
વીજકાપ દરમિયાન મન:શલુક 
વધારાની સહાયતા િેળવો.
પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ મરાટે 
િજિસટિ થરાઓ.



જેઓને સૌથી વધારે જરૂર હોય 
તેઓ િાટે વધારાની સહાયતા 
અમ ેએ્રા લોકો છીએ જે એ્રા ્રાયિો અન ેકેબલોની સભંરાળ 
િરાખીએ છીએ જે સમગ્ર ઉત્તિ સકકૉટલૅન્ડ અન ેમધય દક્ષિણ 
ઇંગલૅન્ડમરા ંસમદુરાયો સધુી ્ીિળી પહોંચરા્ેડ છે. અિે એવી 
કંપની નથી જે તિને વીજળીના ંબિલો િોકલે છે, અમરારંુ કરામ 
્ીિળીનરા ં્રાસ્તર્ક નટે્ક્કની જાળ્ણી અને સમરાિકરામ 
કિ્રાનુ ંછે. ્ીિકરાપની સસથર્તમરા ંશક્ય ્ેતટલી િલદી અને 
સિુક્ષિ્તપણે સમરાિકરામ કિવુ ંએ પણ અમરારંુ કરામ છે.



• બરધિ હો અથ્રા સરાભંળ્રામરા ં
્તકલીફ થ્તી હોય

• ર્કલરાગં હો
• પરાચં ્ર્કથી ઓછી ઉંમિનરા ં
બરાળકો સરાથ ેિહ્ેતરા હો

• અંધ હો અથ્રા આંરશક અંધરાપો 
આવયો હોય

• લરાબંરા સમયથી િહ્ેતી ક્બમરાિી 
હોય

• ્તબીબી ઉપકિણ/સહરાયક 
સરાધનોનો ઉપયોગ કિ્તરા હો 
્ીિળી પિ રનભ્કિ િહ્ેતરા હો

• 60 ્ર્કથી ્ધ ુઉંમિ હોય

અલબત્ત, દિેકની િરૂરિયરા્તો 
અલગ-અલગ હોય છે, ્તેથી 
્તમરાિી િરૂરિયરા્તો અંગે ચચરા્ક 
કિ્રા મરાટે રન:સકંોચ અમરાિો 
સપંક્ક કિો. 

્તમે અમરાિરા િજિસટિ પિ હો્રા 
મરાગ્તરા હોઈ શકો છો, િો ્તમે:

અમે જાણીએ છીએ કે ્ીિકરાપ ક્ચં્તરાિનક અથ્રા મશુકેલ હોઈ 
શકે છે. આ કરાિણે અમે ્ધરાિરાની મદદ અને સહરાય્તરા ર્નરા મલૂયે 
આપીએ છીએ. ્તમને કે્રા પ્કરાિની સહરાય્તરાની િરૂિ હોઈ શકે ્તેની 
અમને અગરાઉથી ખબિ હોય ્તો અમે ્તમને ્ધ ુસરાિી િી્તે અને ્ધ ુ
ઝ્ડપથી મદદ કિી શકીએ છીએ. િો ્તમે પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ મરાટે 
િજિસટિ થ્રા મરાગ્તરા હો, પછી ભલે ્તે કરામચલરાઉ હોય, ્તો કૃપરા 
કિીને 0800 294 3259 પિ અમને કકૉલ કિો અથ્રા સરાથ ેિો્ેડલ 
પત્રક પરંુૂ કિો.



અમરાિો ઉદે્શય કે્ી સે્રા 
આપ્રાનો છે

વીજકાપ દરમિયાન પ્ાથમિકતા  
સાથેનો વયવહાર
અમરાિી પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝની લરાઇન રદ્સમરા ં24 કલરાક 
ઉપલબધ હોય છે. િો આ્શયક જાળ્ણીનુ ંકરાય્ક કિ્રા 
મરાટે અમરાિે ્તમરાિી ્ીિળી બધં કિ્ી પ્ેડ એમ હોય ્તો 
અમે ્તમરાિો અથ્રા ્તમે નીમલેી વયસ્્તનો સપંક્ક કિીશુ.ં

