
ગુજરાત વિદ્યુત વિયંત્રક આયોગ 

ગાંધીિગર 

મુસદ્દો વિતરણ સંહિતા (ત્રીજો સુધારો), ૨૦૧૭ 

જાિેરિામા ક્રમાંક િં.૦૧/૨૦૧૭ 

 
વિદ્યુત અવિવિયમ ૨૦૦૩(૨૦૦૩ િો અવિવિયમ-૩૬) હેઠળ વિભાગ ૮૬ (સી), (ઇ) અિે (આઇ) અન્િયે 

તથા ગુજરાત વિદ્યુત ઉિોગ (પુિનગઠિ અિે વિવિયમ) અવિવિયમ ૨૦૦૩ (૨૦૦૩ િો ગુજરાત અવિવિયમ-

૨૪) વિભાગ ૪૨(બી) અિે તેિા હેઠળ મળેલી સત્તાિા આિારે ગુજરાત વિદ્યુત વિયંત્રક આયોગ, આથી,  મુખ્ય 

વિવિયમો ગુજરાત વિદ્યુત વિયંત્રક આયોગ વિતરણ સંહહતા (જાહેરિામા ક્રમાંક િં.૦૬/૨૦૦૪) માં સુિારો કરે 

છે.  

 
૧ ટ ં કંુ વિર્નક, ક્ષેત્ર-વ્યાપ અિે પ્રારંભ 

 
     (૧) આ વિવિયમોિે ગુજરાત વિદ્યુત વિયંત્રક આયોગ વિતરણ સંહહતા (ત્રીજો સુિારો), ૨૦૧૭ 

તરીકે ઓળખિામાં આિિે. 

     (૨) આ વિવિયમો, ગેઝેટમાં છપાિે તે તારીખથી અમલમાં આવ્યા ગણિામાં આિિે. 

 

   મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૨માં વ્યાખ્યામાં ઉમેરો: 

 
૨. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૨િાં અંતમાં “કુદરતી આપવત્ત” વ્યાખ્યાિો ઉમેરો થિે: 

 
“કુદરતી આપવત્ત એટલે કે એિી કોઇ ઘટિા જ ેસામેલ વ્યવતતઓિા કાબુ બહાર હોય છે. જિેે અગાઉથી 

જોઇ િકાતી િથી અથિા અગાઉથી જાણી િકાતી િથી કે તેિે અટકાિી િકાતી િથી જ ે વ્યવતતિી 

કામગીરીિે િોંિપાત્ર અસર કરે છે.અિે જ ેિીચે મુજબ સમાવિષ્ટ પરંતુ તેટલા પુરતંુ મયાનદીત િહી.  

 
(i) દૈિી કુ્રત્યો, કુદરતી ઘટિાઓ, પુર, દુષ્કાળ, ભુકંપ અિે રોગચાળો; 

(ii) કોઇપણ સરકારિા સ્થાવિક કે વિદેિી કે દુશ્મિિાં કાયો, જાહેર કરેલ કે જાહેર િ કરેલ યુધ્િ, 

દુશ્મિાિટ, અગ્રતાઓ, સંસગનવિર્ેિ, પ્રવતબંિ; 

(iii) વ્યવતત અિે કારણ િ હોય તેિી ગ્રીડ વિષ્ફળતા”. 

 

        મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૪ માં સુધારો: 

 



૩. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૪.૫ (૧૧) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 “૪.૫ (૧૧) 

સ્ટોરિાં છુટક ભાગોિે સહેલાઇથી બદલી િકાય અિે માલ સુવચઓમાં ઘટાડો કરિા સાિિ સામગ્રી 

તથા વસસ્ટમ ડીઝાઇિોિી િીચેિી પારમીતીઓ િોરણસરિી કરિી: 

 
(એ) િીજ ટર ાન્સફોમનરોિી ક્ષમતા, 

(બી)વિતરણ ટર ાન્સફોમનરોિી ક્ષમતા અિે હડઝાઇિ, 

(સી) ૩૩ કે.િી/૨૨ કે.િી/૧૧ કે.િી પેટા મથકિા લે-આઉટ, 

......................... 

