
મેન્યુઅલ્સ  - ૫ ( નિયમ સંગ્રહ – ૫) 

કલમ – ૪ (૧)  (ખ)  (૫) 

કાયય કરવા માટેિા નિયમો – નવનિયમો, સૂચિાઓ, નિયમસંગ્રહ અિે દફતરો  

  

       ગુજરાત ઊર્જા વિકાસ વિગમ વિ. જ્યારે ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ા  તરીકે કાયારત હતુું ત્યારે કામગીરી કરિા અુંગેિા 

વિવિધ વિયમો, વિવિયમો, સૂચિાઓ વિગેરે ઘર્િામાું આિેિ, જ ેમુજબ હાિમાું ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ 

કામગીરી કરે છે. મુખ્યત્િે િીચે મુજબિા વિયમ – વિવિયમો દ્વારા આ સુંસ્થા કામગીરી કરે છે. 

 

૧.   જિરલ સ્ટેડીંગ ઓડયર (G. S. O.) 

વિયામક મુંર્ળ દ્વારા સુંસ્થાિી કામગીરી અુંગે જ ેવિર્ાયો િેિામાું આિે છે, તેિા અમિ માટે જિરિ સ્ટેર્ીંગ 

ઓર્ા ર બહાર પાર્િામાું આિે છે. 

૨.     મેન્યુઅલ્સ : 

સુંસ્થાિી કામગીરીિી વિવિધ પ્રક્રિયા માટે મેન્યુઅલ્સ ધ્િારા માગાદવશાકા આપિામાું આિેિ છે, તે અિુસાર 

વિવિધ કામગીરીઓ હાથ ધરિામાું આિે છે. 

૩.     પરરપત્ર : 

સુંસ્થાિી કામગીરી સુંબુંવધત સ્પષ્ટતાઓ, માગાદશાિ માટે પક્રરપત્રો બહાર પાર્િામાું આિેિ છે, જિેો પુસ્તક 

સ્િરૂપે સુંગ્રહ કરિામાું આિે છે. કોમવશાયિ તથા ર્ીસ્ટર ીબ્યુશિ સરક્યુિર સુંસ્થાિી િેબસાઈટ ઉપર મુકિામાું 

આિેિ છે. 

૪.    વીજલાઈિ સમારકામ અંગેિા પરરપત્રો : 

  



વીજલાઈિ  સમારકામ અંગેિા પરરપત્રો  

 

ગુજરાત ઊર્જય નવકાસ નિગમ લી., 

સરદાર પટેલ નવદુ્યત ભવિ, 

રેસકોર્ય, વડોદરા – ૩૯૦ ૦૦૭ 
 

મારહતી અનિકાર અનિનિયમ – ૨૦૦૫. 

મારહતી અનિકાર અિે ર્જહેર સત્ત્તામંડળોિી જવાબદારીઓ. 

કાયદાિી કલમ – ૪(ખ) અંતયગત મુદાઓિી મારહતી.(પ્રો એનટટવ રડસ્કલોઝર) 

  

મેન્યુઅિ – ૧     િીજિાઈિ સમારકામ અુંગેિા પક્રરપત્રો મુળ સ્િરૂપે અુંગ્રેજી ભાષામાું તથા પક્રરિતીત  સરળ 

ગુજરાતી ભાષામાું. 

 (૧)     પૂિા ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ાિા પક્રરપત્ર િું. ૫ 

                          (૨)     ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ િીમીટેર્િાું પત્ર િું. GUVNL/OSD   

                                   (T)/Main/904 Dt.8-8-2006 

 

મેન્યુઅિ – ૨      ઈન્ર્ીયિ ઈિેક્ટર ીસીટી રૂલ્સ – ૧૯૫૬ કિમ િું, ૬૫ પક્રરિતીત સરળ    ગુજરાતી ભાષામાું 

મેન્યુઅિ – ૩     મીટર ટેસ્ટીગ ઈિસ્ટોિેશિ તથા ઓપરેશિ બારામાું CEA regulation  દશાાિતો 

એમજીિીસીએિ પક્રરપત્ર િું. ૫. 

