
 
અ. 
ન.ં

 તારીખ

 ફરીયાદીન  ંનામ-
સરનામ  ં

પેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

ફરરયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧. રાઠોડ સ્િનાથવસિંહ ગ લાબવસિંહ ના ખેતરમા ંશેઢા પરનો 
થાભંલો નમી ગયેલ છે.

તા. ૩૦-૦૮-૨૦૧૪ ના રોજ નમી ગયેલ થાભંલો સીિો ર્રી આપેલ છે. વનર્ાલ

 ૨. પઢેરીયા દલસગંવસિંહ ગોપાલવસિંહ ના ખેતરમા ંથાભંલા ના 
તાર તથા થાભંલા નમી ગયા છે. તેન  ંવનરાર્રણ ર્રિા વિનતંી

તા. ૩૦-૦૮-૨૦૧૪ ના રોજ નમી ગયેલ થાભંલો સીિો ર્રી જરૂરી 
સમારર્ામ ર્રી ઢીલા તાર ખેચી આપેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૨ ૨ .૦૮.૨૦૧
૪

તબીયાર 

કાનજીભાઇ 

જીવાભાઇ, મ.ુ 

દાવલી, તા. 
મોડાસા

ડાકકઝોન માાં ખેતી હતે ુવીજ જોડાણ માટે અરજી કરેલ જેનો ડ્રો નો 
નાંબર ૬૮૫ હતો પરાંત ુસવે દરમમયાન મારા સવે નાં ૮૧  માાં મારા 
ભાગીદારનુાં જૂનુાં વીજ જોડાણ હોય મને વીજ જોડાણ આપવાની ના 
પાડેલ છે. તો યોગ્ય કરવા મવનાંતી

સદર સવે નાં. ૮૧  માાં અગાઉ તબીયાર કાળાભાઈ ધળુાભાઈ, ગ્રાહક નાં. 
૨૪૪૦૧ /૦૦૪૫૫/૮ થી વીજ જોડાણ આપેલ છે તેથી યજુીવીસીએલ કાંપનીના 
પ્રવતકમાન મનયમોનસુાર એક સવે નાંબરમાાં ખેતીવાડી કનેક્શન હયાત હોય તો 
બીજુ ાં વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ નથી.

વનર્ાલ

૩ ૨ ૨ .૦૮.૨૦૧
૪

પટેલ છબીલદાસ 

ગોમવિંદભાઇ       મ.ુ 

લાલપરુકાંપા તા. 
મોડાસા 

જી.અરવલ્લી

અમો લાલપરુ કાંપા ખેડતૂ ગ્રાહકોની અરજ છે. કે અમો એડ્વાન્સ 

બબલ ભરીએ છીએ પરાંત ુછેલ્લા બે વર્કથી ખેડતૂ ગ્રાહકોની વીજ 

લાઇન અને ટ્રાન્સફોમકર સેંટરનુાં મેંટેનન્સ થયેલ નથી તો તાત્કાબલક 

મેંટેનન્સ કરાવી આપવા મવનાંતી.

આપની માાંગણી મજુબ લાલપરુ કાંપામાાં આવેલ ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર તથા વીજ 

લાઈનોનુાં કામ સમારકામ તા. ૨૭-૦૮-૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક કરેલ છે.
વનર્ાલ

૪ ૨૪.૦૮.૨૦૧
૪

મનસરુ હુસેન 

અહમદમમયાાં 
બેલીમ, બેલીમ 

ફલી, કસ્બા  મ.ુ 

તા. મોડાસા 
જી.અરવલ્લી

અમારી માલીકીની મોજે મોડાસા મસમ ના રેવેન્ય ુસવે નાં. માથી 
પસાર થતી વીજ લાઇન મશફ્ટિંગ કરવા માટે ઓફફસ માથી આપેલ 

મશફ્ટિંગ એફસ્ટમેટ મજુબ અમોએ ૨ ૧ .૦૨ .૨૦૧૨  ના રોજ પહોચ નાં. 
૯૦૬૩૮૩  જત રૂમપયા ૧૭૩૩૩  ભરપાઈ કરેલ છે. તથા બબન ખેતી 
માટે એન.ઑ .સી મળેલ છે. જે મકાનોનુાં બાાંધકામ કરવાનુાં બાંધ છે. 

તે વીજ લાઇન મશ્ટ કરવા માટે લોકદરબાર માાં પ્રશ્ન લઈ મનકાલ 

કરવા મવનાંતી.

