
 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની 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

૧ ૧૩.૦૮.૨૦૧૪	

ભટ્ટ વનર િદન 
નટિરલાલ, ૩૨, 
વિભોિનનગર, ભભલોડા.		 
જી. અરિલ્લી

--
વિભોિનનગર સોસાયટીમા ંસ્રીટલાઇટ મા ં
તર્નીર્ી ખરાબી ના ર્ારણે સતત ચાલ  રહિેા 
બાબત.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા-૧	

શ્રી િી.એચ.સોલરં્ી 
નાયબ ઇજનેર, 
ભભલોડા-૧	

સદર સ્રીટલાઇટ ની સ્સ્િચના ટાઇમરમા ંખરાબી થયેલ, જે 
ભભલોડા પચંાયત ધ્િારા રીપેર ર્રિાન  ંહોિાથી તેનો સપંર્ક  
સાિીને સ્સ્િચ રીપેર ર્રાિેલ છે અને ફરરયાદ દૂર ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૧૯.૦૮.૨૦૧૪

બરંડા જીતેન્દ્રક માર. 
એન., મ .પો. મારં્રોડા, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી		

---

ભભલોડા સરર્ારી ગેસ્ટ હાઉસ પાછળ આિેલા રાણી 
તળાિ, બ્રમભટ્ટ સોસાયટી, વિનાયર્નગર 
સોસાયટી, શ્રદ્ધા બગંલોઝ સોસાયટી, સેંટ ઝેવિએર 
હાઇસ્કલૂ વિસ્તાર, ભભલોડા સીમમા ંઆિેલ છે. 
અને િોલ્ટેજ ઓછા મળતા હોિાથી ભભલોડા 
ફીડરમાથી પાિર આપિો તથા નવ  ંટી/સી ઊભ  ં
ર્રવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા-૧	

શ્રી િી.એચ.સોલરં્ી 
નાયબ ઇજનેર, 
ભભલોડા-૧	

ભભલોડા સરર્ારી ગેસ્ટ હાઉસ પાછળ આિેલા રાણી તળાિ, 
બ્રમભટ્ટ સોસાયટી, વિનાયર્નગર સોસાયટી, શ્રદ્ધા બગંલોઝ 
સોસાયટી, સેંટ ઝેવિએર હાઇસ્કલૂ વિસ્તાર, ભભલોડા ગ્રામ 
પચંાયતમા ંઆિેલ નથી. પરંત   િાસંળી ગ્રપૂ ગ્રામ 
પચંાયતમા ંઆિેલ છે. સદર વિસ્તારને ભચતામણી જેજીિાય 
ફીડર માથી પાિર આપિામા ંઆિે છે. તા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૪ 
ના રોજ સદર ટી/સી ના અંવતમ િીજ જોડાણ પર વોલ્ટેજ 
૨૩૨ આિેલ છે જે મયાકદામા ંછે. તથા સદર વિસ્તારમાથી 
ભભલોડા જેજીિાય ફીડર પસાર થત   ંનથી. સદર વિસ્તારમા ં
િણ ટી/સી આિેલ છે. જેના ઉપર આશરે ૨૭૫ જેટલા િીજ 
ગ્રાહર્ો આિેલ છે. સદર ટી/સી ન  ંવિભાજન ર્રિાની જરૂર 
નથી.

વનર્ાલ

૩ ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
શ્રી ખરાડી રદનેશભાઇ 
મનજીભાઇ, મ .પો.તા. 
ભભલોડા, જી. અરિલ્લી

૯૮૨૫૭૯૩૮૩૭
મોજે ગામ ભભલોડાના સીમ સિે ન.ં ૪૮૩/પૈર્ી ૧ 
ના પ્લોટ ન.ં ૬૦ મા ંઇલેક્ટ્રીર્ થાભંલો ખસેડિા 
બાબત.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા-૧	

શ્રી િી.એચ.સોલરં્ી 
નાયબ ઇજનેર, 
ભભલોડા-૧	

સદર અરજદારને ઈલેક્ટ્રીર્ થાભંલો ખસેડિા માટે રૂ. 
૪૯૦૦૦/- ન  ંઅંદાજપિ પાઠિિામા ંઆિેલ છે. તથા સદર 
ર્ામ માટે ૨૦૦ મીટર એચટી લાઈન ઉભી ર્રિી પડે તેમ 
છે. સદર અંદાજપિની રર્મ અરજદાર તરફથી ભરપાઈ 
થયેથી ટ ંર્ સમયમા ંર્ાયક પણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-૧
જીલ્લાન ું નામ : અરવલ્લી

તા.૨૮/0૮/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ કા ભિલોડા મ કામે યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી.



