽ.റ്തി. റ്കബ്തിറ്ളോ
മോറുറ്്ോഴുിം റ്മൽപ്റഞ്ഞ സുരക്ഷോ
ക്രമീകരണങ്ങൾ ന്ചയ്യുക.
O അറ്കുറ്പ്ണതി ന്ചയ്യുറ്്ോളിം ഉപക
രണങ്ങൾ മോറുറ്്ോഴുിം ആ ഉപകര
ണങ്ങളതിറ്�യ്ക്കുള്ള കണ്കസ് റ് റുകളതിൽ
തോൽക്കോ�തിക എർത്സ് ന്കോടുക്കുക.
O എച്സ്.റ്തി. കണക്ഷൻ വതിടുവതിച്തതിനു
റ്േഷിം
മോത്ിം
ഉപകരണങ്ങളന്ൈ
എർത്സ് അെതിക്കുക.
O എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്, ഡതി.ഒ. ഫയൂസസ്, എൽ.എ
എന്നതിവ ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ഇറക്കു
കയിം ക�റ്റുകയിം ന്ചയ്യുക.
O ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ന്ക്ര�തിൻ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ഇറക്കുകയിം ക�റ്റുകയിം
ന്ചയ്യുക
O ഉപകരണങ്ങൾ
സ്ോപതിക്കുറ്്ോൾ
ആ്്യിം എർത്സ് കണക്ഷൻ ന്കോടുക്കുക.
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സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ എൽ.റ്തി. ഫയൂസു
കൾ ഊരതി റ്കബ്തിൾ ന്ൈർമതിനൽ
റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എച്സ് റ്തി ഗ്ൗസസ്

O എ.ബ്തി.സ്തിച്തിന്റെ രണ്സ് ടസഡുിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

O എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O എ.സതി.ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിന്�
ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നു
മുള്ള ഇൻകമർ ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്

O നയൂട്ൽ അെതിച്സ് മോറ്റുക.

O റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് ്തിപ്പുകൾ

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

O ക�ർ

പുേത്സ് നിന്നുള്ള എൽ.റ്റി. സലപ്ല
റ്കബ്ിൾ

O കപ്തി
O സഞ്തി/ബ്ോസകറ്സ്
O ന്ക്ര�തിൻ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O പുറത്സ് നതിന്നുള്ള എൽ.റ്തി. സടപ്ല
റ്കബ്തിളതിന്റെ ഫയൂസസ് ഊരതി�തസ് പരതി
റ്േോധതിക്കുക.

O കൂ ൈ തി � ോ റ് � ോ ച ന - ആ ക് തി � റ തി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്�തിൽ ആറ്ണോ
ഡതി.പതി.�തി�ോറ്ണോ ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമ
റതിൽ ആറ്ണോ റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ്
എന്നു തീരുമോനതിക്കുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

O ട�ൻ ന്ൈറേർ

O ന് പ ർ മ തി റ്സ് ടു വ ർ ക്കസ് - ആ ക് തി � റ തി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടു
ക്കുക. ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ്, റ്സോളോർ പോനൽ
എന്നതിവ�തിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപക
ൈ സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോട്ട
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�ന്പ്ടു
ത്തി�തിരതിക്കുന്ന
ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.

ആക്ിെേി ട്ാൻസസ്റ്ഫാർമർ റ്ബ്
O ആക്തി�റതി സടപ്ലയന്ൈ
റോക്കസ് ഔട്ടസ് ന്ചയ്യുക.

റ്രേക്കർ

O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
റ്കബ്തിൾ എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ്
പരതിറ്േോധതിക്കുക.
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O എ.സതി.ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
പോന�തിന്�
പുറത്സ് നതിന്നുള്ള എൽ.റ്തി. സടപ്ല �തിൽ
നതിന്നുള്ള റ്കബ്തിളതിന്റെ ഇൻകമർ
ഓഫസ് ന്ചയ്യുക.

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, റ്ജോ�തി സ്�ത്സ്
ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ മറ്റ്ോ ഇലെ എന്നുിം
റ്കബ്തിളകൾ കൃത്യമോ�തി കണകസ്റ്സ്
ന്ച�സ്തു എന്നുിം ഉപകരണങ്ങളന്ൈ
എർത്സ് �ഥോസ്ോനത്സ് ഉന്ണ്ന്നുിം
നയൂട്ൽ േരതി�ോ�തി കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു
എന്നുിം
ഉപകരണിം സർവേീസതിൽ
ഇടുവോൻ
തയ്ോർ
ആന്ണന്നുിം
ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈനതിന്നുിം മോറതി
എന്നുിം ഉറപ്ോക്കുക.
O സ്തിച്ചുകൾ ഏതു കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/
ഓഫസ് ) ആറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് എടുത്
റ്പ്ോൾ കതിട്ടതി�തസ് അന്ത കണ്ീഷനതിൽ
ആക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കോവുന്നതോണസ്.

22.
ലെറ്കൾ, ഫാനുകൾ, മറ്റസ്
ഉപകരണങ്ങൾ
അപകട സാധ്യത

O ഇ.എച്സ്.റ്തി യമോ�തി നതി�മപരമോ�
അക�ിം സൂക്ഷതിച്ചു മോത്ിം ട�റ്റുകൾ
സ്ോപതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O എൽ.റ്തി. സടപ്ല .
O ഉ�രത്തിൽ ഉള്ള പ്രതതിഷ്ോപനിം.
O അവ ഒൈതിറ്ഞ്ഞോ മറതിറ്ഞ്ഞോ സമീപമുള്ള
ഇ.എച്സ്.റ്തി. ഉപകരണങ്ങൾ, ഇ.എച്സ്.റ്തി.
ബ്സ്സുകൾ എന്നതിവ�തിൽ വീെോനുള്ള
സോധ്യത.
O റ്റേഷൻ ഇ.എച്സ്.റ്തി റ്വോൾറ്ട്ടജതിന് റെ
സോമീപ്യിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�മുള്ള അമതിത ടവ്യുതതി
പ്രവോൈിം.
O ബ്ോറ്റതി റൂമതിന്� ഓഫസ് ന്ചയ്ോനോവോത്
ബ്ോറ്റതികൾ.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടതിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടു
ക്കുക.
O ഉ�രത്തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുക.
O റ്റേഷന്റെ റ്കോളങ്ങളതിൽ സ്ോപതിച്തിരതി
ക്കുന്ന ട�റ്റുകളന്ൈ അറ്കുറ്പ്ണതി
അവയന്ൈ സമീപത്തുള്ള ഫീഡർറ്ബ്,
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ റ്ബ്, ബ്സ്സ് എന്നതിവ
ന്പർമതിറ്തിൽ
ആകുറ്്ോൾ
മോത്ിം
ന്ചയ്യുക.
O വ�റുകൾ ന്ൈറേസ് ന്ചയ്തസ് ടവ്യുതതി
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾസസ്, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് ്തിപ്പുകൾ
O ക�ർ
O സഞ്തി/ ബ്ോസ്റ്സ്
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്
O A ടൈപ്സ്
Ladder)

ഏണതി

(Self

Standing

O സോധോരണ ഏണതി
O ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ്
O രേീത്ർ
O ട�ൻ ന്ൈറേർ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - റ്റേഷൻ ന്കട്ടതിൈത്തി
ന്റെ ഉള്ളതി�ോറ്ണോ പുറത്ോറ്ണോ ബ്ോറ്
റതി റൂമതിൽ ആറ്ണോ റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ്
എന്നസ് തീരുമോനതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - കൺറ്ട്ോൾ റൂമതി
നസ് ഉള്ളതിൽ ആന്ണങ്തിൽ ആ ഭോഗറ്ത്
ക്കുള്ള എൽ.റ്തി. വ�റതിിംഗതിലുിം പുറത്ോ
ന്ണങ്തിൽ �ോർഡസ് ട�റ്സ് ഉൾന്പ്ടുന്ന
ഭോഗത്തിനുിം അവ�തിറ്�ക്കുള്ള സടപ്ല
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�
ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി
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ടൂൾറ്ബ്ോക്സ്
ക്കണിം.

രേീഫതിിംഗസ്

നൈത്തി�തിരതി

O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിക്കോത് റ്ജോ�തികൾ
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ധരതിച്തി
രതിക്കണിം.
O മുകളതിൽ ക�റുന്നവരുിം തോന്െ നതിൽക്കു
ന്നവരുിം
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O വ�റുകൾ ന്ൈറേസ് ന്ചയ്തസ് ടവ്യുതതി ഇലെ
എന്നസ് ഉറപ്ോക്കണിം.

കൺറ്ട്ാൾ റൂമിനസ് അകം

O കൺറ്ട്ോൾ
റൂമതിനസ്
അകന്ത്
ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടതിൽ തന്ന്ന�ോണസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ് എന്നുിം
അതതിന്റെ സ്തിച്തിൽ/ഫയൂസതിൽ ആണസ്
റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ്
സ്ോപതിച്തിരതി
ക്കുന്നതസ് എന്നുിം ഉറപ്ോക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് A ടൈപ്സ് ഏണതി
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ഭതിത്തികളതിൽ
സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന
ട�റ്റുകൾ മോറ്റുറ്്ോറ്െോ അറ്കുറ്പ്ണതി
ന്ചയ്യുറ്്ോറ്െോ സോധോരണ ഏണതി ഉപ
റ്�ോഗതിക്കോവുന്നതോണസ്.
O ഇത്രിം ഏണതികൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കു
റ്്ോൾ ന്ചറ്യ്ണ് സുരക്ഷോ മുൻകരു
തൽ സ്ീകരതിക്കുക. ഉ�രത്തിറ്�ക്കസ് ടൂൾ
സുിം സോമഗ്തികളിം എത്തിക്കുന്നതതിനുിം
തോറ്െക്കസ് ഇറക്കുന്നതതിനുിം
ക�ർ
ന്കട്ടതി� സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ /
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഏണതി മറതിഞ്ഞു ബ്ോറ്റതി�തിൽ വീെോന്ത
ഇരതിക്കുവോൻ ഏണതി ഒരോൾ പതിൈതിച്സ്
ന്കോടുക്കുകറ്�ോ എവതിന്ൈ എങ്തിലുിം ഉചതി
തമോ�തി ന്കട്ടതി ന്വയ്ക്കുക്കുകയിം ന്ചയ്തതതിനു
റ്േഷറ്മ റ്ജോ�തികൾ തുൈങ്ങോവൂ.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത
ഗതിക്കുക.
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O ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ ആസതിഡസ് റ്വപ്ർ, ടൈ
രേജൻ എന്നതിവ ഉണ്ോകുവോൻ സോധ്യ
ത ഉള്ളതതിനോൽ ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്ക്കുകൾ,
രേീത്റുകൾ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O തീ പതിടുത്ത്തിനു സൈോ�കരമോ�
സോമഗ്തികൾ ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ ന്കോണ്ടു
റ്പോകരുതസ്. മുകളതിൽ പറഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന
സുരക്ഷോ നൈപൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.

കൺറ്ട്ാൾ റൂമിനസ് ലവളിയിൽ

O കൺറ്ട്ോൾ റൂമതിന്റെ ന്വളതി�തിൽ സ്ോ
പതിച്തിരതിക്കുന്ന ട�റ്റുകളതിൽ അറ്കുറ്
പ്ണതി ന്ചയ്യുറ്്ോളിം അവ മോറ്റുറ്്ോഴുിം
അവ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന മോസ്റ്റുകൾ
ട�വസ് ആ� ഉപകരണങ്ങളതിൽ
നതിന്നുിം ബ്സ്സുകളതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള
ഫോളതിിംഗസ്
ദൂരത്തിനു
ന്വളതി�തിൽ
ആന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കണിം.
O അലെോത്പക്ഷിം അത്രിം ഉപകര
ണങ്ങളിം ബ്സ്സുകളിം ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതി
റ്തിൽ ആക്കതി�തതിനസ് റ്േഷിം മോത്റ്മ
റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്ോവൂ.
O മുകളതിൽ
ക�റുന്ന
ജീവനക്കോർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എൽ.റ്തി
ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കണിം.
O മുകളതിൽ ക�റതി�ോൽ ഉൈൻ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി മോറേതിറ്നോൈസ്
ബ്ന്തിച്തതിനുറ്േഷിം മോത്റ്മ മറ്സ്
റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്ോവൂ.
O ഉ�രത്തിറ്�ക്കസ് ടൂൾസുിം സോമഗ്തികളിം
എത്തിക്കുന്നതതിനുിം തോറ്െക്കസ് ഇറക്കു
ന്നതതിനുിം ക�ർ ന്കട്ടതി� സഞ്തികൾ/
ബ്ോസ്റ്റുകൾ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു
റ്േഷം

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, റ്ജോ�തി സ്�ത്സ്
ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ മറ്റ്ോ ഇലെ
എന്നുിം
റ്കബ്തിളകൾ
കൃത്യമോ�തി
കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം ഉപകര

ണങ്ങളന്ൈ എർത്സ് �ഥോസ്ോനത്സ്
ഉന്ണ്ന്നുിം
ഉപകരണിം
പ്രവർ
ത്തിപ്തിക്കുവോൻ തയ്ോർ ആന്ണന്നുിം
ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി
എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു റ്േഷിം, സ്തിച്ചു
കൾ ഏതു കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് )
ആറ്ണോ ന്പർമതിറ്സ് എടുത്റ്പ്ോൾ
കതിട്ടതി�തസ് അന്ത കണ്ീഷനതിൽ ആക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ,
എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O ടൂൾസസ്, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ്

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കോവുന്നതോണസ്.

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

അപകട സാധ്യത

O എർത്സ് റ്റോഡസ്

O റ്റേഷൻ ഡതി.സതി.�തിൽ നതിന്നുിം പ്രവർത്തി
ക്കുന്നു.

O സഞ്തി/ബ്ോസ്റ്സ്

23. ഡി.സി. ലെറ്കൾ

O എ.സതി. സടപ്ല ഇലെോതോകുന്ന അവ
സരത്തിൽ അതുവന്ര പതിൈതിച്സ് കതിൈന്നതി
രുന്ന എ.സതി. റ്കോൺൈോകസ്റ്ർ ന്പന്ട്ട
ന്നസ് റതി�ീസസ് ആകുന്നതസ് മൂ�ിം റ്റേഷൻ
ഡതി.സതി സടപ്ല ഈ ട�റ്റുകളതിൽ
എത്തുന്നു.
O ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�ിം ഉണ്ോകോവുന്ന അമതി
ത ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം ഉണ്ോകോവുന്ന
തോണസ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

O ബ്ോറ്റതി ചോർജർ/ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂ
ഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് എന്നതിവ�തിൽ നതിന്നുിം
ഡതി.സതി. ട�റ്റുകൾക്കുള്ള ടവ്യുതതി
ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തിക്കുക.
O എ.സതി. റ്കോൺൈോകസ്റ്റതിനസ് എ.സതി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ പോന�തിൽ നതിന്നുിം
ന്കോടുത്തിരതിക്കുന്ന സടപ്ല വതിറ്ഛേ്തി
ക്കുക.
O A ടൈപ്സ് ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O ക�ർ
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ്
O A ടൈപ്സ് ഏണതി
O സോധോരണ ഏണതി
O ന്ഫ�സ്സസ് മോസ്സ്
O രേീത്ർ
O ട�ൻ ന്ൈസസ്റ്ർ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - കൺറ്ട്ോൾ റൂമതിന്റെ
ഉള്ളതിൽ ആറ്ണോ ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ
ആറ്ണോ റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ് എന്നസ്
തീരുമോനതിക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - ഡതി.സതി.ട�റ്തിിംഗസ്
സർകയൂട്ടതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ്
എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്� അപകൈ
സോധ്യത എന്നതിവന്�ക്കുറതിച്സ് റ്മൽറ്നോ
ട്ടക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുവോൻ ചുമത�
ന്പ്ടുത്തി�തിരതിക്കുന്ന ജീവനക്കോരുമോ�തി
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതി
ക്കണിം.
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O ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിക്കുറ്്ോൾ എടുറ്ക്ക
ണ് സുരക്ഷോ മുൻകരുതൽ സ്ീകരതി
ക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റുന്നവരുിം തോന്െ നതിൽക്കു
ന്നവരുിം
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

കൺറ്ട്ാൾ റൂമിനസ് അകം

O ഡതി.സതി. ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടതിൽ ന്പർമതി
റ്സ് എടുക്കുക.
O ബ്ോറ്റതി ചോർജർ/ഡതി.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂ
ഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്, എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂ
ഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ്
എന്നതിവ�തിന്�
ഡതി.സതി. ട�റ്തിിംഗസ് സർകയൂട്ടതിറ്�ക്കുള്ള
സ്തിച്ചുകൾ/ഫയൂസുകൾ ഓഫസ് ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.
O റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡുകൾ േരതി�ോ�തി
സ്ോപതിച്തിട്ടുണ്സ് എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് A ടൈപ്സ് ഏണതി
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ഭതിത്തികളതിൽ സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന ട�
റ്റുകൾ മോറ്റുറ്്ോറ്െോ അറ്കുറ്പ്ണതി
ന്ചയ്യുറ്്ോറ്െോ സോധോരണ ഏണതി
ഉപറ്�ോഗതിക്കോവുന്നതോണസ്.
O ഇത്രിം ഏണതികൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കു
റ്്ോൾ സ്ീകരതിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ
മുൻകരുതൽ എടുക്കുക. ഉ�രത്തി
റ്�ക്കസ്ടൂൾസുിം സോമഗ്തികളിം എത്തിക്കു
ന്നതതിനുിം
തോറ്െക്കസ്
ഇറക്കുന്ന
തതിനുിം ക�ർ ന്കട്ടതി� സഞ്തികൾ/
ബ്ോസ്റ്റുകൾ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

ബ്ാറ്റേി റൂം

O ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഏണതി
മറതിഞ്ഞു
ബ്ോറ്റതി�തിൽ
വീെോതതിരതിക്കോൻ ഏണതി ഒരോൾ പതിൈതിച്സ്
ന്കോടുക്കുകറ്�ോ എവതിന്ൈ എങ്തിലുിം
ഉചതിതമോ�തി
ന്കട്ടതി
വയ്ക്കുക്കുകറ്�ോ
ന്ചയ്തതതിനു
റ്േഷറ്മ
റ്ജോ�തികൾ
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തുൈങ്ങോവൂ.
O ഇൻസുറ്�റ്സ് ന്ചയ്ത ടൂൾസസ് ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O ബ്ോറ്റതി റൂമതിൽ ആസതിഡസ് റ്വപ്ർ, ടൈ
രേജൻ എന്നതിവ ഉണ്ോകുവോൻ സോധ്യത
ഉള്ളതതിനോൽ ന്ഫ�സ്സസ്
മോസ്ക്കുകൾ,
രേീത്റുകൾ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്മൽപറഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന സുരക്ഷോ
പൈതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.

നൈ

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം
O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, റ്ജോ�തി സ്�ത്സ്
ടൂൾറ്സോ
വ�റുകറ്ളോ മറ്റ്ോ ഇലെ
എന്നുിം
റ്കബ്തിളകൾ
കൃത്യമോ�തി
കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം ഉപകരണിം
സർവേീസതിൽ
ഇടുവോൻ
തയ്ോർ
ആന്ണന്നുിം ഉപകരണങ്ങളന്ൈ എർത്സ്
�ഥോസ്ോനത്സ് ഉന്ണ്ന്നുിം ജീവന
ക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി എന്നുിം ഉറ
പ്ോക്കതി�തതിനു റ്േഷിം, സ്തിച്ചുകൾ ഏതു
കണ്ീഷനതിൽ (ഓൺ/ഓഫസ് ) ആറ്ണോ
ന്പർമതിറ്സ് എടുത്റ്പ്ോൾ കതിട്ടതി�തസ്
അന്ത കണ്ീഷനതിൽ ആക്കുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O തുൈർന്നസ് ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കോവുന്നതോണസ്.

24. പവർ റ്കബ്ിളുകൾ

A. എച്സ്.റ്റി. റ്കബ്ിൾ ( 11/33 ലക.വി.)
അപകട സാധ്യത
O എച്സ്.റ്തി. റ്കബ്തിളകൾ റ്റേഷൻ പവർ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം എച്സ്.റ്തി.
പോന�തിന്റെ ഇൻകമറതിറ്�ക്കുിം എച്സ്.
റ്തി. ഫീഡർ പോന�തിന്റെ ന്ൈർമതിന�തിൽ
നതിന്നുിം റ്റേഷനതിന്� എച്സ്.റ്തി. ഡതി.പതി.
സസ്ട്കസ്ച്ർ വന്രയിം സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്നു.
O ഈ റ്കബ്തിളകളതിൽ എച്സ്.റ്തി. സടപ്ല
ഉള്ളതോണസ്.
O ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് വെതിയിം ഈ റ്കബ്തിള

കളതിൽ ടവ്യുതതി എത്ോിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ
ഉണ്ോകുറ്്ോൾ
ഈ
റ്കബ്തിളകളതിൽ അമതിത ടവ്യുതതി
പ്രവോൈിം ഉണ്ോകോിം.
O ഭോരിം ഉള്ളതതിനോൽ ടകകോര്യിം ന്ചയ്യു
ന്നതസ് കരുതറ്�ോന്ൈ റ്വണിം.
O മണ്തിൽ കുെതിച്തിട്ടതിരതിക്കുന്ന റ്കബ്തിളകൾ
ഉള്ള ഭോഗത്സ് കുെതിക്കുറ്്ോൾ ഉണ്ോ
കുന്ന അപകൈ സോധ്യത.
O കപ്ോസതിറ്ൻസസ്
മൂ�ിം
റ്കബ്തിളതിൽ
ഉണ്ോകുന്ന ടവ്യുത ചോർജസ്

O സസ്ട്കസ്ച്റതിന്റെ മുകളതിൽ ക�റുന്നവരുിം
തോന്െ
നതിൽക്കുന്നവരുിം റ്സഫസ് റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എന്നതിവ ധരതി
ച്തിരതിക്കണിം.
O സസ്ട്കസ്ച്റതിന്റെ മുകളതിൽ ക�റുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിച്ചു ക�റ്റണ്തോണസ്.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം
ഒെതിവോക്കുന്നതുിം
സുരക്ഷതിതമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു
ന്കോണ്സ് തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.

റ്വണ്തോ�

O ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ട�നതിൽ സസ്ട്കസ്ച്ർ
വന്ര റ്നോൺ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് സർട്ടതി
ഫതിക്കറ്സ് എടുത്തിരതിക്കണിം.

O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ഇൈിം റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോർക്കസ് ന്ചയ്യുക.

O പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുന്ന
റ്കബ്തിളതിന്റെ
�ോർഡസ് എ.ബ്തി. സ്തിച്സ് തുറന്നസ് പൂട്ടതി
ന്�ന്നസ് ഉറപ്ോക്കണിം.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

O ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം അെതിച്സ്
ഇറക്കുന്നതതിനസ്
മുൻപസ്
ആ
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുിം അതതിന്റെ ഇൻക
മറുിം ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതി
ക്കണിം.
O ഇൻകമർ വതി.സതി.ബ്തി.
ആ�തിരതിക്കണിം.

റോക്കസ്

ഔട്ടസ്

O ആ ഇൻകമറതിന്� പതി.റ്തി. ഉ�ർത്തി
വയ്കണിം
O ഫീഡർ പോന�തിന്റെ പതിൻഭോഗിം, പ്രവൃ
ത്തി ന്ചറ്യ്ണ് ഫീഡർ പോനൽ തന്ന്ന
എന്നസ്
ഉറപ്ോക്കതി�തതിനു
റ്േഷിം
തുറക്കുക.
O ഫീഡറതിന്റെ റ്കബ്തിൾ ആണസ് അെതിച്സ്
ഇററ്ക്കണ്തസ് എങ്തിൽ എച്സ്.റ്തി പോന
�തിന്� ആ ഫീഡറതിന്റെ ന്ൈർമതിനൽ
എർത്സ് ന്ചയ്ണിം. സസ്ട്കസ്ച്റതിൽ നതി
ന്നുിം ആ ഫീഡറതിന്റെ സമീപത്തുള്ള/
സമോന്തര ഫീഡറുകൾ ന്പർമതിറ്തിൽ
ആക്കതി അവയന്ൈ ഔട്ടസ് റ്ഗോ�തിിംഗസ്
ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O എച്സ്. റ്തി. റ്കബ്തിൾ, ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ
നതിറ്ന്നോ സസ്ട്കസ്ച്റതിൽ നതിറ്ന്നോ തോന്െ
ഇറക്കുന്നതതിനസ്
കപ്തിയിം
ക�റുിം
ഉപറ്�ോഗതിക്കണിം.
O ടൂൾസസ്, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
ഉപറ്�ോഗതിക്കണിം.
O റ്കബ്തിളകളന്ൈ എൻഡസ് റ്ബ്ോക്സ് ,
സസ്ടട്റ്സ് റ്ജോ�തിറെസ് എന്നതിവ ന്ചയ്യു
റ്്ോളിം റ്കബ്തിൾ മോറ്റുറ്്ോളിം സ്ീക
രതിറ്ക്കണ്
സുരക്ഷോ
മുൻകരുതലു
കൾക്കസ് എച്സ്.റ്തി. പോനലുകൾ എന്ന
വതിവരണിം ശ്രദ്ധതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O കപ്തി
O ക�ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
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സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O എച്സ്. റ്തി. ഗ്ൗസസ്

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ഇൻകമർ റ്കബ്തിൾ
ആറ്ണോ ഫീഡർ റ്കബ്തിൾ ആറ്ണോ
റ്ജോ�തിക്കസ് എടുറ്ക്കണ്തസ് എന്നസ് തീരുമോ
നതിക്കുക.

O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - എച്സ്.റ്തി. പോനൽ
എന്ന
വതിവരണത്തിൽ
പറഞ്ഞതി
രതിക്കുന്ന പ്രകോരിം ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ.

O എച്സ്.റ്തി. പോനൽ എന്ന വതിവരണിം
ശ്രദ്ധതിക്കുക.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ രണ്സ് അറ്വുിം റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O റ്കബ്തിൾ തോന്െ ഇറക്കുന്നതതിനുിം മുക
ളതിൽ ക�റ്റുന്നതതിനുിം കപ്തിയിം ക�റുിം
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്കബ്തിൾ തോന്െ ഇറക്കതി എച്സ്.റ്തി.
പോനൽ എന്ന വതിവരണത്തിൽ പറ
ഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന പ്രകോരിം റ്ജോ�തികൾ
ന്ചയ്യുക.

O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

B . എൽ.റ്റി.റ്കബ്ിൾ
അപകട സാധ്യത

O ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ/ ഡതി.ജതി.
ന്സറ്സ്/റ്സോളോർ-ൽ നതിറ്ന്നോ റ്റേഷനസ്
പുറത്തുള്ള എൽ.റ്തി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
ന്നറ്സ്
വർക്കതിൽ
നതിറ്ന്നോ
ഉള്ള
ടവ്യുതതി അതതസ് റ്കബ്തിളകളതിൽ
ഉണ്ോകുിം.

O ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�ിം ഉണ്ോകുന്ന അമതിത
ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം.
O ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ മൂ�ിം ഉണ്ോ
കോവുന്ന അപകൈ സോധ്യത.
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റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

റ്വണ്തോ�

a) ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതി
ന്നുിം എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
വന്ര ഉള്ള റ്കബ്തിൾ
O ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.

O ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിന്റെ
എൽ.റ്തി. ഫയൂസുകൾ ഊരതി മോറ്തി റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം

O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്�
ഈ റ്കബ്തിളതിന്റെ ഇൻകമർ ഓഫസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O റ്കബ്തിൾ ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.

O ടൂൾസസ്, സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ മുകളതിൽ
എത്തിക്കുന്നതതിനോ�തി
ക�റുമോ�തി
ബ്ന്തിപ്തിച് സഞ്തികൾ/ബ്ോസ്റ്റുകൾ
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

O റ്കബ്തിളതിന്റെ ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം

b) റ്റേഷനസ് പുറത്തുള്ള എൽ.റ്തി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ന്നറ്സ്വർക്കസ് മുതൽ
എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് വന്ര
ഉള്ള റ്കബ്തിൾ

O എൽ.റ്തി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ന്നറ്സ്വർക്കതിൽ
നതിന്നുിം ഉള്ള റ്കബ്തിൾ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.
O

എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്�
ഈ റ്കബ്തിളതിന്റെ ഇൻകമർ ഓഫസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O റ്കബ്തിളതിന്റെ ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡു
കൾ, ആക്തി�റതി സടപ്ല സതിറേിം എന്ന
വതിവരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധതിക്കുക.

c) ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ്/റ്സോളോർ എന്നതിവ
�തിൽനതിന്നുിം എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് വന്ര ഉള്ള റ്കബ്തിൾ

റ്കബ്തിളിം ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.
ഈ റ്കബ്തിളതിന്റെ ഇൻകമർ റ്രേക്കർ
ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ്/റ്സോളോർ നതിന്നുിം ഉള്ള
റ്കബ്തിൾ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്തിൽ
ആ�തിരതിക്കണിം.

O റ്റേഷനസ് പുറത്തുള്ള എൽ.റ്തി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ ന്നറ്സ് വർക്കസ് മുതൽ എ.സതി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ് വന്ര
ഉള്ള റ്കബ്തിൾ
ആന്ണങ്തിൽ ആ
റ്കബ്തിൾ ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.
എൽ.റ്തി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
ന്നറ്സ്
വർക്കതിൽ
നതിന്നസ്
റ്കബ്തിളതിറ്�ക്കസ്
സടപ്ല ന്കോടുക്കുന്നതതിനുള്ള ഫയൂസസ്
ഊരതി
മോറ്തി�തിരതിക്കണിം.
എ.സതി.
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്� ഈ
റ്കബ്തിളതിന്റെ
ഇൻകമർ
ഓഫസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.

O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്�
ഈ റ്കബ്തിളതിന്റെ ഇൻകമർ ഓഫസ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O റ്കബ്തിൾ ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം
O എ.സതിഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡുകൾ,
ആക്തി�റതി സടപ്ല സതിറേിം എന്ന
വതിവരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധതിക്കുക.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O കപ്തി
O ക�ർ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് ്തിപ്സ്
O ട�ൻ ന്ൈറേർ
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O എൽ.റ്തി ഗ്ൗസസ്
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ഏതസ് റ്കബ്തിളതി�ോണസ്
റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ് എന്നസ് തീരു
മോനതിക്കുക.

O ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ്/റ്സോളോർ എന്നതിവ�തിൽ
നതിന്നുിം എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് വന്ര ഉള്ള റ്കബ്തിൾ ന്പർമതി
റ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം. ഡതി.ജതി. ന്സറ്സ്
ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതിക്കണിം. റ്സോളോ
റതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള സടപ്ല ഇലെ
എന്നസ് ഉറപ്ോക്കണിം. എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തി
ബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡതിന്� ഈ റ്കബ്തി
ളതിന്റെ ഇൻകമർ ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതി
ക്കണിം.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡു
കൾ, ആക്തി�റതി സടപ്ല സതിറേിം എന്ന
വതിവരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധതിക്കുക.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ രണ്സ് അറ്വുിം റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ചയ്യുക.

ലപർമിറ്റസ് ടു വർകേസ്

O റ്കബ്തിൾ
തോന്െ
ഇറക്കുന്നതതിനുിം
മുകളതിൽ ക�റ്റുന്നതതിനുിം കപ്തിയിം ക�റുിം
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക. റ്കബ്തിൾ തോന്െ ഇറ
ക്കതി റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.

O ആക്തി�റതി ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറതിൽ നതിന്നുിം
എ.സതി. ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്
വന്ര ഉള്ള റ്കബ്തിൾ ആന്ണങ്തിൽ
ആക്തി�റതി
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമറുിം

O റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, റ്ജോ�തി സ്�ത്സ്
ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ മറ്സ് എന്ന്തങ്തി

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു
റ്േഷം
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ലുറ്മോ ഇലെോന്�ന്നുിം റ്കബ്തിളകൾ
കൃത്യമോ�തി കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം
ഉപകരണങ്ങളന്ൈ
എർത്സ്
�ഥോ
സ്ോനത്സ് ഉന്ണ്ന്നുിം ഉപകരണിം
സർവേീസതിൽ
ഇടുവോൻ
തയ്ോർ
ആന്ണന്നുിം
ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈ
നതിന്നുിം മോറതി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.
O

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

25. കൺറ്ട്ാൾ റ്കബ്ിളുകൾ
അപകട സാധ്യത

ത്തിലുിം ഉള്ള സടപ്ല ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്ോ
ക്കണിം.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ മറ്റ് അറ്ന്ത് ന്ൈർമതി
നലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O ജീവനക്കോർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്,
എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിച്തിരതി
ക്കണിം.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O കൺറ്ട്ോൾ റ്കബ്തിളകളതിൽ ഉണ്ോറ്�
ക്കോവുന്ന ഡതി.സതി./എ.സതി.
സടപ്ല
കൾ.

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

O റ്കബ്തിളകളന്ൈ ഒരറ്ിം ഉപകരണത്തി
ന്റെ കയുബ്തിക്കതിൾ/ന്ൈർമതിനൽ റ്ബ്ോക്സ്
വന്രയള്ള ഉ�രത്തിൽ ആ�തിരതിക്കുിം.

O ട�ൻ ന്ൈറേർ

O കൺറ്ട്ോൾ പോനലുകളതിൽ അവ തോന്െ
ആ�തിരതിക്കുിം.
O റ്കബ്തിൾ ന്ട്ഞ്ചുകളതിൽ ചതി� അവസ
രങ്ങളതിൽ പോറ്്ോ മറ്സ് ഇെജന്തുക്കറ്ളോ
ഉണ്ോകോറുണ്സ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O കൺറ്ട്ോൾ റ്കബ്തിളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ അതസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന
ഉപകരണവുിം കൺറ്ട്ോൾ പോനലുിം
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്തിൽ ആ�തിരതി
ക്കണിം.
O ഉപകരണത്തിന്�യിം പോന�തിന്�യിം
എ.സതി.സടപ്ലയിം,ഡതി.സതി.സടപ്ല
യിം ഓഫസ് ന്ചയ്തതിരതിക്കണിം.
O ഇറെർപോനൽ വ�റതിിംഗസ് ആന്ണങ്തിൽ
രണ്സ് അറ്ന്ത്യിം പോനലുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എ.സതി. സടപ്ലയിം ഡതി.സതി. സ
ടപ്ലയിം ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്തിൽ
ആക്കതി�തിരതിക്കണിം.
O റ്കബ്തിളതിന്റെ
112

റ്കോറുകളതിൽ

ഒരുവതിധ

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

O എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസസ്
O മൾട്ടതി മീറ്ർ
O ഏണതി
O റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ഏതസ് ഫീഡർ/
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ/ബ്സ്സ് കപ്ലർ/ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ റ്ബ്/എച്സ്.റ്തി. ഇൻകമർ
പോന�തിറ്�ക്കസ് ഉള്ള റ്കബ്തിൾ ആന്ണ
ന്നുിം അതസ് കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന
കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ ഏതോന്ണന്നുിം
തതിരതിച്റതിയക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - തതിരതിച്റതിഞ്ഞ
ഫ ീ ഡ ർ / ട്ോ ൻ സസ് റ്ഫ ോ ർ മ ർ / ബ് സ്സ്
കപ്ലർ/ബ്സ്സ് ന്സക്ഷൻ റ്ബ്/എച്സ്.റ്തി.
ഇൻകമർ പോനൽ, ഈ റ്കബ്തിൾ
കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതിരതിക്കുന്ന കൺറ്ട്ോൾ
പോനൽ, കൺറ്ട്ോൾ റ്കബ്തിൾ എന്നതി
വ�തിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O ന്പ ർമതിറ്സ്
എടുത്
ഫീ ഡ ർ /
ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ/ബ്സ്സ് കപ്ലർ/ബ്സ്സ്
ന്സക്ഷൻ റ്ബ്/എച്സ്.റ്തി. ഇൻകമർ

പോനൽ, ഈ റ്കബ്തിൾ കണകസ്റ്സ് ന്ചയ്തതി
രതിക്കുന്ന കൺറ്ട്ോൾ പോനൽ എന്നതി
വ�തിൽ േരതി�ോ� രീതതി�തിൽ റ്കോഷൻ
റതിബ്ൺ സ്ോപതിക്കുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോന�തിൽ റ്കോഷൻ
റ്ബ്ോർഡസ് ഇട്ടതിട്ടുറ്ണ്ോ എന്നസ് ഉറപ്ോ
ക്കുക.
O കൺറ്ട്ോൾ പോന�തിന്�യിം ഉപകര
ണത്തിറ്�യിം എ.സതി സടപ്ല, ഡതി.സതി
സടപ്ല എന്നതിവ ഓഫസ് ആന്ണന്നസ്
ഉറപ്ോക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തതിന്റെ മറ്റ് അറ്ന്ത്
റ്കോറുകൾ റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ട്ഞ്ചുകളതിലുിം
റ്കബ്തിളതിനസ് ചുറ്റുപോടുിം
പോ്തിന്റെ
സോന്നതിധ്യിം
ഉറ്ണ്ോ
എന്നസ് പരതിറ്േോധതിക്കുക. ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അതതിന്ന നീക്കിം ന്ചയ്യുക.
O റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു റ്േഷം

റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, റ്ജോ�തി സ്�ത്സ്
ടൂൾറ്സോ വ�റുകറ്ളോ മറ്റ്ോ ഇലെോന്�ന്നുിം
റ്കബ്തിളകൾ കൃത്യമോ�തി കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു
എന്നുിം ഉപകരണങ്ങളന്ൈ എർത്സ് �ഥോ
സ്ോനത്സ്
ഉന്ണ്ന്നുിം
ഉപകരണിം
സർവേീസതിൽ ഇടുവോൻ തയ്ോർ ആന്ണ
ന്നുിം ജീവനക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി
എന്നുിം ഉറപ്ോക്കുക.
O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

26.11 ലക.വി. എ.ബ്ി. സ്ിച്സ്,
ലെറ്റസ്നിംഗസ് അേസസ്റ്റർ, ്ംബ്ർ
കണക്ൻ, സസ്ട്കസ്ച്ർ
അപകട സാധ്യത

O റ്റേഷനതിൽ നതിന്നുിം ഉള്ള 11 ന്ക.വതി
സടപ്ല .
O ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ ന്നറ്സ് വർക്കതിൽ
നതിന്നുിം 11 ന്ക.വതി. സടപ്ല ബ്ോക്കസ്
ഫീഡസ് ന്ചയ്ോൻ സോധ്യത ഉണ്സ്.