આપના પ્રશ્ન ના અનસુાંધાને જે તે સમયે સ્થળ ઉપર વાાંધા મવકે્ષપ હોવાના 
કારણે વીજ લાઈન ખસેડવાનુાં કાયક પણૂક થઈ શકેલ નહીં.  પરાંત ુહાલ સમાધાન 

થતાાં વીજ લાઇન ખસેડવાનુાં બાકી કામ તા. ૨૬-૦૮-૨૦૧૪ ના રોજ પરુૂાં કરેલ 

છે. અને મળેલ તાાંમિક મજુબ વીજ લાઇન મશફફટિંગનુાં કામ કરી આપેલ છે.

વનર્ાલ

૫ ૨૮.૦૮.૨૦૧૪
અસારી ભરૂાજી 

નાનજીભાઇ   મ.ુ 

દાવલી  તા. 
મોડાસા

મે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે અરજી કરેલ હતી જેનો ડ્રો 
નાં. ૬૬૩  હતો પરાંત ુઆ સ.નાં. ૪૨૩ /૩  માાં મારા ભાગીદારને જૂનુાં 
વીજ કનેકસન હત ુાં જેથી મને હવે યજુીવીસીએલ વીજ જોડાણ 

આપવાની ના પાડ ેછે તો યોગ્ય કરીને મને વીજ જોડાણ આપવુાં.

મોડાસા / 
મોડાસા 
ગ્રામ્ય

શ્રી એમ. ઝેડ. 
અસારી.  

૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

સદર સવે નાં. ૪૨૩ /૩  માાં અગાઉ ફનાત ગલજીભાઈ પનાભાઇ, ગ્રાહક નાં. 
૨૪૪૦૧ /૦૦૪૭૫/૨	 થી વીજ જોડાણ આપેલ છે તેથી હાલ યજુીવીસીએલ 

કાંપનીના પ્રવતકમાન મનયમોનસુાર એક સવે નાંબરમાાં ખેતીવાડી કનેક્શન 

હયાત હોય તો બીજુ ાં વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ નથી.
વનર્ાલ

મોડાસા / 
મોડાસા શહરે

શ્રી જે. એસ. 
અસારી     

૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

 માહીતી પત્રક-૨  
જીલ્લાન ું નામ : અરવલ્લી 

 તા. ૨૩.૯.૧૪ ના રોજ તાલ કા મોડાસા મ કામે યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧ ૨૦.૦૮.૨૦૧૪

રાઠોડ સ્િનાથવસિંહ 
ગ લાબવસિંહ 
મ .બાર્રોલ 
મહાદેિગ્રામ 
તા.મોડાસા

૯૮૯૮૭૮૫૭૯૪ 
 ૮૫૧૧૫૧૯૨૪૬

શ્રી એમ. ઝેડ. 
અસારી.  

૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

મોડાસા / 
મોડાસા 
ગ્રામ્ય



 
અ. 
ન.ં

 તારીખ

 ફરીયાદીન  ંનામ-
સરનામ  ં

પેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

ફરરયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૬ ૦૨.૦૯.૨૦૧૪
ભારટયા ર્ન ભાઈ 
ચત રભાઈ    
ગામ. સરૂરપ ર

મે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા માટે જીપી નાં. ૩૪૪ થી અરજી 

કરેલ અને તેના એસટીમેટ ની રકમ ૧ ૧ -૦૪-૨૦૧૪ ના રોજ 

ભરપાઈ કરેલ છે. નવા વીજ જોડાણ માટે લાઇન ખેચાઈ ગયેલ છે. 

નવુાં ટ્રાન્સફોમકર ચઢાવી આપવા બાબત

મોડાસા / 
મોડાસા 
ગ્રામ્ય

શ્રી એમ. ઝેડ. 
અસારી.  

૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના નવા કામના જાન્યઆુરી-૨૦૧૪ સધુી ના પેઇડ 

પેફન્ડિંગ અગ્રતાક્રમ નાં. ૬૧૨  સધુી ના અરજદારોના ટ્રાન્સફોમકર ચઢાવેલ છે. 

ફફરયાદી અરજદારના નવા કામ માટેના નાણાાં ૧ ૧ -૦૪-૨૦૧૪ ના રોજ પેઇડ 

પેફન્ડિંગ અગ્રતાક્રમ નાં. ૭૦૪ થી ભરપાઈ થયેલ છે. ક્રમ મજુબ ટ્રાન્સફોમકર 

મળ્યા થી ચઢાવવામાાં આવશે.

વનર્ાલ

૭ ૦૨.૦૯.૨૦૧૪

પરમાર અરજનજી 
દીપાજી  મ .પો. 