  



મેન્યુઅલ – ૧ (વીજલાઈિ સમારકામ અંગેિાં પરરપત્રો) 

ગુજરાત રાજ્યિાું િામદાર મુખ્ય માક્રહતી કવમશ્નર શ્રીિાું તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૧ િાું હુકમિી કિમ ૮ તથા ૯ 

માું દશાાિેિ  મતાિુસાર  ઈિેક્ટર ીક િાઈિ/ટર ાન્સફિમારિાું દુરસ્ત તથા સમારકામ અુંગેિા પક્રરપત્રોિી િકિ મુળ 

સ્િરૂપે અુંગ્રેજી ભાષામાું તથા સફળ પક્રરિતીત ગુજરાતી ભાષામાું અતે્ર મુકિામાું આિે છે. ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ 

વિગમ િી.તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી કાયારત થયેિ છે. જમેિાું િીચે મુજબિી િીજ વિતરર્ કરતી ચાર કુંપિીઓ 

કાયારત થયેિ છે. 

 

(૧) મ્ધ્ય ગુજરાત વીજ કંપિી લી., - વડોદરા 

(૨) દનિણ ગુજરાત વીજ કંપિી લી., - સુરત 

(૩) ઉત્ત્તર ગુજરાત વીજ કંપિી લી., - મહેસાણા 

(૪) પનિમ ગુજરાત વીજ કંપિી., - રાજકોટ 

 

 આ કુંપિીઓ પૂિા ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ા  તથા હાિમાું ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ વિ. ધ્િારા બહાર 

પાર્િામાું આિેિ પક્રરપત્રો મુજબ િીજ િાઈિોિુું સમારકામ કરે છે, જ ેપક્રરપત્રોિી મૂળ િકિ અુંગ્રેજીમાું તથા સરળ 

ગુજરાતી ભાષામાું પક્રરિતીત કરેિી િકિ આ સાથે મુકિામાું આિે છે. 

 

(૧) પૂિા ગુજરાત વિદ્યુત બોર્ાિા પક્રરપત્ર િું. ૫ િું.OM/Inspection/544 Dt.7-1-1066. 

(૨) ગુજરાત ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ વિગમ વિ. િાું ખાસ ફરજ પરિા અવધકારીશ્રી િાું પત્ર િું. 

GUVNL/OSD(T)/Main/904 Dt.8-8-2006 

  



િું,ઓએમ/તપાસ/૫૪૪  તા.૭-૧-૧૯૯૬ 

પરરપત્ર િં. ૫ 

વિષય :- િીજ વિતરર્ કરતી િાઈિો તથા ટર ાન્સફોમારિાું સમારકામ વિષે. 

પેટા વિભાગીય કચેરી ધ્િારા જ ેવિગતો  રાખિામાું આિે છે તે જોતા જર્ાયુું છે કે કેટિીક જગ્યાએ િીજ વિતરર્ 

િાઈિો તથા િીજ વિતરર્ ટર ાન્સફોમારોિી વિગતો બરાબર માિુમ પર્તી િથી. પક્રરપત્ર િું.ઓએમ/ટેક/૯/૧૪૬ તા.૧૧-

૬-૧૯૬૪ થી સબ-સ્ટેશિ ઉપરિા વિદ્યુત ઉપકરર્ોિા સમારકામ અુંગેિા યોગ્ય રેકોર્ા  રાખિા માટે જર્ાિિામાું આિેિ 

છે. 

