
અન.ુ			 તારીખ 
ફરીયાદીનુું નામ, સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની વિગત સુંપર્ક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

ફરીયાદના વનિારણ માટે 

જિાબદાર અવિર્ારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનર્ાલ 

સમય 

મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૧૦.૦૯.૧૪
મઝરભાઈ સાદીકભાઈ પટેલ, મ.ુ 

ગામ અલીગઢ, તાલકુો વિરમગામ,  

જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય 

કચેરી, વિરમગામ-શહરે

૧ ૧ .૦૧ .૧ ૧  ના રોિ લાઇન શીફ્ટિંગ 

માટે અંદાિપત્ર ના નાણાાં ભરપાઈ 

થયેલ હોિા છતાાં કામ પણૂણ કરેલ 

નથી.

વિભાગીય કચેરી સબારમતી / 
પેટા વિભાગીય કચેરી વિરમગામ-

શહરે

શ્રી આર.જી. શમાણ,   
નાયબ ઇિનેર, 

પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-શહરે

નાયબ ઈિનેર તથા કાયણપાલક ઈિનેરશ્રીની હાિરીમાાં સ્થળ 

તપાસ કરતાાં જે તે સમયે કામ અંશતઃ પણૂણ કરેલ હોય તેવુાં લાગે 

છે. હાલમાાં પણ ૧ ૧  કે.િી. નો એક ગર્ણર પોલ શો રૂમના મકાનની 
માલલકીમાાં ઊભો છે અને લાઇન પણ શો રૂમ ઉપર પસાર થાય છે. 

છતાાં ગ્રાહક િરૂરી લેબર ચાર્જ ભરિા પણ તૈયાર છે. િરૂરી માંજૂરી 
લઈને કામ પણૂણ કરી પ્રશ્નનુાં વનરાકરણ કરિામાાં આિશે. 	

એક 

માસ

૨ ૧૦.૦૯.૧૪
અઝમલભાઈ વશવુાંભાઈ તિુર, મ.ુ 

ગામ લલયા, તાલકુો વિરમગામ,  

જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય 

કચેરી, વિરમગામ-ગ્રામ્ય

અઝમલભાઈ વશવુાંભાઈ તિુર, ગામ 

લલયા ખાતે ખેતીિાર્ીનુાં િીિ િોર્ાણ 

આપિા અંગે.

સદર ગ્રાહકે સમય મયાણદામાાં બોર બનાિેલ નથી. જેથી િીિ 

કનેક્શન આપિા માટેની કાયણિાહી થઈ શકેલ નથી. ગ્રાહકને 

નિેસરથી અરજી કરિા માટે લોકદરબારમાાં સમિણ આપેલ છે.

વનકાલ

૩ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ તાલકુા		ના ગ્રામિનો, 
તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 

અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-ગ્રામ્ય

રૂપાિટી, િાાંસિા ગામમાાં લો 
િોલટેિનો પ્રશ્ન હલ કરિા માટે નિા 

સબ-સ્ટેશન નાખિા બાબત

નવુાં િાાંસિા સબ-સ્ટેશન ઊભુાં કરિા માટેની િરૂરી દરખાસ્ત 

દસ્તાિેજી પરુાિા સાથે ગેટકો ને મોકલેલ છે. િરૂરી માંજૂરી મ્્યેથી 
નવુાં સબ-સ્ટેશન કાયણરત કરી લો િોલટેિનો પ્રશ્ન હલ કરિામાાં 

આિશે.

નિ 

માસ

૪ ૧૦.૦૯.૧૪
રમેશભાઈ માિસાંગભાઇ યાદિ, મ.ુ 

ગામ વશયાલ,  તાલકુો વિરમગામ,  

જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય 

કચેરી, વિરમગામ-ગ્રામ્ય

રમેશભાઈ માિસાંગભાઇ યાદિ, મ.ુ 

ગામ વશયાલ, ખાતે ખેતીિાર્ીનુાં િીિ 

િોર્ાણ આપિા અંગે.

િતુણળ કચેરીથી િરૂરી માંજૂરી મળી ગયેલ છે. િીિ િોર્ાણા 
આપિા અંગેની આગળની 	કાયણિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે.

બે માસ

૫ ૧૦.૦૯.૧૪
ધીરુભાઈ ચૌહાણ, જિલ્લા સદસ્ય, 

તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 
અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 

વિરમગામ-ગ્રામ્ય

વિરમગામ તાલકુામાાં ૮ કલાક ની 
િગ્યા સીઝન માાં ૧૮ કલાક પાિર 

આપિા બાબતે.

પ્રશ્ન નીવતવિષયક છે.

૬ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ તાલકુા		ના ગ્રામિનો, 
તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 

અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-ગ્રામ્ય

નિા કનેક્શન માટે પરૂતા પ્રમાણમાાં 
અને બધ ુિ મટીરરયલ સાથે આપવુાં.

આ માટે િર્ી કચેરી, િતુણળ કચેરી તરફથી પરૂતા પ્રયત્ન કરિામાાં 
આિશે.