ગાજણ  
તા.મોડાસા   
જી.અરિલ્લી

ખેતી હતે ુનવુાં વીજ જોડાણ મેળવવા તા. ૨૬.૦૯.૨૦૧૨  ના રોજ 

અરજી કરેલ હતી શહરે કચેરીના ઇજનેર દ્વારા સવે કરતાાં આ સવે 

નાંબરમાાં અન્ય વીજ જોડાણ ચાલહુોઈ મારી અરજી રદ કરેલ છે. જે 

નવુાં વીજ જોડાણ આપવા અને ન્યાય આપવા મવનાંતી.

મોડાસા / 
મોડાસા શહરે

શ્રી જે. એસ. 
અસારી     

૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

અરજદારે  ડાકક જોન યોજનામાાં ખેતીહતે ુવીજ જોડાણ મેળવવા તા. ૨૬-૦૯-

૨૦૧૨  ના રોજ અરજી નોંધાવેલ હતી જેનો ડ્રૉ મજુબનો અગ્રતાક્રમ નાં.  ૪૪ છે 

પરાંત ુએજ સવે નાં. ૩ ૧ ૩  માાં તેમના અગાઉ  શ્રી પરમાર જગાજી અમરાજીએ 

અરજી નોધાવેલ હતી જેમનો ડ્રો મજુબનો અગ્રતાક્રમ નાં. ૩૭ છે જે તમારાથી 
અગાઉનો હોઇ તેમની અરજી માન્ય રાખેલ છે. પ્રવતકમાન મનયમોનસુાર એક 

સવે નાંબરમાાં એકજ વીજ જોડાણ આપવાનુાં થતુાં હોઇ તથા ડ્રો મજુબ આપ 

અગ્રતાક્રમમાાં પાછળ હોઈ આપની અરજી દફતરે લીધેલ છે. જે બાબતની જાણ 

કચેરીન પિ નાં. ૨૪૪૨  થી તા. ૧ ૧ -૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ કરેલ છે.

વનર્ાલ

૮ ૦૩.૦૯.૨૦૧૪
િણર્ર મર્નાભાઇ 
માિંાભાઈ  ગામ. 

દાિલી

મારો સવે નાંબર ૪૩૨  છે. નવા વીજ જોડાણ માટે એસટીમેટ ૦૫-૦૪-

૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. લાઇન ખેચાઈ ગયેલ છે. નવુાં 
ટ્રાન્સફોમકર ચઢાવી આપવા બાબત

નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ના નવા કામના જાન્યઆુરી-૨૦૧૪ સધુી ના પેઇડ 

પેફન્ડિંગ અગ્રતાક્રમ નાં. ૬૧૨  સધુી ના અરજદારોના ટ્રાન્સફોમકર ચડાવેલ છે. 

ફફરયાદી અરજદારના નવા કામ માટેના નાણાાં ૦૫-૦૪-૨૦૧૪ ના રોજ પેઇડ 

પેફન્ડિંગ અગ્રતાક્રમ નાં. ૬૮૭ થી ભરપાઈ થયેલ છે. ક્રમ મજુબ ટ્રાન્સફોમકર 

મળ્યા થી ચઢાવવામાાં આવશે.

વનર્ાલ

૯ ૧૨ .૦૯.૨૦૧
૪

ચૌહાણ લખાજી 

સરદારજી  મ.ુપો. 
રામપરુ ગઢડા

અમારા રામપરુ ગામ માાં ફદવસ ના બે વાર ડીઓ ઊડી જવાથી 
લાઇટો બાંધ થઈ જાય છે. જે બોડક માથી કમકચારી આવી દુરસ્ત કરી 
ચાલ ુકરી આપે છે. પરાંત ુતાર ને નડતર ઝાડની ડાળીઓ કાપવામાાં 
આવે તો આ તકલીફ બાંધ થઈ શકે તો ઝાડ કપાવવા મવનાંતી

રામપરુ ગામમાાં વીજ લાઈનોનુાં સમારકામ હાથ ધરી નડતર રૂપ ઝાડ તથા 
ડાળીઑ કાપવાનુાં  કામ તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સાંતોર્ જનક પણૂક કરેલ છે. 

તથા ગામના ટ્રાન્સફોમકર સેંટરનુાં પણ કામ પણૂક કરેલ છે.

વનર્ાલ

મોડાસા / 
મોડાસા 
ગ્રામ્ય

શ્રી એમ. ઝેડ. 
અસારી.  
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