O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന 11 ന്ക.വതി. റ്ബ്യ
ന്ൈ ഇരുവേത്തുിം ഉള്ള റ്ബ്കളമോ�തി
ഉള്ള അക�ക്കുറവസ്. പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന
11 ന്ക.വതി. ഫീഡറുിം മറ്സ് 11 ന്ക.വതി.
ഫീഡറുിം ആ�തി ഉള്ള സമോന്തര
സർകയൂട്ടസ്.
O ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�മുള്ള അമതിത ടവ
്യുതതി പ്രവോൈിം.
O ഉ�രത്തിൽ നതിന്നുള്ള റ്ജോ�തി.
O എ.സതി സ്തിച്സ്, ട�റ്സ്നതിിംഗസ് അറസസ്റ്ർ
എന്നതിവയന്ൈ ഭോരിം.

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ
നതിന്നുമുള്ള
11
ന്ക.വതി. ഫീഡർ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ്
എടുക്കുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന 11 ന്ക.വതി. ഫീഡർ റ്ബ്
യന്ൈ രണ്സ് ടസഡതിലുിം ഉള്ള 11 ന്ക.വതി.
ഫീഡറുകളിം/ സമോന്തര ഫീഡറുിം ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് ന്പർമതിറ്സ് ആക്കതി ആ ഫീഡറു
കളന്ൈ ചുമത�ക്കോരനതിൽ നതിന്നുിം
റ്നോൺ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ് സർട്ടതിഫതിക്ക
റ്സ് വോങ്ങുകയിം അവയന്ൈ ഔട്ടസ്
റ്ഗോ�തിിംഗസ് ന്ൈർമതിനലുകൾ റ്ഷോർട്ടസ്
ന്ചയ്തസ്
എർത്സ്
ന്ചയ്തതിരതിക്കുകയിം
റ്വണിം.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന 11 ന്ക.വതി. ഫീഡർ
റ്ബ്യന്ൈ രണ്സ് ടസഡതിലുിം എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ഉ�രത്തിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എച്സ്.റ്തി.
ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ഉ�രത്തിൽ
പണതിന്�ടുക്കുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തി
ക്കുക.
O തോ�സ്ക്കോ�തിക എർത്സ് കണക്ഷൻ
ന്കോടുക്കുന്നതുിം എടുക്കുന്നതുിം സുരക്ഷതി
തമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതിന്നു ന്കോണ്സ്
തന്ന്ന ആ�തിരതിക്കണിം.
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O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവരുിം റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എച്സ്.റ്തി.
ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ടൂൾസുിം സോമഗ്തികളിം മുകളതിൽ എത്തി
ക്കുന്നതതിനുിം ഇറക്കുന്നതതിനുിം ക�റതിൽ
ന്കട്ടതി� സഞ്തികൾ, കപ്തി എന്നതിവ ഉപ
റ്�ോഗതിക്കുക.
O മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന
സമ�ിം
തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ ആ സസ്ട്കസ്ച്
റതിന്റെ റ്നന്ര അൈതി�തിൽ നതിന്നുിം
മോറതി നതിൽറ്ക്കണ്തുിം, ആയധങ്ങറ്ളോ
സോമഗ്തികറ്ളോ മുകളതിറ്�ക്കസ് എത്തി
റ്ക്കണ്
അവസരത്തിൽ
മോത്ിം
അവയന്ൈ ചുവട്ടതിൽ എറ്ത്ണ്തുിം
ആകുന്നു.
O സൂപ്ർടവസർ ഒെതിന്ക മറ്റുള്ള ജീവന
ക്കോർ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ, ആഭരണങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്കോണ്ടുറ്പോകരുതസ്

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസസ്
O കപ്തി
O ക�ർ
O സഞ്തി/ബ്ോസ്റ്സ്
O ഏണതി
O റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് ്തിപ്സ്

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്

O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - ഏതസ് 11 ന്ക.വതി. ഫീ
ഡർ റ്ബ്�തി�ോണസ് റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തസ്
എന്നസ് തീരുമോനതിക്കുക. ആ ഫീഡറതിന്റെ
രണ്സ് വേത്തുിം ഉള്ള ഫീഡറുകൾ/
സമോന്തര ഫീഡറുകൾ ഏന്തോന്ക്ക
ആന്ണന്നസ് തതിരതിച്റതിയക.
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O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്
11ന്ക.വതി. ഫീഡറതിലുിം അതതിന്റെ രണ്സ്
വേത്തുിം ഉള്ള ഫീഡറുകളതിലുിം/സമോ
ന്തര ഫീഡറതിലുിം ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
ആ ഫീഡറുകളന്ൈ ചുമത�ക്കോരനതിൽ
നതിന്നുിം റ്നോൺ ബ്ോക്കസ് ഫീഡതിിംഗസ്
സർട്ടതിഫതിക്കറ്സ് വോങ്ങതി�തിരതിക്കണിം.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിന്റെയിം സമീപ
ത്തുള്ള/സമോന്തര
ഫീഡറുകളന്ൈയിം
രണ്സ് വേങ്ങളിം റ്ഷോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ച�സ്തു എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
O ഉ�രത്തിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്നവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എച്സ്.റ്തി.
ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവരുിം റ്സഫസ് റ് തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ, എച്സ്.റ്തി.
ഗ്ൗസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O ടൂൾസുിം സോമഗ്തികളിം മുകളതിൽ എത്തി
ക്കുന്നതതിനുിം ഇറക്കുന്നതതിനുിം ക�റതിൽ
ന്കട്ടതി� സഞ്തികൾ, കപ്തി എന്നതിവ
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
O 11 ന്ക.വതി. എ.ബ്തി. സ്തിച്സ്, ട�റ്സ്നതിിംഗസ്
അറസസ്റ്ർ എന്നതിവ ക�റ്റുന്നതതിനുിം
ഇറക്കുന്നതതിനുിം
കപ്തിയിം
ക�റുിം
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

പ്രവൃത്ികൾ പൂർത്ീകരിച്തിനു
റ്േഷം

റ്മൽറ്നോട്ടക്കോരൻ, റ്ജോ�തി സ്�ത്സ്
ടൂൾറ്സോ
വ�റുകറ്ളോ
മറ്സ്
എന്ന്ത
ങ്തിലുറ്മോ ഇലെോന്�ന്നുിം റ്കബ്തിളകൾ കൃത്യ
മോ�തി കണകസ്റ്സ് ന്ച�സ്തു എന്നുിം ഉപക
രണങ്ങളന്ൈ എർത്സ് �ഥോ സ്ോനത്സ്
ഉന്ണ്ന്നുിം
ഉപകരണിം
സർവേീസതിൽ
ഇടുവോൻ തയ്ോർ ആന്ണന്നുിം ജീവന
ക്കോർ അവതിന്ൈ നതിന്നുിം മോറതി എന്നുിം
ഉറപ്ോക്കുക.

O എ.ബ്തി സ്തിച്സ് തുറന്നസ് ന്വയ്ക്കുക.
O തോൽക്കോ�തിക
ന്ചയ്യുക.

എർത്തിിംഗസ്

നീക്കിം

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

27. സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ പുതിയ
എർത്സ് മാറ്റസ് സ്ാപികേൽ
അപകട സാധ്യത

O സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ എർത്സ് ഫോൾട്ടസ്
ട്തിപ്തിിംഗസ് /ഇൈതിമതിന്നൽ ഉണ്ോകുന്ന അവ
സരങ്ങളതിൽ നയൂട്ൽ എർത്തിിംഗസ്/
എർത്സ് വ�ർ എർത്തിിംഗസ്/സസ്ട്കസ്ച്ർ
എർത്തിിംഗസ് എന്നതിവ�തിൽ അമതിത
റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോകുിം.

(25/32 mm) ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ഇറെർക
ണകസ്റ്സ് ന്ചയ്യുക.
O നതി�വതിൽ ഉള്ള എർത്സ് കണക്ഷനുകൾ
പുതുതോ�തി സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന ഗ്ൗണ്സ്
റ്റോഡുകളമോ�തി തോൽക്കോ�തികമോ�തി
എന്നോൽ നലെ രീതതി�തിൽ ന്വൽഡസ്
ന്ചയ്തസ് ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ഇങ്ങതിന്ന
�ഭതിക്കുന്ന
ഇക്തിന്പോട്ട
ൻഷ്യൽ ഏരതി��തിൽ നതിന്നസ് ന്കോണ്സ്
എർത്സ് മോറ്തിന്റെ ബ്ോക്കതി റ്ജോ�തികൾ
പൂർത്ീകരതിക്കുക.
O ഉപകരണങ്ങളന്ൈയിം സസ്ട്കസ്ച്റതിന്റെ
യിം നയൂട്�തിന്റെയിം എർത്തിിംഗകൾ
പുതതി� മറ്റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.

O സബ്സ്റ്റേഷനതിന്� ഉപകരണങ്ങളന്ൈ
ഇൻസുറ്�ഷൻ തകരോർ ആകുന്ന
അവസരത്തിലുിം ഉപകരണങ്ങളന്ൈ
എർത്തിിംഗസ്/സസ്ട്കസ്ച്ർ എർത്തിിംഗതിൽ
അമതിത റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഉണ്ോകുിം.

O പെ� എർത്തിിംഗതിറ്�ക്കസ് ഉള്ള കണക്ഷ
നുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.

O ഈ അമതിത റ്വോൾട്ടത സുഗമമോ�തി
ഭൂമതി�തിറ്�ക്കസ്
ഒഴുകതി
റ്പോകോത്
സോൈചര്യത്തിൽ സബ്സ്റ്റേഷനതിന്�
എലെോ
സസ്ട്കസ്ച്റുകളതിലുിം
എർത്സ്
റ്പോ�തിന്റുകളതിലുിം അതസ് എത്തിറ്ച്രുിം.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ഇൈതിമതിന്നൽ ഇലെോത്
സമ�ങ്ങളതി
റ്�ക്കസ് സോധതിക്കുന്ന അത്യിം റ്ജോ�തി
കൾ ചതിട്ടന്പ്ടുത്തുക.
O പുതതി� എർത്സ് മോറ്സ് സ്ോപതിക്കുന്ന
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന
അവസരത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O നതി�വതിൽ ഉള്ള എർത്തിിംഗസ് (റ്പ്ലറ്സ് )
നീക്കിം
ന്ചയ്യുകറ്�ോ
അെതിച്സ്
വതിടുകറ്�ോ ന്ചയ്രുതസ്.
O �ോർഡതിനസ് പുറത്സ് ഡതിടസൻ പ്രകോര
മുള്ള ഗ്ൗണ്സ് റ്റോഡുകൾ സ്ോപതി
ക്കുക. അവന്� ആ സബ്സ്റ്റേഷന്റെ
ഡതിടസൻ പ്രകോരമുള്ള M.S.Rod

O പെ� എർത്തിിംഗതിൽ നതിന്നുിം പുതതി�
ഗ്ൗണ്സ് റ്റോഡതിറ്�ക്കുള്ള കണക്ഷൻ
അെതിച്സ് മോറ്റുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസസ്

സുരക്ിതമായ റ്്ാെികേസ്
O കൂൈതി�ോറ്�ോചന - അപകൈ സോധ്യത
കന്ളക്കുറതിച്സ് റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നവരുമോ�തി
വതിേ്മോ�തി ചർച് ന്ചയ്യുക.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് - എർത്തിിംഗതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കുക.

സുരക്ാ ്മീകരണങ്ങൾ

O നതി�വതിൽ ഉള്ള എർത്തിിംഗസ് (റ്പ്ലറ്സ് )
നീക്കിം ന്ചയ്യുകറ്�ോ അെതിച്സ് വതിടുകറ്�ോ
ന്ചയ്രുതസ്.
O നതി�വതിൽ ഉള്ള എർത്സ് കണക്ഷ
നുകൾ പുതുതോ�തി സ്ോപതിച്തിരതിക്കുന്ന
ഗ്ൗണ്സ് റ്റോഡുകളമോ�തി തോൽക്കോ
�തികമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്നതസ് ഇൈതിമതി
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ന്നൽ കുറവുള്ള സമ�ത്തുിം കോ�ോവ
സ്�തിലുിം ന്ചയ്യുക.

O പെ� എർത്തിിംഗതിറ്�ക്കസ് ഉള്ള കണക്ഷ
നുകൾ അെതിച്സ് മോറ്റുക.

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എച്സ്.
റ്തി. ഗ്ൗസസ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O പെ� എർത്തിിംഗതിൽ നതിന്നുിം പുതതി�
ഗ്ൗണ്സ് റ്റോഡതിറ്�ക്കുള്ള കണക്ഷൻ
അെതിച്സ് മോറ്റുക.

എർത്സ് മാറ്റസ് സ്ാപിച്തിനു റ്േഷം

O ന്പർമതിറ്സ് മൈക്കുക.

O ഉപകരണങ്ങളന്ൈയിം സസ്ട്കസ്ച്റതിന്റെ
യിം നയൂട്�തിന്റെയിം എർത്തിിംഗകൾ
പുതതി� മോറ്റുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.

" െഹരി സുരക്യുലട േത്രു "

116

tIcf tÌäv Ce{Înknän t_mÀUv enanäUv, tk^vän hnwKv

 - 2.2

 
¡¢£ ¤ 

tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)

117

പുതിയ ട്ാൻസസ്മിഷൻ ലെനുകളുലട നിർമ്ാണം
ലപാതുവായ നിർറ്ദേേങ്ങൾ
ക�റുകൾ, കപ്തികൾ (ഓപ്ൺ, സതിിംഗതിൾ, ഡബ്തിൾ, ത്ീ റ്വ), കിംഎറ്�ോങ്ങസ്്ോിംപസ്,
സതിിംഗകൾ, റേീൽ റ്റോപ്പുകൾ, ന്ച�തിൻപുള്ളതി റ്്ോക്കുകൾ, ഡതി-ഷോക്കതിളകൾ, റ്�ോക്കുകൾ/
�ോച്ചുകൾ, വതിഞ്ചുകൾ, റ്റോളറുകൾ മുത�ോ� ഉപകരണങ്ങൾ ന്ൈറേസ് ന്ചയ്തസ് സർട്ടതിഫതിക്കറ്സ്
സൂക്ഷതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
േോരീരതിക ക്ഷമതയള്ള ന്തോെതി�ോളതികൾ മോത്റ്മ ട്ോൻസ്തിഷൻ ട�ൻ നതിർമ്ോണ
പ്രവൃത്തികളതിൽ ഏർന്പ്ൈോവൂ.
പുതതി� ട്ോൻസ്തിഷൻ ട�നുകളന്ൈ നതിർമ്ോണത്തിൽ സർറ്വേ�തിിംഗസ്, റേബ്സ് ന്സറ്തി
ങ്ങസ്, ൈവർ ഇറക്ഷൻ, ട�ൻ സസ്ട്തിിംഗതിിംഗസ് എന്നീ പ്രധോന പ്രവൃത്തികളോണസ് ഉള്ളതസ്. ഈ
പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുറ്്ോൾ അനുവർത്തിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ നൈപൈതികളോണസ് തോന്െ വതിവരതി
ച്തിട്ടുള്ളതസ്.

1. സർറ്വ്വയിംഗസ്

O വൈതി

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ

O വോൈനിം

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിം ബൂട്ടസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O ന്സർച്സ് ട�റ്സ് /റ്ൈോർച്സ്
O കത്തി/റ്കോൈോ�തി

O ടഫബ്ർ ട്ക്കതിിംഗസ് റേതിക്കസ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി

O ടബ്റ്നോക്കു�ർ
O റ്കോിംപസസ്

O രേഷസ് കട്ടർ

O ന്മഗോറ്ഫോൺ

O കവറ്റോൾ

O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ

O ഏണതി

O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി

O ന്ഡറ്റ്ോൾ, പുക�തി�, ഉപ്സ്, പൈക്കിം,
തീന്പ്ട്ടതി
O േബ്ിം ഉണ്ോക്കുന്നതതിനുള്ള റ്ൈോണു
കൾ
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O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണ സോമഗ്തികൾ

അപകട സാദ്്യത
O ന്പോതു ജനങ്ങളതിൽ നതിന്നസ് റ്നരതിടുന്ന
പ്രതതിറ്ഷധിം.
O റ്റോഡസ് പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈത്തു
റ്്ോൾ വോൈന ഗതോഗതിം മൂ�ിം അപ
കൈ സോധ്യത ഉണ്ോകോിം.

O LT/HT/EHT ട�നുകളന്ൈ പരതിസ
രത്സ് പ്രവൃത്തി നൈക്കുറ്്ോൾ അവ�തിൽ
നതിന്നുമുള്ള അപകൈ സോധ്യതകൾ.

O ജ�ോേ�ിം, പോൈിം, ചതുപ്സ് നതി�ങ്ങളതിൽ
പ്രവൃത്തി
നൈക്കുറ്്ോൾ
അവതിന്ൈ
നതിന്നുിം ഉണ്ോകോവുന്ന
അപകൈ
സോദ്ധ്യതകൾ.

O വന റ്മഖ�കളതിൽ പ്രവൃത്തി നൈക്കു
റ്്ോൾ ഉണ്ോകോവുന്ന അപകൈ സോദ്ധ്യ
തകൾ.

O റ�തിൽ ഗതോഗതിം

സുരക്ാ മുൻകരുതലുകൾ
O റ്റോഡസ് പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈത്തു
റ്്ോൾ വോൈന ഗതോഗതിം മൂ�ിം അപ
കൈ സോധ്യത ഉള്ളതുന്കോണ്സ്, ടസൻ
റ്ബ്ോർഡുകൾ, വോണതിങ്ങസ് റ്ൈപ്സ്, ബ്ോരതി

റ്ക്കഡസ്, ഫസ്ളൂറസറെസ്
ജോക്കറ്റുകൾ,
ട്ോഫതികസ് റ്കോൺ എന്നതിവ ഉപറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ഗതോഗത നതി��ണിം ആവേ്യമോ�തി
വരുന്ന സോൈചര്യങ്ങളതിൽ ബ്ന്ന്പ്ട്ട
അധതികോരതികളന്ൈ സൈോ�ിം റ്തറ്ൈണ്
തോണസ്.
O ജനവോസറ്ക�ങ്ങളതിലുിം മറ്സ് പ്രധോന
സ്�ങ്ങളതിലുിം പ്രവൃത്തി നൈത്തുറ്്ോൾ
പരതിസരവോസതികന്ള വതിവരിം മുൻകൂട്ടതി
അറതി�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന സ്�ത്സ് ജനങ്ങൾ
പ്രറ്വേതിക്കുന്നതസ് ഒെതിവോക്കുവോനോ�തി
മുൻകരുതലുകൾ എടുറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ന്പോതു ജനശ്രദ്ധ ഉണർത്ോനോയള്ള
നതി�മപരമോ� നൈപൈതികൾ (ഗസറ്സ്/
പത്ിം/റ്നോട്ടീസസ് മുഖോന്തതിരിം) ടകന്കോ
ണ്തിട്ടുന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്ോക്കണിം.
O LT/HT/EHT ട�നുകളന്ൈ പരതിസര
ത്സ് പ്രവൃത്തി നൈക്കുറ്്ോൾ അവ�തിൽ
നതിന്നുമുള്ള അപകൈ സോധ്യതകൾ ഒെതി
വോക്കുന്നതതിനുള്ള
മുൻകരുതലുകൾ
സ്ീകരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ�തിൽറ്വ പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈക്കു
റ്്ോൾ ബ്ന്ന്പ്ട്ട അധതികോരതികളന്ൈ
സമ്തിം ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തുിം, നതിർറ്ദേേ
ങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
O ജ�ോേ�ിം, പോൈിം, ചതുപ്സ് നതി�ങ്ങളതിൽ
പ്രവൃത്തി നൈക്കുറ്്ോൾ, റ്ബ്ോട്ടസ്, ചങ്ങോ
ൈിം തുൈങ്ങതി� ആവേ്യമോ� സിംവതിധോ
നങ്ങൾ
ഉപറ്�ോഗതിക്കോവുന്നതോണസ്.
ന്വളളിം അധതികമുള്ള ജ�ോേ�ങ്ങളതിൽ
ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ് നതിർബ്ന്മോയിം ഉപ
റ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O മതി�തിട്ടറതി, ഫ�റതിങ്ങസ് റ്റഞ്സ്, തുൈങ്ങതി�
നതിറ്രോധതിത റ്മഖ�കളതിൽ സർറ്വേ�തിിംഗസ്
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ബ്ന്ന്പ്ട്ട അധതികോരതി
കളതിൽ നതിന്നസ് മുൻകൂട്ടതി അനുവോ്ിം വറ്ങ്ങ
ണ്തോണസ്.

O വനറ്മഖ�കളതിൽ പ്രവൃത്തി നൈക്കു
റ്്ോൾ, റ്ഫോററേസ് ഡതിപ്ോർട്ടുന്മറെതിന്റെ
സൈോ�ിം റ്തറ്ൈണ്തുിം, അവരുന്ൈ
നതിർറ്ദേേങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
റ്ഫോററേസ് ഗോർഡതിന്ന കൂന്ൈ കൂറ്ട്ടണ്
തോണസ്.

നടപടി്മങ്ങൾ

O സർറ്വേ നൈറ്ത്ണ് റൂട്ടതിന്ന പറ്തി കൃത്യ
മോ� വതിവരങ്ങൾ റ്േഖരതിക്കുക.
O സർറ്വേ ന്ചയ്ോനോവേ്യമോ� വോൈന
ങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ജീവനക്കോർ
എന്നതിവ സജ്ജമോക്കുക.
O പ്രറ്്േന്ത്പ്റ്തി േരതി�ോ� പരതിജ്ോ
നമുള്ള നോട്ടുകോന്ര സിംഘത്തിൽ ഉൾന്പ്
ടുത്തുക, ആവേ്യന്മങ്തിൽ
റ്പോ�ീസസ്
സൈോ�ിം റ്തൈോവുന്നതോണസ്.
O സിംഘത്തിന്� അിംഗങ്ങളന്ൈ എണ്ിം,
പ്രറ്്േത്തിന്റെ ഘൈനയിം സർറ്വേ സമ
�ത്സ് നൈറ്ത്ണ് പ്രവൃത്തികളന്ൈയിം
അൈതിസ്ോനത്തിൽ തീരുമോനതിക്കോവുന്ന
തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി തുൈങ്ങുന്നതതിനു മു്സ് എലെോ
അിംഗങ്ങളിം പ്രവൃത്തിന്�പ്റ്തിയിം, സ്�
ത്തിന്റെ ഘൈനന്�പ്റ്തിയിം, സ്ീകരതി
റ്ക്കണ് സുരക്ഷോ മുൻകരുതലുകന്ള
പ്റ്തിയിം
വതിേ്ീകരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
ഓറ്രോ അിംഗവുിം ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, ധരതിറ്ക്ക
ണ്തോ� സുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങൾ
പോ�തിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ മുൻകരുതലു
കൾ എന്നതിവ പ്രറ്ത്യകിം നതിഷസ്കർഷതിറ്ക്ക
ണ്തോണസ്
O എലെോവരുിം സുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങൾ
ധരതിച്തിട്ടുന്ണ്ന്നുിം സുരക്ഷോ മോന്ണ്ഡ
ങ്ങൾ കൃത്യമോയിം പോ�തിക്കുന്നുന്ണ്ന്നുിം
ഉറപ്പു വരുത്തുവോൻ ഒരോന്ള ചുമത�
ന്പ്ടുത്ണിം.
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2. എർത്ിങ്ങസ്

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

ൈവറുകൾ സ്ോപതിക്കുറ്്ോളിം ട�ൻ
സസ് ട്തിിംഗതിിംഗസ് ന്ചയ്യുറ്്ോളിം സമീപത്തുള്ള
ടവ്യുത ട�നുകൾ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചറ്യ്ണ്തസ് അപകൈിം ഒെതിവോക്കുന്നതതിനസ്
അത്യോവേ്യമോണസ്.

O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന പ്രറ്്േിം നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ
ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി/എൽ.റ്തി
ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ
O ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ് ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ന്ചറതി� ക�ർ
O കപ്തി
O ടൈ റ്വോൾറ്ട്ടജസ് ഗ്ൗസസ്
O എർത്സ് റ്റോഡുകൾ
O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ

O ട�നതിന്� ടവ്യുതതിയന്ൈ സോന്നതി
ദ്ധ്യിം
O മറ്സ് ട�നുകളതിൽ നതിന്നസ് ഇൻഡക്ഷൻ
മൂ�ിം ഉണ്ോകോവുന്ന ടവ്യുതതി
O ഇൈതിമതിന്നൽ മൂ�ിം ട�നതിലുണ്ോവുന്ന
ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം
O മറ്സ് റ്രേോതസ്സുകളതിൽ നതിന്നസ് ആക
സ്തികമോ�തി പ്രവൈതിറ്ച്ക്കോവുന്ന ടവ
്യുതതി. (റ്�ോ. ന്ൈൻഷൻ 11/22/33/66/
110/220 ന്ക.വതി.റ്�ോ അതതിനു മുക
ളതിറ്�ോ), റ�തിൽറ്വ (ട്ോകസ്ഷൻ ട�ൻ)
O റ്ജോ�തി തീരുന്നതതിനസ് മു്സ് അശ്രദ്ധമൂ�ിം
ചോർജ്ജസ് ന്ചയ്തോൽ ഉണ്ോകോവുന്ന
ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം
O ഉ�രത്തിൽ നതിന്നുമുള്ള വീഴ്ച.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപക
രണങ്ങറ്ളോ, സോമഗ്തികറ്ളോ തോന്െ
വീെോനുള്ള സോധ്യത.
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O പ്രവൃത്തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്തിനസ് സമീ
പമുള്ള ടവ്യുത ട�നുകളതിൽ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കുക.
O ന്ചറ്യ്ണ് പ്രവൃത്തിന്� കുറതിച്സ് വ്യക്ത
മോ� ധോരണ വരുത്തുക. പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
മു്സ്
വർക്കസ്
സൂപ്ർടവസസ്
ന്ചയ്യുന്ന എ.ഇ/
എ.ഇ.ഇ ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് (TOOL
BOX TALK) നൈത്ണിം.
O ഓറ്രോ അിംഗവുിം ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി
കൃത്യമോ�തി പറഞ്ഞു ഏൽപ്തിക്കുക.
അവന്ര ന്കോണ്സ് തതിരതിച്ചു പറ�തിപ്തിക്കുക.
O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങൾ പോ�തിക്കുന്നുണ്സ് എന്നുിം
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത റ്പോന്� പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവ
രുത്ോൻ
സൂപ്ർടവസറോ�തി ഒരു
അിംഗന്ത് ഏൽപ്തിറ്ക്കണ്തോണസ്.

നടപടി്മങ്ങൾ

O പ്രവൃത്തി ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ത്തിനസ് സമീ
പമുള്ള ടവ്യുതതി ട�നുകളതിൽ പതി.റ്തി.
ഡ്തിയ. (Permit to Work) കതിട്ടതി�തോ�തി
ഉറപ്പുവരുത്ണിം.
O ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ് ഉള്ള ഫുൾ റ്ബ്ോ
ഡതി റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽട്ടസ്, സുരക്ഷോ ഷൂ,
ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിച്ചുിം കനിം
കുറഞ്ഞ ക�റുിം സൈതിതിം സമീപമുള്ള
റ്പോറേസ്/ൈവറതിൽ ക�റതി നലെ ഉറപ്പുള്ള
ഒരു പ്രത�ത്തിൽ നതിൽക്കുക.
O ക�ർ തോറ്െക്കസ് ന്കോടുത്സ് ആവ
േ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ
മുകളതിൽ
സോവകോേിം എത്തിക്കുക.

O നലെ കണ്കസ്റ്തിവതിറ്തി ഉള്ള ഭോഗത്ോ
�തിരതിക്കണിം എർത്തിിംഗസ് നൽറ്കണ്തസ്.
ഭൂമതി/ൈവർ റ്�ക്കുള്ള ബ്ന്തിപ്തിക്ക�ോണസ്
ആ്്യിം ന്ചറ്യ്ണ്തസ്.
O എർത്സ് ന്ചയ്യുന്ന സമ�ത്സ് റ്കബ്തിൾ
േരീരത്തിൽ നതിന്നുിം പരമോവധതി അക�ിം
പോ�തിക്കോൻ ശ്രദ്ധതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O എർത്തിങ്ങതിനസ്
ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന
എർത്സ്
റ്റോഡതിന്റെ
റ്കബ്തിൾ
10 എിംഎിം2
ടസസസ് എങ്തിലുിം
ഉള്ളതോ�തിരതിക്കണിം.
O എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ട�
നുകൾ, പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നതതിന്റെ ഇരു
വേവുിം, ഇക്തി ന്പോട്ടൻഷ്യൽ ആകുന്ന
തരത്തിൽ എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O എർത്സ് ന്ചയ്യുറ്്ോൾ വ്യത്യസ്ത ന്ഫ�സ്സു
കൾക്കസ് വ്യത്യസ്തമോ� കളർ റ്കോഡസ്
ഉപറ്�ോഗതിക്കണിം. ഇതസ് എർത്സ് അെതി
ക്കുറ്്ോൾ
മോറതി
റ്പോകോനുള്ള
സോധ്യത ഒെതിവോകുിം.
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
ട�നതിൽ ന്കോള
ത്തുന്ന സമ�ത്സ് ന്പന്ട്ടന്നസ് ന്കോടു
ക്കോന്ത, സോവധോനത്തിൽ ഇൻസു
റ്�റ്റതിന്റെ സമീപത്തുകൂൈതി ന്കോണ്ടു
റ്പോ�തതിനു റ്േഷിം മോത്ിം കണ്കസ്റ്റതിൽ
കണകസ്ൈസ് ന്ചയ്യുക.
O എർത്സ് തതിരതിന്ച്ടുക്കുന്ന സമ�ത്സ് ആ
്്യിം ട�നതിൽ നതിന്നുള്ള ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ്തി
ച്തതിനുറ്േഷിം മോത്റ്മ ഭൂമതി�തിൽ/
ൈവറതിൽ നതിന്നുള്ള ബ്ന്ിം വതിടുവതിക്കോവൂ.
O റ്പോറേസ്/ൈവറതിന്റെ തോന്െ നതിൽക്കുന്ന
വർ അതതിന്റെ റ്നന്ര ചുവട്ടതിൽ നതിൽക്ക
രുതസ്. അവർ സുരക്ഷോ ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

3. റേബ്സ് ലസറ്റിങ്ങസ്

ൈവർ നതിർമ്ോണത്തിന്റെ ആ്്യ
ഘട്ടത്തിൽ കുെതി അൈ�ോളന്പ്ടുത്തി കുെതി
എടുത്തു റേബ്സ് ന്സറ്സ് ന്ചയ്തസ് ഫൗറ്ണ്ഷൻ
നതിർമ്തിക്കുന്ന റ്ജോ�തികളോണസ് ന്ചയ്യുന്നതസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ/ഗിംബൂട്ടസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ന്സർച്സ് ട�റ്സ്/റ്ൈോർച്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O രേഷസ് കട്ടർ
O ഗ്ൗസസ്
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണ സോമഗ്തികൾ
O ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ്
O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ
O ഉറപ്തിലെോത് മണ്തിൽ (Loose soil)
കുെതി എടുക്കുറ്്ോൾ മണ്തിൈതിഞ്ഞസ് ഉണ്ോ
കോവുന്ന അപകൈ സോധ്യതകൾ.
O ��ങ്ങൾ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
പോറ
ന്പോട്ടതിക്കുറ്്ോൾ മൂർച്റ്�റതി� ചീളകൾ
ന്തറതിച്സ്
ഉണ്ോകോവുന്ന
അപകൈ
സോധ്യതകൾ.
O ന്വളളന്ക്കട്ടസ്/ചതുപ്സ്
നതി�ങ്ങൾ മുത
�ോ� സ്�ങ്ങളതിൽ സിംഭവതിക്കോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ.
O കുെതിയന്ൈ ആെിം
O ന്ൈിംറ്പ്ലറ്സ് മറതിയന്നതതിനുള്ള സോധ്യത
O റേബ്സ് കുെതി�തിൽ ഇറക്കുറ്്ോൾ ഉള്ള
അപകൈ സോധ്യത.
O മതിക്ർ, ടവറ്രേറ്ർ എന്നതിവ�തിൽ
നതിന്നുള്ള അപകൈ സോധ്യത.
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സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
കുഴി എടുക്കുറ്പോൾ
കാര്യങ്ങൾ

ശ്രദ്ിറ്കേണ്ട

O പ്രവൃത്തികൾ നൈക്കുന്ന സ്�ത്സ്
സുരക്ഷോ ബ്ോരതിറ്ക്കഡസ് സ്ോപതിറ്ക്ക
ണ്തോണസ്.
O പ്രധോനമോയിം
മണ്തിന്റെ സ്ഭോവിം
കണക്കതിന്�ടുറ്ക്കണ്തുണ്സ്.
O ഉറപ്തിലെോത് മണ്തിൽ (Loose soil) കുെതി
എടുക്കുറ്്ോൾ shoring, shuttering
ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്. അലെോത് പക്ഷിം
വേങ്ങളതിന്� മണ്തിൈതിഞ്ഞസ് അപകൈിം
ഉണ്ോകോിം.
O ��ങ്ങൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് കുെതി എടു
ക്കുറ്്ോഴുിം പോറന്പോട്ടതിക്കുറ്്ോഴുിം പരതി
ച� സ്ന്നരോ� ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
റ്സവനിം ഉറപ്ോക്കുക.
O പോറ ന്പോട്ടതിക്കുറ്്ോൾ മൂർച്റ്�റതി�
ചീളകൾ ന്തറതിച്സ് അപകൈ സോധ്യത
ഉള്ളതതിനോൽ അപകൈിം ഒെതിവോക്കുന്ന
തതിനസ് ആവേ്യമോ� രീതതി�തിലുള്ള സുര
ക്ഷോ കവചങ്ങൾ ധരതിറ്ക്കണ്തോണസ്
(ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്ഗോഗതിൾസസ്, ഗ്ൗസസ്,
ബൂട്ടസ്സസ് തുൈങ്ങതി�വ). ന്പോതുജനങ്ങളിം
ജീവനക്കോരുിം മറ്സ് ന്തോെതി�ോളതികളിം
നതിർബ്ന്മോയിം സുരക്ഷോ അക�ിം
പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ന്വളളന്ക്കട്ടസ് / ചതുപ്സ്
നതി�ങ്ങളതിൽ
പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ന്തോെതി�ോ
ളതികൾക്കസ് സുരക്ഷതിതമോ�തി പ്രവൃത്തി
നൈത്തുന്നതതിനോവേ്യമോ� പ്ലോറ്സ്റ്ഫോിം,
റോിംപസ് തയ്ോറോറ്ക്കണ്തോണസ്. ന്തോെതി
�ോളതികൾ നതിർബ്ന്മോയിം ട�ഫസ്
ജോക്കറ്സ് ധരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O കുെതി�തിറ്�ക്കസ് ഇറങ്ങുവോനുിം ക�റു
വോനുിം ഏണതി ഉപറ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
ഏണതിയന്ൈ മുകളതിന്� അറ്ിം തറ നതിര
പ്തിൽ നതിന്നുിം ഒരു മീറ്ർ ഉ�രത്തിൽ
സൂക്ഷതിറ്ക്കണ്തോണസ്. കൂൈോന്ത ഏണതി
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ഉപറ്�ോഗതിക്കുറ്്ോൾ
ശ്രദ്ധതിറ്ക്കണ്
സുരക്ഷോ മുൻകരുതലുകൾ പോ�തിക്കുക.
O കുെതിയന്ൈ
അടുത്ോ�തി
��ങ്ങൾ
വയ്ക്കുറ്്ോൾ കുെതിയമോ�തി സുരക്ഷതിത
അക�ിം പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്. കുെതിന്ച്
ടുക്കുന്ന മണ്സ് അകന്��ോ�തി റ്േഖ
രതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O തോൽക്കോ�തിക ടവ്യുതതി കണക്ഷൻ
ELCB ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോത്ിം എടുക്കുക.
O രോത്തി�തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്ന
അവസരങ്ങളതിൽ മതതി�ോ� പ്രകോേിം
ഉറപ്സ് വരുത്തുക. അപകൈ സോദ്ധ്യ
തയള്ള
സ്�ങ്ങളതിൽ
വോർണതിിംഗസ്
ട�റ്റുകൾ സ്ോപതിറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
O കുെതി എടുക്കുന്നതതിനോ�തി സസ്റ്ഫോൈക
വസസ്തുക്കൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് പോറ ന്പോട്ടതി
റ്ക്കണ്തി വരുന്ന സദേർഭങ്ങളതിൽ ബ്ന്
ന്പ്ട്ട അധതികോരതികളന്ൈ അനുവോ്ിം
മുൻകൂട്ടതി വോറ്ങ്ങണ്തോണസ്. സസ്റ്ഫോൈക
വസസ്തുക്കൾ ശ്രദ്ധറ്�ോന്ൈ സൂക്ഷതി
ക്കുക. സമീപ വോസതികൾക്കസ് മതതി�ോ�
മുന്നറതി�തിപ്പുിം നൽറ്കണ്തോണസ്.
O നതി�തി�തിത
രീതതി�തിൽ
മോത്റ്മ
സസ്റ്ഫോൈക വസസ്തുക്കൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
പോറ ന്പോട്ടതിക്കോൻ പോടുള്ളു. പ്രവൃത്തി
പരതിച�മുള്ള
ന്തോെതി�ോളതികന്ള
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോത്റ്മ ഈ പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്ോൻ പോടുള്ളൂ.

