
कोविड-१९ या ससंर्गजन्य रोर्ाच्या प्रादुर्भािामुळे 
उद्भिलले्या पवरस्थितीत राज्यातील शासकीय ि 
खाजर्ी रुग्णालये तसचे सािगजविक इमारतींमधील 
शॉर्ग सकीर् तसचे इतर विद्युत दोषांमुळे आर् 
लार्ण्याच्या घर्िांिा आळा घालण्याकरीता 
प्रवतबधंात्मक उपायोजिांबाबत मार्गदशगक सचूिा. 

महाराष्ट्र शासि 
उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार विर्भार् 

शासि पवरपत्रक क्र.: मुविवि-2021/प्र.क्र. 114/ऊजा-5 
हुतात्मा राजर्ुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मंुबई-400 032. 
वदिांक:  27 ऑर्थर्, 2021. 

 

िाचा: 1) महाराष्ट्र उद्वाहि अवधवियम, 1939  
          2) महाराष्ट्र उद्वाहि वियम, 1958 
          3) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण (विद्युत परुिठा ि सुरक्षा संबधंी उपाययोजिा) विवियम, 2010 
          4) विद्यतु सुरक्षेसंबवंधत विविध आय. एस. कोड. 
          5) महाराष्ट्र विद्युत वियामक आयोर् (विद्यतु परुिठा संवहता, वितरण परिािाधारकांच्या कृतीची मािके  
              आवण पॉिर क्िावलर्ी) विवियम, 2021. 
         6) या विर्भार्ाच ेपत्र क्र. मुविवि-2021/प्र.क्र. 55/ऊजा-5, वद. 26/04/2021.  
         7) मुख्य विद्युत विरीक्षक, मंुबई यांच ेपत्र क्र.मुविवि/तांवत्रक/874/2021, वद.14 /07/2021. 
 

शासि पवरपत्रक: 

 राज्यातील कोविड-१९ या संसर्गजन्य रोर्ाच्या प्रादुर्भािामुळे उत्पन्न झालेल्या र्भीषण पवरस्थितीत संपणुग 
राज्यातील शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालयांमध्ये र्रजुिंा आिश्यक ती िदै्यकीय उपचार सेिा अहोरात्र परुविणे 
र्रजचेे होते. त्यामुळे राज्यातील सिग शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालयातील पायार्भतू सुविधांिर  फार मोठया प्रमाणात 
ताण पडला. यात प्रामुख्यािे रुग्णालयातील िीज परुिठा अखंडीत ठेिणे, जवित्र संच तसेच इन््हर्गरच्या 
माध्यमातिू अंतर्गत िीज परुिठा उपलब्ध करणे, शस्त्रवक्रयार्ार (Operation theatre)/ अवतदक्षता कक्ष (ICU) 
येिील िातािुकूलीत यंत्रणा सुसज्ज ठेिणे, िापरात असलेल्या उद्वाहिांची वियमीत देखर्भाल ि दुरुथती, अतंर्गत 
मेिपॅिल, सब पॅिल ि िायरींर् तसचे विद्युत स्थिच वर्असग याचंी विर्ा ि देखर्भाल, विद्युत उपकरणांची आवण  
िदै्यकीय उपकरणांची सुरवक्षत हाताळणी तसेच अस्ग्िशमि  उपकरणांची उपलब्धता या बाबींिर प्रामुख्यािे लक्ष 
देण्याची र्रज र्भासली आहे.  मुख्य विद्यतु विरीक्षक, मंुबई यांच्याकडूि याकरीता राज्यातील रुग्णालयाची िीज 
संचमांडणी कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण (विद्यतु परुिठा ि सुरक्षा संबधंी उपाययोजिा) विवियम, २०१० च्या तरतुदी 
िुसार राखल्या जातात ककिा कस ेयाबाबत विरीक्षणे / तपासणी करण्यात आली. रुग्णालयातील आर् लार्ण्याची  
िेमकी कारणे या विरीक्षणाच्या / तपासणीच्या माध्यमातिू थपष्ट्र् झालेली आहेत. राज्यातील शासकीय ि खाजर्ी 
रुग्णालयातील शॉर्ग सकीर् तसेच इतर विद्यतु वबघाड होऊि आर् लारू्ि जीवित तसेच वित्त हािी होऊ िये, 
याकरीता संपणुग राज्यातील शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालयातील आवण सािगजविक इमारती मधील िीज संचमांडणी 
सुरवक्षत राखण्याकरीता ि या वठकाणी होणारा िीज परुिठा अखंडीत ठेिण्याकरीता तसचे उद्वाहिांमध्ये होणारे 
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अपघात र्ाळण्याकरीता मार्गदशगक सूचिा अिुक्रमे सोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्र्-1 ि पवरवशष्ट्र्-2 मध्ये िमूद 
केल्याप्रमाणे देण्यात येत आहेत. 