િીજ િાઈિ ઉપર કામ કરતાું કમાચારીઓ ધ્િારા િાઈિિુું પેટર ોિીંગ કરિા અુંગે ચુસ્તપરે્ ધ્યાિ રાખિુું. ઘર્ી 

િખત િીજિાઈિમાું વિક્ષેપ ઉભો થાય ત્યારે પેટર ોિીંગ કરિામાું આિે છે. આિા સમયે િાઈિ ઉપર કામ કરતાું કમાચારીઓ 

િાઈિ ફોલ્ટ શોધિાિી ઉતાિળિે િીધે િાઈિ પુરેપુરી રીતે ચકાસર્ી કરતાું િથી. જથેી એ જરૂરી છે કે વિયવમત િાઈિ 

પેટર ોિીંગ કરિામાું આિે તથા તેિી ક્રફર્ર પ્રમારે્ વિગતો રાખિામાું આિે, વિયવમત પેટર ોિીંગ દરમ્યાિ દરેક િોકશિ પુરેપુરા 

ચેક કરિા જથેી  ઝાર્ાિી ર્ાળીઓ િાઈિિે અર્કતી હોય કે િેિા ચરે્િા હોય તેિા ફોલ્ટ ર્જર્ી શાકાય. ૧૧ કે.િી. તથા ૨૨ 

કે.િી. િાઈિોિા ક્ષર્ીક વિક્ષેપ િખતે ઈિચાજા ઈજિેર ધ્િારા એિુું માિી િેિામાું આિે છે કે પક્ષી ધ્િારા વિક્ષેપ ઉભો 

થયેિ છે વિગેરે તથા િાઈિ પેટર ોિીંગ િખતે કશુું મળતુું િથી. પરુંતુ ક્ષર્ીક વિક્ષેપિુું કારર્ અુંગે િધુમાું અિિોકિ કરિામાું 

આિતુું િથી. 

િીજિાઈિોિાું ક્ષર્ીક વિક્ષેપ કેટિાક કારર્ોથી થતાું હોય છે, જિેાું કે ઈન્સ્યુિેટર વિષ્ફળ જતાું, ઝાર્િી ર્ાળીઓ 

અર્ક્તા અથિા પક્ષી ધ્િારા ફોલ્ટ થતાું વિગેરે જ ેિીજિાઈિિાું ક્ષર્ીક સુંપકામાું આિે છે. દરેક ક્ષર્ીક વિક્ષેપિા કારર્ો 

એક સરખા માિી િા શકાય, પરુંતુ જ્યારે સુંક્યાબુંધ ક્ષર્ીક વિક્ષેપોિી બાબતમાું તપાસ કરિી જરૂરી છે તથા િાઈિ ફોલ્ટિુું 

કારર્  શોધી કાઢિુું શકાય બિે છે. 

િીજિાઈિોિાું ફીર્રો તથા ર્ીસ્ટર ીબ્યુશિ ટર ાન્સફોમારોિી વિગતો રાખિા માટે િીચેિી સૂચિાઓિો અમિ કરિો 

જોઈએ. 



(૧)  રજીસ્ટર બિાવવું :- 

 

(અ)  રજીસ્ટર પાકા પુઠાિુું, િેજર પેપરમાું તથા િમિાર પાિાું િુંબર આપેિુું હોિુું જોઈએ. 

(બ)  િીજ વિતરર્ કરતાું ટર ાન્સફોમાર, ટેપ િાઈિ, િીજ િાઈિ વિગેરે માટેિુું રજીસ્ટર પેટા     વિભાગીય કચેરીએ ઈિચાજા 

ધ્િારા ર્જળિિુું. 

(ક)   િીજ સબસ્ટેશિોિા ઉપકરર્ો તથા સબસ્ટેશિમાુંથી િીકળતાું ફીર્રોિી વિગતોિુું રજીસ્ટર સબસ્ટેશિ ઈિચાજા 

ધ્િારા ર્જળિિુું. 

(ર્)   રજીસ્ટરમાું િાઈિ ચાિુું કયાાિી તારીખથી િાઈિિી તાુંત્રીક માક્રહતી, ચાિુ કયાાિી તારીખ, અગત્યિી કામગીરી 

કયાાિી વિગતો તથા સમારકામ કયાાિી વિગતો વિગેરે હોિી જોઈએ. 

(ઈ)  આ વિગતો કાળજીપૂિાક એકજ માર્સ ધ્િારા િખિી જોઈએ. 