നടപടി്മങ്ങൾ

O പ്രവൃത്തികൾ
നൈക്കുന്ന
സ്�
സുരക്ഷോ ബ്ോരതിറ്ക്കഡസ് സ്ോപതിറ്ക്ക
ണ്തോണസ്
O ടസറ്സ്
കണ്ീഷനുിം
റേോറ്റെർഡസ്
ന്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക
O റതിബ്ൺ, ഏണതി, ടൂൾ റ്ബ്ോക്സ്, വ്യക്തതി
സുരക്ഷോഉപകരണങ്ങൾ (PPE) എന്നീ
ആവേ്യമുള്ള സോധനങ്ങൾ ടസറ്തിൽ
ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക

O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
O ടസറ്തിലുള്ള എലെോവരുിം
സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങൾ
ധരതിച്തിട്ടുന്ണ്ന്നുിം
പ്രവൃത്തി ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത രീതതി�തിൽ
സുരക്ഷതിതമോ�തി
നൈക്കുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്സ് ഉറപ്പു വരുത്തുവോൻ ടസറ്സ്
സൂപ്ർടവസന്റ ചുമത�ന്പ്ടുത്ണിം.
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ടസറ്തിന്റെ സമീ
പത്സ് LT/HT ട�നുകൾ ഉന്ണ്ങ്തിൽ
അവ ഓഫോക്കതി എർത്തു ന്ചയ്യുവോൻ
ബ്ന്ന്പ്ട്ട ന്സക്ഷൻ ഓഫീസതിന്�
AE/SE യൂമോ�തി ബ്ന്ന്പ്ട്ടസ് പ്രസസ്തുത
ട�നുകൾ ഓഫോക്കതി എർത്തു ന്ച�സ്തു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന ടസറ്തിൽ First Aid
Kit ഉിം വോൈന സൗകര്യവുിം ഉന്ണ്ന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്തുക.
O ഏറ്വുിം അടുത് റ്ൈോസ്പതിറ്ലുിം അവതിടു
ന്ത് റ്ഫോൺ
ന്റുിം സൂപ്ർ
ടവസറുന്ൈ അറതിവതിൽ ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക.
O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ന്തോെതി�ോളതികൾ
ന്മോടബ്ൽ റ്ഫോൺ ഉപറ്�ോഗതിക്കു
ന്നതസ് വതി�ക്കുക.
O ഒരോന്ള മോത്മോ�തി റ്ജോ�തി ന്ചയ്ോൻ
അനുവ്തിക്കരുതസ്.
O ഷട്ടറതിങ്ങതിനുള്ള ന്രെ�തിിം/പ�കകളന്ൈ
ബ്�ിം ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O റ്ജോ�തിക്കോവേ്യമോ�തി
ന്കോണ്ടുവന്ന
സോധന
സോമഗ്തികൾ
കുെതി�തിൽ
നതിന്നുിം സുരക്ഷതിതമോ� അക�ത്തിൽ
സൂക്ഷതിക്കുക.
O വർക്കസ് ടസറ്തിനസ് സമീപമുള്ള വീടുക
ളതിൽ പ്രവൃത്തിന്� പറ്തി അറതി�തിക്കുക.
O രോത്തി�തിൽ ആവേ്യമോ� വോർണതിിംഗസ്
ട�റ്സ് സിംവതിധോനിം ഉറപ്സ് വരുത്തുക.

ആവേ്യമോ�
ചരതിവസ്
നൽകതി�തി
ട്ടുന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
നതിന്നുിം
O ��ങ്ങൾ
കുെതിക്കടുത്സ്
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിൽ നതിരപ്ോ�
സ്�ത്സ് മോത്ിം ന്വക്കുക.
O കുെതിന്ച്ടുത് മണ്സ്, കലെസ്, തുൈങ്ങതി�വ
കുെതി�തിൽ തതിരതിച്സ് വീെോന്ത നതിശ്തിത
അക�ത്തി�ോന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ്
വരുത്തുക.
O കുെതിക്കസ് മുകളതിൽ നതിന്നുിം തോറ്െറ്ക്കോ
മുകളതിറ്�റ്ക്കോ ടൂൾറ്സോ, മറ്സ് സോധന
സോമഗ്തികറ്ളോ എറതിഞ്ഞസ് ന്കോടുക്കോ
തതിരതിക്കുക. അതതിനു റ്വണ്തി കപ്തി,
ക�ർ, സഞ്തി, ബ്ക്കറ്സ് എന്നതിവ
ഉപറ്�ോഗതിക്കണിം.
O കുെതിയന്ൈ സമീപത്സ് ആളകൾ നതിന്നസ്
കുെതി ഇൈതി�ോനുള്ള അപകൈ സോദ്ധ്യത
ഒെതിവോക്കണിം.
O ടവ്യുതതി ഉപറ്�ോഗതിച്സ് പ്രവൃത്തിപ്തി
ക്കുന്ന cutter, welding machine, drilling
machine മുത�ോ�വയന്ൈ വ�റുകൾ
ഇൻസുറ്�ഷൻ പരതിറ്േോധതിച്സ് ഉറപ്സ്
വരുത്തുക. തോൽക്കോ�തിക ടവ്യുതതി
കണക്ഷൻ ELCB ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മോത്ിം
എടുക്കുക.
O Stub ഉറപ്തിച്ചു നതിർത്തുന്ന template
േരതി�ോ�
രീതതി�തിൽ
ബ്ന്തിപ്തിച്സ്
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O ഫൗറ്ണ്ഷന്ൻറ പ്രവൃത്തികൾ റ്വഗ
ത്തിൽ പൂർത്തി�ോക്കതി കുെതികൾ മൂറ്ൈ
ണ്തോണസ്.
O Form work തതിരതിന്ച്ടുക്കുറ്്ോൾ ആവ
േ്യമോ� curing period കെതിഞ്ഞു
എന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്തുക.
O കുൈതിന്വള്ളിം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
O മതതി�ോ� േക്തതിയള്ള ജോക്കതികൾ ഉപ
റ്�ോഗതിക്കുക അവ നതിരപ്ോ� ഉറപ്പുള്ള
പ്രത�ത്തിൽ സ്ോപതിക്കുക.

O മണ്തിന്റെ ഘൈനക്കനുസരതിച്സ് കുെതിക്കസ്
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4. ടവർ ഇേക്ൻ
ട്ോൻസ്തിഷൻ നതിർമ്ോണത്തിന്� ഒരു
പ്രധോന പ്രവൃത്തി�ോ� ൈവർ ഇറക്ഷനതിൽ
ൈവർ പോർട്ടസ്സസ് ട്ോൻറ്സ്പോർറ്ട്ടഷൻ, ൈവർ
അസിം്തിങ്ങസ്, റ്ക്രോസോിം അസിം്തിങ്ങസ്
എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുറ്്ോൾ പോ�തി
റ്ക്കണ് സുരക്ഷോ നൈപൈതികളോണസ് തോന്െ
പറയന്നതസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O ന്സർച്സ് ട�റ്സ്/റ്ൈോർച്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O ന്മഗോറ്ഫോൺ
O ഗ്ൗസസ്
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O ഏണതി, കപ്തി, ക�ർ, സഞ്തി, ബ്ക്കറ്സ്
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

ലപാതു സുരക്
O എന്തോരു റ്ജോ�തിക്കുിം ഒരു റ്സഫസ്റ്തി
ഓഫീസർ/സൂപ്ർടവസന്റ കരോറു
കോരൻ നതി�മതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O റ്ജോ�തിക്കസ്
നതിറ്�ോഗതിക്കന്പ്ടുന്ന
മുഴുവൻ കരോർ ന്തോെതി�ോളതികൾക്കുിം
ആവേ്യമോ� ഇൻഷ്റൻസസ് പരതിരക്ഷ
ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്ണിം.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
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O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിതമോ� അക�ിം പോ�തിറ്ക്കണ്
തോണസ്.

ട്ാൻറ്സ്ാർറ്ട്ടഷൻ

O ന്ൈഡസ് റ്�ോഡസ് ആ�തി ൈവർ പോർട്ടസ്സസ്
ന്കോണ്ടുറ്പോവുന്നതതിനസ് ആവേ്യമോ�
ന്തോെതി�ോളതികൾ ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പുവരു
ത്ണിം
O ന്ൈൽമറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതി
ച്തിരതിക്കണിം
O റ്റോഡസ് റ്ക്രോസതിങ്ങസ് ന്ചറ്യ്ണ്തിവരുന്ന
ഘട്ടങ്ങളതിൽ ഗതോഗതിം ക്രമീകരതിക്കു
കയിം റതിഫ്കസ്ൈീവസ് ജോക്കറ്റുകൾ ധരതിക്കു
കയിം റ്വണിം. കൂൈോന്ത അനുറ്�ോ
ജ്യമോ� സുരക്ഷോ ബ്ോരതിറ്ക്കഡുകളിം
മുന്നറതി�തിപ്സ് റ്ബ്ോർഡുകളിം ഉപറ്�ോഗതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.
O ൈവർ പോർട്ടസ്സസ് എത്തിക്കോൻ ബുദ്ധതി
മുട്ടസ് റ്നരതിടുന്ന പ്രറ്്േങ്ങളതിൽ കൺറ്വ
�ർ സതിറേറ്മോ മറ്സ് അനുറ്�ോജ്യ
മോർഗ്ഗങ്ങറ്ളോ
സുരക്ഷതിതമോ�തി
ഉപറ്�ോഗതിക്കോവുന്നതോണസ്.
O ൈവർ പോർട്ടസ്സസ്
ഇറക്കോൻ റ്ട്ോളതി
റ്പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുറ്്ോൾ ചരതിവുള്ള സ്�ങ്ങളതിൽ ഉരു
ണ്ടു റ്പോവോതതിരതിക്കോനുള്ള മുൻകരുത
ലുകൾ എടുക്കണിം.
O ജ�മോർഗ്ഗിം ൈവർ പോർട്ടസ്സസ് ന്കോണ്ടു
റ്പോറ്കണ് അവസരങ്ങളതിൽ ചങ്ങോൈിം,
റ്ബ്ോട്ടസ് മുത�ോ� ജ��ോനങ്ങൾക്കസ്
ആവേ്യമോ�
റ്േഷതി
ഉന്ണ്ന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുറ്ത്ണ്തുിം അതതിൽ �ോത്
ന്ചയ്യുന്നവർ ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ് ധരതിറ്ക്ക
ണ്തുമോണസ്.

ടവർ റ്്ാസ്ാം അസംബ്ിങ്ങസ് & ഇേ
ക്ൻ
O ൈവർ ഇറകസ്ൈസ് ന്ചയ്യുന്ന സ്�ിം
സുരക്ഷോറ്വ�തി ഉപറ്�ോഗതിച്സ് റ്വർതതി
രതിറ്ക്കണ്തോണസ്. സുരക്ഷോ റ്ബ്ോർഡു

കൾ പ്ര്ർേതിപ്തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ടൈറ്വകൾക്കുിം മറ്സ് റ്റോഡുകൾക്കുിം
റ�തിൽറ്വ ട്ോക്കതിനുിം സമീപത്സ് ൈവർ
ഇറക്ഷൻ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മു്സ്
ബ്ന്ന്പ്ട്ട അധതികോരതികളതിൽ നതിന്നസ്
അനുമതതി റ്തടുകയിം ആവേ്യമോ�
ട്ോഫതിക്കസ് കൺറ്ട്ോൾ സിംവതിധോനിം
ഏർന്പ്ടുത്തുകയിം ന്ചയ്യുക. കൂൈോന്ത
പ്രവർത്തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മു്സ് അടു
ത്തുള്ള
EHT/HT/LT
ട�നുകൾ
കന്ണ്ത്തി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ/
പ്രസരണ വതിഭോഗവുമോ�തി ഏറ്കോ
പതിപ്തിച്സ് ട�ൻ ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ്
ന്ചയ്യുക.
O ടൂൾ റ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ഇറക്ഷനസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന റേീൽ
റ്റോപ്സ്, ക�റുകൾ , കപ്തി, ന്ച�തിൻ
റ്്ോക്കസ് തുൈങ്ങതി� ഉപകരണങ്ങൾക്കസ്
മതതി�ോ� പ്രവർത്ന റ്േഷതി/ക്ഷമത
ഉന്ണ്ന്നസ് ടസറ്സ് സൂപ്ർടവസർ
പരതിറ്േോധതിച്സ് ഉറപ്പുവരുറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ന്ക്ര�തിൻ ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന സ്�ങ്ങ
ളതിൽ ഉപകരണത്തിനസ് ആവേ്യമോ�
റ്േഷതിയിം ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പുവരുറ്ത്ണ്
തോണസ്. ന്ക്ര�തിനുകൾ ഓവർ റ്�ോഡസ്
ആകുന്നതിലെ എന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക. ഒപ്ിം
മറ്സ്
ട�നുകളിം
ഉപകരണങ്ങളിം
ന്ക്ര�തിനതിൽ നതിന്നുിം സുരക്ഷതിതമോ�
അക�ത്തി�ോണസ്
എന്നസ്
ഉറപ്പുവ
ത്തുക.
O ന്ക്ര�തിനുകളന്ൈ/ ��ങ്ങളന്ൈ സ്തിിംഗസ്
റ്സോണതിനുള്ളതിൽ
ന്തോെതി�ോളതികൾ
നതിൽക്കുവോൻ പോടുള്ളതലെ.
O പ്രവൃത്തികൾ
നൈക്കുറ്്ോൾ
വോർണതിിംഗസ്
ട�റ്സ്/മുന്നറതി�തിപ്സ്
റ്ബ്ോർഡുകൾ സ്ോപതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ൈവർ ഇറക്ഷനസ് റ്മൽറ്നോട്ടിം വൈതിക്കുന്ന
ഉറ്്്യോഗസ്ർ ആവേ്യമോ� സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങൾ
ധരതിച്സ് സുരക്ഷതിത

മോ� അക�ത്തിൽ നതിൽക്കുക. ൈവർ
പോർട്ടസ്സസ്
മുകളതിറ്�ക്കസ്
ഉ�ർത്തു
റ്്ോൾ മറ്സ് ന്തോെതി�ോളതികൾ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ
ധരതിച്സ് സുരക്ഷതിതമോ� അക�ത്തി
റ്�ക്കസ്
മോറതി
നതിൽറ്ക്കണ്തോണസ്.
ൈവർ ഇറക്ഷനുമോ�തി ബ്ന്മതിലെോത്
ന്തോെതി�ോളതികൾ, ഉറ്്്യോഗസ്ർ എന്നതി
വർക്കസ് പ്രവൃത്തി സ്�ത്സ് സഞ്ോര
അനുമതതി നൽകോതതിരതിക്കുക.
O ൈവർ ഇറക്ഷൻ ന്ചയ്യുന്ന സമ�ത്സ്
ആവേ്യമോ� ന്ഡറതികസ് സറ്പ്ോർട്ടസ്/
ക�റുകൾ
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
മോത്ിംൈവർ ന്മ്റുകൾ ഉ�ർത്തുകയിം
ഉറപ്തിക്കുകയിം ന്ചയ്യുക.
O ന്ഡറതിക്കസ് സുരക്ഷതിതമോ�തി ഉ�ർത്തു
കയിം ൈവറതിൽ 4 ഇൈത്തു ബ്ന്തിപ്തി
ക്കുകയിം 3 ഗ�സ് വ�റുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
O ടൂൾസസ് മുകളതിറ്�യ്ക്കുിം തോറ്െയ്ക്കുിം ക�
റ്ോനുിം ഇറക്കോനുിം ക�ർ, കപ്തി, ടൂൾ
ബ്ോഗസ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
O ൈവർ എറക്ഷൻ നൈക്കുറ്്ോൾ തന്ന്ന
ന്റേപ്സ് റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ സ്ോപതിറ്ക്ക
ണ്തുിം അതുവെതി മോത്ിം ക�റുകയിം
ഇറങ്ങുകയിം ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O ൈവർ നതിർമ്ോണ റ്വള�തിൽ ഒരു
സമ�ിം ഒരു ടസഡസ് ന്സക്ഷന്ൻറ
റ്ജോ�തി മോത്റ്മ ന്ചയ്ോവൂ.
O ഇറക്ഷൻ ന്ചയ്യുന്ന ൈവർ പോർട്ടസ്സുകൾ
റ്ബ്ോൾട്ടസ് ന്ചയ്തസ് ഉറപ്തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O രണ്സ് വേങ്ങളതിന്� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ ഇടുക.
O ൈവർ ഇറക്ഷൻ ന്ചയ്യുന്ന സമ�ത്സ്
ൈവറതിന്റെ മുകളതിൽ നതി�സ്ക്കുന്ന ന്തോെതി
റ്സഫസ്റ്തി ബ്ൽറ്സ് ധരതിച്സ്
�ോളതികൾ
ഉചതിതമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിച്ചുിം ഉറപ്പുള്ളതുിം
സുരക്ഷതിതവുമോ� പ്രത�ത്തിൽ നതിന്നു
ന്കോണ്ടുിം പ്രവൃത്തികൾ ന്ചറ്യ്ണ്
തോണസ്.
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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O ടൂൾസസ്, ൈവർ പോർട്ടസ്സസ് എന്നതിവ ടക
കോര്യിം ന്ചയ്യുറ്്ോൾ കൃത്യമോ� ആേ
�വതിനതിമ�ിം നൈറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ആിംഗ്യഭോഷ,
ന്മോടബ്ൽറ്ഫോൺ,
�ൈരതി വസസ്തുക്കൾ, ആഭരണങ്ങൾ
മുത�ോ�വ ഒെതിവോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി പൂർത്ീകരതിക്കുന്നതതിനസ് മു്സ്
ൈവർ ടൈറ്നതിിംഗസ്, പഞ്തിങ്ങസ് എന്നതിവ
നൈത്തി എന്നസ് ഉറപ്പു വരുറ്ത്ണ്
തോണസ്.
O ഇൈതിമതിന്നൽ, േക്തമോ� മെ, കോറ്സ് തുൈ
ങ്ങതി� കോ�ോവസ്ോ വ്യതതി�ോനങ്ങൾ
വരുന്ന സദേർഭങ്ങളതിൽ കെതിവതുിം
ൈവർ ഇറക്ഷൻ ഒെതിവോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O സുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങളോ� ന്ൈൽന്മ
റ്സ്, സുരക്ഷോ ഷൂ, സുരക്ഷോ ന്ബ്ൽറ്സ്
എന്നതിവ ൈവറതിനു മുകളതിൽ ക�റതി പണതി
ന്�ടുക്കുറ്്ോൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കണിം.
O വർക്കസ് ടസറ്തിൽ ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന
ന്ൈൽന്മ റ്സ് ഉൾന്പ്ന്ൈയള്ള സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങൾക്കസ് നതിഷസ്കർഷതിക്കന്പ്
ട്ടതിട്ടുള്ള കളർറ്കോഡതിങ്ങസ് പോ�തിക്കുന്നു
എന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക
O ൈവർ പോർട്ടസ്സസ്
അസിം്തിിംഗസ്,
ഇറക്ഷൻ തുൈങ്ങതി� സദേർഭങ്ങളതിൽ
കട്ടസ് ന്റസതിറേൻറസ് ഇൻഡസസ്ട്തി�ൽ
റ്സഫസ്റ്തി ഗ്ൗസസ് ഉപറ്�ോഗതിറ്ക്കണ്
തോണസ്.
O വനപ്രറ്്േങ്ങളതിൽ ഗിംബൂട്ടസ്, മോസ്സ് തുൈ
ങ്ങതി� മുൻകരുതലുകൾ കൂൈതി എടുക്ക
ണിം.
വനപ്രറ്്േങ്ങളതിൽ
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ സ്ീകരതിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ
മുൻകരുതലുകൾ
സ്ീകരതിറ്ക്കണ്
തോണസ്.
O ഫറേസ്
എ�തിഡസ്
കതിറ്സ്,
വോൈന
സൗകര്യിം എന്നതിവ ഉണ്ോ�തിരതിക്കണിം.
O ന്റേപ്സ് റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
മോത്റ്മ ൈവറതിൽ ക�റുകയിം ഇറങ്ങു
കയിം ന്ചയ്ോവൂ.
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5. ലെൻ സസ്ട്ിംഗിംഗസ്
ട്ോൻസ്തിഷൻ ട�ൻ നതിർമ്ോണ
ത്തിന്� അവസോനഘട്ട പ്രവൃത്തി�ോണസ്
ഇറകസ് ൈസ്
ന്ചയ്ത
ൈവറതിലുന്ൈയള്ള
ട�ൻ സസ്ട്തിിംഗതിിംഗസ്. ഈ പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
പോ�തിറ്ക്കണ്
സുരക്ഷോ
നൈപൈതികളോണസ് തോന്െ പറയന്നതസ്. ഈ
പ്രവൃത്തി ന്പോതുജനങ്ങന്ള ബ്ോധതിക്കുന്ന
തോ�തതിനോൽ മതതി�ോ� മുൻകൂർ അറതി
�തിപ്പുകൾ നൽറ്കണ്തോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ/ഗിംബൂട്ടസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എർത്സ് റ്റോഡുകൾ
O ന്സർച്സ് ട�റ്സ്/റ്ൈോർച്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O ഗ്ൗസസ്
O കവറ്റോൾ
O ന്മഗോറ്ഫോൺ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O വതിഞ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം കപ്തികൾ, റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

സുരക്ാനടപടി ്മങ്ങൾ
O പ്രവൃത്തിന്� കുറതിച്സ് ന്പോതു ജനങ്ങൾക്കസ്
മുന്നറതി�തിപ്സ് നൽകുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.

O ട�ൻ നതിർമ്ോണ പ്രവൃത്തികളതിൽ
ഏർന്പ്ടുന്ന
ന്തോെതി�ോളതികൾക്കസ്
പ്രസസ്തുത റ്ജോ�തി�തിലുള്ള പ്രവൃത്തി പരതി
ച�ിം ഉന്ണ്ന്നസ് സൂപ്ർടവസർ ഉറപ്പു
വരുറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ടസറ്തിൽ റ്ജോ�തികളതിൽ
ഏർന്പ്ട്ട
എലെോവരുിം ന്ൈൽന്മ റ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്,
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് തുൈങ്ങതി� സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങൾ നതിശ്�മോയിം ധരതിച്തി
രതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ടസറ്തിൽ ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് റ്ബ്ോക്സ് �ഭ്യ
മോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തികൾ
ആസൂത്ണിം
ന്ചയ്ത
രീതതി�തിൽ സുരക്ഷതിതമോ�തി നൈക്കു
ന്നുന്ണ്ന്നസ് സൂപ്ർടവസർ ഉറപ്പുവരു
റ്ത്ണ്തോണസ്.
എലെോ ന്തോെതി�ോളതി
കൾക്കുിം മതതി�ോ� ഇൻഷൂറൻസസ് കവ
റ്റജസ് ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്ണിം.
O ട�ൻ
വ�തിക്കുന്നതതിനസ്
ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുന്ന ക�ർ, കപ്തി, ന്ച�തിൻ
റ്്ോക്കസ്, സതിിംഗസ് തുൈങ്ങതി� ഉപകരണ
ങ്ങളന്ൈയിം, ഇൻസുറ്�റ്റ്ർസസ്, ൈോർഡസ്
ന്വ�ർ ഫതിറ്തിിംഗസ്സസ് തുൈങ്ങതി�വയ
ന്ൈയിം ബ്�വുിം ഗണനതി�വോരവുിം
ഉറപ്പുവരുറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ടൈറ്വകൾക്കുിം മറ്സ് റ്റോഡുകൾക്കുിം,
ന്റ�തിൽറ്വ ട്ോക്കതിനുിം സമീപറ്ത്ോ
കുറുന്കറ്�ോ ട�ൻ വ�തിക്കുന്ന പ്രവൃ
ത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനു മു്സ് ബ്ന്
ന്പ്ട്ട അധതികോരതികളതിൽ നതിന്നസ് അനു
മതതി റ്തടുകയിം ആവേ്യമോ� ട്ോഫതി
ക്കസ് കൺറ്ട്ോൾ സിംവതിധോനിം ഏർന്പ്
ടുത്തുകയിം ന്ചയ്ണിം. ട്ോഫതിക്കസ്റ്കോൺ,
മുന്നറതി�തിപ്സ്
റ്ബ്ോർഡുകൾ,
സ്റ്ഫോൾഡതിിംഗസ് മുത�ോ�വ ഉപറ്�ോഗതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.
O കണ്കസ്റ്ർ സസ്ട്തിിംഗതിിംഗസ് ന്ചയ്യുന്ന ൈവറു
കൾക്കസ് സമീപത്തു കൂൈതി HT/LT ട�നു
കളന്ണ്ങ്തിൽ അവ
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പുവരു

റ്ത്ണ്തോണസ്.
O റ�തിൽറ്വ
ട്ോക്ഷൻ
ട�നുകൾ,
റ�തിൽറ്വയമോ�തി ഏറ്കോപനിം നൈത്തി
മുൻകൂർ അനുവോ്ിം വോങ്ങതി ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
കൂൈോന്ത റ�തിൽറ്വ ഉറ്്്യോഗസ്രുന്ൈ
സോന്നതിദ്ധ്യിം
പ്രവൃത്തി
നൈക്കുന്ന
സമ�ത്തു ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ട�ൻ സസ്ട്തിിംഗതിങ്ങസ് പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന
തതിനുമു്സ് ൈവർ ടൈറ്നതിിംഗിം പഞ്തിിംഗിം
ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക.
O പ്രവൃത്തി
എർത്സ്
ത്ണിം.

ന്ചറ്യ്ണ്തോ�
ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ന്നസ്

ൈവറുകൾ
ഉറപ്പുവരു

O ട�ൻ
സസ്ട്തിിംഗതിിംഗതിനസ്
മു്ോ�തി
കണ്കസ്റ്ർ റ്ജോ�തിന്റുകൾ പരമോവധതി
ഒെതിവോക്കുന്നതതിനസ് രേിം ന്ഷഡയൂൾ
തയ്ോറോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ൈവറുകളതിൽ ട�ൻ സസ്ട്തിിംഗതിിംഗതിനു
റ്വണ്തി സുരക്ഷതിതമോ� സ്ോനത്സ് മോ
ത്റ്മ പുള്ളതികൾ സ്ോപതിക്കോവൂ. അവ
ൈവർ
റ്ബ്ോഡതി�തിറ്�ക്കസ്
മോത്റ്മ
റ്�ോഡസ് ന്ചയ്ോവൂ.
O കണ്കസ്റ്ർ stringing / dismantle
ന്ചയ്യുന്ന സമ�ത്സ് ആിംഗതിൾ ൈവറു
കളതിൽ തോൽക്കോ�തിക ബ്ോക്കസ് റ്റേ
ന്കോടുറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ടഫനൽ സസ്ട്തിിംഗതിിംഗതിനസ് മു്ോ�തി
(ടൈറ്നതിിംഗസ് ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മു്സ് )
റേോറ്യൂട്ടറതി ്തി�റൻസസ് ഉന്ണ്ന്നസ് ഉറപ്പു
വരുറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ഓറ്രോ ്തിവസവുിം പ്രവൃത്തി
കെതിയ
റ്്ോൾ ൈവറതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്ർ
തോറ്െയ്കസ് കതിൈക്കുന്നുന്ണ്ങ്തിൽ അതതിനസ്
തോൽക്കോ�തിക എർത്തു
ന്ചറ്യ്ണ്
തോണസ്.
O ആവേ്യമോ�
കമ്യൂണതിറ്ക്കഷൻ
ഉപകരണങ്ങൾ �ഭ്യമോറ്ക്കണ്തോണസ്.
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"Be a safety Hero,
Score an accident Zero"

"Accidents brings tears,
safety brings cheers"
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ലെനുകളുലട റ്േഷി വർദ്ിപ്പികേൽ
നതി�വതിലുള്ള ട്ോൻസ്തിഷൻ ട�നതിൽകൂൈതി കൂൈതി� റ്തോതതിൽ ഉള്ള ടവ്യുതതി പ്രസരണിം
നൈറ്ത്ണ്തി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ട�നുകളന്ൈ റ്വോൾട്ടത ഉ�ർത്തുക എന്നുള്ളതുിം
ട�നതിന്റെ ടവ്യുതതി വോൈക റ്േഷതി ഉ�ർത്തുക എന്നുള്ളതുമോണസ് ന്ചറ്യ്ണ്തിവരതിക.
റ്വോൾട്ടത ഉ�ർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ നതി�വതിലുള്ള ROWൽ കൂൈതി പുതതി� ൈവറുകൾ
നതിർമ്തിക്കകയിം പുതതി� കണ്കസ്റ്ർ, ഇൻസുറ്�റ്ർ എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ട�ൻ വ�തിക്കുകയിം
ന്ചയ്യുന്നു. ട�നതിന്റെ ടവ്യുതതി വോൈക റ്േഷതി ഉ�ർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിന്ചയ്യുറ്്ോൾ
നതി�വതിലുള്ള ൈവറുകളന്ൈ അറ്കുറ് പണതികൾക്കുറ്േഷിം പുതതി� കണ്കസ്റ്ർ, ഇൻസുറ്�റ്ർ
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ട�ൻമോറ്റുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുറ്്ോഴുിം പ്രസസ്തുത
പ്രസരണ ട�നുകളതിൽകൂൈതി പീക്കസ് ടൈമതിൽ ടവ്യുതതി കൈത്തി വതിറ്ൈണ്തിവരുിം.

1. ലെനുകളുലട റ്വാൾട്ടത/കേറെസ്
റ്േഷി ഉയർത്ൽ
ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ/ഗിംബൂട്ടസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O എർത്സ് റ്റോഡസ്
O ന്സർച്സ് ട�റ്സ്/റ്ൈോർച്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O ഗ്ൗസസ്
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O വതിഞ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം കപ്തികൾ, റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

സുരക്ാനടപടി ്മങ്ങൾ
O നതി�വതിലുള്ള
ന്�ോറ്ക്കഷനുകളതിൽ
പുതതി� ൈവർ സ്ോപതിക്കുന്നതതിനു റ്വണ്തി
കുെതി എടുക്കുന്ന സമ�ത്സ് എർത്സ് റസതി
റേൻസസ് കൂൈോനുള്ള സോധ്യത ഉണ്സ്.
അതുന്കോണ്സ്
കൂടുത�ോ�തി
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ആവേ്യമുള്ളത്
തോൽക്കോ�തിക
എർത്തിങ്ങസ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തികൾ തുൈങ്ങുന്നതതിനു മു്സ് നതി�
വതിലുള്ള ൈവറതിന്റെ എർത്തിങ്ങസ് േരതി
�ോ� രീതതി�തിൽ ഉറ്ണ്ോ എന്നസ് പരതി
റ്േോധതിറ്ക്കണ്തുിം
ആവേ്യന്മങ്തിൽ
റ്വന്റ ഒന്നു കൂൈതി സ്ോപതിറ്ക്കണ്തുിം
ആണസ്.
O റേബ്തിനുറ്വണ്തി Template ന്സറ്റു
ന്ചയ്യുറ്്ോഴുിം അെതിച്ചുമോറ്റുറ്്ോഴുിം ഓറ്രോ
ന്മ്റുിം പ്രറ്ത്യകിം എർത്സ് ന്ചയ്തസ്
നതി�വതിന്�
ൈവറുമോ�തി
ബ്ന്തിപ്തി
റ്ക്കണ്തോണസ്. ഇതസ് രേതിഡസ്ജതിങ്ങസ് വെതി
യള്ള അപകൈ സോധ്യത ഒെതിവോക്കുന്നു.
ഈ
പ്രവൃത്തി�തിൽ
ഏർന്പ്ടുന്ന
മുഴുവൻ ന്തോെതി�ോളതികൾ റ്സഫസ്റ്തി
ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ഷൂ,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ് എന്നതിവ ധരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O നതി�വതിലുള്ള
ൈവറതിനു സമീപമോ�തി
പുതതി� ൈവർ ഉ�ർത്തുറ്്ോഴുിം മറ്റു പ്രവൃ
ത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോഴുിം ഇരു ൈവറുകളിം
തമ്തിൽ
ഈക്തിന്പോന്ട്ടൻഷ്യൽ
റ്ബ്ോണ്തിങ്ങസ് ന്ചയ്യുക.
O പെ� ൈവറതിൽ നതിന്നുിം പുതതി� ൈവറതി
റ്�ക്കസ് ക്തികൾ മോറ്തി പതിൈതിക്കുന്നതതിനു
മു്സ് ഇരു ൈവറുകൾക്കുിം ആവേ്യമോ�
ബ്ോക്കസ് റ്റേ നൽകുക.
O നതി�വതിലുള്ള

ജീർണ്തിച്/റ്കടുവന്ന

ൈവറുകളതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ൈവ
റതിന്ന പൂർണ്മോയിം ബ്�ന്പ്ടുത്തി�
തതിനസ് റ്േഷിം മോത്റ്മ റ്ജോ�തികൾ തുൈ
ങ്ങോവൂ.
O പവർ
കണ്കസ്റ്ർ/എർത്സ്
വ�ർ
തോെസ്ത്തുന്നതതിനു മു്സ് എച്സ്.റ്തി, എൽ.റ്തി.
ട�നുകളന്ൈ റ്ക്രോസതിങ്ങസ് കന്ണ്ത്തി
ഡതിസസ്ട്തിബ്യൂഷൻ
വതിഭോഗവുമോ�തി
ഏറ്കോപനിം നൈത്തി സ്തിച്സ് ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്സ് ന്ചയ്യുക.
O എച്സ്.റ്തി,
എൽ.റ്തി.
ട�നുകൾ
റ്ക്രോസതിങ്ങസ് ഉള്ള സ്�ങ്ങളതിൽ സസ് ക
റ്ഫോൾഡതിങസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുക. ഇങ്ങ
ന്നയള്ള സസ്കറ്ഫോൾഡതിിംഗകൾ ഒരു
കോരണവേോലുിം
റ്റോഡതിറ്�റ്ക്കോ,
റ�തിൽറ്വ ട്ോക്കതിറ്�റ്ക്കോ മറതിഞ്ഞസ്
വീെോത്
രീതതി�തിൽ
ബ്ോക്കസ്
റ്റേ നൽറ്കണ്തോണസ്.
O റ�തിൽറ്വ
ട്ോക്ഷൻ
ട�നുകൾ,
റ�തിൽറ്വയമോ�തി ഏറ്കോപനിം നൈത്തി
മുൻകൂർ അനുവോ്ിം വോങ്ങതി ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
കൂൈോന്ത റ�തിൽറ്വ ഉറ്്്യോഗസ്രുന്ൈ

സോന്നതിദ്ധ്യിം
പ്രവൃത്തി
നൈക്കുന്ന
സമ�ത്സ് ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O സസ്ട്തിിംഗസ് ന്ചയ്യുന്ന ക്തി തോൽക്കോ�തിക
എർത്തുമോറ്�ോ ൈവർ ന്�ഗ്ഗുമോറ്�ോ
എർത്സ് റ്റോഡസ് വെതി ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O ട�ൻ തോന്െ ഇറക്കുന്ന സമ�ത്തുിം
ഉ�ർത്തുന്ന സമ�ത്തുിം സമീപത്തുള്ള
മറ്സ് ട�നുകളതിൽ ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം
ഇലെ എന്നസ് ഉറപ്ോക്കണിം.
O റ്ജോ�തി തുൈങ്ങുന്നതതിനസ് മുൻപസ് ഘൈതിപ്തിച്
എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ
അെതിച്തതിനു
റ്േഷമോണസ്
ക്തി
തോറ്െയ്കസ്
ഇറക്കുന്നന്തങ്തിൽ ആ ക്തിയന്ൈ മറ്റ്
അറ്ിം എർത്തുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിറ്ക്കണ്
തോണസ്. സസ്ട്തിിംഗതിിംഗസ് പൂർത്ീകരതിച്
തതിനു റ്േഷിം മോത്റ്മ എർത്തിങ്ങസ്
മോറ്റുവോൻ പോടുള്ളു.
O ട�നുകളന്ൈ റ്േഷതി ഉ�ർത്ൽ
റ്ജോ�തിയമോ�തി ബ്ന്ന്പ്ട്ടസ് ൈവറുകറ്ളോ
ട�നുകറ്ളോ പൂർണ്മോറ്�ോ ഭോഗീക
മോറ്�ോ മോറ്തി പുതുതോ�തി സ്ോപതിക്കു
റ്്ോൾ പുതതി� ട�ൻ നതിർമ്ോണ
ത്തിന്റെ സുരക്ഷോ നൈപൈതി ക്രമങ്ങൾ
പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.

