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نظر ثانی کی تاریخ
ِ

HSEکے آپریشنل کنٹرول کا طریقہ کار
فارم کا عنوان
مکینیکل لفٹنگ کا اجازت نامہ

وہ افراد جنہوں نے دوہری یا کئی کرینز کی مدد سے بیس ٹن وزن اٹھانے کا کام کرنا ہے ان کے پاس اس کام کا اجازت نامہ ہونا چاہیے۔ کام شروع کرنے سے
پہلے مناسب کنٹرول کے ساتھ کام والی جگہ پرخطرے کا تجزیہ ہونا چاہیے۔ دوہری یا متعدد کرینز کی صورت میں ،ایک قابل شخص کو ایک رسمی کرین لفٹ
میتھڈ سٹڈی مکمل کرنا چاہیے اور اسے اس اجازت نامے کے ساتھ لف کرے۔
لفٹ کے ساتھ منسلک افراد الئسنس یافتہ ،تربیت یافتہ اور قابل ہیں؟

ہاں 

نہیں 

کیا ان کے پاس حالیہ تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیٹ موجود ہے (آپریٹر  /کرین  /لفٹنگ کا سامان)؟

ہاں 

نہیں 

سیکشن 1۔ کام کی تفصیل اور اجازت نامے کی درستگی
کام کرنےکا مقام
کام کا مقصد  /قسم:
کرین کا
سرٹیفیکیٹ
نمبر

کرین کا سائز

لوڈ ماس:

لفٹ ریڈیئس

سیکشن2۔ کنٹرول کرنے کے اقدامات
کیا کام والی جگہ عمومی طور پر خطرات سے محفوظ ہے؟

ہاں 

کیا اضافی آئسولیشنز کی ضرورت ہے؟

ہاں 

نہیں  اگر جواب ہاں ہے تو پھر آئسولیشن پرمٹس اس اجازت نامے کے ساتھ لِف کریں۔

کیا کسی ایمرجنسی پالن کی ضرورت ہے؟

ہاں 

نہیں  اگر جواب ہاں ہے تو پھر ایمرجنسی پالن اس اجازت نامے کے ساتھ لِف کریں

سیکشن3۔ چیک لِسٹ

نہیں 

ہاں  /نہیں کی نشاندہی کریں
ہاں

عمومی

نہیں

ہاں

عمومی

کیا خطرے کا تجزیہ کر لیاگیا ہے؟

کیا چیزیں اٹھانےاور ترسیل کا طریقہ کار کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا
ہے؟

کیا لوڈ کو الئیو پالنٹ یا الئیو الئنز پر اٹھایا گیا ہے (مثالً۔ گیس)؟

کیا لفٹ ایریا میں پاور الئنز کے لیے چیکنگ کر دی گئی ہے اور
آئسو لیشن یا ضروری کلیئرنس کر دی گئی ہے؟

کیا عملہ آالت کے ساتھ آگاہ ہے اور محفوظ طریقے سے کام کرنے کا
تجربہ ہے؟

کیا مناسب ’لوڈڈ کرین سلیو پاتھ‘ منتخب کر لیاگیا ہے؟

کیا اس کام میں کئی ترتیب وار مرحلے ہیں؟

کیا داخلی راستہ بغیر کسی رکاوٹ کے قائم کیا جا چکا ہے؟

اٹھائی جانے والی چیز کا وزن بیس ٹن سے زیادہ ہے؟

کیا مناسب ہیڈ روم کی اجازت دے دی گئی ہے؟
کیا مناسب بوم پوائنٹ ایلیویشن کی اجازت دے دی گئی ہے؟

کیا یہ کرین کو جوڑنے ،الگ کرنے یا تشکی ِل نو کرنے کا کام ہے؟
کیا آپ عمودی تین ڈگری کے اندروزن اٹھانے کے لیے اوور ٹریولنگ
کرین یا مانوریل کا استعمال کر رہے ہیں؟

کیا ڈی ِرگنگ کے لیے محفوظ رسائی دی گئی ہے؟

زیر زمین سروسز کو چیک کر لیا گیا ہے؟
کیا ِ

کیا کام والے اور ِرگنگ ایریا کی نشاندہی کر دی گئی ہے؟

کیا آپریٹرتعیناتی والی جگہ کے بارے میں درکار معلومات بارے آگاہ
ہے؟

کیا سائٹ پرموجود موسمی اثرات پرکچھ سمجھوتے کیے گئے ہیں؟

کیا کرین اور کام والی چیز کے درمیان موصلیت (انسولیشن) مہیا کی
گئی ہے ،اگر اس چیز کوویلڈ کرنا ہے تو؟