......................... 

(પી)કલેમ્પો અિે કિેકટરો” 

 
 

૪. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૪.૬ (૨) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 “૪.૬ (૨) 

વિતરણ પરિાિેદારે દરેક જિાબદારી કેન્રમાં હાથ િરાયેલ વિગતો અિે પ્રુથકરણિંુ સંકલિ કરતી 

તેમિી સમગ્ર વ્યિથાિંુ બિે તેટલી સારી રીતે િીજળી ઓડીટ કરિે. દરેક પેટા મથકમાંથી મળતી 

િીજળી યોગ્ય િીજ મીટરો સાથે ગોઠિેલ તમામ બહહગનમિ ફીડરોિા ૩૩ કે.િી/૨૨ કે.િી/૧૧ 

કે.િીિાં ટમીિલ સ્િીચગીયરો પાસે એિી રીતે માપિામાં આિિે, કે જથેી દરેક ફીડરમાં મોકલતી 

િીજળી ચોક્કસપણે ઉપલબ્િ થાય. આિી દરેક ફીડર માટેિા માવસક િીજ િેચાણ તથા વિતરણ 

ઘટિા  અિુરૂપ આંકડા સાથે સરખામણી કરિામાં આિિે. વિતરણ પરિાિેદારે ૩૩ કે.િી/૨૨ 

કે.િી/૧૧ કે.િી એ રીંગ મેઇિ વસસ્ટમ અપિાિી હોય તેિા કેસમાં દરેક ફીડર માટે વિતરણ ઘટ િક્કી 

કરિાિંુ મુશ્કેલ હોય તો પછી વિતરણ પરિાિેદાર પુરિઠાિા સમગ્ર વિસ્તાર માટેિી વિતરણ ઘટ ગણી 

કાઢિે”.  

 

        મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૫ માં સુધારો: 

 
૫. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૫.૫ (૩) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 “૫.૫ (૩) 

ઇએચટી/એચટી િપરાિકતાનઓ: વિતરણ પરિાિેદારે િક્કી કયાન મુજબ પુરિઠા િોલ્ટિા ૨૨૦ 

કે.િી/૧૩૨ કે.િી/૬૬ કે.િી/૩૩ કે.િી/૨૨ કે.િી અથિા ૧૧ કે.િીિી રહેિે. િપરાિકતાનઓ પેટા 

મથકોિી માવલકી િરાિિે. િપરાિકતાનિાં મકાિમાં ફીડર એન્ટર ીિે હદ/સીમા બિિે અથિા આિી 



રીતે જોગિાઇ કરાઇ હોય ત્યારે વિતરણ પરિાિેદારિા બે્રકર અિે ઇએચટી/એચટી ગ્રાહકોિા બે્રકરો 

િચ્ચે બસ બાર સીમા બિિે”. 

 

         
 

મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૬ માં સુધારો: 
 

૬. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૬.૮ (૩) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 
 “૬.૮ (૩) 

 
ઉપલબ્િ વિમાનણિવતત, વ્યિસ્થાપાત્ર અિે કોઇ િખતે પ્રિાહિ અિે વિતરણ પધ્િવતઓિી રૂપરેખા 

પર આિાર રાખીિે વિતરણ પધ્િવતિી િોલ્ટેજમાં િિ-ઘટ થઇ િકે. સંચાલિિી સામાન્ય વસ્થવતમાં 

પરિાિેદાર, વિતરણ પધ્િવત આયોજિ અિે કાયદાિા જોડાણ-૧ હેઠળ દિાનિેલ સલામતી િોરણોમાં 

દિાનિેલ પુરિઠાિી ગુણિત્તા અિુસાર તમામ સંકટે િોલ્ટેજ જાળિિા માટે પ્રિાહિ પધ્િવત સાથે 

જોડાણ વબંદુથી આગળ વિતરણ પધ્િવતમાં યોગ્ય િોલ્ટેજ વ્યિસ્થા કરિે. ૩૩ કે.િી/૨૨ કે.િી/૧૧ 

કે.િી પેટા-મથકોમાં ઉપલબ્િ હોય ત્યાં કેપેસીટરોિંુ સંચાલિ બસ િોલ્ટેજ ધ્યાિમાં રાખીિે પાિર 

ફેકટરિી સ્િીકાયન મયાનદા ઓછામાં ઓછી ૦.૯ િી અંદર રહે તેિા પ્રવતહક્રયાત્મક િળતરિી કજાળિણી 

માટે કરિામાં આિિે”. 