 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની 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

૪ ૨૦.૦૮.૨૦૧૪
શ્રી વનનામા એસ. ડી., મ . 
ધલેૂટા, પો. પાલ્લા, તા. 
ભભલોડા, જી. અરિલ્લી

--

ગામ ધલેૂટા ખાતે પ્રાથવમર્ શાળાથી આગળ જતા 
વનનામા નટ જી મરતાજી ના ઘરના આગળ અને 
બદાજી નાનજી ના ઘરની સામે ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણ માટેન  ંખેતરમા ંએર્ ટી/સી મરૂ્િામા ં
આિેલ છે જે ટી/સી ચોમાસામા ંફેઇલ થઈ જતા, 
પાચં થી છ  રદિસ સ િી બદલી શર્ાત   ંનથી. જેથી 
તે ટી/સી ખસેડી રોડ નજીર્ મરૂ્વ .ં જેથી ભવિષ્યમા ં
ર્ોઈ અડચણ ઊભી ન થાય અને ર્ાયમી વ્યિસ્થા 
થઈ શરે્.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા-૨

શ્રી િી.બી.બોડાત, 
નાયબ ઇજનેર, 
ભભલોડા-૨

સદર અરજદારને ટી.સી. ખસેડિા માટે ર.. ૧૨૨૯૭૪/- ન  ં
અંદાજપિ પાઠિિામા ંઆિેલ છે. સદર અંદાજપિની રર્મ 
અરજદાર તરફથી ભરપાઈ થયેથી ટ ંર્ સમયમા ંર્ાયક પણૂક 
ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૫ ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
શ્રી ચાિડા ભમાજી 
પ જંાજી, મ . પો. ગડાદર, 
તા.ભભલોડા, જી. અરિલ્લી

---

મોજે ગામ ગડાદરના વસમ બ્લોર્ ન.ં ૧૦૧ મા ં
ગડાદર હાઇસ્કલૂ ના સચંાલર્શ્રી એ ખોટી ખોટી 
ગેર રજૂઆત ર્રી રેિેન્દ્ય ૂરેર્ોડક તથા ગ્રામ 
પચંાયતના આર્ારણી રજીસ્ટર ખોટી રીતે િીજ 
જોડાણ લીિેલ છે. મામલતદારશ્રી ભભલોડા, ધ્િારા 
તા. ૧૩/૦૫/૨૦૧૪ ના હ ર્મ ધ્િારા ૭/૧૨ તથા 
પાણી પિર્મા ંશાળાના મર્ાનની નોંિ ર્રેલ છે. 
તથા અગ્રસભચિ પચંાયત ગ્રામ ગહૃ વનમાકણ 
ધ્િારા ૧૮/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ શાળાની રરવિજન 
અરજી રદ ર્રેલ હોિાથી શાળાના નામે ર્ોઈ 
વમલર્ત ન હોિાથી તેન  ંિીજ જોડાણ રદ ર્રવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા-૨

શ્રી િી.બી.બોડાત, 
નાયબ ઇજનેર, 
ભભલોડા-૨

પચંાયત ગ્રામ ગહૃ વનમાકણ અને ગ્રામ વિર્ાસ વિભાગ, 
સભચિાલય, ગાિંીનગર પિ ક્રમારં્ ન.ં જમન-૨૦૧૩-રી.અ.-
૨૩-ચ તા. ૧૮.૦૬.૨૦૧૪ ના હ ર્મમા ંશાળા મર્ાન બાબતે 
વનયમસરની પરક્રયા પરૂી ર્રી માભલર્ી હક્ક અને બાિંર્ામ 
સક્ષમ અવિર્ારી પાસે વનયમબદ્ધ ર્રાિી લેિા જણાિિામા ં
આિેલ છે. જે મ જબ ગડાદર હાઇસ્કલૂ ના સચંાલર્શ્રીઓને 
શાળાન  ંમર્ાન ૧૫ રદિસમા ંવનયમબદ્ધ ર્રાિિામા ંનરહ 
આિે તો િીજ જોડાણ ર્ાપીને િીજ જોડાણ રદ ર્રિામા ં
આિશે. જે મ જબ ની નોરટસ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી, ભભલોડા-
૨ ધ્િારા પિ ક્ર. ન ંBLD/Est./૧૫૬૫ તા. ૨૬.૦૮.૨૦૧૪ 
થી પાઠિિામા આિેલ છે.