 

(૨)  ફીડરિાં સમારકામિી નવગતો :- 

 

(અ)  ફીર્રિો પથ દશાાિતો િક્શો રજીસ્ટરમાું રાખિો જોઈએ. 

(બ)  િીજિાઈિ પથ પ્રમાર્ે ચેક કરિી જોઈએ મુખ્ય િાઈિ પુરેપુરી મહીિાુંમાું એક િખત ચેક કરિી જોઈએ તથા ગામર્ા 

તરફ જતી િાઈિ ગ્રામ્ય હેલ્પર અથિા િાઈિમેિ ધ્િારા પેટર ોિીંગ કરિી જોઈએ. વિક્રરક્ષર્ અહેિાિ પેટાવિભાગીય 

કચેરી ધ્િારા રાખિો જોઈએ. 

(ક)   રજીસ્ટરમાું તારીખ િાઈઝ ફીર્રિાું સકીટ બ્રેકરિાું વિક્ષેપિી વિગતો સબસ્ટેશિ ઈિચાજા ધ્િારા રાખિી ક્ષવર્ક તથા 

કાયમી વિક્ષેપિા કારર્ો થા પેટર ોિીંગ રીપોટિી વિગતો રાખિી જોઈએ. 

(ર્)   ટેપ િાઈિ માટેિી વિગતો પેટાવિભાગીય કચેરી ધ્િારા રાખિી જોઈએ, હાિમાું ત્રર્ મક્રહિાિો વિક્ષેપ રીપોટ મળેિ 

છે. 

 

(૩)  વીજ ડીસ્ટર ીબ્યશિ ટર ાન્સફોમયરોિું સમારકામ :- 

(અ)  ગામર્ામાું મુકિામાું આિેિા ર્ીસ્ટર ીબ્યુશિ ટર ાન્સફોમાર િુંબર પ્રમારે્, ગામર્ાુંિા કોર્ િુંબર સાથે િીઈમ પ્િેટિી વિગત 

તથા િોકેશિિી વિગત રજીસ્ટરમાું હોિી જોઈએ. 

(બ)  િોલ્ટેજિાું રીર્ીગ પક્રરપત્ર િું. ઓએમ/ગુજ/૬૯૬૦૭ તા.૩-૧૧-૧૯૬૫ માું દશાાવ્યા પ્રમારે્ િેિાું ( ગુજરાત એિજી 

ટર ાન્સમીશિ કોપોરેશિિે િાગુું પરે્ છે.) 

(ક)  સીિીકાજિે, ઓઈિ િેિિ ત્રર્ મક્રહિાિીમાું એક િખત ચેક કરિુું જરૂરી છે તથા ટર ા ન્સફોમાર   ઉપર પીક અિસામાું 

કેટિો િોર્ આિે છે તે ચેક કરિુું તથા રજીસ્ટરમાું િોધિુ જોઈએ. 

(ર્)  િષામાું ચોમાસા પહેિાું એક િખત ઓઈિિો ટેસ્ટ કરિો તથા જો ટેસ્ટિાું પક્રરર્ામ સુંતોષકારક િ જર્ાય (૩૦ 

કે.િી.એક મીિીટ ૪ એમ ટેકિીકિ જગ્યા િચ્ચે સ્ટેન્ર્ િ રહે તો ) તો ઓઈિ ફીલ્ટર ેશિ કરિુું અથિા ફીલ્ટર કરેિુું 

ઓઈિ ટર ાન્સફોમારમાું ભરિુું. 

 



વિભાગીય કચેરી તથા પેટાવિભાગીય કચેરી ધ્િારા ઉપરોક્ત સુચિાઓિો કાળજીપુિાક અમિ ક્ષેવત્રય કચેરીઓિાું કમાચારી 

ધ્િારા િ કરિામાું આિે તો ભવિષ્યમાું ગુંભીર બાબત તરીકે િોંધિામાું આિશે. 