 
૭. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૬.૧૦ (૪) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 
 “૬.૧૦ (૪) 

 
િપરાિકતાનઓ દરેક િખતે તેમિાં ઉપકરણો અિે િીજળી લાઇિિી જાળિણી  કેવન્રય વિદ્યુત  

પ્રાવિકરણ (સલામતી અિે િીજળી પુરિઠા અંગેિા પગલાં) વિવિયમો,૨૦૧૦ અિે િખતોિખત 

સુિારા મુજબિા વિહદનષ્ટ િોરણો અિે બીજા લાગુ પડતા વિવિયમો પ્રમાણે કરિે. અિે તેિા સ્થાિે 

૨૦૦૩ િા વિદ્યુત અવિવિયમ હેઠળ કરેલા િિા વિયમો મુકિામાં આિિે અિે વિતરણ પધ્િવત સાથે 

સલામત અિે વિશ્વાસિીય રીતે જોડિામાં આિુકુળ બિિે”. 

 

મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૭ માં સુધારો: 

 
૮. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૭.૨ (૧) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 
 



 “૭.૨ (૧) 
 

વિતરણ પધ્િવત પેટા મથકોએ સંચાલિ મીટરિી ગોઠિણીમાં ઓછામાં ઓછી જરૂહરયાત િીચે 

મુજબ રહેિે: 

(એ) ૬૬ કે.િી/૨૨ કે.િી અથિા ૬૬ કે.િી/૧૧ કે.િી અથિા ૩૩ કે.િી/૧૧ કે.િી પેટા મથક 

 ૬૬/૩૩ કે.િી બસ િોલ્ટેજ 

 ૩૩/૨૨/૧૧ કે.િી બસ િોલ્ટેજ 

 ૬૬/૩૩ કે.િી દરેક ફેઝ અિે દરેક સકીટમાં આિતો અિે જતો કરંટ 

 દરેક ટર ાન્સફોમનરિં દરેક ફેઝમાં િીજ ટર ાન્સફોમનર પ્રાથવમક અિે દ્વીતીય કરંટ 

 દરેક ફીડર માટે દરેક ફેઝમાં ૩૩/૨૨/૧૧ કે.િી જતો ફીડર કરંટ 

 દરેક ૨૨/૧૧ કે.િી ફીડરમાં પાિર ફેકટર 

 આિતા અિે જતા તમામ ફીડરો બંિે (૬૬/૩૩ કે.િી, ૩૩/૧૧ અિે ૨૨/૧૧ કે.િી) 

માટે ઓછોમાં ઓછા ૪૫ હદિસિો મેમરી ગાળા િરાિતા િીજ તપાસ મીટરો 

 મે.િો. ઉષ્ણતામાિ ઉજાન અિે પ્રિાહિ પરિાિેદાર સાથેિા જોડાણ વબંદુએ ૧૫ 

વમવિટિા સમાયાંતરે આિતનિ િોંિિાિી સગિડ 

(બી) ૧ અિે િિુ મે.િો િી માંગિાળી ઉપયોગકતાનિી પધ્િવત: 

 િોલ્ટેજ 

 કરંટ 

 િીજભાર 

 પાિર ફેકટર 

 ઉજાન 

 
૯. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૭.૫ (૩) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 
 

 “૭.૫ (૩) 
 

૩૩ કે.િી/ રર કે.િી. અિે ૧૧ કે.િી. લાઈિો માટે રક્ષાત્ મક હરલેિી ગોઠિણી એિી હિે કે કોઈ 