વનર્ાલ

૬ (૧) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
ખેડતૂ િીજ ગ્રાહર્ની િરસાઈ રૂ.૨૦/-ના સ્ટેમ્પ પર 
િારસદારની સમંવત લઈ ર્રી આપવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

પ્રિતકમાન પરરપિ ન.ં GUVNL/Tech/Ag Con./૨૧૮૯ 
તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મ જબ  રૂ. ૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ ઉપર સમંવત 
લેિામા ંઆિે છે. સદર બાબત વનતીવિષયર્ છે.

વનર્ાલ



 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની 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

૬ (૨) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
જ્યોવતગ્રામ અંતગકત સવિિસ િાયર ડેમેજ થતા ંરૂ. 
૧૦૦/- ભરાિિામા ંઆિે છે. તે ન િસ લતા 
બોડકના ખચે બદલી આપવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

સદર ચાર્જ રં્પની સરર્ારશ્રીના ગ જરાત િીજ વનયમન 
આયોગના નોરટરફરે્શન ન.ં ૯  મ જબ રીસીભલિંગચાર્જ તરીરે્ 
િસલૂિામા ંઆિે છે.  સદર બાબત વનતીવિષયર્ છે.

વનર્ાલ

૬ (૩) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

લાઇરટિંગ મીટર બળી જવ .ં અથિા ફોલ્ટથી રે્ 
ડેમેજ થિાથી રં્પની ધ્િારા સીલ તોડિા તથા 
ફરી લગાિિા રૂ. ૫૦/- ભરિા પડે છે. તે રં્પની 
ખચે સીલ ર્રી આપવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

સદર ચાર્જ રં્પની સરર્ારશ્રીના ગ જરાત િીજ વનયમન 
આયોગના  નોરટરફરે્શન ન.ં ૯  મ જબ િસલૂિામા ંઆિે છે. 
 સદર બાબત વનતીવિષયર્ છે.

વનર્ાલ

૬(૪) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
જ્યોવત તેમજ ખેતી વિષયર્ લાઈનો લઝૂ છે. 
િારંિાર રજૂઆત ર્રિા છતા ંઅત્યાર સ િી ર્ોઈ 
ર્ાયકિાહી થયેલ જણાતી નથી. સત્િરે ર્રવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

હાલ દર મગંલિારે જ્યોવતગ્રામ યોજનાની લાઈનો તેમજ 
દર ગ ર િારે ખેતીિાડીની લાઈનોન  ંસમારર્ામ ર્રિાનો 
ર્ાયકક્રમ રાખિામા આિે છે. િધ મા ંલજૂ િાયરની ચોક્કસ 
ફરરયાદ મળશે તો તાત્ર્ાભલર્ લાઇનન  ંસમારર્ામ ર્રી 
આપિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૬(૫) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

તાલ ર્ામા ંમોટાભાગની િીજ લાઈનોના તાર 
ઝાડિામા ંિીંટળાયેલ છે તથા ઘણી જગ્યાએ ડીસ 
સ િી થાભંલા પર િેલા લટરે્ છે. જે ય દ્ધના િોરણે 
સાફ ર્રવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

હાલ દર મગંલિારે જ્યોવતગ્રામ યોજનાની લાઈનો તેમજ 
દર ગ ર િારે ખેતીિાડીની લાઈનોન  ંસમારર્ામ ર્રિાનો 
ર્ાયકક્રમ રાખિામા આિે છે. જેમા ંચોમાસા દરવમયાન િિેલા 
ઝાડ તથા થાભંલા ઉપર ચડેલા િેલા દૂર ર્રિાન  ંચાલ  છે.

વનર્ાલ

૬(૬) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
જૂનો પ્રશ્ન - એર્ સિે નબંરમા ંબીજ  ંર્નેક્ટ્શન 
આપિા અંગે ઘટત   ંર્રી માગંણી સ્િીર્ારિી. ઉપર 
આ અંગે યોગ્ય વનણકય ર્રાિિો.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

 પ્રવર્તમાન નનયમ અનસુાર હયાર્ સવે નબંરમા ંજો વીજ 

જોડાણ ચાલ ુહોય ર્ો બીજુ ંવીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં, 
પરંત ુસવે નબંર અલગ થયેથી વીજ જોડાણ આપી શકાય.  

સદર બાબર્ નનર્ીનવષયક છે.

