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પ્રકયણ ૧ - મખુ્મ સાધનો 
૧.૧ લાઈન્ડીંગ  કાભભાાં લયાતા નીચે જણાલરેા વાધનોના સ્ળેીપીકેળન ,ઉમોગ અને જાલણી ની વભજ (આકૃર્ત 

દોયલાને ફદર ેપ્રત્મક્ષ ચાટષ અન ેનમનુા દ્રાયા ર્નદેળન કયવુાં)  

ફને્ચલાઈવ, શને્ડલાઈવ,ફયેીંગ રુય (ટુરગે ,થ્રી રગે ,સ્ુ ટાઇ ), ેયટ્રીભય,પીકયા સ્નેય ,યીંગ સ્નેય ,ફોક્ષ સ્નેય , ટબુ્યરુય 

સ્નેય, એડજેયટેફર સ્નેય, એર એન કી યોટ , ાઈ યેન્ચ, લજનકાટો, 

(સ્પ્રીંગ ફરેને્વ ટાઈ) ક્રીમ્ીંગ ટુર , કોઈર શીટય, સ્ટ્રીય, સ્પ્રીંગ કેરીવષ (ઇન વાઈડ-આઉટવાઈડ), 

ડેસ્ટર ટાઇ કોઈર લાઈન્ડીંગ ભળીન (ભટેર અથલા રાકડા ની એડજેયટેફર સ્રોટ / શોરલાી પ્રટે જુદા જુદા પ્રકાય ના પોભષય 

વાથે ), સ્ટીરટરૂ , રોખાંડટુર, રોખાંડના યટડ , કોઈર ના પયભાાં,                      

૧ .૨  સહામક હાથ ઓજાયો 
૧.૨.૧ લાઈન્ડીંગ કાભ ભાટે ઉમોગભાાં રેલાતા નીચે જણાલેર વશામક શાથ ઓજાયોના સ્ેળીપીકેવન, 

ઉમોગ અન ેઉમોગ દયમ્માન યાખલી ડતી કાજી અન ેજાલણીની વભજ, ઇન્સ્યરુેટેડ-કોમ્ફીનેળન 

પ્રામય,લામયકટય ,નોઝ પ્રામય, સ્ુડાઈલય , કનેક્ટય, ફોરેન શભેય, ક્રોયાેન શભેય, શાડષયફય/ પ્રાસ્ટીક 

/ રાકડાની શથોડી, વેન્ટયાંચ, છીણી, શને્ડ ડ્રીર, શકે્વો ટીનકટય, પયભય પયવી, કાનવો, (પરેટ,યાઉન્ડ 

,ચોયવ ,ર્િકોણ અન ેશાપ યાઉન્ડ ), ભાપો, કાતય, લામય સ્ટીમય, ઇરેકટ્રીક વોલ્ડયીંગ, આમષન ટલીઝય.  

૧ .૩ ભાક (ભેઝયીંગ અને ચકાસણી (ટેસ્ટીંગ) સાધનો  
૧.૩.૧ લાઈન્ડીંગ કાભ ભાટે ઉમોગભાાં રેલાતા નીચ ેજણાલેર ભાક અન ેચકાવણી ભાટેના વાધનોના 

સ્ેવીપીકેળન, ઉમોગ (ભા રેલાની યીત વશીત)અન ેજાલણીની વભજ. 

ટેસ્ટય, ટેસ્ટરેમ્, ગ્રાઉરય(ઇન્ટયનર-એક્વટનષર), એભીટય, લોલ્ટભીટય, ભલ્ટીભીટય, 

ઓશભભીટય,ભેગય,લોટભીટય, વીયીઝ-ેયેરર ટેસ્ટીંગ ફોડષ, સ્ટાન્ડડષ લામય ગેજ, ભાઈક્રો ભીટય, સ્ીયીટ 

રેલર, ટેકોભીટય.                                           
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પ્રકયણ ૨ : વાઈન્ડીંગ ભટીયીમર 
૨.૧ લાશક અન ેઅલાશક એટરે શુાં તેની વભજ , તેભના નાભો ની માદી અન ેતપાલત  

૨.૨ લાઈન્ડીંગ ભાટે ઉમોગ ભાાં રેલાતા દાથોના નાભ જણાલી તેભના પ્રકાય, ગણુધભો, ઓખ , અન ે

ઉમોગ વહશત વભજ :- એનેભલ્ડ અન ે સુય એનેભલ્ડ   (કોય અન ેએલ્યભુીનીમભ ), વીંગર અન ેડફર કોટન 

કલય લામય , વીંગર અન ે ડફર વીલ્ક કલય લામય, ી.લી.વી. કોટેડ એનેભલ્ડ લામય, પામફય ગ્રાવ કોટેડ 

લામય  ી.લી .વી. ફ્રેક્વીફર લામય (ટુ કોય અન ેથ્રી કોય) ી. લી. વી. લામય ( વીંગર અન ેડફર ી .લી. વી. 