૭ ૧૦.૦૯.૧૪

પટેલ કૌવશકભાઈ શકરચાંદભાઈ, 

નીલકી ચાર રસ્તા, વિરમગામ, 

તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 
અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 

વિરમગામ-શહરે

પોપટ ચોકર્ી પાસે આિેલ નિી 
ઇન્ફ્રા. નુાં અંદાિપત્ર તા. ૧૪.૦૮.૧૪ 

ના રોિ ભરેલ છે પરાંત ુનિા વનયમ 

પ્રમાણે રીફાંર્ આપિા વિનાંતી.

વિભાગીય કચેરી સબારમતી / 
પેટા વિભાગીય કચેરી વિરમગામ-

શહરે

શ્રી આર.જી. શમાણ,   
નાયબ ઇિનેર, 

પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-શહરે

તા. ૦૧ .૦૭.૧૪ થી ૨ ૧ .૦૮.૧૪ સધુી ભરાયેલ અંદાિપત્ર ના 
રીફાંર્ બાબતે કાંપનીની વિચારણા હઠેળ છે. િરૂરી માંજૂરી મ્યેથી 

આગળની કાયણિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે.

વિભાગીય કચેરી સબારમતી / 
પેટા વિભાગીય કચેરી વિરમગામ-

ગ્રામ્ય

શ્રી ટી.એસ. મિમદુાર,     

નાયબ ઇિનેર, 

પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-ગ્રામ્ય

વિભાગીય કચેરી : સાબરમતી
મારહતી પત્રક-૨

જિલ્લાનુાં નામ : અમદાિાદ
તારીખ : ૧૦.૦૯.૧૪ ના તાલકુા વિરમગામ મકૂામે યોિિામાાં આિેલ લોક દરબારમાાં આિેલ ફરીયાદોની વિગત 

ઉત્તર ગિુરાત િીિ કાંપની લલવમટેર્



અન.ુ			 તારીખ 
ફરીયાદીનુું નામ, સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની વિગત સુંપર્ક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

ફરીયાદના વનિારણ માટે 

જિાબદાર અવિર્ારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનર્ાલ 

સમય 

મયાકદા

૮ ૧૦.૦૯.૧૪
શભુ આકેર્માાં ઉમા ફીર્ર પરથી 
પાિર સપ્લાય આપિા અંગે. હાલ 

વિટ્ઠલગઢ ફીર્ર પરથી િોર્ેલ છે 

જેથી િીિ વિકે્ષપ િધારે આિે છે.

હાલમાાં હાાંસલપરુ સબ-સ્ટેશન થી નિા ભારે દબાણ ના ગ્રાહક 

માટે અંર્ર ગ્રાઉન્ફ્ર્ કેબલનુાં કામ ચાલ ુછે. કામ પણૂણ થયેથી તથા 
ફીર્ર ચાર્જ થયા પછી િરૂરી માંજૂરી મેળિી તે લાઇન પર શભુ 

આકેર્ નુાં કનેક્શન િોર્ી આપિાની કાયણિાહી કરિામાાં આિશે.

માંજૂરી 
મ્યે
થી

૯ ૧૦.૦૯.૧૪
શભુ આકેર્ માટે અંદાિપત્ર ઇન્ફ્રા. 
યોિનામાાં ભરેલ છે તે રીફાંર્ આપિા 

બાબતે.

શભુ આકેર્ માટેનુાં અંદાિપત્ર જે તે સમયે કાંપનીના વનયમ પ્રમાણે 

ઇન્ફ્રા. યોિનામાાં ભરેલ છે. જેથી રરફાંર્ આપી ના શકાય.
વનકાલ

૧૦ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ ઔદ્યોગીક િસાહતના 

પ્રવતવનવધ, વિરમગામ, ગામ,  તાલકુો 
વિરમગામ,  જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, વિરમગામ-શહરે

હાાંસલપરુ જી.આઈ.ર્ી.સી. માાં અમકુ  

હાઇ િૉલ્ટેિ આિે છે તે પ્રશ્નના 
વનરાકરણ અંગે.

જે ઉદ્યોગોમાાં હાઇ િૉલ્ટેિ આિે છે ત્યાાં લો િોલટેિન ૂટ્રાન્ફ્સફોમણર 

મકૂી પ્રશ્નનુાં વનરાકરણ કરિામાાં આિશે.
બે માસ

૧૧ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ તાલકુા		ના ગ્રામિનો, 
તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 

અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-ગ્રામ્ય

બી.પી.એલ. િીિ િોર્ાણના જૂના 
બીલ માફ કરિા, નિા કનેક્શન 

આપિા તથા નિા કનેક્શન બીલ 

સમયસર કરવુાં.

બી.પી.એલ. ગ્રાહકોના જૂના બીલ કાંપનીના વનયમોનસુાર માફ 

કરી શકાતા નથી. પરાંત ુતેના હપ્તા િરૂર કરી શકાય. નિા 
કનેક્શન ઝૃપર્પટ્ટી તથા એસ.સી.પી. યોિના હઠેળ આપિા માટે 

િરૂરી કાયણિાહી કરિામાાં આિશે તથા સમયસર બીલ આપિા 
માટેની કાયણિાહી કરિામાાં આિશે.