સથામનક કટોકટીની સેવાઓ સાથે જોડાણ
અમરાિરા પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ િજિસટિ પિ લોકોને 
્ધરાિરાની સહરાય્તરા પિૂી પરા્ડ્રા મરાટે અમે સથરારનક 
સત્તરા્રાળરાઓ, કટોકટીની સે્રાઓ અને એિસંીઓ, જેમ 
કે ક્રિરટશ િે્ડ ક્કૉસ સરાથે કરામ કિીશુ.ં

કટોકટીનો વીજ પરુવઠો
િો ્તમે ્તબીબી ઉપકિણ/સહરાયક સરાધનોનો 
ઉપયોગ કિ્તરા હો કે જે ્ીિળી પિ રનભ્કિ હોય 
્તો અમે લરાબંો સમય િહ્ેતરા ્ીિકરાપ દિરમયરાન 
પોટટેબલ િનિેટસ્ક પિૂરા ંપરા્ડ્રાનો ઉદે્શય િરાખીએ 
છીએ.



અમરાિી બધી પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ મન:શલુક છે

સલાિતીની સલાહ કે જે તિારી
જરૂરરયાતો પ્િાણે તૈયાર કરાયેલ છે
જયરાિે ર્ન્ંતી કિ્રામરા ંઆ્ ેતયરાિે, ્તમરાિી િરૂરિયરા્તો 
મરાટે અનકુળૂ હોય એ્રા સ્રૂપમરા ં્ીિકરાપ મરાટે ્તૈયરાિી 
કે્ી િી્તે કિ્ી ્તેનરા મરાટે અમે ્તમને સલરાહ આપીશુ,ં 
દરા.્ત. રિેઇલ, ટૅ્સટફોન, ઑર્ડયો સી્ડી અથ્રા અંગે્રજી 
રસ્રાયની ભરારરા

તિારા સિાજ િાટે જોગવાઈઓ
હ્રામરાનની પ્ર્તકળૂ સસથર્તઓ અને લરાબંરા સમયનરા 
્ીિકરાપ દિરમયરાન, સથરારનક કલયરાણ ્રાહનો સરાથનેરા 
અમરાિરા િો્ડરાણને કરાિણે ભોિન, પીણરા,ં હ ૂફં અને 
ચરાજિ િંગ પકૉઇન્ટસ પિૂરા ંપરા્ડ્રાનરા અમરાિરા ઉદે્શયમરા ં
અમને મદદ મળે છે.

િનની શામંત
અમે એ્ી સે્રા આપીએ છીએ, જેમરા ં્તમે સકકૉરટશ અને 
સધન્ક ઇલેક્્રિરસટી નેટ્્સ્કનરા સટરાફ સરાથ ે્રા્તચી્ત 
કિ્રા દિરમયરાન એક પરાસ્્ડ્કનો ઉપયોગ કિ્રા મરાટે 
સમંર્ત આપી શકો છો. આ િી્તે અમે ્તમરાિી વયસ્્તગ્ત 
સિુષિરા અને ઘિની સિુષિરાનો ખયરાલ િરાખી શકીએ છીએ.



થો્ડરા ંગિમ કપ્ડરા ંઅને બૅટિીથી 
ચરાલ્તી ટકૉચ્ક હરાથ્ગરા ંિરાખો.

કોઈ પણ ્તબીબી ઉપકિણ મરાટે ્તમરાિી પરાસે 
બૅક-અપ પરા્િ હોય ્ેતની ખરા્તિી કિો.
્તમરાિરા દરાદિરાની ક્લફટ જા્તે ઑપિેટ કિી 
શકરાય ્તેમ છે કે નરહ અથ્રા બૅટિી  
બૅક-અપ ધિરા્ ેછે કે નરહ ્તે ્તપરાસો.

પ્ાયોરરટી સમવવિસીઝ િાટે આજે 
જ રજજસટર થાઓ.
ફકૉમ્ક ભિો અથ્રા મફ્ત કકૉલ કિો

આ ક્લંક પિ ્ધ ુજાણો

0800 294 3259

ssen.co.uk/priorityservices

0800 316 5457 ટૅ્સટફોન

વીજકાપ િાટે તૈયારી રાખો.