એકતાય, િણ તાય અન ેવાત તાય ), વોલ્ડીંગ લામય, યાજન(ફેયજી) , પલ્કાયા (ાલડય,ેસ્ટઅન ેરીક્લીડ પ્રકાય ) 

તથા એલ્યભુીનીમભ વોલ્ડયીંગ ફ્રકયા. 

૨.૩ લાશક તાય ઉય થી ઇન્સ્યરુેળન દુય કયલાની ધ્ધર્ત ર્લળે વભજ 

૨.૪ સ્ટાન્ડડષ લામય અન ેગેજ અને ભાઈક્રોભીટય ની ભદદ થી લામય ની વાઈવ(ભા) ળોધલાની ધ્ધર્ત ર્લળે 

વભજ  

૨.૫  S.W.G ભાાંથી સ્ક્લેય ભી. ભી. ભાાં રૂાાંતય કયલાનુાં ટેફર , લાશક ની કયાંટ કેેવીટી અલયોધ વશ ની ભાહશતી  

૨.૬ લાઈન્ડીંગ કાભ ભાટે ઉમોગ ભાાં રેલાતા જુદા જુદા ક્રાવ ના તથા ઉષ્ણતાભાન  વહશત અલાશક દાથષના 

નાભ  આી તેભના પ્રકાય, ગણુધભો, ઓખ અન ેઉમોગ ર્લળે વભજ (લગીકયણ ક્રાવ  Y,A,E,B,F,H,C,  લગેયે) 

જેલા કે :-               

૨.૬.૧ ઇન્સ્યરુેટીંગ  ેય,રેધોયાઈડ ેય, પ્રાસ્ટીક કોટેડ (રેભીનેટેડ) રેધોયાઈડ ેય, પ્રેવ પ્રાન ેય 

ભીરીનેક્ષ (ી.લી.વી.ેય ), પ્રેવફોડષ ેય ,ભાાંઈકા, એમ્ામય ક્રોથ, શાઈોથભષ ેય    

૨.૬.૨  ઇન્સ્યરુેટીંગ સ્રીલ :- એમ્ામય સ્રીલ , ગ્રાવ પામફય સ્રીલ , અને ી.લી.વી.સ્રીલ              

૨.૬.૩ ઇન્સ્યરુેટીંગ ટે :- કોટન, ર્વલ્ક, એમ્ામય, ગ્રાવપામફય , ી.લી.વી.     

૨.૬.૪ લેઝ ભટીયીમર :- લાાંવ અને પામફય 

૨.૬.૫ લાર્નિળ :- એય ડ્રામ અને હશટ ડ્રામ લાર્નિળ 
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૨.૭  યીલાઈન્ડીંગ કામષ ભાટે ઉમોગ ભાાં રેલાતા અન્મ દાથોના ઉમોગ ર્લે ભાહશતી જેલા કે :- ભીણીમા 

દોયા, ફેકરાઈટ, ર્વયેર્ભક સ્રીલ , કેયોવીન, ેટ્રોર , થીનય , લબુ્રીકેટીંગ ઓઈર, ગ્રીવ, વીન્થેટીક યેઝીન , 

ઈનસ્યરુેટીંગ ઓઈર ,(ટ્રાન્વપોભષય ઓઈર) લગેયે.                     

પ્રકયણ (૩) :- એ. સી. ભોટસસ 
૩.૧ વીંગર પેઝ ભોટય નો કામષર્વધ્ધાાંત 

 ૩.૨ વપ્રામ ની ધ્ધર્ત યથી ભોટય ના પ્રકાય - વીંગર પેઝ અન ેથ્રી પેઝ ભોટય 

 ૩.૩ યચના ની દ્રષ્ષ્ટએ વીંગર પેઝ ભોટયનુાં લગીકયણ (૧) ઇન્ડકળન ભોટય (૨) કોમ્યટેુટય ભોટય 

૩.૩.૧ ઇન્ડકળન ભોટયના પ્રકાય (૧) સ્ટરીટ પેઝ ઇન્ડકળન ભોટય (૨) કેેવીટય યન (યભેનેન્ટ 

કેેવીટય) ઇન્ડકળન ભોટય (૩) કેેવીટય  સ્ટાટષ ઇન્ડકળન ભોટય (૪) કેેવીટય સ્ટાટષ 

એન્ડકેેવીટય યન ઇન્ડકળન ભોટય (૫) ળેડડે ોર ભોટય (૬) વફભળીઅર ભોટય 

૩.૩.૨ કોમ્યટેુટય ભોટયના પ્રકાય (૧) યનુીલવષર ભોટય (૨) યીલ્ઝન ભોટય 

૩.૪ સ્ટેટય અન ેયોટય કોય ર્લે ભાહશતી, સ્રોટના આકાય જેલાકે ઓન, ક્રોઝ અન ેવેભી  

ક્રોઝ - ભાધોયણ ર્લે વભજ 

૩.૫ સ્પ્રીટ પેઝ ઇન્ડકળન ભોટયના મખુ્મ બાગો, દયેકનુાં કામષ અન ેભોટયનો ઉમોગ, ગણુધભો 

અન ેચર (પયલાની હદળા) ફદરલાની યીત ની વયકીટ ડામાગ્રાભ વહશત વભજ. 

