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ाहकां या सुर ेसाठ मागदशक सूचना / आवाहन
- कृ पया हे करावे  वीज वाहक तार तुटून पड याचे नजरे स आ यास कंवा अपघात घड यास जवळ या
वीज वतरण कंपनी या कायालयास घटने या प यास हत
यासाठ टोल

व रत मा हती

ावी.

. १८००-२००३-४३५ कंवा १८००-२३३३-४३५ वर संपक साधावा.

 मोटर टिमन स जवळ वायरचे इ सुलेशन जा त लांब काढू न ठे वले अस यास
टिमन ससह वायरला इ सुलेशन टे प लावावा.
 यो य

मते या इ. एल. सी. बी. / एम. सी. बी. चा वापर करावा.
यात करं ट उत

शकतो याची जाणीव ठे वावी व

L

 पंखे , इ ी , कुलर वापरताना

C

सावधानतेने हाताळावी.

D

 लग पीन बसवतांना पनला बोट लागणार नाह याची काळजी

या.

SE

 तारां या खालून तसेच गॅलर त कंवा ग चीवर धातूची व तू हाताळतांना तारे पासून
व तू दू र राह ल याची काळजी

या.

M

 तीन पीन लगचीच वजेची उपकरणे वापरावी.

यामुळे अिथग यव थत िमळे ल.

 लग, पीन , बटन , बोड यांना तडे जातात तसे अस यास ते

व रत बदलावे.

 जोड नसले या वायर वापरावे.
 वजेची बटने , लग-पीन मुलां या हातात येऊ नयेत अशा उं चीवर फ स करावीत.
 नेहमी आय. एस. आय. दजाचीच उपकरणे वापरावी.
 आप या व ुत मांडणीचे अिथग काय म ठे वावे व अिथग केलेली जागा ओलसर
ठे वावी काय म अिथगची हॅ यू २ ओहमपयत असावी.
 व ुत वाय रं ग मा यता ा
तपासून

ठे केदाराकडू नच क न

यावी तसेच ती िनयिमतपणे

यावी.

 लाईनजवळ ल झाडा या फां ा तोड यापूव कंपनी या अिधका यास वनंती क न
लाईन बंद क न घे यात यावी.

-३ खाजगी वायरमनकडू न फ

घरातील वाय रं गचेच काम क न

 शॉट स कटमुळे आग लाग यास

थम मेन

या.

वच बंद करा.

 हे यर ायर , किलग आयन , मोबाईल चाजर यासार या व तूंचा वापर नसताना

M

SE

D

C

L

पीन लग मधून काढू न ठे वावी.
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ाहकां या सुर ेसाठ मागदशक सूचना / आवाहन
- कृ पया हे क
 तुटले या तारांना हात लावू नये.
गुरे , ढोरे
 कोठे ह

नये –

या ओलांडू नये व इतरांना तसे क

दे ऊ नये.

अशा तुटले या तारे जवळ जावू दे ऊ नये.
वतः जादा

मतेचे

युज टाकू नये.

 व ुत स कटवर जादा भार टाकू नका.
 पतं ग काढणे अथवा कोण याह कारणासाठ लाईनवर चढू नये.
 खाजगी वायरमनकडू न लाईनवरची कामे करवून घेऊ नये.

L

 वायसना जॉईट ठे ऊ नये.
टे यांना जनावरे बांधू नये.

D

 पोल /

C

 तारे या कुंपणात वीज वाह सोडू नये.

SE

 प या या घरात धातूला घासेल अशी

 कपडे वाळत घाल याची तार खांब /
 उघडे वॉटर हटर वाप

ले जीबल वायर वाप

नये.

टे ला बांधू नये.

नये.

M

 हू क टाकून वजेची चोर क

नये.

 तारांखालुन लांब / उं च धातूची व तू हाताळू नये.
 लाईनखाली / लाईनजवळ कोण याह

कारचे बांधकाम क

नये तसेच झाडे लावू

नये.
 पोल अिथग या वायस तसेच

टे वायर तोडू नका.

 झाडांमधून स वस वायर घेऊन जाऊ नये.
 शॉक लागले या य
बाजूला कर याचा

स उघ या हाताने
य

क

नका.