/ssencommunity @ssencommunity
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સકકૉરટશ ઍન્ડ સધન્ક ઇલેક્્રિરસટી નેટ્્સ્ક એ આ કંપનીનુ ં વયરાપરાિી નરામ છે: સકકૉરટશ ઍન્ડ સધન્ક ઍનિજી પરા્િ ર્ડક્સરિબ્શુન ક્લરમટે્ડ જે 
સકકૉટલેન્ડમરા ંિજિસટ્ડ્ક છે ન.ં SC213459; સકકૉરટશ હરાઇડ્ો ઇલેક્્રિકલ રિરાનસરમશન પબબલક ક્લ. કં. કે જે સકકૉટલેન્ડમરા ંિજિસટ્ડ્ક છે ન.ં SC213461; 
સકકૉરટશ હરાઇડ્ો ઇલેક્્રિક પરા્િ ર્ડક્સરિબ્શુન પબબલક ક્લ. કં. જે સકકૉટલેન્ડમરા ંિજિસટ્ડ્ક છે, ન.ં SC213460; (જે ્તમરામની િજિસટ્ડ્ક ઑરફસોનુ ં
સિનરામુ ંછે Inveralmond House 200 Dunkeld Road Perth PH1 3AQ); અને દક્ષિણી ઇલેક્્રિકલ પરા્િ ર્ડક્સરિબ્શુન પબબલક ક્લ. કં. જે 
ઇંગલૅન્ડ અને ્લેસમરા ંિજિસટ્ડ્ક છે ન.ં 04094290 જેની િજિસટ્ડ્ક ઑરફસનુ ંસિનરામુ ંછે No. 1 Forbury Place 43 Forbury Road Reading  
RG1 3JH જે SSE ગ્પૂનરા સભયો છે www.ssen.co.uk
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પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ મરાટે નોંધણીપત્રક
સપંક્કની મવગતો
એ્ી વયસ્્ત મરાટે જેને ્ીિકરાપ દિરમયરાન ્ધરાિરાની મદદની િરૂિ પ્ડી શકે.

સરનામું

ઘરનો ફોન

િોિાઇલ ફોન

ટૅકસટફોન

નાિશીર્કક

અટક

પોસટકોડ

િેં નીિેલ સપંક્ક  (િો લરાગ ુપ્ડત ુ ંહોય ્તો)
એક રમત્ર અથ્રા કુટંુબીિન જેનો અમે પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ અને 
્ીિપિુ્ઠો ખોિ્રાઈ િ્રાની સસથર્તમરા ંસપંક્ક કિી શકીએ.

ઘરની મલુાકાત સરુક્ા (િહત્તિ 10 અક્રો) 
જયરાિે અમે ્તમરાિી મલુરાકરા્ત લઈએ તયરાિે 
્તમે એક પરાસ્્ડ્કનો ઉપયોગ કિ્રા મરાગ્તરા 
હો ્તો કૃપરા કિીને ્તે અહીં લખો:

ઘરનો ફોન

િોિાઇલ ફોન

ટૅકસટફોન

સિંધં

નાિશીર્કક

અટક

અમે ્તમરાિો ્ેડટરા કે્ી િી્તે એકત્ર કિીએ છીએ, ્તેનો કે્ી િી્તે સગં્રહ કિીએ છીએ અને 
પ્ોસેસ કિીએ છીએ, ્તેનરા ર્શ ે્ધ ુમરારહ્તી મરાટે ssen.co.uk/PrivacyNotice/ પિ અમરાિી 
ગપુ્ત્તરાની નોરટસ જુઓ (પેપિ કકૉપીની ર્ન્ંતી કિ્રા મરાટે અમરાિો સપંક્ક કિો).