૩.૬ કેેવીટય યન ભોટયના મખુ્મ બાગો, દયેકનુાં કામષ અને ભોટયનો ઉમોગ. 

૩.૬.૧ કેેવીટય યન ભોટયભાાં ટુ-સ્ીડ અન ેથ્રી સ્ીડ ભોટય ની વયકીટ ડામાગ્રાભ વાથ ેવભજ 

૩.૬.૨ કેેવીટય યન ભોટય ની ચર ફદરલાની યીત ની વયકીટ ડામાગ્રાભ વાથ ેવભજ 

૩.૬.૩ કેેવીટય યન ભોટય ની સ્ીડ કાંટ્રોર ભાટે લયાતા યેગ્યરુેટયની યચના , કામષ અન ે

જોડાણની વભજ :- ચોક ટાઇ, ઇન્ડકળન ટાઇ, યેઝીસ્ટન્વ ટાઇ, અન ેઈરેક્ટ્રોર્નક ટાઇ 
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૩.૭ કેેવીટય સ્ટાટષ ઇન્ડકળન ભોટય ના બાગો, તેભનુાં કામષ, ભોટય નો ઉમોગ ગણુધભો અન ેચાર 

ફદરલાની યીત ની વયકીટ ડામાગ્રાભ વશીત વભજ  

નોંધ :- જમાાં ભોટય ની યચનાભાાં પેયપાય થતો શોમ ત્માાં અરગ ચચિ દોયાલવુાં. 

૩.૮ કેેવીટય સ્ટાટષ અને કેેવીટય યન (ડફર કેેવીટય) ભોટય ના બાગો, તેભનુાં કામષ અન ે

ઉમોગ ભોટય ના ગણુધભો ના ગણુધભો ચર ફદરલાની યીત ની વયકીટ ડામાગ્રાભ વહશત વભજ. 

૩.૯ સ્ટાટીંગ અન ેયનીંગ લાઇન્ડીંગના છેડા ળોધલાની વભજ. 

૩.૧૦ લીજ ભોટય ભાાં લયાતા કેેવીટય નુાં કામષ, તેભના પ્રકાય, અન ેતેના ઉમોગ. 

૩.૧૧ ળેડડે ોર ભોટયના બાગો, તેભનુાં કામષ અન ેઉમોગ તથા ગણુધભો. 

૩.૧૨ વીંગર પેઝ વફભળીફર ભોટયના બાગો તેભનુાં કામષ આકૃર્ત વશ વભજ, ઉમોગ અન ે

લાઇન્ડીંગ ભાટે લયાતા ર્લર્ળષ્ટ પ્રકાયના લામય ની ભાહશતી. 

૩.૧૩ યરુ્નલવષર ભોટયના મખુ્મ બાગો, તેભનુાં કામષ આકૃર્ત વશ વભજ, કામષર્વધ્ધાાંત, ઉમોગ તથા 

ગણુધભો અન ેસ્ીડ કાંટ્રોર કયલાની ધ્ધર્તની વભજ 

૩.૧૪ યીરઝન ભોટયના પ્રકાય, મખુ્મ બાગો, તેભનુાં કામષ આકૃર્ત વશ વભજ, કામષર્વધ્ધાાંત, 

ઉમોગ, ગણુધભો તથા ચાર પેયલલાની યીત ની વયકીટ ડામાગ્રાભ વહશત વભજ. 

૩.૧૫ નીચેની ફાફતો ભાટે વીંગર પેઝ ભોટયો ની વયખાભણી કયો.  

જેલી કે (૧) ઝડ (૨) સ્ટાટીંગ ટોકષ અન ે કયાંટ (૩) સ્ીડ કાંટ્રોર (૪) ાલય પેક્ટય (૫) હદળા 

ફદરલી (૬) ઉમોગ. 

૩.૧૬ થ્રી પેઝ ભોટય ના કામષર્વધ્ધાાંત ર્લે વભજ અને મખુ્મ પ્રકાય (૧) ઇન્ડકળન ભોટય અન ે(૨) 

વીન્ક્રોનવ ભોટય  

૩.૧૭ થ્રી પેઝ ઇન્ડકળન ભોટય ના પ્રકાય (૧) સ્ક્લીયર પેઝ ઇન્ડકળન ભોટય (૨) ડફર સ્ક્લીયર 

પેઝ ઇન્ડકળન ભોટય (૩) સ્રીયીંગ ઇન્ડકળન ભોટય ર્લે વાભાન્મ જાણકાયી. 
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૩.૧૮ સ્ક્લીયર પેઝ ઇન્ડકળન ભોટય ની યચના (આકૃર્ત વશ), બાગોના નાભ, તેભનુાં કામષ અન ે

ઉમોગ જેલા કે યોટય, સ્ટેટય, લાઇન્ડીંગ, ફોડી, એન્ડકલય, ટભીનર ફોક્ષ 

૩.૧૯ ડફર પેઝ ઇન્ડકળન ભોટય ની યચના (આકૃર્ત વશ), બાગોના નાભ, તેભનુાં કામષ અન ે

ઉમોગ. 