"സുരക് പാെിച്ാൽ ലവദയുതിയും മിത്ം"
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ലെനുകളുലട പരിപാെനം
ട്ോൻസ്തിഷൻ ട�നുകൾ കൃത്യമോ� ഇൈറ്വളകളതിൽ പരതിറ്േോധന നൈറ്ത്ണ്തുിം
ആവേ്യമുള്ള അറ്കുറ്പ്ണതികൾ നൈറ്ത്ണ്തുമോണസ്.

1. പ്രീവറെീവസ് ലമയിറെനൻസസ്

O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി

ട�ൻ പറ്ട്ോളതിങ്ങസ്, ടററ്സ് ഓഫസ്
റ്വ (ROW) ്തി�റതിങ്ങസ്, ൈവർ ന്പ�തിറെതിിംഗസ്
ൈവറുകളന്ൈ അറ്കുറ്പണതികൾ, തകരോ
റോ� ഡതിസ്കുകൾ മോറ്ൽ, കണ്കസ്റ്റതി
ന്റെയിം ജിം്റതിന്റെയിം തകരോറുകൾ പരതി
ൈരതിക്കൽ, എർത്തിിംഗസ് പുതുക്കൽ തുൈ
ങ്ങതി� പ്രവൃത്തികളോണസ് ന്ചയ്യുവോനുള്ളതസ്.

O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം

a) ടവർ ഇൻലസ്ക്ൻ/ലെൻ
പറ്ട്ാളിംഗസ്

O ടനറ്സ് പറ്ട്ോളതിിംഗസ് നൈത്തുറ്്ോൾ (റ്രേ
ക്കസ് ഡൗൺ/ന്സ്പഷൽ പറ്ട്ോളതിിംഗസ് )
കുെതികളിം, ചതുപ്പുകളിം അപകൈങ്ങൾക്കസ്
കോരണമോകുന്നു.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O ഗ്ൗസ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ന്സർച്സ് ട�റ്സ്/റ്ൈോർച്സ്
O കത്തി/റ്കോൈോ�തി
O ടഫബ്ർ ട്ക്കതിിംഗസ് റേതിക്കസ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O ടബ്റ്നോക്കു�ർ
O റ്കോിംപസസ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O ന്മഗോറ്ഫോൺ
O കവറ്റോൾ
O റ്രേോൺ
O ഫറേസ് ഐ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ,
O ക�ർ
O ഏണതി
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O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ
O സോധോരണ ഗതതി�തിൽ ട�ൻ പറ്ട്ോ
ളതിിംഗസ് നൈത്തുറ്്ോൾ ട�നുകളിം എച്സ്.
റ്തി/എൽ.റ്തി ട�നുകളിം ചോർജ്ജസ് ന്ചയ്ത
അവസ്�തി�ോണസ് ഉണ്ോകോറുള്ളതസ്.

O റ്ഫോററേസ് റ്മഖ��തിൽ പറ്ട്ോളതിിംഗസ്
നൈത്തുറ്്ോൾ
വന്യമൃഗങ്ങളന്ൈയിം,
ഇെ
ജന്തുക്കളന്ൈയിം
സോന്നതിധ്യിം
ശ്രദ്ധതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

സുരക്ാ മുൻകരുതലുകൾ

O പറ്ട്ോളതിിംഗസ്
സമ�ത്സ്
ഐ.ഡതി.
കോർഡസ്, ആവേ്യമോ� സുരക്ഷോ സോമ
ഗ്തികൾ (റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ/ ഗിം ബൂട്ടസ്,
റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്, യൂണതിറ്ഫോിം,)
എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O രോത്തി കോ�ങ്ങളതിൽ റ്ഫോററേസ് റ്മഖ�
കളതിലുിം മറ്റുിം റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ൈീിം
ആ�തിട്ടുിം പ്രറ്ത്യക സുരക്ഷോ മുൻകരു
തലുകൾ എടുത്തുിം റ്ജോ�തി ന്ചറ്യ്ണ്
തോണസ്.
O കോ�ൽ റ്മഖ�കളതിലുിം, ന്വള്ളന്ക്കട്ടു
കളതിലുിം ഉള്ള ൈവറുകളതിൽ പരതിറ്േോധന
നൈത്തുറ്്ോൾ ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ് ഉപ
റ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പറ്ട്ോളതിിംഗതിനതിന്ൈ മരങ്ങൾ/ േതിഖരങ്ങൾ
എന്നതിവ മുറതിച്ചു മോറ്റുറ്്ോൾ സുരക്ഷതിത
അക�ിം ഉറപ്പുവരുറ്ത്ണ്തോണസ്.

O ഒരു പ്രറ്്േത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതതി അനു
സരതിച്ചുള്ള വോൈന സൗകര്യങ്ങൾ
ഉറപ്പുവരുറ്ത്ണ്തോണസ്. (Boat/Infla
table Boat, Van/Jeep with four wheel
drive etc.)

O വൃക്ഷങ്ങളന്ൈ ഭോഗങ്ങൾ സുരക്ഷതിതമോ�
ഭോഗറ്ത്ക്കസ് വീെത്ക്ക രീതതി�തിൽ മുറതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.

O പറ്ട്ോളതിിംഗതിനോ�തി
ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന
വോൈനങ്ങളതിൽ പ്രോഥമതിക ശുശ്രൂഷോ
സോമഗ്തികളിം
ന്വള്ളവുിം
ഉപകര
ണങ്ങളിം
ആവേ്യമോ�
സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങളിം
നതിർബ്ന്മോയിം
ഉണ്ോ�തിരതിക്കണിം.

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉറപ്ോക്കുക.

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവ
നിം ഉറപ്ോക്കുക.

b) ലേറ്റസ് ഓഫസ് റ്വ കസ്ളിയേിങ്ങസ്

ട്ോൻസ്തിഷൻ ട�ൻ പരതിപോ�
നത്തിന്�
ഏറ്വുിം പ്രധോനന്പ്ട്ട പ്രവൃ
ത്തി�ോണസ് ടററ്സ് ഓഫസ് റ്വ കസ്ളതി�റതിങ്ങസ്.
േരതി�ോ� രീതതി�തിൽ
ടററ്സ് ഓഫസ്
റ്വ കസ്ളതി�റതിങ്ങസ് പ്രവൃത്തി ന്ചയ്തോൽ ട�ൻ
ഇറെറപസ്ഷനുിം അപകൈങ്ങളിം കുറയ്ക്കുവോൻ
സോധതിക്കുിം.

വൃക്ങ്ങളും വൃക്േിഖരങ്ങളും
റ്പോൾ

മുേിക്കു

O എലെോ ജീവനക്കോരുിം വ്യക്തതി സുരക്ഷോ
ഉപകരണങ്ങൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക
O ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന ആയധങ്ങളന്ൈയിം ക
�റുകളന്ൈയിം സുരക്ഷോഉറപ്പു വരുത്തുക

O മുറതിച് മരങ്ങൾ അപകൈമതിലെോത് രീതതി
�തിൽ മോറ്തി ന്വറ്ക്കണ്തോണസ്.

c) ലപയിറെിംഗസ്

ടവർ ലപയിറെിംഗസ്
ൈവർ
നലെ
രീതതി�തിൽ
നതി�
നതിൽക്കുന്നതതിനുിം തൂരു്സ് പതിൈതിക്കോതതിരതി
ക്കുന്നതതിനുിം
ന്പ�തിറെതിിംഗസ് അത്യോവേ്യ
മോണസ്. സോധോരണ�ോ�തി എിം.എസസ്.
ൈവറുകളതി�ോണസ്
ന്പ�തിറെതിിംഗസ് ന്ചയ്ോറു
ള്ളന്തങ്തിലുിം ജതി.ഐ. ൈവറുകളതിൽ മണ്ണു
മോ�തി സ്ർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഭോഗ
ങ്ങൾ ന്പ�തിറെതിിംഗസ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്. ഒരു
ൈവറതിന്റെ ടൈപ്തിനസ് അനുസരതിച്സ് ന്പർമതി
റ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്സ് ന്പ�തിറെതിിംഗസ് ന്ചയ്ോ
വുന്നതോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്

O ആവേ്യമനുസരതിച്സ്
എച്സ്.റ്തി/എൽ.റ്തി
ട�നുകളതിൽ ന്പർമതിറ്സ് എടുത്തുന്വന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്തുക

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O സുരക്ഷതിതമോ� സ്�ങ്ങളതിൽ നതി�യ
റപ്തിച്സ് പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുക.

O ഫറേസ് ഐ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്

O ആവേ്യമോ� സൂപ്ർടവസർ ജീവന
ക്കോരുന്ൈ സോന്നതിധ്യിം ഉറപ്പുവരുത്തുക.
O വതി്ഗ്ദ്ധ ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉപറ്�ോഗന്പ്ടുത്തുക

O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കപ്തി, ഏണതി, സഞ്തി, ബ്ക്കറ്സ്
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O റ്ഫസസ് മോസ്സ്
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O റ്ഗോഗതിൾസസ്
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ

O ഉ�രിം
O ട�വസ് ട�നുകൾ
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ദ്രവതിച്സ് അപകൈോവസ്�തിലുള്ള ൈവർ
ഭോഗങ്ങൾ
O ലൂസസ് ആ�/ദ്രവതിച് റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ
O കൈന്നൽ/റ്തനീച് കൂൈസ്
O വന്യ മൃഗങ്ങൾ/ഇെജന്തുക്കൾ

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ

O ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്റുിം മറ്റു റ്സഫസ്റ്തി ഉപകരണങ്ങളിം
(ന്ൈൽന്മറ്സ്, ടകയ്യുറ, മോസ്ക്കസ്, ഷൂസസ്,
റ്ഗോഗതിൾസസ് ) ഉപറ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് റ്നന്ര
തോന്െ ആളകൾ നതിൽക്കോൻ പോൈതിലെ.
O തോന്െ നതിൽക്കുന്നവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മ
റ്സ്, ഷൂസസ്, റ്ഗോഗതിൾസസ് മുത�ോ�വ ധരതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.
O ന്പ�തിന്റുിം മറ്റു വസസ്തുക്കളിം മുകളതിറ്�ക്കസ്
ക�റ്റുറ്്ോഴുിം തോറ്െക്കസ് ഇറക്കുറ്്ോഴുിം
ക�റുിം കപ്തിയിം സഞ്തിയിം ഉപറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ക�റുകളിം മറ്റുിം ചോർജ്ജുള്ള ട�നുക
ളതിറ്�ക്കസ് റ്പോകോതതിരതിക്കോൻ വളന്ര
ശ്രദ്ധതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറുകളതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ട�വസ് ആ� ഭോഗിം
പ്രറ്ത്യകിം റതിബ്ൺ ന്കട്ടതി റ്വർതതിരതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.
O ന്പ�തിറ്റെോ മറ്സ് വസസ്തുക്കറ്ളോ ഇൻസു
റ്�റ്റതിറ്�ക്കുിം കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കുിം മറതി
ഞ്ഞു വീെോതതിരതിക്കോൻ അവ ന്കോള
റ്ത്ോ മറ്റ്ോ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ഉറപ്തിച്ചു
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നതിർറ്ത്ണ്തോണസ്.
O ട�ൻ ചോർജ്ജു ന്ചയ്തതിട്ടുള്ള ൈവറുകളതിൽ
റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുറ്ക്കണ്തോണസ്.
O Cross Arm കളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ആ ഭോഗത്തുള്ള ഫീഡറുകളതിൽ ന്പർമതിറ്സ്
ടു വർക്കസ് എടുറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്സ് റ്ജോ�തി ന്ച
യ്യുന്ന അവസരത്തിൽ റ്ജോ�തി സ്�
ത്സ് എർത്തിിംഗസ് ന്ചയ്തസ് സുരക്ഷോഉറപ്പു
വരുറ്ത്ണ്തോണസ്.
O അതോതസ് ്തിവസന്ത് റ്ജോ�തി പൂർത്ീ
കരതിച് റ്േഷിം എലെോ വസസ്തുക്കളിം തതിരതി
ച്തിറക്കതിന്�ന്നുിം എർത്സ് റ്റോഡുിം മറ്റുിം
അെതിച്ചു മോറ്തിന്�ന്നുിം ഉറപ്പുവരുറ്ത്
ണ്തുിം ന്പർമതിറ്സ് റദേസ് ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
മു്സ് എലെോ ജീവനക്കോരുിം സുരക്ഷതിത
സ്ോനറ്ത്ക്കസ് മോറതി എന്നുിം ഉറപ്പു വരു
റ്ത്ണ്തുമോണസ്.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉറപ്ോക്കുക.

d) സലസ്ൻഷൻ ടവർ ലൊറ്കേഷ
നിലെ ഡിസസ്കസ് മാറ്റൽ

ൈവർ ഇൻന്സ്പക്ഷനതിൈ�തിൽ ഡതിസ്കു
കൾക്കസ് തകരോർ സിംഭവതിച്തോ�തി കന്ണ്
ത്തി�ോൽ പ്രസസ്തുത ട�നതിൽ ന്പർമതിറ്സ്
ടു വർക്കസ് എടുത്സ് തകരോറോ� ഡതിസ്കുകൾ
മോറ്റുകറ്�ോ ഡതിസ്സ് സസ്ട്തിങ്ങസ് ന്മോത്മോ�തി
മോറ്റുകറ്�ോ ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O രേഷസ് കട്ടർ

O ഉ�രിം

O കവറ്റോൾ

O വന്യ മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈ
ന്നൽ, റ്തനീച്

O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കപ്തി, കിം എറ്�ോങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ
�തിനിം പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ്
റേീൽ റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ

O ഇ.എച്സ്.റ്തി ട�നതിനസ് കുറുന്ക റ്പോകുന്ന
എച്സ്.റ്തി/എൽ.റ്തി ട�നതിറ്�ക്കസ് കണ്
കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി വീഴുക�ോന്ണങ്തിൽ, ഈ
കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ് ടവ്യുതതി പ്രവൈതിച്സ്
അപകൈിം ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യത
യണ്സ്.
O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ആൾക്കസ്
ടവ്യുതോഘോതിം
ഏൽക്കുവോനുിം
തോന്െ വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിൽ റ്കൈോ� ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ ചവതിട്ടു
കറ്�ോ തൂങ്ങോൻ അനുവ്തിക്കുകറ്�ോ
ന്ചയ്തോൽ, ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോൻ
സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപക
രണങ്ങറ്ളോ, സോമഗ്തികറ്ളോ തോന്െ
വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O മറ്സ് ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.
O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്

O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O

ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം
റ്ജോ�തിറ്�യിം സുര
ക്ഷറ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതി
ക്കുക.

O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർടവ
സറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോഗതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.
O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്ൻറ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡ
റതിനുിം ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ
ട�വോ�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ്
ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
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ന്ന�തിിം റ്പ്ലറ്സ്, സർകയൂട്ടസ് റ്പ്ലറ്സ്, റ്ഫസസ്
റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം എന്നതിവ
യന്ൈ സൈോ�ത്ോൽ തകറോറുള്ള
ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക.

ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.

O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ� സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ് ഉറ
പ്പുവരുത്ണിം.

O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ സഞ്തി
�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി� ക�ർ,
കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ ക�ർ
മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.

O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾ തതിരതിച്റതി�ണിം. ന്പർമതി
റ്സ് ടു വർക്കസ്, ട�വസ് ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ്
എന്നതിവ �ഭ്യമോക്കതി�തസ്
േരതി�ോ�
ഫീഡറുകളതി�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരു
ത്ണിം.

O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി ജീവ
നക്കോരുിം
ഉപകരണങ്ങളിം
മറ്സ്
സോമഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ്
എത്തി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം
PTW മൈക്കതി നൽകണിം.

O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉറപ്ോക്കുക.

O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരു
വേത്തുിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ എർത്തു
ന്ചയ്യുക
O റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക
O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോൻ റ്വണ്തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ തുൈ
ങ്ങുറ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്
റതിറ്�ക്കുിം
തതിരതിച്ചുിം
റ്പോകുറ്്ോൾ
ഡബ്തിൾ
�ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എലെോ സമ
�ത്തുിം സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിം എറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
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e) ലടൻഷൻ ടവർ ലൊറ്കേഷനിലെ
ഡിസസ്കസ് മാറ്റൽ

ൈവർ ഇൻന്സ്പക്ഷനതിൈ�തിൽ ഡതിസ്കു
കൾക്കസ് തകരോർ സിംഭവതിച്തോ�തി കന്ണ്
ത്തി�ോൽ പ്രസസ്തുത ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് എടുത്സ് തകരോറോ� ഡതിസ്കുകൾ
മോറ്റുകറ്�ോ
ഡതിസ്സ് സസ്ട്തിങ്ങസ് ന്മോത്
മോ�തി മോറ്റുകറ്�ോ ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട
ണങ്ങൾ

സുരക്ാ ഉപകര

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കിംഎറ്�ോങ്ങസ്

്ോ്സ്,

വതിവതിധ�തിനിം

പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി

O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി

O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണ സോമഗ്തികൾ
O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ
O ഇ.എച്സ്.റ്തി
ട�നതിനസ്
കുറുന്ക
റ്പോകുന്ന എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നതി
റ്�ക്കസ്
കണ്കസ്റ്ർ
ന്പോട്ടതി
വീഴുക�ോന്ണങ്തിൽ, ഈ കണ്കസ്റ്റതി
റ്�ക്കസ്
ടവ്യുതതി
പ്രവൈതിച്സ്
അപകൈിം ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യത
യണ്സ്.
O റ�തിൽറ്വ ട്ോക്ഷൻ ട�നുകൾ

O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ആൾക്കസ്
ടവ്യുതോഘോതിം
ഏൽക്കുവോനുിം
തോന്െ വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.

O ൈവറതിൽ റ്കൈോ� ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ
ചവതിട്ടുകറ്�ോ
തൂങ്ങോൻ
അനുവ്തി
ക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്തോൽ, ന്പോട്ടതി തോന്െ
വീെോൻ സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപക
രണങ്ങറ്ളോ, സോമഗ്തികറ്ളോ തോന്െ
വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.

O മറ്സ് ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.

O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ഉ�രിം

O വന്യമൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ
കൈന്നൽ, റ്തനീച്
O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ

O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,

ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ

O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്

O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ

O ന്ട്�തിൻ ഗതോഗതിം

സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.

O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈ
ന്നു റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ
വതിഭോഗിം ഓഫീസതിന്റെ ഉത്രവോ്തിത്
ത്തിൽ എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ
ഓഫസ് ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്തുക

O റ�തിൽറ്വ ട്ോക്ഷൻ ട�നുകളതിൽ,
റ�തിൽറ്വയമോ�തി ഏറ്കോപനിം നൈത്തി
മുൻകൂർ അനുവോ്ിം വോങ്ങതി ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
കൂൈോന്ത റ�തിൽറ്വ ഉറ്്്യോഗസ്രുന്ൈ
സോന്നതിദ്ധ്യിം
പ്രവൃത്തി
നൈക്കുന്ന
സമ�ത്സ് ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തോണസ്.

O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരുവ
േത്തുിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ എർത്തു
ന്ചയ്യുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.

O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോൻ റ്വണ്തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ തുൈ
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ങ്ങുറ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്റതി
റ്�ക്കുിം
തതിരതിച്ചുിം
റ്പോകുറ്്ോൾ
ഡബ്തിൾ
�ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എലെോ സമ�ത്തുിം
സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിം എറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്റെ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡറതിനുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയൂട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ
ട�വോ�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ്
ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
ന്ന�തിിം റ്പ്ലറ്സ്, സർകയൂട്ടസ് റ്പ്ലറ്സ്. റ്ഫസസ്
റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം എന്നതി
വയന്ൈ
സൈോ�ത്ോൽ
തകറോ
റുള്ള ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ�
സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്ണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾ തതിരതിച്റതി�ണിം. ന്പർമതി
റ്സ് ടു വർക്കസ്, ട�വസ് ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ്
എന്നതിവ �ഭ്യമോക്കതി�തസ്
േരതി�ോ�
ഫീഡറുകളതി�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്
ണിം.
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O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക
O മുകളതിൽ
ക�റതി�
ജീവനക്കോർ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
ക�ർ മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ്
എത്തിക്കോവൂ.
O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി ജീവന
ക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ് സോമ
ഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ് എത്തി
എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം PTW മൈക്കതി
നൽകണിം.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപ
രതിച�ിം
ഉള്ള
ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
റ്സവനിം ഉറപ്ോക്കുക.

2. റ്രേകേസ് ഡപൗൺ ലമയിറെനൻസസ്
a) സലസ്ൻഷൻ
ഡി ക്യാപ്പിങ്ങസ്

ലൊറ്കേഷനിലെ

പ്രവൃത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത
ഡബ്തിൾ സർകയുട്ടസ്, മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവ
റുകളതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ സബ്സ്റ്റേ
ഷനുകളതിൽ ടവ്യുതതി തൈസ്ിം വരോതതിരതി
ക്കോനോ�തി ൈവറതിലുള്ള എലെോ സർകയൂട്ടുകളിം
ഓഫസ്
ന്ചയ്ോറതിലെ.
റ്മൽ
ഭോഗത്തു
ള്ള കണ്കസ്റ്ർ ഡതികോപസ് ന്ചയ്തസ് തോന്െ
വീഴുറ്്ോൾ അൈതിവേത്തുള്ള കണ്കസ്റ്റു
കൾക്കസ് അന്ലെങ്തിൽ ഡതിസ്കൾക്കസ് തക
രോർ സിംഭവതിക്കോൻ
സോദ്ധ്യതയണ്സ്.
അത്രത്തിലുള്ള എലെോ തകരോറുകളിം
പരതിൈരതിക്കണിം.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്

O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്

O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ

O വന്യ മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈ
ന്നൽ, റ്തനീച്

O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്

O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ

O സസ്ന്ട്ച്ർ

O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ

O ക�ർ
O കിംഎറ്�ോങ്ങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം
പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

അപകട സാദ്്യത

O ഇ.എച്സ്.റ്തി
ട�നതിനസ്
കുറുന്ക
റ്പോകുന്ന എച്സ്.റ്തി/എൽ.റ്തി ട�നതി
റ്�ക്കസ് കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി വീഴുക�ോ
ന്ണങ്തിൽ, ഈ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ്
ടവ്യുതതി
പ്രവൈതിച്സ്
അപകൈിം
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന
ആൾക്കസ് ടവ്യുതോഘോതിം ഏൽക്കു
വോനുിം തോന്െ വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിൽ ഉ�രത്തിലുള്ളറ്പ്ോൾ റ്കൈോ�
ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ ചവതിട്ടുകറ്�ോ തൂങ്ങോൻ
അനുവ്തിക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്തോൽ, ന്പോട്ടതി
തോന്െ വീെോൻ സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു
മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി
ഉപകരണങ്ങറ്ളോ,
സോമഗ്തികറ്ളോ
തോന്െ വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O മറ്സ് ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.
O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്

O ഉ�രിം

O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ.

സുരക്ാ നടപടി ്മങ്ങൾ
സുരക്ാ മുൻകരുതൽ
O

ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.

O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ
ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക.
O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരു
വേത്തുിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ എർത്തു
ന്ചയ്യുക.
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻ പരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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ഉറപ്ോക്കുക.
O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോൻ റ്വണ്തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
തുൈങ്ങുറ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്
റതിറ്�ക്കുിം
തതിരതിച്ചുിം
റ്പോകുറ്്ോൾ
ഡബ്തിൾ
�ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എലെോ സമ
�ത്തുിം സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിം എറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത
അക�ത്തിറ്�ക്കസ്
മോറതി
നതിൽക്കുക.
അവർ
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ സഞ്തി
�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി� ക�ർ,
കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
ക�ർ മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ്
എത്തിക്കോവൂ.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്റെ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡ
റതിനുിം ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ് ൈവറുകളതിൽ ട�വോ
�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
ന്ന�തിിം റ്പ്ലറ്സ്, സർകയൂട്ടസ് റ്പ്ലറ്സ്, റ്ഫസസ്
റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം എന്നതിവ
യന്ൈ സൈോ�ത്ോൽ തകരോറുള്ള
ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക
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O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ�
സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്ണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾ തതിരതിച്റതി�ണിം. ന്പർമതിറ്സ്
ടു വർക്കസ്, ട�വസ് ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ്
എന്നതിവ �ഭ്യമോക്കതി�തതിനസ് േരതി�ോ�
ഫീഡറുകളതി�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്
ണിം.
O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക.
O റ്മൽപ്റഞ്ഞ പ്രവൃത്തിക്കുറ്േഷിം തക
രോറോ� ഫീഡറതിന്റെ ഓറ്രോ റ്ഫസുിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക. എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ
എർത്സ് ്ോ്സ് ആ്്യിം ൈവർ റ്ബ്ോഡതി
യമോ�തി ഘൈതിപ്തിക്കണിം. അതതിനുറ്േഷിം
എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ ട�ൻ ്ോ്സ്
സോവധോനത്തിൽ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ്
ഘൈതിപ്തിക്കണിം. പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന
ഭോഗത്തിന്റെ ഇരുവേവുിം റ്വണ് രീതതി
�തിൽ എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഘൈതിപ്തി
ക്കണിം. സോദ്ധ്യന്മങ്തിൽ സമീപ ൈവറു
കളതിലുിം എർത്സ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O ട�വോ� ഫീഡറുകൾ തതിരതിച്റതിയ
വോനോ�തി അതതിന്റെ റ്ക്രോസസ് ആമതിന്ൻറ
തുൈക്ക ഭോഗത്സ് ഒരു ചുവന്ന ന്കോൈതി
ന്കട്ടതിവയ്കണിം
O റ�തിൽറ്വ
ട്ോക്ഷൻ
ട�നുകൾ,
റ�തിൽറ്വയമോ�തി ഏറ്കോപനിം നൈത്തി
മുൻകൂർ അനുവോ്ിം വോങ്ങതി ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
കൂൈോന്ത റ�തിൽറ്വ ഉറ്്്യോഗസ്രുന്ൈ
സോന്നതിദ്ധ്യിം
പ്രവൃത്തി
നൈക്കുന്ന
സമ�ത്സ് ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O മതതി�ോ� സുരക്ഷ ഉറപ്സ് വരുത്ോ
നോ�തി തോന്െ വീണസ് കതിൈക്കുന്നറ്തോ,
തൂങ്ങതിക്കതിൈക്കുന്നറ്തോ ആ� കണ്കസ്റ്
റതിൽ സ്പർേതിക്കുന്നതതിനു മു്ോ�തി ഒരു
എർത്സ് റ്റോഡസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ൈവർ

ന്�ഗ്ഗുമോറ്�ോ, പ്രറ്ത്യകിം ഭൂമതി�തിൽ
അൈതിച്തിറക്കതി� ടസ്പക്കുമോറ്�ോ ബ്ന്തി
പ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്ണിം.
O ഡതിസ്സ് സസ്ട്തിങ്ങസ്, ടവറ്രേഷൻ ഡോിംപർ,
ആർമർ റ്റോഡസ്, കണ്കസ്റ്ർ എന്നതിവ
യന്ൈ അറ്കുറ് പണതികൾക്കസ് റ്േഷിം
ആവേ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ
ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ് കണ്കസ്റ്ർ ഉ�ർത്തുക, മുക
ളതിൽ റ്ക്രോസ്ോമതിൽ കണ്കസ്റ്ർ എത്തി
�ോൽ വീണ്ടുിം പ്രസസ്തുത കണ്കസ്റ്ർ
എർത്സ് ന്ചയ്ത റ്േഷിം മോത്ന്മ കണ്
കസ്റ്റതിൽ സ്പർേതിക്കോൻ പോടുള്ളു.
O കണ്കസ്റ്ർ ഉ�ർത്തുന്നതതിനോ�തി പുള്ളർ,
വതിഞ്സ്
എന്നതിവ
ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്നു
ന്ണ്ങ്തിൽ
അവ പ്രറ്ത്യകിം എർത്സ്
ന്ചയ്ണിം.
O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന കപ്തികൾ
ൈവറുമോ�തി നലെ രീതതി�തിൽ ഇ�
കസ്ട്തിക്കൽ കണ്കസ്റ്തിവതിറ്തി ഉള്ളതോ�തി
രതിക്കണിം. ഇൻസുറ്�റ്ഡസ് കപ്തി ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കരുതസ്. കപ്തികൾ ൈവർ റ്ബ്ോഡതി
�തിൽ മോത്റ്മ റ്�ോഡസ് ന്ചയ്ോവൂ.
O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന ഡതിസ്കുക
ളന്ൈ ഇൻസുറ്�ഷൻ ന്ൈസ്റ്റുകൾ റ്നര
ന്ത് നൈത്തി തൃപ്തികരന്മന്നസ് ഉറപ്സ്
വരുത്ണിം. ന്പോട്ടതി�
റ്പോർന്സ
ട�ൻ
ഡതിസ്കുകൾ ടകകോര്യിം
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ മുറതിവുകൾ
പറ്ോതതിരതി
ക്കോൻ ശ്രദ്ധതിക്കണിം.
O ആ്്യിം ട�ൻ ്ോമ്ിം പീന്നീൈസ് എർത്സ്
്ോമ്ിം എന്ന ക്രമത്തിൽ എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ ഒെതിവോക്കതി സുരക്ഷതിതമോ�തി
തോന്െ ഇറക്കണിം. സമീപ ൈവറുകളതിൽ
എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയിം
റ്മൽ
പ്രകോരിം
അെതിച്സ്
തോന്െ
ഇറക്കണിം.
O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി
ജീവനക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ്
സോമഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ്

എത്തി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം
PTW മൈക്കതി നൽകണിം.
O പ്രവൃത്തിക്കുറ്വണ് HT/LT ട�നുകൾ
ഓഫസ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ബ്ന്ന്പ്ട്ട
ന്സക്ഷനുകളതിൽ വതിളതിച്സ് ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് മൈക്കുക

b) ലടൻഷൻ ലൊറ്കേഷനിലെ ഡി
ക്യാപ്പിങ്ങസ് -(കണ്ടകസ്റ്റർ താലഴ വീഴാ
ലത ്ംബ്േിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന
അവസ്)
പ്രവൃത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത
ഡബ്തിൾ സർകയുട്ടസ്/മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ
പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിൽ ടവ്യുതതി തൈസ്ിം
വരോതതിരതിക്കോനോ�തി
ൈവറതിലുള്ള എലെോ
സർകയൂട്ടുകളിം ഓഫസ് ന്ചയ്ോറതിലെ. റ്മൽ
ഭോഗത്തുള്ള കണ്കസ്റ്ർ ഡതിക്യോപ്സ് ന്ചയ്തസ്
തോന്െ വീഴുറ്്ോൾ അൈതിവേത്തുള്ള കണ്
കസ്റ്റുകൾക്കസ് അന്ലെങ്തിൽ ഡതിസസ്ക്കുകൾക്കസ്
തകരോർ സിംഭവതിക്കോൻ സോദ്ധ്യതയണ്സ്.
അത്രത്തിലുള്ള എലെോ തകരോറുകളിം
പരതിൈരതിക്കണിം.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ ഉപകര
ണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കിംഎറ്�ോങ്ങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം
പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
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O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

അപകട സാദ്്യത

O ഇ.എച്സ്.റ്തി ട�നതിനസ് കുറുന്ക റ്പോകു
ന്ന എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നതിറ്�ക്കസ്
കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി വീഴുക�ോന്ണങ്തിൽ,
ഈ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ് ടവ്യുതതി പ്രവ
ൈതിച്സ് അപകൈിം ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യ
തയണ്സ്.
O റ�തിൽറ്വ ട്ോക്ഷൻ ട�നുകൾ
O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ആൾക്കസ്
ടവ്യുതോഘോതിം
ഏൽക്കുവോനുിം
തോന്െ വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിൽ റ്കൈോ� ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ
ചവതിട്ടുകറ്�ോ
തൂങ്ങോൻ
അനുവ്തി
ക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്തോൽ, ന്പോട്ടതി തോന്െ
വീെോൻ സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപക
രണങ്ങറ്ളോ, സോമഗ്തികറ്ളോ തോന്െ
വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O മറ്സ് ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.
O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ഉ�രിം
O വന്യ മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈ
ന്നൽ, റ്തനീച്
O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ജിംബ്റതിൽ സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ച�തു നതിൽക്കു
ന്ന കണ്കസ്റ്റതിൽ റ്�ോഡസ് വരുറ്്ോൾ
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ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതിറ്പോവോനുള്ള
സോദ്ധ്യതയണ്സ്
O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ
O ന്ട്�തിൻ ഗതോഗതിം

സുരക്ാ നടപടി ്മങ്ങൾ
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവ
നിം ഉറപ്ോക്കുക.
O

ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.

O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ
ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക
O റ�തിൽറ്വ
ട്ോക്ഷൻ
ട�നുകൾ,
റ�തിൽറ്വയമോ�തി ഏറ്കോപനിം നൈത്തി
മുൻകൂർ അനുവോ്ിം വോങ്ങതി ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
കൂൈോന്ത റ�തിൽറ്വ ഉറ്്്യോഗസ്രുന്ൈ
സോന്നതിദ്ധ്യിം പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന സമ
�ത്സ് ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരുവ
േത്തുിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ എർത്തു

ന്ചയ്യുക
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക
O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോൻ റ്വണ്തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ തുൈ
ങ്ങുറ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്റതി
റ്�ക്കുിം തതിരതിച്ചുിം റ്പോകുറ്്ോൾ ഡബ്തിൾ
�ോൻ�ോർഡസ് റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉപ
റ്�ോഗതിച്സ്
എലെോ
സമ�ത്തുിം
സുരക്ഷോഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിംഎറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്റെ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡറതിനുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയൂട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ
ട�വോ�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ്
ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
ന്ന�തിിം റ്പ്ലറ്സ്, സർകയൂട്ടസ് റ്പ്ലറ്സ്, റ്ഫസസ്
റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം എന്നതി
വയന്ൈ സൈോ�ത്ോൽ തകറോറുള്ള
ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ�
സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ്
ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്

റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക

O തകരോറോ�
ഫീഡറതിന്റെ ഓറ്രോ
റ്ഫസുിം എർത്സ് ന്ചയ്യുക. എർത്സ്
റ്റോഡതിന്റെ എർത്സ് ്ോ്സ് ആ്്യിം
ൈവർ റ്ബ്ോഡതിയമോ�തി ഘൈതിപ്തിക്കണിം.
അതതിനുറ്േഷിം എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ
ട�ൻ ്ോ്സ് സോവധോനിം കണ്കസ്റ്
റതിറ്�ക്കസ് ഘൈതിപ്തിക്കണിം. പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
ന്ന ഭോഗത്തിന്ൻറ ഇരുവേവുിം റ്വണ്
രീതതി�തിൽ എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഘൈതി
പ്തിക്കണിം. സോദ്ധ്യന്മങ്തിൽ സമീപ
ൈവറുകളതിലുിം എർത്സ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.

O ട�വോ� ഫീഡറുകൾ തതിരതിച്റതിയ
വോനോ�തി
അതതിന്റെ
റ്ക്രോസസ്
ആമതിന്ൻറ തുൈക്ക ഭോഗത്സ് ഒരു ചുവന്ന
ന്കോൈതി ന്കട്ടതിവയ്കണിം
O മതതി�ോ� സുരക്ഷോഉറപ്സ് വരുത്ോ
നോ�തി
തോന്െ വീണസ് കതിൈക്കുന്ന
അന്ലെങ്തിൽ
തൂങ്ങതി
കതിൈക്കുന്ന
കണ്കസ്റ്ർ സ്പർേതിക്കുന്നതതിനു മു്ോ�തി
ഒരു
എർത്സ്
റ്റോഡസ്
ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് ൈവർ ന്�ഗമോറ്�ോ, പ്രറ്ത്യകിം
ഭൂമതി�തിൽ അൈതിച്തിറക്കതി�
ടസ്പക്കു
മോറ്�ോ ബ്ന്തിപ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്ണിം.

