
 

ایآ ںینہ شیحادثہ پ یبھ یکے انفرا  اسٹرکچر پر کوئ کٹرکیمون سون کے دوران کے۔ ال  

ایڈسکوز کو آگاہ ک گرینے اپنے تجربات سے د یکے دوران کے ا ناریبیو راہتمامیکے ز پراین  

 

 ینیقینے اس بات کو   کٹرکیکے باوجود کے۔ ال زنیمون سون س لیبارشوں اور طو کارڈی: رواں سال ر2022نومبر، 15 ،یکراچ

پاور  کٹرکیال شنلین ںیم یکو حال ہ یابیاس  کام یآئے۔ ادارے ک ںینہ شیحادثہ پ یبھ یکہ اس کے انفرا اسٹرکچر پر کوئ ایبنا

کے دوران  “کشنیورک پروٹ ٹین وشنیب یڈسٹر نڈیا شنیٹرانسم” ناریبیو یمنعقدہ معلومات راہتمامی( کے زپرای)ن یاتھارٹ یٹریگولیر

یگفتگو کا محور تھ یہونے وال نیشرکاء کے بام یابیکام ہیاور  ایگ ایاجاگر ک  

   

 فیتوص پراین نیئرمیکا آغاز چ ناریبیمنعقدہ و ےیاجاگر کرنے کے ل تیاہم یحفاظت ک یورک ک ٹی( نیڈ نڈیا ی)ٹ میو تقس لیترس

کا  ناریبیکرتے ہوئے کہا کہ اس و دیکو خوش آمد نیجانب سے تمام شرکاء اور مقرر یک یجنہوں نے اتھارٹ ا،ینے ک یفاروق چیا

( کے معاملے پر یا سیا چی)ا نٹیانوائرم یفٹیس نڈیا لتھیہے اور مجھے ہ ایگ ایاقدام کے تحت ک “یفٹیپاور ود س”کے  پرایاہتمام ن

ہے۔ یہورہ یکر خوش کھیرفت د شیپ  

 

کلچر پر  یفٹیس ںیم یکو کے ا اءیعامر ض سریآف وشنیب یڈسٹر فیکے چ کٹرکیکلمات کے بعد کے۔ ال یکے افتتاح پراین نیئرمیچ

جس نے  ا،یادا ک ہیکا شکر پراین نیئرمیاور چ یکے انعقاد پر اتھارٹ ناریبینے و اءی۔ عامر ضایگ ایمدعو ک ےیڈالنے کے ل یروشن

۔ انہوں نے اظہار ایکا موقع فراہم ک الیاقدامات کے حوالے سے تبادلہ خ یشرکاء کے ساتھ حفاظت گریسے وابستہ د یپاور انڈسٹر

گزشتہ چند  ںیم یحاالت کے سبب کراچ یسے بدلتے ہوئے موسم یزیوجہ سے ت یک وںیلیتبد یاتیموسم”کرتے ہوئے کہا   الیخ

سے  لنجیآئے۔ اس چ شیکے افسوسناک واقعات پ ےکرنٹ لگن ںیم یجس کے باعث ماض ں،یہ یہورہ ںیبارش دیشد ںیبرسوں م

 یکار ہیسرما ںیہوئے شہر م کھتےیکے تجربات سے س ینے ماض کٹرکیکے۔ ال ںیم یرہنمائ یک یاتھارٹ پراین ےینمٹنے کے ل

گنگیٹ سیا یآئ ینے ج کٹرکی۔ اب تک کے الاینظام کو بہتر بنا یکرتے ہوئے اپنے حفاظت (GIS tagging) کے  یکے ساتھ بجل

گراؤنڈنگ یک کھمبوں (Grounding) ارتھ  ںیکے کھمبوں م یاقدام کے ساتھ ساتھ ہم بجل یادیہے۔ تحفظ کے اس بن ایبنا ینیقیکو 

گے۔  ںیکردار ادا کر یدیکل ںیکو کو کرنٹ لگنے سے بچانے م وںی۔ جو شہر“ارتھ یحفاظت” یعنی ں،ینصب کررہے ہ یوائر بھ

وجہ سے تار  ی۔ جس کںیڈبل ارتھ گارڈ وائرڈ ہ ںیالئن یکے و 11 ڈیتمام اوور ہ یاقدام کے طور پر ہمار سرےیحفاظت کے ت