વિભાગિી ખામીિી વિમાનતા એકમ અિે તમામ વસ્ થવત હેઠળ ખામીિાળા વિભાગ િચ્ ચેિા 

વિભાગિે અસર કરિે િહીં. પ્રિાહિ પરિાિેદાર િરૂઆતિી ગોઠિણી અિે પછીિા ફેરફારો િખતો-

િખત ઉપયોગકતાનઓિે વિહદનષ્ટ કરિે. રક્ષાત્ મક હરલેિી કામગીરી પર રોવજદંી ચકાસણી હાથ 

િરિામાં આિિે અિે અપહક્રયા િાાઁિિામાં અિે િહેલી તકે સુિારિામાં આિિે. હરલે ગોઠિણી િકકી 

કરિા માટે જરૂરી િોટન  સહકન ટ અભ્ યાસ પ્રિાહિ પરિાિેદાર અિે િપરાિકતાનઓ તરફથી મેળિેલ 

માહહતી સાથે કરિામાં આિિે. વિમાનતા કંપિીઓ, પ્રિાહિ પરિાિેદારો અિે વિતરણ પરિાિેદારો 



આિી અપહક્રયા પદ્વવતિી રૂપરેખામાં ફેરફારો કોઈ હોય તો અિે હરલેિા િકય સુિારેલ ગોઠિણીિી 

સમયાંતરે ચચાન કરિે”. 

 
૧૦. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૭.૫ (૭) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 
 

 ૭.૫ (૭) 
 

વિતરણ લાઈિો : જોડાણ વબંદુઓ/િચ્ ચેિાં જોડાણ વબંદુઓએ તમામ ૩૩ કે.િી, રર કે.િી. અિે ૧૧ 

કે.િી. લાઈિોમાં ઓછામાં ઓછા કરંટ અિે અવથિંગિી ખામીિાળુ પ્રસારણ પ રં પાડિામાં આિિે તે 

િીચે મુજબ છે : 

(એ)સ્ પષ્ટ રેહડયલ ફીડરો: િજીક-િજીકિા પ્રસારણ કેન્ ગો િચ્ ચે વિિેક જાળિિા યોગ્ ય ગોઠિણી દ્વારા 

કરંટ અિે અવથિંગમાં ખામી અવિવશ્ ચ સમય રીલે 

 
(બી)સમાંતર/રીંગ ફીડરો: વિવશ્ ચત સમય કરંટ અિે અવથિંગ ખામી રીલે”. 

 
મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૯ માં સુધારો: 

 

૧૧. મુખ્ય વિવિયમોિાં વિભાગ િં. ૯.૩ (૧) માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 
 “૯.૩ (૧) 

 
૧૧ કે. િી અિે રર કે.િી અિે ૩૩ કે.િી પેટામથકોિી લાઈિો અિે સાિિોમાં બિતા જાણ કરિાપાત્ર 

તમામ બિાિોિી જાણ જિેા સાિિમાં બિાિ બન્ યો હોય તે પરિાિેદારે વિતરણ પરિાિેદાર અિે 

પ્રિાહિ પરિાિેદારે િકકી કરેલા િોંિપાત્ર રીતે અસર પામેલા બીજા બિા િપરાિકતાનઓિે તરત જ 

મૌવખક જાણ કરિી. આિા મૌવખક અહેિાલિી એક કલાકિી લેવખત અહેિાલ મોકલિો. જાણ 

કરિાપાત્ર  બિાિ મોટો હોય તો બે કલાકિી અંદર લેવખત અહેિાલ રજ  કરિાિો રહેિે, અિે પછી 

િરૂઆતિો અહેિાલ મોકલ્ યાિા ૪૮ કલાકિી અંદર સિનગાહી અહેિાલ યોગ્ ય રીતે મોકલિાિો રહેિે. 

અન્ ય હકસ્ સાઓમાં જાણ કરિાર વિતરણ પરાિિેદારે પ્રિાહિ પરિાિેદારિે કામકાજિા પાંચ હદિસિી 

અંદર અહેિાલ મોકલિાિો રહેિે". 