O പ്രവൃത്തി
തുൈങ്ങുന്നതതിനു
മു്ോ�തി
ജിംബ്റതിൽ
തൂങ്ങതി
നതിൽക്കുന്ന
തകരോറോ�
കണ്കസ്റ്റതിന്ന നലെ
ബ്�മുള്ള ക�റ്റോ, റേീൽ റ്റോറ്പ്ോ,
ന്ച�തിൻറ്ൈോ�തിറ്റേോ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ൈവറുമോ�തി
േക്തമോ� രീതതി�തിൽ
ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം. ജിംബ്റതിൽ സറ്പ്ോർട്ടസ്
ന്ച�തു നതിൽക്കുന്ന കണ്കസ്റ്റതിൽ
റ്�ോഡസ് വരുറ്്ോൾ ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ
ന്പോട്ടതിറ്പോവോനുള്ള
സോദ്ധ്യതയണ്സ്.
തൻമൂ�മുണ്ോവുന്ന അപകൈിം ഒെതിവോ
ക്കോൻ
റ്വണ്തി�ോണസ്
ഇത്ര
ത്തിൽ കണ്കസ്റ്ർ ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തി
ക്കുന്നതസ്.
O ഡതിസ്സ് സസ്ട്തിങ്ങസ്, ടവറ്രേഷൻ ഡോിം
പർ, ആർമർ റ്റോഡസ്, കണ്കസ്റ്ർ
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എന്നതിവയന്ൈ അറ്കുറ് പണതികൾക്കസ്
റ്േഷിം ആവേ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് കണ്കസ്റ്ർ ഉ�ർത്തുക,
മുകളതിൽ റ്ക്രോസ്ോമതിൽ
കണ്കസ്റ്ർ
എത്തി�ോൽ വീണ്ടുിം
പ്രസസ്തുത
കണ്കസ്റ്ർ എർത്സ് ന്ചയ്ത റ്േഷിം
മോത്ന്മ കണ്കസ്റ്റതിൽ സ്പർേതിക്കോൻ
പോടുള്ളു.

O കണ്കസ്റ്ർ
ഉ�ർത്തുന്നതതിനോ�തി
പുള്ളർ, വതിഞ്സ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്നു
ന്ണ്ങ്തിൽ
അവ പ്രറ്ത്യകിം എർത്സ്
ന്ചയ്ണിം

O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന കപ്തികൾ
ൈവറുമോ�തി നലെ രീതതി�തിൽ ഇ�
കസ്ട്തിക്കൽ കണ്കസ്റ്തിവതിറ്തി ഉള്ളതോ�തിരതി
ക്കണിം. ഇൻസുറ്�റ്ഡസ് കപ്തി ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കരുതസ്.
കപ്തികൾ
ൈവർ
റ്ബ്ോഡതി�തിൽ
മോത്റ്മ
റ്�ോഡസ്
ന്ചയ്ോവൂ.

O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന ഡതിസ്കു
കളന്ൈ ഇൻസുറ്�ഷൻ
ന്ൈസ്റ്റുകൾ
റ്നരന്ത് നൈത്തി തൃപ്തികരന്മന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്ണിം. ന്പോട്ടതി� റ്പോർന്സ
ട�ൻ ഡതിസ്കുകൾ ടകകോര്യിം ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ മുറതിവുകൾ
പറ്ോതതിരതിക്കോൻ
ശ്രദ്ധതിക്കണിം.

O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ സഞ്തി
�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി� ക�ർ,
കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ ക�ർ
മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ്
എത്തി
ക്കോവൂ.

O ആ്്യിം ട�ൻ ്ോമ്ിം പീന്നീൈസ് എർത്സ്
്ോമ്ിം എന്ന ക്രമത്തിൽ എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ അെതിച്സ് സുരക്ഷതിതമോ�തി
തോന്െ ഇറക്കണിം. സമീപ ൈവറുകളതിൽ
എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയിം
റ്മൽ പ്രകോരിം അെതിച്സ് തോന്െ ഇറ
ക്കണിം.

O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ്
റ്റോഡുകളിം മോറ്തി
ജീവനക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ്
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സോമഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ്
എത്തി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം
PTW മൈക്കതി നൽകണിം.

O പ്രവൃത്തിക്കു റ്വണ് HT/LT ട�നുകൾ
ഓഫസ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ബ്ന്ന്പ്ട്ടസ്
ന്സക്ഷനുകളതിൽ വതിളതിച്സ് ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് മൈക്കുക

c) ലടൻഷൻ ലൊറ്കേഷനിലെ
ഡി ക്യാപ്പിങ്ങസ് ( ്ംബ്ർ മുേിഞ്സ്
കണ്ടകസ്റ്റർ താലഴ വീണു കിടക്കുന്ന
അവസ്)
പ്രവൃത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത

O ഡബ്തിൾ സർകയുട്ടസ്, മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ പ്രവർത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിൽ ടവ്യുതതി തൈ
സ്ിം വരോതതിരതിക്കോനോ�തി ൈവറതിലുള്ള
എലെോ സർകയൂട്ടുകളിം ഓഫസ് ന്ചയ്ോറതിലെ.
O ടപ�റ്സ്
ഇൻസുറ്�റ്ർ
സസ്ട്തിങ്ങസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്തിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ
അവയന്ൈ
തകരോർ പരതിൈരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്

O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ

O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ

O കിംഎറ്�ോങ്ങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം
പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

അപകട സാദ്്യത
O ഇ.എച്സ്.റ്തി ട�നതിനസ് കുറുന്ക റ്പോകുന്ന
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി
ട�നതിറ്�ക്കസ്
കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി വീഴുക�ോന്ണങ്തിൽ,
ഈ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ് ടവ്യുതതി പ്രവ
ൈതിച്സ് അപകൈിം ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യത
യണ്സ്.
O റ�തിൽറ്വ ട്ോക്ഷൻ ട�നുകൾ
O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന
ആൾക്കസ് ടവ്യുതോഘോതിം ഏൽക്കു
വോനുിം തോന്െ വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിന്റെ മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
റ്കൈോ� ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ ചവതിട്ടുകറ്�ോ
തൂങ്ങോൻ അനുവ്തിക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്തോൽ,
ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോൻ സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപകര
ണങ്ങറ്ളോ, സോധന സോമഗ്തികറ്ളോ
തോന്െ വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O മറ്സ് ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.
O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്.
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ഉ�രിം
O വന്യ മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈ
ന്നൽ, റ്തനീച്
O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ജിംബ്റതിൽ സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ച�തു നതിൽക്കു
ന്ന കണ്കസ്റ്റതിൽ റ്�ോഡസ് വരുറ്്ോൾ
ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതിറ്പോവോനുള്ള
സോദ്ധ്യത.
O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്

O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോകോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ

സുരക്ാ നടപടി ്മങ്ങൾ

O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻ പരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ
ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക
O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരു
വേത്തുിം
എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ
എർത്തു ന്ചയ്യുക
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക
O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോനോ�തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ തുൈങ്ങു
റ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
അതസ് ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്
റതിറ്�ക്കുിം
തതിരതിച്ചുിം
റ്പോകുറ്്ോൾ
ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ് റ്സഫസ് റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എലെോ സമ
�ത്തുിം സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
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O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിംഎറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി
നതിൽക്കുക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്ൻറ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡറതിനുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ
ട�വോ�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ്
ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
ന്ന�തിിം
റ്പ്ലറ്സ്,
സർകയൂട്ടസ്
റ്പ്ലറ്സ്,
റ്ഫസസ് റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം
എന്നതിവയന്ൈ സൈോ�ത്ോൽ തകറോ
റുള്ള ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ� സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ് ഉറ
പ്പുവരുത്ണിം.
O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക
O തകറോ� ഫീഡറതിന്റെ ഓറ്രോ റ്ഫസുിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക. എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ
എർത്സ് ്ോ്സ് ആ്്യിം ൈവർ റ്ബ്ോഡതി
യമോ�തി ഘൈതിപ്തിക്കണിം. അതതിനുറ്േഷിം
എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ ട�ൻ ്ോ്സ്
സവോധോനത്തിൽ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ്
ഘൈതിപ്തിക്കണിം. പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന
ഭോഗത്തിന്റെ
ഇരുവേവുിം
റ്വണ്
രീതതി�തിൽ
എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ
ഘൈതിപ്തിക്കണിം. സോദ്ധ്യന്മങ്തിൽ സമീപ
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ൈവറുകളതിലുിം എർത്സ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.

O ട�വോ� ഫീഡറുകൾ തതിരതിച്റതിയവോ
നോ�തി അതതിന്റെ റ്ക്രോസസ് ആമതിന്ൻറ
തുൈക്ക ഭോഗത്സ് ഒരു ചുവന്ന ന്കോൈതി
ന്കട്ടതിവയ്കണിം

O മതതി�ോ� സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ോ
നോ�തി
തോന്െ വീണസ് കതിൈക്കുന്ന
അന്ലെങ്തിൽ
തൂങ്ങതി
കതിൈക്കുന്ന
കണ്കസ്റ്ർ സ്പർേതിക്കുന്നതതിനു മു്ോ�തി
ഒരു എർത്സ് റ്റോഡസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ൈവർ
ന്�ഗ്ഗുമോറ്�ോ, പ്രറ്ത്യകിം ഭൂമതി�തിൽ അൈതി
ച്തിറക്കതി�
ടസ്പക്കുമോറ്�ോ ബ്ന്തി
പ്തിച്സ് എർത്സ് ന്ചയ്ണിം.

O പ്രവൃത്തി
തുൈങ്ങുന്നതതിനു
മു്ോ�തി
ജിംബ്റതിൽ തൂങ്ങതി നതിൽക്കുന്ന തകരോ
റോ� കണ്കസ്റ്റതിന്ന നലെ ബ്�മുള്ള
ക�റ്റോ, റേീൽ റ്റോറ്പ്ോ, ന്ച�തിൻ
റ്ൈോ�തിന്റേോ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ൈവറുമോ�തി
േക്തമോ� രീതതി�തിൽ ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
ജിം്റതിൽ
സറ്പ്ോർട്ടസ്
ന്ച�തു
നതിൽക്കുന്ന കണ്കസ്റ്റതിൽ റ്�ോഡസ് വരു
റ്്ോൾ ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി
റ്പോവോനുള്ള സോദ്ധ്യതയണ്സ്. തൻമൂ�
മുണ്ോവുന്ന അപകൈിം ഒെതിവോക്കോൻ
റ്വണ്തി�ോണസ് ഇത്രത്തിൽ കണ്കസ്റ്ർ
ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കുന്നതസ്.

O ഡതിസ്സ് സസ്ട്തിങ്ങസ്, ടവറ്രേഷൻ ഡോിം
പർ, ആർമർ റ്റോഡസ്, കണ്കസ്റ്ർ
എന്നതിവയന്ൈ അറ്കുറ്പ്ണതികൾക്കസ്
റ്േഷിം ആവേ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് കണ്കസ്റ്ർ ഉ�ർത്തുക,
മുകളതിൽ റ്ക്രോസ്ോമതിൽ കണ്കസ്റ്ർ
എത്തി�ോൽ വീണ്ടുിം
പ്രസസ്തുത
കണ്കസ്റ്ർ എർത്സ് ന്ചയ്ത റ്േഷിം
മോത്ന്മ കണ്കസ്റ്റതിൽ സ്പർേതിക്കോൻ
പോടുള്ളു.

O കണ്കസ്റ്ർ
ഉ�ർത്തുന്നതതിനോ�തി
പുള്ളർ, വതിഞ്സ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കു
ന്നുന്ണ്ങ്തിൽ അവ പ്രറ്ത്യകിം എർത്സ്
ന്ചയ്ണിം
O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന കപ്തികൾ

ൈവറുമോ�തി നലെ രീതതി�തിൽ ഇ�കസ്ട്തി
ക്കൽ കണ്കസ്റ്തിവതിറ്തി ഉള്ളതോ�തിരതി
ക്കണിം. ഇൻസുറ്�റ്ഡസ് കപ്തി ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കരുതസ്. കപ്തികൾ ൈവർ റ്ബ്ോഡതി
�തിൽ മോത്റ്മ റ്�ോഡസ് ന്ചയ്ോവൂ.
O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന ഡതിസ്കു
കളന്ൈ ഇൻസുറ്�ഷൻ
ന്ൈസ്റ്റുകൾ
റ്നരന്ത് നൈത്തി തൃപ്തികരന്മന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്ണിം.
O ന്പോട്ടതി� റ്പോർന്സട�ൻ ഡതിസ്കുകൾ
ടകകോര്യിം ന്ചയ്യുറ്്ോൾ മുറതിവുകൾ
പറ്ോതതിരതിക്കോൻ ശ്രദ്ധതിക്കണിം.
O ന്പോട്ടതി� ജിംബ്റതിന്ൻറ ഇരുവേത്തുിം
കണ്കസ്റ്റുകളതിൽ ജിംബ്ർ റ്കോണതിനസ്
സമീപിം എർത്സ് ന്ചയ്ണിം
O ന്പോട്ടതി� ജിംബ്ർ ഇരുവേത്തു നതിന്നുിം
അെതിന്ച്ടുത്സ് ൈവറതിനസ് ഉൾവേത്തു
കൂൈതി ക�ർ, കപ്തി, എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
തോന്െ ഇറക്കുക. ട�വസ് കണ്കസ്റ്റതിൽ
നതിന്നുിം സുരക്ഷതിതമോ�
അക�ിം
പോ�തിക്കുക
O ജിംബ്റതിന്ൻറ
തകരോർ പരതിൈരതിച്
റ്േഷിം
ൈവറതിന്റെ ഉൾവേത്തു കൂൈതി
ക�ർ, കപ്തി, എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
സുരക്ഷതിതമോ�തി മുകളതിറ്�ക്കസ് ഉ�ർത്തു
ക.
O ജിംബ്ർ ഇരുവേത്തുിം ബ്ന്തിപ്തിക്കുക
O മുകളതിൽ
ക�റതി�
ജീവനക്കോർ
സഞ്തി�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി�
ക�ർ, കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ
ക�ർ മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ്
എത്തിക്കോവൂ.
O ആ്്യിം ട�ൻ ്ോമ്ിം പീന്നീൈസ് എർത്സ്
്ോമ്ിം എന്ന ക്രമത്തിൽ എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ അെതിച്സ് സുരക്ഷതിതമോ�തി
തോന്െ ഇറക്കണിം. സമീപ ൈവറുകളതിൽ
എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയിം
റ്മൽ
പ്രകോരിം
അെതിച്സ്
തോന്െ
ഇറക്കണിം.

O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി
ജീവനക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ്
സോമഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ്
എത്തി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം
PTW മൈക്കതി നൽകണിം.
O പ്രവൃത്തിക്കുറ്വണ്തി HT/LT ട�നുകൾ
ഓഫസ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ബ്ന്ന്പ്ട്ട
ന്സക്ഷനുകളതിൽ വതിളതിച്സ് ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് മൈക്കുക

d) കണ്ടകസ്റ്റർ ലപാട്ടി വീഴുന്നതസ്
പ്രവർത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത

O ഡബ്തിൾ സർകയുട്ടസ്, മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ പ്രവർത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിൽ ടവ്യുതതി തൈസ്ിം
വരോതതിരതിക്കോനോ�തി ൈവറതിലുള്ള എലെോ
സർകയൂട്ടുകളിം ഓഫസ് ന്ചയ്ോറതിലെ.
O ടപ�റ്സ് ഇൻസുറ്�റ്ർ സസ്ട്തിങ്ങസ് ഉപ
റ്�ോഗതിച്തിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയന്ൈ തക
രോർ പരതിൈരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ ഉപകര
ണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ /ഗിംബൂട്ടസ്
O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കിംഎറ്�ോങ്ങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം
പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
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O വോൈനിം

O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്

അപകട സാദ്്യത

O ഇ.എച്സ്.റ്തി ട�നതിനസ് കുറുന്ക റ്പോകുന്ന
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി
ട�നതിറ്�ക്കസ്
കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി വീഴുക�ോന്ണങ്തിൽ,
ഈ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ് ടവ്യുതതി പ്രവ
ൈതിച്സ് അപകൈിം ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യ
തയണ്സ്.
O റ�തിൽറ്വ ട്ോക്ഷൻ ട�നുകൾ

O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ആൾക്കസ്
ടവ്യുതോഘോതിം
ഏൽക്കുവോനുിം
തോന്െ വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.

O ൈവറതിന്റെ മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
റ്കൈോ� ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ ചവതിട്ടുകറ്�ോ
തൂങ്ങോൻ അനുവ്തിക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്തോൽ,
ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോൻ സോധ്യതയണ്സ്.

O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപകര
ണങ്ങറ്ളോ, സോധന സോമഗ്തികറ്ളോ
തോന്െ വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O മറ്സ് ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.

O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്

O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ഉ�രിം

O വന്യ
മൃഗങ്ങൾ,
കൈന്നൽ, റ്തനീച്

ഇെജന്തുക്കൾ,

O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ

O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ജിംബ്റതിൽ സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ച�തു നതിൽക്കു
ന്ന കണ്കസ്റ്റതിൽ റ്�ോഡസ് വരുറ്്ോൾ
ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതിറ്പോവോനുള്ള
സോദ്ധ്യതയണ്സ്
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O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ

O ന്ട്�തിൻ ഗതോഗതിം

സുരക്ാ നടപടി ്മങ്ങൾ
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
മുൻ
പരതിച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
റ്സവനിം ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.

O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ
ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക

O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക

O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരു
വേത്തുിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ എർത്തു
ന്ചയ്യുക

O റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക
O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോൻ റ്വണ്തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
തുൈങ്ങുറ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.

O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്
റതിറ്�ക്കുിം
തതിരതിച്ചുിം
റ്പോകുറ്്ോൾ

ഡബ്തിൾ
�ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എലെോ സമ
�ത്തുിം സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിംഎറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി
നതിൽക്കുക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്റെ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡറതിനുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ് ൈവറുകളതിൽ ട�വോ
�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
ന്ന�തിിം റ്പ്ലറ്സ്, സർകയൂട്ടസ് റ്പ്ലറ്സ്, റ്ഫസസ്
റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം എന്നതി
വയന്ൈ സൈോ�ത്ോൽ തകറോറുള്ള
ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ�
സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്ണിം.
O റ�തിൽറ്വ
ട്ോക്ഷൻ
ട�നുകൾ,
റ�തിൽറ്വയമോ�തി ഏറ്കോപനിം നൈത്തി
മുൻകൂർ അനുവോ്ിം വോങ്ങതി ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്തു ന്ചയ്തസ് റ്ജോ�തികൾ ന്ചയ്യുക.
കൂൈോന്ത റ�തിൽറ്വ ഉറ്്്യോഗസ്രുന്ൈ
സോന്നതിദ്ധ്യിം പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന സമ
�ത്സ് ഉറപ്ോറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക

O തകറോ� ഫീഡറതിന്റെ ഓറ്രോ റ്ഫസുിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക. എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ
എർത്സ് ്ോ്സ് ആ്്യിം ൈവർ റ്ബ്ോഡതി
യമോ�തി ഘൈതിപ്തിക്കണിം. അതതിനുറ്േഷിം
എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ ട�ൻ ്ോ്സ്
സവോധോനത്തിൽ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ്
ഘൈതിപ്തിക്കണിം. പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന
ഭോഗത്തിന്റെ ഇരുവേവുിം റ്വണ് രീതതി
�തിൽ എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഘൈതിപ്തി
ക്കണിം. സോദ്ധ്യന്മങ്തിൽ സമീപ ൈവറു
കളതിലുിം എർത്സ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O ട�വോ� ഫീഡറുകൾ തതിരതിച്റതിയ
വോനോ�തി അതതിന്റെ റ്ക്രോസസ് ആമതിന്ൻറ
തുൈക്ക ഭോഗത്സ് ഒരു ചുവന്ന ന്കോൈതി
ന്കട്ടതിവയ്കണിം
O മതതി�ോ� സുരക്ഷ ഉറപ്സ് വരുത്ോനോ�തി
തോന്െ വീണസ് കതിൈക്കുന്ന അന്ലെങ്തിൽ
തൂങ്ങതി കതിൈക്കുന്ന കണ്കസ്റ്ർ സ്പർേതി
ക്കുന്നതതിനു മു്ോ�തി ഒരു എർത്സ് റ്റോഡസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ൈവർ
ന്�ഗ്ഗുമോറ്�ോ,
പ്രറ്ത്യകിം ഭൂമതി�തിൽ അൈതിച്തിറക്കതി�
ടസ്പക്കുമോറ്�ോ ബ്ന്തിപ്തിച്സ് എർത്സ്
ന്ചയ്ണിം.
O പ്രവൃത്തി
തുൈങ്ങുന്നതതിനു
മു്ോ�തി
ജിംബ്റതിൽ തൂങ്ങതി നതിൽക്കുന്ന തകരോറോ�
കണ്കസ്റ്റതിന്ന നലെ ബ്�മുള്ള ക�റ്റോ,
റേീൽ റ്റോറ്പ്ോ, ന്ച�തിൻറ്ൈോ�തിറ്റേോ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് ൈവറുമോ�തി േക്തമോ�
രീതതി�തിൽ ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം. ജിംബ്റതിൽ
സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ച�തു നതിൽക്കുന്ന കണ്
കസ്റ്റതിൽ റ്�ോഡസ് വരുറ്്ോൾ ജിംബ്ർ
കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി റ്പോവോനുള്ള സോദ്ധ്യ
തയണ്സ്. തൻമൂ�മുണ്ോവുന്ന അപകൈിം
ഒെതിവോക്കോൻ റ്വണ്തി�ോണസ് ഇത്ര
ത്തിൽ കണ്കസ്റ്ർ ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തി
പ്തിക്കുന്നതസ്.
O ഡതിസ്സ് സസ്ട്തിങ്ങസ്, ടവറ്രേഷൻ ഡോിംപർ,
ആർമർ റ്റോഡസ്, കണ്കസ്റ്ർ എന്നതി
വയന്ൈ അറ്കുറ് പണതികൾക്കസ് റ്േഷിം
ആവേ്യമോ� ഉപകരണങ്ങൾ ഉപറ്�ോ
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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ഗതിച്സ് കണ്കസ്റ്ർ ഉ�ർത്തുക, മുകളതിൽ
റ്ക്രോസ്ോമതിൽ കണ്കസ്റ്ർ എത്തി�ോൽ
വീണ്ടുിം പ്രസസ്തുത കണ്കസ്റ്ർ എർത്സ്
ന്ചയ്ത റ്േഷിം മോത്ന്മ കണ്കസ്റ്റതിൽ
സ്പർേതിക്കോൻ പോടുള്ളു.
O കണ്കസ്റ്ർ
ഉ�ർത്തുന്നതതിനോ�തി
പുള്ളർ, വതിഞ്സ് എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്നു
ന്ണ്ങ്തിൽ അവ പ്രറ്ത്യകിം എർത്സ്
ന്ചയ്ണിം
O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന കപ്തികൾ
ൈവറുമോ�തി നലെ രീതതി�തിൽ ഇ�കസ്ട്തി
ക്കൽ കണ്കസ്റ്തിവതിറ്തി ഉള്ളതോ�തിരതി
ക്കണിം. ഇൻസുറ്�റ്ഡസ് കപ്തി ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കരുതസ്. കപ്തികൾ ൈവർ റ്ബ്ോഡതി�തിൽ
മോത്റ്മ റ്�ോഡസ് ന്ചയ്ോവൂ.
O പ്രവൃത്തിക്കസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന ഡതിസ്കു
കളന്ൈ ഇൻസുറ്�ഷൻ
ന്ൈസ്റ്റുകൾ
റ്നരന്ത് നൈത്തി തൃപ്തികരന്മന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്ണിം. ന്പോട്ടതി� റ്പോർന്സ
ട�ൻ ഡതിസ്കുകൾ ടകകോര്യിം ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ മുറതിവുകൾ
പറ്ോതതിരതിക്കോൻ
ശ്രദ്ധതിക്കണിം.
O ന്പോട്ടതി നതി�ത്തു വീണ ഭോഗവുിം
ൈവറതിൽ നതിന്നുിം തൂങ്ങതി നതിൽക്കുന്ന
ഭോഗവുിം ന്വറ്വേന്റ എർത്സ് ന്ചയ്ണിം.
കണ്കസ്റ്റതിൽ സ്പർേതിക്കുന്നതതിനു മു്ോ
�തി ഭൂമതി�തിറ്�ക്കസ് അൈതിച്തിറക്കതി� ടസ്പ
ക്കതിറ്�റ്ക്കോ, ൈവറതിറ്�റ്ക്കോ േരതി�ോ�
രീതതി�തിൽ എർത്സ് ന്ചയ്ണിം
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ സഞ്തി
�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി� ക�ർ,
കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ ക�ർ
മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.
O ആ്്യിം ട�ൻ ്ോമ്ിം പീന്നീൈസ് എർത്സ്
്ോമ്ിം എന്ന ക്രമത്തിൽ എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ അെതിച്സ് സുരക്ഷതിതമോ�തി
തോന്െ ഇറക്കണിം. സമീപ ൈവറുകളതിൽ
എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയിം
റ്മൽ പ്രകോരിം അെതിച്സ് തോന്െ ഇറ
ക്കണിം.
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O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി ജീവ
നക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ് സോമ
ഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ് എത്തി
എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം PTW
മൈക്കതി നൽകണിം.
O പ്രവൃത്തിക്കുറ്വണ് HT/LT ട�നുകൾ
ഓഫസ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ബ്ന്ന്പ്ട്ടസ്
ന്സക്ഷനുകളതിൽ വതിളതിച്സ് ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് മൈക്കുക

e) ്ംബ്ർ മാത്ം ലപാട്ടുന്നതസ്
പ്രവൃത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത

O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ്, മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
സബ്സ് റ്റേഷനുകളതിൽ ടവ്യൂതതി തൈ
സ്ിം വരോതതിരതിക്കോൻ ൈവറതിലുള്ള എലെോ
സർക്കയൂട്ടുകളിം ഓഫസ് ന്ചയ്ോറതിലെ.
O ടപ�റ്സ് ഇൻസുറ്�റ്ർ സസ്ട്തിങ്ങസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്തിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയന്ൈ
തകരോർ പരതിൈരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ

O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ/ഗിംബൂട്ടസ്

O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കിംഎറ്�ോങ്ങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം
പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം

O വോൈനിം

അപകട സാധ്യതകൾ

O രണ്സ് സർകയൂട്ടുകളള്ള ൈവറതിൽ റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ഒരു
സർകയൂട്ടതിലൂന്ൈ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിക്കുന്നതുമൂ�ിം റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന ഫീഡറതിറ്�ക്കസ് ഇൻഡക്ഷൻ
ഉണ്ോവോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതു
മൂ�ിം മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ആൾക്കസ്
ടവ്യുതോഘോതിം ഏൽക്കുവോനുിം തോന്െ
വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിന്റെ മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
റ്കൈോ� ഇൻസുറ്�റ്റതിൽ ചവതിട്ടുകറ്�ോ
തൂങ്ങോൻ അനുവ്തിക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്തോൽ,
ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോൻ സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപകര
ണങ്ങറ്ളോ, സോമഗ്തികറ്ളോ തോന്െ വീെോ
നുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O ഡതിസ്ക്കുകളന്ൈ ജീർണോവസ്.
O M/R പതിന്നുകളന്ൈ അഭോവിം/ജീർണോ
വസ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ഉ�രിം
O വന്യ മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈ
ന്നൽ, റ്തനീച്
O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ജിംബ്റതിൽ സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ച�തു നതിൽക്കുന്ന
കണ്കസ്റ്റതിൽ
റ്�ോഡസ് വരുറ്്ോൾ
ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതിറ്പോവോനുള്ള
സോദ്ധ്യതയണ്സ്
O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ

സുരക്ാ നടപടി ്മങ്ങൾ
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻ പരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ഫീഡറതിൽ ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് �ഭതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരു
വേത്തുിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് േരതി�ോ� വതിധത്തിൽ എർത്സ്
ന്ചയ്യുക
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ ധരതിക്കുക
O കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി തോന്െ വീെോതതിരതി
ക്കോൻ റ്വണ്തി പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ തുൈ
ങ്ങുറ്്ോൾ തന്ന്ന ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ൈവറുമോ�തി ബ്ന്തിപ്തിക്കണിം.
O റ്ക്രോസസ് ആമതിൽ നതിന്നസ് കണ്കസ്റ്
റതിറ്�ക്കുിം തതിരതിച്ചുിം റ്പോകുറ്്ോൾ ഡബ്തിൾ
�ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് എലെോ സമ�ത്തുിം സുരക്ഷ
ഉറപ്പു വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ
O തോന്െ നതിൽക്കുന്ന ജീവനക്കോർ സുര
ക്ഷതിത അക�ത്തിറ്�ക്കസ് മോറതി നതിൽക്കു
ക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതി�ോണസ് റ്ജോ�തി
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ന്�ങ്തിൽ തകരോറോ� ഫീഡറതിന്ൻറ
അറ്ത വേത്സ് തോന്െയള്ള ഫീഡറതിനുിം
ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുക്കണിം
O മൾട്ടതി സർകയൂട്ടസ് ൈവറതിൽ ഉള്ള മറ്സ്
സർകയുട്ടുകൾക്കസ്
ട�വസ് ട�ൻ
ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ഡബ്തിൾ സർകയൂട്ടസ്
ൈവറുകളതിൽ
ട�വോ�തിട്ടുള്ള സർകയൂട്ടതിൽ ട�വസ്
ട�ൻ ന്പർമതിറ്സ് എടുക്കണിം
O ൈവർ ന്�ോറ്ക്കഷനതിൽ എത്തി�റ്േഷിം
ന്ന�തിിം റ്പ്ലറ്സ്, സർകയൂട്ടസ് റ്പ്ലറ്സ്, റ്ഫസസ്
റ്പ്ലറ്സ്, വൈക്കുറ്നോക്കതി ��ിം എന്നതി
വയന്ൈ സൈോ�ത്ോൽ തകറോറുള്ള
ട�ൻ തതിരതിച്റതിയക
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തിരതിക്കുന്നതസ്
തകരോറോ�
സർക്കയൂട്ടതി�ോന്ണന്നസ്
ഉറപ്പുവരുത്ണിം.
O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക
O തകറോ� ഫീഡറതിന്റെ ഓറ്രോ റ്ഫസുിം
എർത്സ് ന്ചയ്യുക. എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ
എർത്സ് ്ോ്സ് ആ്്യിം ൈവർ റ്ബ്ോഡതി
യമോ�തി ഘൈതിപ്തിക്കണിം. അതതിനുറ്േഷിം
എർത്സ് റ്റോഡതിന്റെ ട�ൻ ്ോ്സ്
സവോധോനത്തിൽ കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ്
ഘൈതിപ്തിക്കണിം. പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ഭോഗ
ത്തിന്റെ ഇരുവേവുിം റ്വണ് രീതതി�തിൽ
എർത്സ് റ്റോഡുകൾ ഘൈതിപ്തിക്കണിം.
സോദ്ധ്യന്മങ്തിൽ സമീപ ൈവറുകളതിലുിം
എർത്സ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O ട�വോ� ഫീഡറുകൾ തതിരതിച്റതിയവോ
നോ�തി അതതിന്റെ റ്ക്രോസസ് ആമതിന്ൻറ
തുൈക്ക ഭോഗത്സ് ഒരു ചുവന്ന ന്കോൈതി
ന്കട്ടതിവയ്കണിം
O ന്പോട്ടതി� ജിംബ്റതിന്റെ ഇരുവേത്തുിം
കണ്കസ്റ്റുകളതിൽ ജിംബ്ർ റ്കോണതിനു
സമീപിം എർത്സ് ന്ചയ്ണിം.
O ന്പോട്ടതി�
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അെതിന്ച്ടുത്സ് ൈവറതിനസ് ഇരുവേത്തുകൂൈതി
ക�ർ, കപ്തി എന്നതിവ ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
തോന്െ ഇറക്കുക. ട�വസ് കണ്കസ്റ്റതിൽ
നതിന്നുിം
സുരക്ഷതിതമോ�
അക�ിം
പോ�തിക്കുക.
O ജിംബ്റതിന്ൻറ
തകരോർ പരതിൈരതിച്
റ്േഷിം
ൈവറതിന്റെവേത്തു
കൂൈതി
ക�ർ, കപ്തി എന്നതിവ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
സുരക്ഷതിതമോ�തി
മുകളതിറ്�ക്കസ്
ഉ�ർത്തുക.
O ജിംബ്ർ ഇരുവേത്തുിം ബ്ന്തിപ്തിക്കുക.
O മുകളതിൽ ക�റതി� ജീവനക്കോർ സഞ്തി
�തിൽ ഇട്ട ആയധങ്ങൾ, വ�തി� ക�ർ,
കപ്തി, മറ്സ് സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ ക�ർ
മുറ്ഖന മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.
O ആ്്യിം ട�ൻ ്ോമ്ിം പീന്നീൈസ് എർത്സ്
്ോമ്ിം എന്ന ക്രമത്തിൽ എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ അെതിച്സ് സുരക്ഷതിതമോ�തി
തോന്െ ഇറക്കണിം. സമീപ ൈവറുകളതിൽ
എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയിം
റ്മൽ പ്രകോരിം അെതിച്സ് തോന്െ ഇറ
ക്കണിം.
O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി
ജീവനക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ്
സോമഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ്
എത്തി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം
PTW മൈക്കതി നൽകണിം.

f) എർത്സ് കണ്ടകസ്റ്റർ ലപാട്ടുന്നതസ്
പ്രവർത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത

O എർത്സ് വ�റതിൽ പ്രവർത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ
പ്രസസ് തു ത ൈവറതിലുള്ള
എലെോ സർകയൂട്ടുകളിം ഓഫസ് ന്ചയ്തസ്
എർത്സ് ന്ചറ്യ്ണ്തോ�തിട്ടുണ്സ്.
O ACSR കണ്കസ്റ്റുകൾ ടകകോര്യിം
ന്ചയ്യുന്നതതിറ്നക്കോൾ ശ്രമകരമോണസ്
എർത്സ് വ�റുകൾ ടകകോര്യിം ന്ചയ്യു
ന്നതസ്.