૩.૨૦ સ્રીયીંગ ઇન્ડકળન ભોટય ની યચના (આકૃર્ત વશ), બાગોના નાભ, તેભનુાં કામષ અન ે

ઉમોગ. 

૩.ય੧ ઈરેક્ટ્રીકભોટયનેવપ્રામ આલા, ચાલ ુકયલા અને વરાભતી ભાટે લયાતી ભેઈન સ્લીચો  ( 

આ.વી.ડી.ી.સ્લીચ, વી.ફી.ઈ.ીસ્લીચ,) સ્ટાટય, (દયેકપ્રકાયના) તથા પોયલડષ યીલવષ સ્લીચ , ર્વિંગર 

પેઝીગ ર્પ્રલેન્ટય, એભ.વી.ફી., ઈ.એર.વી.ફી લગેયેની યચના, ઉમોગ અને જોડાન ર્લે વભજ 

      ( આકુતી રાઇન ડામાગ્રાભ પ્રકાયની આલી) .    

૩.૨૨ થ્રી પેઝ ભોટય ચાલ ુકયલાભા ટેસ્ટાટયની જરૂહયમાત ર્લે વભજ.  

૩.ય૩ થ્રીપેઝ ( ઈન્ડકળન અને સ્રીયીંગ )ભોટયને ચાલ ુકયલાની યીત તથા પયલાની હદળા 

ઉરટાલલાની ધ્ધર્તઓની આકૃર્ત વશવભજ.  

૩.ય૪  ર્વન્ક્રોનાંવ ભોટયોનો કામષર્વદ્ાાંત ર્લે વભજ , દયેક બાગોના નાભ અને કામષ ર્લે આકૃર્ત 

યાશલણષન, તથા ચાલ ુકયલાની યીત ર્લે વભજ.  

૩.૨ સ્ક્લીયર પેવઇન્ડકળન  ભોટય અન ે સ્રીયીંગ ઇન્ડકળન ભોટય વાથ ે વયખાભણી (યચના, 

ઝડ, ર્નમાંિણ, ઉમોગ, હકિંભત ફાફતે). 

૩.૨૬ સ્રીયીંગ ઇન્ડકળનભોટય અન ે ર્વન્ક્રોનાંવ ભોટયની  વયખાભણી (યચના, ઝડ, ર્નમાંિણ, 

ઉમોગ, હકિંભતફાફત). 

૩.૨૭ થ્રી પેઝ વફભળીઅર ભોટયનો કામષર્વદ્ાાંત, પ્રકાય, યચના, દયેકબાગોનુાં નાભ અને કામષ તથા 

ઉમોગ ર્લે વભજ. 
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૩.૨૮ વફભળીઅર ભોટય ર્લેની ર્લર્ળષ્ટ પ્રકાયની જાણકાયી જેલી કે  ફોયવાઈઝ કેેવીટી          

( કી.લોટભાાં), ઇનસ્યરુેળન કયલાની યીત, ગોઠલણી ર્લે જાણકાયી. 

પ્રકયણ (૪)  વાઈન્ડીગયીબાષા ( Terminology ) 

૪.૧ નીચેના દોની વ્માખ્મા આી . એકફીજા સાથે ( યસ્ય ) ના સફંધંો જણાવી તેને રગતા દાખરાની 

ગણતયી કયવી.  

(અ) ોર, સ્ીડ અને ફ્રીકલન્વી (ફ) વીન્ક્રોનવ સ્ીડ, એક્્યઅુર સ્ીડ, સ્રી અને સ્રી ટકાલાયી 

(ક) સ્રોટ, ોર અને ીચ  

૪.૨ લાઈન્ડીંગ ભાટે તૈમાય કયાતી કોઈર ભાટે લયાતા ર્લર્લધ દોની વ્માખ્મા આી આકૃર્ત દ્વાયા વભજ 

(૧) કન્ડકટય (૨) કોઈર (૩) ટનષ (૪) એન્ડટનષ (૫) કોઈર એકટીલ વાઈડ (૬) કોઈર ઇનએકટીલ વાઈડ 

(૭) કોઈર એન્ડ કનેકળન વાઈડ (૮) કોઈર રીડ (ટો અને ફોટભ) (૯) કોઈર ગ્રુ (૧૦) કુર ગ્રુ (૧૧) 

ઓડ ગ્રુ 

૪.૨ કોઈરોના ર્લર્લધ જોડાણોની આકૃર્તની ભદદથી વભજ 

(૧) વીધા કનેક્ળન (૨ x કોઈરોનીવાંખ્મા) (૨) વાભ વાભા કનેકળન  (૧ x કોઈરાની વાંખ્મા) – પ્રલાશની 

