
અ

અ.૧
૧ રહઠેાણ અને કોમર્શીયલ હતેનુા કાયમી વિજ જોડાણ માટે ૭ દિિસ
૨ હળિા િબાણના ઔદ્યોગિક હતેનુા કાયમી વિજજોડાણ માટે ૧૦ દિિસ
૩ ભારે િબાણ વિજજોડાણ માટે ૧૫ દિિસ
૪ અવિભારે િબાણના વિજજોડાણ માટે ૩૦ દિિસ

અ.૨
રહઠેાણ અને કોમર્શીયલ હતેનુા કાયમી વિજ જોડાણ
(હયાિ વિજવિિરણ િતં્રમા ં"એ" પ્રકારના)
રહઠેાણ અને કોમર્શીયલ હતેનુા કાયમી વિજ જોડાણ ૨ માસ ર્શહરે વિસ્ િાર માટે
(હયાિ વિજવિિરણ િતં્ર લબંાિી/ક્ષમિા િધારી) ૪ માસ ગ્રામ્ય વિસ્િાર માટે

હળિા િબાણના ઔદ્યોગિક હતેનુા કાયમી વિજજોડાણ માટે
(હયાિ વિજવિિરણ િતં્રમા ં"એ" પ્રકારના)
હળિા િબાણના ઔદ્યોગિક હતેનુા કાયમી વિજજોડાણ માટે

(હયાિ વિજવિિરણ િતં્રલબંાિી/ક્ષમિા િધારી)

૫

ખેતીવાડી હતેસુરના કાયમી વીજ જોડાણ (હયાત વીજ વવતરણ તતં્રમા ં
'એ' પ્રકારના)

૩૦ દિિસ, અંિાજપત્રના નાણા ંભરપાઇ 
કયેથી અથિા અંિાજપત્રની નાણા ંભરપાઇ 
કરિા માટેની છેલ્લી િારીખથી, જે મોડુ ં

હોય િે

૬
ખેિીિાડી હતેસુરના કાયમી િીજ જોડાણ (હયાિ િીજ વિિરણ િતં્ર 
લબંાિી કે ક્ષમિા િધારી) ૧૨૦ દિિસ

૭ ભારે િબાણના  વિજ જોડાણ માટે ૪૫ દિિસ
૮ અવિભારે િબાણના વિજ જોડાણ માટે ૧૮૦ દિિસ
૯ ટેમ્  ારરી જોડાણ ૧૦/૨૫/૫૦/૫૦ કેિીએ અને એથી િધુ ૫/૧૦/૨૦/૩૦ દિિસ

બ
૧ પરુિઠો છ માસથી િધ ુસમયથી કપાયેલ ન હોય િો ૨૪ કલાક
૨ મકાનની બહારથી સવિિસ લાઇન કાપેલ હોય િો ૩ દિિસ

૩

પરુિઠો છ માસથી િધ ુસમયથી કપાયેલ  હોય િો ટેસ્ ટ રીપોટટ  રજુ 
કયાટ પછી વિજવિિરણ કંપનીના જરૂરી સાધનો ગ્રાહકના સ્ થળે ઉપલબ્ ધ 
હોય િો  ૪૮ કલાક  નદહિર ૭ દિિસ

૪
કરારનામ ુરિ કરિામા ંઆિેલ હોય િે ગ્રાહકે નિેસરથી અરજી કરિાની 
રહરેે્શ. નિેસરથી અરજી કરિાની રહરેે્શ

ક
૧ મીટર સવિિસ લાઇન ૭ દિિસ
૨ એલટી/એચટી લાઈન ૨૦ દિિસ
૩ ટ્રાન્સફોમટર સ્ટ્રક્ચર ૩૦ દિિસ

ડ
વિજજોડાણનુ ંનામ કે માલીકીપણ ુબિલિા માટે(અરજી જરૂરી િસ્ િાિેજો 
અને ફી ભયાટની િારીખથી) ૭ દિિસ

મધ્ ય ગજુરાત વીજ કંપની લીમીટેડ.