ഉപറ്യാഗിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ/ഗിംബൂട്ടസ്
O കട്ടസ് ന്റസതിറേറെസ് ഗ്ൗസ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി ഡബ്തിൾ �ോൻ�ോർഡസ്
റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ്
O രേഷസ് കട്ടർ
O കവറ്റോൾ
O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O ക�ർ
O കിം എറ്�ോങ്ങസ് ്ോ്സ്, വതിവതിധ�തിനിം
പുള്ളതികൾ, പുള്ളറുകൾ, വതിഞ്സ് റേീൽ
റ്റോപ്സ്, സതിിംഗസ്, ഏണതി
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O വോൈനിം

അപകട സാദ്്യത
O ഇ.എച്സ്.റ്തി ട�നതിനസ് കുറുന്കറ്പോകുന്ന
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നതിറ്�ക്കസ് കണ്
കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതിവീഴുക�ോന്ണങ്തിൽ, ഈ
കണ്കസ്റ്റതിറ്�ക്കസ് ടവ്യുതതി പ്രവൈതിച്സ്
അപകൈിം
ഉണ്ോവോനുള്ള
സോധ്യ
തയണ്സ്.
O റ�തിൽറ്വ ട്ോക്ഷൻ ട�നുകൾ
O എർത്സ് വ�റതിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ോ
വോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്. അതുമൂ�ിം
മുകളതിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന ആൾക്കസ്
ടവ്യുതോഘോതിം ഏൽക്കുവോനുിം തോന്െ
വീെോനുിം സോധ്യതയണ്സ്.
O ൈവറതിനു മുകളതിൽ നതിന്നുിം പണതി ഉപക
രണങ്ങറ്ളോ, സോമഗ്തികറ്ളോ തോന്െ
വീെോനുള്ള സോധ്യതയണ്സ്.
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O ഉ�രിം

O വന്യ മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈ
ന്നൽ, റ്തനീച്
O ലൂസസ് ആ� ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ദ്രവതിച്സ് റ്പോ� റ്ബ്ോൾട്ടുകൾ, നട്ടുകൾ,
ൈവർ ഭോഗങ്ങൾ
O ജിംബ്റതിൽ സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ച�തു നതിൽക്കു
ന്ന എർത്സ് വ�റതിൽ റ്�ോഡസ് വരു
റ്്ോൾ ജിംബ്ർ കണ്കസ്റ്ർ ന്പോട്ടതി
റ്പോവോനുള്ള സോദ്ധ്യതയണ്സ്
O സമീപ ൈവറുകളന്ൈ ജീർണോവസ്
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ
O ന്ട്�തിൻ ഗതോഗതിം

സുരക്ാ നടപടി ്മങ്ങൾ
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
മുൻ
പരതിച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
റ്സവനിം ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളിം, ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത
റ്പോന്� പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീക്ഷതിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O തകരോറോ� ട�നതിന്റെ സ്പോൻ നൈന്നു
റ്നോക്കതി ബ്ന്ന്പ്ട്ട വതിതരണ വതിഭോഗിം
ഓഫീസതിന്റെ
ഉത്രവോ്തിത്ത്തിൽ
എച്സ്.റ്തി./എൽ.റ്തി ട�നുകൾ ഓഫസ്
ന്ചയ്തസ് എർത്സ് ന്ച�സ്തുന്വന്നസ് ഉറപ്പു
വരുത്തുക
O എലെോ ഫീഡറുകളതിലുിം ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് �ഭതിച്ചു എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തുക
O പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യുന്ന ൈവറതിന്റെ ഇരു
വേത്തുിം എർത്സ് കണ്കസ്റ്റുകളിം പവർ
കണ്കസ്റ്റുകളിം എർത്സ് റ്റോഡുകൾ
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ഉപറ്�ോഗതിച്സ് േരതി�ോ�
എർത്തു ന്ചയ്യുക

വതിധത്തിൽ

O റ്സഫസ്റ്തി
ന്ബ്ൽറ്സ്,
റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ് എന്നതിവ
ധരതിക്കുക

O ൈവറതിൽ ക�റുറ്്ോൾ ഡബ്തിൾ �ോനതി
�ോർഡസ് റ്സഫസ്റ്തി ന്ബ്ൽറ്സ് ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് എലെോ സമ�ത്തുിം സുരക്ഷ ഉറപ്പു
വരുത്ണിം.
O േരതി�ോ� റ്േഷതിയള്ള റ്റോപ്സ്, കപ്തി,
ട�ൻ പുള്ളർ, കിംഎറ്�ോങസ് ്ോ്സ്,
ഡതി-ഷോക്കതിൾ, സതിിംഗസ് മുത�ോ� ടൂൾസസ്
ഉപറ്�ോഗതിച്ചു റ്വണിം പ്രവൃത്തി ന്ചയ്ോൻ

O തോന്െ
നതിൽക്കുന്ന
ജീവനക്കോർ
സുരക്ഷതിത
അക�ത്തിറ്�ക്കസ്
മോറതി നതിൽക്കുക. അവർ റ്സഫസ്റ്തി
ന്ൈൽന്മറ്സ്, റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ എന്നതിവ
ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O വ�റതിന്റെ അഗ്ങ്ങളതിൽ കിംപ്രസ്സ്ഡസ്
്ോമ്കൾ ഉപറ്�ോഗതിക്കുറ്്ോൾ േരതി
�ോ� അളവതിലുള്ള
എർത്സ് വ�ർ
ടഡ മോത്ിം ഉപറ്�ോഗതിക്കുക
O കിംഎറ്�ോിംഗസ്്ോിംപസ് മോത്ിം ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ് ന്ൈൻഷൻ ന്ചയ്യുക.

O ടസറ്സ് കണ്ീഷനുിം, റേോൻറ്ഡർഡസ്
റ്പ്രോസീജതി�റുിം അനുസരതിച്സ് പ്രവൃത്തി
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്യുക

O എർത്സ് വ�ർ തുരു്സ് എടുത് അവ
സ്�തി�ോന്ണങ്തിൽ
സ്പോനതിലുള്ള
മുഴുവൻ വ�റുിം പുതതി�തസ് ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
മോറ്റ്ണ്തോണസ്

O പ്രവൃത്തിക്കസ് റ്േഷിം മുകളതിൽ ക�റതി�
ജീവനക്കോർ സഞ്തി�തിൽ ഇട്ട ആയ
ധങ്ങൾ, വ�തി� ക�ർ, കപ്തി, മറ്സ്
സോമഗ്തികൾ എന്നതിവ ക�ർ മുറ്ഖന
മോത്റ്മ തോറ്െക്കസ് എത്തിക്കോവൂ.

O ആ്്യിം ട�ൻ ്ോമ്ിം പീന്നീൈസ് എർത്സ്
്ോമ്ിം എന്ന ക്രമത്തിൽ എർത്സ്
റ്റോഡുകൾ അെതിച്സ് സുരക്ഷതിതമോ�തി
തോന്െ ഇറക്കണിം. സമീപ ൈവറുകളതിൽ
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എർത്സ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ അവയിം
റ്മൽ പ്രകോരിം അെതിച്സ് തോന്െ ഇറ
ക്കണിം.

O പ്രവൃത്തി
പൂർത്തി�ോ�തതിനുറ്േഷിം
എലെോ എർത്സ് റ്റോഡുകളിം മോറ്തി
ജീവനക്കോരുിം ഉപകരണങ്ങളിം മറ്സ്
സോമഗ്തികളിം സുരക്ഷതിത സ്ോനത്സ്
എത്തി എന്നുിം ഉറപ്ോക്കതി� റ്േഷിം
PTW മൈക്കതി നൽകണിം.

O പ്രവൃത്തിക്കുറ്വണ് HT/LT ട�നുകൾ
ഓഫസ് ന്ചയ്തതിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ബ്ന്ന്പ്ട്ടസ്
ന്സക്ഷനുകളതിൽ വതിളതിച്സ് ന്പർമതിറ്സ് ടു
വർക്കസ് മൈക്കുക

3. ഭൂഗർഭ റ്കബ്ിളുകളുലട പ്രവൃത്ി

a) റ്കബ്ിൾ സർറ്വ്വയിംഗസ് റ്്ാെികൾ
പ്രറ്ത്യകത
സോധോരണ�ോ�തി
റ്കബ്തിളകൾ
ന്പോതു റ്റോഡുകളതിലൂന്ൈ�ോണസ് സ്ോപതി
ക്കുന്നതസ്. സ്കോര്യ വ്യക്തതികളന്ൈ ഭൂമതി
�തിലൂന്ൈ
റ്കബ്തിളതിറ്ൈണ്
സോൈചര്യിം
വന്നോൽ റ്കബ്തിളതിനു മുകളതിൽ ഭോവതി�തിൽ
ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നതിർമ്ോണ പ്രവർത്
നങ്ങളിം ഉണ്ോവതിലെ എന്നസ് സർറ്വേ സമ
�ത്സ് തന്ന്ന ഉറപ്പു വരുറ്ത്ണ്തോണസ്.
Open cutting, HDD ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ങ്ങൾ
മുൻകൂട്ടതി സർറ്വേ സമ�ത്സ് തന്ന്ന
തീരുമോനതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽമറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്

O ഫ്ലൂറന്സറെസ് ജോക്കറ്സ്
O ഗിംബൂട്ടസ്സസ്
O മോസ്ക്കസ്

O ഗ്ൗസസ്

O റ്ഗോഗതിൾസസ്

O ന്റ�തിൻറ്കോട്ടസ്

O ഫറേസ് എ�തിഡസ് കതിറ്സ്
O ഗതോഗതിം

നതി�തി�ക്കോവേ്യമോ�

ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകളിം
റ്കോണുകളിം

ട്ോഫതിക്കസ്

O ജതി.പതി.എസസ് ഉപകരണിം
O ബ്ോരതിറ്ക്കഡുകൾ ആവേ്യത്തിനസ്
O ചുവപ്പുിം പച്യിം നതിറമുള്ള ഇ�കസ്ട്തികസ്
ടസൻ ഇൻഡതിറ്ക്കറ്ർ ആവേ്യത്തിനസ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O സ്�ത്തിന്റെ സ്ഭോവിം അനുസരതിച്സ്
ജീപ്സ്, ചങ്ങോൈിം, റ്ബ്ോട്ടസ് എന്നതിവ
O വോൈനിം

അപകട സാധ്യത

O റ്റോഡസ് പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈത്തു
റ്്ോൾ വോൈന ഗതോഗതിം മൂ�ിം അപ
കൈ സോധ്യത ഉണ്സ്.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങൾ
O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന സ്�ത്സ് ജനങ്ങൾ
പ്രറ്വേതിക്കുന്നതസ്.
O റ�തിൽറ്വ ട�നുകൾ
റതിങ്ങസ് റ്റഞ്സ്.

മതി�തിട്ടറതി, ഫ�

O ജ�ോേ�ിം, പോൈിം, ചതുപ്സ്, വനറ്മഖ�.
O പ്രറ്്േത്തുകൂൈതി കൈന്നു റ്പോകുന്ന മറ്സ്
യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ
പ്രതതിഷ്ോപനങ്ങൾ
(KWA, BSNL, മറ്സ് ടപ്രവറ്സ് കമ്യൂണതി
റ്ക്കഷൻ യൂട്ടതി�തിറ്തികൾ, ഗ്യോസസ് ട�ൻ,
സ്കോര്യ ജ�വതിതരണിം എന്നതിവ)
O അതതു പ്രറ്്േന്ത് ടവ്യുതതി വതിത
രണ വതിഭോഗിം UG റ്കബ്തിൾ ന്നറ്സ്
വർക്കസ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
O മൃഗങ്ങൾ,
റ്തനീച്

ഇെജന്തുക്കൾ,

കൈന്നൽ,

സുരക്ാ നടപടി്മങ്ങൾ
O റ്കബ്തിൾ കൈന്നു റ്പോകുന്നതസ് ന്പോതു
സ്�ത്തിലൂന്ൈ�ോറ്ണോ
സ്കോര്യ
വ്യക്തതിയന്ൈ സ്�ത്സ് കൂൈതി�ോറ്ണോ
എന്നസ് മനസ്തി�ോക്കുക.
O സ്�ത്തിന്റെ/റ്റോഡതിന്റെ
ചുമത�
യള്ള വകുപ്സ് ഏതോണസ് എന്നസ് തതിരതിച്
റതിയക.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങൾ, സമീപത്തുള്ള
മറ്റുപ്രധോന റ്റോഡുകൾ, ജ�ോേ�ങ്ങൾ,
പോൈങ്ങൾ, ന്റ�തിൽറ്വ ട�നുകൾ,
വ ന റ് മ ഖ � / ട സ ന തി ക റ് മ ഖ � /
വതിമോനത്ോവളിം
എന്നതിവയന്ൈ
സോമീപ്യിം തതിരതിച്റതിയക.
O സർറ്വേ ന്ചയ്ോനോവേ്യമോ� വോൈ
നങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ , ജീവനക്കോർ
എന്നതിവ സജ്ജമോക്കുക.
O പ്രറ്്േന്ത്പ്റ്തി േരതി�ോ� പരതിജ്ോ
നമുള്ള
നോട്ടുകോന്ര സിംഘത്തിൽ
ഉൾന്പ്ടുത്തുക.
O ഗതോഗത നതി��ണത്തിനു ആവേ്യ
ന്മങ്തിൽ റ്പോ�ീസസ് സൈോ�ിം റ്തടുക.
O റ്റോഡസ് പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈത്തു
റ്്ോൾ വോൈന ഗതോഗതിം മൂ�ിം
അപകൈ സോധ്യത ഉള്ളതുന്കോണ്സ്,
ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകൾ, വോണതിങ്ങസ്റ്ൈപ്സ്,
ഫസ്ളൂറസറെസ്
ജോക്കറ്റുകൾ എന്നതിവ
ഉപറ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങളതിലുിം മറ്സ് പ്രധോന
സ്�ങ്ങളതിലുിം പ്രവൃത്തി നൈത്തുറ്്ോൾ
പരതിസരവോസതികന്ള വതിവരിം മുൻകൂട്ടതി
അറതി�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന സ്�ത്സ് ജനങ്ങൾ
പ്രറ്വേതിക്കുന്നതസ് ഒെതിവോക്കുക.
O ന്പോതുജനശ്രദ്ധ ഉണർത്ോനോയള്ള
നതി�മപരമോ� നൈപൈതികൾ (ഗസറ്സ്/
പത്ിം/റ്നോട്ടീസസ് മുഖോന്തതിരിം) സ്ീക
രതിക്കുക.
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O ജ�ോേ�ിം, ന്റ�തിൽറ്വ ട�നുകളന്ൈ
പരതിസരിം എന്നതിവതിൈങ്ങളതിൽ പ്രവൃത്തി
നൈക്കുറ്്ോൾ ബ്ന്ന്പ്ട്ട അധതികോ
രതികളന്ൈ സമ്തിം വോറ്ങ്ങണ്തുിം,
നതിർറ്ദേേങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
O മതി�തിട്ടറതി, ഫ�റതിങ്ങസ് റ്റഞ്സ് തുൈങ്ങതി�
നതിറ്രോധതിത റ്മഖ�കളതിൽ
സർറ്വേ
ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ബ്ന്ന്പ്ട്ട
അധതി
കോരതികളതിൽ നതിന്നസ് മുൻകൂട്ടതി അനുവോ്ിം
വോറ്ങ്ങണ്തുിം നതിർറ്ദേേങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്ക
ണ്തുമോണസ്.
O ജ�ോേ�ിം, പോൈിം, ചതുപ്സ് നതി�ങ്ങൾ
മുത�ോ�വ�തിൽ
പ്രവൃത്തി നൈക്കു
റ്്ോൾ, റ്ബ്ോട്ടസ്, ചങ്ങോൈിം തുൈങ്ങതി�
ആവേ്യമോ� സിംവതിധോനങ്ങൾ ഉപ
റ്�ോഗതിക്കോവുന്നതോണസ്. ന്വളളിം അധതി
കമുള്ള
ജ�ോേ�ങ്ങളതിൽ
ട�ഫസ്
ജോക്കറ്സ് നതിർബ്ന്മോയിം ഉപറ്�ോഗതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.

O വനറ്മഖ�കളതിൽ
പ്രവൃത്തി നൈക്കു
റ്്ോൾ, റ്ഫോററേസ് ഡതിപ്ോർട്ടുന്മറെതിന്റെ
സൈോ�ിം
റ്തറ്ൈണ്തുിം, അവരുന്ൈ
നതിർറ്ദേേങ്ങൾ പോ�തിറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
റ്ഫോററേസ് ഗോർഡതിന്ന
കൂന്ൈ കൂറ്ട്ട
ണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി തുൈങ്ങുന്നതതിനു മു്സ് എലെോ
അിംഗങ്ങളിം പ്രവൃത്തിന്�പ്റ്തിയിം, സ്�
ത്തിന്റെ ഘൈനന്�പ്റ്തിയിം സ്ീകരതി
റ്ക്കണ് സുരക്ഷോ മുൻകരുതലുകന്ള
പ്റ്തിയിം
വതിേ്ീകരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
ഓറ്രോ അിംഗവുിം ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി,
ധരതിറ്ക്കണ്തോ� സുരക്ഷോ ഉപകര
ണങ്ങൾ, പോ�തിറ്ക്കണ് സുരക്ഷോ മുൻക
രുതലുകൾ
എന്നതിവ
പ്രറ്ത്യകിം
നതിഷസ്കർഷതിറ്ക്കണ്തോണസ്

O എലെോവരുിം സുരക്ഷോ ഉപകരണങ്ങൾ
ധരതിച്തിട്ടുന്ണ്ന്നുിം
സുരക്ഷോ
മോന
്ണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമോയിം പോ�തിക്കുന്നു
ന്ണ്ന്നുിം ഉറപ്പു വരുത്തുവോൻ ഒരോന്ള
ചുമത�ന്പ്ടുത്ണിം.
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O പ്രറ്്േത്തുകൂൈതി കൈന്നു റ്പോകുന്ന മറ്സ്
യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ പ്രതതിനതിധതികറ്ളയിം ആവ
േ്യോനുസരണിം സിംഘത്തിൽ ഉൾന്പ്ടു
ത്ണിം (KWA, BSNL, മറ്സ് ടപ്രവറ്സ്
കമ്യൂണതിറ്ക്കഷൻ യൂട്ടതി�തിറ്തികൾ, ഗ്യോസസ്
ട�ൻ,
സ്കോര്യ
ജ�വതിതരണിം
എന്നതിവ)

O അതതസ് പ്രറ്്േന്ത് ടവ്യുതതി വതിത
രണ വതിഭോഗന്ത് വതിവരിം അറതി�തി
ക്കുകയിം വതിതരണ വതിഭോഗിം UG
റ്കബ്തിൾ ന്നറ്സ് വർക്കതിന്നക്കുറതിച്സ്
അറതിവുള്ള ഉറ്്്യോഗസ്ന്ന സിംഘ
ത്തിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തുകയിം റ്വണിം
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ് എന്നതിവ ഉള്ള
അവസരങ്ങളതിൽ പ്രവൃത്തികൾ നതിർത്തി
വയ്ക്കുക.
O മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈന്നൽ,
റ്തനീച് എന്നതിവയ്കസ് എതതിരോ� സുര
ക്ഷോ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക.

b) റ്കബ്ിളുകളുലട സ്ാപനം
പ്രവൃത്ിയുലട പ്രറ്ത്യകത

സോധോരണ�ോ�തി
റ്കബ്തിളകൾ
സ്കോര്യ വ്യക്തതികളന്ൈ ഭൂമതി�തിലൂന്ൈയിം
ന്പോതു
റ്റോഡുകളതിലൂന്ൈയമോണസ്
സ്ോപതിക്കുന്നതസ്. Open cutting, HDD
ന്ചറ്യ്ണ് സ്�ങ്ങൾ മുൻകൂട്ടതി തീരുമോനതി
റ്ക്കണ്തോണസ്.

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്

O ഫ്ലൂറന്സറെസ് ജോക്കറ്സ്
O ഗിം ബൂട്ടസ്സസ്
O മോസ്ക്കസ്

O ഗ്ൗസസ്

O റ്ഗോഗതിൾസസ്

O ന്റ�തിൻറ്കോട്ടസ്

O ഫറേസ് എ�തിഡസ് കതിറ്സ്
O ഗതോഗതിം

നതി��തിക്കോനോവേ്യമോ�

ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകളിം
റ്കോണുകളിം

ട്ോഫതിക്കസ്

O ജതി.പതി.എസസ് ഉപകരണിം
O ബ്ോരതിറ്ക്കഡുകൾ ആവേ്യത്തിനസ്
O ചുവപ്പുിം പച്യിം നതിറമുള്ള ഇ�കസ്ട്തികസ്
ടസൻ ഇൻഡതിറ്ക്കറ്ർ ആവേ്യത്തിനസ്
O സസ്ന്ട്ച്ർ
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം
O ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O സ്�ത്തിന്റെ സ്ഭോവിം അനുസരതിച്സ്
ജീപ്സ്, ചങ്ങോൈിം, റ്ബ്ോട്ടസ് എന്നതിവ

അപകട സാധ്യത

O റ്റോഡസ് പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈത്തു
റ്്ോൾ അവതിന്ൈയള്ള വോൈന ഗതോ
ഗതിം
O ജനവോസറ്ക�ങ്ങൾ

റ്കബ്തിൾ ന്കോണ്സ് വരുന്ന സമ�ത്സ്
LT/HT ട�നുകൾ Telephone/Cable
TV ട�നുകൾ എന്നതിവ�തിൽ നതിന്നുള്ള
ഉ�രിം.

O റ്കബ്തിൾ
വ�തിക്കുന്ന
സമ�ത്സ്
രേമ്തിന്ൻറ
കറക്കവുിം വ�തിക്കുന്ന
റ്വഗതയിം ഒറ്ര രീതതി�തി�ന്ലെങ്തിൽ
രേിം ജോക്കതിൽ നതിന്നുിം വഴുതതിറ്പ്ോകോൻ
സോധ്യതയണ്സ്.
O വ�തിക്കോനുപറ്�ോഗതിക്കുന്ന
വ�ർ
റ്റോപ്തിനസ് ന്ൈൻഷൻ കൂടുതൽ ആ�ോൽ
ന്പോട്ടോനുള്ള സോധ്യത.
O റ്കബ്തിൾ ട്ഞ്സ്

O ന്റ�തിൽറ്വ ട�നുകൾ
O മതി�തിട്ടറതി, ഫ�റതിങ്ങസ് റ്റഞ്സ്, തുൈങ്ങതി�
നതിറ്രോധതിത റ്മഖ�കൾ
O ജ�ോേ�ിം, പോൈിം, ചതുപ്സ് നതി�ങ്ങൾ
O വനറ്മഖ�
O പ്രറ്്േത്തുകൂൈതി കൈന്നു റ്പോകുന്ന മറ്സ്
യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ
പ്രതതിഷ്ോപനങ്ങൾ
(KWA, BSNL, മറ്സ് ടപ്രവറ്സ് കമ്യൂ
ണതിറ്ക്കഷൻ യൂട്ടതി�തിറ്തികൾ, ഗ്യോസസ്
ട�ൻ,
സ്കോര്യ
ജ�വതിതരണിം
എന്നതിവ)
O അതതസ്
പ്രറ്്േന്ത്
ടവ്യുതതി
വതിതരണ വതിഭോഗിം UG റ്കബ്തിൾ ന്നറ്സ്
വർക്കസ്
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
ഇെജന്തുക്കൾ,

O റ്കബ്തിൾ രേിം ജോക്കസ് ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ജോക്കസ് & ഷോഫസ്റ്തിന്ൻറ റ്�ോഡതിിംഗസ്
കപ്ോസതിറ്തി.
O

O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി

O മൃഗങ്ങൾ,
റ്തനീച്

O റ്കബ്തിൾ
രേിം ന്കോണ്ടു റ്പോകുന്ന
റ്�ോറതി/ട്�തി�ർ,ക�റ്തിറക്കതിനസ് ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുന്ന
ന്ക്ര�തിൻ
എന്നതിവയന്ൈ
റ്േഷതി

കൈന്നൽ,

O റ്കബ്തിൾ രേിം വറ്യ്കണ് സ്�ത്തിന്റെ
ന്�വൽ വ്യത്യോസിം

O നതി�വതിൽ ഉപറ്�ോഗത്തിൽ ഉള്ളറ്തോ
അലെോത്റ്തോ ആ� റ്പോസ്റ്റുകൾ.
O ഓൈകൾ.
O രോത്തികോ�ങ്ങളതിന്� ന്വളതിച്ക്കുറവസ്.
O മറ്സ് റ്കബ്തിളകളന്ൈ ലൂപ്പുകൾ

സുരക്ാ നടപടികൾ

O റ്കബ്തിൾ കൈന്നു റ്പോകുന്നതസ് ന്പോതു
സ്�ത്തിലൂന്ൈ�ോറ്ണോ
അറ്തോ
സ്കോര്യ വ്യക്തതിയന്ൈ സ്�ത്തു കൂൈതി
�ോറ്ണോ എന്നസ് മനസ്തി�ോക്കുക.
O സ്�ത്തിന്റെ/റ്റോഡതിന്റെ
ചുമത�
യള്ള വകുപ്സ് ഏതോണസ് എന്നസ് തതിരതി
ച്റതിയക.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങൾ, സമീപത്തുള്ള
മറ്റു പ്രധോന റ്റോഡുകൾ, ജ�ോേ�ങ്ങൾ,
പോൈങ്ങൾ, ന്റ�തിൽറ്വ ട�നുകൾ,
വനറ്മഖ� ടസനതികറ്മഖ�/വതിമോന
ത്ോവളിം എന്നതിവയന്ൈ സോമീപ്യിം
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തതിരതിച്റതിയക.
O ഗതോഗത നതി��ണത്തിനു ആവേ്യ
ന്മങ്തിൽ റ്പോ�ീസസ് സൈോ�ിം റ്തടുക.
O പ്രവൃത്തി തുൈങ്ങുന്നതതിനു മു്സ് എലെോ
അിംഗങ്ങളിം റ്വണ് സുരക്ഷോ ഉപകര
ണങ്ങൾ ധരതിച്തിരതിക്കണിം.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻ പരതി
ച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ റ്സവനിം
ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങളനുസരതിക്കുന്നു
എന്നുിം,
ആസൂത്ണിം
ന്ചയ്ത
റ്പോന്�
പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം
നതിരീ
ക്ഷതിച്സ്
ഉറപ്പുവരുത്ോൻ സൂപ്ർ
ടവസറോ�തി ഒരു അിംഗന്ത് നതിറ്�ോ
ഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രറ്്േത്തുകൂൈതി കൈന്നു റ്പോകുന്ന മറ്സ്
യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ പ്രതതിനതിധതികറ്ളയിം ആ
വേ്യോനുസരണിം സിംഘത്തിൽ ഉൾന്പ്
ടുത്ണിം (KWA, BSNL, മറ്സ് ടപ്രവറ്സ്
കമ്യൂണതിറ്ക്കഷൻ യൂട്ടതി�തിറ്തികൾ, ഗ്യോസസ്
ട�ൻ,
സ്കോര്യ
ജ�വതിതരണിം
എന്നതിവ)
O അതതസ് പ്രറ്്േന്ത് ടവ്യുതതി വതിത
രണ വതിഭോഗന്ത് വതിവരിം അറതി
�തിക്കുകയിം വതിതരണ വതിഭോഗിം UG
റ്കബ്തിൾ ന്നറ്സ് വർക്കതിന്നക്കുറതിച്സ്
അറതിവുള്ള ഉറ്്്യോഗസ്ന്ന സിംഘ
ത്തിൽ ഉൾന്പ്ടുത്തുകയിം റ്വണിം
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്
അവസരങ്ങളതിൽ
നതിർത്തി വയ്ക്കുക.

എന്നതിവ ഉള്ള
പ്രവൃത്തികൾ

O മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈന്നൽ,
റ്തനീച് എന്നതിവയ്കസ് എതതിരോ� സുരക്ഷോ
മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക.
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
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റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ ഒെതിവോക്കുന്നതതിനോ�തി
ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകൾ, വോണതിിംഗസ്
റ്ബ്ോർഡുകൾ,
വോണതിിംഗസ്
റ്ൈപ്സ്,
ബ്ോരതിറ്ക്കഡസ്, ജോക്കറ്റുകൾ ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുക.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങളതിലുിം മറ്സ് പ്രധോന
സ്�ങ്ങളതിലുിം പ്രവൃത്തി നൈത്തുറ്്ോൾ
പരതിസരവോസതികന്ള വതിവരിം മുൻകൂട്ടതി
അറതി�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
ജനങ്ങൾ പ്രറ്വേതിക്കുന്നതസ് ഒെതിവോക്കുക.
O ന്ൈറേസ് പതിറ്സ് എടുക്കുറ്്ോൾ പൂർണ്
മോയിം
ശ്രദ്ധറ്�ോന്ൈ
മോനുവൽ
ആ�തി ന്ചറ്യ്ണ്തുിം വതിവതിധ യൂട്ടതി�തി
റ്തികളന്ൈ സ്ോനങ്ങൾ കൃത്യമോ�തി വര
ന്ച്ടുറ്ക്കതുമോണസ്. G.P.S ഉപകരണ
ത്തിന്ൻറ സൈോ�റ്ത്ോന്ൈ ന്ൈറേസ്
പതിറ്തിന്ൻറ സ്ോനിം മോർക്കസ് ന്ചയ്യുകയിം
ന്ൈറേസ്
പതിറ്തിന്ൻറ
റ്ഫോറ്ട്ടോഗ്ോഫസ്
എടുറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
O ന്ൈറേസ് പതിറ്സ് ഒട്ടുിം സോധ്യമലെോത്
സതിറ്തി�തിന്� തതിരക്കുള്ള സ്�ങ്ങളതിൽ
penetration scanner ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
മറ്സ് യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ സ്ോനിം അറതിറ്�
ണ്തോണസ്.
O ന്ൈറേസ് പതിറ്സ് എടുക്കുറ്്ോൾ LT/HT
റ്പോളകൾ,
മറ്റു പ്രതതിഷ്ോപനങ്ങൾ
എന്നതിവ�തിൽ
നതിന്നസ് സുരക്ഷതിത
അക�ത്തിൽ റ്വണിം എടുക്കോൻ
O വ്യത്യസ്ത റ്വോൾട്ടത�തിലുള്ള റ്കബ്തി
ളകൾ തമ്തിലുിം, മറ്സ് യൂട്ടതി�തിറ്തികൾ
തമ്തിലുിം (KWA, Gas, മറ്സ് സ്കോര്യ
ജ�വതിതരണിം) CEA റ്സഫസ്റ്തി ന്റഗറ്�
ഷനതിൽ നതിഷസ്കർഷതിക്കുന്ന അക�ിം
പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O ന്ൈ�റ്ഫോൺ റ്കബ്തിളകൾ, OFC തുൈ
ങ്ങതി�വയമോ�തി PTCC നതിബ്ന്ന

പ്രകോരമുള്ള
തോണസ്.

അക�ിം

പോ�തിറ്ക്കണ്

O HT/LT റ്പോസ്റ്റുകളതിൽ നതിന്നുിം, സ്കോര്യ
വ്യക്തതികളന്ൈ റ്കോ്ൗണ്സ് വളപ്തിൽ
നതിന്നുിം മറ്സ് നതിർമ്ോണങ്ങളതിൽ നതിന്നുിം
സുരക്ഷതിത അക�ത്തിൽ മോത്റ്മ
ട്ഞ്തിങ്ങസ് പോടുള്ളൂ.
O ഓപ്ൺ ട്ഞ്തിിംഗസ് അലെോന്ത ഡകസ്റ്തിിംഗസ്
ആവേ്യമുള്ള�തിൈങ്ങളതിൽ
HDD/Pipe
jacking റ്ജോ�തികൾ നൈത്തുന്നതതിനസ്
മു്ോ�തി ആ സ്�ത്തുള്ള മറ്സ് യൂട്ടതി�തി
റ്തികളമോ�തി
ആേ�
വതിനതിമ�ിം
നൈത്തുകയിം സുരക്ഷതിതമോ� ആെിം
റ്നരന്ത് തീരുമോനതിക്കുകയിം റ്വണിം.
HDD ന്മഷീൻ, pipe jacking power
pack equipment എന്നതിവ േരതി�ോ�
രീതതി�തിൽ നതിറുറ്ത്ണ്തോണസ്.
O യൂ.ജതി.റ്കബ്തിളതിന്റെ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ടസ്പക്കതിിംഗസ്
ഗൺ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ടസ്പക്കസ് ന്ചയ്തതതിനുറ്േഷിം ൈോക്കസ്സോ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് കട്ടസ് ന്ചയ്യുന്നതോണസ് സുര
ക്ഷയ്കസ് ഉത്മിം.
O കുെതിന്ച്ടുത് മണ്സ്/ന്ഡരേതിസസ് ബ്ോരതി
റ്ക്കഡതിനസ് പുററ്ത്ക്കസ് റ്പോകുവോറ്നോ
മറ്സ് വോൈനങ്ങൾക്കസ് അപകൈകരമോ�
രീതതി�തിൽ കൂട്ടതി ഇടുവോറ്നോ പോൈതിലെ.
O റ്കബ്തിൾ രേിം ഷതിഫസ്റ്സ് ന്ചയ്യുന്ന സമ
�ത്സ്
റ്വണ്
മുൻകരുതലുകൾ
എടുറ്ക്കണ്തോണസ്. റ്കബ്തിൾ
രേിം
വറ്യ്കണ് സ്�ിം മുൻകൂട്ടതി ന്�വ�ോക്കതി
വറ്യ്കണ്തുിം അവതിറ്ൈക്കുള്ള റ്റോഡസ്
റ്�ോറതി/ട്�തി�ർ റ്പോകത്ക്ക വതിധിം
േരതി�ോന്ണന്നസ് ഉറപ്സ് വരുറ്ത്ണ്തുിം
ആണസ്.
O റ്കബ്തിൾ രേിം ന്കോണ്ടു റ്പോകുന്ന
റ്�ോറതി/ട്�തി�ർ, ക�റ്തിറക്കതിനസ്
ഉപ
റ്�ോഗതിക്കുന്ന
ന്ക്ര�തിൻ
എന്നതിവ
ആവേ്യത്തിനസ് റ്േഷതി ഉള്ളതോന്ണന്നസ്
ഉറപ്സ് വരുത്തുക.

O റ്കബ്തിൾ രേിം ജോക്കസ് ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
ജോക്കതിനുിം ഷോഫസ്റ്തിനുിം ആവേ്യത്തിനസ്
റ്േഷതി ഉണ്ോ�തിരതിക്കണിം.
O റ്കബ്തിൾ ന്കോണ്സ് വരുന്ന സമ
�ത്സ് LT/HT ട�നുകൾ ന്ൈ�
റ്ഫോൺ/റ്കബ്തിൾ ൈതി.വതി ട�നുകൾ
എന്നതിവ�തിൽ നതിന്നുള്ള അക�ിം ഉറപ്പു
വരുറ്ത്ണ്തുിം അവേ്യ ഘട്ടത്തിൽ
ടവ്യുതതി
ട�നുകൾ
ഓഫസ്
ന്ചറ്യ്ണ്തുമോണസ്.
O റ്കബ്തിൾ
വ�തിക്കുന്ന
സമ�ത്സ്
രേമ്തിന്ൻറ
കറക്കവുിം വ�തിക്കുന്ന
റ്വഗതയിം ഒറ്ര രീതതി�തി�ന്ലെങ്തിൽ
രേിം ജോക്കതിൽ നതിന്നുിം വഴുതതിറ്പ്ോകോൻ
സോധ്യതയണ്സ്. ആ�തതിനോൽ Emerg
ancy
റ്രേക്കതിങ്ങസ്
സിംവതിധോനിം
ഏർന്പ്ടുത്ണിം. രേമ്തിനസ് അടുത്സ്
ഇക്കോര്യങ്ങൾ നതിരീക്ഷതിക്കോൻ ഒരു
റ്സഫസ്റ്തി സൂപ്ർടവസർ നതിർബ്
ന്മോയിം
ഉണ്ോ�തിരതിറ്ക്കണ്തോണസ്.
ഈ
സൂപ്ർടവസർ
റ്കബ്തിൾ
വ�തിക്കുന്ന വതിഞ്സ് ന്മഷീനതിലുള്ളവ
രുമോ�തി നതിരന്തരിം റ്ഫോൺ/വോക്കതി
റ്ൈോക്കതി വെതി ബ്ന്ന്പ്ൈണിം.
O വ�തിക്കോൻ ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന വ�ർ
റ്റോപ്തിനസ്
ന്ൈൻഷൻ
കൂടുതൽ
വരുറ്്ോൾ
ന്പോട്ടോനുള്ള
സോധ്യതയണ്സ്. റ്കബ്തിൾ വ�തിക്കുന്ന
സമ�ത്സ് ന്പോതുജനന്ത് റ്ജോ�തി
സ്�ത്സ്
ഒരു
കോരണവേോലുിം
പ്രറ്വേതിപ്തിക്കോൻ പോൈതിലെ.
O വെതി�ോത്ക്കോർ, മറ്സ് വോൈനങ്ങൾ
എന്നതിവ ട്ഞ്തിൽ നതിന്നുിം സുരക്ഷതിത
അക�ിം പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്. അതതി
നോ�തി റ്കബ്തിൾ ട്ഞ്തിനസ് കുെതിന്�ടുത്
ഭോഗങ്ങൾ
േരതി�ോ�
രീതതി�തിൽ
ബ്ോരതിറ്ക്കഡസ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O രോത്തി കോ�ങ്ങളതിൽ
റതിഫ്കസ്റ്ർ
സ്ോപതിക്കുകയിം േരതി�ോ� പ്രകോേ
സിംവതിധോനിം ഒരുറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
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O പ്രവൃത്തികൾക്കസ്
റ്േഷിം
കുെതികൾ
മൂടുകയിം ബ്ോരതിറ്ക്കഡുകൾ നീക്കിം
ന്ചയ്യുകയിം ന്ചയ്യുക.

ജീപ്സ്,

ചങ്ങോൈിം,

അപകട സാധ്യത

റ്ബ്ോട്ടസ്

എന്നതിവ

c) ഭൂഗർഭ റ്കബ്ിൾ (UG Cable)
ഇൻസുറ്െഷൻ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

O റ്റോഡസ് പരതിസരത്സ് പ്രവൃത്തി നൈത്തു
റ്്ോൾ
അവതിന്ൈ ഉള്ള വോൈന
ഗതോഗതിം

പ്രറ്ത്യകത

O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങൾ

നതി�വതിൽ സർവേീസതിൽ ഉള്ള റ്കബ്തി
ളകളന്ൈ ഇൻസുറ്�ഷൻ പ� കോരണങ്ങൾ
ന്കോണ്ടുിം തകരോർ ആകോിം. തകരോർ
ആ� ഭോഗിം കന്ണ്ത്തി ആവേ്യമോ�
അറ്കുറ്പ്ണതികൾ നൈറ്ത്ണ്തുണ്സ്.