 

અધીક્ષક ઈજિેર તથા કાયાપાિક ઈજિેરોિે ક્ષેવત્રય કચેરીઓમાું જિાિુું થાય ત્યારે રેકોર્ા  બરાબર મેઈિટેિ થાય છે કે કેમ તે 

અિશ્ય ચેક કરિુું તથા કમાચારીઓિે આપિાિી થતી સુચિાઓ તથા પક્રરપત્ર સ્પસ્ટ રીતે સમજી શકે તેિી િધારાિી 

સુચિાઓ આપિી. 

  



  



 



મેન્યુઅલ – ૨ 

 

૬૫. પરીિણ, સંચાલિ અિે સારસંભાળ. 

(૧)   વિયમ ૬૩ અન્િયે વિરીક્ષક મુંજુરી આપે તે પહેિા જો ઉત્પાદકિુું પક્રરક્ષર્ પ્રમાર્પત્ર જરૂરી હોય તો બધા સામાન્ય 

પરીક્ષર્િાું પ્રમાર્પત્ર સુંબુંવધત ભારતીય ધોરર્ પ્રમાર્ે રજૂ કરિાિા રહેશે. 

(૨)   જ્યાું સુધી કોઈ પર્ િિા એચિી સાધિ, કેબિ અથિા પૂરિઠા િાઈિિુું ભારતીય ધોરર્િી કચેરીિા સુંબુંવધત 

આચારસુંક્રહતા મુજબ સ્થળ ઉપર પક્રરક્ષર્ થાય િહી ત્યાું સુધી આિા સાધિ, કેબિ અથિા પૂરિઠા િાઈિ ચાિુ 

કરી શકાશે િહી. 

(૩)   કોઈપર્ િિા એચિી અથિા ઈએચિી સાધિ, કેબિ અથિા પૂરિઠા િાઈિિુું સુધારા િધારા અથિા દુરસ્તી માટે 

પધ્ધવતમાુંથી છ મક્રહિા અથિા િધારે સમય માટે જૉર્ાર્ કાપી િાખ્યુું હોય તો જ્યાું સુધી આિા સાધિ, કેબિ 

અથિા પૂરિઠા િાઈિિુું ભારતીય ધોરર્ કચેરીિી સુંબુંવધત આચારસુંક્રહતા મુજબ પક્રરક્ષર્ થાય િહી ત્યાું સુધી ફરી 

જોર્ાર્ થી શકશે િહી. 

(૪)   પેટા વિયમ (૧) થી (૩) (બુંિેિો સમાિેશ) િી જોગિાઈ થતાું યુંત્ર સ્થાવપત કરતાું પહેિા અથિા પછી વિરીક્ષક 

કેટિાુંક િધારાિા પક્રરક્ષર્ કરી શકે છે. 

(૫)  બધા સાધિ, કેબિ અથિા પૂરિઠા િાઈિ તુંદુરસ્ત અિસ્થામાું રાખિામાું આિશે અિે િાઈિિુું  ભારતીય ધોરર્િી 

કચેરીિી સુંબુંવધત આચારસુંક્રહતા પ્રમારે્ સમયાુંતરે પક્રરક્ષર્ કરિામાું આિશે. 

(૬)  બધા સાધિ, કેબિ અિે પૂરિઠા િાઈિિાું બધા પક્રરક્ષર્ ટર ેપીંગ્સ, ર્જળિર્ી કાયા અિે સમારકામિે િોંધ એિી રીતે 

રાખિામાું આિશે કે તેિે આિી અગાઉ રાખિામાું આિેિી િોંધ સાથે સરખાિી શકાય. 

(૭)   બધા એચિી અિે ઈએચિી યુંત્રોિુું સુંચાિિ અિે ર્જળિર્ી ભયમુક્ત રીતે ઉત્પાદકિી ભિામર્ પ્રમારે્/અથિા 

ભારતીય ધોરર્િી કચેરીિી સુંબુંવધત આચારસુંક્રહતા મુજબ કરિાિી જિાબદારી તેિા માિીકિી રહેશે. 

