
ઈ ામ પચંાયત ારા વીજ બીલ કલે શન

 ામજનોને પચંાયત કચેર મા ંજ વીજ બીલ પેમે ટ કરવાની 
િુવધા. 

 
 વીજ બીલ કલે શન માટ અ ય કોઈ વધારાના સો ટવેરની 

જ રયાત નહ . 
 

 ફ ત થાિનક ગામ નહ  પણ અ ય ામના પણ વીજ બીલ 
પેમે ટ વીકાર  શકાય. 
 

 બીલ ભરવાની છે લી તાર ખ બાદ પણ પેમે ટ વીકાર  શકાય. 



સૌ થમ આપના Chrome / Firefox Browser મા ં
https://epaypg.guvnl.in  

ટાઈપ કર ન ેએ ટર આપો



પી. .વી.સી.એલ. સબ ડ વીઝન 
કચેર  ારા આપવામ આવેલ ઝુર 

આઈડ  / તેમજ િસ રુ ટ  કોડ 
એ ટર કર ને લોગ ઇન કરો



થમ વખત 
લોગ ઇન 
વખતે 

DEFAUT 
PASSWORD 
& TERMS 

CONDTION 
વાચંીને ચેક 
બો સ ટ ક 

કરો.



આપના ર ટર મોબાઈલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. ારા 
આવેલ OTP એ ટર કર ને લોગ ઇન કરો



ાહક ુ ંવીજ બીલ 
કલે શન કરવા માટ 

અહ  લક કરો



૧૧ કડાનો ાહક 
નબંર એ ટર કરો

ાહક ુ ંનામ વેર ફાઈ કર , 
બીલ ભરવાની છે લી તાર ખ 

તેમજ રકમ એ ટર કરો

હવે વીજ બીલની રસીદ 
જનરટ કરવા અહ  

લક કરો



આ કારની વીજ બીલ પેમે ટ ગેની રસીદની લેઝર 
િ ટરમાં િ ટ કાઢ ને ાહકને આપો.



DAY END કયા બાદ કોઈ પણ રસીદની રકમમાં ફરફાર ક રસીદ ક સલ કર  શકાશે નહ . આથી 
આ કારની જો લૂ થાય તો તે ગે પી. .વી.સ.એલ. પેટા િવભાગીય કચેર ને લે ખત ણ 

કરવી.

દવસના તે જયાર કશ 
કલે શન ણૂ થાય યાર day 
end કરવા માટ અહ  લક 

કરો

DAY END કરતા પહલા ઉપર 
દશા યા જુબની વીજ બીલ 
કલે શન પેટની રોકડ રકમ 

અ કૂ વેર ફાઈ કરવી.



વીજ બીલ કલેકશનના નાણા 
બકમાં ભયા ગે ર પોટ ગ 
કરવા અ હયાં લક કરો

યાર બાદ નવી તાર ખના 
વીજ બીલ કલેકશનના ભરણા 

ગે ડટા એ  કરવા અ હયાં 
લક કરો



આ સાથે નમાં દશા યા જુબ  તાર ખના વીજ બીલ 
કલે શનના નાણા બકમાં જમા કરવામાં આવેલ હોય તેની 

િવગત લખવી. 
નવા એ ીમે ટમાં કરવામાં આવેલ જોગવાઈ અ સુાર દરક 

ામ પચંાયતે દર સોમવાર અને ુ ુવાર વીજ બીલના 
નાણા બકમાં જમા કવવા અને તેની નમા ંદશા યા 
જુબ ચોકસાઈ વૂકરાની ડટા એ  કરવી અિનવાય છે. 
જો િનયત સમય કરતા બકમાં નાણા િવલબંથી જમા 

કરવામાં આવશે તો BANK CC યાજ દર જુબની પેન ટ  
સબિંધત ામ પચંાયતના બલમાંથી કપાત કરવામાં 

આવશે.


