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ଓଡଶିା ସରକାର
I congratulate all those involved in preparing this well complied
“Electrical Safety Guide”, which will provide a beacon light for
guiding the path towards safe activity. I wish the entire team a
safe passage in their journey towards all round excellence. The
goal for minimization of Electrical Accidents, saving valuable life
and resources can be accomplished by taking best learning inputs
from this Guide and implementing those in work field in true
spirit. The mission to achieve “ZERO HARM” through the slogan
“Safety for everyone, of everyone and by everyone™ and thereby
the last part i.e. “by everyone” should be more relevant in this
scenario.

Krupasindhu Patra

(Chief Engineer-Cum-Chief Electrical Inspector,
(South Zone) Odisha, Berhampur.

ଏହି ସଂକଳିତ ବବୈଦ୍ୟତକି ସୟରକ୍ଷା ଗାଇଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୟତ କରିବାବର ଜଡତି ସମସ୍ତଙ୍କୟ ମ ୟ
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛ,ି ଯାହା ସୟରକି୍ଷତ କାଯ୍ୁ କଳାପ ଦ୍ଗିବର ଉତ୍ତମ ମାଗ୍ଦ୍ଶିକା ବହବ |
ସମସ୍ତ କାଯ୍ୁକତ୍ାଙ୍କୟ ବସମାନଙ୍କର ବବିଧି ଉତ୍କର୍୍ତା ପାଇ ବସମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାବର ଏକ
ସୟରକି୍ଷତ ପଥ ଆଶା କରୟ ଛି | ଏହି ବବୈଦ୍ୟତକି ସୟରକ୍ଷା ଗାଇଡର ମୟଖ୍ୁ ଲକ୍ଷୁ ବହଉଛି
ଏଥିରୟ ସବବ୍ାତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣକୟ ଗ୍ରହଣ କରି କାଯ୍ୁବକ୍ଷତ୍ରବର କାଯ୍ୁ କାରୀ କରିବା ଏବଂ
ବବୈଦ୍ୟତକି ଦ୍ୟର୍୍ଟଣାକୟ ନୟ ୁନତମ କରି ମୂଲୁବାନ ଜୀବନ ଏବଂ ସମବଳ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା |
ଶୂନୁ କ୍ଷତରି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇ ଆବଶୁକୀୟ ବସଲାଗାନ " ସୟରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇ ,
ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା" | ବଶର୍ ଭାଗ ଅଥ୍ାତ୍ “ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା” ଆଜରି
କାଯ୍ୁପ୍ରଣାଳିବର ଅଧିକ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଅବଟ |

କୃପାସିନ୍ଧୟ ପାତ୍ର
ମୟଖ୍ୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୟଖ୍ୁ ବଦି୍ୟ ୁତ ନରିୀକ୍ଷକ 

ଦ୍କି୍ଷଣାଞ୍ଚଳ ଓଡଶିା, ବ୍ରହ୍ମପୟର  



Message From TPSODL CEO
ଟପିିଏସଓଡଏିଲ ସିଇଓ ଙ୍କ ବାତ୍ା 

I complement the entire team for bringing out a comprehensive
Electrical Safety Guide incorporating established practices and
systems as well as guidelines appropriate to the Odisha discom. It
has been well prepared in the regional language along with the
pictorial presentation for better understanding. This is going to be
helpful to all the employees as well as the society and will make
TPSODL a truly global organization in relation to safety norms and
achieve the target “Mission Zero Harm”.

We are very thankful to Chief Engineer -cum- CEI (South Zone),
Berhampur for the continuous support and guidance in our journey
towards safety excellence.

ପ୍ରତଷିି୍ଠତ ଅଭୁାସ ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଓଡଶିା ଡସିକମ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇ ଉପଯୟକ୍ତ
ନବିଦ୍ଶାବଳୀକୟ ଅନ୍ତଭ୍ୟ କ୍ତ କରି ଏକ ବସୃି୍ତତ ବବୈଦ୍ୟୁତକି ସୟରକ୍ଷା ଗାଇଡ୍ ଆଣିବାବର ମ ୟ
ସମସ୍ତ କମ୍କତ୍ତା୍ଙ୍କୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି | ସମସ୍ତଙ୍କୟ ଭଲ ଭାବବର ବୟଝବିା ପାଇ ଏହା
ଚତି୍ରକଳା ଉପସ୍ଥାପନା ସହତି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାର୍ାବର ଭଲ ଭାବବର ପ୍ରସ୍ତୟତ ବହାଇଅଛି | ଏହା
ସାମୟହକି ଭାବବର କାଯ୍ୁ କରିବା ସହତି ଟପିିଏସଓଡିଏଲ କୟ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବଶି୍ୱସ୍ତରୀୟ
ସଂଗଠନ କରିବା ସହତି ସମସ୍ତ କମ୍ଚାରୀ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇ ବହୟ ଉପକାରୀ ବହବ
ଏବଂ ଏଥିରୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ବହବ | ଏହା ସହତି ଆମର ମୟଖ୍ୁ
ଲକ୍ଷୁ “ମିଶନ୍ ଜବିରା ହାମ୍ ବା ଶୂନୁ କ୍ଷତି ” ହାସଲ କରିବା ଦ୍ଗିବର ମଧ୍ୟ ମିଳିତ
ଭାବବର ଏହା କାଯ୍ୁ କରିବ |

ଆବେ ସମ୍ପୂଣ୍ ଟପିିଏସଓଡିଏଲ ପରିବାର ନରିାପତ୍ତା ଉତ୍କର୍୍ ଯାତ୍ରା ପାଇ ଆମର ନରିନ୍ତର
ସହବଯାଗ ଏବଂ ମାଗ୍ଦ୍ଶ୍ନ ପାଇ ମୟଖ୍ୁ ଇଞି୍ଜନୟିର -କମ୍- ସିଇଇ (ସାଉଥ୍ ବଜାନ୍),
ବ୍ରହ୍ମପୟରକୟ ଅବଶର୍ ଧନୁବାଦ୍ ଜ୍ଞାପନ କରୟ ଅଛୟ |

Arvind Singh
ଅରବନି୍ଦ ସିଂ 



Safety Oath

We solemnly affirm that, we will

rededicate ourselves to the cause

of safety and do our best in

observance of safety precautions,

which will ensure prevention of

accidents in the interest of our

Family, our Organization, our

Community and our Nation.

Jai Surakhsa…

ସୟରକ୍ଷା ଶପଥ

ମ ୟ ସବ୍ଦ୍ା, ସବ୍ତ୍ର, ପ୍ରବତୁକ କାଯ୍ୁବର,

କାଯ୍ୁବକ୍ଷତ୍ରବର, ରାସ୍ତାବର ଅବା ର୍ବର, ନଜି
ସହତି ନଜି ପରିବାରର, ସହକମ୍ୀ,
ଜନସାଧାରଣ, ପଯ୍ୁାବରଣ ତଥା ବଦ୍ଶର
କଲୁାଣ ନମିବନ୍ତ ସଦ୍ା ସୟରକ୍ଷା ଅବଲମବନ
କରିବାକୟ ପ୍ରତଜି୍ଞା ବନଉଛି ।

ଜୟ ସୟରକ୍ଷା…



ସୂଚକାଙ୍କ/ବବିରଣୀ 
୧ ଉବଦଶୁ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷୁ

୨ ଉପକ୍ରମଣିକା

୩ ଏହାକୟ ଧ୍ୟାନବର ରଖ୍ନ୍ତୟ

୪ ର୍ବରାଇ ବଦି୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ସୟରକ୍ଷା ନବିଦ୍ଶାବଳୀ

୫ ବବୈଦ୍ୟୁତକି ସୟରକ୍ଷା ଉପବର ବମୌଳିକ ନବିଦ୍ଶାବଳୀ

୬ ଶକି୍ତ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବବ: ର୍ବର ବଦି୍ୟ ୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର 
କିଛ ିଉପାୟ |

୭ ELCB - ଏକ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 

୮ ଏହା କରିବା ବପିଜ୍ଜନକ ଅବଟ

୯ ବବୈଦ୍ୟତକି ଦ୍ୟର୍୍ଟଣାର ନୟିନ୍ତ୍ରଣର କ୍ରମାନୟକ୍ରମ

୧୦ ବବୈଦ୍ୟୁତକି ବପିଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ଏହାର ପରିଚାଳନା

୧୧ ବଦି୍ୟୁତ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ପାଇ  ନରିାପତ୍ତାର କିଛି କରଣୀୟ କାଯ୍ୁ ଏବଂ 
ଅକରଣୀୟ କାଯ୍ୁ

୧୨ ବବୈଦ୍ୟତକି କଣ୍ଡକଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟବର ସବ୍ନମିନ ଦୂ୍ରତା

୧୩ ସୟରକ୍ଷା ବଜାନ୍ ସୃଷି୍ଟ ଏବଂ କାଯ୍ୁବକ୍ଷତ୍ରବର ସୟରକ୍ଷାର କିଛ ିପଦ୍ବକ୍ଷପ

୧୪ ସାବ୍ଜନୀନ ନରିାପତ୍ତା ସମାନ ଚନି୍ତାର ବରି୍ୟ

୧୫ କାହିଁକି ଏବଂ କ'ଣ ବବିେର୍ଣ କରିବା



ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ 

ଏହି ସଂକି୍ଷପ୍ତ ପ୍ରକରଣ ପସିୁ୍ତକା ସମସ୍ତ ବିଦୁ୍ୁତ ବିଭାଗର କମମକର୍ତ୍ମା ତଥା

ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙୁ୍କ ବବୈଦୁ୍ତିକ ନିରାପର୍ତ୍ା ବିଷୟବର ବୁଝାମଣା ପ୍ରଦ୍ାନ

କରିବା ଏବଂ ବିତରଣ ଓ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ ବକ୍ଷତ୍ରବର ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ବିପଦ୍

ବିଷୟବର ସବେତନତା କରାଇବା ଉବେଶ୍ୁ ବର ପ୍ରକାଶ୍ କରାଯାଇଛି I

❑ ସାମଗି୍ରକ ଭାବବର 'ନିରାପର୍ତ୍ା' କାଯମୁ ର ଉପଯକୁ୍ତ ବଯାଜନା, ନିରାପର୍ତ୍ା

ଉପକରଣର ଉପଯକୁ୍ତ ବୁବହାର, ନିରାପର୍ତ୍ା ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁସରଣ ଏବଂ

ଉର୍ତ୍ମ ବିୋର ଏବଂ ବୁଦି୍ଧମାନ ବୁାୟାମ ଭାବବର ବୁାଖ୍ୁା

କରାଯାଇପାବର |ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣ କବର ବଯ ଅଧକିାଂଶ୍ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା

ପ୍ରତିବରାଧବଯାଗୁ |

❑ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ନିବାରଣ ପାଇ ଁସଂଗଠନର ସମସ୍ତ କମମୋରୀଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ମ ହୃଦ୍ୟ

ସହବଯାଗ ଆବଶ୍ୁକ |ସାଧାରଣତଃ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ମାନସିକ ସତକମ

କମମୋରୀମାବନ ଦୁ୍ର୍ମଟଣାରୁ ଦୂ୍ବରଇ ରୁହନି୍ତ |

❑ କମମୋରୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବବର ନିରାପର୍ତ୍ା ଅଭୁାସକୁ ପାଳନ କରୁନାହ ଁାନି୍ତ

ଏବଂ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ର୍ତ୍ ନିୟମ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନି୍ତ,ବସ

ନିଜ ପାଇ,ଁତାଙ୍କ ସାଥୀ କମମୀ,ତାଙ୍କ ପରିବାର ତଥା ସାବମଜନୀନ ଏବଂ

ନିଗମ ପାଇ ଁସଦ୍ାସବମଦ୍ା ବିପଦ୍ କୁ ଡାକି ଆଣନି୍ତ |

❑ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ବକବଳ ଏହପିରି ର୍ଟିଯାଏ ନାହି;ଁ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ବହଉଛି ଅସରୁକି୍ଷତ

ଅବସ୍ଥାର ଫଳାଫଳ କିମ୍ ୱା ଅସରୁକି୍ଷତ କାଯମୁ କିମ୍ବା ଉଭୟଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ |



ଖ୍ାଦ୍ୁ, ବପାଷାକ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପରି ମନୁଷୁର ବମୌଳିକ ଆବଶ୍ୁକତା ପରୂଣ

କରି ଏକ ସଖୁ୍ୀ ଏବଂ ସଖୁ୍ମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇ ଁ ନିୟମିତ ବିଦୁ୍ୁତ୍

ବୁବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୁକ ବହାଇଗଲାଣି | ଏହି ଆବଶ୍ୁକୀୟ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ

ଶ୍କି୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙୁ୍କ ସହଜବର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇ,ଁ ବିଦୁ୍ୁତ୍

ଉତ୍ପାଦ୍ନ ବକନ୍ଦ୍ରରୁ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇ ଁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ ସମିସନ୍

ଲାଇନ୍ ବୁବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି | ବିଦୁ୍ୁତର ଆବଶ୍ୁକତା ଏବଂ ଏହାର ବୁବହାର

ସହିତ ଜଡିତ ସମ୍ଭାବୁ ବିପଦ୍କୁ ଦୃ୍ଷି୍ଟବର ରଖ୍ି ବଲାକଙ୍କ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁଉତ୍ପାଦ୍ନ,

ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ବହବା ଉେିତ ବସ ସମ୍ବନ୍ଧବର କାଯମୁ

ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛି। ବତବବ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ୋହିଦ୍ା ବୃଦି୍ଧ, ପଯମୁ ାପ୍ତ

ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୀମିତ ପଞିୁ୍ଜ, ବିଦୁ୍ୁତର ଅସରୁକି୍ଷତ ବୁବହାର, ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବଯାଗାଣ,

ବଣ୍ଟନ ବୁବସ୍ଥା ଉପବର ୋପ ଏବଂ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ବଯାଗ ଁୁ ଜୀବନ ହାନି ଦି୍ନକୁ ଦି୍ନ

ବୃଦି୍ଧ ପାଇବାବର ଲାଗିଛି। ଏହପିରି ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ସଂଖ୍ୁା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ

ଓଡିଶ୍ା ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ଳି୍ପ, ଶ୍କି୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଦୁ୍ୁତ୍ ସରୁକ୍ଷା ସପ୍ତାହ

ଆବୟାଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବୁକବଲଟ୍ ମାଧ୍ୟମବର ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ କିଛି

ବମୌଳିକ ନିବେମଶ୍ ବଦ୍ଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜନସବେତନତା ଅଭିଯାନ ୋଲିଛି I

ଉପକ୍ରମଣିକା

ସତକ୍ତା !!
ଯଦ୍ି ଟପିିଏସଓଡଏିଲ ବଦି୍ୟ ୁତ ଲାଇନ ବର କିଛ ିବପିଦ୍ କିମବା ତୁଟ ିବଦ୍ଖ୍ନ୍ତ,ି 

ବତବେ ତୟ ରନ୍ତ ନକିଟତମ ଟପିିଏସଓଡଏିଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ କଲ୍ ବସଣ୍ଟର ବଯାଗାବଯାଗ କରନ୍ତୟ  ,
ଅଥବା ଟପିିଏସଓଡଏିଲ କମ୍ଚାରୀଙ୍କ ସହତି ସଂମ୍ପକ୍ କରନ୍ତୟ |



ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନଦ୍ଦର ରଖନ୍ତୁ

❑ ସାଧାରଣତଃ ବଗାଟିଏ ପଯମୁ ାୟ 230 ବଭାଲ୍ ଟ ଏବଂ ତିନିଟି ପଯମୁ ାୟ 415

ବଭାଲ୍ ଟ ଏବଂ 11000 ବଭାଲ୍ ଟବର ଇବଲକି୍ଟଟ ିକ୍ ଶ୍କ୍ ବର ମତୁୃୁର କାରଣ

ଅବଟ l

❑ ସାଧାରଣତଃ ବଯବତବବବଳ ଜବଣ ବୁକି୍ତ ଙ୍କ ବୁକି୍ତ ଙ୍କ 15 ରୁ 20

ମିଲିଅମ୍ପରୁ ଅଧକି କବରଣ୍ଟ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଆହତ ବୁକି୍ତଙ୍କ ମାଂସବପଶ୍ୀ

ପ୍ରାକୃତିକ ସଂବକାେନ ଅବପକ୍ଷା ଅଧକି େୁକି୍ତ କବର ଏବଂ ଏହା

ମାଂସବପଶ୍ୀର ଗତି ବନ୍ଦ କରିଦି୍ଏ ଏବଂ ଆହତ ବୁକି୍ତ ବସଠାବର ଅଟକି

ରହଥିବିାର ବଦ୍ଖ୍ାଯାଏ | ଯଦି୍ ଶ୍ରୀର ବଦ୍ଇ ପ୍ରବାହିତ କବରଣ୍ଟି ତୀବ୍ରତା

ଆଶ୍ା କରାଯାଉଥବିା 50 ମିଲିୟମ୍ ଠାରୁ ଅଧକି, ବତବବ କବରଣ୍ଟ ଜବଣ

ବୁକି୍ତଙୁ୍କ ହତୁା କରିପାବର |

❑ ଅନୁପଯକୁ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥବିା ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ବସଟଅପ୍ ବର ଭୁଲ୍

ଭାବବର କାଯମୁ କରୁଥବିା ଶ୍ରମିକମାବନ ଫ୍ଲ ାସ୍ ଓଭର ବହତୁ ଆହତ ବହବାର

ସମ୍ଭାବନା ଅଧକି |

❑ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବଯାଗାଣ କମ୍ପାନୀର କମମୋରୀଙ୍କ ବୁତୀତ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବପାଲବର

ମରାମତି କାଯମୁ କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ ଅବଟ।

❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ଏବଂ ଅଗି୍ନକାଣ୍ଡ ର୍ଟଣାର ସଂପକୃ୍ତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ

ଇନ୍ ସବପକ୍ଟଟରଙ୍କ କାଯମୁ ାଳୟକୁ ଜଣାଇବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଏବଂ ଏହି ସେୂନା

ନିବମାେନ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟବର ଜଣାଇବା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ାୟି୍ୱ ଅବଟ।

ଯାଞ୍ଚ ସମୟବର ମିଳୁଥବିା ତ୍ରୁଟିଗଡିୁକୁ ଠିକ୍ ସମୟବର ଠିକ୍ କରି

ଦୁ୍ର୍ମଟଣାକୁ ବରାକିବା ପାଇ ଁଯତ୍ନବାନ ବହବା ଉେିତ୍ |

❑ ଏହା ମଧ୍ୟବର 11000 ବଭାଲ୍ ଟ ବଯାଗ ଁୁ ଇବଲକି୍ଟଟ ିକ୍ ଶ୍କ୍ ବର ମତୁୃୁର ହାର

ବହୁତ ଅଧକି l

ନିୟନ୍ତ୍ରତି ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି ଶ୍କି୍ତ ଉକୃଷ୍ଟ ଦ୍ଦେବା ଦ୍ଦ ାଗାଏ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରତି ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି ଶ୍କି୍ତ

କ୍ଷ୍ତକିାରକ ଦ୍ଦହାଇଥାଏ |

ସତକ୍ତା !!