િો ્તમન ેપ્રાયોરિટી સર્વિસીઝની હ્ ેપછી િરૂિ ન હોય ્તો 0800 294 3259 પિ અમને 
કકૉલ કિો અથ્રા 0800 316 5457 પિ ટૅ્સટફોનથી અમરાિો સપંક્ક કિો અથ્રા  
Networks.Priority.Services@sse.com પિ સપંક્ક કિો અન ેઅમ ેિજિસટિમરાથંી ્તમરારંુ નરામ દૂિ કિીશુ.ં



કૃપરા કિીને અહીં મોકલો:
Priority Services, Scottish and Southern Electricity Networks, FREEPOST, RTGH-TXXT-ZAEG
Inveralmond House, 200 Dunkeld Road, Perth, PH1 3AQ

પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ મરાટે નોંધણીપત્રક
રજજસટે્શન િાટેનુ ંકારણ (લરાગ ુપ્ડ્તરા ંબધરા ંખરાનરાઓં પિ રટક કિો)
્ીિળી પિ રનભ્કિ હોય એ્રા ં
તિીિી ઉપકરણ/સહાયક સાધનો

આ પત્રકિા ંસહી કરવાનો તિારા િાટે શો અથ્ક છે
આ પત્રકમરા ંસહી કિીન ે્તમ ેપકુ્્ટ કિો છો કે ્તમે સમિો છો કે અમ ેકટોકટી દિરમયરાન ્તમરાિી ર્ગ્તો ત્રરારહ્ત પષિકરાિોને 
આપી શકીએ છીએ જેથી અમ ે્તમન ેપ્રાયોરિટી સર વ્િસીઝ પિૂી પરા્ડી શકીએ; આમરા ંક્રિરટશ િે્ડ ક્કૉસ, સથરારનક સત્તરા્રાળરાઓ 
અથ્રા કટોકટીની સે્ રાઓનો સમરા્શે થઈ શકે છે. િો ્તમ ેકોઈ સપંક્કની રનમણકૂ કિી હોય ્તો પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ પિૂી પરા્ડ્રા 
દિરમયરાન ્તમરાિી સરાથ ે્રા્ત કિ્રા દિરમયરાન ્તમરાિરા ્તિફથી ્તમરાિરા નીમલેરા સપંક્ક સરાથ ે્રા્ત કિ્રા મરાટે ્તમે અમન ેપો્તરાની 
સપ્ટ સમંર્ત આપી િહ્રા છો. આનો અથ્ક એ્ો થઈ શકે છે કે અમ ે્તમરાિરા અન ે્તમરાિરા સપલરાય ર્શનેી મરારહ્તી ્તમેન ેઆપીશુ.ં

તિારી મવગતો આપવી
્તમરાિી સમંર્ત સરાથ ેઅમે ્તમરાિી ર્ગ્તો ઍનિજી સપલરાયિને અને ગૅસ રિરાનસપોટ્કિને આપી શકીએ છીએ, જેઓ 
પણ એ્ી પ્રાયોરિટી સર્વિસીઝ આપ્તરા હોઈ શકે છે, જેમરાથંી ્તમને લરાભ થઈ શકે છે.

િારી મવગતો આપવા િાટે હું સિંમત આપુ ંછં

સહી

નાિ 
મપ્નટ કરો

ઉપકરણનો પ્કાર

લાિંા સિયથી 
ચાલતી બિિારી

યવુા વયના 
પખુત ગહૃસથ

અંધતવ

હૉસસપટલ િાદ 
રરકવરી

આંમશક અંધાપો

જીવનના ંપરરવત્કનો

વાચા અંગે 
મશુકેલીઓ શારીરરક નિળાઈ 60 વર્કથી વધારે ઉંિર

બચત્તભ્રિ

5 વર્કથી ઓછી ઉંિરના ં
િાળકો ધરાવતા ંકુટંુિો

િયા્કરદત હલનચલન

શ્રવણની હામન 
અથવા િહરેાશ

કાિચલાઉ:

મવકાસકીય સસથમત

િાનમસક સવાસ્થય

અનય કારણો, જેના કારણે તિને વધારાની  
સહાયતાની જરૂર પડે (કૃપરા કિીન ેસચૂ્ો)

તિે કઈ રીતે અિારા મવશે િારહતી િેળવી?

જો અંગે્જી તિારી િાતભૃારા ન હોય તો 
કપૃા કરીને અિને કહો કે તે કઈ છે?

તારીખ