વનકાલ

૧૨ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ તાલકુા		ના ગ્રામિનો, 
તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 

અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-ગ્રામ્ય

દરેક ગામમાાં ગ્રામસભા યોજી નિા 
ઝૃપર્પટ્ટી અને એસ.સી.પી. યોિના 
હઠેળ િીિ િોર્ાણ આપિા તથા 

સમયસર બીલ કરવુાં.
નાયબ ઈિનેરને િરૂરી સચૂના આપિામાાં આિેલ છે.

૧ ૩ ૧૦.૦૯.૧૪
દામુાંભાઈ અભેવસિંગભાઇ, ગામ 

િખિાર્ા,  તાલકુો વિરમગામ,  

જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય 

કચેરી, વિરમગામ-ગ્રામ્ય

િખિાર્ા થી કરકથલ તરફ આિેલ 

દામુાંભાઈ અભેવસિંગભાઇ ની ગૌશાળા 
ન ૂ૫ કે.િી.એ. ન ૂટી.સી. બળી ગયેલ 

છે તે બદલિા અંગે.

ઉપરોક્ત ટ્રાન્ફ્સફોમણર તા. ૧ ૩ .૦૯.૧૪ ના રોિ બદલિામાાં આિેલ 

છે અને િીિ િોર્ાણ ચાલ ુકરી દીધેલ છે.
વનકાલ

૧૪ ૧૦.૦૯.૧૪
શ્રી ચાંર્ીભાઈ તાલકુો વિરમગામ,  

જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય 

કચેરી, વિરમગામ-ગ્રામ્ય અને શહરે
વિરમગામ-ગ્રામ્ય તથા શહરે ના 
ઇિનેરો હરે્ ક્િાટરમાાં રહતેા નથી.

ઈિનેરોને િરૂરી સચૂના લેલખત તથા મૌલખકમાાં આપિામાાં 
આિેલ  છે.

વનકાલ

૧૫ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ તાલકુા		ના ગ્રામિનો, 
તાલકુો વિરમગામ,  જિલ્લો 

અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-શહરે

વિરમગામ શહરેમાાં અકસ્માત થાય 

તેિા લોકેશનનુાં સમારકામ કરિા 
અંગે.

િરૂરી મોંિણી કરીને અને માંજૂરી મેળિીને તથા માલસામાનની 
ઉપલબ્ધતાાં એ ફેઝ િાઇસ કામ પણૂણ કરિામાાં આિશે.

છ માસ

૧૬ ૧૦.૦૯.૧૪
વિરમગામ ઔદ્યોગીક િસાહતના 

પ્રવતવનવધ, વિરમગામ, ગામ,  તાલકુો 
વિરમગામ,  જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, વિરમગામ-શહરે

વિરમગામ ઔદ્યોગીક િસાહતમાાં 
૨૭૦ શેર્ માથી ૨૪૦ શેર્ માાં અલગ 

ફીર્રથી પાિર આપિામાાં આિે છે 

અને ૩૦ શેર્ને બીજા ફીર્ર પરથી 
પાિર આપિામાાં આિે છે જેથી 
પાિર બીજા શેર્માાં ૩  થી ૪ કલાક 

બાંધ રહ ેછે.

હાલમાાં હાાંસલપરુ સબ-સ્ટેશન થી નિા ભારે દબાણ ના ગ્રાહક 

માટે અંર્ર ગ્રાઉન્ફ્ર્ કેબલનુાં કામ ચાલ ુછે. કામ પણૂણ થયેથી તથા 
ફીર્ર ચાર્જ થયા પછી િરૂરી માંજૂરી મેળિી બાકીના ૩૦ શેર્ને 

પણ વિકે્ષપ િગર પાિર મળે તેિી વ્યિસ્થા કરિામાાં આિશે.

ત્રણ 

માસ

વિભાગીય કચેરી સબારમતી / 
પેટા વિભાગીય કચેરી વિરમગામ-

શહરે

શ્રી આર.જી. શમાણ,   
નાયબ ઇિનેર, 

પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-શહરે

વિભાગીય કચેરી સબારમતી / 
પેટા વિભાગીય કચેરી વિરમગામ-

ગ્રામ્ય

શ્રી ટી.એસ. મિમદુાર,     

નાયબ ઇિનેર, 

પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-ગ્રામ્ય

વિભાગીય કચેરી સબારમતી / 
પેટા વિભાગીય કચેરી વિરમગામ-

શહરે

શ્રી આર.જી. શમાણ,   
નાયબ ઇિનેર, 

પેટા વિભાગીય કચેરી, 
વિરમગામ-શહરે

મઝરભાઈ સાદીકભાઈ પટેલ, મ.ુ 

ગામ અલીગઢ, તાલકુો વિરમગામ,  

જિલ્લો અમદાિાદ, પેટા વિભાગીય 

કચેરી, વિરમગામ-શહરે


