
મધ્ય ગજુરાત વીજ કંપની લિમમટેડ 
વીજ સિામતી માટે આટલુ ંજરૂરથી કરો... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

મપન વગર પ્િગમા ંવાયર તેમજ ઓવેરિોડીંગ ન થાય તે હતેસુર એક 
પ્િગમા ંવધ ુસાધનો જોડવા નહીં તથા ઘરના વાયરરિંગ સાથે ELCB 
અચકૂ િગાવશો. 

ભીના હાથથી વીજળીની સ્વવચ ચાલ ુબધં ન કરો અને સ્વવચ તેમજ પ્િગની 
ઊંચાઈ એવી રાખો કે જેથી નાના બાળકોની પહોચથી દૂર રહ ે જેથી 
અકવમાતની સભંાવના ન રહ.ે 

કપડા ં સકુવવા માટે વીજળીના થાભંિાનો ઉપયોગ કરવો નહીં. વીજ 
િાઇનના તટેૂિા તારને અડકવુ ંનહીં.  િાકડી કે મવધતુ અવાહક હોય 
એવી વવતઓુથી તેને અળગો કરવો પરંત ુખલુ્િા હાથે અડકશો નહીં કે 
ખેચવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં કેમકે તે જીવિેણ બની શકે છે. 

ઇિેક્ટ્રીક શોકથી બચવા ઘરમા ંયોગ્ય રીતે અમથિગ કરો. અથથ વાયરને 
ન્યરુિ વાયર સાથે કે પાણીની પાઇપ સાથે જોડવા નહીં પરંત ુતેને અિગ 
જોડાણ આપવુ.ં 

વીજ િાઇનની નીચે/ નજીક કોઇ પ્રકારનુ ં બાધંકામ કરવુ ં નહીં કે 
પ્રાણીઓને બાધંવા નહીં. ઘરની બાલ્કની કે અગાશી વીજળીની િાઇનથી 
સિામત અંતરે રાખો. ઘરની બારીમાથંી અથવા ગેિેરીમાથંી કોઇ પણ 
જાતનો કચરો, પાણી, મેટાિીક યાનથ, તાર, વાયર કે િોખડંનો ભગંાર 
મવગેરે વીજ િાઇન પર ફેંકશો નહીં.  તેમ કરવાથી ઇિેક્ટ્રીક કરંટ (શોક) 
િાગવાનો ભય રહ ેછે. 

કોઈક કારણસર અન્ય અઘરટત ઘટના બને તો તાત્કાલિક અમારા ચોવીસ કિાક કાયથરત કોિ સેન્ટર નબંર ૧૯૧૨૪ અથવા 
૧૮૦૦૨૩૩૨૬૭૦ તેમજ વોટ્સએપ ન.ં ૯૯૨૫૨ ૧૮૦૦૨ પર જાણ કરો જેથી જરૂર પડય ેતરંુત જ મવજપ્રવાહ બધં કરી આગળની 
કાયથવાહી કરી શકાય. આમ વીજ કંપનીને સહકાર આપીને  વીજ સિામતીના ભાગીદાર બનો. 
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વીજ લાઇન ઉપર લગંર નાખંીને વીજ પ્રવાહ લેવો નહહિં, આવ  ંકાર્ય 
કરતી વખતે અકસ્માત થતા ં હોર્ છે. વીજળીની લાઈનો તથા વીજ 
ઉપકરણો સાથ ેચેડા ન કરો. 

કપડામા ંઇસ્ત્રી કરતા ંપહિેા વાયર અચકૂ તપાસો.ભીના હાથે સ્વવચ 
તેમજ ઇિેક્ટ્રીક ઉપકરણ  નો ઉપયોગ ન કરવો.  

વીજળીના તાર કે વાર્ર પાસે પતગં ઉડાડવી નહીં કે વીજળીના 
થાભંલા પરથી કોઈપણ જાતના ઇન્ટરનેટ કે ટીવીના કેબલ 
લગાડવા નહીં જેનાથી જોખમ રહ ેછે. 

વીજ લાઇનની નીચે તેમજ ટ્રાન્સફોમયર સેન્ટર કે તેની ફેનન્સિંગ ને 
અડીને વાહનો ઉભા રાખવા નહહિં કે પાકય કરવા નહહિં તેમજ વધ  
ઉંચાઇના વાહનો વીજ લાઇનની નીચેથી સાવચેતીપવૂયક પસાર 
કરવા જેથી અકસ્માત ન થાર્  

જાહરે વવજ્ઞપ્તત : (૧) ઇન્ડીર્ન ઇલકેટ્રીસીટી એકટ ર૦૦૩ના વીજ અવિવનર્મની પટેા કલમ ન ં
૧૩૫ મ જબ વીજચોરીએ ગ ન્હો બન ેછે. (૨) વીજ ચોરી માટે કાર્દાકીર્ (કાનનૂી) રીતે રોકડ દંડ 
તથા જેલની સજાની જોગવાઈ છે. (૩) વીજચોરોન ેખ લ્લા પાડો અન ેવવજજલન્સ વવભાગન ેજાણ 
કરો.  
“વીજળીની ચોરી-જેલની સજા”  ફોન નબંર : ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૩૦૩૦ 

જજિંદગી તો છે રકિંમતી, અમાનત રાખો 

અકવમાતથી કાયમ સિામત 