લશલેાની હદળાને આધાય 

૪.૪ નીચેના દોની વ્માખ્મા આી સિૂો ર્લળે વભજ 

(૧) વેઈભ ીચ (૨) પ્રવ ીચ (૩) ભામનવ ીચ (૪) લાઈન્ડીંગ ીચ (૫) ીચ પેકટય  

૪.૫.૧ ચચિની ભદદથી નીચેના લાઈન્ડીંગ ર્લે વભજ 

(૧)  વીંગર રેમય (શાપ કોઈર) લાઈન્ડીંગ 

(૨)  ડફર રેમય ( શાપ કોઈર ) લાઈન્ડીંગ 

(૩)  ફાસ્કેટ કોન્વેન્ટીક લાઈન્ડીંગ 
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(૪)  સ્કેઈન લાઈન્ડીંગ 

(૫) ચેઈન લાઈન્ડીંગ 

૪.૫.૨ ફેરેન્વ લાઈન્ડીંગ અને અનફેરેન્વ લાઈન્ડીંગ ર્લે વભજ 

૪.૫.૩ કોઈર કનેકળન યથી ોર ફનલલાની યીતની વભજ 

૪.૬ વીંગર પેઝ લાઈન્ડીંગભાાં નીચેની ફાફતો ળોધલા ભાટેના સિૂોની વભજ અને ગણતયી 

(૧) યનીંગ લાઈન્ડીંગની ભોટી કોઈર ીચ 

(૨)  યનીંગ લાઈન્ડીંગના કોઈર ગ્રુની વાંખ્મા 

(૩)  યનીંગ લાઈન્ડીંગભાાં એક ગ્રુભાાં કોઈરની વાંખ્મા 

(૪)  સ્ટાટીંગ લાઈન્ડીંગની ભોટી કોઈર ીચ 

(૫)  સ્ટાટીંગ લાઈન્ડીંગના કોઈર ગ્રુની વાંખ્મા 

(૬)  સ્ટાટીંગ લાઈન્ડીંગભાાં એક ગ્રુભાાં કોઈરની વાંખ્મા 

(૭) ોરની વાંખ્મા 

(૮) સ્રોટદીઠ ઇરેષ્ક્ટ્રક ડીગ્રી 

(૯) સ્ટાટીંગ લાઈન્ડીંગ યરોટ ઇરેષ્ક્ટ્રક ડીગ્રી 

૪.૭.૧ થ્રી પેઈઝ લાઈન્ડીંગભાાં નીચેની ફાફતે ળોધલા ભાટે સિૂોની વભજ અને ગણતયી 

(૧) વીંગર રેમય લાઈન્ડીંગ કુર કોઈર 

(૨) ડફર રેમય લાઈન્ડીંગ કુર કોઈર 

(૩) ોરની વાંખ્મા 

(૪) કોઈર ગ્રુ 
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(૫) સ્રોટ દીઠ / લાઈન્ડીંગ દીઠ કોઈરની વાંખ્મા 

(૬)  ોર દીઠ કોઈરની વાંખ્મા 

(૭) કોઈર ીચ  

(૮) સ્રોટ દીઠ ઇરેષ્ક્ટ્રક ડીગ્રી  

(૯) ફીજો પેઈઝ ળરૂ કયલાના સ્રોટનો નાંફય  

(૧૦) િીજો પેઈઝ ળરૂ કયલાના સ્રોટનો નાંફય        

 

૪.૭.૨ ોર અને સ્ીડની હકિંભત દળાષલત ુાં ટેફર   

૪.૮ એેન્ડીક્ષ 'A' થી 'N' ભાાં દળાષલેર ડટેા યથી ઉયોક્ત સિૂોના આધાયે જરૂયી ફાફતોની ગણતયી કયી 

લાઈન્ડીંગ ડામાગ્રાભ તૈમાય કયલા. 

૪.૯ નીચેના લાઈન્ડીંગની તરુના કયલી. 

(૧) ર્વિંગર રેમય અને ડફર રેમય લાઈન્ડીંગ 

(ય) સ્ટાટીંગ લાઈન્ડીંગ અને યનીંગ લાઈન્ડીંગ.  

 

પ્રકયણ () : ભોટય ટેસ્ટીંગ 

 

.૧ ઈરેક્ટ્રીક ભોટયોનુાં યીલાઇન્ડીંગ કમાષ છી રાઈન વાથ ે જોડતા શરેા ટેસ્ટીંગ કયલાની 

જરૂહયમાત ર્લે વભજ. 
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.૨ ભેગય, ભલ્ટીભીટય અન ે વીયીઝ ટેસ્ટીંગ રેમ્ની ભદદથી ભોટય ભાટે નીચ ે પ્રભાણેના ટેસ્ટ 

કયલાની ધ્ધર્તઓની આકૃર્ત વશ વભજ 

(૧) અથષ / ઇન્સ્યરુેળન ટેસ્ટ 

(ય) ફીટલીન ટેસ્ટ (ફ ેલાઇન્ડીંગ લ્ચ)ે 

(૩) કન્ટીન્યટુી / ઓન વયકીટ ટેસ્ટ 

(૪) યેઝીસ્ટન્વ ટેસ્ટ 

.૩ ભેગ્નેટીક નીડર ની ભદદથી ોરાયીટી ટેસ્ટ (ટુ / યીલવષ કનેકળન) ની આકૃર્ત વશ વભજ   

.૪ ફી ગમેરી ભોટય ની સ્ભેર (ગાંધ) દ્વાયા જાણકાયી ભેલલાની યીત 

. ઓલય હશટીંગ ઇન ળોટષ ીયીમડ ટેસ્ટ ની વભજ 

.૬ કરચ (વેન્ટીપરગુર સ્લીચ) ટેસ્ટ કયલાની ધ્ધર્તની વભજ 

.૭ કેેવીટય ટેસ્ટ કયલાની ધ્ધર્તની આકૃર્ત વશ વભજ (ઓન, ળોટષ  અન ેઅથષ ટેસ્ટ) 

