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اوگرا کی طرف سے ايل پی جی کمپنيوں کو ہدايات
ٓائل اينڈ گيس ريگوليٹری اتھارٹی نے ايل پی جی سلنڈرز پھٹنے کے واقعات کا
نوٹس لے ليا،پرنٹ اور اليکٹرانک ميڈيا ميں سلنڈرز دھماکوں کے باعث جانی
و مالی نقصان کے حوالے سے ٓانے والے واقعات پر تشويش ہے۔اوگرا نے
ايل پی جی مارکيٹنگ کمپنيوں کو ہدايت نامہ جاری کر ديا۔
اوگرا ترجمان کی طرف سے جاری کرده اعالميے کے مطابق اوگرا نے تمام
ايل پی جی مارکيٹنگ کمپنيوں کو ہدايت کی ہے کہ ايل پی جی کے استعمال
کےلئے حفاظتی ہدايات پر عملدر ٓامد يقينی بنايا جائےاور اس حوالے سے
ڈسٹری بيوٹرز کو بھی ترغيب دينے کے لئے ورکشاپس اور سيمينارز کا
انعقاد کيا جائے جبکہ ڈسٹريبيوٹرز کو اس بات کا پابند کيا جائے کہ ايل پی
جی سلنڈر صارف کو حوالے کرنے سے قبل ليکج اور سلنڈرز کی طبعی اور
ظاہری حالت کا تفصيلی جائزه لے،اسکے عالوه صارفين ميں شعور اجاگر
کرنے کےلئے دسٹری بيوٹرز پمفلٹ اور پوسٹرز کا استعمال بھی
کريں،بالخصوص سرديوں ميں ايل پی جی کے محفوظ طريقے سے استعمال
کےلئے عوام ميں شعور اجاگر کيا جائے،ترجمان کے مطابق ايل پی جی عام
ہوا سے بھاری اور ٓاتشگير گيس ہے جس کا کوئی رنگ اور بو نہيں ہے،ايل
سلنڈر سے دوسرے سلنڈر ميں ايل پی جی کی براه راست منتقلی غير قانونی
ہے۔ترجمان نے ہدايت کی ہے کہ ايل پی جی سلنڈرز کی فروخت کرنے کے
مقامات پر ايل پی جی سلنڈرز کے نرخ واضع طور پر ٓاوايزاں کئے جائيں اور
اس بات کی تسلی کی جائے کہ کوئی بھی سلنڈر ليک يا ٹوٹ پھوٹ کا شکار
تو نہيں ہے،سلنڈرز کو ہوادار مقامات پر ٓاگ سے سٹور کيا جائے جو زير
زمين نہ ہو۔ايل پی جی سلنڈر کی ليکج نقصان ده ہو سکتی ہے اسلئے ليکج کی
سورت ميں سگريٹس،موبائل فونز اور ديگر برقی ٓاالت کو فوری طور پر بند
کردينا چاہئے اور ايمرجنسی نمبر پر فوری رابطہ کيا جائے،ايل پی جی جلنے
سے کاربن مونو ٓاکسائيڈ پيدا ہوتی ہے جو جان ليوا ثابت ہو سکتی ہے اسلئے
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ايل پی جی ٓاالت کا استعمال بھی ہوادار جگہوں پر کيا جائے اور بند مقامات پر
استعمال سے گريز کيا جائے۔

