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ઉત્તર ગજરાત વીજ કંપની લીમીટેડ. 

    ગ્રાહક  અધિકારપત્ર 

અ 

અ.૧ 

નવીન વીજજોડાણ માટે 

અંદાજપત્ર આપવાની સમયમયાાદા  (જરૂરી દસ્તાવજેો સાથે અરજી નોિંણી કરાવ્યાની તારીખથી) 

 ૧ રહેઠાણ અન ેકોમર્શીયલ હેતુના કાયમી વિજ જોડાણ માટે ૭ વિિસ   

 ૨  હળિા િબાણના ઔદ્યોવિક હત ુના કાયમી વિજજોડાણ માટે ૧૦ વિિસ  

 ૩ ભાર ેિબાણ વિજજોડાણ માટે ૧૫ વિિસ  

 ૪ અવત ભાર ેિબાણ ના વિજજોડાણ માટે ૩૦ વિિસ  

અ.૨  જોડાણ ચાલ ૂકરવાની સમય મયાાદા ( અંદાજપત્રના નાણા ભરપાઇ થયે અને ગ્રાહક / સ્થાધનક તંત્ર સલગ્ન અને જરૂરી   કાયાવાહી પુરી થયેથી) 

 ૧ રહેઠાણ અન ે કોમર્શીયલ હેતનુા કાયમી વિજ જોડાણ (હયાત 

િીજ વિતરણ  તંત્રમાં “એ” પ્રકારના) ૨૦ વિિસ  

 ૨ રહેઠાણ અન ેકોમર્શીયલ હેતુ ના કાયમી વિજ જોડાણુ (હયાત 

િીજ વિતરણ તંત્ર લબંાિી/ક્ષમતા િધારી ) 
 ૨ માસ ર્શહેરી વિસ્તાર માટે   

૪ માસ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે 
 

 ૩ હળિા િબાણના ઔદ્યોવિક હતુ ના કાયમી વિજજોડાણ માટે (હયાત 

િીજ વિતરણ  તંત્રમાં “અ” પ્રકારના) ૨૦ વિિસ  

 ૪ 
 હળિા િબાણના ઔદ્યોવિક હેતુ ના કાયમી વિજજોડાણ માટે 

(હયાત િીજ વિતરણ તંત્ર લબંાિી/ક્ષમતા િધારી ) 
૬0 વિિસ  

 ૫ ખેતીવાડી હેત ુસરના કાયમી વીજ જોડાણ  (હયાત િીજ વિતરણ  તંત્રમાં 

“એ” પ્રકારના) 

૩૦ વિિસ, અંિાજપત્રના નાણા ભરપાઇ 

કયેથી અથિા અંિાજપત્રની નાણા ભરપાઇ 

કરિા માટેની છેલ્લી તારીખથી, જ ેમોડુ  

હોય તે 

 

 ૬ ખેતીિાડી  હેતુ સરના કાયમી વિજ જોડાણ  (હયાત િીજ વિતરણ તંત્ર 

લંબાિી/ક્ષમતા િધારી) ૧૨૦ વિિસ  

 ૭ ભાર ેિબાણના  વિજ જોડાણ માટે ૪૫ વિિસ  

 ૮ અવિભાર ેિબાણના વિજ જોડાણ માટે ૧૮૦ વિિસ  

 ૯ ટેમ્પરરી જોડાણ ૧૦/૨૫/૫૦/૫૦ કેિીએ  અન ેએથી િધ ુ ૫/૧૦/૨૦/૩૦ વિિસ  

બ  પુરવઠો ફરી જોડાણ સંબંિી (બાકી રકમ,  રીકનેકશન ચાજા અને સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જમા થયા બાદ) 

 ૧  પુરિઠો  છ માસથી િધુ  સમયથી કપાયેલ ન હોય તો ૨૪ કલાક  

 ૨ મકાનની બહારથી સવિિસ  લાઇન કાપેલ હોય તો ૩ વિિસ  

 ૩ પુરિઠો  છ માસથી િધુ  સમયથી કપાયેલ  હોય તો ટેસ્ટ વરપોટિ   રજુ કયાિ પછી 

વિજવિતરણ કંપનીના જરૂરી સાધનો ગ્રાહકના સ્થળે ઉપલબ્ધ હોય તો  ૪૮ કલાક  નવહતર  ૭ વિિસ  

 ૪ કરારનામુ રિ કરિામાં આિેલ હોય તે ગ્રાહકે  નિેસરથી અરજી કરિાની રહેર્શે  નિેસરથી અરજી કરિાની રહેર્શે   