ଯଦ୍ ିଆପଣ ର୍ବର ବଦି୍ୟ ୁତ ଲାଇନ ବର କିଛ ିବପିଦ୍ କିମବା ତୁଟ ିବଦ୍ଖ୍ନ୍ତ,ି

ମରାମତ ିପାଇ  ସଠିକ୍ ବୁକି୍ତ ଲାଇବସନସପ୍ରାପ୍ତ ବବୈଦ୍ୟୁତକି କମ୍ଚାରୀ ଡାକିବା ଉଚତି୍ |



ଘଦ୍ଦରାଇ ବଦୁି୍ୟତ ଗ୍ରାହକଙ୍କପାଇ ଁେରୁକ୍ଷ୍ା ନଦି୍ଦେେଶ୍ାବଳୀ

❑ ଭାରତୀୟ ମାନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା େିହ୍ନିତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକଉପକରଣର

ବୁବହାର ଏକ ସରୁକ୍ଷା ଆବଶ୍ୁକତା | ର୍ରର ବବୈଦୁ୍ୁତିକଉପକରଣ

ଯଥା। ହଟବଲଲଟ୍, ମିକ୍ସର୍, ବଟାଷ୍ଟର, ଇବଲକି୍ଟଟ ିକ୍ ବକଟଲ୍, ୱାସିଂ ବମସିନ୍

ଇତୁାଦ୍ିର ଗଣୁବର୍ତ୍ା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପବର ବସମାନଙୁ୍କ ସରକାର ଏକ

ଉତ୍ପାଦ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନମ୍ବର ପ୍ରଦ୍ାନ କରନି୍ତ |

❑ ଅସ୍ଥାୟୀ ତାର ସହତି ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଆବଲାକ ଏବଂ ଉପକରଣ ବୁବହାର

କରିବା ସବମଦ୍ା ବିପଜ୍ଜନକ ଅବଟ | ଝୁଲୁଥବିା ଏବଂ ଭୁଲ୍ ସଂବଯାଗ

ବହାଇଥବିା ତାରଗଡିୁକ ବିପଜ୍ଜନକ ଅବଟ |

❑ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ବସଟଅପ୍ ପାଇ ଁ ଆବଶ୍ୁକ ଅନୁଯାୟୀ ସକିଟ

ବବ୍ରକର (ELCB / RCCB) ବୁବହାର କରାଯିବା ଉେିତ ଏବଂ ଏହା

ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଆର୍ାତର ଆଶ୍ଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାବର |

❑ ଇବଲକି୍ଟଟ ିକାଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଗଡିୁକ ନିଶି୍ଚତ ଭାବବର ତିବନାଟି ପିନ୍ ଲ ଲଗ୍

ସବକଟ୍ ଟପ୍ ସହତି ବଯାଗାଇ ଦି୍ଆଯିବା ଆବଶ୍ୁକ ଏବଂ ଲଲଗ୍ ସଠିକ୍

ଭାବବର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ବହବା ଆବଶ୍ୁକ |

❑ ଏହା ନିଶି୍ଚତ କରିବା ଜରୁରୀ ବଯ ବବୈଦୁ୍ୁତିକଲଲଗ,୍ ତାର ଏବଂ ସଂଯକୁ୍ତ

ଉପକରଣଗଡିୁକ ବଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖ୍ବର ବଯପରି ନ ପହବଞ୍ଚ |

❑ ବମୌସମୁୀ ସମୟବର ବଯବତବବବଳ ବକାଠାର ଛାତ ଏବଂ କାନ୍ଥ ଓଦ୍ା ହୁଏ,

ଯଦି୍ଓ ର୍ରର କାନ୍ଥ କିମ୍ବା ବକୌଣସି ବବୈଦୁ୍ୁତିକଉପକରଣ / ଉପକରଣ ,

ବଜ୍ରପାତ / ଲିବକଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସାମାନୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତୁରନ୍ତ ବିଦୁ୍ୁତ୍

ବଯାଗାଣ ବନ୍ଦ କରି ଆବଶ୍ୁକ ମରାମତି କରିବା ଆବଶ୍ୁକ l

❑ ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ଆଥଙି୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଅତି ଜରୁରି ଅବଟ l



ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି େରୁକ୍ଷ୍ା ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ଦମୌଳିକ ନଦି୍ଦେେଶ୍ାବଳୀ

❑ ସମସ୍ତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ତାର, ବକବୁଲକୁ ଉପଯକୁ୍ତ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଉପଯକୁ୍ତ

ଇନସବୁଲସନ ଥାଇ ବୁବହାର କରନ୍ତୁ |

❑ ବବୈଦୁ୍ତିକ ସ୍ବୀେବବାଡମ ଓଭରବଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ|

❑ ସଠିକ୍ କ୍ଷମତା ଫୁୁଜ୍ ତାର ବୁବହାର କରିବା କମି୍ବା ସଠିକ୍ କ୍ଷମତା

MCB ବୁବହାର କରିବା ଓଭରବଲାଡ୍ କିମ୍ବା ସଟମ ସକିଟ ବହତୁ ବିପଦ୍

ସଷିୃ୍ଟ କରିବ ନାହି ଁ|

❑ ଗଣୁବର୍ତ୍ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବବାଡମ ଦ୍ୱାରା ବକବଳ େିହ୍ନିତ କିମ୍ବା ପ୍ରମାଣତି ତାର,

ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣ ପାଇ ଁବୁବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ବୁବହାର କରନ୍ତୁ |

❑ ଲିବକଜ୍ ବିପଦ୍କୁ ବରାକିବା ପାଇ ଁELCB ପ୍ରବୟାଗ କରାଯିବା ଉେିତ୍ |

❑ ମିଟର ରୁମ କିମ୍ବା କଂବଟ୍ରାଲ ପୁାବନଲ ରୁମ ସଫା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର

ରଖ୍ନ୍ତୁ | ଏହାକୁ ଏକ ବଷ୍ଟାର ରୁମ୍ ଭାବବର ବୁବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ|

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବସୁ୍ତ ରଖ୍ନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏବଂ ସଠକି୍ ବଭଣି୍ଟବଲସନ୍

ବଜାୟ ରଖ୍ନ୍ତୁ |

❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକଉପକରଣ କିଣବିା ସମୟବର, 3 ଟି ପିନ୍ ଲ ଲଗ୍ ଉପକରଣ

କିଣନ୍ତୁ ଯାହା ସକି୍ରୟ ଆଥଙି୍ଗ ସହ ସଂବଯାଗ ବହାଇପାରିବ |

❑ ନିରବପକ୍ଷ ସରୁକ୍ଷା ପାଇ ଁ ବଖ୍ାଲା ତାର ବଦ୍ଳବର ଇନସବୁଲବଟଡ୍

ତାର ବୁବହାର କରନ୍ତୁ |

❑ ବଗାଟିଏ ସବକଟବର ଏକାଧକି ଲଲଗ୍ ସନ୍ନିବବଶ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ|

❑ ମରାମତି ବହାଇଥବିା ତାର ଏବଂ ସଂଯକୁ୍ତ ତାରଗଡିୁକ ର ବୁବହାର

କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ, ବକବଳ ଉପଯକୁ୍ତ ଇନସବୁଲସନ ଥାଇ ବକବୁଲ

ବୁବହାର କରନ୍ତୁ |

❑ ସବକଟବର ଏକ ବଖ୍ାଲା ତାର ବାଡି ଭରି୍ତ୍ ନକରି 3 ଟି ପିନ୍ ଲ ଲଗଟପ୍

ବୁବହାର କରନ୍ତୁ |

❑ ସମସ୍ତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଗ୍ରାହକ ତଥା ବିଲଡରମାବନ ଲାଇବସନ୍ ସପ୍ରାପ୍ତ

ବିଦୁ୍ୁତମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ମରାମତି କରାଇବା ଉେିତ୍ |

❑ ବିଲି୍ ଡଂର ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବଯାଗାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପବୂମରୁ, ବିଲି୍ ଡଂବର ଥବିା

ତାରଗଡିୁକ ଗଣୁବର୍ତ୍ା ଓ ମାନଙ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ ବହବା ବହବା ଉେିତ୍ |



❑ ଯଦି୍ ବକୌଣସି ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ର୍ବଟ, ସଂପକୃ୍ତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ

ଇନ୍ ସବପକ୍ଟଟରମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଥବମ ବନାଟିସ୍ ଦି୍ଅ ଏବଂ ବସମାନଙ୍କ

ମାଗମଦ୍ଶ୍ମନ ଅନୁଯାୟୀ କାଯମୁ ାନୁଷ୍ ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର |

❑ ଯଦି୍ ସଟମ ସକିଟ ବଯାଗ ଁୁ ନିଆ ଁଲାଗିଥାଏ, ବତବବ ପ୍ରଥବମ ମଖୁ୍ୁ ସଇୁେ୍

ବନ୍ଦ କର | ଅଗି୍ନ ନିବମାପକ ବୁବହାର କରନ୍ତୁ, ପାଣି ବୁବହାର କରନ୍ତୁ

ନାହି ଁ|

❑ ବପାଷାକ ଶ୍ଖୁ୍ାଇବା ପାଇ ଁବବୈଦୁ୍ୁତିକ କଣ୍ଡକ୍ଟଟର ତାର ବୁବହାର କରନ୍ତୁ

ନାହି ଁ|

❑ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଲାଇନ ତବଳ କିମ୍ବା ନିେିଷ୍ଟ ଦୂ୍ରତା ନିକଟବର ର୍ର କିମ୍ବା କିଛି

ନିମମାଣ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁl



ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି େରୁକ୍ଷ୍ା ଉପଦ୍ଦର ଦ୍ଦମୌଳିକ ନିଦ୍ଦେେଶ୍ାବଳୀ

❑ ବକୌଣସି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙୁ୍କ ଶ୍କିାର ପାଇ ଁବିଦୁ୍ୁତ୍ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା 

ହୁକିଙ୍ଗ କରି ହତୁା କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏହା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ 

❑ ନିଜର୍ରକୁ ବି ଅନଧକିାର ହୁକିଙ୍ଗ କରି ବିଦୁ୍ୁତ ସଂବଯାଗ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ 

ଏହା ଆଇନତଃ ଅପରାଧ 

❑ ପାୱାର୍ ଲାଇନ୍ େଲାଇବା ସମୟବର ହୁାଣ୍ଡ ବ୍ଲାଭସ,୍ ସରୁକ୍ଷା ବଜାତା 

ପରି ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ବୁବହାର କରି ଇନସବୁଲବଟଡ୍ ଉପକରଣ 

ବୁବହାର କରନ୍ତୁ |

❑ ବଯଉମଁାବନ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଲାଇନ ନିକଟବର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ 

ନୂତନ ବକାଠା ନିମମାଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୁମାନ ନିମମାଣବର ପରିବର୍ତ୍ମନ 

ଆଣବିାକୁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାର ଉଚ୍ଚତା ବଢାଇବାକୁ ୋହ ଁୁଛନି୍ତ, ବସମାବନ 

ଏହପିରି ନିମମାଣର ବିସୃ୍ତତ ସେୂନା ସଂପକୃ୍ତ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବଯାଗାଣକାରୀ 

କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବବୈଦୁ୍ୁତିକଇନ୍ ସବପକ୍ଟଟରଙ୍କ କାଯମୁ ାଳୟକୁ ଦି୍ଆଯିବା 

ଆବଶ୍ୁକ ଏହପିରି ନିମମାଣ କାଯମୁ  ଆରମ୍ଭ ବହବା ପବୂମରୁ, କି୍ଳଅରାନ୍ ସ 

ସାଟିଫିବକଟ୍ ପାଇବା ଆବଶ୍ୁକ, ବଯଉଥଁବିର ଦ୍ଶ୍ମାଯାଇଛି ବଯ 

ଭୂସମାନ୍ତର ଏବଂ ଭୂଲମ୍ବ ଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିମମାଣର ଦୂ୍ରତା ବବୈଦୁ୍ତିକ  

ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଠିକ ଅବଟ। ଏପରି ସ୍ଥାନବର କାଯମୁ  କରୁଥବିା 

କମମୋରୀମାବନ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଲାଇନଠାରୁ ସରୁକି୍ଷତ ଦୂ୍ର୍ୱବର କାଯମୁ  

କରୁଛନି୍ତ କି ନାହି ଁନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ବହବା ଆବଶ୍ୁକ |

❑ ବଯ ବକୌଣସି ପରିସି୍ଥତିବର, ଧ୍ୟାନ ବଦ୍ବା ଜରୁରୀ ବଯ ଲମ୍ବା ଧାତୁ ରଡ୍, 

ପାଇପ,୍ ମାପିବା ବାଡି କିମ୍ବା ସମାନ ଉଚ୍ଚ ବସୁ୍ତଗଡିୁକ ଉନ୍ନତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ 

କଣ୍ଡକ୍ଟଟର ସଂସ୍ପଶ୍ମବର ଆସିବ ନାହି ଁ|

❑ ବକୌଣସି ପରିସି୍ଥତିବର ଅତୁଧକି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ାଥମବର ଭରି୍ତ୍ 

ଟ୍ରକ୍, ଟୁାଙ୍କର୍ ଇତୁାଦି୍ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଲାଇନ ତବଳ ପାକିଂ କରାଯିବା ଉେିତ୍ 

ନୁବହ ଁ|

❑ ସମସ୍ତ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଉପବଭାକ୍ତା, ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବଯାଗାଣକାରୀ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଆକ୍ଟଟ 

2003 ଏବଂ ତଦୁ୍ର୍ଦ୍ଧ୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉେିତ୍ |



ଶ୍କି୍ତ କାହିକଁି ଓ କିପରି େଂରକ୍ଷ୍ଣ କରିଦ୍ଦବ: ଘଦ୍ଦର ବଦୁି୍ୟତ୍ େଞ୍ଚୟ
କରିବାର କିଛି ଉପାୟ

ପ୍ରବତୁକ ଶ୍କି୍ତ କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିବବ ବଯଉଥଁବିର ଆମର ଅବନକ ଲାଭ ଓ

କାରଣ ଅଛି ତାହା ଶ୍ଖି୍ବିା ଉେିତ୍ | କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥବମ, ଏହା ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୁକ ବଯ

ଶ୍କି୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମ ଧ୍ୟାନ ବଦ୍ବା ପାଇ ଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୁକ |ଶ୍କି୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ

ବହଉଛି ଶ୍କି୍ତ ଅପେୟକୁ େିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଅପେୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇ ଁ

ପଦ୍ବକ୍ଷପ ବନବା | ଏହାର ଅଥମ ସରଳ ଅଭୁାସ ବଯପରିକି ଆପଣ ଏକ

ବକାଠରୀ ଛାଡିବା ସମୟବର ଆବଲାକ ବନ୍ଦ କରିବା, ଉପକରଣର ଅଯଥା

ବୁବହାର ନକରିବା ଏବଂ ଶ୍କି୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣକୁ ବୁବହାର କରିବା |

ଆପଣ କିଛି କରିବା ପବୂମରୁ, ଆପଣ ବବାଧହୁଏ ଏହା ଜାଣବିାକୁ ୋହ ଁୁଛନି୍ତ କି?