2. सदर शासि पवरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या सकेंतथिळािर उपलब्ध 
करण्यात आले असिू त्याचा संकेतांक 202108271631142710 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीर्ल थिाक्षरीिे 
साक्षंवकत करूि काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार ि िािािे, 

                                                                      ( प्रशातं पु.ं बडरे्री ) 
                                                                      उप सवचि, महाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल यांच ेसवचि, राजर्भिि, मलबार वहल, मंुबई, 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचि,  
3. सिग मा. मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सवचि, 
4. मा. विरोधी पक्षिेता, विधािपवरषद / विधािसर्भा, विधािर्भिि, मंुबई. 
5. सिग मा. ससंद सदथय/ विधािमंडळ सदथय, महाराष्ट्र राज्य,  
6. मा. मुख्य सवचि, 
7. अपर मुख्य सवचि, र्ृह विर्भार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
8. अपर मुख्य सवचि, सािगजविक आरोग्य विर्भार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
9. प्रधाि सवचि, सािगजविक आरोग्य विर्भार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
10. प्रधाि सवचि, िर्रविकास विर्भार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
11. प्रधाि सवचि, उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार विर्भार् (ऊजा), मंत्रालय, मंुबई-400032. 
12. सिग आयुक्त, महािर्रपालीका/मुख्यवधकारी, िर्रपवरपद/िर्रपंचायत, 
13. मुख्य विद्युत विरीक्षक, 3 रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ट्ण चेंबरूकर मार्ग, चेंबरू (पिूग),  

मंुबई-400071. 
14. मुख्य अवर्भयंता (विद्यतु), सािगजविक बाधंकाम विर्भार्, सािगजविक बाधंकाम र्भिि, फोर्ग, मंुबई. 
15. सह सवचि/उप सवचि, उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार विर्भार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
16. वििड िथती (ऊजा-5). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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(शासि पवरपत्रक क्र. मुविवि-2021/प्र.क्र. 114/ऊजा-5, वद. 27/08/2021 सोबतचे पवरवशष्ट्र् क्र. 1) 
पवरवशष्ट्र् :-1 

राज्यातील शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालयातील आवण सािगजविक इमारती मधील  अतंर्गत िीज 
संचमांडणी सुरवक्षत राखण्याकरीता तसेच या वठकाणी होणारा िीज परुिठा  अखंडीत राखण्याकरीता मार्गदशगक 

सूचिा 

शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालये यामधील अंतर्गत िीज संचमांडणीची सरंचिा, हाताळणी, देखर्भाल ि 
दुरुथती संबधंी आय.एस. ७३२(२०१९) - Code of Practice for Electrical Wiring Installations तसेच आय एस 
१७५१२(२०२१)- Requirements for Electrical Installations in Medical locations ि  कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण 
विवियम,२०१०  च्या सरुक्षा विवियमिुसार राखणे बधंिकारक आहे. 

शॉर्ग सकीर्मुळे ककिा इतर विद्युत  दोषांमुळे अंतर्गत विज संचमांडणीस आर् लारू्ि कुठलीही संर्भा्य 
वजिीत ककिा वित्त हािी होऊ िये याची जबाबदारी  प्रामुख्यािे रुग्णालय प्रशासि ककिा ग्राहक याचंी आहे. 

  सािगजविक इमारतीं तसचे रुग्णालयात अंतर्गत िीज संचमांडणीच्या  सरुक्षसेोबतच िीज परुिठ्याची 
अखंडता (Reliability)  तेिढीच महत्िाची आहे. अखंडीत विज परुिठा राखण्याची रुर्णालय प्रशासि / ग्राहक 
तसेच परुिठाकार कंपिी याचंी सामुवहक जबाबदारी आहे.  