.૮ ગ્રાઉરય તથા ભલ્ટીભીટયની ભદદથી આભેચય લાઇન્ડીંગ તથા સ્ટેટય લાઇન્ડીંગ ટેસ્ટ કયલાની 

ધ્ધર્તની વભજ 

.૯ વીંગર પેઇઝ અને થ્રી પેઇઝ ભોટયનો રોડ અન ેઓન રોડ ટેસ્ટ કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

(એમ્ીમય, લોલ્ટેજ, આય.ી.એભ.) 

 

 

પ્રકયણ (૬) : યીવાઇન્ડીંગ ઓપ ભોટસસ 
૬.૧ ફી ગમેરી ભોટયોને યીલાઇન્ડીંગ કયલા ભાટે ખોરતાાં શરેા નેઈભ પ્રેટ યથી જરૂયી ડટેાની 

નોંધ કયલા ભાટેનો ડટેા ચાટષ તૈમાય કયલા ર્લે વભજ 



અભ્માવક્રભ :- ઇરેકટ્રીકર ભોટય યીલાઇન્ડીંગ એન્ડ વર્લિવીંગ    મદુત : ૧લષ                          
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૬.૨ ઈરેક્ટ્રીક ભોટયન ેખોરલાની ધ્ધર્તનુાં ક્રભફાંધ લણષન, (ઇન્ડકળન ભોટયો, વફભળીફષર ભોટયો 

અન ેકોમ્પ્રેળય ભોટયો) 

૬.૩  ખલુ્રી ભોટય ના સ્ટેયટ લાઇન્ડીંગ અન ેયોટય લાઇન્ડીંગ યથી જરૂયી ડટેા નોંધ ડટેા ચાટષ ભાાં 

કયલાની વભજ 

 ૬.૪ ફી ગમેરી કોઈરોન ેસ્રોટભાાંથી ફશાય કાઢલાની જુદી જુદી યીતો ર્લે વભજ 

 ૬. સ્રોટ વાપ કયલાની તથા ઇન્સરુેટ કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ  

૬.૬ સ્રોટ ની વાઈઝ કોઈર ીચ મજુફ પભો વેટ કયલો, કોઈરો ફનાલલી તથા સ્રોટભાાં 

ફેવાડલા(શને્ડ લાઇન્ડીંગ અને ભળીન લાઇન્ડીંગની દ્ર્ત) 

 ૬.૭ કોઈરો ફેવાડમા ફાદ કે ેય અન ેલેઝ ફનાલી ફેવાડલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

૬.૮ કોઈરોના કનેક્ળન કયતા શરેા દયેક કોઈરોના ફીટલીન, કન્ટીન્યટુી, ઓન અને અથષ ટેસ્ટ 

કયલા ની યીત ર્લે વભજ 

૬.૯ કોઈર કનેક્ળન કયલાની ધ્ધર્ત (ભોટયના પ્રકાય પ્રભાણ)ે ર્લે વભજ જેલા કે ર્વિંગર પેઝ 

ભોટય અન ેથ્રી પેઝ ભોટય (સ્ટાય અન ેડલે્ટા) ના લાઇન્ડીંગ ના છેડા કાઢલા ર્લે વભજ 

૬.૧૦ કોઈર કનેક્ળન ઉય સ્રીલ યોલલી, છેડા વોલ્ડય કયલા, વેયેટય ેય મકુલા, તથા 

લાઇન્ડીંગ ને ટેીંગ કયલા ર્લે વભજ 

૬.૧૧ લાઇન્ડીંગ ને લાર્નિળ કયલાની ધ્ધર્ત (૧) બ્રળ લડે (૨) શાથ લડ ે યેડીને તથા સકૂલલા 

(ફેકીંગ) ની ધ્ધર્ત - (૧) શલાભાાં અન ે(૨) ગયભીથી - ર્લે વભજ 

૬.૧૨ યીલાઇન્ડીંગ કયેર ભોટય ના (૧) અથષ ટેસ્ટ (૨) કન્ટીન્યટુી (૩) ફીટલીન ટેસ્ટ કયલાની યીત 

ર્લે વભજ 

૬.૧૩ ભોટય ના તભાભ બાગો જોડલાની (યીપીટીંગ કયલાની) યીત (ધ્ધર્ત) ર્લે વભજ 

૬.૧૪ આભેચય લાઇન્ડીંગ ના જરૂયી ડટેાની નોંધ કયલા ર્લે ની વભજ 



અભ્માવક્રભ :- ઇરેકટ્રીકર ભોટય યીલાઇન્ડીંગ એન્ડ વર્લિવીંગ    મદુત : ૧લષ                          
ર્લમ :  ઇરેકટ્રીકર ભોટય યીલાઇન્ડીંગ 