ବିଦୁ୍ୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କାହିକଁି ଜରୁରୀ? ଆବମ କାହିକଁି ଆମର ସମସ୍ତ ଆବଲାକ

ଏବଂ ଉପକରଣକୁ ଅଯଥା ବୁବହାର କରିବା ନାହି ଁ

ଠିକ୍ ଅଛି , ଶ୍କି୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଦୁ୍ଇଟି ମଖୁ୍ୁ କାରଣ ଅଛି:

ଅଥମ ଅବା ଟଙ୍କା ପଇସା: ବଯ ବକୌଣସି ରୂପବର ଶ୍କି୍ତ ପାଇ ଁ ଟଙ୍କା ଖ୍ଚ୍ଚମ ହୁଏ |

ବିଦୁ୍ୁତ୍, ଗୁାସ,୍ ବତଲ କିମ୍ବା ବକାଇଲା ବହଉ | ଏହି ଅଥମର ଏକ ବଡ ଅଂଶ୍

ଅନାବଶ୍ୁକ ଶ୍କି୍ତ ବୁବହାର ଲାଗି ବହାଇଥାଏ | ଆପଣ ଶ୍କି୍ତ ସଂରକ୍ଷଣବର

ଅଭୁସ୍ତ ବହବାକୁ ବେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଅପେୟ ଅଭୁାସରୁ ମକିୁ୍ତ ପାଇବା ପାଇ ଁ

ଆପଣ ବଯବତ ଅଧକି ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବିଲବର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବବ ବସବତ ଅଧକି

ଲାଭବାନ ବହାଇପାରିବବ |

ପରିବବଶ୍ ର ସରୁକ୍ଷା : ଆବମ ଶ୍କି୍ତ ବୁବହାର କରିବାର ଉପାୟ ପରିବବଶ୍

ଉପବର ସିଧାସଳଖ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ | ଆପଣ ବଯବତ କମ ବିଦୁ୍ୁତ ଶ୍କି୍ତ

ବୁବହାର କରିବବ ତାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥବିା କାରଖ୍ାନାରୁ ବିଷାକ୍ତ

ଗୁାସ ମଧ୍ୟ କମ ନିଗମତ ବହବ | ଶ୍କି୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପଥୃବିୀର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ୍କୁ

ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାବର ସାହାଯୁ କରିବ ଏବଂ ଉଦି୍ଭଦ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙୁ୍କ ନଷ୍ଟ

ବହବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ | ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ସସୁ୍ଥ ଏବଂ ସଖୁ୍ୀ ହୁଏ |

ଶ୍କି୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଶ୍ଖି୍ବିା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସହଜ କରିବ ନାହି ଁ |

ବାସ୍ତବବର, ଏଠାବର ଏବଂ ବସଠାବର ବକବଳ ବଛାଟ ପରିବର୍ତ୍ମନ କରି ଏବଂ

ନୂତନ ଅଭୁାସ ସଷିୃ୍ଟ କରି, ଆପଣ ପରିବବଶ୍ ଏବଂ ସି୍ଥରତା ପାଇ ଁ ଏକ ବଡ

ପରିବର୍ତ୍ମନ କରିପାରିବବ ଏବଂ ଏହା ନିଶି୍ଚତ ଭାବବର ଆପଣଙୁ୍କ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ

କରିବ |



❑ ବକାଠରୀ ବର ବକହ ିନଥବିଲ ବହବଲ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖ୍ନ୍ତୁ | ଯଦି୍ ସମ୍ଭବ 

ଦ୍ିନବବବଳ ରୁମକ୍ୁ ସଯୂମୁ ାବଲାକ ଏବଂ ମକୁ୍ତ ବାୟୁର ବବିଶ୍ଷ ବୁବସ୍ଥା 

କରନ୍ତୁ | ଅନାବଶ୍ୁକ ଉପକରଣ ଗଡିୁକ ସଇୁେ୍ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 

ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇବର ଉପକରଣକୁ  ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ

❑ ବକବଳ BEE ର ଷ୍ଟାର୍-ବରବଟଡ୍ ଶ୍କି୍ତ ଦ୍କ୍ଷତା ବଲବଲ୍ ଧାରଣ କରୁଥବିା 

ବରଫି୍ରଜବରଟର, ଏସି ଏବଂ ଅନୁ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରି ଆପଣ 

ଆପଣଙ୍କର ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ କରିପାରିବବ ଏବଂ ଅଧକି ବଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ

ଇବଲକି୍ଟଟଭିଟିର ଉପଲବ୍ଧତା ବଢାଇବାକୁକୁ ଓଡିଶ୍ାକୁ ସାହାଯୁ କରିପାରିବବ

❑ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଏବଂ ଗୁାସ ୍ପାଇ ଁବସୌରଶ୍କି୍ତ ଏକ ନିରାପଦ୍ ବକିଳ୍ପ | ଏହା ଶ୍ସ୍ତା 

(ବାସ୍ତବବର ପ୍ରାୟ ମାଗଣା) ଏବଂ ପରିବବଶ୍ ପ୍ରତି ଦ୍ୟାଳୁ ଅବଟ | ଏହ ି

ଶ୍କି୍ତକୁ ବିକଳ୍ପ ଭାବବର ବୁବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଦୁ୍ୁତ ସଂେୟ 

କରିପାରିବବ 



ELCB - ଏକ ପ୍ରତରିକ୍ଷ୍ା ପ୍ରତବିନ୍ଧକ 

❑ ELCB  ବହଉଛି ଏକ ସକିଟ ବବ୍ରକର ବହଉଛି ଏକ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ସରୁକ୍ଷା

ଉପକରଣ |

❑ ELCB ଉପବଭାକ୍ତାଙୁ୍କ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଆର୍ାତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ | ଏହା ସମ୍ପରି୍ତ୍କୁ

ଅଗି୍ନରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।

❑ ଯଦି୍ଓ ELCB ମଲୂୁ ଟିବକ ଅଧକି, ମାନବ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ମଲୂୁ

ତୁଳନାବର ଅଳ୍ପ ଅବଟ |

❑ ELCB ଗଡିୁକର ଅନ୍ତଭମୂ କ୍ତ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ବଯାଗାଣର ଗଣୁବର୍ତ୍ା ଏବଂ ବିଦୁ୍ୁତ୍

ସରବରାହକୁ ବରାକିବା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାର ଅଥମତିକ ଲାଭ ବି

ବୁଝିବା ସାହାଯୁ କବର | 

ବବୈଦ୍ୟୁତକି ନରିାପତ୍ତା ଅନୟସରଣ କରନ୍ତୟ , ଜୀବନ ହରାଇବା ଠାରୟ ଦୂ୍ବରଇ ରୟ ହନ୍ତୟ |

ଏହା କରିବା ବପିଜ୍ଜନକ ଅବଟ

ଓଦ୍ା ହାତବର ବବୈଦ୍ୟୁତକି
ଉପକରଣକୟ ସ୍ପଶ୍ କରନ୍ତୟ ନାହିଁ | 

ବଦି୍ୟୁତ୍ ବଯାଗାଣ
ବକବୟଲ୍ କୟ ଟାଣନ୍ତୟ ନାହିଁ |

ବବୈଦ୍ୟୁତକି
ତାରବର ବପାର୍ାକ
ଶୟଖ୍ାନ୍ତୟ ନାହିଁ | 



ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ
ସମୟବର, ଏହାକୟ
ଅଧିକ ନ କରିବାକୟ
ସାବଧାନ ରୟ ହନ୍ତୟ |

ପଲଗ୍ ପଏଣ୍ଟଗୟଡକି
ଏପରି ସ୍ଥାନବର
ରଖ୍ନ୍ତୟ ନାହିଁ ଯାହା
ବଛାଟ ପିଲାମାନଙ୍କ
ପାଇ ସହଜବର
ଉପଲବ୍ଧ |

ବଦି୍ୟୁତ୍ ଲାଇନ ତବଳ ଜ୍ୱଳନ୍ତ
ଜନିରି୍ ଗଚ୍ଛତି ରଖ୍ନ୍ତୟ ନାହିଁ, 
ଏହା ବପିଜ୍ଜନକ ଅବଟ |

ସମବସ୍ତ ଗୟଡି
ଉଡାଇବାକୟ ଭଲ
ପାଆନ୍ତ ିକିନ୍ତୟ
ବବୈଦ୍ୟ ୁତକି ତାରରୟ  
ସାବଧାନ ରୟ ହନ୍ତୟ |

କି୍ରବକଟ୍ ବହଉଛ ିବଖ୍ାଲା ପଡଆିବର 
ବଖ୍ଳାଯାଇଥିବା ବଖ୍ଳ | ପାୱାର 
ବପାଲ ନକିଟବର ନୟବହ  | ଏହାଦ୍ୱାରା 
ବବୈଦ୍ୟୁତକି ଦ୍ୟର୍୍ଟଣା ର୍ଟପିାବର |

ବଦି୍ୟୁତ ଲାଇନ ତବଳ ନମି୍ାଣ କରିବା
ବବଆଇନ ଅବଟ। ଏପରି କରିବା ଏକ
ସାଂର୍ାତକି ଦ୍ୟର୍୍ଟଣାର ନମିନ୍ତ୍ରଣ |





ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ତକି ଦୁ୍ଘେଟଣାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କ୍ରମାନୁକ୍ରମ

ବିପଦ୍କୁ ବରାକିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇ,ଁ କାଯମୁ ଗଡିୁକର କରାଯାଉଥବିା

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବିପଦ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ ବହବା ଆବଶ୍ୁକ | କାଯମୁ ଦ୍ୱାରା ସଷିୃ୍ଟ

ବହାଇଥବିା କ୍ଷତି କିମ୍ବା କାଯମୁ କରିବା ସମୟବର ବକବତ ପରିମାଣ କ୍ଷତି

ବହାଇପାବର, ବିପଦ୍ ଉପବର ଆଧାରକରି ବିପଦ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଏହି

କ୍ରମାନୁକ୍ରମ କୁ ସାଧାରଣତଃ " ହବିରରେି ଅଫ କଂବଟ୍ରାଲ " ବବାଲି କୁହାଯାଏ |

ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗଡିୁକର ଅଗ୍ରାଧକିାର କ୍ରମଦ୍ଦହଉଛି:

❑ ବିପଦ୍ର ବିବଲାପ କିମ୍ବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ: ଉପକରଣ କମି୍ବା ଉପକରଣର

ଡିଜାଇନ୍ ବର ଯତ୍ନବାନ ବହବା : ଏକ ଡିଭାଇସବର ବିପଜ୍ଜନକ

ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଶ୍କି୍ତ ପ୍ରବୟାଗ କରିବା ସମୟବର ବିୋର କରାଯିବା

ଉେିତ୍ | ଉଦ୍ାହରଣ ପାଇ ଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ସକିଟରୀ

୧୨୦ଭି. ଏସି ପରିବବର୍ତ୍ମ ୨୪ଭି. ଡିସିବର କାଯମୁ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍

କରାଯାଇପାରିବ |

❑ ଇଞି୍ଜନିୟରିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଉପକରଣର ଡିଜାଇନ୍ ବର,

ସ୍ଥାୟୀ ଗାଡିଂ, ଏନବକ୍ଟଲାଜିଂ, କିମ୍ବା ଅପବରଟରଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୁକ

ଏକ୍ସବପାଜର୍ କୁ ବରାକିବା ପାଇ ଁବିପଜ୍ଜନକ ବଭାଲବଟଜ୍ ଉତ୍ସଗଡିୁକର

ଇନସବୁଲସନ୍ |

❑ ପ୍ରଶ୍ାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଏକ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ନିରାପଦ୍ କାଯମୁ ଅବସ୍ଥାର

କାଯମୁ କାରିତା (ଲକଆଉଟ୍ /ଟାଗଆଉଟ୍), ବଯାଗୁ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ

ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ପ୍ରବବଶ୍, ଏବଂ ଡକୁୁବମବଣ୍ଟଡ୍ ସରୁକି୍ଷତ

କାଯମୁ ବଯାଜନାଗଡିୁକ ବହଉଛି ପ୍ରଶ୍ାସନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ର ଉଦ୍ାହରଣ

❑ ବୁକି୍ତଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ: ପିପିଇ ବା ବୁକି୍ତଗତ ସରୁକ୍ଷା

ଉପକରଣ ସହତି ସରୁକି୍ଷତ ଥବିାବବବଳ ଶ୍କି୍ତଶ୍ାଳୀ ବବୈଦୁ୍ତିକ

ଉପକରଣ ଉପବର କାମ କରିବା ବହଉଛି ଏକ ବଶ୍ଷ ଉପାୟ |

ଏହି େବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଦ୍ଦର ଅନ୍ତର୍େୁ କ୍ତ ଦ୍ଦହବା ଉଚତ୍ି:

▪ ନିେିଷ୍ଟ ବିପଦ୍ ଗଡିୁକ ପାଇ ଁଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ େିହ୍ନଟ କରିବା

▪ ସରୁକି୍ଷତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇ ଁସୀମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା

▪ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗଡିୁକ କାଯମୁ କାରୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ କରିବା

“େମସ୍ତ ଦ୍ଦର୍ାଲଦ୍ଦଟଜ୍ ବପିଜ୍ଜନକ ଦ୍ଦବାଲି ବଦି୍ଦବଚନା କରା ିବ ଆବଶ୍ୟକ ,ଏହା ଗମ୍ଭୀର

ଆଘାତ େଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇ ଁ ଦ୍ଦଥଷ୍ଟ ଦ୍ଦହାଇପାଦ୍ଦର”



ଏହା କଛି ିମିନଟି୍ ବନଇଥାଏ, ସୟରକ୍ଷା ନୟିମ ବଲଖିବାକୟ,
ଏକ ସଭା କରିବାକୟ ଏକ ର୍ଣ୍ଟା,

ଏହାକୟ ଅପବରସନ୍ ବର ରଖିବାକୟ ଏକ ମାସ,

ଏକ ସୟରକ୍ଷା ପୟରସ୍କାର ଜତିବିାର ବର୍୍,

ଏକ ନରିାପଦ୍ କମ୍ୀଙ୍କୟ  ତାଲିମ ବଦ୍ବା ପାଇ  ଏକ ଆଜୀବନ,
ଆଉ ସମସ୍ତ ବନିାଶ କରିବାକୟ ବଗାଟଏି ବସବକଣ୍ଡ ଏକ ଦ୍ୟ ର୍୍ଟଣା ସହତି |

ବବୈଦ୍ୟତକି ନରିାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆମର କାଯ୍ୁ,
ମିଳିତ ଭାବବର ବହବ ଶୂନୁ କ୍ଷତରି ଲକ୍ଷୁ ପୟରଣ l



ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି ବପିଦ୍ ର େଚୂନା ଓ ଏହାର ପରିଚାଳନା

❑ ବିଦୁ୍ୁତ୍ ଆମ ସମାଜର ଏପରି ଏକ ଅବିବେଦ୍ୁ ଅଙ୍ଗ ବହାଇସାରିଛି

ଯାହା ପ୍ରବତୁକଙ୍କ ପାଇ ଁ ପବରାକ୍ଷ ବା ପ୍ରବତୁକ୍ଷ ଭାବବର ନିହାତି

ଜରୁରୀ |ବସହପିରି ବିଦୁ୍ୁତ୍ ମଧ୍ୟ ବଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁ କିମ୍ବା ବିଦୁ୍ୁତବର

କାଯମୁ କରୁଥବିା ବଲାକଙ୍କ ପାଇ ଁଅତୁନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ ବହାଇ ରହଛିି

|

❑ ଖ୍ରାପ କାଯମୁ ଅବସ୍ଥା, ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଖ୍ରାପଅଭୁାସ ବିପଦ୍ବର

ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ ବହାଇପାବର | ବୁକି୍ତବିବଶ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥବିା

ଅସାବଧାନତା, ଅଜାଣତବର କାଯମୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ ବହାଇପାବର |

ବିପଦ୍କୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ଁଏବଂ ଏକ ସରୁକି୍ଷତ କାଯମୁ ପରିବବଶ୍ ପ୍ରଦ୍ାନ

କରିବା ପାଇ ଁଯଥାସମ୍ଭବ ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ସତକମତା ଅବଲମ୍ବନ ଆବଶ୍ୁକ |

❑ ବିପଦ୍ ବିଷୟବର ସବେତନତା ବହଉଛି ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ନିବାରଣର ୋବିକାଠି

| କିଛି ବବୈଦୁ୍ତିକ ବିପଦ୍ର ଉଦ୍ାହରଣ ବହଉଛି ,ପ୍ରଥମତଃ, ବବୈଦୁ୍ୁତିକ

ଉପକରଣ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମବର କିମ୍ବା ନିକଟବର କାମ କରିବା ସମୟବର

ଆବମ ଆର୍ାତ ଏବଂ ଏପରିକି ମତୁୃୁ ସଷିୃ୍ଟ କରୁଥବିା ତିବନାଟି ସାଧାରଣ

ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ବିପଦ୍କୁ େିହ୍ନବିା ଆବଶ୍ୁକ |

• ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି ଆଘାତ ବା ଇଦ୍ଦଲକଟି୍ରକାଲ ଶ୍କ

• ଆକ୍େ-ଫ୍ଲ ାେ ୍େମ୍ପକେ (କଦ୍ଦରଣ୍ଟ) ଏବଂ ଆକ୍େ-ଫ୍ଲ ାେ ୍ (ବକିିରଣ) ରୁ  

ଜଳି ିବା 

• ବାୟୁ ଏବଂ ବାଷ୍ପ କୁ୍ତ ୋମଗ୍ରୀବସି୍ତାରରୁ  ଏବଂ ଆକ୍େ-ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରର୍ାବ ରୁ 

ଚତୁୁଃପାର୍ଶ୍େଦ୍ଦର ଅଗି୍ନ ବୟାପି ିବା

❑ ଅବନକ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ସକିଟ୍ ନିବଜ ସିଧାସଳଖ୍ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ାତ କିମ୍ବା

ବପାଡିବା ବିପଦ୍ ସଷିୃ୍ଟ କବର ନାହି ଁ| ତଥାପି, ଏହି ସକିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅବନକ

ସମ୍ଭାବୁ ର୍ାତକ ସ୍ତରର ଶ୍କି୍ତ ସହତି ବଯାଗାବଯାଗ ବହାଇଥବିାର

ନିକଟବର ବଦ୍ଖ୍ାଯାଏ | ଏପରିକି ଜବଣ ଶ୍ରମିକଙୁ୍କ ଏକ ମାରାତ୍ମକ

ସକିଟବର ପ୍ରତୁାବର୍ତ୍ମନ କାରଣରୁ ସାମାନୁ ଆର୍ାତ କିମ୍ବା ଅନିୋକୃତ

ପ୍ରତିକି୍ରୟା ବର କ୍ଷତ, ହାଡ ଭାଙି୍ଗବା, ଏବଂ ଏପରିକି ଧକ୍କା କିମ୍ବା ପତନରୁ

ମତୁୃୁ ବହାଇପାବର |



❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଆର୍ାତ ବା ଇବଲକଟି୍ରକାଲ ଶ୍କ: ବବୈଦୁ୍ତିକ ଦୁ୍ର୍ମଟଣାବର

ଇବଲକି୍ଟଟ ିକ ଶ୍କ ର୍ଟିବା ପବର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ହଠାତ୍ ଅବସାଦ୍ର ଏକ

ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ | ଏହା ଦୁ୍ବମଳତାର ସାମାନୁ ଅନୁଭବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ

କରି ବହୁତ ଖ୍ରାପସି୍ଥତି ଅବସ୍ଥା ପଯମୁ ନ୍ତ ଭିନ୍ନ ବହାଇପାବର ବଯଉଥଁବିର

ଶ୍ରୀରର ଗରୁୁ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ମ ଶ୍କି୍ତ ଏବତ କ୍ଳାନ୍ତ ବହାଇଯାଏ ବଯ ମତୁୃୁ ର