पश क

नका कंवा धातू या व तू ने

यासाठ लाकड कोर या दां याचा वापर करा.

 एका सॉकेटम ये अनेक लग लावू नका.
 शॉट स कटमुळे लागलेली आग वझावा यासाठ पा याचा वापर क

नका.

-५ लहान मुलांना लोखंड व तू लगम ये टाकू दे ऊ नये.
 लगमधून पीन काढतांना वायरला पकडू न हसका दे ऊ नये.
 जिमनीवर पाणी साचलेले अस यास लगम ये पीन टाकू नये.
 इले

क लाईन या जवळ पतंग उडवू नका.

 इले

क लाईनजवळ ल झाडांवर चढू नका.

 इले

क लाईन या पोलजवळ कंवा व ुत उपकरणाजवळ खेळू नका.

 वीज पुरव या या ठकाणी झाकण नसले या कंवा तुटले या जागी हात लावू नका.
 इले

क लाईन जवळ लशेडवर अडकलेला बॉल कंवा खेळणी काढ यासाठ शेडवर

M

SE

D

C

L

चढू नका.

-६-

Electrical Safety tips for Consumers
* DO’s for Safety *
 DO inform about snapping of conductor or electrical accident to
nearest MSEDCL office with details of incident spot. For that Toll free
No is 1800-2003-435 & 1800-2333-435.
 DO provide insulation Tape on wire Joint near Motor Terminals.

L

 DO use proper capacity of ELCB / MCCB.

C

 DO take care while using Fan, Electric iron, cooler etc.

D

 DO proper care while plugging pin in to the socket.

SE

 DO care while handling of metallic rod under electric lines / in
Gallery, Terrace, and Window.

M

 DO use three pin sockets in electrical Circuit, Which is useful for
effective earthing.

 DO replace the Sockets, Switches and electric board if found crack.
 DO use wires without joint.
 DO fix the Switches & plug pin on proper height beyond the reach of
children’s
 DO use the equipments of I.S.I. mark only
 DO keep the earthing effective. Pour the water in earth pit to keep it
wet. Effective earthing value should be up to 2 Ohm.

 DO electric wiring from authorized electric contractor only and check
it regularly.
 DO take proper permission from MSEDCL office before tree trimming
near electric line.
 DO household electric wiring only from private wireman.
 DO off the main Switch first, while fire due to short circuit.
 DO unplug Hair dryer, curling iron, Mobile charger etc when not in
use.

C

L
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D

Electrical Safety tips for Consumers

SE

* DON’T for Safety *

M

 DON’T touch snapped electric conductor or cross it and DON’T
allow others to do it. Also DON’T allow animals to go nearer to
snapped conductor.
 DON’T put fuses of higher capacity.
 DON’T overload electric circuit.
 DON’T climb on Electric pole to take away the kit or for any other
reason.
 DON’T allow private wireman to do work on electric line.
 DON’T put joints to wires in electric circuit.

 DON’T pass electric supply in fencing
 DON’T tie rope of Animals to Stay, pole etc.
 DON’T extend flexible wire under Tin shed.
 DON’T tie metallic wire to Stay or pole for drying of cloths.
 DON’T use open water heater.
 DON’T put hook on electric line for theft of energy.
 DON’T handle long metallic rod / angles etc below electric line.
 DON’T construct shed / house / hut etc below electric line.
 DON’T cut earthing wire / Stay wire.

C

L

 DON’T extend service wire through tree branches.

D

 DON’T touch electrocuted person with open hand or metallic

SE

things for isolation from live parts. Use dry wooden rod for it.
 DON’T plug to may cords in to an outlet.

M

 DON’T use water to extinguish fire due to short circuit.
 DON’T allow child to insert metal piece in to socket.
-8-

 DON’T yank cord from outlet.
 DON’T plug anything into an outlet if there is water on the floor.
 DON’T fly kites near power lines.
 DON’T climb trees near power lines.

 DON’T play near any power lines or electrical equipments like
green boxes.
 DON’T touch outlets or switches if the cover is missing or broken.
 DON’T get on any roof to play or to get a ball or toy if it lands up

M

SE

D

C

L

there.