(I) अखंडीत िीज परुिठा राखण्याकरीता ि सरुवक्षतेच्या दृष्ट्र्ीिे परुिठाकार कंपिी / उपर्भोक्ता ग्राहक याचं्या 
जबाबदाऱ्या ि कतग्ये खालील प्रमाणे आहेत : - 

1) िीज परुिठाकार कंपिी याचं्या जबाबदाऱ्या ि कतग्ये: 

(अ)  उच्चदाब/मध्यमदाब (र्भवुमर्त/उपरीतार मार्ग) फीडसगची वियतकावलक वियवमत पेरोलींर् / पाहणी करणे. 
(आ) फीडसग करीताची रीलेईंर् ि प्रोरे्क्शि प्रणाली वियतकालीक (सहा मवहन्यातिू एकदा) चाचण्या घेिूि 

सुरळीत कायास्न्ित  ठेिणे. 
(इ) डीओ फ्युजसे / ए.बी. थिीचसे / जपंसग / रान्सफॉमगर बशुींर् / वितरण परे्ीतील सचंमांडणी / बसबार या 

बाबी वियतकावलक (सहा मवहन्यातूि एकदा) तपासणी करूि ते सरुवक्षत कायास्न्ित  ठेिणे. 
(ई) पॉईन्र् ऑफ कमेंसमेंर् ऑफ सप्लायच्या वठकाणी सक्षम न्युरल ि अिग र्मीिलची ्यिथिा करणे. 
(उ) आय.एस. मािकाप्रमाणे िीज परुिठा करणा-या केबलची जोडणी  (Service connections)  मान्यता प्राप्त 

पध्दतीिे करण्यात यािी. 
(ऊ) प्रत्येक रुग्णालयाला मंजुर िीज र्भार अिुरुप केिळ एकाच िीज वमर्रची ्यिथिा असािी. 
(ऋ) उपर्भोक्ता करीता बसविलेले वमर्सग (एच.र्ी./एल.र्ी.) सीर्ी/पीर्ी क्युबीकल युविर्स/ अेबीर्ी वमर्रींर् / 

सीर्ी ऑपरेरे्ड मीर्सग तसचे थमार्ग मीर्सग योग्य वठकाणी संबधंीत आय. एस. मािकातील तसचे कें द्रीय 
विद्युत प्रावधकरण विवियम,२०१० मधील तरतुदीिुसार उर्भारण्यात याि.े 

(ऌ) एल.र्ी. ककिा मध्यमदाब ग्राहक करीता रान्सफॉमगर ककिा डी.पी.थरक्चरिरील कुठलाही वबघाड झाल्यास 
विवहत िळेेत विज परुिठा पिुगित करणेबाबत दक्षता घ्यािी. 
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(ऍ) ग्राहकाचा जोडलेला ककिा िापरात असलेला विजर्भार हा मंजूर र्भारापेक्षा जाथत राहणार िाही याची  
वियतकावलक तपासणी करणे ि याबाबत उपर्भोक्त्याला कळविण्याची दक्षता घ्यािी. 

2) उपर्भोक्ता/ग्राहक यांच्या जबाबदाऱ्या ि कतग्ये: 

(अ) उपर्भोक्ता / ग्राहक यांिी योग्य क्षमतेच्या (लोड अिुरूप) आिश्यकतेिुसार जवित्रसंचाची/ इन््हर्गरची 

्यिथिा करणे.  

(आ) िीज परुिठा खंडीत झाल्यास थियंचलीत यंत्रणे माफग त (EMF Panel / Auto Change  Over)   पिुगित 

होईल अशी ्यिथिा असािी.  

(इ) थ्री फेज फोर िायर संरचिेमधे आय.एस. मािकाप्रमाणे न्युरल योग्यरीत्या सक्षमपणे र्भसुंबधंि करणे 

अवििायग राहील. 

(ई) न्युरल आवण अिग (र्भसुंबधंि) मधील विद्यतुदाब हा िॅशिल इलेस्क्रक कोड तसेच आय.एस.मािकामधील 

तरतुदीिुसार राखण्यात यािा. 

(उ) वतन्ही फेज िरील विजचेा र्भार (Load) संतुलीत असािा.  

(ऊ) विजचेे वमर्र आवण संबधंीत सिग कंरोल उपकरणांची (एम.सी.सी.बी/ एम.सी.सी.बी.डी.बी/आयगि क्लॅड 

मेर्ल थिीच ि इतर थिीच) शक्यतो अँर्ल आयगि फे्रमिर अिीर्च्या ्यिथिेसह उर्भारणी करािी. 