ଫଳାଫଳ ବହାଇପାବର |

❑ ଆର୍ାତର ଲକ୍ଷଣ : ଫିକା ବେବହରା ଏବଂ ଗଜୁବଓଠ ଭାବବର ପ୍ରତିଫଳିତ

ବହାଇପାବର, ଥଣ୍ଡା ଆର୍ଦ୍ମ େମମ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦୁ୍ବମଳନାଡି, ଅଗଭୀର ଏବଂ

ଅନିୟମିତ ଶ୍ୱାସକି୍ରୟା, ଶ୍ରୀରର ତାପମାତ୍ରା ପତନ ଏବଂ ବାନି୍ତ ପ୍ରାୟତଃ

ବହାଇପାବର |

❑ ତୁରନ୍ତ େିକିତ୍ସା : ବରାଗୀକୁ ମଣୁ୍ଡ ତଳକୁ କରି ପିଠିବର ବଶ୍ାଇ ରଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ

ବଗାଟିଏ ପାଶ୍ୱମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ | ବବକ, ଛାତି ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ବିଷୟବର ବପାଷାକ

ଢିଲା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାୟୁର ମକୁ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ | ବରାଗୀକୁ

ଉତ୍ସାହଜନକ ଶ୍ବ୍ଦ ବୁବହାର କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ସାହ ଏବଂ େିନ୍ତାରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା

ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବରାଗୀଙୁ୍କ ଅନାବଶ୍ୁକ ପେରାଉେରା ରୁ ଦୂ୍ବରଇ

ରୁହନ୍ତୁ |ବରାଗୀଙୁ୍କ ଏକ ବାୟୁ େଳାେଳ ସ୍ଥାନବର ଆଶ୍ରୟ ବନବାକୁ ଦି୍ଅନ୍ତୁ

। ବକୌଣସି ଫ୍ରାକେର ବହାଇଥବିଲ ଅନାବଶ୍ୁକ ବରାଗୀଙୁ୍କ ର୍ଞୁ୍ଛାନ୍ତୁ ନାହି ଁ

ଏବଂ ଆବଶ୍ୁକ ସ୍ଥବଳ ଡାକ୍ତରଙୁ୍କ ବଯାଗାବଯାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବରାଗୀଙୁ୍କ

ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାକୁ ବପ୍ରରଣ କରନ୍ତୁ

❑ ସୀମିତ ପରିମାଣର ବପାଡା ପାଇ,ଁ ଜଳିଯାଇଥବିା ଅଞ୍ଚଳବର ବପାଡା

ମଲମ ଲଗାନ୍ତୁ | ଏକ କିମ୍ବା ଦୁ୍ଇଟି ସ୍ତର ମଲମ ସହିତ ସକୂ୍ଷ୍ମ ବମସ୍ ଗଜ୍ କୁ

ବର୍ାଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ବରାଲର୍ ବୁାବଣ୍ଡଜ୍ ସହିତ ସରୁକି୍ଷତ କରନ୍ତୁ |

ବୁାପକ ବପାଡା ଅଧକି ଗମ୍ଭୀର ବହାଇପାବର | ପ୍ରଭାବିତ ବୁକି୍ତଙ୍କ

ମାନସିକ ଆର୍ାତ ସବମଦ୍ା ବୁାପକ ବପାଡା ସହତି ଉପସି୍ଥତ ଥାଏ |

ପୀଡିତଙୁ୍କ କମ୍ବଳ ସହତି ବର୍ାଡାଇ ରଖ୍ନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ଯଥାଶ୍ୀଘ୍ର

ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ।ଆହତ ବୁକି୍ତଙୁ୍କ ପରିୋଳନା ଏବଂ ପରିବହନ

କରିବାବର ସବମଦ୍ା ଯତ୍ନବାନ ରୁହନ୍ତୁ | ଅନୁପଯକୁ୍ତ କମି୍ବା ବବପରୁଆ ପଦ୍ଧତି

ବାରମ୍ବାର ଆର୍ାତର ଗମ୍ଭୀରତା ବଢାଇଥାଏ |



❑ କର୍ମୀର୍ାନେ ପଡଯିିବା , ଝୁଣି୍ଟବା କିର୍ବା ଧକ୍କା ନେଇ ବାରର୍ବାର ଆହତ ହୁଅନ୍ତ ି|  
ଉପକରଣ, ସାର୍ଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅେୟାେୟ ବସୁ୍ତ ଚାରିପାଖନର କିର୍ବା 
ଅସାବଧାେତାବଶତଃ ରଖାଯାଇଥିବା ବସୁ୍ତ ଉପରୁ ଖସିବା େରିୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛ ି| 
ସତକମତା ପନର ଭଲ ହାଉସ୍ କିପିଂ ସୁେଶିି୍ଚତ କରିବା ଉଚତି |

“ନରିାପତ୍ତା ସତକତ୍ା ପାଳନ କରିବାବର ବଫି୍ଳତା ଏକ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହା
ଏକ ଦ୍ଣ୍ଡନୀୟ କାଯ୍ୁ”



ବଦୁି୍ୟତ କମେଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ନିରାପତ୍ତାର କିଛି କରଣୀୟ କା େୟ ଏବଂ
ଅକରଣୀୟ କା େୟ

କରଣୀୟ କା େୟ :

❑ ଟିପିଏସଓଡିଏଲ ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ କି୍ଟଲୟର୍ (ଏଲ୍ /ସି) ରିକି୍ୱସିସନ୍ 

/ଇସୁୁ /ରିଟନମ ଅଫ୍ ପାଇ ଁଲାଗ ୁବହାଇଥବିା ସମସ୍ତ ବବୈଧାନିକ ନିୟମ 

ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ   ।

❑ ସମସ୍ତ ବବୈଧାନିକ ନିରାପର୍ତ୍ା ନିବେମଶ୍ାବଳୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ l

❑ ବନକ୍ ଟାଇ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ବିନା ଟାଇଟ୍ ବେସ ୍ପିନ୍ଧନ୍ତୁ l

❑ ବ୍ ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ ଫୁୁଜ ୍ବଦ୍ଳାଇବା ସମୟବର ସଠିକ୍ ଆକାର ଏବଂ 

ଫୁୁଜ ୍ତାରର ଗଣୁବର୍ତ୍ା ବୁବହାର କରନ୍ତୁ l

❑ ବଯବତବବବଳ ଏକ ଆକମ କିମ୍ବା ଫ୍ଲ ାସ ୍ହୁଏ ବସବତବବବଳ ଆପଣଙ୍କ 

ମହୁକଁୁ ଦୂ୍ବରଇ ଦି୍ଅନ୍ତୁ l

❑ ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ବଯ ଲାଇନବର କାମ କରିବା ପବୂମରୁ ସ୍ ବୀେଗିଅର ବା 

କଂବଟ୍ରାଲସ୍ବୀେ ସମ୍ପଣୂମଭାବବ ବନ୍ଦ ଏବଂ ତାଲାଦ୍ୱାରା ସରୁକି୍ଷତ  ଅଛି  

କିମ୍ ୱା ଫୁୁଜ ୍କଟ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରତୁାହାର କରାଯାଇଛି l

❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣରୁ ଜ୍ୱଳନଶ୍ୀଳତା ଦୂ୍ବରଇ ରଖ୍ନ୍ତୁ l

❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣ/ଉପକରଣବର କିମ୍ବା ନିକଟବର ନିଆ ଁଲାଗିବଲ 

ତୁରନ୍ତ ବଯାଗାଣ ବିେିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଗି୍ନ ନିବମାପନ ପାଇ ଁଉେିତ 

ପଦ୍ବକ୍ଷପ ନିଅନ୍ତୁ l

❑ ବକୌଣସି ଦୁ୍ର୍ମଟଣା ବକ୍ଷତ୍ରବର ପାୱାର ସଇୁେ୍ ବନ୍ଦକରି ସକିଟ୍ କୁ ବିଛିନ୍ନ 

କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୀଡିତଙୁ୍କ  ମକୁ୍ତ କରନ୍ତୁ

❑ ଲାଇଭ୍ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ସହତି ସଂସ୍ପଶ୍ମବର ଥବିା ବୁକି୍ତଙୁ୍କ 

ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟବର ରବର ମୁାଟ୍ କିମ୍ବା ବକୌଣସି 

ଇନସବୁଲଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉପବର ଠିଆ ବହାଇ ନିଜକୁ ଭୂମିସହ ସଂଲଗ୍ନ 

ବହବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |



❑ ଲାଇଭ୍ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ସହ ସଂସ୍ପଶ୍ମବର ଥବିା ବୁକି୍ତଙୁ୍କ 

ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ବେଷ୍ଟାକରିବା ସମୟବର ତାଙୁ୍କ ପ୍ରଥବମ ଲାଇନରୁ ବିଛିନ୍ନ 

କରନ୍ତୁ  ଏବଂ ଯଦି୍ ପ୍ରଯଜୁୁ ହୁଏ ସିପିଆର, ପ୍ରାଥମିକ େିକିତ୍ସା ପ୍ରଦ୍ାନ 

କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନାକୁ ପଠାନ୍ତୁ ।

❑ ସଂଗଠନ ସହତି ଜଡିତ ବଛାଟ କିମ୍ବା ପ୍ରମଖୁ୍, ସାଂର୍ାତିକ କିମ୍ବା ଅଣ-

ସାଂର୍ାତିକ, ବିଭାଗୀୟ କିମ୍ବା ଅଣ-ବିଭାଗୀୟ, ବଯ ବକୌଣସି ଦୁ୍ର୍ମଟଣାକୁ 

ତୁରନ୍ତ ଭାରପ୍ରାପ୍ତଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ରିବପାଟମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙୁ୍କ 

ଟିପିଏସଓଡିଏଲ ସରୁକ୍ଷା ବସଲ୍ ସବମତ ସମସ୍ତ ଉପଯକୁ୍ତ କର୍ତ୍ମୃ ପକ୍ଷଙ୍କ 

ରିବପାଟମ କରିବାକୁ ପଡିବ |

ଅକରଣୀୟ କା େୟ :

❑ ନିଶ୍ା ବସବନ କରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା ବକୌଣସି ନିଶ୍ା ବସବନ 

କାରୀ ଏବଂ ମଦ୍ୁପ ବୁକି୍ତଙୁ୍କ ବନଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

❑ ଏକ ବ୍ ଲାନ୍ ଫୁୁଜ ୍ବଦ୍ଳାନ୍ତୁ ନାହି ଁବଯଉ ଁପଯମୁ ନ୍ତ ଆପଣ କାରଣବର 

ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ବହାଇଛନି୍ତ  ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଷ୍ଟମବର 

ଅନିୟମିତତାକୁ ସଂବଶ୍ାଧନ କରିଛନି୍ତ l

❑ ସଇୁେ୍ ଅନ୍ ଥବିା ସମୟବର ନମନୀୟ ବକବୁଲ୍ ଟାଣ ିଲ ଲଗ ୍କୁ ବିେିନ୍ନ 

କରନ୍ତୁ ନାହି lଁ

❑ ଖ୍ରାପ ଇନସବୁଲସନ୍ ସହତି ତାର ବୁବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁl

❑ ଆପଣ ସକିଟ୍ ସହତି ପରିେିତ ନବହବଲ ବକୌଣସି ସି୍ୱେ୍

/ଆଇବସାବଲଟର/ବବ୍ରକର୍ ଯାହା ସକିଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କବର ତାକୁ ବନ୍ଦ 

କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବଂ ବକୌଣସି ଉପଯକୁ୍ତ କମମୋରୀ ଙ୍କ ଠାରୁ ବିବରଣୀ 

ନିଅନ୍ତୁ ବଯ ଏହାର ବଖ୍ାଲା ରଖ୍ବିାର କାରଣ ଜାଣଥିାଏ l

❑ ଅତିରିକ୍ତ ସତକମତା ନବନଇ ଶ୍କି୍ତଶ୍ାଳୀ ସକିଟବର କାମ କରନ୍ତୁ ନାହି,ଁ 

ବଯପରିକି ରବର ବ୍ଲାଭସ ୍ଏବଂ ନିୟନବଟଷ୍ଟର, ଡିସ୍ ଚାଜମ ରଡ 

ବୁବହାର କରନ୍ତୁ l

❑ ବକୌଣସି ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣ କିମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟଟର ସହତି ସ୍ପଶ୍ମ କିମ୍ ୱା 

ଟୁାମ୍ପରିଂ କରନ୍ତୁ ନାହି,ଁ ଯଦି୍ ଆପଣ ନିଶି୍ଚତ କରିନାହ ଁାନି୍ତ ବଯ ଏହା 

ସମ୍ପଣୂମ ଭାବବ ନିଷି୍କ୍ରୟ ବହାଇଛି ଏବଂ ସକି୍ରୟ ଆଥଙି୍ଗ ସହ ସଂବଯାଗ 

ବହାଇଛି l



❑ ଅଧକିୃତ ଇଞି୍ଜନିୟର ଇନ୍ ୋଜମଙ୍କ ନିେିଷ୍ଟ ଅଡମର ବିନା ଲାଇଭ୍ 

ସକିଟବର କାମ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ବଯ ସମସ୍ତ ସରୁକ୍ଷା 

ସତକମତା ନିଆଯାଇଛି l

❑ ସକି୍ରୟ ଆଥଙି୍ଗ ସହ ସଂବଯାଜନା ବିେିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ ୱା ବମନ୍ ଏବଂ 

ଉପକରଣବର ସଂସ୍ଥାପିତ ସରୁକ୍ଷା ଗୁାବଜଟ୍ ଗଡିୁକ ପ୍ରଭାବହୀନ କରନ୍ତୁ 

ନାହି ଁବଯପଯମୁ ନ୍ତ ଆପଣ ଉପଯକୁ୍ତ କର୍ତ୍ମୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶି୍ଚତ କିମ୍ ୱା 

ନିବେମଶ୍ତି ନ ହୁଅନି୍ତ l



❑ ବିେଳିତ ଭାବବର କିମ୍ବା ବହୁତ ଜଲଦ୍ି ବର ବକୌଣସି ସି୍ୱେ୍ 

/ଆଇବସାବଲଟର/ବବ୍ରକର୍ ଯାହା ସକିଟ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କବର ତାକୁ ବନ୍ଦ 

କିମ୍ବା ବଖ୍ାଲା କରନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ ୱା ଫୁୁଜ ୍କରନ୍ତୁ ନାହି ଁl

❑ ବଯବତବବବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଓଦ୍ା କିମ୍ ୱା ରକ୍ତସ୍ରାବ କିମ୍ବା ବକୌଣସି କ୍ଷତ 

ଥାଏ ବସବତବବବଳ ବକୌଣସି ଇବଲକି୍ଟଟ ିକ୍ ସକିଟ୍ କମି୍ବା ଲାଇନ କୁ  ସ୍ପଶ୍ମ 

କରନ୍ତୁ ନାହି |ଁ ଖ୍ାଲି ଆଙୁ୍ଗଠିବର ସକିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହି ଁl

❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣବର ଅଗି୍ନ ନିବମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ବୁବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ

ବଯପଯମୁ ନ୍ତ ଏହା ଉପଯକୁ୍ତ ବଶ୍ରଣୀର ନୁବହ ଁଏବଂ ବସହ ିଉବେଶ୍ୁବର 

ଆପଣଙ୍କର ସବିବଶ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନାହି ଁ  |

❑ ନିଆ ଁଲାଗିବଲ ଜୀବନ୍ତ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣଉପବର ପାଣ ିଫିଙି୍ଗବବ 

ନାହି ଁ|

❑ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଆର୍ାତ ପୀଡିତଙ୍କ ଶ୍ରୀରକୁ ସ୍ପଶ୍ମ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ| ତାଙୁ୍କ 

ଶ୍ଖୁ୍ଲିା କାଠ ଖ୍ଣ୍ଡ ବର ବଠଲି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା କରିଦି୍ଅନ୍ତୁ l

❑ ପରିଦ୍ଶ୍ମକ ଏବଂ ଅନଧକିୃତ ବୁକି୍ତମାନଙୁ୍କ ବବୈଦୁ୍ୁତିକ ଉପକରଣକୁ ସ୍ପଶ୍ମ 

କିମ୍ବା ପରିୋଳନା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଇ.ଏେ୍.ଭି ଉପକରଣର ବିପଦ୍ ଅଞ୍ଚଳ 

ମଧ୍ୟବର ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ|

େମସ୍ତ ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି େକିଟକୁ ଲାଇର୍୍ ର୍ାବଦ୍ଦର ବଦି୍ଦବଚନା କରା ିବ ଏବଂ 

ଦ୍ଦକୌଣେି କା େୟ (ରକ୍ଷ୍ଣାଦ୍ଦବକ୍ଷ୍ଣ, ମରାମତ,ି େଦ୍ଦେଇ) କରା ିବ ନାହି ଁଏବଂ 

ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ୟତକି ଉପକରଣ କିମ୍ବା େକିଟର ଦ୍ଦ ଦ୍ଦକୌଣେି ଅଂଶ୍ଦ୍ଦର କା େୟ 

କରା ିବ  ଦ୍ି ଏହିପରି ଅଂଶ୍ ହୁଏ: 

❑ (କ) ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟଟରଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପଣୂମ ବିେିନ୍ନ l

❑ (ଖ୍) ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟଟରଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇ ଁନିଆଯାଇଥବିା ବିେିନ୍ନ 

ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁବହାରିକ ପଦ୍ବକ୍ଷପ | 

❑ (ଗ) ଜୀବନ୍ତ କଣ୍ଡକ୍ଟଟର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ କାଯମୁ ର ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟବର ସକି୍ରୟ 