ક હયાત સ્થળમાજં વીજજોડાણ ધશધ્ટંગ માટે જરૂરી અંદાજપત્રના નાણા ભરપાઇ કયાા તારીખથી 

 ૧ મીટર સવિિસ  લાઇન ૭ વિિસ  

 ૨ એલટી/એચટી લાઈન ૨૦ વિિસ  

 ૩ ટર ાન્સફોમિર સ્ટર ક્ચર ૩૦ વિિસ  



Page 2 of 2 
 

ડ  
વિજજોડાણન નામ કે  માલીકીપણું  બિલિા માટે (અરજી જરૂરી િસ્તાિેજો  
અન ેફી ભયાિની તારીખથી) ૭ વિિસ  

ઇ  
ફરીયાદ ધનવારણ સમય (ફરીયાદ નોિંણી સમયથી સામાન્ય રીતે ગ્રાહકના સ્થળ ઉપર સવારના ૮.૦૦ થી રાધત્રના ૮.૦૦ સિી ફધરયાદ 

ધનવારણની  કાયાવાહી કરવામાં આવશે બાકી રહેલ કે તે સમય ધસવાયના મળેલ ફધરયાદ નંુ ધનવારણ બીજા ધદવસ ેકરવામાં આવશે. 

ઇ.૧   વીજ ધવકે્ષપ સબંંિી  શહરી ધવસ્તાર  ગ્રામ્ય  ધવસ્તાર 

 ૧ સામાન્ય પ્રકારની ફવરયાિ      ૪ કલાક     ૨૪ કલાક 

 ૨ ડી.ઓ. ફ્યુઝ ઉડી જિાથી      ૬ કલાક     ૨૪ કલાક 

 ૩ રુટીન લાઇન ફોલ્ટ     ૮ કલાક    ૨૪ કલાક 

 ૪ એચટી લાઇનના તાર ઉતરી જિાથી     ૮ કલાક     ૨૪ કલાક 

 ૫ એચટી લાઇન ઉપર ઝાડ પડી જિાથી     ૧૦ કલાક     ૨૪ કલાક 

 ૬ લાઈનનોના  તાર તૂટી  જિાથી  ૧૨ કલાક ૨૪ કલાક 

 ૭ થાભલો ભાિી જિાથી  ૨૪  કલાક     ૪૮ કલાક 

 ૮ એલટી લાઇનના ર્શોટિ   સકીટના કારણ ે આિ લાિિાથી    ૬ કલાક  ૩૦ કલાક 

 ૯ વડવસ્ટરબ્યૂર્શન ટર ાન્સફોરમરમાં ખામી થિાથી  ૧ વિિસ ૩ વિિસ 

 ૧૦ પાિર ટર ાન્સફોમિર  કે સબંવધ વસ્િચ વિયરમાં ખામી થિાથી  તાંવત્રક રીતે ર્શક્ય હોય તો ૨ વિિસમા િીજ પુરિઠો ચાલ ુ  કરી િઈ 

બાકીની કાયિિાહી  ૧૫ વિિસ 

 ૧૧ સવીસ લાઇનમા ખામી થવાથી  

  (અ) ઓિર હેડ લાઇન  ૨૪ કલાક ૪૮ કલાક 

  (બ)  અંડર ગ્રાઉન ્ડ લાઇન (રોડ ખોિિાની મંજૂરી મળ્યા બાિ) ૩ વિિસ ૩ વિિસ 

ઇ.૨. મીટર/મીટરીગં ધસસ્ટમ સબંિી ં શહરી  ધવસ્તાર  ગ્રામ્ય ધવસ્તાર  

 ૧ સ્થળ તપાસ ૭ વિિસ ૧૫ વિિસ 

 ૨ સ્થળ તપાસ પછી ખામીની ગ્રાહકન ેજાણ ૧૫ વિિસ ૧૫ વિિસ 

 ૩ મીટર બિલિાની માંિણી, જો ખામીયુક્ત પુરિાર થયેલ હોય તો ૭ વિિસ ૭ વિિસ 

ઇ.૩.  વીજળી બીલ સબંંિી  ૧૦ ધદવસ (સ્થળ મલાકાતના ધકસ્સા માં ૧૫ ધદવસ) 

  
િીજળી  બીલના નાણા વિજ કંપનીઓની  એજન્સીઓ  અન ે  પોસ્ટ ઓફીસના કેર્શિ કાઉન્ટર ઉપર રોકડા/ચેક/ડીડી  વિવિધ 

ઓન લાઇન સુવિધાઓ  દ્વારા સ્િીકારિામાં આિે છે.  

              