(ऋ) मीर्ररुम मध्ये योग्य वठकाणी सी (C) र्ाईप अग्िीशमि यंत्रणेची ्यिथिा असिे अवििायग रावहल.   

(ऌ) मीर्ररुम मध्ये असलेले मीर्रसग / मेि पिॅल/सब पॅिलच्या समोर आय.एस.१५६५२ (२००६)  मािका प्रमाणे 

रबरमॅर् आच्छावदत करणे अवििायग रावहल. 

(ऍ) के.वि.प्रा.विवियम, २०१० विवियम ३६ अन्िये १५ मीर्रपके्षा उंच असलेल्या इमारतींिा सक्षम 

प्रावधकरणामाफग त देण्यात येणारे िीज संचमांडणीच ेिा-हरकत प्रमाणपत्र (High-rise Permission) िीज 

जोडणी देण्याआधी प्राप्त करूि घेण्यात याि.े 

(ऎ) प्रत्येक उच्चदाब शासकीय रुग्णालयास ि सािगजविक इमारतींिा अखंडीत विज परुिठा ्हािा याकरीता 

आिश्यकतेिुसार एक्सप्रेस वफडरची ्यिथिा करणेबाबत रुग्णालय प्रशासिािे काळजी घ्यािी.  

  (II) कें द्रीय विद्युत प्रावधकरण (विद्युत परुिठा ि सुरक्षा संबधी उपाययोजिा) विवियम, २०१० िुसार विवियमतील 
खालील प्रमुख तरतुदी िुसार िीज संचमांडणी राखणे अवििायग राहील.  

1) कें द्रीय विद्युत प्रावधकरण विवियम, २०१० च्या विवियमाची अमंलबजािणी होण्याच्या दृष्ट्र्ीिे खालील बाबीच े
पालि करण्याची दक्षता घ्यािी :- 

(अ) योग्य वठकाणी योग्य आकाराच्या  िाय ुविजि ्यिथिेसह मीर्ररूम  असणे अवििायग रावहल. 
(आ) वमर्ररुम शक्यतो अडचणीच्या वठकाणी उदा. वजन्याखाली / बसेमेंर् मधे िसािी.  
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(इ) मीर्र रूम/कंरोल रूम मध्ये कुठल्याही प्रकारचे ज्िालाग्राही ि इतर सावहत्याची साठिण करू िये. 
(ई) मीर्र रूम मध्ये एकाच वठकाणी मीर्सग संख्या जाथत असल्यास बस बार ते मीर्सगपयंतची जोडणी योग्य 

क्षमतेच्या Unarmoured cable माफग त िीर् Clamping करूि जोडण्यात यािी. 
(उ) Main Panel/Sub Panel मध्ये िापरात असलेले थिीच वर्असग सकीर् र्भार अिुरूप योग्य क्षमतेचे असाि ेि 

केबल र्र्ममिेशन्स योग्य आकाराच्या lugs/glands माफग त र्र्ममिेर् करण्यात यािी जणेे करुि केबल 
र्र्ममिेशन्स सैल राहूि उष्ट्णतामाि िाढूि हॉर् थपॉर् तयार होणार िाही. 

(ऊ) तात्परुती/विथकळीत/जीणग ि जोड वदलेले िायकरर् िसाि.े आय.एस मािकाप्रमाणे P V C Pipes/ Casing 
Capping/ M S Conduits/ H G Conduits यामध्ये Open  ककिा Concealed पद्धतीची िायकरर् असािी. 

(ऋ) शक्यतो OT / ICU / NICU/ Testing Lab / MRI / CT Scan अश्या वठकाणी छुप्या (Concealed) 
पद्धतीची िायकरर् असािी. 

(ऌ) OT / ICU / NICU/ Testing Lab / MRI / CT Scan अश्या संिदेिशील वठकाणी आय.एस 
१७५०५(२०२०)-Specification for thermosetting Insulated Fire Survival Cables मािकाप्रमाणे विवहत 
केलेल्या FRLS तसेच Fire Survival Cables  चा िापर करण्याची दक्षता घ्यािी. 

(ऍ) रुग्णालयातील िातािुकुलीत यंत्रणेची क्षमता (capacity in Tonnes) ही (OT /ICU/ NICU/ Testing Lab 
etc.) अवतवरक्त क्षमतेच्या पयायसह आिश्यकतेिुसार राहील याची दक्षता घ्यािी. 