ଆଥଙି୍ଗ ସହତି ଦ୍କ୍ଷତାର ସହତି ସଂଯକୁ୍ତ | 

❑ (ର୍) ଅନୁମତି ପ୍ରଦ୍ାନ ଦ୍ୱାରା କାଯମୁ  ପାଇ ଁମକୁ୍ତ ବହାଇଛି। 

❑ (ଇ) ବସହ ିଉପକରଣକୁ ଯାଞ୍ଚ ବିଦୁ୍ୁତ ଶ୍କି୍ତର ସମ୍ଭାବନା ପାଇ ଁଯାଞ୍ଚ 

କରାଯାଇଛି  |



ଦ୍ଦବୈଦୁ୍ତକି କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟଦ୍ଦର େବେନିମ୍ ନ ଦୂ୍ରତା

ରାସ୍ତାବର ଓଭରବହଡ୍ ଲାଇନ୍ ସ ପାଇ ଁସବମନିମ୍ ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କି୍ଟଲୟରାନ୍ ସ 

(ଆଇ.ଇ େୟିର୍ ଅେୁଯାୟୀ)

କ୍ରମିକ
ନଂ ବଭାଲବଟଜ୍ ସ୍ତର

ରାସ୍ତା 
ଉପବର ରାସ୍ତା ପାଶ୍ୱ୍ବର

01
େରି୍ନ ଏବଂ ର୍ଧ୍ୟର୍ ନଭାଲନେଜ୍ 
(650V ପଯମୟନ୍ତ)

5.8 

meters
5.5 meters

02 ହାଇ ନଭାଲନେଜ୍ ଲାଇନ୍ 6.1 

meters 
5.8 meters

❖ ବଯଉଠଁାବର ଲାଇନ ଗଡିୁକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି କିମ୍ବା ରାସ୍ତାବର ନିମମାଣ

କରାଯାଏ ବସଠାବର ଉପଯକୁ୍ତ ଗାଡିଂ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବ ଆବଶ୍ୁକ |

ବଯବକୌଣସି ବିଲି୍ ଡଂବର (ଆଇ.ଇ େୟିର୍ ଅେୁଯାୟୀ) ଉପନର କିର୍ବା ସଂଲଗ୍ନ
ଓଭରନହଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସବମେରି୍ନ କିିୟରାେସ :

କ୍ରମିକ ନଂ ବଭାଲବଟଜ୍ ସ୍ତର
ବଲିିଡଂରୟ  
ଭୂସମାନ୍ତର 
କିଲୟରାନସ

ବଲିିଡଂରୟ  ଭୂଲମବ
କିଲୟରାନସ

01
େରି୍ନ ଏବଂ ର୍ଧ୍ୟର୍
ନଭାଲନେଜ୍

1.2 

meters
2.5 meters

02
11 ନକଭି ପଯମୟନ୍ତ ହାଇ 
ନଭାଲନେଜ୍ ଲାଇନ୍

1.2 

meters 
3.7 meters

03

11 ନକଭିରୁ 33 ନକଭି
ଅଧିକ ହାଇ ନଭାଲନେଜ୍ 
ଲାଇନ୍ 

2.0 

meters
3.7 meters



ରାସ୍ତା ପାଶ୍ୱମବର ଅବପକ୍ଷା ଅନୁତ୍ର ଓଭରବହଡ୍ ଲାଇନ୍ ର ଉଚ୍ଚତା

କ୍ରମିକ
ନଂ ବଭାଲବଟଜ୍ ସ୍ତର

ଭୂମିରୟ  ଲାଇନର 
ଉଚ୍ଚତା

01
େରି୍ନ ଏବଂ ର୍ଧ୍ୟର୍ ନଭାଲନେଜ୍ (11kv ପଯମୟନ୍ତ, ଯେି
ଖାଲି କଣ୍ଡକଟର) 4.6 meters

02
େରି୍ନ ଏବଂ ର୍ଧ୍ୟର୍ ନଭାଲନେଜ୍ (11ହଜାର ପଯମୟନ୍ତ,

ଯେ ିଇେସୁନଲନେଡ୍) 4.0 meters 

03
11 ନକଭିରୁ 33 ନକଭି ଅଧିକ ହାଇ ନଭାଲନେଜ୍ 
ଲାଇନ୍ 5.2 meters

ଅନୁ ଏକ ଓଭରବହଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥବିା ଓଭରବହଡ୍ ଲାଇନ୍ ପାଇ ଁ

କି୍ଟଲୟରାନ୍ ସ (ଆଇ.ଇ େୟିର୍ ଅେୁଯାୟୀ) :

କ୍ରମିକ 
ନଂ

ବଭାଲବଟଜ୍
ସ୍ତର

11 – 66 

kV 

110 –

132 kV

220 

kV

440 

kV

01

େରି୍ନ ଏବଂ
ର୍ଧ୍ୟର୍ 
ନଭାଲନେଜ୍

2.44m 3.05m

4.58

m

5.49

m

02 11 – 66 kV 2.44m 3.05m
4.58

m

5.49

m

03 110 – 132 kV 3.05m 3.05m
4.58

m

5.49

m

04 220 kV 4.58m 4.58m
4.58

m

5.49

m

05 440 kV 5.49m 5.49m
5.49

m

5.49

m

❖ ଦି୍ୱତୀୟ ବରଖ୍ା ଉପବର ଅତିକ୍ରମ କରୁଥବିା ସମସ୍ତ ଲାଇନକୁ ସକି୍ରୟ

ଆଥଙି୍ଗ ଏବଂ ଉପଯକୁ୍ତ ଗାଡିଂ ସହିତ ବଯାଗାଇ ଦି୍ଆଯିବା ଉେିତ୍ |

ଏହପିରି କ୍ରସିଂବର ନିମ୍ ନ ବରଖ୍ା ଏବି ବକବୁଲ୍ / ଇନସବୁଲବଟଡ୍

କଣ୍ଡକ୍ଟଟର ସହତି ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବା ଉେିତ୍ |





ବରିି୍ନ୍ନ ଦ୍ଦନଟୱାକେଦ୍ଦର େରୁକ୍ଷ୍ା ଦ୍ଦଜାନ୍ େଷିୃ୍ଟର ଦ୍ଦମୌଳିକତା

Safety Zone Creation & Precautions

ଏକ େରୁକ୍ଷ୍ା ଦ୍ଦକ୍ଷ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା 

ସୁରକ୍ଷା
ବକ୍ଷତ୍ର
କ’ଣ?

• କାଯମୟ ନକ୍ଷତ୍ର ର୍ଧ୍ୟନର ଏକ ବଭିାଗ, ଯାହା େୟସ୍ତ ନହାଇଥିବା 
କାଯମୟ କରିବା ପାଇଁ େରିାପେ ଅନେ l

• ଇନଲକିଟିକାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି/ ନେେୱାକମ ଜୀବନ୍ତ (ଲାଇଭ୍) ଲାଇେରୁ
ବଚି୍ଛନି୍ନ  ନହାଇଥାଏ ଏବଂ ର୍ାେ ିନର େୃଢ ଭାବନର ନପାତା 
ନହାଇଥାଏ, ଯାହା ଉପନର ଜନଣ ର୍ଣିଷ କାର୍ କରିବାକୁ 
େରିାପେ ର୍ନେ କନର |



ପ୍ରମୟଖ୍
ପଏଣ୍ଟ
ଗୟଡକି 

•ଏକ ସୟରକ୍ଷା ସଂସ୍କତୃ ିସୃଷି୍ଟ ପାଇ  |
•ସକାନେ ସୁରକ୍ଷାର ଶପଥ ଓ ପନର ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବନ୍ଧୀୟ 

ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସୂଚୋ / େପି୍ସ |
• କାଯମୟ ନକ୍ଷତ୍ର କୁ ଯିବା ପୂବମରୁ ଲାଇେର୍ୟାେ / 

ନେକିନସିଆେଙୁ୍କ RUKO େୟାଗ୍ / PPE  ପ୍ରୋେ କରାଯିବ |
•ସୟରକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ର ସୃଷି୍ଟ ପାଇ  |
• ନଯଉଁଠାନର ପ୍ରଯୁଜୟ, ନସଠାନର ସବମୋ େନିଦମଶାବେୀ 

Permit to work (PTW) guidelines ର୍ଧ୍ୟନର 
କାଯମୟ କରିବା ଉଚତି |

•ପଯମୟାପ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ PPE ର ବୟବହାର |
•ନକୌଣସି ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ / ର୍ରାର୍ତ ିକାଯମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା 

ପୂବମରୁ ବେୁିୟତ ବଚି୍ଛନି୍ନ  ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍୍ଡ ନେେୱାକମ / ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି
େଶିି୍ଚତ କରିବା |

•PTW ପ୍ରଣାେୀ ଅେୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ସୃଷି୍ଟ କରିବା ଏବଂ
କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ ପୂବମରୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା |

•େପିନୁ୍ତ: ନଯପଯମୟନ୍ତ, ଏହା େଶିି୍ଚତ ନହାଇେ ିନଯ, ନକ୍ଷତ୍ର
ନରକାଯମୟ କରିବା ପାଇଁ ନବୈେୁତୟକ ଭାବନର ସୁରକି୍ଷତ 
ଅନେ; ନସପଜମୟନ୍ତ RUKO େୟାଗ୍ ଓ KARO େୟାଗ୍ 
େଆିଯିବ ୋହିଁ |



ସୟରକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ/ ନମ୍ିାଣ 
ବଯଉ ଠାବର ପ୍ରଯୟଜୁ PTW ନବିଦ୍ଶାବଳୀ ମଧ୍ୟବର କାଯ୍ୁ କରିବା

PTW ଜୀବନ ଚକ୍ର ଏବଂ ସୟରକ୍ଷା ବଜାନ୍ ବା ବକ୍ଷତ୍ରର ସୃଷି୍ଟ

1

•ପାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କବଣ୍ଟରାଲ୍ PSC/SDO/Structure କୁ ସର୍ସ୍ତ 
କାଯମୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବଷିୟନର ସୂଚୋ ନେବା|

2

• PSC ସର୍େବୟନର ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଗୁଡ଼କୁି  ବେୁିୟତ ବଚି୍ଛେି କରିବା|

3

• PSC ସୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ PTW ପ୍ରୋେ କରିବ |

4

• ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପନର କାଯମୟ େବିମାହ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ସର୍ସ୍ତ
ଆବଶୟକୀୟ ସତକମତା ପାେେ କରନୁ୍ତ |

5

• କାଯମୟ ସର୍ାପ୍ତ ନହବା ପନର ଏବଂ ସର୍ସ୍ତ ଆବଶୟକୀୟ ସତକମତା 
ଅବଲର୍ବେ କରିବା ପନର PTW ବାତଲି୍ କରନୁ୍ତ |

6

• PSC ସହତି ସର୍େବୟନର ଯନ୍ତ୍ରପାତକୁି ଶକି୍ତ ପ୍ରୋେ/ଏେରଜାଈଜ଼
କରନୁ୍ତ |

✓ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଅିନ୍ତୟ :
✓ 1) 11kV ଏବଂ ତଦ୍ୟର୍ଦ୍ଧ୍୍ ପାଇ , କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ବୁକି୍ତଙ୍କୟ  ପାୱାର୍ 

ସିଷ୍ଟମ୍ କବଣ୍ଟରାଲ୍ (PSC) ରୟ  PTW ପାଇବାକୟ ପଡବି |
✓ 2) LT ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇ , ପ୍ରାଧିକୃତ ବୁକି୍ତମାନଙ୍କୟ  ଆଉବଟଜ୍ 

ମୁାବନଜବମଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୟ ଜଣାଇବାକୟ ପଡବି |



ସୟରକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ
ପଯ୍ୁାପ୍ତ ଏବଂ ଉପଯୟକ୍ତ PPE ଏବଂ ଉପକରଣ ଇତୁାଦ୍ରି ବୁବହାର |

ଉଚ୍ଚତା ଉପବର କାମ କରିବା 

X
1. ସଠିକ୍ ଭାବବର ସିଡ ିକୟ ବପାଲ୍ ସହତି ଦ୍ଉଡ ିବର ବାନ୍ଧନ୍ତୟ  |
2. ଲାଇନମୁାନ ଉଚ୍ଚତାବର କାମ କରିବା ସମୟ ବର ବହଲପର୍ ସିଡ ିକୟ 

ଦୃ୍ଢଭାବବର ଧରିବା ଉଚତି l
3. ଲାଇନ ମୁାନ ସିଡ ିର ଅଗ୍ର ଭାଗବର ଠିଆ ବହବା ଉଚତି ନୟବହ  l

ସାବଧାନ:
ଏକ ସମୟବର ଏକାଧିକା ବୁକି୍ତ ସିଡ ିଚଢବିା ଉଚତି ନୟବହ  |



ସତକ୍ତା !!
ଠିଆ ବହବା ଏବଂ କାଯ୍ୁ କରିବା ପାଇ  ସିଡରି ଉପର ଦ୍ୟଇଟି ବଭିାଗରୟ  ଦୂ୍ବରଇ ରୟ ହନ୍ତୟ  |

ଉଚ୍ଚତାବର କାମ କରିବା ସମୟବର ସତକ୍ତା ଅବଲମବନ କରାଯିବl

1. ଉଚ୍ଚତାବର କାମ କରିବା ସମୟବର ଢଲିା ବପାର୍ାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୟ  ନାହିଁ 
କିମବା ବୁବହାର କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ |

2. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍୍ ଶରୀର ପାଇ  ଉଦ୍ଷି୍ଠ ସାଜ ସୟରକ୍ଷା ବବଲଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୟ  |
3. ଦ୍ଉଡକିୟ ବଜାରବର ବାନ୍ଧନ୍ତୟ  |
4. ଉଚ୍ଚତାବର କରିବାକୟ ଥିବା କାମ ପାଇ  ସାହାଯୁକାରୀ (ବହଲପର) 

ବନିା କାମ କରନ୍ତୟ  ନାହିଁ |
5. ସିଡ ିକୟ ଧରି ରଖିବାକୟ ଅନୁ / ବହଲପରଙ୍କଠାରୟ  ସାହାଯୁ ନଅିନ୍ତୟ  |
6. ସତକ୍ତାର ସହତି ଉପକରଣ ବୁବହାର କରନ୍ତୟ  |
7. ସୟରକ୍ଷା ବହଲବମଟ ବୁବହାର କରନ୍ତୟ  ଏବଂ ଏହାର ବନ୍ଧା ପଟକିୟ 

ସଠିକ୍ ଭାବବର ବାନ୍ଧନ୍ତୟ  |
8. ବନ୍ଧା ପଟକିୟ ସଠିକ୍ ଭାବବର ବାନ୍ଧବିା ସହତି ସାହାଯୁକାରୀ ସୟରକ୍ଷା

ବହଲବମଟ ବୁବହାର କରିବା ଉଚତି୍ |
9. କାଯ୍ୁ ଆରେ କରିବା ପବୂ୍ରୟ , ଦ୍ୟାକରି ନଶିି୍ଚତ କରନ୍ତୟ  ବଯ ଧାତବ 

ଅଂଶ / ଅଣ-କବରଣ୍ଟ ବହନ କରୟ ଥିବା ଅଂଶବର ବକୌଣସି ଲିବକଜ୍ 
କବରଣ୍୍ଟ ନାହିଁ |

10. ବକବଳ କାଯ୍ୁ / କାଯ୍ୁକଳାପ ଉପବର ଧ୍ୟାନ ରଖ୍ନ୍ତୟ  |
11. ବମାବାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୟ  ଏବଂ ଏହାକୟ ବହଲପରଙ୍କୟ  ଦ୍ଅିନ୍ତୟ  |
12. ଯଦ୍ ିଆପଣ ଲାଇଭ୍ ବକବୟଲ୍ / କଣ୍ଡକଟର କିମବା ବକୌଣସି 

ବବୈଦ୍ୁତୟ କ ଲାଇନ / ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଉପବର କାଯ୍ୁ କରୟ ଛନ୍ତ,ି ବତବବ 
ସୟରକ୍ଷା ହୁାଣ୍ଡ ବଗଲାଭସ୍ ବୁବହାର କରନ୍ତୟ |





Creation of Safety Zone

ବକୌଣସି ରକ୍ଷଣାବବକ୍ଷଣ / ମରାମତି କାଯ୍ୁ ଆରେ କରିବା ପୂବ୍ରୟ ନଶିି୍ଚତ
କରିବା ବଯ ବନଟୱାକ୍ / ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୟ ବଦି୍ୟ ୁତ ବଛିରି୍ଣ୍୍ ଏବଂ ଭୂମିସଲଗ୍ନ
(ଗ୍ରାଉବଣ୍ଡଡ) ବହାଇଛନ୍ତି I.          