૪ ૬0 દિિસ

૨

૩ ૨૦ દિિસ

જોડાણ ચાલ ુકરવાની સમય મયાાદા ( અંદાજપત્રના નાણા ંભરપાઇ થયે અને ગ્રાહક / સ્ થાવનક તતં્ર સલંગ્ ન અને જરૂરી કાયાવાહી પરુી થયેથી)

પરુવઠો ફરી જોડાણ સબંધંી (બાકી રકમ,  રીકનેકશન ચાર્જ અને સીકયોરીટી ડીપોઝીટ જમા થયા બાદ)

હયાત સ્ થળમાજં વવજજોડાણ વશફટીંગ માટે જરૂરી અંદાજપત્રના નાણા ંભરપાઇ કયાા તારીખથી

 ગ્રાહક  અવધકારપત્ર

૧ ૨૦ દિિસ

નવીન વીજજોડાણ માટે

અંદાજપત્ર આપવાની સમયમયાાદા (જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી નોંધણી કરાવ્ યાની તારીખથી)



ઇ
ઇ.૧  વવજ વવકે્ષપ  સબંધંી શહરેી વવસ્ તાર ગ્રામ્ ય વવસ્ તાર

૧ સામાન્ ય પ્રકારની ફદરયાિ     ૪ કલાક     ૨૪ કલાક
૨ ડી.ઓ. ફયઝુ ઉડી જિાથી     ૬ કલાક     ૨૪ કલાક
૩ રુટીન લાઇન ફોલ્ ટ     ૮ કલાક    ૨૪ કલાક
૪ એચટી લાઇનનો િાર ઉિરી જિાથી    ૮ કલાક     ૨૪ કલાક

૫ એચટી લાઇન ઉપર ઝાડ પડી જિાથી    ૧૦ કલાક     ૨૪ કલાક
૬ લાઈનનોના  િાર તટૂી  જિાથી ૧૨ કલાક ૨૪ કલાક
૭ થાભલો ભાિંી જિાથી ૨૪  કલાક     ૪૮ કલાક

૮ એલટી લાઇનના ર્શોટટ  સકીટના કારણે  આિ લાિિાથી   ૬ કલાક  ૩૦ કલાક

૯ ડીસ્ ટ્રીબ્ યરુ્શન ટ્રાન્ સફોમટરમા ંખામી થિાથી ૧ દિિસ ૩ દિિસ

૧૦ પાિર ટ્રાન્સફોમટર  કે સબંવંધિ સ્િીચ િીયરમા ખામી થિાથી
૧૧

(અ) ઓિર હડે લાઇન ૨૪ કલાક ૪૮ કલાક
(બ)  અંડર ગ્રાઉન્ ડ લાઇન (રોડ ખોિિાની મજૂંરી મળ્યા બાિ) ૩ દિિસ ૩ દિિસ

ઇ.૨. શહરેી વવસ્ તાર  ગ્રામ્ ય વવસ્ તાર
૧ સ્ થળ િપાસ ૭ દિિસ ૧૫ દિિસ
૨ સ્ થળ િપાસ પછી ખામીની ગ્રાહકને જાણ ૧૫ દિિસ ૧૫ દિિસ
૩ મીટર બિલિાની માિંણી, જો ખામીયકુ્િ પરૂિાર થયેલ હોય િો ૭ દિિસ ૭ દિિસ

ઇ.૩. વીજળી બીલ સબંધંી

             

સવીસ લાઇનમા ંખામી થવાથી

મીટર/મીટરીંગ સીસ્ ટમ સબંધંી

૧૦ દદવસ (સ્થળ મલુાકાતના દકસ્સામા ં૧૫ દદવસ)

િીજળી બીલના નાણા ંિીજ કંપનીની  એજન્ સીઓ   અને   પોસ્ટ  ઓફીસના કેર્શ કાઉન્ટર ઉપર રોકડા/ચેક/ડીડી, 
વિવિધ ઓન લાઇન સવુિધાઓ  દ્વારા સ્િીકારિામા ંઆિે છે.

ફરીયાદ વનવારણ સમય (ફદરયાદ નોંધણી સમયથી સામાન્ ય રીતે ગ્રાહકના સ્ થાપન ઉપર સવારના ૮.૦૦ થી રાવત્રના ૮.૦૦ સધુી ફદરયાદ 
વનવારણની કાયાવાહી કરવામા ંઆવશે બાકી રહલે કે તે સમય વસવાયના મળેલ ફદરયાદનુ ંવનવારણ બીજા દદવસે કરવામા ંઆવશે .

િાવંત્રક રીિે ર્શકય હોય િો ૨ દિિસમા ંિીજળી પરુિઠો ચાલ ુ
કરી િઇ બાકીની કાયટિાહી ૧૫ દિિસ