(ऎ) िातािुकुलीत यंत्रणेची आिश्यकतेिुसार वियतकावलक देखर्भाल ि दुरुथती करण्यात यािी. (िातािुकुलीत 
यंत्रणेच ेFilters / Fans/ Copper Tubing's / PCB Circuits/ Blowers/ Condensers/ Gas pressure 
etc). 

(ए) प्रत्येक िातािुकुलीत यंत्रणे करीता थितंत्र योग्य क्षमतेच ेआयसोलेशि सह एम.सी.बी ची ्यिथिा अवििायग 
राहील ि याबाबतचे कुठलेही सर्मकर् अवतर्भारीत (Overload) होणार िाही याची दक्षता घ्यािी. 

(ऐ) Ceiling Mounted िातािुकुलीत यंत्रणे मधील पाण्याची र्ळती होणार िाही याची खबरदारी घेण्यात यािी. 
(ऑ)  िातािुकुलीत यंत्रणेच्या आउर् डोअर युविर् योग्य वठकाणी उर्भारणी करूि उष्ट्ण िायू सुलर्भतेिे बाहेर 

जाि ेयाबाबतची ्यिथिा करण्यात यािी. 
 

2) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण विवियम,२०१० च्या विवियम क्रमांक ३ ि २९ अन्िये:- 

िीज संच मांडणीची उपकरणे ही केिळ अवधकृत परिािाधारक ्यक्तीमाफग तच हाताळली जािी तसचे 
संचमांडणीची वियवमत देखर्भाल ि दुरुथती, फेरफार (additions and alterations) शासि मान्यताप्राप्त 
परिािाधारक विद्यतु ठेकेदारामाफग त करण्यात यािी. 

3) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण विवियम,२०१० च्या विवियम क्रमांक ४१ अन्िये 
उपर्भोक्ता/ ग्राहक यांिी आय.एस. ३०४३ (१९८७)- Code of Practice for Earthing या मािकाप्रमाणे 
सक्षम र्भसुबंधंि (अिीर्) ची ्यिथिा करणे ि वियवमत तपासणी करूि त्या बाबतची िोंद ठेिणे 
अवििायग राहील. 
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4) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण विवियम,२०१० च्या विवियम क्रमांक ४२ अन्िये 
लायर्ींर् लोड  ि पॉिर लोड  कवरता िॅशिल इलेस्क्रक कोड मधील तरतुदीिुसार थितंत्र वितरण 
सर्मकर् राहतील अशा पद्धतीची िायकरर् असािी तसेच लायर्ींर्  सर्मकर् मध्ये विजचेे क्षरण (Leakage) 
होऊि अपघात होऊ िये याकवरता योग्य क्षमतेच ेELCB/RCCB बसविणे अवििायग राहील. 

5) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण विवियम,२०१० च्या विवियम क्रमांक १९ अन्िये 
िीज संचमांडणीची ि उपकरणांची हाताळणी करतािंा सरुक्षा साधिांचा (Personnel Protective 
Equipments) िापर अवििायग राहील. 

 

6) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण विवियम,२०१० च्या विवियम क्रमांक ३० अन्िये 
अवधसूवचत केलेल्या िोर्ीफाईड ्होल्रे्ज ि त्या खालील सिग रुग्णालयािंी प्रावधकरणामाफग त विद्युत 
सुरवक्षततेच्या दृष्ट्र्ीिे वियतकावलक तपासणी करूि घेण्यात यािी ि या संबधीचा विथतृत अहिाल 
विद्युत विरीक्षक यांच्याकडे विवहत िमुन्यात मान्यतेसाठी सादर करणे अवििायग राहील. 
 

7) कें द्रीय विद्यतु प्रावधकरण विवियम,२०१० च्या विवियम क्रमांक ३६ अन्िये 
(अ) १५ मीर्सग पके्षा उंच सिग सािगजविक इमारती तसेच रुग्णालयांिी विद्युत सुरवक्षततेच्या दृष्ट्र्ीिे अतंर्गत िीज 

संचमांडणीचे विरीक्षण विद्यतु विरीक्षक माफग त  िीज संचमांडणीचे िा-हरकत प्रमाणपत्र (High-rise 
Permission) मार्गदशगक सचूिा विर्गवमत झाल्याच्या एक िषाच्या आत प्राप्त करूि घेण्यात या्यात. 