ବମୌଳିକ ସୟରକ୍ଷା
ନୟିମ

ଶାରୀରିକ
ବଚି୍ଛନି୍ନତାକୟ 
ନଶିି୍ଚତ କରନ୍ତୟ

|

1

ଭୂମି
ସଲ

ଗ୍ନ
କର

ନ୍ତୟ4

ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 
ଡସିଚାଜ୍ କରନ୍ତୟ

|

2

ଯଦ୍ ିଏହା 
ଭୂମିସଲଗ୍ନ
ବହାଇନାହିଁ
ତାବହବଲ
ଏହା ବଚି୍ଛରି୍ଣ୍୍
ବହାଇ ନାହିଁ |

3



ଆଉବଟଜ ବଯାଜନା ପାଇ କାଯ୍ୁ ବକ୍ଷତ୍ର ର ପୂବ୍ ଯାଞ୍ଚ

• କାଯ୍ୁ ବକ୍ଷତ୍ରର ଶାରୀରିକ ଯାଞ୍ଚ |

• କରାଯିବାକୟ ଥିବା କାଯ୍ୁଗୟଡକିର ଏକ ମୂଲୁାଙ୍କନ କରନ୍ତୟ
ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୟତ କରନ୍ତୟ |

• ପ୍ରଭାବତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୁା ସହତି ବଲାଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ
ଯାହାକି ଅନୁ ବନଟୱାକ୍କୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବହାଇପାରିବ |

• ସୟରକ୍ଷା ଦୃ୍ଷି୍ଟବକାଣରୟ କାଯ୍ୁବକ୍ଷତ୍ରବର ଆସୟଥିବା ଅନୁ HT /
LT ଫି୍ଡରଗୟଡକିର ଉପଲବ୍ଧତାକୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ |

• ଯଦ୍ି ଆବଶୁକ ହୟଏ, ସୟରକ୍ଷା ଉବଦଶୁବର ବସହି ଫି୍ଡର୍
ଗୟଡକିର ଅର୍ଟଣକୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ |

• ବଯଉ ଠାରୟ ଫି୍ଡର୍ ସୟଇଚ୍ ଅଫ୍ ବହବ ବସଠାରୟ ସବବଷ୍ଟସନ୍
ଏବଂ ପୁାବନଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ |

• ନମିନଲିଖିତ ପଏଣ୍ଟଗୟଡକି RMU ବର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା
ଆବଶୁକ ବଯଉ ଠାବର ସୟଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୟ ବହବ:

• 1) ଗୁାସ୍ ର ଚାପ |

• 2) VPIS (ସୂଚକ ଲୁାମ୍ପଗୟଡକିର ସି୍ଥତ)ି

• 3) RMU ର ଆଥଙି୍ଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ବବିଶର୍ତଃ ବସପାବରଟ
ସୟଇଚ୍ ର ଆଥଙି୍ଗ ବସ୍ ବାର୍ |

• 4) ସବବଷ୍ଟସନ୍ / ବଫ୍ନସିଂର ସଠକି୍ ଲକଂି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ |
• କାଯ୍ୁ କରିବା ପାଇ ଆବଶୁକ ସମୟ, ବସ୍ତୟ ଏବଂ ମାନବ
ଶକି୍ତ ଆକଳନ କରନ୍ତୟ |



ଆଉବଟଜ ପାଇବା ପାଇ ଗୟରୟ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍୍ ଯାଞ୍ଚ

• ନଯାଜୋବଦ୍ଧ ଆଉନେଜ େେି, ଅଫିସ ଛାଡବିା ପୂବମରୁ
ନପାଷ୍ଟ ଅେୁଯାୟୀ PPE, ଉପକରଣ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ
ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ |

• ସାଇେନର ପହଞ୍ଚବିା ପନର, RMU ର ଗୟାସ୍ ଚାପ, 
ସୂଚକ ଆନଲାକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆଥଙି୍ଗ ର ସି୍ଥତି ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ
| ଯେି ସୂଚକ ଲାଇଟ୍ କାର୍ କରୁୋହିଁ, line tester 
ଦ୍ୱାରା ଶକି୍ତର ଉପସି୍ଥତି ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ |

• ଉପନରାକ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକି ଅେୁଯାୟୀ ଯେି ସବୁକଛିି ଠକି
ଅଛି ନତନବ ବେୁିୟତ ସଂନଯାଗ ପାଇଁ PSC 
/Structure/SDO ସହତି ନଯାଗାନଯାଗ କରନୁ୍ତ |.

• HT ଫିଡର୍ ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |

• ସୂଚକ ଆନଲାକର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ (VPIS)

• ସୁଇଚ୍ ର ଅଫ୍ ସି୍ଥତି ସୁେଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ, ସୂଚକ
ଆନଲାକର ସି୍ଥତି ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ |

• ଯେି ସୂଚକ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛ,ି ଆଥଙି୍ଗ ସୁଇଚ୍ ଚଲାନୁ୍ତ |

• ସୁଇଚ୍ ନର DNOP େୟାଗ୍ ପ୍ରୋେ କରନୁ୍ତ |

• PSC ରୁ PTW େର୍ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରନୁ୍ତ |

• େଶିି୍ଚନ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ ନଯ ସବନଷ୍ଟସନ୍ ଲକ୍ ଅଛି |

ସୟରକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ
RMU ଚଳାଇବା ପୂବ୍ରୟ , SF6 ଗୁାସ୍ ସ୍ତରର ସି୍ଥତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ

(ସୂଚକ ସବୟଜ ରଙ୍ଗ ବଜାନବର ରହବିା ଉଚତି୍)

ସତକ୍ତା: 
ଯଦ୍ ିଲାଲ୍ ବଜାନ୍ ନର 
ଗୁାସ୍ ସୂଚକ ଅଛି
ବତବବ ଏହାକୟ ଚଲାନ୍ତୟ
ନାହିଁ |



HT / LT ବବ୍ରକର୍ ସୟଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପବର, ଏଥିବର DNOP ଟୁାଗ୍ ରଖ୍ନ୍ତୟ

ସତକ୍ତା: ଯେ ିଆପଣ DNOP େୟାଗ୍ ରଖନ୍ତ ିୋହାନ୍ତ ିତାର ଅଥମ ଆପଣ 
ବପିେନର ଅଛନ୍ତ ି|
ଏକ ବତିରଣ ଟ୍ରାନସଫ୍ମ୍ରବର(DT)କାମ କରିବା ପାଇ ସୟରକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ର



ଏକ ବତିରଣ ଟ୍ରାନସଫ୍ମ୍ରବର(DT)କାମ କରିବା ପାଇ ସୟରକ୍ଷା ବକ୍ଷତ୍ର

ପ୍ରମୟଖ୍ ପଏଣ୍ଟଗୟଡକି

• ସାଇେନର PSC ରୁ PTW ପ୍ରାପ୍ତ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ସଂଖୟା 
ଉନେଖ କରନୁ୍ତ |

• ସାଇେନର ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ସୃଷି୍ଟ ବଷିୟନର ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚୋ |
• PPE ର ବୟବହାର କରନୁ୍ତ ଏବଂ ପଯମୟାପ୍ତ ପରିର୍ାଣ ସୁରକ୍ଷା ନଚେ 

ରଖନୁ୍ତ |
• LT / HT ନେକର୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରନୁ୍ତ |
• ସୁଇଚ୍ ଉପନର DNOP େୟାଗ୍ ରଖନୁ୍ତ |
• ଯାଞ୍ଚ ପୂବମରୁ ନେଓେ ନେନଷ୍ଟାର ର ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ |
• ନେଓେ ନେନଷ୍ଟାର ସାହାଯୟ ନର DT HT-LT ପାର୍ଶ୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ 

|
• ବେିୟର୍ାେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଥମ ର ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ |
• DT ର HT-LT ପାର୍ଶ୍ମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଥମ ସହତି ସଂନଯାଗ କରି ଡସିଚାଜମ 

ରଡ ଦ୍ୱାରା ଡସିଚାଜମ କରନୁ୍ତ |
• DT ର ସେମ ଏବଂ ଆଥମ HT ଏବଂ LT ପାର୍ଶ୍ମ  କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ |
• ଡବଲ୍ ଲୟାମ୍ପ ପରୀକ୍ଷଣକାରୀ ସହତି LT ଯାଉଥିବା ଫିଡର ଗୁଡକୁି 

ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଡସିଚାଜମ ରଡ୍ ସହତି ଫିଡରକୁ ଡସିଚାଜମ କରନୁ୍ତ |
• Common Neutral କୁ ନଖାଲା ଏବଂ ଭୂରି୍ସଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ |
• LT outgoing feeder ଗୁଡକୁି ସେଙ୍ି୍ଗ ନଚନ୍ / crocodile

ଆଥଙି୍ଗ କ୍କିାମ୍ପ  ଦ୍ୱାରା ସେମ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଭୂରି୍ସଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ |
• ସୁରକ୍ଷା cone ଏବଂ ସତକମତା ନେପ୍ ସହତି କାଯମୟ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବାଡ 

ବୁଲାନୁ୍ତ |
• ଯେ ିଅେୟ ଏନଜେିସ ଦ୍ୱାରା କାଯମୟ ଚାଲିଛି ନତନବ PTW ସ୍ଥାୋନ୍ତରିତ 

କରନୁ୍ତ |
• ନେକିନସିଆନ୍ / ଲାଇେ ର୍ଯାେଙୁ୍କ KARO େୟାଗ୍ ପ୍ରୋେ କରନୁ୍ତ |



କାଯ୍ୁ ସମାପ୍ତ ବହବା ପଯ୍ୁନ୍ତ ଟୁାଗ୍ ଅପସାରଣକରନ୍ତୟ ନାହିଁ



11 / 33 ବକଭି ଫି୍ଡରବର ସୟରକ୍ଷା ବଜାନ୍ ସୃଷି୍ଟ

ପ୍ରମୟଖ୍ ପଏଣ୍ଟଗୟଡକି

• PSC ରୁ PTW ପ୍ରାପ୍ତ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଏହାର େର୍ବର ଉନେଖ କରନୁ୍ତ |
• ସାଇେନର ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ସୃଷି୍ଟ ବଷିୟନର ସୁରକ୍ଷା ସଂକି୍ଷପ୍ତ ସୂଚୋ 

େଅିନୁ୍ତ|
• କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପାଇଁ PPE ର ଯନଥଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ଶଙୃ୍ଖୋ ବୟବହାର କରନୁ୍ତ |
• ଫିଡର୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ଆଥମ କରନୁ୍ତ (ଫିଡରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ମ 

ଆବଶୟକ ଅେୁଯାୟୀ ଆଥମ ନହବା େରକାର) |
• ସୁଇଚ୍ ଉପନର DNOP େୟାଗ୍ ରଖନୁ୍ତ (ଆବଶୟକ ଅେୁଯାୟୀ ଉଭୟ 

ପାର୍ଶ୍ମନର)
• ବୟବହାର ପୂବମରୁ େନି୍ ପରୀକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ |
• େନି୍ ପରୀକ୍ଷକ ସହତି ନରଖା ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ |
• ବେିୟର୍ାେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଥମ ପରୀକ୍ଷା କରନୁ୍ତ |
• ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଥମ ସହତି ସଂନଯାଗ କରି ଡସିଚାଜମ ରଡ ସହତି ଲାଇେକୁ 

ଡସିଚାଜମ କରନୁ୍ତ |
• ଉଭୟ ଏଣ୍୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇନ୍ / ବଭିାଗକୁ ଶେଂି ନଚନ୍ ସହତି ନଛାେ 

କରାଯିବା ଏବଂ ପଥୃିବୀ ସହତି ସଂଯୁକ୍ତ ନହବା େରକାର|
• ସର୍ାନ୍ତରାେ ଲାଇଭ୍ ଲାଇେଗୁଡକି ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |
• େ-ିଅଫ୍ ର GO ନଖାଲ ଏବଂ DNOP େୟାଗ୍ ରଖ ଏବଂ GO

ହୟାନଣ୍ଡଲନର ଲକ୍ କର |
• ସୁରକ୍ଷା ନକାେ ଏବଂ ସାବଧାେତା ନେପ ସହତି ୱାଡମ ଏରିଆକୁ କରଡନ୍ 

ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |
• ଯେ ିଅେୟ ଏନଜେିସ ଦ୍ୱାରା କାଯମୟ ଚାଲିଛ ିନତନବ PTW ସ୍ଥାୋନ୍ତରିତ 

କରନୁ୍ତ |
• ଭୂରି୍ନର ସ୍ପାଇକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରି କାଯମୟ ସ୍ଥାେନର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଥଙି୍ଗ ପ୍ରୋେ 

କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଡସିଚାଜମ ରଡକ ୁସ୍ପାଇକ୍ ସହତି ସଂନଯାଗ କରନୁ୍ତ |
• ନେକିନସିଆନ୍ / ଲାଇେ୍ୟାେ୍କ ୁKARO େୟାଗ୍ ପ୍ରୋେ କରନୁ୍ତ |





ବଭିିନ୍ନ ବନଟୱାକ୍ବର ସୟରକ୍ଷା ପଦ୍ବକ୍ଷପ
❑ ଉଭୟ ବକ୍ଷତ୍ରବର PSC ରୟ  PTW ନଅି 

ନେକର୍ /
GO ଦ୍ୱାରା
େୟିନ୍ତ୍ରତି
ରି୍େରିଂ 

କୁବକିଲ |

• HTନେକର୍ କୁ isolate କରନୁ୍ତ ଏବଂ MC 

ନକବୁଲ୍ ର   ନଶଷଭାଗକୁ ZSO ON DUTY 

ଦ୍ୱାରା ନେକର୍ ନଶଷଭାଗକୁ ଆଥମ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ 
ନେକରକୁ  ବଚି୍ଛନି୍ନ  ଏବଂ ବାହାର କରିେଅିନୁ୍ତ |

• ନେକର୍ ଉପନର DO NOT OPERATE

େୟାଗ ପ୍ରୋେ କରନୁ୍ତ | M / cub ନର ଗ୍ରାଉଣି୍ଡଂ 
ଆଥଙ୍ି୍ଗ ନସଟ୍ ବୟବହାର କରନୁ୍ତ |

• ବ ି/ ଡ ିଅଫିସନର ବଜି୍ଞପି୍ତ ନବାଡମନର ସୂଚୋ 
ପ୍ରେଶମେ କରନୁ୍ତ |



CTPT 
ୟୁେଟି୍ 
ର୍ାଧ୍ୟର୍ନର
HT 
ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ
ସପିାଇ 
େଆିଯାଉଛି |

ନପାଲ 
ଉପନର 
(HT-

ରି୍େରିଂ) |

• HT ନେକର ବଚି୍ଛନି୍ନତା ଏବଂ DNOP େୟାଗ୍ 
ରଖନୁ୍ତ |

• କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ ପୂବମରୁ PTW / ୋଇତ୍ଵ
ନେବାନବନେ ସଠକି୍ ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା 
େୟାଗିଂ େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

• େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ନଯ ସର୍ସ୍ତ PPE ଗୁଡକି 
କାଯମୟନକ୍ଷତ୍ରନର ନେକିନସିଆନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୟବହୃତ 
ନହଉଛ ି|

• ଗ୍ରାହକ ଭାରକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ମ ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |
• DT ର GO କୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ କରନୁ୍ତ |
• ଟ୍ରାେସଫର୍ମରର LT ପାର୍ଶମ common ର ସାଧାରଣ 

େରିନପକ୍ଷକୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ କରନୁ୍ତ କରି୍ବା ସେମ ଲିଡ୍ ସହତି 
LT ପାର୍ଶ୍ମକୁ ସଜାଡ଼ନୁ୍ତ |



ବଭିିନ୍ନ ବନଟୱାକ୍ବର ସୟରକ୍ଷା ପଦ୍ବକ୍ଷପ

HVDS -
ସିଧାସେଖ DT

• PSD କୁ ବୟବସି୍ଥତ ଭାବନର ସଜାନୁ୍ତ |
• କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ ପବୂମରୁ PTW / ୋୟିତ taking 

େବାନବନେ ସଠିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା 
େୟାଗିଂ େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

• ବୟାକ୍ କନରଣ୍୍ଟ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନସହ ିDT ର ସର୍ସ୍ତ 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ MCCB / ICTPN ଏବଂ ଡଜି ିନସଟ୍ ର 
ବଚି୍ଛନି୍ନତା େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ l

• DT ଠାନର common lead କୁ ସେମ କରି  
neutral କୁ ବଚି୍ଛନି୍ନ ଏବଂ ଭୂରି୍ସଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ l

HVDS -
ବଣ୍ଟେ ବାକ୍ସ
ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟେ

• PSD କୁ ବୟବସି୍ଥତ ଭାବନର ବୟବସ୍ଥା କରନୁ୍ତ |
• େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ନଯ PTW ବା କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ ପବୂମରୁ ସଠିକ୍

ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା େୟାଗିଂ ନହାଇଥିବା େରକାର|
• େୁର୍ମେଣାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନସହ ିDT ନର ସର୍ସ୍ତ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ MCB / ICTPN ଡଜି ିନସଟ୍ ର ବଚି୍ଛନି୍ନତାକୁ 
େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | 

• DT ଠାନର common lead କୁ ସେମ କରି  neutral କୁ 
ବଚି୍ଛନି୍ନ ଏବଂ ଭୂରି୍ସଲଗ୍ନ କରନୁ୍ତ l



ବଭିିନ୍ନ ବନଟୱାକ୍ବର ସୟରକ୍ଷା ପଦ୍ବକ୍ଷପ

ସୁରକ୍ଷା
ନଜାନ୍ -

ଓଭରନହଡ୍
ଲାଇନ୍ 
(ଖାଲି

କଣ୍ଡକଟର )

• PSD କୁ ବୟବସି୍ଥତ ଭାବନର ବୟବସ୍ଥା କରନୁ୍ତ |
• କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ ପୂବମରୁ PTW / ୋୟିତ taking 

ନେବାନବନେ ସଠକି୍ ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ଏବଂ 
ସୁରକ୍ଷା େୟାଗିଂ େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

• ସୁେଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ନଯ ସର୍ସ୍ତ PPE ଗୁଡକି / 

ଲାଇେ ବଚି୍ଛନି୍ନ ନହବା ସର୍ୟନର ବୟବହୃତ 
ନହଉଛ ି|

• ପଥୃକ ବଭିାଗ / ଫିଡରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ମନର ସେଂି
ଶଙୃ୍ଖୋ େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଭୂର୍ି ସହତି 
ସଂନଯାଗ କରନୁ୍ତ |

• ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜମ୍ପର୍ କୁ grounding earthing 

set ଦ୍ୱାରା ଆଥଙି୍ଗ କରନୁ୍ତ l



ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ 
- LT-ABC 

/ Tyco ବାକ୍ସ
/ ନପାଲ 

ଉପନର 3-
Ph ବସ୍ ବାର୍

ବାକ୍ସ 

• PSD କୁ ବୟବସି୍ଥତ ଭାବନର ବୟବସ୍ଥା କରନୁ୍ତ |
• କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ ପୂବମରୁ PTW / ୋୟିତ 

ନେବାନବନେ ସଠକି୍ ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା
େୟାଗିଂ େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

• େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ ନଯ ସର୍ସ୍ତ PPE ବୟବହାର 
ନହଉଛ ି|

• ପଥୃକ ବଭିାଗ / ଫିଡରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ମନର ସେଂି 
ଶଙୃ୍ଖୋ େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |

• ସମ୍ପକୃ୍ତ ଜମ୍ପର୍ କୁ grounding earthing set

ଦ୍ୱାରା ଆଥଙି୍ଗ କରନୁ୍ତ|



ବଭିିନ୍ନ ବନଟୱାକ୍ବର ସୟରକ୍ଷା ପଦ୍ବକ୍ଷପ

କର୍ନ୍ ବସ୍
ବାର୍ ନର
ସୁରକ୍ଷା
ନଜାନ୍ |

• ନଚନହରାକୁ ଇନଲକିଟିକ୍ ଫିାସରୁ ଏବଂ ଅେୟାେୟ 
PPEs ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ େୃଶୟର୍ାେ ନହଲନର୍େ 
ପିନ୍ଧନୁ୍ତ |

• ବସ୍ ବାର୍ କବାେ ପଛନର ଠଆି ନହାଇ ବସ୍ ବାର୍ 
କଭର ନଖାଲ | ଇେସୁନଲସନ୍ ର୍ୟାଟ୍ ବୟବହାର 
କରନୁ୍ତ |

• ସଭିସ ଲାଇେ କୁ ଚହି୍ନେ କରନୁ୍ତ |
• ଅବଶଷି୍ଟ ବସ୍ ବାରଗୁଡକିନର ଇେସୁନଲନେଡ୍ କିାମ୍ପ

ସହତି ଇେସୁନଲସନ୍ ଫିାପ୍ ପ୍ରୋେ କରନୁ୍ତ |
• ବସ୍ ବାର୍ ରୁ ସଭିସ ଲାଇେ କୁ ଲଗ ସହତି 

ସଂନଯାଗ କରନୁ୍ତ |
• ବସ୍ ବାର୍ କଭର ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ ଏବଂପୁେଃ ସୀଲ 

କରନୁ୍ତ |



ପଏଣ୍ଟଗୟଡକି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ

• କାଯମୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିସରନର HT ABC ଇତୟାେି ସହତି
ଅେୟ ନକୌଣସି ଲାଇଭ୍ ଲାଇେର ଉପସି୍ଥତି ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ
ଏବଂ ଆବଶୟକ ସ୍ଥନେ ନସହି ସର୍ାେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍
କରନୁ୍ତ |

• କାଯମୟରତ ଫିଡରରୁ ବାହାରୁଥିବା ନକୌଣସି େି ଅଫ୍
ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ, ନତନବ ନସହି ସର୍ାେ GO ସୁଇଚ୍ ର୍ଧ୍ୟ
ରଖନୁ୍ତ |

• ଯେି ଆବଶୟକ ହୁଏ, ବୟାରିନକଡଂି ନେପ୍ ଏବଂ ନକାେ
ଦ୍ୱାରା କାଯମୟ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରନୁ୍ତ |

• ଯେି ନକୌଣସି ନପାଲ ଉପନର LT ଲାଇେ ନକ୍ଷତ୍ରନର
(ସର୍ାେ ନପାଲନର HT ଲାଇେ ସହତି ସର୍ାନ୍ତରାେ
ଭାବନର ଥାଏ) ତାହାନଲ:

• 1) ଉଭୟ ଲାଇେ ପାଇଁ PTW ନେବାକୁ ପଡବି |
• 2) ପଥୃକ shorting ଏବଂ earthing ପଥୃକ

mechanism ସହତି େଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ |
• 3) ଆହୁରି ର୍ଧ୍ୟ, ଷି୍ଟ୍ରଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଇନ୍ ନଯାଗାଣ ବନ୍ଦ

ନହାଇ DNOP େୟାଗ୍ ରଖାଯିବ |
ଟପିନ୍ତୟ : ବଟଲିବଫ୍ାନ୍ ଅପବରଟର୍ କୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦ୍ଅିନ୍ତୟ |



ସୟରକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ସୃଷି୍ଟ
PTW ପ୍ରଣାେୀ ଅେୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ନଜାନ୍ ସୃଷି୍ଟ ନହବ ଏବଂ କାଯମୟ

ଆରମ୍ଭ ପୂବମରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ

କାମଆରେ ପୂବ୍ରୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୟ

• ଏହାକୁ “T” ପଏଣ୍ଟନର ରଖି େଅିେ ନେଷ୍ଟର୍ େନିଜ 
ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ |

• ନଯନତନବନେ ଆପଣ HT ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତ,ି 
େଅିେ ନେଷ୍ଟର୍ ନୋବକୁ “H” ନର ଏବଂ LT ପାର୍ଶ୍ମନର 
“L” ନର ରଖନୁ୍ତ |

• ନଯଉଁଠାନର ସେମ କିିପ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍୍ଡ ନହବ, ନସହ ିଆଥଙି୍ଗ
ପଏଣ୍ଟ ର କାଯମୟକାରିତା ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ |

• ପ୍ରଭାବଶାେୀ ଆଥଙି୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ସହତି ଡସିଚାଜମ ରଡକୁ 
ସଂନଯାଗ କରିବା ପନର, ନଯନକୌଣସି DT ର LT / 
HT ପାର୍ଶ୍ମକୁ ଡସିଚାଜମ କରନୁ୍ତ |

• ଡବଲ୍ ଲୟାମ୍ପ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା LT ପାର୍ଶ୍ମକୁ ପରୀକ୍ଷା
କରନୁ୍ତ |

• ସାଧାରଣ େରିନପକ୍ଷ(Neutral) ପଏେଟ ଗୁଡ଼କୁି ବଚି୍ଛନି୍ନ
କରନୁ୍ତ |

• କିିପ୍ ସେମ କରି DT ର LT ଏବଂ HT ପାର୍ଶ୍ମକୁ ପଥୃକ 
ଭାବନର ସଟଂି(Shorting) କରନୁ୍ତ ଏବଂ
ପ୍ରଭାବଶାେୀ ପଥୃିବୀ ପଏଣ୍ଟ(Ground Point)
ସହତି ସଂନଯାଗ କରନୁ୍ତ |



ନଅିନ ବଟଷ୍ଟରଏବଂ ଡସିଚାଜ୍ ରଡର ପ୍ରବୟାଗ

ସତକ୍ତା: ନଅିନ ବଟଷ୍ଟର କୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୟ ଏବଂ ବୁବହାର ପୂବ୍ରୟ
ଡସିଚାଜ୍ ରଡକୟ କାଯ୍ୁରତ ଆଥ୍ ସହତି ସଂବଯାଗ କରନ୍ତୟ |



ସଟଂି ଏବଂ ଆଥଙ୍ି୍ଗ

• ଯନ୍ତ୍ରପାତ ି/ ଲାଇେନର ନକୌଣସି କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା 
ପୂବମରୁ ସଠକି୍ ସେଂି ଏବଂ ଆଥଙ୍ି୍ଗ କରାଯିବ |

• ୋୟିତ ନର ଥିବା ଇଞି୍ଜେୟିର / Section Engr େଶିି୍ଚତ 
କରିବାକୁ ପଡବି ନଯ ନଡଡ ଲାଇେ / ଯନ୍ତ୍ରପାତରି ବୟାକ୍ 
ଫିଡଙି୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ସ୍ତ ସମ୍ଭାବୟ ପଥଗୁଡକି ସେଂି ଏବଂ 
େଶିି୍ଚତ ଭାବନର ଆଥଙି୍ଗ ନହାଇଛ ି|

• ଏହା େଶିି୍ଚତ ନହବ େରକାର ନଯ ଲାଇେ ଏବଂ
ଆଥଙି୍ଗନର ସେଙି୍ଗ ଏବଂ ଆଥମ ର୍ଧ୍ୟନର େୃଢତା ଅଛ ି|

• ପ୍ରଥନର୍ ପ୍ରଭାବଶାେୀ ଆଥଙି୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ନର ସେଂି 
ଡଭିାଇସର ଆଥଙି୍ଗ କଣ୍ଟାକଟକୁ ସଂନଯାଗ କରନୁ୍ତ ଯାହା 
ନପାଲ / ଯନ୍ତ୍ରପାତ ିଉପନର ପ୍ରୋେ କରାଯାଇପାନର 
ଏବଂ ତା’ପନର ଲାଇେର ସର୍ସ୍ତ 3 ପଯମୟାୟକୁ(Ph)
ନଗାେଏି ପନର ନଗାେଏି ସେଂି କରିେଅିନୁ୍ତ

DT ର HT & LT ଟମିନାଲଗୟଡକିର ସଟ୍ ଏବଂ ଆଥ୍ କରିବା



ସଟଂି ଏବଂ ଆଥଙି୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ଚହି୍ନଟ କରିବାକୟ
ସିଂଗଲ ଲାଇନ ଡାଇଗ୍ରାମ (SLD) ର ନମୟନା



କାଯ୍ୁ ସ୍ଥାନରୟ ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ହଟାଇବା

େରିାପେ ନକ୍ଷତ୍ର କାଯମୟ
କରିବା ପାଇଁ ଯନଥଷ୍ଟ 
ନହବା ଉଚତି |

ସୟରକି୍ଷତ ବକ୍ଷତ୍ରକୟ ମାକ୍ କରନ୍ତୟ  |

- ବାଡ ବଦ୍ବା|
- ପତାକା ବା ଫ୍ଲାଗସ୍ ବଦ୍ବା
- ସାବଧାନ ବବାଡ୍ ଈତୁାଦ୍ି



କାଯ୍ୁ ସମାପ୍ତ ବହବା ପବର ପଏଣ୍ଟଗୟଡକି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୟ

• PTW ରଦ ପୂବମରୁ ଓ ନଯାଗାଣର ଶକି୍ତ ପ୍ରୋେ ପୂବମରୁ 
େରି୍ନଲିଖିତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶୟକ:

• ସର୍ସ୍ତ କାଯମୟ କରୁଥିବା େେରୁ େଶିି୍ଚତକରନୁ୍ତ ନଯ କାଯମୟ 
ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ର୍ଣିଷ ଏବଂ ସାର୍ଗ୍ରୀ ପ୍ରତୟାହାର କରାଯାଇଛ ି|

• କାଯମୟ ନକ୍ଷତ୍ରର ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ |
• ଅସ୍ଥାୟୀ ସେମ / ଆଥମ ଅପସାରଣ |
• ସୁରକ୍ଷା େୟାଗିଂ ଅପସାରଣ |
• ନୋ ନଲାଡ୍ ଉପନର ସକଟି୍ ଚାଜଂି |
• ଲାଇେ / ଯନ୍ତ୍ରପାତରି ପରୀକ୍ଷା |

LT ରଆଉଟବଗାମିଙ୍ଗ ଟମିନାଲଗୟଡକିରସଟ୍ ଏବଂ ଆଥ୍ କରିବା

• ଅସୟରକି୍ଷତ ପରିସି୍ଥତି / ବପିଦ୍ରୟ ଦୂ୍ରବର ରୟ ହନ୍ତୟ |
• ଏହାକୟ ଆପଣଙ୍କର ସୟପରଭାଇଜର / ମୁାବନଜରଙ୍କୟ ରିବପାଟ୍

କରନ୍ତୟ |



ବୁକି୍ତଗତ ସୟରକ୍ଷା ଉପକରଣ(ପିପିଇ/PPE)

• ଆର୍ର କର୍ମଚାରୀର୍ାନେ ଆର୍ର 
କମ୍ପାେୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ
ସମ୍ପତ୍ତ,ି ଏବଂ ଆନର୍ େଶିି୍ଚତ 
କରିବାକୁ ଚାହଁୁ  ନଯ ନଯନକୌଣସି 
ପ୍ରକାରର ନବୈେୁତକି ପରୀକ୍ଷଣ, 
ର୍ରାର୍ତ ିକାଯମୟ, ସ୍ଥାପେ କରି୍ବା 
ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ କରିବା ସର୍ୟନର 
ନସର୍ାନେ େରିାପେନର ରୁହନୁ୍ତ |

• କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆର୍ାତରୁ 
ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୟକି୍ତଗତ ସୁରକ୍ଷା
ଉପକରଣ (PPE) ବୟବହାର 
କରାଯିବା ଆବଶୟକ |

ସରୁକ୍ଷା ବଜାତା

ସରୁକ୍ଷା

ବ୍ଲାଭସ୍

ସରୁକ୍ଷା 

ବହଲବମଟ
ବହଲବମଟ ଫିତା

ସରୁକ୍ଷା 

ବବଲ୍ଟ 



• କ୍ଷତକିାରକ ଶାରୀରିକ, ରାସାୟେକି, ନଲାକର୍ାନେ ଓ 
ନସର୍ାେଙ୍କ କାଯମୟ ପରିନବଶ ର୍ଧ୍ୟନର ଥିବା ସମ୍ପକମ 
ସର୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ନଜୈବକି ଏନଜଣ୍ଟଗୁଡକିର ସଂସ୍ପଶମନର
ଆସିବାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ PPE ବୟବହୃତ ହୁଏ | 

• ର୍ନେରଖନୁ୍ତ, PPE ବୟବହାର କରିବା ସର୍ୟନର
ନକୌଣସି ବପିେ "େୂର ହୁଏ ୋହିଁ", କନୁି୍ତ ଆର୍ାତ 
ନହବାର ଆଶଙ୍କା କରି୍ଯାଇପାନର |

PPE କୟ ବକବବ ବୁବହାର କରାଯିବା ଉଚତି୍ |

• େୟିନ୍ତ୍ରଣ କାଯମୟକାରୀ ନହବା ପୂବମରୁ ଏକ ର୍ଧ୍ୟବତ୍ତମୀ (ସ୍ୱଳ୍ପ 
ରି୍ଆେ)ି ର୍ାପ ଭାବନର | 

• ନଯଉଁଠାନର ଅେୟ େୟିନ୍ତ୍ରଣ ଉପଲବ୍ଧ ୋହିଁ କରି୍ବା 
ପଯମୟାପ୍ତ େୁନହଁ | 

• ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ର୍ରାର୍ତ ିଭେ ି
କାଯମୟକୋପ ସର୍ୟନର, ନଯଉଁଠାନର ପୂବମ-
ନଯାଗାନଯାଗ େୟିନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ଭବ େୁନହଁ କରି୍ବା ପ୍ରଭାବଶାେୀ
େୁନହଁ |

• ଜରୁରୀକାେୀେ ସି୍ଥତ ିସର୍ୟନର।



ସୟରକ୍ଷା ବହଲବମଟ ପିନ୍ଧବିାର ସଠକି ପଦ୍ଧତି

1. ନଶଲ୍, ଚକ ରାନଚଟ୍, ଭିତର କୁଶେ, ନଥାଡୀ ଫିତା ଇତୟାେନିର 
ନକୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବକିତା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ

2. ହାରନେସ ସଜାଡନୁ୍ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ର୍ୁଣ୍ଡର 
ଆକାର ସହତି ଖାପ ଖାଇବ

3. େଶିି୍ଚତ କର ନଯ ଚନି୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍/ ନଥାଡୀ ଫିତା ଉଭୟ କାେନର 
ରଖାଯାଇଛି

4. ଚନି୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ କୁ ସୁରକି୍ଷତ ଭାବନର ୋଣନୁ୍ତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା
ନହଲନର୍େ ବାହାରକୁ େ ଆସିବ 



ବବୈଦ୍ୟ ୁତକି ସୟରକ୍ଷା ବଗଲାଭସ୍

ବେୁିୟତ ଜନଣ ଭଲ ନସବକ କନୁି୍ତ ଖରାପ ର୍ାଲିକ | ଯେ ିଆନର୍ ଏହାକୁ 
ଯତ୍ନର ସହ ବୟବହାର କରୁ ଏହା ଆର୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନସବା ନେଇଥାଏ କନୁି୍ତ 
ଯେ ିଆନର୍ ଏହାକୁ ନବପରୁଆ ଭାବନର ବୟବହାର କରୁ ନତନବ ଏହା 
ବପିଯମୟୟର କାରଣ ନହାଇଥାଏ | ଏକ ନବୈେୁୟତକି ସୁରକ୍ଷା ନଗିାଭ୍ ନହଉଛ ି
ଏକ ବୟକି୍ତଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯାହାକ ିନବୈେୁୟତକି ଆର୍ାତକୁ ନରାକବିା
ପାଇଁ ବୟବହୃତ ହୁଏ| 
ଶକି୍ତ ଉପକରଣନର ଏବଂ ଆଖପାଖନର କାର୍ କରିବା ସର୍ୟନର
ଲାଇେନର୍େର୍ାନେ ନବୈେୁୟତକି ସୁରକ୍ଷା ନଗିାଭସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତ ି| ନକୌଣସି କାଯମୟ
କରିବା ପୂବମରୁ ଉପକରଣଗୁଡ଼କୁି ଡ-ିଏେଜଜି୍ କରିବା ସବୁନବନେ ସମ୍ଭବ 
େୁନହଁ | ନତଣୁ ନବୈେୁୟତକି ସୁରକ୍ଷା ନଗିାଭସ୍ ପିନ୍ଧବିାର ର୍ହ୍ତ୍ଵ  ସୃଷି୍ଟ ନହଲା |

ନବୈେୁୟତକି ନଗିାଭସ୍ ର ସଠକି୍ ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ

ନଗିାଭସ୍ ର ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଶ୍ରରି୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁେଶିି୍ଚତ କରିବାନର ସାହାଯୟ 
କରିବା ପାଇଁ, ନଗିାଭସ୍ ବୟବହାର େନହବା ସର୍ୟନର ସଠକି୍ ଭାବନର ଗଚ୍ଛତି 
ନହବା ଆବଶୟକ | ସଠକି୍ ନଷ୍ଟାନରଜ୍ ଅଥମ ନହଉଛ ିନଯ ନଗିାଭସ୍ ବଙ୍କା ନହବା 
ଉଚତି େୁନହଁ ଏବଂ ଅତୟଧିକ ଉତ୍ତାପ, ସୂଯମୟ କରିଣ, ଆଦ୍ରମତା, ଓନଜାନ୍ ଏବଂ 
ନକୌଣସି ରାସାୟେକି କରି୍ବା ପୋଥମ ଯାହା ରବରକୁ େଷ୍ଟ କରିପାନର ତା ଠାରୁ 
ବାହାନର ରଖିବା ଉଚତି |