O ന്റ�തിൽറ്വ ട�നുകൾ

സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ

O പ്രറ്്േത്തുകൂൈതി കൈന്നു റ്പോകുന്ന മറ്സ്
യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ
പ്രതതിഷ്ോപനങ്ങൾ
(KWA, BSNL, മറ്സ് ടപ്രവറ്സ് കമ്യൂ
ണതിറ്ക്കഷൻ യൂട്ടതി�തിറ്തികൾ, ഗ്യോസസ്
ട�ൻ,
സ്കോര്യ
ജ�വതിതരണിം
എന്നതിവ)

O റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്
O റ്സഫസ്റ്തി ഷൂസസ്

O ഫ്ലൂറന്സറെസ് ജോക്കറ്സ്
O ഗിം ബൂട്ടസ്സസ്
O മോസ്ക്കസ്

O മതി�തിട്ടറതി, ഫ�റതിങ്ങസ് റ്റഞ്സ്, തുൈങ്ങതി�
നതിറ്രോധതിത റ്മഖ�കൾ
O ജ�ോേ�ിം, പോൈിം, ചതുപ്സ് നതി�ങ്ങൾ
O വനറ്മഖ�

O കട്ടസ് റസതിറേൻറസ് ഗ്ൗസസ്

O അതതസ്
പ്രറ്്േന്ത് ടവ്യുതതി
വതിതരണ വതിഭോഗിം, UG റ്കബ്തിൾ ന്നറ്സ്
വർക്കസ്

O റ്ഗോഗതിൾസസ്

O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ്

O ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്

O മൃഗങ്ങൾ,
റ്തനീച്

O റ്സഫസ്റ്തി ഗ്ൗസസ്
O ന്റ�തിൻറ്കോട്ടസ്

ഇെജന്തുക്കൾ,

കൈന്നൽ,

O ഗതോഗതിം നതി��തിക്കോനോവേ്യമോ�
ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകളിം ട്ോഫതിക്കസ്
റ്കോണുകളിം
O ജതി.പതി.എസസ് ഉപകരണിം

O പ്രവൃത്തി നൈക്കുന്ന റ്കബ്തിളിം പരതിസര
ത്തുള്ള
LT/HT/ന്ൈ�റ്ഫോൺ/ൈതി.വതി
എന്നതിവ�തിൽ
നതിന്നുള്ള
സുരക്ഷോ
അക�ിം.

O ബ്ോരതിറ്ക്കഡുകൾ ആവേ്യത്തിനസ്

O റ്കബ്തിൾ ട്ഞ്സ്

O ചുവപ്പുിം പച്യിം നതിറമുള്ള ഇ�കസ്ട്തികസ്
ടസൻ ഇൻഡതിറ്ക്കറ്ർ ആവേ്യത്തിനസ്

O നതി�വതിൽ ഉപറ്�ോഗത്തിൽ ഉള്ളറ്തോ
അലെോത്റ്തോ ആ� റ്പോസ്റ്റുകൾ.

O സസ്ന്ട്ച്ർ

O രോത്തികോ�ങ്ങളതിന്� ന്വളതിച്ക്കുറവസ്.

O കൃത്തിമ േ്സന സൈോ�തി
O കുൈതിന്വള്ളിം, ഭക്ഷണിം

O മറ്സ് റ്കബ്തിളകളന്ൈ ലൂപ്പുകൾ
O ട്ഞ്തിങ്ങസ് സമ�ത്സ് എടുക്കുന്ന മണ്സ്/
അവേതിഷ്ടങ്ങൾ

O ട�ഫസ് ജോക്കറ്സ്
O വോക്കതി റ്ൈോക്കതി
O ഏണതി

O സ്�ത്തിന്റെ സ്ഭോവിം അനുസരതിച്സ്
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O റ്റോഡതിന്� നൈപ്ോതകളതിൽ
മണ്സ്/അവേതിഷ്ടങ്ങൾ
O കുെതികളന്ൈ
വേങ്ങൾ
വീഴുവോനുള്ള സോധ്യത.

ഇടുന്ന
ഇൈതിഞ്ഞസ്

O നൈപ്ോതകളതിൽ ഉണ്ോക്കുന്ന കുെതികൾ.
O ഓൈകൾ
O റ്കബ്തിൾ
വ�തിക്കോനുപറ്�ോഗതിക്കുന്ന
വതിഞ്സ് ന്മഷീനതിന്റെ റ്�ോഡതിിംഗസ് റ്േഷതി
O റ്കബ്തിൾ
വ�തിക്കുവോൻ
ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുന്ന റേീൽ റ്റോപ്തിന്റെ റ്�ോഡതിിംഗസ്
റ്േഷതി.

സുരക്ാ നടപടികൾ

O റ്കബ്തിൾ കൈന്നു റ്പോകുന്നതസ് ന്പോതു
സ്�ത്തിലൂന്ൈ�ോറ്ണോ
അറ്തോ
സ്കോര്യവ്യക്തതിയന്ൈ സ്�ത്സ് കൂൈതി
�ോറ്ണോ എന്നസ് മനസ്തി�ോക്കുക.
O സ്�ത്തിന്റെ/റ്റോഡതിന്റെ
ചുമത�
യള്ള വകുപ്സ് ഏതോണസ് എന്നസ് തതിരതിച്
റതിയക.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങൾ, സമീപത്തുള്ള
മറ്സ് പ്രധോന റ്റോഡുകൾ, ജ�ോേ�ങ്ങൾ,
പോൈങ്ങൾ, ന്റ�തിൽറ്വ ട�നുകൾ,
വ ന റ് മ ഖ � / ട സ ന തി ക റ് മ ഖ � /
വതിമോനത്ോവളിം എന്നതിവയന്ൈ സോ
മീപ്യിം തതിരതിച്റതിയക.
O സർറ്വേ ന്ചയ്ോനോവേ്യമോ� വോൈ
നങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ , ജീവനക്കോർ
എന്നതിവ സജ്ജമോക്കുക.
O ഗതോഗത നതി��ണത്തിനു ആവേ്യ
ന്മങ്തിൽ റ്പോ�ീസസ് സൈോ�ിം റ്തടുക.
O പ്രവൃത്തികൾ ന്ചയ്യുന്നതതിനസ്
മുൻ
പരതിച�ിം ഉള്ള ന്തോെതി�ോളതികളന്ൈ
റ്സവനിം ഉറപ്ോക്കുക.
O ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് റ്ൈോക്കസ് നൈത്തി എലെോ
അിംഗങ്ങൾക്കുിം റ്ജോ�തിന്�യിം സുരക്ഷ
റ്�യിം സിംബ്ന്തിച്സ് വതിേ്ീകരതിക്കുക.
O ടസറ്തിൽ ഉള്ള എലെോവരുിം സുരക്ഷോ
നതിർറ്ദേേങ്ങൾ പോ�തിക്കുന്നു എന്നുിം
ആസൂത്ണിം ന്ചയ്ത റ്പോന്� പ്രവൃത്തി
ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്നുിം നതിരീക്ഷതിച്സ് ഉറപ്പു
വരുത്ോൻ സൂപ്ർടവസറോ�തി ഒരു
അിംഗന്ത് നതിറ്�ോഗതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

O പ്രറ്്േത്തുകൂൈതി കൈന്നു റ്പോകുന്ന മറ്സ്
യൂട്ടതി�തിറ്തികളന്ൈ സൈോ�ിം സ്ീകരതി
റ്ക്കണ്തോണസ്. (KWA, BSNL, മറ്സ്
ടപ്രവറ്സ് കമ്യൂണതിറ്ക്കഷൻ യൂട്ടതി�തി
റ്തികൾ, ഗ്യോസസ് ട�ൻ, സ്കോര്യ
ജ�വതിതരണിം എന്നതിവ)
O അതതസ് പ്രറ്്േന്ത് ടവ്യുതതി വതിത
രണ വതിഭോഗന്ത് വതിവരിം അറതി�തി
ക്കുകയിം വതിതരണ വതിഭോഗത്തിന്ൻറ
UG റ്കബ്തിൾ ന്നറ്സ് വർക്കതിന്നക്കുറതിച്സ്
ധോരണ ഉണ്ോക്കുകയിം റ്വണിം.
O ഇൈതിമതിന്നൽ, കോറ്സ് എന്നതിവ ഉള്ള
അവസരങ്ങളതിൽ പ്രവൃത്തികൾനതിർത്തി
വയ്ക്കുക.
O മൃഗങ്ങൾ, ഇെജന്തുക്കൾ, കൈന്നൽ,
റ്തനീച്
എന്നതിവയ്കസ്
എതതിരോ�
സുരക്ഷോ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക.
O റ്റോഡസ് ടസഡതിൽ പ്രവൃത്തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ വോൈനങ്ങൾ മൂ�മുണ്ോവുന്ന
അപകൈങ്ങൾ ഒെതിവോക്കുന്നതതിനോ�തി
ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകൾ, വോണതിിംഗസ്
റ്ബ്ോർഡുകൾ,
വോണതിിംഗസ്
റ്ൈപ്സ്,
ബ്ോരതിറ്ക്കഡസ്, ജോക്കറ്റുകൾ ഉപറ്�ോഗതി
ക്കുക.
O ജനവോസ റ്ക�ങ്ങളതിലുിം മറ്സ് പ്രധോന
സ്�ങ്ങളതിലുിം
പ്രവൃത്തി
നൈത്തു
റ്്ോൾ പരതിസരവോസതികന്ള വതിവരിം
മുൻകൂട്ടതി അറതി�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O പ്രവൃത്തി
ജനങ്ങൾ
ക്കുക.

നൈക്കുന്ന സ്�റ്ത്ക്കസ്
പ്രറ്വേതിക്കുന്നതസ് ഒെതിവോ

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നതതിനസ് മുൻപോ�തി ബ്ന്
ന്പ്ട്ട അധതികോരതികളതിൽ (PWD etc.)
നതിന്നസ് അനുമതതി വോങ്ങതി�തിരതിക്കണിം.
O േരതി�ോ� alignment-ൽ ന്ട്ഞ്സ് എടു
റ്ക്കണ് ഭോഗത്സ് മോർക്കതിിംഗസ് ട�ൻ
ഇറ്ൈണ്തോണസ്.
O ന്ട്ഞ്തിങ്ങസ് സമ�ത്സ് �ഥോസമ�ിം
മണ്സ്/അവേതിഷസ്ൈങ്ങൾ മോറ്റ്ണ്തോണസ്.
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മണ്സ്/അവേതിഷസ്ൈങ്ങൾ
മോറ്റുന്നതതിനസ്
ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്ന വോൈനിം നതിർത്തു
റ്്ോൾ ന്ട്ഞ്സ് വേങ്ങളതിൽ ഇൈതിഞ്ഞസ്
അപകൈമുണ്ോവോതതിരതിക്കോൻ
ശ്രദ്ധതി
ക്കുക.

O ന്ട്ഞ്തിിംഗതിനതിൈ�തിൽ മറ്സ് പവർ റ്കബ്തി
ളകൾ, ന്ൈ�റ്ഫോൺ റ്കബ്തിളകൾ,
ജ� വതിതരണ ടപപ്പുകൾ എന്നതിവ
ക�ർ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് മുകളതിൽ നതിന്നുിം
സറ്പ്ോർട്ടസ് ന്ചയ്തസ് നതിർറ്ത്ണ്തോണസ്.

O ട്ോഫതിക്കസ്
നതി��ണത്തിനസ്
ഒരു
ട്ോഫതികസ് ഓഫീസറുിം ആവേ്യത്തിനസ്
ഫ്ോഗസ്
മോനുിം
ഉന്ണ്ന്നസ്
ഉറപ്പു
വരുറ്ത്ണ്തോണസ്.

O റ്കബ്തിൾ റതിപ്�ർ ന്ചയ്തതതിനു റ്േഷിം
േരതി�ോ� രീതതി�തിൽ ബ്ോക്കസ് ഫതിലെതിിംഗസ്
ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.

O മറ്റുള്ള
വോൈനങ്ങൾക്കസ്
അപോ�
സൂചന മുൻകൂട്ടതി നൽകുന്നതരത്തിൽ
ടസൻ റ്ബ്ോർഡുകൾ സ്ോപതിച്ചു
എന്നസ് ഉറപ്പു വരുത്തി� റ്േഷിം മോത്റ്മ
റ്ജോ�തികൾ തുൈങ്ങോൻ പോടുള്ളു.
O ഫു ൈസ് പ ോ ത് തി ന ൈ തി � തി ലൂ ന് ൈ � ോ ണസ്
ന്ട്ഞ്തിങ്ങസ് വരുന്നന്തങ്തിൽ കോൽ
നൈ�ോത്ക്കോർക്കസ് മുൻകൂർ അപോ�
സൂചന നൽകത്ക്കവതിധിം ടസൻ
റ്ബ്ോർഡുകൾ
സ്ോപതിച്സ്
റ്ജോ�തി
ന്ചയ്യുന്ന സ്�ിം ബ്ോരതിറ്ക്കഡസ് ന്കട്ടതി
റ്വർതതിരതിച്സ് ആളകളന്ൈ പ്രറ്വേനിം
തൈറ്�ണ്തോണസ്.
O കുെതിന്ച്ടുത് മണ്സ്/അവേതിഷസ്ൈങ്ങൾ
ബ്ോരതിറ്ക്കഡതിനസ് പുററ്ത്ക്കസ് റ്പോകു
വോറ്നോ മറ്സ് വോൈനങ്ങൾക്കസ് അപക
ൈകരമോ� രീതതി�തിൽ കൂട്ടതി�തിടുവോറ്നോ
പോൈതിലെ.
O സ്�പരതിമതിതതി ഉന്ണ്ങ്തിൽ കുെതിക്കസ്
േരതി�ോ� ഷട്ടറതിിംഗസ് നൽകതി മണ്തിൈതിച്തിൽ
ഉണ്ോവതിന്ലെന്നസ് ഉറപ്സ് വരുത്ണിം.
HT/LT, ന്ൈ�റ്ഫോൺ റ്പോളകൾക്കസ്
അതതസ്
ബ്ന്ന്പ്ട്ട
അധതികോരതി
കളന്ൈ സോന്നതിധ്യത്തിൽ ആവേ്യ
ന്മങ്തിൽ തോൽക്കോ�തിക റ്റേ ഇറ്ൈണ്
തോണസ്.
O തൈതി, ഇരു്സ് ഷീറ്സ് തുൈങ്ങതി ഉറപ്പുള്ള
ന്മറ്ീരതി�ലുകൾ ന്കോണ്സ് ഷട്ടറതിിംഗസ്
നൈറ്ത്ണ്തോണസ്. ഷട്ടറതിിംഗസ് ജോക്കു
കൾ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് വേങ്ങൾ ബ്�ന്പ്
ടുറ്ത്ണ്തോണസ്.
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O യ.ജതി.റ്കബ്തിളതിന്ൻറ റ്ജോ�തി ന്ചയ്യു
റ്്ോൾ ടസ്പക്കതിിംഗസ് ഗൺ ഉപറ്�ോ
ഗതിച്സ്
ടസ്പക്കസ്
ന്ചയ്തതതിനുറ്േഷിം
ൈോക്കസ്സോ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് കട്ടസ് ന്ചയ്യുന്ന
തോണസ് സുരക്ഷയ്കസ് ഉത്മിം.
O പ്രവൃത്തികൾ നൈക്കുന്ന സമ�ത്സ്
ന്പോതുജനന്ത്യിം സദേർേകന്രയിം
റ്ജോ�തി സ്�ത്സ് ഒരു കോരണവേോലുിം
പ്രറ്വേതിപ്തിക്കോൻ പോൈതിലെ.
O റ്കബ്തിൾ ന്ട്ഞ്തിനസ് കുെതിന്�ടുത് ഭോഗ
ങ്ങൾ േരതി�ോ� രീതതി�തിൽ ബ്ോരതി
റ്ക്കഡസ് ന്ചറ്യ്ണ്തോണസ്.
O വെതി�ോത്ക്കോർ, മറ്സ് വോൈനങ്ങൾ
എന്നതിവ ന്ട്ഞ്തിൽ നതിന്നുിം സുരക്ഷതിത
അക�ിം പോ�തിറ്ക്കണ്തോണസ്.
O രോത്തികോ�ങ്ങളതിൽ റതിഫ്കസ്റ്ർ സ്ോപതി
ക്കുകയിം േരതി�ോ� പ്രകോേസിംവതി
ധോനിം ഒരുറ്ക്കണ്തുമോണസ്.
O പ്രവൃത്തികൾക്കസ് റ്േഷിം
ഡുകൾ നീക്കിം ന്ചയ്യുക.

ബ്ോരതിറ്ക്ക

4. വനത്ിനുള്ളിൽ റ്്ാെി
ലെയ്യുറ്പോൾ പാെിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
നടപടികൾ
അപകട സാധ്യത
O മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷണിം കെതിക്കുന്ന സമ
�ത്തുിം ഇണറ്ചരുന്ന സമ�ത്തുിം
ആക്രമണകോരതികൾ ആണസ്.
O റ്വനൽക്കോ�ങ്ങളതിൽ മൃഗങ്ങൾ ജ�
റ്രേോതസ്സുകൾ റ്തൈതി റ്പോകുിം. വന
ത്തിന്റെ
ഉള്ളതിന്�
അരുവതികളതിലുിം

തൈോകങ്ങളതിലുിം അവയന്ൈ സോന്നതിധ്യിം
ഉണ്ോകോിം.
O കുട്ടതികളള്ള മൃഗങ്ങൾ, പ്രറ്ത്യകതിച്ചുിം
ന്പൺമൃഗങ്ങൾ, കൂടുതൽ ആക്രമണ
കോരതികൾ ആണസ്.
O പ� കോരണങ്ങൾ ന്കോണ്ടുിം ഒറ്
തതിരതിഞ്ഞു ജീവതിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ആക്ര
മണകോരതികൾ ആണസ്.
O ജീവനസ് ഭീഷണതി ആകുിം എന്ന റ്തോന്നൽ
ജീവതി�തിൽ ഉണ്ോവുന്ന സോൈചര്യത്തിൽ
അതസ് ഓൈതി രക്ഷന്പ്ടുകറ്�ോ ( Flight)
പ്രത്യോക്രമണിം (fight) നൈത്തുകറ്�ോ
ന്ചയ്യുിം.
O കോറ്സ് ഉള്ള അവസരങ്ങളതിൽ ആനകൾ
മരങ്ങൾ ഇലെോത് പ്രറ്്േങ്ങളതിറ്�ക്കസ്
മോറതി നതിൽക്കോറുണ്സ്. ഉ്ോൈരണിം
റ്റോഡസ്

മുൻകരുതൽ

O ആനകൾക്കസ്
വളന്ര വ്യക്തമോ�
സഞ്ോരപഥങ്ങൾ
ഉണ്സ്.
അവ
ആനത്ോരകൾ എന്നസ് അറതി�ന്പ്
ടുന്നു.
O മൃഗങ്ങളന്ൈ
കോൽപ്ോടുകൾ
(pug
marks), കോഷ്ടിം (droppings) എന്നതിവ
അവയന്ൈ സോമീപ്യിം തതിരതിച്റതിയവോൻ
സൈോ�തിക്കുന്നുണ്സ്.
O വ�ർന്�സ്സ് ന്സറ്റുകൾ, സോറ്ട�റ്സ്
റ്ഫോണുകൾ എന്നതിവ കരുതുക
O കോൈതിന്ന അറതിയന്ന/വനത്തിൽ ജീവതി
ക്കുന്ന ആ്തിവോസതികളന്ൈ സൈോ�ിം
ഉറപ്ോക്കുക.
O വനപോ�കരുന്ൈ സൈോ�വുിം റ്തൈോവു
ന്നതോണസ്.
O ഫറേസ് എ�തിഡസ് കതിറ്സ്, സസ്ന്ട്ച്ർ, കൃത്തിമ
േ്സന സൈോ�തി എന്നതിവ കരുതുക.
O ന്ഡറ്റ്ോൾ, പുക�തി�, ഉപ്സ്, പൈക്കിം,
തീന്പ്ട്ടതി, പന്തിം എന്നതിവ കരുതുക

O ഉച്ത്തിൽ സിംസോരതിക്കുക
O േബ്ിം
ഉണ്ോക്കുന്നതതിനുള്ള
റ്ൈോണുകൾ, ന്ചറതി� ടമക്കുകൾ
എന്നതിവ കരുതുക
O ഗിം ബൂട്ടുകൾ ധരതിക്കുക
O ഇളിംനതിറത്തിലുള്ള റ്വഷിം ധരതിക്കുക
O കോലുകൾ നന്നോ�തി മറയ്ക്കുന്ന ലൂസസ്
ആ� വസസ്ത്ങ്ങൾ ധരതിക്കുക
O camouflage ടേ�തി�തിലുള്ള റ്മൽ
വസസ്ത്ങ്ങൾ അഭതി�ഷണീ�മോണസ്.
O ടക നീളിം ഉള്ള ഷർട്ടുകൾ ധരതിക്കുക
O കയ്തിൽ ഒരു വൈതി കരുതുക
O മൃഗങ്ങളന്ൈ അടുത്സ് റ്പോകോതതിരതിക്കുക
O മൃഗങ്ങൾക്കസ് റ്നന്ര
നതിൽക്കരുതസ്.

പുറിംതതിരതിഞ്ഞസ്

O മൃഗങ്ങന്ള കണ്ോൽ ഓടുകറ്�ോ ചത്തസ്
റ്പോന്� കതിൈക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്രുതസ്.
O മൃഗങ്ങന്ള കണ്ോൽ ഉച്ത്തിൽ സിംസോ
രതിക്കുക.
O മൃഗങ്ങന്ള മുഖോമുഖിം കോണുന്ന അവ
സരത്തിൽ ടകകൾ മുകളതിറ്�ക്കസ്
ഉ�ർത്തി
നമ്ൾ
ഒരു
വ�തി�
മൃഗിം
ആന്ണന്ന
റ്തോന്നൽ
അതതിനുണ്ോക്കുക
O മൃഗന്ത്
ദൃഷ്ടതി�തിൽ
നതി�നതിർത്തി
ന്കോണ്സ് സോവധോനിം പതിൻവോങ്ങുക
O വനത്തിൽ റ്പോകുന്ന സമ�ിം സുഗന്
റ്�പനങ്ങളന്ൈ ഉപറ്�ോഗിം പരമോവധതി
ഒെതിവോക്കുക
O പോൻസതിന്റെ കോലുകൾ റ്സോക്തിന്റെയിം
ബൂട്ടതിന്റെയിം ഉള്ളതിൽ ആ�തിരതിക്കണിം
O ചത്തുകതിൈക്കുന്നറ്തോ ന്കോന്നതിട്ടതിരതിക്കു
ന്നറ്തോ ആ� മൃഗങ്ങളന്ൈ അടുത്സ്
റ്പോകുകറ്�ോ അവന്� ന്തോടുകറ്�ോ
ന്ചയ്രുതസ്.
O മൃഗങ്ങന്ള കണ്ോൽ വോൈനങ്ങളന്ൈ

O വനത്തിൽ സിംഘമോ�തി നൈക്കുക.
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റ്ൈോൺ മുെക്കോതതിരതിക്കുക. എഞ്തിൻ
ഓഫസ്
ന്ചയ്ോതതിരതിക്കുക.
എഞ്തിൻ
ഓഫോ�ോൽ മൃഗിം മോറതി�തതിനു റ്േഷിം
മോത്ിം റേോർട്ടസ് ന്ചയ്യുക, വോൈന
ത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങോതതിരതിക്കുക

O റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്ന സമ�ത്സ് ഒരോന്ള
പരതിസരിം വീക്ഷതിക്കുവോൻ ഏർപ്ോ
ൈോക്കുക.
ജീവതികൾ
അടുറ്ത്ക്കസ്
വരുന്നതോ�തി കണ്ോൽ ഉച്ത്തിൽ
േബ്ിം ഉണ്ോക്കുക.

"അേിവില്ലായസ്മ സുരക് ഇല്ലാതാക്കും"

"അശ്രദ് സുരക്യുലട േത്രു"
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പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും CPR ഉം
സുരക്യും പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും
അപകൈ സോധ്യതകൾ ഏന്റയള്ള ഒന്നോണസ് ടവ്യുതതി റ്മഖ�. ടവ്യുത
അപകൈങ്ങൾ ഒെതിവോക്കുന്നതതിനസ് പ്രധോനമോയിം രണ്ടു കോര്യങ്ങളോണസ് ശ്രദ്ധതിറ്ക്കണ്തസ്.

അപകട സാധ്യതകൾ
ലവദയുതി മൂെം:
ടവ്യുതോഘോതിം മൂ�ിം ന്പോള്ളൽ,
വീഴ്ച ന്കോണ്ടുണ്ോകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ, ഹൃ്�
സ്തിംഭനിം, േ്ോസിം നതി�യ്കൽ എന്നതിവ
ഉണ്ോ�ോൽ
ഉൈനൈതി
മരണിം
വന്ര
സിംഭവതിക്കോിം. ടവ്യുതതി മൂ�മുണ്ോകുന്ന
ന്പോള്ളലുകൾ
ഏന്റ
ഗരുതരമോണസ്.
ടവ്യുതോഘോതറ്മറ്സ്
ഉ�രത്തിൽ
നതിന്നുള്ള വീഴ്ച ഗരുതരമോറ്�ക്കോിം.

ലവദയുതി മൂെം അപകടം ഉണ്ടായാൽ
അപകൈത്തിൽന്പ്ട്ട വ്യക്തതി, അപ
കൈത്തിനസ് റ്േഷിം ടവ്യുതതി പ്രവൈതിച്ചു
ന്കോണ്തിരതിക്കുന്ന
ഉപകരണവുമോ�തി
ബ്ന്ന്പ്ട്ടതിരതിക്കുക�ോന്ണങ്തിൽ ഉൈനൈതി
അ�ോന്ള അതതിൽ നതിന്നുിം റ്വർന്പടു
ത്തുകറ്�ോ ടവ്യുത പ്രവോൈിം ഇലെോതോ
ക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്യുക.
അപകൈിം സിംഭവതിച് ആളന്ൈ ജീവൻ
നതി�നതിർത്തുന്നതതിനസ് റ്വണ് അൈതി�ന്തതിര
മോ�
പ്രഥമ
ശുശ്രുഷ
നൽകുകയിം
(പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതതിനുിം, കൃത്തിമ
േ്ോറ്സോഛേ്ോസിം നൽകുന്നതതിനുിം മറ്റുിം
പ്രോറ്�ോഗതികമോ�തി പഠതിച്തിരതിറ്ക്കണ്തോണസ് )
ആവേ്യമോ� ടവ്്യ ശുശ്രുഷ �ഭ്യമോക്കു
കയിം റ്വണിം.

തീപിടുത്ം
പ� കോരണങ്ങളോലുിം ടവ്യുതതി ഉപക
രണങ്ങൾ
(ട്ോൻസസ്റ്ഫോർമർ, സ്തിച്സ്
ഗതി�ർ മുത�ോ�വ) അഗ്നതിബ്ോധയ്കസ് കോര
ണമോറ്�ക്കോിം. അഗ്നതിബ്ോധയണ്ോ�ോൽ
വതി�ന്പ്ട്ട മനുഷ്യജീവനുിം, വസസ്തുവകകളിം
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നഷ്ടന്പ്ൈോിം. അതുന്കോണ്സ്
തീപതിടുത്ിം
ഉണ്ോകോന്ത സൂക്ഷതിക്കുകയിം തീപതിടുത്ിം
ഉണ്ോ�ോൽ എത്യിം ന്പന്ട്ടന്നസ് അതസ്
േമതിപ്തിക്കുകയിം റ്വണിം. ഇതതിനുള്ള സോമോ
ന്യമോ� അറതിവസ് എലെോവരുിം ആർജ്ജതിച്തി
രതിറ്ക്കണ്തോണസ്.

വിവിധതരം അഗ്ിബ്ാധകൾ
കത്തുന്ന
പ്ോർത്ഥത്തിന്റെ
സ്ഭോവമനുസരതിച്സ്
അഗ്നതിബ്ോധകൾ
അഞ്ചുതരമുണ്സ്. ഓറ്രോ തരിം തീയിം
അണയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള
ഉപകരണങ്ങളിം
അഞ്ചു തരമോ�തി വർഗ്ഗീകരതിച്തിരതിക്കുന്നു.

ക്ാസ്സ് -എ
ചോരിം അവറ്േഷതിപ്തിക്കുന്ന തീ, (വതിറകസ്,
ചവർ, റ്പപ്ർ മുത�ോ�വ മൂ�ിം ഉണ്ോ
കുന്നതസ് ) ഇതതിൽന്പ്ടുന്നു. ഇത്രിം തീ
ന്കടുത്തുന്നതതിനസ് ന്വള്ളിം നലെ മോർഗ്ഗമോണസ്.
ശിംഖ�ോ പ്രവർത്നിം നതിർത്തുന്ന രോസ
പൗഡറുകളിം ഇതതിനോ�തി ഉപറ്�ോഗതിക്കോിം.
ന്വള്ളിം ഉ�ർന്ന മർദേത്തിൽ പ്രവൈതിപ്തി
ക്കുന്നതതിനോ�തി
വതിവതിധതരിം
അഗ്നതി
േമനതികളിം ഉണ്സ്. (ഉ്ോ: റ്സോഡോ ആസതിഡസ്
ടൈപ്സ് ).

ക്ാസ്സ്-ബ്ി
എളപ്ിം തീപതിൈതിക്കുന്ന ദ്രോവകങ്ങൾ
(എണ്, ന്പറ്ട്ോൾ) മൂ�മുണ്ോകുന്നതസ്
്ോസ്സ്-ബ്തി വതിഭോഗത്തിൽന്പ്ടുന്നു. ഇത്രിം
തീ ന്കടുത്തുന്നതതിനസ് ന്വള്ളിം സൈോ�
കരമലെ. റ്ഫോിം ടൈപ്സ്, കോർബ്ൺടഡ
ഓടക്ഡസ്, രോസ പൗഡറുകൾ എന്നതിവ
ഇത്രിം തീ േമതിപ്തിക്കുന്നതതിനസ് ഉതകുിം.

ക്ാസ്സ് - സി
L.P.G. റ്പോന്�യള്ള വോതകങ്ങൾ
മൂ�മുണ്ോകുന്ന
തീപതിടുത്മോണസ്
ഈ
വതിഭോഗത്തിൽന്പ്ടുന്നതസ്. കോർബ്ൺടഡ
ഓടക്ഡസ്,
രോസപൗഡറുകൾ
ഇവ
ഇത്രിം തീ േമതിപ്തിക്കുന്നതതിനസ് ഉതകുിം.

ക്ാസ്സ് - ഡി
പ്രറ്ത്യകതരിം റ്�ോൈങ്ങൾ (മഗ്നതിഷ്യിം,
ടൈറ്ോനതി�ിം) കത്തുറ്്ോൾ ഉണ്ോകുന്ന
തീ�ോണസ് ഈ ഗണത്തിൽന്പ്ടുന്നതസ്.
രോസപൗഡറുകളോണസ് ഇത്രിം തീ അണ
യ്ക്കുന്നതതിനസ് ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്നതസ്.

ക്ാസ്സ് - ഇ
ടവ്യുതതി പ്രവൈതിച്ചുന്കോണ്തിരതിക്കുന്ന
ഉപകരണങ്ങളതിൽ
റ്ഷോർട്ടസ്
സർകയൂട്ടസ്
മൂ�റ്മോ ഓവർറ്�ോഡസ് മൂ�റ്മോ ഉണ്ോകുന്ന
തീ ഈ വതിഭോഗത്തിൽന്പ്ടുന്നു. റ്ഫോിം,
കോർബ്ൺ ടഡ ഓടക്ഡസ് എന്നതിവ
ഇത്രിം തീ നതി�തി�ക്കുന്നതതിനസ് ഉപറ്�ോ
ഗതിക്കുന്നു. ന്വള്ളിം ഉപറ്�ോഗതിക്കുന്നതസ്
ഉപകരണിം റ്കടുവരുന്നതതിനുിം, ടവ്യുതോ
പകൈിം
ഉണ്ോകുന്നതതിനുിം
കോരണമോ
റ്�ക്കോിം.

തീപിടുത്ം ഉണ്ടായാൽ എന്തു
ലെയ്ണം
അഗ്നതിബ്ോധയണ്ോ� ഉപകരണത്തിൽ
ക്കൂൈതിയള്ള ടവ്യുതപ്രവോൈിം വതിറ്ഛേ്തിക്കുക.
ന്കട്ടതിൈമോണസ് അഗ്നതിക്കതിര�ോ�ന്തങ്തിൽ
ന്കട്ടതിൈത്തിന്� ടവ്യുതതി ബ്ന്ിം വതിറ്ഛേ
്തിക്കുക.
അഗ്നതിബ്ോധ�തിൽ ആന്രങ്തിലുിം ന്പട്ടതിട്ടു
ന്ണ്ങ്തിൽ റ്വണ് രക്ഷോപ്രവർത്നിം നൈ
ത്തുക.
�ഭ്യമോ� അഗ്നതിേമന ഉപോധതികൾ
കോര്യക്ഷമമോ�തി ഉപറ്�ോഗതിച്സ് തീ ന്കടു
ത്തുവോൻ ശ്രമതിക്കുക.

വതി�ന്പ്ട്ട വസസ്തുവകകൾ അഗ്നതിക്കതിര
�ോകോന്ത സൂക്ഷതിക്കുക.
അഗ്നതി നതി��ണവതിറ്ധ�മോക്കുവോൻ
കെതിയക�തിന്ലെങ്തിൽ
അൈതി�ന്തതിരമോ�തി
അഗ്നതിേമന റ്സനന്� വതിളതിച്ചുവരുത്തുക.

ലവദയുതാഘാതവം
പ്രഥമശുശ്രൂഷയും
കവചതിതമലെോത് വ�റുകൾ ഇൻസു
റ്�ഷനു ക്ഷതിം സിംഭവതിച് റ്കബ്തിളകൾ,
ഉപകരണങ്ങൾ
എന്നതിവ സ്പർേതിക്കു
റ്്ോറ്െോ ഇൈതിമതിന്നൽ ഏൽക്കുറ്്ോറ്െോ
ആണസ് ടവ്യുതോഘോതിം ഉണ്ോകുന്നതസ്.
േരീരത്തിലൂന്ൈ ടവ്യുതതി കൈക്കുന്നതു
ന്കോണ്സ് തീവ്രമോ� പരതിക്കുകൾ ഏൽക്കോ
നതിൈയണ്സ്. റ്ഷോക്കതിനസ് പുറന്മ ന്പോള്ളലുകളിം
ഉണ്ോകോിം. സോധോരണഗതതി�തിൽ തോന്െ
പറയന്ന റ്വോൾട്ടതകളതിൽ ടവ്യുതോ
ഘോതിം ഉണ്ോകോിം.
O ഓഫീസുകളതിലുിം വീടുകളതിലുിം ഉപകരണ
ങ്ങളതിൽനതിന്നസ്, 250 റ്വോൾട്ടസ് വന്ര.
O ഫോകസ്ൈറതികളതിൽനതിന്നസ്
11000 റ്വോൾട്ടസ് വന്ര.

230

മുതൽ

O ടവ്യുത നതി��ങ്ങളതിൽനതിന്നുിം പ്രസ
രണ ട�നുകളതിൽനതിന്നുിം 11, 33, 66,
110, 220, 400ന്ക.വതി. വന്ര.
O മതിന്ന�തിൽനതിന്നസ് റ്വോൾട്ടത നതിശ്�തി
ക്കോൻ വയ് – അപോരിം.
ടവ്യുതപ്രവോൈിം ഒരു ്തിപ് അളവതിൽ
കൂൈതി�ോൽ േരീരത്തിൽ വതിവതിധ റ്്ോഷ
ഫ�ങ്ങൾ ഉണ്ോക്കുന്നു. േ്ോസറ്കോേിം,
മസ്തതിഷസ്കിം, ഹൃ്�ിം എന്നതിവയമോ�തി ബ്ന്
ന്പ്ട്ട േരീരപോത�തിൽ കൂൈതി ടവ്യുതതി
കൈന്നുറ്പോ�ോൽ മരണിം വന്ര സിംഭ
വതിന്ച്ന്നു
വരോിം.
മനുഷ്യേരീരത്തിൽ
ടവ്യുതതി പ്രവോൈിം സൃഷ്ടതിക്കുന്ന സിംറ്വ
്നവുിം അനന്തര ഫ�ങ്ങളിം പട്ടതിക�ോ�തി
തോന്െ റ്ചർക്കുന്നു.
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പട്ടിക

േരീരത്ിലെ ലവദയുതി
പ്രവാഹം
0.5-2 മതിലെതി ആ്തി�ർ
2.0 - 10 മതിലെതി ആ്തി�ർ

10.0 - 20 മതിലെതി ആ്തി�ർ

ആഘാതത്ിലൻേ സ്ഭാവം
പ്രവോൈിം കൈന്നു റ്പോകുന്ന ഭോഗത്സ് ഇക്കതിളതി.
നതിസ്ോരമോ� റ്വ്ന, റ്പേതികളന്ൈ സ്�ിം

പ്രവർത്നത്ോൽ പതിൈതിത്ിം വതിട്ടു റ്പോകോനതിൈയണ്സ്.
റ്പേതികൾ അമതിതമോ�തി ചുരുങ്ങുന്നതുന്കോണ്സ് പതിൈതിത്ിം
സ്�ിം വതിടുവതിക്കോൻ സോധതിക്കുന്നതിലെ.

20.0-100 മതിലെതി ആ്തി�ർ റ്മോൈോ�സ്യിം, മരണത്തിനു സോദ്ധ്യതയണ്സ്.