 
મુખ્ય વિવિયમોિાં જોડાણ -૧માં સુધારો: 

 

૧૨. મુખ્ય વિવિયમોિાં જોડાણ -૧ (૫)(૧)માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 
 



 “જોડાણ -૧ (૫)(૧) 

 
વિતરણ માળખાિો સેિા વિસ્ તાર એિો વિસ્ તાર છે જમેાં જરૂરત પ્રમાણે એક અથિા િિુ ઉપકરણો 

દ્વારા પેટા-મથક દ્વારા િીજભાર પ રો પાડિામાં આિે છે. વિતરણ ટર ાન્ સફોમનરો અિે જમેાંથી ૩૩ 

કે.િી/૨૨ કે.િી/૧૧ કે.િી ઉપકરણો િીકળે તેિા પેટા-મથકમાંથી જોગિાઈ કરાતા વિતરણ 

માળખાિંુ આયોજિ િરૂઆતમાં તેમિા જ ેતે સેિા વિસ્ તારિી અંદર સ્ િતંત્ર માળખા તરીકે કરિામાં 

આિિે. િિુમાં, િકય હોય ત્ યાં વિષ્ ફળ જિાિા કેસમાં િૈકવલ્ પક પુરિઠા માટે િજીકિા માળખા અિે 

અથિા પેટા-મથક આંતહરક જોડાણિી જોગિાઈ કરિામાં આિિે. વિતરણ લાઈિોિી હડઝાઈિ િીજ 

પુરિઠાિે ઓછામાં ઓછા અિરોિ સાથે ભવિષ્ યમાં તેમાં િિારો કરિા વિવિષ્ટ ભાગો જોડી દેિે. 

હાલિા અવિકારિી ઢબિો પ રેપ રો લાભપ્રદ ઉપયોગ કરિામાં આિિે”. 
 
 
 

૧૩. મુખ્ય વિવિયમોિાં જોડાણ -૧ (૭)(૨)માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 
 “જોડાણ -૧ (૭)(૨) 

 
વિશ્વસિીયતાિા સ ચકોિે અસરકતાન િીચેિા પાસાં માહહતીિી ઉપલભ્ યિે આિીિ ઘ્ યાિમાં લેિામાં 

આિિે. 

 (એ) આિતા પુરિઠામાં ક્ષવણક ખોરિાઈ જિો 

 (બી) ૧૧ કે.િી, ૨૨ કે.િી અિે ૩૩ કે.િી ફીડસન અંગે ક્ષવણક અિરોિો 

 (સી) િીચા દબાણ ફીડસનિું ખોટકાિું 

 (ડી) લાઈિો અિે ફીડસન પ િન-આયોવજત કામ બંિ 

 (ઇ) વિતરણ ટર ાન્ સફોમનસ ફયુઝ ઉડી જિા 

 (એફ) વ્ યહકતગત ફય ઝ ઉડી જિાિી ફહરયાદ 

 
૧૪.મુખ્ય વિવિયમોિાં જોડાણ -૧ (૧૩)(૭)માં  િીચે મુજબ ફેરબદલી કરિી: 

 
 “જોડાણ -૧ (૧૩)(૭) 

 



બહારિા કોઈ ૩૩ કે.િી/૨૨ કે.િી/૧૧ કે.િી. ફીડરિું વિયંત્રણ કરતા કોઈ પેટા -મથકિા સાિિિી 

વિષ્ ફળતાિા એક જ આકવસ્ મક ઘટિાિા કેસમાં અંતરવિરૂપ િીજભાર સામાન્ ય રીતે પેટામથક પરિી 

કુલ માગિા ૫૦%થી િિિે િહીં. વિતરણ પરિાિેદારે તેિે ત્રણ િર્નમાં ૨૦% સુિી લાિિું પડિે.” 

                                                                                      

                    -સહી- 

                                                     (રૂપિંત વસંહ, આઇ.એ.એસ) 

  સવચિ 

       ગુજરાત વિિુત વિયંત્રણ આયોગ 

ગાંિીિગર         ગાંિીિગર 
તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૭ 
 
 