کرین لوڈ کے لیے زیادہ سے زیادہ ہوا کی رفتار کیا ہے؟ کیا اس کو
ماپا جا سکتا ہے؟

کرین

ہاں

کیا کام کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے اور بعد کے معائنے مکمل
ہو چکے ہیں؟

نہیں

ہاں

لفٹنگ گیر
کیا آپ لفٹنگ لگز استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہ مناسب طریقے سے
ڈیزائن کیے گئے ہیں؟ کیا ایس ڈبلیو ایل کا لیبل لگا دیا گیا ہے؟

کیا کرین کو محفوظ بنانے والےتمام آالت بشمول کیب ائیر کنڈیشنگ
ٹھیک طور پر کام کررہے ہیں؟

لوڈ ڈالنے کے لیےسلنگز ،شیکلز وغیرہ کےایس ڈبلیو ایل یا ڈبلیو
ایل ایل کو چیک کر لیا گیا ہے؟

کیا زمین کی حالت اور ڈھانچے مناسب پائے گئے ہیں؟

کیا وزن اٹھانے کی گنجائش کو جانچنے کے لیے سلنگز کے زاویے
اور ِرگنگ کاطریقہ کو م ِد نظر رکھا گیا ہے؟
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کیا کرین کے ساتھ آوٹ ِرگرزمکمل طور پر لگ گئے ہیں اورصحیح
طور پر کرین میٹس کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں؟

کیا لفٹنگ گیر کے نقائص اور خرابیاں کا معائنہ کر لیا گیا ہے؟

کیا کرین نقشے اور ریڈیئس کے لیے مقرر کردہ میعاد وزن چارٹ کے
مطابق اٹھا رہی ہے؟

کیا تمام لفٹنگ گیرز تھرڈپارٹی سے تصدیق شدہ ہیں؟ (لِف کریں)

ہاں

لفٹ

نہیں

ہاں

لوڈ

کیا لفٹ میں عملہ یا لفٹنگ شامل ہے یا لفٹنگ والے افراد کی ِرسک
اسیسمنٹ یا ِرگنگ سٹڈی ہو چکی ہے؟

کیا لوڈِ ،رگنگ ،فالئی ،کانٹے وغیرہ کا وزن لفٹ میں شامل افرادکو
معلوم ہے؟

کیا اس لفٹ کے لیے کوئی باقاعدہ طریقہ کار ہے ،کیا یہ استعمال کیا جا
رہا ہے؟

کیا کرین کے مناسب لوڈ چارٹ کےلیے نقشہ یا تجویز کردہ نقشہ
منتخب کر لیا گیا ہے؟

طرز عمل اورقوائد مناسب رہنمائی کرتے
کیا لفٹ کے لیے بیان کردہ
ِ
ہیں؟

کیا مجموعی طور پرلفٹنگ کا وزن معلوم ہے؟ کیا اٹھائے جانے
والی تمام چیزیں اس میں شامل ہیں؟
لوڈ کا وزن؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

زیر زمین
کیا لفٹ ایریا آپریٹنگ پالنٹ ،پائپوں ،الئیو الیکٹریکل الئنز اور ِ
سروسز سے دور ہے؟

کیا لوڈ عام قسم کا ہوتا ہے؟ (مثال کے طور پرعجیب نہ ہو) کیا لوڈ
میں ڈھیلی اور غیر محفوظ چیزیں شامل نہیں؟

کیا فیتےکی پیمائش اورانجینرنگ پالنٹس وغیرہ کو استعمال کرتے ہوئے
سروےکے ذریعے ریڈیئس کو چیک کیا گیا ہے؟

عملہ:

کیا مناسب ہیڈ روم کے ساتھ لفٹ ٹھیک طرح سے نظر آتی ہے؟

ہاں

نہیں

نہیں

اگر لوڈ زیادہ ہو یا بہت پیچیدہ ہو توعام طور پر ِرگر اس کوہینڈل کر
لیتا ہے؟ کیا سپروائزر اس بات سے واقف ہے؟

کیا مورچہ بندیوں ،ٹیپ اورسپاٹرز کو استعمال کرتے ہوئے لفٹنگ کے
کام کی جگہ کو محفوظ بنایا گیا ہے؟