 

www.gthsvadodara.org Page 11 
 

૬.૧૫ આભેચયની કોઈરો કાઢલાની, સ્રોટ વાપ કયલાની તથા ઇન્સ્યરુેટ કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે 

વભજ 

૬.૧૬ લાઇન્ડીંગના પ્રકાય પ્રભાણે આભેચય સ્રોટભાાં કોઈર લીટાલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

૬.૧૭ કોમ્ટેુટય વેગભેન્ટ ઉય કોઇરના છેડા જોડી વોલ્ડયીંગ કયલાની યીત ર્લે વભજ 

૬.૧૮ આભેચય લાઇન્ડીંગને ટેસ્ટ કયલાની યીત ર્લે વભજ  

(૧) અથષ ટેસ્ટ (૨) કન્ટીન્યટુી ટેસ્ટ (૩) યેઝીસ્ટન્વ ટેસ્ટ (૪) ગ્રાઉરય ટેસ્ટ 

૬.૧૯ લાઇન્ડીંગન ેર્પ્રશીટીંગ કયલાની, લાનીળીંગ કયલાની તથા ફેકીંગ કયલાની યીત ર્લે વભજ 

૬.૨૦ કોમ્ટેુટય ની વાટી ય ડરેા ખાાંચા દુય કયલા રેથ ય ટનીંગ કયલાની યીત ર્લે વભજ 

૬.૨૧ આભેચય નુાં યીપીટીંગ કયી ભોટય ટેસ્ટ કયલા ર્લે વભજ 

૬.૨૨ લોલ્ટેજભાાં પેયપાય કયી યીલાઇન્ડીંગ કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

૬.૨૩ સ્ીડ (ઝડ) ભાાં પેયપાય કયી યીલાઇન્ડીંગ કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

૬.૨૪ લાઇન્ડીંગના લામય ની વભકક્ષ વાઈઝ ળોધલાની ધ્ધર્ત અન ેકોષ્ટક ર્લે જાણકાયી 

૬.૨૫ લાઇન્ડીંગના પ્રકાય પ્રભાણ ે ાાંચ ભોટયોને યીલાઇન્ડીંગ કયલા ભાટે જરૂયી લાઇન્ડીંગ 

ભટીયીઅરનો અંદાજીત જથ્થો અન ેપ્રલતષભન ફજાય બાલને ધ્માનભાાં રઇ યીલાઇન્ડીંગનો અંદાજીત 

ખચષ ળોધલા ભાટેની ગણતયી. 

પ્રકયણ (૭) : ઈરેક્ટ્રીક ભોટયોભા ંતથા સ્ટાટસય ભા ંઉદબવતી ખાભીઓ અને નનવાયણ 

 (૧) વપ્રામ આલા છતાાં ભોટય ચાલ ુથતી (પયતી) નથી. 

 (૨) વાભાન્મ (ર્નધાષહયત) ઝડ કયતા ઓછી ઝડ ેપયે છે. 

 (૩) પયતી શોમ ત્માયે થોડા જ વભમ ભાાં લધ ુડતી ગયભ થામ છે. 



અભ્માવક્રભ :- ઇરેકટ્રીકર ભોટય યીલાઇન્ડીંગ એન્ડ વર્લિવીંગ    મદુત : ૧લષ                          
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 (૪) ટોકષ નફો (લીક) ભે છે 

 (૫) વપ્રામ આતા ભોટય શભીંગ કયે છે. ણ પયતી નથી. 

 (૬) ભોટયન ેરોડ આતા ભોટય પયતી ફાંધ થઇ જામ છે. 

 (૭) ભોટય ચાલ ુકયતા થોડી જ લાય ભાાં ટ્રી થામ છે. 

 (૮) ભોટય ચાલ ુકયતા એક પરઝુ ઉડી જામ છે. 

 (૯) ભોટય ચાલ ુકયતા ધભુાડા નીકે છે. 

 (૧૦) ભોટયન ેચાલ ુકયતા ભોટય ની ફોડી ય કયાંટ આલ ેછે. (અડકતા ળોક રાગ ેછે) 

 (૧૧) ભોટય તકરીપ વાથ ેઉડ ેછે અથલા જાભ પયે છે. 

 (૧૨) ભોટય ર્નધાષહયત પ્રલાશ કયતા લધ ુપ્રલાશ ર ેછે. 

 (૧૩) આભેચય ના કોપ્યયેુટય ય સ્ાકીંગ થામ છે. (યરુ્નલવષર અથલા લાઉન્ડ યોટય ભોટયોભાાં) 

 (૧૪) સ્ટેટય ભાાં ચુાંફકીમ અલાજ આલે છે. / લધ ુડતો અલાજ કયે છે. 

 (૧૫) ભોટય ચારતી શોમ ત્માયે ફોીને અડકતા ધ્રજુાયી ભાલભુ ડ ેછે. 