100 മതിലെതി-10 ആ്തി�ർ

1. ഹൃ്�ത്തിന്ൻറ തോളിം ന്തറ്റുന്നു. ത�റ്ച്ോറതിനു
ക്ഷതിം സിംഭവതിക്കുന്നു. മരണിം നതിശ്�മോയിം
ഉണ്ോകുന്നു.
2. േ്ോസറ്കോേത്തിന്റെ പ്രവർത്നിം നതി�യ്ക്കുന്നു.
മരണിം നതിശ്�മോയിം ഉണ്ോകുന്നു.

10 - 100 ആ്തി�ർ

ന്പോള്ളൽ, രക്തരേോവിം, മരണിം ഉറപ്സ്

O സസ്ത്ീകൾക്കുിം കുട്ടതികൾക്കുിം ഇറ്ത ഫ�ിം ഉണ്ോകോൻ ഇതതിലുിം കുറഞ്ഞ ടവ്യുതതി
പ്രവോൈിം മതതി.
O റ്വോൾറ്ട്ടജതിന്റെ അളവലെ, േരീരത്തിലൂന്ൈ ഒഴുകുന്ന
ഇ�കസ്ട്തികസ് റ്ഷോക്കതിന്റെ തീവ്രത തീരുമോനതിക്കുന്നതസ്.
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കറണ്തിന്റെ

അളവോണസ്

പരിെരണം
ടവ്യുത റ്ഷോറ്ക്കൽക്കുറ്്ോൾ വളന്ര
ന്പന്ട്ടന്നസ് ബുദ്ധതിപൂർവേമുള്ള പ്രവർത്നിം
ആവേ്യമോണസ്.
O ന്മ�തിൻ സ്തിറ്ച്ോ ആ സർകയൂട്ടതിറ്�
ക്കുള്ള സ്തിറ്ച്ോ ഓഫോക്കുക. സ്തിച്സ്
ന്പന്ട്ടന്നസ് കണ്ടുപതിൈതിക്കോൻ കെതിയന്നതി
ന്ലെങ്തിൽ സൗകര്യമുള്ള മറ്റ്ന്തങ്തിലുിം
വതിധത്തിൽ ടവ്യുതതിബ്ന്ിം ഉൈൻ
വതിറ്ഛേ്തിക്കുക.
റ്മൽ പറഞ്ഞ കോര്യിം സോധതിച്തിന്ലെങ്തിൽ
ഉൈൻ റ്വണ്തസ് റ്ഷോറ്ക്കറ് വ്യക്തതിന്�
(victim) ടവ്യുതതി�തിൽ നതിന്നുിം വതിടു
വതിക്കോൻ ശ്രമതിക്കുക�ോണസ്. ഇതതിനു വളന്ര
റ്�ന്റ ശ്രദ്ധ ആവേ്യമോണസ്. ടവ്യുത
റ്രോധ
സ്ഭോവമുള്ള
വസസ്തുക്കറ്ളോ
(ഇൻസുറ്�റ്റുകറ്ളോ), ഉണങ്ങതി� ക്സ്,
മരക്കഷണിം എന്നതിവ�തിറ്�ന്തങ്തിലുറ്മോ
ഉപറ്�ോഗതിച്സ്
ആളതിന്ന
വ�തിച്കറ്ോൻ
ശ്രമതിക്കുക.
ഇത്രിം ഉപകരണങ്ങൾ �ഭ്യമന്ലെ
ങ്തിൽ
ഉണങ്ങതി�
(ഈർപ്ിം
തീന്ര
�തിലെോത്) തുണതിറ്�ോ നയൂസസ് റ്പപ്റ്റോ
റ്ഷോറ്ക്കറ് വ്യക്തതിയന്ൈ േരീരത്തി�തിട്ടസ്
അതതിറ്മേൽ തട്ടതി പതിൈതി വതിടുവതിക്കോിം. ഇങ്ങന്ന
ശ്രമതിക്കുന്നവർ
നനവതിലെോത്
റബ്ർ
ന്ചരതിപ്തിട്ടതിരതിക്കണിം.
അലെോത്പക്ഷിം
തുണതിറ്�ോ റ്പപ്റ്റോ തറ�തി�തിട്ടസ് അതതിറ്മേൽ
നതിന്നുന്കോണ്സ് റ്ഷോറ്ക്കറ് വ്യക്തതിന്�
തട്ടതിമോറ്ണിം. ഭൂസ്ർക്കമതിലെോതതിരതിക്കോനുിം
മറ്റ്ന്തങ്തിലുിം വതിധത്തിൽ ടവ്യുത
സ്ർക്കറ്മോ പ്രവോൈറ്മോ ഉണ്ോകോതതി
രതിക്കോനുിം പ്രറ്ത്യകിം ശ്രദ്ധതിക്കണിം.
O റ്ഷോറ്ക്കറ് വ്യക്തതി േരതി�ോ�തി േ്ോറ്സോ
േ്ോസിം ന്ചയ്യുന്നതിന്ലെങ്തിൽ കൃത്തിമ
േ്ോറ്സോേ്ോസിം നൽകുക. േ്സനിം
സോധോരണ നതി��തി�ോകുന്നതു വന്ര
ഇതു തുൈരണിം.

O റ്ഷോക്കതിനുള്ള
നൽകുക.
O ന്പോള്ളലുന്ണ്ങ്തിൽ
പരതിചരണിം നൽകുക.

പരതിചരണങ്ങൾ
അതതിനുള്ള

O കെതിവതുിം റ്വഗിം ടവ്്യസൈോ�ിം
റ്തടുകറ്�ോ ആശുപത്തി�തിന്�ത്തിക്കു
കറ്�ോ ന്ചയ്യുക. പൂർണ്മോ�തി രക്ഷ
ന്പ്ട്ടുന്വന്നറതിഞ്ഞോലുിം ഒരു റ്ഡോകസ്ൈന്റ
കോണുന്നതോണസ്
അഭതികോമ്യിം.
ടവ്യുതതി
ന്കോണ്ടുണ്ോകുന്ന
പരതിക്കുകൾ ന്ചറുതോന്ണങ്തിലുിം അവ
പ്രറ്ത്യക ശ്രദ്ധറ്�ോന്ൈ ശുശ്രൂഷതിച്സ്
സുഖന്പ്ടുത്ണിം.

അടിയന്തിര പുനരുജ്ീവനം

അൈതി�ന്തതിര സദേർഭങ്ങളതിൽ വോ�തിൽ
നതിന്നുിം ന്തോണ്�തിൽനതിന്നുിം തൈസ്ങ്ങൾ
നീക്കിം ന്ചയ്യുന്നതതിനു റ്പോലുിം ശ്രമതിക്കോന്ത
േ്ോസറ്കോേങ്ങളതിറ്�ക്കസ് ഊതതി വീർപ്തി
റ്ക്കണ്തിവരുിം. വോറ്�ോടു വോ�സ് റ്ചർറ്ത്ോ
മൂക്കതിൽ
വോ�സ്
റ്ചർറ്ത്ോ
ആണസ്
േ്ോസറ്കോേങ്ങളതിറ്�ക്കസ്
ഊതുന്നതസ്.
വളന്ര എളപ്ത്തിൽ ആർക്കുിം ഇതു
ന്ചയ്ോവുന്നതോണസ്. േ്ോസറ്കോേങ്ങളതിൽ
ധോരോളിം വോയ ക�റുന്നതുന്കോണ്സ് രക്ത
ശുദ്ധീകരണത്തിനു മതതി�ോ� ഓക്തിജൻ
ഈ ക്രതി� മൂ�ിം �ഭതിക്കുന്നു. എത്റ്ത്ോളിം
വോയ ഉള്ളതിൽ കൈന്നുന്വന്നതസ് ന്നഞ്സ്
ഉ�രുന്നതു
റ്നോക്കതി
മനസ്തി�ോക്കോിം.
വോ�തിലുിം മുഖത്തുിം വ�തി� പരതിക്കുകൾ
ഏറ്തിട്ടുന്ണ്ങ്തിൽ ഈ രീതതി അവ�ിംബ്തി
ക്കുവോൻ ബുദ്ധതിമുട്ടുണ്സ്.
കഴുത്സ് നതിവർത്തി തോൈതി മുകളതിറ്�
ക്കോക്കതി ന്വച്ചുന്കോണ്ോണസ് േ്ോസറ്കോേ
ങ്ങളതിറ്�ക്കസ് വോയ ഊതതിക്ക�റ്റ്ണ്തസ്.
ന്നഞ്സ് ഉ�രുന്നതു കോണോിം. ഊതുന്നതസ്
നതിർത്തി
ടകന്കോണ്സ്
വ�റതിൽ
അല്ിം അമർത്ോിം. അറ്പ്ോൾ വോയ
പുററ്ത്ക്കസ് റ്പോകുിം. മതിനതിട്ടതിൽ പത്തു
പ്രോവേ്യിം എന്ന നതിരക്കതിൽ ഇപ്രകോരിം
ആവർത്തിക്കുക.
ആ്്യന്ത്
ആറു
പ്രോവേ്യിം
ഇപ്രകോരിം
ഊതുന്നതസ്
കെതിയന്നത്
റ്വഗത്തിൽ
റ്വണിം.
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കഴുത്സ് റ്വണ്ത് നീട്ടതി ന്വച്തിന്ലെങ്തിൽ
ഉച്ോസിം
റ്വണ്
രീതതി�തിൽ
നൈക്കു
ക�തിലെ. അങ്ങന്ന റ്തോന്നുക�ോന്ണങ്തിൽ
ഓറ്രോ
സമ�വുിം
ഊതതിക്കെതിഞ്ഞോൽ
അപകൈത്തിൽ ന്പട്ട ആളന്ൈ വോ�സ് തുറന്നസ്
ഉച്ോസത്തിനസ് സൈോ�തിക്കുക.

ഹൃദയ പുനരുജ്ീവനം

ഹൃ്� പുനരുജ്ജീവനിം നൽകു
ന്നതതിനുമു്സ് ഹൃ്�ിം നതിന്നു റ്പോ�തി എന്നു
പരതിറ്േോധതിച്ചു പൂർണ്മോയിം റ്ബ്ോദ്ധ്യന്പ്
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ൈണിം. പ്രറ്ത്യക പരതിേീ�നിം �ഭതിച്തിട്ടു
ള്ളവർ മോത്റ്മ ഇതു ന്ചയ്ോൻ പോടുള്ളു.
ന്നഞ്തിൽ
തപ്തി
ഉരഃഫ�കത്തിന്ൻറ
കീന്െപ്കുതതി
കന്ണ്ത്തുക.
ശുശ്രൂഷ
കന്റെ ഒരു ടകത്ണ്സ് ആ ഭോഗത്സ്
വച്സ് അതതിനു മുകളതിൽ മറ്റ് ടകത്ണ്ടുിം
വയ്ക്കുക, ഓറ്രോ പ്രോവേ്യവുിം േ്ോസ
റ്കോേത്തിറ്�ക്കസ് ഊതതിക്കെതിഞ്ഞോൽ ആറു
മുതൽ എട്ടു പ്രോവേ്യിം വന്ര ഇവതിന്ൈ
േക്തതി�ോ�തി അമർത്തുക, അമർത്തു
റ്്ോൾ 5 ന്സ.മീ-ൽക്കൂടുതൽ തോെരുതസ്.
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അനുബ്ന്ം – 1
1a) സബ്സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഉണ്ടായിരിറ്കേണ്ട സുരക്ാ ഉപകരണങ്ങൾ
നിം

176

റ്പരസ്

എണ്ിം
മഞ്ഞ നതിറിം – 5
ന്വള്ള നതിറിം - 5
(സദേർേകർക്കസ് അൈക്കിം)

1

റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

2

റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

3

എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

4

എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

2 റ്ജോഡതി

5

ആസതിഡസ് പ്രൂഫസ് ഗ്ൗസുകൾ

1റ്ജോഡതി

6

ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് റ്വഷങ്ങൾ/Blanket

1എണ്ിം

7

ഫ�ർ റതിട്ടോർഡറെസ് ഫ്ോഷസ് സയൂട്ടസ്

1എണ്ിം

8

ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി റ്സഫസ്റ്തി
(ഡബ്തിൾ �ോനതി�ോർഡസ് )

9

േരീരിം പൂർണമോയിം മറയ്ക്കുന്ന ആപ്രൺ

2എണ്ിം

10

കണ്സ് പൂർണമോയിം
കണ്ൈ.

2എണ്ിം

എലെോവർക്കുിം
220kV/400 kV– 4 റ്ജോഡതി
33kV/66kV/110 kV - 3 റ്ജോഡതി

ന്ബ്ൽറ്സ്

സിംരക്ഷതിക്കുന്ന

4 എണ്ിം

110 kV വന്ര - 7 എണ്ിം
(4m നീളിം)

11

എർത്സ് റ്റോഡസ്

12

റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് ്തിപ്പുകൾ (എൽ. റ്തി)

13

ഇൻസുറ്�ഷൻ ന്മഗ്ഗർ

14

ഗ്യോസസ് മോസ്കുകൾ

2 എണ്ിം

15

A ടൈപ്സ് ഏണതി (മൈക്കോവുന്നതസ് )

1 എണ്ിം

16

റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ
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220kV/400 kV– 19 എണ്ിം
(5m നീളിം-6 എണ്ിം,
4m നീളിം-13 എണ്ിം)
2 റ്ജോഡതി
5 kV – 1 എണ്ിം

ആവേ്യോനുസരണിം

17

റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്

ആവേ്യോനുസരണിം

18

ട�ൻ ന്ൈറേർ (എച്സ്.
റ്കോൺൈോകസ്റ്സ് ന്ൈറേർ)

19

ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

5 എണ്ിം

20

ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്

1 എണ്ിം

വതി

റ്നോൺ

1 എണ്ിം

1b)ലെൻ ലമയിൻേനൻസസ് ലസക്നിൽ ഉണ്ടായിരിറ്കേണ്ട സുരക്ാ
ഉപകരണങ്ങൾ
നിം

റ്പരസ്

എണ്ിം
മഞ്ഞ നതിറിം – 10 എണ്ിം
ന്വള്ള നതിറിം - 5 എണ്ിം

1

റ്സഫസ്റ്തി ന്ൈൽന്മറ്സ്

2

റ്സഫസ്റ്തി ഷൂ

3

എച്സ്.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

3 റ്ജോഡതി

4

എൽ.റ്തി. ഗ്ൗസുകൾ

2 റ്ജോഡതി

5

ഫുൾ റ്ബ്ോഡതി റ്സഫസ്റ്തി
(ഡബ്തിൾ �ോനതി�ോർഡസ് )

6

എർത്സ് റ്റോഡസ്

7

റ്ഷോർട്ടതിിംഗസ് ്തിപ്പുകൾ (എൽ. റ്തി)

2 റ്ജോഡതി

8

A ടൈപ്സ് ഏണതി (മൈക്കോവുന്നതസ് )

1 എണ്ിം

9

റ്കോഷൻ റതിബ്ൺ

ആവേ്യോനുസരണിം

10

റ്കോഷൻ റ്ബ്ോർഡസ്

ആവേ്യോനുസരണിം

11

ട�ൻ ന്ൈറേർ (എച്സ്. വതി റ്നോൺ
റ്കോൺൈോകസ്റ്സ് ന്ൈറേർ)

1എണ്ിം

12

ന്റ�തിൻ റ്കോട്ടസ്

5 എണ്ിം

13

ഫറേസ് എ�സ്ഡസ് കതിറ്സ്

1 എണ്ിം

എലെോവർക്കുിം

ന്ബ്ൽറ്സ്

6 എണ്ിം
7 എണ്ിം (4m നീളിം)
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അനുബ്ന്ം – 2
ടൂൾറ്ബ്ാക്സ് രേീഫിംഗസ്
ആവേ്യകത
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ്, ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തിക്കസ് റ്വണ്തോ� രീതതികളിം ചുരുങ്ങതി�
ആവേ്യങ്ങളിം ന്വളതിന്പ്ടുത്തുന്നു. അതുന്കോണ്സ് എലെോ റ്ജോ�തികളിം തുൈങ്ങുന്നതതിനു മുൻപസ്
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിിംഗസ് നൈത്തി�തിരതിക്കണിം.
ടൂൾറ്ബ്ോക്സ് രേീഫതിങ്ങതിൽ ഓറ്രോരുത്രുന്ൈയിം ഉത്രവോ്തിത്ങ്ങളിം കൈമകളിം
വ്യക്തമോക്കതി�തിരതിക്കണിം. പററ്ഞ്ഞൽപ്തിച് കോര്യങ്ങൾ അവന്രന്ക്കോണ്സ് തതിരതിച്ചു പറ�തി
ക്കണിം.
സബ്സ്റ്റേഷനതിൽ നൈക്കുന്ന എലെോ റ്ജോ�തികൾക്കുിം ബ്ോധകിം.

രൂപറ്രഖ
O ന്പർമതിറ്സ് ടു വർക്കസ് എടുത്തസ്.
O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി, അതതിന്റെ സ്ഭോവിം.
O റ്ജോ�തി സ്�ിം.
O ഉപറ്�ോഗതിറ്ക്കണ് ആയധങ്ങൾ.
O ആവേ്യമോ� സോധന സോമഗ്തികൾ.
O ഈ റ്ജോ�തിക്കസ് ബ്ോധകമോ� സുരക്ഷോ നതി�മങ്ങളിം ചട്ടങ്ങളിം

അപകട സാധ്യതയുലട നിയ�ണം.

ടസറ്തിൽ ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തിന്�ക്കുറതിച്സ് വതിവരതിക്കുന്നതതിറ്നോന്ൈോപ്ിം റ്ജോ�തി�തിൽ
മറഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന അപകൈങ്ങന്ളക്കുറതിച്ചുിം പറഞ്ഞതിരതിക്കണിം.
O ന്ചറ്യ്ണ് റ്ജോ�തി�തിൽ ഉള്ള അപകൈ സോധ്യത തതിരതിച്റതിയക.
O ഈ റ്ജോ�തി ഇങ്ങന്ന ന്ച�സ്തോൽ എന്തസ് അപകൈിം സിംഭവതിക്കോിം,
എന്തോകോിം.

അനന്തര ഫ�ിം

O അപകൈ സോധ്യത എങ്ങന്ന കുറയ്കോിം. ഏറ്വുിം ഉ�ർന്ന സുരക്ഷ�തിൽ നതിന്നുിം കുറഞ്ഞ
സുരക്ഷ�തിറ്�ക്കസ് �തിറേസ് ന്ചയ്യുക.
O അപകൈ സോധ്യത ഇലെോതോക്കുക. റ്ജോ�തി�തിൽ അപകൈിം ഉണ്ോക്കോവുന്ന രീതതി
ഒെതിവോക്കുക.
O ബ്്ൽ സിംവതിധോനിം. പകരിം ഏതസ് രീതതി�തിൽ റ്ജോ�തി ന്ചയ്തോൽ അപകൈ സോധ്യത കുറയിം.
O ഒറ്ന്പ്ടുത്തുക. റ്ജോ�തി ന്ചയ്യുന്നവന്ര അപകൈസോൈചര്യത്തിൽ നതിന്നുിം ഗോർഡുകൾ,
ബ്ോരതിറ്ക്കടുകൾ, മുത�ോ�വ ഉപറ്�ോഗതിച്സ് സിംരക്ഷതിക്കുക.
O എൻജതിനതി�റതിിംഗസ്.
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.

അപകൈിം

കുറക്കുന്നതതിനു

O വ്യക്തതി സിംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ
രീതതികൾക്കസ് ഒപ്ിം ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
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ആവേ്യമോ�

സോറ്ങ്തതിക

വതി്്യ

( PPE). അപകൈിം ഒെതിവോക്കുന്നതതിനുള്ള മറ്സ്

അപകട സാധ്യതാ നിയ�ണത്ിലറെ അവറ്ൊകനം
O അപകൈിം കുറയ്ക്കുവോൻ സ്ീകരതിച് രീതതികൾ വീണ്ടുിം അവറ്�ോകനിം
ആവേ്യമുന്ണ്ങ്തിൽ മോറ്റുകറ്�ോ പരതിഷസ്കരതിക്കുകറ്�ോ ന്ചയ്യുക.

ന്ചയ്യുക.

O റ്ജോ�തി സ്�ത്സ് പുതതി� അപകൈ സോധ്യത ഉണ്ോവുകറ്�ോ, കൂൈതി�ോറ്�ോചനകൾ
നൈത്തുറ്്ോൾ പുതതി�വ കന്ണ്ത്തുകറ്�ോ , അലെോന്ത തന്ന്ന പുതതി� അപകൈ
സോധ്യത തതിരതിച്റതി�ന്പ്ടുകറ്�ോ ജീവനക്കോർക്കസ് സിംേ�ിം ഉണ്ോവുകറ്�ോ ന്ചയ്യുറ്്ോൾ
അതുവന്ര എടുത് അപകൈ സോധ്യതോ നതി��ണിം പുനരവറ്�ോകനിം ന്ചയ്ണിം.

“SAFETY
As simple as ABC
Always Be Careful”
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അനുബ്ന്ം – 3
സബ്സ്റ്റേഷനുകളിലും റ്റോേിലും സാധന സാമഗ്ികൾ സുരക്ിതമായി
ലകകാര്യം ലെയ്യുന്നതിനു റ്വണ്ടിയുള്ള ലപാതുനിർറ്ദേേങ്ങൾ
1. സബ്സ്റ്റേഷനുകളതിലുിം റ്റേോറുകളതിലുിം സോധനങ്ങൾ വരുന്നമുറയ്കസ് അടുക്കതി സൂക്ഷതിക്കുക.
2. ഇൻസുറ്�റ്റുകൾ ന്പോട്ടോൻ സോധ്യതയള്ളതതിനോൽ ഇൻറ്ഡോർ റ്റേോറതിൽ
സ്� സൗകര്യിം ഇന്ലെങ്തിൽ പുറത്സ് പ്രറ്ത്യകിം ക്രമീകരതിച് റേോൻഡതിൽ തരിംതതിരതിച്സ്
സുരക്ഷതിതമോ�തി സൂക്ഷതിക്കുക.
3.ന്പോട്ടതിറ്പോകോൻ സോധ്യതയള്ള സോധനങ്ങൾ മുകളതിൽ നതിന്നുിം മറ്സ് സോധനങ്ങളന്ൈ
മുകളതിറ്�യ്സ് വീണസ് റ്കൈോകോതതിരതിക്കോൻ ശ്രദ്ധതിക്കുക .
4. ഭോരമുള്ള സോധനങ്ങൾ ഇറക്കുവോനുിം ക�റ്റുവോനുിം ൈോൻഡതി�തിിംഗസ് ഉപകരണങ്ങളോ�
റ്ട്ോളതി, ൈോൻഡസ് കോർട്ടസ് , റ്ഫോർക്കസ് �തിഫസ്റ്സ്, ന്ക്ര�തിൻ മുത�ോ�വ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
5. എറ്പ്ോഴുിം ആവേ്യമുള്ളവ ആ്്യിം തന്ന്ന എടുക്കോൻ തക്ക വതിധത്തിൽ ക്രമീകരതിക്കുക.
6. പുറന്ത് റ്റേോറതിൽ സൂക്ഷതിക്കുറ്്ോൾ ന്വള്ളവുിം ഈർപ്വുിം ക�റോത് വതിധത്തിലുള്ള
സ്�ിം തന്ന്ന സോധനങ്ങൾ റ്റേോക്കസ് ന്ചയ്ോൻ തതിരന്ഞ്ഞടുക്കണിം
7. ന്വള്ളിം നതിററ്ഞ്ഞോ അലെോന്തറ്�ോ തറനതിരപ്സ് ഇൈതിഞ്ഞസ് തോഴുവോൻ സോധ്യതയള്ള
സ്�ത്സ് സോധനങ്ങൾ സൂക്ഷതിക്കോതതിരതിക്കുക.
8. ഉപകരണങ്ങൾ റ്�ോഡതിങ്ങസ്/അൺറ്�ോഡതിങ്ങസ് ന്ചയ്യുറ്്ോൾ േരതി�ോ� ന്ച�തിൻപുള്ളതി
ഉപറ്�ോഗതിക്കുക. ഉപകരണങ്ങൾ റ്�ോഡസ് ന്ചയ്യുന്ന സതിിംഗകൾ മതതി�ോ� ബ്�മുള്ളതോ
ന്ണന്നസ് ഉറപ്ോക്കുക.
9. ഓ�തിൽ നതിറച് ബ്ോരലുകൾ ചരതിഞ്ഞസ്, ഓ�തി�തിൽ ചവതിട്ടതി ന്തന്നതി വീെോൻ സോദ്ധ്യതയള്ള
തതിനോൽ അവ വളന്ര ശ്രദ്ധറ്�ോന്ൈ സൂക്ഷതിച്ചു വയ്ക്കുക. ഓ�തിലുകൾ നതിറച് ബ്ോരലുകളതിൽ
ന്വള്ളിം ക�റോൻ ഇൈ�ോകോത്വതിധിം സൂക്ഷതിക്കുക.
10. കണ്കസ്റ്ർ മുറതിക്കുന്നതതിനു കട്ടർ/ൈോക്കസ്സോ ഉപറ്�ോഗതിക്കുക.
11. റ്കബ്തിൾ/കണ്കസ്റ്ർ രേമ്മുകളന്ൈ പരന്ന പ്രത�ിം �ിംബ്മോ� അവസ്�തിൽത്ന്ന്ന
റ്�ോറതികളതിൽ റ്�ോഡതിിംഗസ് & അൺറ്�ോഡതിിംഗസ്ന്ചയ്ണിം.
12.കറ്വർഡസ് കണ്കസ്റ്റുകളന്ൈയിം റ്കബ്തിളകളന്ൈയിം ഇരു അഗ്വുിം എൻഡസ്ക്യോപ്സ്
ഉപറ്�ോഗതിച്സ് അൈച്സ് ഈർപ്ിം ക�റോന്തയിം റ്കടുപോടുകൾ ഉണ്ോകോന്തയിം റ്വണിം
സൂക്ഷതിക്കുവോൻ.
13. റ്റേോറതിനുള്ളതിൽ എ�തി, പോ്സ് മുത�ോ�വ വരോനുള്ള സോൈചര്യിം ഒെതിവോക്കുക.
14. നതിശ്തിത കോ��ളവതിൽ റ്റേോറതിലുള്ള സോധനങ്ങൾ മോറ്തി റ്റേോർ റൂിം വൃത്തി�ോക്കതി�
റ്േഷിം സോധനങ്ങൾ വീണ്ടുിം അടുക്കതി സൂക്ഷതിക്കുക
15. സസ്ക്രോപ്സ് അ�ക്ഷ്യമോ�തി ഇൈോന്ത അവ അടുക്കതി സൂക്ഷതിക്കുക.
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അനുബ്ന്ം – 4
ലെയിൻ റ്ബ്ാകേസ്, കയറുകൾ , റേീൽ കയറുകൾ ,ഡി ഷാകേിൾ,
ഐ റ്ബ്ാൾട്ടസ്, ലഹറ്്ാളികസ് ്ാക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയുലട
റ്േഷിപരിറ്ോധന
1. Chain Pulley Block
O Suitable for use in factories, mines, construction sites, Power Houses, Substations
etc. for installation of equipments.
O Loading and unloading goods. Lifting works in open air where no power supply is
available.
O Suitable for mounting on monorail. Can be attached with a trolley to make a
travelling chain block.

Operating Instructions

O Brakes :- Before loading, make a trial run by lifting and lowering the bottom hook
about 10 cm. If a chattering noise is heard while lifting, the pawl is functioning
correct.
O Never overload the chain block. Chain blocks are designed for lifting vertical loads.
To lift the load, pull the hand chain in the clockwise direction. The operator should
stand on the plane of the hand wheel.

Inspection:

1) Load and hand chain
2) Top & bottom hooks
3) Load chain anchor pin
4) Friction discs
5) Ratchet friction plate, pawl, spring
6) Load sheave
7) Gears
Checking load chain

O Periodical inspection and measurement of load chain shall be done
O If chain is stretched – 2% longer than original it is to be replaced
O Caution:- Link should not be welded
Maintenance:-

1. Care after use. Keep the block clean. Do not allow dirt
2. Lubrication
tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)
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For Gears :- Servo grease – C
For bearing:- Servo grease – WB
For load chain: Lubricate with medium viscosity oil for the whole length.

Safety Precautions
O Don’t lift any load exceeding the rated capacity of the chain block. Don’t step in
under the load.
O Don’t pull up too high or too down. Don’t use when the chain is kinking(twisting).
O Don’t get the load dragged of the crossing. In case of the hand chain fails to
move, don’t pull it violently or by increasing force. Stop operation and proceed for
inspection of the chain block.

2. Steel wire ropes:

O Wire rope is composed of Steel wires, strands and core. The wires are drawn to
a predetermined size and laid together to form a strand. The required number of
strands are helically laid around the core. The core may be a metallic strand or
wire rope.
O Wire rope has greater strength and durability under severe working conditions.

Safety factor for hoisting ropes
Length of rope
in feet
500 or less
500 -1000
1000-2000
2000-3000
3000 or more

Safety Factor Max.
(New rope)
8
7
6
5
4

Safe working load of steel wire ropes.

Safety Factor Min.
(Used rope)
6.4
5.8
5
4.3
3.6

Sl.No

Diameter of wire rope

Safe Load in kg (when used straight.)

1
2
3
4
5
6
7
8

8 mm
12 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
36 mm

600
1300
2300
3500
5000
7000
9000
11000
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Safe Practices:O Purchase slings completely from manufacturer after inspection.
O When repairs are required send them to manufacturer.
O Never anneal steel chains.
O Do not use a hammer to force a hook over a chain link.
O Remember that decreasing the angle between the legs of the chain sling and
horizontal increases the load of the legs.
O Use chain attachment (shackles, end links etc.) designed for the chain while lifting
the load.
O See that the load is always properly set in the bowl of the hook.
O Store chains not in use in a suitable rack.
O Do not let them lie on the ground of floor where they can be damaged by lift trucks
or other vehicles.

Inspection and Replacement :-

O Checking has to be done for wear of wires, broken wires, kinking, loose wires,
etc. Rope calipers and micrometers are used to determine changes in the cross
section of the rope at various locations.
O Elongation is an indication of fatigue. The number of broken wires per lay is one of
the principal bases for judging the condition of a rope. One rope lay is the distance
in which one strand makes one complete revolution around the rope. When the
number of broken wires in a foot (1') amounts to 10 % of the total, the wire has to
be discarded. Select the weakest lay of a rope and count the number of broken
wires. Wire ropes shall be inspected at the time of installation and after every
week.

Causes of deterioration

O Corrosion. (Wet and polluted atmosphere, presence of acid, etc.).
O Wear (On outside wires, contact with sheaves and drums).
O Kinks (Twist–improper installation).
O Fatigue (Square type of fracture at the end of the wire rope caused by bending
stresses.).
O Drying out of lubrication caused by heat and operating pressure-(Carding
compound is used for lubrication).
O Overloading and sudden loading.

tk^vän t]mfnkn & tk^vän s{]mkoPnbÀ ({]kcW taJe)

183

3. Fibre Ropes
O Inspect the ropes in every month. Inspection consists of inch by inch checking for
wear, abrasions, powdered fiber between strands, broken or cut fibers etc.
O Damage from over loading may be detected by examining the inside fibers. These
will be broken into short lengths in proportion to the degree of over load.
O To make a good estimate of the strength of fibers, scratch the fibers with
fingernail- fibers of poor strength will readly part.
O This “ Finger Nail Test “ is a quick test for chemical damage.
O Avoid sharp bends over an unyielding surface.
O Do not drag rope since this wears away the outer fiber.
O Thoroughly dry out rope that has become wet
Natural Fibre Ropes: Manila ropes gives the best uniform strength and service.
Synthetic Fibre Ropes: Nylone, polyester and polypropylene are the major types of
synthetic fibre ropes.

4. Eye bolts & D shackles
Safety Tips for Eye Bolts
O Inspect and clean the Eye Bolt thread and the hole thread
O Screw the Eye Bolt fully into the hole
O The holes have a minimum depth of one and a half times the bolt diameter
O Never use Eye Bolts in horizontal position unless it is designed for that
O Do not run slings through Eye Bolts, always use a D Shackle
O Never use a damaged, bent or elongated Eye Bolt
O Do not paint Eye Bolts. The paint could cover up inscriptions and damages
O Do not overload or shock load the Eye Bolt.
O Never fit hooks of cranes or hoists to the Eye Bolts. Use proper shackles and
slings.
O Never use Tommy bars, levers or wrenches to tighten the Eye Bolt into the hole.
Always hand tight the Eye Bolt.

Safety Tips for D Shackles
O Thoroughly inspect the D Shackle for any damages before use.
O Inspect the shackle eye and pin holes for elongation, wear and thread damages.
O Inspect shackle pin for any distortion or bend
O Never replace the shackle pins with bolts or unidentified pins.
O Pack the pin of the shackle with washers on both sides to center the sling
184
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O Do not use screwed pin shackles when loading rolling loads so that the pin can roll
and unscrew, use a cotter pin type D Shackle.
O Always tighten the pin and bolts fully.

5. Hydraulic Jacks
Working

O While pushing the operating handle downward, hydraulic oil is admitted to the
bottom portion of loading piston through non return valve.
O The release valve should be closed while pumping the oil for releasing the jack
open the release valve slowly.

“1. The first important duty of a person is to
ensure complete safety.
2. The Second and the most important duty
of a Person is to ensure complete safety.
3. The third and the foremost important duty
of a Person is to ensure complete safety”
"Be safe and see smiling faces around"
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അനുബ്ന്ം – 5
റ്സഫസ്റ്റി റ്പാളിസി & റ്സഫസ്റ്റി ലപ്രാസീ്ിയർ തയ്ാോകേിയതിൽ മുഖ്യപങ്സ്
വഹിച് ഉറ്ദ്യാഗസ്ർ
Sl
No

Name of official

Designation

1

Sri. R. Suku

Chief Safety
Commissioner

2

Sri. C.P. George

Deputy Chief
Engineer

3

Smt. Sudhadevi D.

Deputy Chief
Engineer

4

Sri. George P. Skaria

Deputy Chief
Engineer

5

Sri. Suresh N.

Executive Engineer

6

Sri. Madhulal J.

Executive Engineer

7

Sri. Harikrishna A.

Executive Engineer

8

Smt. Sheela R. Pillai

Executive Engineer

9

Sri. Binchu John

Executive Engineer

10 Smt. Geetha V.S.

Executive Engineer

11 Smt. Lekha Rani R.

Executive Engineer

12 Sri. Ashok P.N.
13 Sri. Saji Alex
14 Sri. Sudhi.S
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Assistant Executive
Engineer
Assistant Executive
Engineer
Assistant Executive
Engineer
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Office
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
O/o The Chief Engineer,
Generation, Moolamattom
O/o The Chief Engineer,
Transmission South,
Thiruvananthapuram
O/o The Chief Engineer,
Transmission North,
Kozhikkode
Transmission Circle,
Kottarakkara
Transmission Division,
Alappuzha
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
Transmission Circle,
Kannur
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
Transmission Circle,
Kozhikode
Transmission Construction
Sub Division,Thiruvalla
220kV Substation
Sub Division, Edamon
Transmission Sub Division,
Nedumangadu

15 Sri. Prakash P.K.
16 Sri. Sathya kumar E.P.
17 Smt. Renjana Devi K.
18 Smt. Usha T.A.

Assistant Executive
Engineer
Assistant Executive
Engineer
Assistant Executive
Engineer
Assistant Executive
Engineer

19 Sri. Jayasankar D.

Assistant Executive
Engineer

20 Sri. Mohammed Sham B.

Assistant Executive
Engineer

21 Sri. Abdul Shukkur K.
22 Sri. Shibu Alex George

Assistant Executive
Engineer
Assistant Executive
Engineer

23 Smt. Darsana N.

Assistant Engineer

24 Sri. Baiju K.C.

Assistant Engineer

25 Sri. Sreejith V.P.

Assistant Engineer

26 Sri. Amarnadh P.B.

Assistant Engineer

27 Sri. Akhil E.P.

Sub Engineer

28 Sri. Manoj M.M.

System Supervisor

29 Smt. Sherly P.K.

Typist

30 Sri. Vipin Wilfred

Sub Engineer

Line maintanance
Sub Division, Paruthippara
Line maintanance
Sub Division, Nallalam
Transmission Sub Division,
Shornur
Transmission Sub Division,
Kaniyampetta
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
Transmission Construction
Sub Division, Kaniyampetta
Transmission Sub Division,
Nallalam
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
O/o The Chief Safety
Commissioner, VB, Pattom,
Thiruvananthapuram
Line maintanance
Sub Division, Payyannur
Transmission Construction Section Gandhi Road,
Kozhikkode
Electrical Section,
Moolamattom
Electrical Division,
Thodupuzha
O/o The Chief Engineer,
Transmission North,
Kozhikkode
110 kV Substation,
Aruvikkara
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"അെസത സുരക്യുലട േത്രു.
ധൃതി സുരക് ഇല്ലാതാക്കും"

"സുരക്ാ െിന്ത േ്സനം റ്പാലെ..."
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SAFETY WING
KERALA STATE ELECTRICITY BOARD LTD.

BO (FTD) No. 310/2019 (CSC/Safety/2019-20/03)   
      