(आ) महाराष्ट्र फायर प्री्हेन्शेि ॲन्ड लाईफ सेफ्र्ी ॲक्र्  2006 च्या तरतुदीिुसार सािगजविक इमारती तसचे 
रुग्णालय पवरसरात Heat Detectors/ Smoke Detectors/ Sprinklers/ Fire Hydrant System इ. 
यंत्रणा बसविली याची दक्षता घ्यािी. 

(इ) प्रत्येक रुग्णालयािे तसचे सािगजविक इमारतींिी या संबधीचे फायर ऑडीर् वियवमतपणे सक्षम संथिेमाफग त 
करूि अग्िी सरुक्षाप्रणाली सरुवक्षत कायास्न्ित असल्याच े प्रमावणत करूि घेण्यात याि.े तसचे 
आपातकालीि स्थितीमध्ये अग्िीशमि यंत्र हाताळण्याचे  प्रवशक्षण देण्यात याि.े  

 

8) कें द्रीय विद्युत प्रावधकरण (विद्युत परुिठा ि सुरक्षा सबंधी उपाययोजिा) विवियम, २०१० िुसार िीज 
संचमांडणी सुरक्षीत राखण्याकरीता ज्या कारणािी शॉर्ग सकीर् तसेच इतर विद्यतु वबघाड होिूि आर् 
लार्ण्याची शक्यता आहे अशा विविध संिदेिशील बाबींचे अचकू विदाि करणे र्रजचेे आहे. याकरीता खाली 
िमूद केलेल्या विविध सरंक्षण  प्रणालीचा िीज सचं माडंणीत अंतर्भाि असािा ि ती सुस्थितीत आहे याची 
िळेोिळेी तपासणी करूि दक्षता घ्यािी. 

I. Protection to minimize the risk of arcing  
II. Short Circuit protection  
III. Over current protection   
IV. Earth leakage protection  
V. Over voltage protection  
VI. Under voltage  
VII. Phase loss protection  
VIII. Phase reversal protection   
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IX. Consideration during loss of supply to neutral  
X. Voltage quality  
XI. Detection of Loads with low power factor  
XII. Detection of Loads with high harmonics  
XIII. Detection of Loads with high inrush  
XIV. Detection of unbalanced or asymmetric loads  

िरील सिग बाबींच े अचकु विदाि करणे करीता एका विवशष्ट्र् यंत्रणेची आिश्यकता आहे. सद्यस्थितीत 
आयओर्ी (IoT-Internet of Things) तत्िािर चालणारे मायक्रोकंरोलर संयंत्र अंतर्गत विजसंच मांडणीच्या 
संरचिेमध्ये उत्पन्न होणा-या असामान्य बाबींच े (Faulty Electrical Conditions) वरअल र्ाईम िुसार मावहती 
क्लाउड  िर सकंलीत केल्यास सदर डार्ा पिुप्राप्त करुि त्याप्रमाणे प्रोरे्क्शि प्रणाली कायास्न्ित होत असल्याची 
खातरजमा करता येईल. याकरीता आय.ओ.र्ी. तत्िार चालणा-या मायक्रोकंरोलर सयंत्रणेमाफग त यासंबधंीची 
मावहती (Data) एकवत्रत करुि आवण त्या यंत्रणेमाफग त उपलब्ध असलेल्या मावहतीचे विश्लेषण करुि त्यािर 
प्रवतबधंात्मक उपाययोजिा करणे सोयीच ेहोईल. याकरीता एि.ए.बी.एल.रे्स्थर्र् लॅब (NABL Testing lab) द्वारे 
प्रमाणीत आयओर्ी (IoT-Internet of Things) तत्िािर चालणारे मायक्रोकंरोलर सयंत्र सिग शासकीय ि खाजर्ी 
रुग्णालये तसेच सािगजविक इमारतींमध्ये बसविण्यात याि.े 

या्यवतवरक्त सिग शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालयांतील िीज संच मांडणी  सुरवक्षत राखण्याकरीता                             
आय एस १७५१२(२०२१)- Requirements for Electrical Installations in Medical locations मधील 
तरतुदीिुसार ि त्यात िळेोिळेी होणाऱ्या सधुारणाच ेअिुपालि करणे आिश्यक राहील. 