حادثے سے  رمتوقعیغ یبھ یطور پر ٹرپ ہوجاتا ہے اور عوام کس یموجود نظام فور ںیمتاثرہ عالقے م ںیصورت م یٹوٹنے ک

۔ںیمحفوظ رہتے ہ “ 

 

سازوسامان یحفاظت یکے مطابق ذات اریمع یکو عالم نینے اپنے عملے کے ارک یکے ا”کہا  دینے مز انہوں  (Personal 

Protective Equipment ) سامان یحفاظت یاور خصوص   (Specialized Protective Equipment) یمی۔تنظںیہ ےیفراہم ک 

کرسکتا، چاہے  ںیپر کام نہ لڈیفرنٹ الئن ورکر ف یکوئ ریہے۔ اس کے بغ ایقرار د یکو الزم یا یپ یاور پ فارمیونیسطح پر ہم نے 

ورک۔ ان تمام اقدامات کا مقصد محفوظ، قابل اعتماد اور دوستانہ کام کرنے کے ماحول  ٹین نیزم ریز ایورک ہو  ٹین ڈیوہ اوور ہ

مسلسل کام  ےیبہتر بنانے کے ل دیکو مز ےیوکے ر نیاپنے مالزم عےیکے ذر تیگفتگو اور ترب کٹرکیہے۔ کے۔ ال نایکو فروغ د

وجہ سے  ی۔ ہمارے ان اقدامات کںیکوشش کرتے ہ یجاکر اسے حل کرنے پور ںیم یگہرائ یمسئلے ک یبھ یسکررہا ہے۔ ہم ک

طرح  یپور یہوا۔ ہم اس بات سے بھ ںینہ شیحادثہ پ یبھ یکے سسٹم سے منسلک کوئ کٹرکیمون سون کے دوران کے۔ ال ہیحال

اس شعبے   ںی۔ آخر مںیمسلسل کام کر رہے ہ ےیہم اپنے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے ل ےیل ی۔ اسںیمنزل نہ ہیکہ  ںیواقف ہ

پر کوشش  ادوںیبلکہ مستقل بن ں،یبار نہ کیا ےیہے جس کے ل ہیرو کیمشورہ ہے کہ حفاظت  ا یہی رایکو م وںیسے وابستہ ساتھ

 “درکا ہے

   



 کشنیورک پروٹ ٹین وشنیب یڈسٹر نڈیا شنیکے ٹرانسم یاحمد نے اتھارٹ لیکنسلٹنٹ سہ یا سیا چیکے  ا پرایکے بعد ن اءیض عامر

 قےیہے کہ تمام حادثات سے بچاؤ کے طر یسمجھنا بہت ضرور ہیکرتے ہوئے کہا کہ  الیاظہار خ ںیالئنز کے بارے م ڈیگائ

پاکستان کے پاور  یجو اب بھ ںیچکے ہ کھیس قےیحادثات سے نمٹنے کے طر سےیا الکمم افتہی یاور بہت سے ترق ںیمووجود ہ

 شیکہ درپ ایاور اس کا اعتراف ک یک فیتعر یکاوشوں ک یک موںیٹ یک کٹرکی۔ انہوں نے کے۔ الںیرونماء  ہو رہے ہ ںیم کٹریس

ایآ ںینہ شیحادثہ پ یبھ یکے انفرا اسٹرکچر پر کوئ کٹرکیکے باوجود کے۔ ال لنجوںیچ    

 

تاکہ وہ  ایگ ایکو مدعو ک نیزر لہیراح دہیس ی۔ ڈویک یا سیا چیا ،یس ویک یس م،یا یج یڈ ںیم کٹرکیاحمد کے بعد کے۔ ال لیسہ

 دہیس ںی۔ اپنے خطاب مںیآگاہ کر ںیاقدامات کے بارے م یورک کے تحفظ اور حفاظت ٹین یڈ نڈیا یکے ٹ یکو کے ا نیسامع

کے پبلک  یکوششوں کے ساتھ ساتھ کے ا یسسٹمز، ارتھنگ اور گراؤنڈنگ ک یٹ لیا/یٹ چیکے ا کٹرکینے کے۔ال لہیراح

پالنز ونشنیپر نڈیا ڈنٹیکسیا  (Public Accident & Prevention Plans)  نے  کٹرکیجس کے تحت کے۔ ال یڈا ل یپر روشن