ସୟରକ୍ଷା ବଗଲାଭସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ସଠକି୍ ଉପାୟ 

1. ନଗିାଭ୍ କୁ ଧରିେଅି 2. ସିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ
ବସି୍ତାର କରନୁ୍ତ

3. ନଜାରନର େବାନୁ୍ତ ଏବଂ ଗଡାନୁ୍ତ 4. ନଗିାଭ୍ ନଶଷ
ର୍ୁଣ୍ଡନର ନରାଲ୍ କରନୁ୍ତ 

5. ନଗାେଏି ହାତନର ଧରି 
ବାୟୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖ

6. କାେ ପାଖନର ରଖନୁ୍ତ, ଚାପ 
ନଯାଡବିାକୁ ଚପିି େଅିନୁ୍ତ, ପିନେହାଲ୍ ଲିକ୍
ପାଇଁ ଶଣୁନୁ୍ତ ଏବଂ ଅେୁଭବ କରନୁ୍ତ

7. ନଗିାଭକୁ ଭିତରକୁ ବୁଲାନୁ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟା ପେୁରାବୃତ୍ତ ିକରନୁ୍ତ



ସୟରକ୍ଷା ବଜାତା

େରି୍ନଲିଖିତ ନହଉଛ ିସାଧାରଣ ଆର୍ାତର 
ଏକ ତାଲିକା ଯାହା ପାେନର ର୍ନେ
ନଯନତନବନେ ସୁରକ୍ଷା ନଜାତା କାଯମୟନର
ବୟବହୃତ ହୁଏ ୋହିଁ |

❑ ଚୂର୍ଣ୍ମ ପାେ, ଭଙ୍ଗା ହାଡ ଏବଂ େୁବମେ ଆଙୁ୍ଗଠ ି
❑ ଜେବିା ଏବଂ ସଂେୂଷଣ  
❑ ବେୁିୟତ ଆର୍ାତ 
❑ ର୍କଚ ିଯିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା 
❑ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ସହତି ନଗାଡ ଫାେଯିିବା 

କର୍ମନକ୍ଷତ୍ରନର ସୁରକ୍ଷା ନଜାତା ପିନ୍ଧବିାର ଲାଭ

❑ ଖସିବା ଏବଂ ଉଡ଼ୁଥିବା ବସୁ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ
❑ ପଙ୍କଚରରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ
❑ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବସୁ୍ତ ଦ୍ୱାରା କାେବିାର ବପିେକୁ

ନରାକିଥାଏ
❑ ନବୈେୁୟତକି ବପିେରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ
❑ ସିିପ୍, ଟ୍ରାଇନସପ୍ ଏବଂ ପତେ ହ୍ରାସ କନର
❑ ଥକାପଣକୁ ନରାକିଥାଏ
❑ ଜେବିା ନରାକିଥାଏ
❑ ଅତୟଧିକ ପାଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ



ସୟରକ୍ଷା ହାରବନସ / ବବଲଟ

ଏକ ସୟରକ୍ଷା ହାରବନସ / ବବଲଟ ବହଉଛି ଏକ ସୟରକ୍ଷା ଉପକରଣର
ଏକ ରୂପ, ଯାହା ବୁକି୍ତ, ପଶୟ, କମିବା ବସ୍ତୟକୟ ଆର୍ାତ କମିବା କ୍ଷତରିୟ ରକ୍ଷା
କରିବା ପାଇ ପରିକଳ୍ପତି | ହାରବନସ ବହଉଛି ଏକ ସି୍ଥର ଏବଂ ଅଣ-

ସି୍ଥର ବସ୍ତୟ ମଧ୍ୟବର ଏକ ଲିଙ୍୍କ ଏବଂ ସାଧାରଣତ ଦ୍ଉଡ,ି ବକବୟଲ୍ କମିବା
ବୱବଂି ଏବଂ ଲକଂି ହାଡ୍ବୱରରୟ ତଆିରି | ସୟରକ୍ଷା ହାରବନସ ଗୟଡକି
ଏକ ଆକସି୍ମକ ଆର୍ାତ ଅବବଶାର୍କ ସହତି ମଳିିତ ଭାବବର ବୁବହୃତ
ହୟଏ, ଯାହା ଦ୍ଉଡରି ବଶର୍ବର ପହଞ୍ଚବିା ପବର ଗତି ହ୍ରାସକୟ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ
କରିବା ପାଇ ବୁବହୃତ ହୟଏ |



ତଳକୟ ଖ୍ସି ପଡବିା ସଂରକ୍ଷଣର ଏବସିି(ABC)

A: 
• ଆନଙ୍କାନରଜ୍ ବା ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ସ୍ଥାେ(Anchorage)
• ଆନଙ୍କାନରଜ୍ ସଂନଯାଜକ(Anchorage Connector)
B: 
ଶରୀର ପରିଧାେ(Body Wear)

C:
ସଂନଯାଗ ଉପକରଣ(Connecting Device)



Three Basic Electrical Safety Norms
ତନି ିଟ ିବମୌଳିକ ବଦ୍ୟୁତକି ସୟରକ୍ଷା ନୟିମ 

1. Test Before You Touch , Lockout Before Work.
୧. ବଦ୍ୟ ୁତକି ଉପକରଣକୟ ସ୍ପଶ୍ କରିବା ପୂବ୍ରୟ ଭଲ ଭାବବର ପରଖି 
ନଅିନ୍ତୟ ଏବଂ କାମ କରିବା ପୂବ୍ରୟ  ଲକ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୟ  | 

2. Use Discharge Rod and Connect with a Working 
Earth Point.
୨. ଡସିଚାଜ୍ ରଡ୍ କୟ ବୁବହାର କରନ୍ତୟ ଏବଂ କାଯ୍ୁରତ ଅlଥ୍ ସହତି 
ସଂବଯାଗ କରନ୍ତୟ l

3. Use PPE’s ( Personal Protective Equipment ) Before 
Work.
୩. କାମ କରିବା ପୂବ୍ରୟ  ପିପିଇ ର (ବୁକି୍ତଗତ ପ୍ରତରିକ୍ଷା ଉପକରଣ) 
ବୁବହାର କରନ୍ତୟ  |

ସୟରକ୍ଷା ନୟିମ ଅନୟସରଣ କରନ୍ତୟ , କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ 
ଏବଂ ପରିବାର ପାଇ ମୂଲୁବାନ ଅଟନ୍ତ ିl



ୋବେଜନୀନ ନିରାପତ୍ତା େମାନ ଚନି୍ତାର ବଷିୟ

• ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ସରୁକ୍ଷା ବଦ୍ବା ପାଇ ଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉେିତ

ବଯଉଠଁାବର କମ୍ପାନୀର କାଯମୁ ପ୍ରଗତିବର ଅଛି େିହ୍ନ,କିମ୍ବା ବୁକି୍ତଗତ

ବେତାବନୀ ବୁବହାର ଦ୍ୱାରା ବୁାରିବକଡ୍ କରାଯିବା ଉେିତ |

• ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିସର କିମ୍ବା ସାବମଜନୀନ ସମ୍ପରି୍ତ୍ବର କାମ କରିବା

ସମୟବର, ବୁକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ୍ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୁକ ସମ୍ପରି୍ତ୍ କ୍ଷତିକୁ

ଏଡାଇବା ପାଇ ଁସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବା ଉେିତ୍ |

• ସମସ୍ତ ବଖ୍ାଲା ମୁାନବହାଲ୍, ଉନ୍ମକୁ୍ତ ବଖ୍ାଲା ଖ୍ାଲ ଏବଂ ଖ୍ନନ

ୋରିପାଖ୍ବର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖ୍ାଯିବା ଉେିତ |

• ନିଜ ରାସ୍ତା ବଖ୍ାଜିବା ପାଇ ଁ ଅଧକିୃତ ପରିଦ୍ଶ୍ମକମାନଙୁ୍କ ଛାଡି ଦି୍ଆଯିବ

ନାହି ଁ|

• ଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସି୍ଥତି ରିବପାଟମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ

କରାଯିବ ଯାହା ବସମାନଙ୍କ ତଥା ଅନୁମାନଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟକୁ ଆସିପାବର |

• ବଯଉଠଁାବର ଆବଶ୍ୁକ ହୁଏ ପରିଦ୍ଶ୍ମକମାନଙୁ୍କ ଉପଯକୁ୍ତ କମମୋରୀ

ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯିବା ଉେିତ |

କାହିକିଁ ଏବଂ କ'ଣ ବଦି୍ଦେଷଣ କରିବା

ପ୍ରବତୁକ ପ୍ରକି୍ରୟା କିମ୍ବା ର୍ଟଣା କିମ୍ବା ଉପକରଣ ନିେିଷ୍ଟ କାଯମୁ ପରୂଣ କବର,

ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାଯମୁ ଗଡିୁକୁ ବୁଝିବା ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ଉର୍ତ୍ମ ଇନ୍ସବପକ୍ଟଟର କରିବ |

ଯଦି୍ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୋରନି୍ତ ବଯ ଆପଣ େିହ୍ନଟ କରୁଥବିା ପ୍ରବତୁକ ସମସୁା

ଏବଂ ବଛାଟ ତ୍ରୁଟି ପାଇ ଁ କାହିକଁି ଏହି ବୁଝାମଣା ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାଯମୁ ଦ୍କ୍ଷତା କୁ

ବହୁତ ବୃଦି୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ |

ନିଜକୁ ପୋରନ୍ତୁ

(କ) ଏହା କାହିକଁି ଗରୁୁ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ମ?

(ଖ୍) ଏହାକୁ କାହିକଁି ଅଣବଦ୍ଖ୍ା କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଅଣବଦ୍ଖ୍ା କରାଯାଉଛି?

(ଗ) ଯଦି୍ ଆବମ ଏହାକୁ ବଯପରି ଛାଡିଥାଉ ବତବବ କ'ଣ ବହବ ବବାଲି ଆଶ୍ା

କରାଯାଇପାବର? କ'ଣ ପ୍ରଭାବ

ଏହା ରହବି କ?ି ଏଠାବର ବକଉ ଁନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଜଡିତ ଅଛି?



(ର୍) େିହ୍ନଟ ବହବା ପବୂମରୁ ଏହା ଏବତ ସମୟ କାହିକଁି ୋଲିଯାଇଛି? କ'ଣ

କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ,ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ପବୂମରୁ େିହ୍ନଟ ବହାଇଥାନ୍ତା?

(ଇ) ଏହା କାହିକଁି ଏହି ଉପାୟବର ବହଉଛି? ବକହି ଏ ବିଷୟବର ଜାଣନି୍ତ କି?

ଏହା ବିଷୟବର ସମବସ୍ତ ଜାଣନି୍ତ କି ?

କ୍ରମାଗତ ଭାବବର ନିଜକୁ କାହିକଁି ଏବଂ କ'ଣ ପୋରି, ଆପଣ ସମସୁାର

ମଳୂକୁ ଯିବବ ଏବଂ ସମାଧାନ ବଖ୍ାଜିବା ଏବଂ କାଯମୁ କାରୀ କରିବାବର କ୍ଷରୁ୍ଦ୍

ବଗାଷ୍ଠୀ (ଗଣୁାତ୍ମକ ବୃର୍ତ୍) ତଥା ପରିୋଳନାକୁ ଅନ୍ତଭମୁ କ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବହବବ |

ଯାଞ୍ଚ ସବୁ ଭଲ ଏବଂ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବସଗଡିୁକ ପ୍ରକି୍ରୟାର ବଶ୍ଷ ନୁବହ ଁ| ଏକ ଯାଞ୍ଚର

ଉବେଶ୍ୁ ବହଉଛି ସମସୁା ବଖ୍ାଜିବା ଏବଂ ତା'ପବର ବସଗଡିୁକର ସମାଧାନ

କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବସମାବନ ପରବର୍ତ୍ମୀ ଯାଞ୍ଚବର ବଦ୍ଖ୍ାନଯାଆନି୍ତ |

ପ୍ରଦ୍ଦତୟକ କମେଚାରୀ ନିରାପତ୍ତା ମାନୁଆଲ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦ୍ଦବ ଏବଂ ଏହାର

େହିତ ନିଜକୁ ପରିଚତି କରିଦ୍ଦବଦ୍ଦବାଲି ଆଶ୍ା କରା ାଉଛି | ବଷିୟବସୁ୍ତ

ଏବଂ ଦ୍ଦେଗଡିୁକୁ କା େୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଦ୍ଦୟାଗ କରନ୍ତୁ। ନୟିମ ଏବଂ ନିୟମର

ଅଜ୍ଞତା ନିଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ େହକମେୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦୁ୍ଘେଟଣା େଳାେଳ ଦ୍ଦହବ।

ଦ୍ଦ ଦ୍ଦତଦ୍ଦବଦ୍ଦଳ ଦ୍ଦକୌଣେି ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ବଷିୟଦ୍ଦର େଦ୍ଦେହ ହୁଏ, ଦ୍ଦେ

ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧକିାରୀ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ େରୁକ୍ଷ୍ା ଦ୍ଳ େହିତ ପରାମଶ୍େ

କରିବା ଉଚତ୍ି | ଦ୍ଦକୌଣେି କା େୟ ଦ୍ଦଚଷ୍ଟା ବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପବୂେରୁ ଦ୍ଦେ

ଅେରୁକି୍ଷ୍ତ ଦ୍ଦବାଲି ବଦି୍ଦବଚନା କରୁଥବିା ପରିସି୍ଥତିଦ୍ଦର , ଦ୍ଦେମାନଙୁ୍କ

କା େୟର ଦ୍ାୟିତ୍ୱଦ୍ଦର ଥବିା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦୃ୍ଷି୍ଟ ଆକଷେଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର

ପରାମଶ୍େ କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |



TPSODL Contact Details

Corporate Office
TP SOUTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED 
(TPSODL)
Courtpeta, Berhampur, Ganjam, Orissa - 760 004
Call Centre number - 1912 / 1800-3456-797

Circle Head Office 
Office of The Superintended Engineer (City/ 
Berhampur/ Aska, Bhanjanagar, Rayagada, Jeypore) 
Email Id :- circlehead.tpsodl@tpsouthernodisha.com

Sub Divisional Officer Office 
Email Id :-team.tpsodl@tpsouthernodisha.com

Head Safety TPSODL Office 

Email Id :- tpsodl.safety@tpsouthernodisha.com

Please scan the QR Code for any safety suggestion / feedback.
For more updates please login to 
https://www.tpsouthernodisha.com/safety_health.html

For any safety related observation/ incident please 
report us on the tool free number.



CEI Contacts
http://www.eicelectricityodisha.nic.in/Contactus

EIC (Elecy) -cum- PCEI 
Address

Office of The Engineer-In-Chief (Electricity) -cum-
Principal Chief Electrical Inspector, Odisha

Unit-5, Power House Square, Vidyut Marg, Bhubaneswar, 
751001
Email Id :- eic-epcei@nic.in
Ph - 0674-2394873, Fax-2391255 / 2391014

Chief Engineer (T, C & L) -cum- CEI
Address

Office of The Engineer-In-Chief (Electricity) -cum-
Principal Chief Electrical Inspector, Odisha

Unit-5, Power House Square, Vidyut Marg, Bhubaneswar, 
751001
Email Id :- cetcl-od@gov.in
Ph - 0674-2391195, Fax – 2397748

Chief Engineer (EC, P, P & M) -cum- CEI
Address

Office of The Engineer-In-Chief (Electricity) -cum-
Principal Chief Electrical Inspector, Odisha

Unit-5, Power House Square, Vidyut Marg, Bhubaneswar, 
751001
Email Id :- ceecppm-od@gov.in
Ph / Fax - 0674-2391024

Chief Engineer -cum- CEI (Central Zone), Bhubaneswar 
Address

Office of The Engineer-In-Chief (Electricity) -cum-
Principal Chief Electrical Inspector, Odisha

Unit-5, Power House Square, Vidyut Marg, Bhubaneswar, 
751001
Email Id :- ceiczbbsr-od@gov.in
Ph / Fax - 0674-2391024



Chief Engineer -cum- CEI (North Eastern Zone), 
Balasore
Address

Office of The Chief Engineer –cum- CEI (North Eastern 
Zone), Odisha

Isan Nagar, Karanjia, At/Po – IG Road, Near ITI Chowk, 
Balasore, 756001
Email Id :- ceinzblsr-od@gov.in
Ph / Fax – 06782-260320

Chief Engineer -cum- CEI (Western Zone), Sambalpur
Address

Office of The Chief Engineer –cum- CEI (Western Zone), 
Odisha

L-4, Jagannath Colony, PO – Budharaja, Near O/o The Excise 
Dy. Commissioner Northern Division, Sambalpur, 768004
Email Id :- ceiwzsbpr-od@gov.in
Ph / Fax - 0663-2522756

Chief Engineer -cum- CEI (South Zone), Berhampur
Address

Office of The Chief Engineer –cum- CEI (South Zone), 
Odisha
Gajapati Nagar, 1st Lane, Berhampur, Ganjam, 760010
Email Id :- ceiszbmpr-od@gov.in
Ph / Fax – 0680-2291209

Electrical Licensing Board
Address

Office of The Superintending Engineer -cum- Secretary, 
Electrical Licensing Board (ELBO), Odisha

3rd Floor, Heads of Department Building, Bhubaneswar, 
751001
Email Id :- secyelbo@nic.in
Ph / Fax - 0674-2394572



Standard Testing Laboratory
Address

Office of The Superintending Engineer (Testing, 
Calibration, Standard Testing Laboratory), Odisha

Plot No – GD-2/3, Maytree Vihar, Chandra Sekharpur, 
Bhubaneswar, 751001
Email Id :- sestl-od@gov.in
Ph / Fax - 0674-2300955



Email Ids of all Officers

















ଧନୁବାଦ୍

Please scan QR Code  to share your 
feedback and suggestions on safety.
ସୟରକ୍ଷା ଉପବର ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ ପରାମଶ୍ 
ବଦ୍ବା ପାଇ  ଦ୍ୟାକରି କଇର ବକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୟ  l

TP SOUTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED
(A Tata Power and Odisha Government Joint Venture)