(૮)  ૨૦ એમિીએ અિે તેિથી િધારે ક્ષમતા ધરાિતાું ટર ાન્સફોરમસા અિે રીએક્ટસાિી વિષ્ફળતાિો અહેિાિ િપરાશકારોએ 

અિે વિદ્યુતપ્રિાહ પૂરો પાર્િારે વિદ્યુત વિરીક્ષક અિે સેન્ટર િ ઈિેકટર ીસીટી બોર્ાિે વિષ્ફળતાિા ૪૮ કિાકિી અુંદર 

આપિાિો રહેશે. વિષ્ફળતાિાું કારર્ો અિે વિષ્ફળતા અટકાિિા માટે િેિાિાું પગિાું, વિદ્યુત વિરીક્ષક અિે સેન્ટર િ 

ઈિેક્ટર ીસીટી બોર્ા િે વિષ્ફળતાિા એક મક્રહિાિી અુંદર જોર્ાર્ ૧૫ માું આપેિ િમુિામાું મોકિિાિા રહેશે. 

  



D[gI]V, v # 

 

MGVCL 
 

MGVCL CIRCULAR NO.5 
Ref: MGVCL/SE (TECH.)/CIRCULAR/1326 

Date: 18th October, 2010 
 

Sub: Implementation of CEA Regulation on Installation and Operation of Meters in 
the distribution network. 

 
The Central Electricity Authority has made a Regulation on Installation and 
Operation of Meters in the distribution network in exercise of the powers conferred 
under the provisions of the Electricity Act, 2003, wherein calibration and periodical 
testing of the meters is made mandatory. The Clause No.10 of this Regulation 
stipulates that the operation, testing and maintenance of all types of meters shall be 
carried out by the licensee.  
 
In addition to above, Clause No.18 of the Regulation stipulates the provisions for 
calibration and periodical testing of meters. The relevant portion of the Regulation is 
reproduced as under: 
 
“ The testing of Consumer meters shall be done at site atleast once in five years. 
The licensee may instead of testing the meter at site, can remove the meter and 
replace the same by a tested meter duly tested in an accredited test laboratory. In 
addition, meters installed in the circuit shall be tested if study of consumption 
pattern changes drastically from the similar months or season of the previous 
years or if there is consumer’s complaint pertaining to a meter. The standard 
reference meter of better accuracy class than the meter under test shall be used 
for site testing of consumer meters upto 650 volts. The testing for consumers’ 
meters above 650 volts should cover the entire metering system, including CTs, 
VTs. Testing may be carried out through NABL accredited mobile laboratory using 
secondary injection kit, measuring unit and phantom loading or at any accredited 
test laboratory and recalibrated if required at manufacturer’s works.” 
 
It is mandatory on the part of the Licensees to adhere to the provision of the CEA 
Regulation in to It is also pertinent to note that the issue related to periodic testing 
of consumer meter is frequently discussed in Co-ordination Forum, Supply Code 
Review Committee Meetings, State Co-ordination Committee meetings etc. 
 
It is, therefore, very necessary to take note of the above regulation of CEA and act 
upon it. 
 



All are therefore requested to ensure that henceforth the above Regulation of CEA 
is fully implemented invariably, with proper documentation and records. 
 
 
                                                                                                       Sd/- 

[S.M. GODKHINDI] 
CHIEF ENGINEER (TECH. & OP.) 

 
 
To: 
1. PS to MD, MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
2. ETA to MD, MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
3. GM (F&A), MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
4. ACE (CC)/(SD&P)/(PROC.)/(RAC & VIG.),MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
5. AGM (HR), MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
6. DGM (HR) / (HRS) / (ESTT.), MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
7. SE (GERC) / (TECH.) / (OP.) / (VIG.), MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
8. SE(O&M),MGVCL,O&M Circle Office,Baroda(City)/Baroda (O&M),Anand/Godhra. 
9. Company Secretary, MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
10. Shri PN Shah, JE (DRUM), MGVCL, Corporate Office, Baroda. 
 

 