کیارگرکی متقابل لفٹ تھرڈ پارٹی سے مناسب قانونی سرٹیفیکیشن
ِ
اور اسیسمنٹ ہے؟ (لِف کریں)

اگر لوگ بلندی پر کام کر رہے ہیں توکیا ِرسک اسیسمنٹ کر لی گئی ہے
اورپی پی ای ذرائع کو درست کر لیا گیا ہے؟

کیا کرین آپریٹر کے پاس اس قسم کی قابلیت کے لیے مناسب قانون
سرٹیفیکیشن اور اسیسمنٹ ہے؟ (تھرڈ پارٹی سرٹیفیکیٹ لِف کریں)

کیا لفٹ کے لیے ماحولیاتی حاالت محفوظ ہیں؟ مثالً بہت تیز ہوا نہیں
مگرکیا آندھی چل رہی ہے؟

کیا لفٹ کنٹرولر کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور کیا اس نے مناسب
رنگ دارمنعکس بنیان پہنا ہوا ہے؟

بوم یا کرین باڈی پریا بوم کی رکاوٹوں پرلوڈ کے اثر انداز ہونے کا موقع
ہے؟ کیا ِرگنگ سٹڈی کروائی گئی ہے؟

کیا مناسب سازوسامان موجود ہے؟ مثالً بوم لفٹ ،سیسرز لفٹ،
فورک لفٹس اور کیا آپریٹر کام کا ماہر ہے؟

سیکشن4۔ انچارج
میں اس اجازت نامے کو قبول کرتا ہوں اور اوپر دی گئی ہدایات اور متعلقہ طریقے کارپر عمل پیرا ہونے کے لیے متفق ہوں ،اور اور اس کام کو کرنے کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ میں نے
بچاو کا منصوبہ کے حوالے سے ہدایات پڑھ لی ہیں اور کام کی جگہ پر خطرےکو کنٹرول کرنے کا بھی مشاہدہ کیا ہے
خطرے کا تجزیہ ،طریقے کار اور ٗ
دستخط:

نام:

کمپنی:

رابطہ نمبر:

تاریخ:
/

/

سیکشن5۔ متعلقہ شعبے سےعدم اعتراض کی مہر
آپریشنز

انجینرنگ

سیکشن (ADT HSE DEPARTMENT) 6۔ مختار نامہ اور اجازت نامے کی توثیق
تاریخ اجراء

:

منسوخی کی تاریخ

:

Rev No: 07

/

/
/

آغازکا وقت :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گھنٹے
/

اختتامی وقت :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گھنٹے
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میں بیس ٹن سے زیادہ وزنی لوڈ جس کا ذکر اجازت نامے پر ہے بشر طیکہ ِرسک اسیسمنٹ کی شرائط واحتیاطی تدابیریں کی اجازت نامہ دیتا ہوں۔ نوٹ :رسک اسیسمنٹ اجازت نامے کے مکمل ہونے کے
لیے اس دستاویز کے ساتھ لف کریں
نام:

تاریخ:

دستخط:

/

/

اجازت نامہ صرف اسی صوورت میں الگو ہوگا اگر جاری کی گئی ہدایات برقرار ہوں گی۔ خطرات کی صورت میں یہ ختم ہوجائے گا جیسا کہ گیس کی لیکیج ،مائع کا چھلکنا ،آگ لگنا ،ہوا کی سمت میں
تبدیلی(بخارات کا کام کی جگہ پراڑنا ،وغیرہ) ،یا کام بند کرنےکی درخواست کی صورت میں

سیکشن7۔ وقت کی توسیع
جاری کرنے کی تاریخ/ :
منسوخی کی تاریخ:

/

/

آغازکا وقت :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گھنٹے

/

اختتامی وقت :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گھنٹے

سیکشن 8۔ کام کی تکمیل ،تعطلی یا منسوخی برائے مہربانی مناسب جواب کی نشاندہی کریں
لفٹنگ پرمٹ سے منسلک تمام کام

مکمل ہو گیا ہے 

معطل ہو گیا ہے 

کام اور اس سے جڑی جگہوں کا کام مکمل ہونے کے بعد معائنہ ہو چکا ہےاور تمام
خطرات سے محفوظ ہے:

ہاں 

نہیں 

آالت کو چیک کر کے واپس اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے رکھ دیا گیا
ہے:

ہاں 

نہیں 

منسوخ ہو گیا ہے 

اضافی رائے:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
کمپنی:

شخص کا نام:
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