سے  2,100 ںیء م22 سال یسے زائد کھمبے اور مال 3,100 ںیم  2020 21-سال یمال ےیخطرات کو کم کرنے کے ل یحفاظت

( کے زیٹ میا یسے زائد پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز )پ 425نے  یکے ا ںیم 21-2020سال  یبرآں مال دی۔ مزےیک لیبدزائد کھمبے ت

سے اب تک کے۔  21-2020سال  یمنصوبے کے تحت مال یپ یاے پ یطرح پ ی۔ اسایپرانے انفرااسٹرکچر کو نئے پر منتقل ک

ہے۔ ایک لی( کو تبدیب یب سیا میبس بارز )ا یاسٹور یزائد ملٹ ےس 1,530نے  کٹرکیال  

 

 ا،یآگاہ ک یاقدامات سے بھ گریکے د کٹرکیکے عالوہ کے ال شنیڈیاَپ گر یانفرااسٹرکچر ک یکیکو تکن نینے سامع لہیراح دہیس

 ںیپروگرام کے بارے م یباج  یکے روشن ی۔ انہوں نے کے ایمدد ک ںیحفاظت اور تحفظ کو ممکن بنانے م یجنہوں نے عوام ک

نے نیجس کے تحت خوات ا،یبتا یبھ  safety ambassadors   463,000 ںیکے گنجان آباد عالقوں م یکے طور پر کراچ 

اور  یتیکو روا نینے سامع لہیراح دہیبرآں س دی۔ مزایآگاہ ک ںیکے محفوظ استعمال کے بارے م یبجل ںیگھرانوں تک پہنچ کر انہ

 کٹرکیکے۔ ال یکرنے ک داریشعور ب یعوام ںیحفاظت کے بارے م عےیرابطے کے ذر یفورمز کے ساتھ ساتھ عوام ایڈیم ٹلیجیڈ

۔ایمسلسل کاوشوں سے آگاہ ک یک  

 

 یو می۔اڈی۔ لبیمحمد ط دیاور س یکے ا شنیٹرانسم شورنسیا یکوالٹ نڈیآف اناالئسز ا ڈیالرحمن بزدار۔ ہ زیکے بعد عز لہیراح دہیس

کے ٹرانسمشن اور  یکے ا ںینے اپنے خطاب م کٹرکیکے۔ ال یا نڈیا ی۔ پنئرنگیورک انج ٹین سٹسیالئنر ا یو لیا نڈیا

۔ںیمعلومات فراہم ک یکیاُٹھائے جانے والے اقدامات کے حوالے سے تکن لئےیحفاظت ک یورک ک ٹین وشنیبیڈسٹر   

 

ہوا۔ ریاختتام پذ شنیس یمعلومات ہیکلمات کے ساتھ  یاحمد کے اختتام لیسہ  

 

کا تعارف کٹرکیال کے  

کے طور پر  یس سیا یکے ا ںیم 1913پاکستان بننے سے قبل  امیہے، جس کا ق یپبلک لسٹڈ کمپن کی( ای)کے ا کٹرکی۔ الکے

ہے، جو  یٹیلیوٹیطور پر مربوط  یواحد عمود یپاکستان ک کٹرکی۔ کے۔ الیگئ یک ینجکار یک یکمپن ںیم 2005۔ ایآ ںیعمل م

حصص  صدیف 66.4کے  یہے۔ کمپن یفراہم کرت یعالقے کو بجل ٹریکلوم ربعم 6500 تیاور اس کے ملحقہ عالقوں سم یکراچ

 میکنسورش کیکاروں کا ا ہیسرما ہی۔ ںیہ تیملک یپاور ک سیا یاور کے ا ںیلسٹڈ ہ  ںی( مکسیا سیا ی)پ نجیکسچیپاکستان اسٹاک ا

 پٹلیگروتھ ک نڈی( اور انفرا اسٹرکچر اڈنگگروپ )ہول زیانڈسٹر شنلیکا ن تیکو ٹڈ،یالجومعہ پاور لم یعرب ک یسعود ںیہے، جس م

۔ںیحصص ہ صدیف 24.36 یحکومت پاکستان کے بھ ںیم کٹرکی۔ کے۔ الںی( شامل ہفیا یس یج یفنڈ )آئ  