*********************** 
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(शासि पवरपत्रक क्र. मुविवि-2021/प्र.क्र. 114/ऊजा-5, वद. 27/08/2021 सोबतचे पवरवशष्ट्र् क्र. 2) 
पवरवशष्ट्र् -2 

उद्वाहिांमध्ये होणारे अपघात र्ाळण्याकवरता मार्गदशगक सूचिा 

शासकीय ि खाजर्ी रुग्णालये तसचे सािगजविक इमारतींच्या पवरसरात िापरात असलेले उद्वाहि महाराष्ट्र 
उद्वाहि अवधवियम, १९३९ ि मंुबई उद्वाहि वियम, १९५८ मधील तरतुदीिुसार उद्वाहि सुरवक्षत कायास्न्ित ठेिणे 
र्रजचेे आहे. याकरीता खाली िमूद केलेल्या बाबींचे अिुपालि करण्यात याि:े- 

1) उद्वाहि  िापरण्याची अिुज्ञप्ती घेणे अवििायग राहील. अिुज्ञप्तीवशिाय उद्वाहिाचा िापर करण्यात येऊ 
िये. 

2) उद्वाहिाची िार्मषक देखर्भाल, दुरुथती अिुज्ञप्तीधारक उद्वाहि ठेकेदारामाफग त करणे अवििायग राहील. 
3) उद्वाहि ठेकेदारािे उद्वाहि सुरक्षा दृष्ट्र्ीिे कायास्न्ित असल्याची खातरजमा करणेकवरता िार्मषक देखर्भाल 

ि दुरुथतीच्या करारिाम्यातील अर्ी ि शतीिुसार वियतकावलक (त्रैमावसक) आिश्यक त्या चाचण्या घेऊि 
याबाबतची िोंद लॉर् बकु मध्ये घेण्यात यािी. 

4) उद्वाहिाकवरता पयायी िीज परुिठा जस ेकी A.R.D., (Automatic Rescue Device), Inverter back up 
अििा जवित्र संच (ए.एम.एफ पॅिलसह) बसविण्यात याि.े 

5) उद्वाहि कार मध्ये सी.सी.र्ी ्ही. यंत्रणा बसविण्यात यािी.     
6) उद्वाहि कार मध्ये   इमरजन्सी अलामग बले, पंखा, लाईट्स  बरॅ्री बकॅअप िर कायगरत ठेिण्यात याि.े 
7) उद्वाहि कार मध्ये  उद्वाहि िापरासंबधंी सुचिा फलक ि देखर्भाल दुरुथती करणाऱ्या ठेकेदाराच ेिाि ि 

भ्रमणध्ििी क्रमाकं असणे अवििायग राहील. 
8) उद्वाहिातिू तेरा िषांखालील मुलांिा एकर्यािे प्रिास करण्यास  देऊ िये. 
9) उद्वाहिाकरीता असलेल्या वपर् मध्ये कुठेही पाण्याची साठिण तसेच शाफ्र् मध्ये पाण्याची र्ळती िसािी.  
10) फायर वलफ्र्मध्ये फायर थिीच योग्य प्रकारे कायास्न्ित असाि.े 
11) थियंचवलत दरिाज े(Auto door) असलेल्या उद्वाहिामध्ये पणूग उंचीच े(Full Height)  कायग करणारे सेन्ससग 

असणे अवििायग राहील. 
12) उद्वाहि मशीि रूम मध्ये इतर विकामी साहीत्य/ज्िालाग्राही पदािाची  साठिण करू िये. 
13) उद्वाहि मशीि रूम मध्ये "सी "(C) र्ाईप अस्ग्िशमि यंत्रणा बसविणे अवििायग राहील. 
14) उद्वाहिामध्ये अवतर्भार (ओ्हरलोड ) यंत्रणा बसविणे अवििायग राहील. 
15) उद्वाहि मशीि रूम मध्ये Lighting Circuit करीता योग्य क्षमतेच ेELCB/RCCB बसविणे अवििायग राहील. 
16) उद्वाहि मशीि रूमच्या छतािर कुठल्याही प्रकारचे बाधंकाम (पाण्याची र्ाकी / मोबाईल र्ॉिर) करू िये. 
17) उद्वाहि संचमांडणीतील आिश्यक फेरबदल मान्यताप्राप्त उद्वाहि ठेकेदाराकडूिच करूि घेणे अवििायग 

राहील. 
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