 (૧૬) ભોટય ચાલ ુકયતા ટુાંક વભમભાાં ગયભ થામ છે તો રોડ કયાંટ લધે છે. 

નોંધ :-  (ઉયોક્ત ખાભીઓભાાં જમાાં જમાાં લીજકીમ અન ેમાાંર્િક ખાભીઓ છે તે સ્ષ્ટ કયવુાં) 

 સ્ટાટસય ભા ંઉદબવતી ખાભીઓ અને નનવાયણ 
 (૧) સ્ટાટષયને અડકતા ળોક રાગ ેછે. 

 (૨) સ્ટાટષયનુાં સ્ટાટ (ઓન) ળુ ફટન છતા ભોટય ચાલ ુથતી નથી. 

 (૩) સ્ટાટષયનુાં સ્ટાટષ ળુ ફટન દફાલતા સ્ટાટય અલાજ કયે છે યાંત ુભોટય ચાલ ુથતી નથી.   

(૪) સ્ટાટષયનુાં સ્ટાટષ  ળુ ફટન દફાલતા ભોટય ચાલ ુથઇ થોડા વભમ ભાાં જ ફાંધ થઇ જામ છે. 
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(૫) સ્ટાટષય ઓન શોમ ત્માયે વતત અલાજ (શભીંગ) આવ્મા કયે છે.   

(૬) સ્ટાટષય ઓન કયતા કોન્ટેટેક ભાાં સ્ાકષ  થામ છે.  

(૭) સ્ટાટષય ઓપ (સ્ટો) ફટન દફાલલા છતાાં ભોટય ફાંધ થતી નથી. 

(૮) ભોટય ય નો રોંડ લધી જામ તો ણ સ્ટાટય આોઆ વપ્રામ કટ ઓપ કયત ુ(હટ્ર થતુાં ) નથી. 

(૯) ભોટય ય વાભન્મ રોડ આલતાની વાથ ેજ સ્ટાટય ટ્રી થઇ જામ છે.   

(૧૦) શને્ડ ઓયેટેડ સ્ટાય દેરટા સ્ટાટષયભાાં શને્ડર સ્ટાટષયભાાં થી દેરટા ભાાં રઈ જતા ભોટય ફાંધ થઇ જામ        

છે.      

પ્રકયણ (૮) : સેપટી એન્ડ ભેઇન્ટેનન્સ   

ભોટય યીલન્ડીંગ ના કાભ દયમ્માન નીચ ેફાફતો ભાટે યાખલી ડતી કાજી   

(૧) સ્રોટ ભાાંથી કોઈર કાઢતી લખત ે 

(૨) સ્રોટ વાપ કયતી લખતે  

(૩) સ્રોટ ઇન્સરુેટ કયતી લખત ે 

(૪) સ્રોટ ભાાં કોઈર ફેવાડતી લખત ે 

(૫) કેકલય અન ેપામય ફેવાડતી લખત ે 

(૬) કોઈર નો છેડો જોડી વોલ્ડય કયતી લખત ે 

(૭) લાનીર્ળિંગ અન ેફેકીંગ કયતી લખત ે 

(૮) તભાભ બાગો જોડતી (યીપીટીંગ) લખત ેઅન ેવપ્રામ આી ચાલ ુકયતી લખત ે 

(૯) વફભળીઅર ભોટયને ફોય ભાાં દાખર કયતી(ઉતાયતી) લખત ે



અભ્માવક્રભ :- ઇરેકટ્રીકર ભોટય યીલાઇન્ડીંગ એન્ડ વર્લિવીંગ    મદુત : ૧લષ                          
ર્લમ :  ઇરેકટ્રીકર ભોટય યીલાઇન્ડીંગ 
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ઇરેષ્ક્ટ્રક ભોટયોનો કયલાભાાં આલતો ર્નબાલ અથલા દેખયેખની જરૂહયમાત, ર્વધ્ધાાંત અને આમોજન, 

ર્નબાલના પ્રકાય ર્લે વભજ જેલા કે - (૧) યોજીન્દો ર્નબાલ (૨) વભમાાંતયે - (અઠલાડીક, ભાર્વક, 

લાર્િક) ર્નબાલ અથલા અટકાલ ર્નબાલ - (ર્પ્રલેન્ટીલ ભેઇન્ટેનન્વ)(૩) ખાભી થમા ફાદ ર્નબાલ - 

(બ્રેકડાઉન ભેઇન્ટેનન્વ) 

ભોટય ના સ્થાન (પાઉન્ડળેન) ની આંતયીક ચકાવણી કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

ભોટયન ેખોરી તેના આંતયીક તભાભ બાગોન ેવાપ કયલાની તથા જોડલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

સ્લીચ, સ્ટાટષય, ભોટય અને પરઝુ ના ટભીનર ચેક કયલાની યીત ર્લે વભજ 

ભોટય ની ચાલ ુસ્સ્થર્તભાાં લોલ્ટેજ અન ેકયાંટ ચેક કયલાની ધ્ધર્ત ર્લે વભજ 

 

 