વનર્ાલ



 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની 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

૬(૭) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
િીજ રં્પનીમા ંસ્ટાફની (લેબર િર્કર) ની જગ્યાઓ 
ખાલી છે. ગ્રામ્ય ર્ક્ષાએ હલે્પરો નથી. તે તાત્ર્ાભલર્ 
ભરતી ર્રાિિી.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

હાલમા ંમજૂંર થયેલ સ્ટાફ પ્રમાણે જગ્યાઓ ભરાયેલ છે. 
પરંત   ઉત્તરોઉત્તર િિતી જતી ભારે દબાણ તથા હળિા 
દબાણ ની િીજ લાઈનો તથા ટી/સી અને િીજ ગ્રાહર્ોના 
સપ્રમાણ મા ંિિારાના લાઇન સ્ટાફની મજૂંરી વિચારણા 
હઠેળ છે.

વનર્ાલ

૬(૮) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
નિીન િીજ જોડાણ માટે રેર્ોડક પ્રમોગેશન થય .ં 
ત્યારથી ઉતારા માગંિામા ંઆિે છે, તે પ્રથા બિં 
ર્રી રજીસ્રેશન થય  ંત્યારથી ઉતારા નર્લો માગંિી.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

િીજ રં્પનીના પ્રિતકમાન વનયમ અન સાર જરૂરી તમામ 
દસ્તાિેજો ની પ તકતા ર્યાક બાદજ િીજ જોડાણ આપિામા ં
આિે છે. ર્ારણ રે્ ભવિષ્ય મા ંર્ોઈ ર્ાયદાર્ીય ગ ૂચં ન ઊભી 
થાય તે હતે  થી મગંાિિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૬(૯) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

ર્નેક્ટ્શન રાન્દ્સફર ર્રિા અંગે ગા.ન.ન.ં ૬ નોં 
ઉતારો માગંિામા ંઆિે છે. પાણી છે રે્ રે્મ તેનો 
દાખલો માગંિામા ંઆિે છે. સદર િીજ જોડાણ 
ચાલ  રાન્દ્સફર ર્રિાન  ંહોઇ ઉપરોક્ટ્ત ઉતારા 
માગંિાનો ર્ોઈ અથક નથી.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

બોર/કિૂામા ંપાણી ખાર ં  થવ ,ં પાણી ખલાસ થવ ,ં ખેતીલાયર્ 
પાણી ન હોવ ,ં કિૂો પ રાઈ ગયો હોય રે્ ઢસડી પડયો હોય 
અથિા તો પરૂતા પાણી નો આિરો ન હોય તે ચર્ાસવ  
જરૂરી હોિાથી પરરપિ ન.ં GUVNL/Tech/Ag Con./૨૧૮૯ 
તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મ જબ ગ્રામ ન.ં ૬ નો ઉતારો અને પાણી 
છે રે્ નહીં તેનો ઉતારો મગંાિિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૦) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

મીટર બળી જતા ંડેમેજ થયેલ વિભાગ/ સ્પેર 
પાટકસ ની જ રર્મ િસ લી બાબતનોજ પરરપિ છે. 
જેનો અમલ ર્રિો, પરૂા મીટરના પૈસા િસલૂ 
ર્રિા નહીં.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

સદર ચાર્જ પરરપિ ન.ં UGVCL/REGD/POM/ગ જરાત િીજ 
વનયમન આયોગના/18 તા. 04.02.201૦ મ જબ િસલૂિામા ં
આિે છે. નિા રડજજટલ મીટર રરપરેબલ ન હોિાથી તેનો 
સપંણૂક ચાર્જ િસલૂ ર્રિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૧) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
એસ્ટીમેટ ભયેથી વનયમોન સર િીજ ર્નેક્ટ્શન 
આપિામા ંઆિત  ંનથી. સમયમયાકદામા ંિીજ 
જોડાણ આપવ .ં

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

એસ્ટીમેટ ભયેથી વનયત સમયમયાકદામા ંિીજ જોડાણો 
આપિામા ંઆિે છે. પરંત   ખેતીિાડી િીજ જોડાણોમા ંહાલ 
ટી/સી ની અછતના ર્ારણે વિલબં થાય છે. જે સત્િરે દૂર 
ર્રિા માટે પ્રયત્ન ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ



 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની 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

૬ (૧૨) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
ભબલના નાણા ંએડિાન્દ્સ ભરિામા ંઆિે છે. તેન  ં
િળતર ગ્રાહર્ોને મળત  ંનથી.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

હાલમા ંગ્રાહર્ના જમા ભબલની રર્મ ઉપર બૅન્દ્ર્ દર મ જબ 
વ્યાજ ચરૂ્િિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૩) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
એસ્ટીમેટ સાથે રડપોઝીટ રર્મ ભરિામા ંઆિે છે. 
િીજ િપરાશ મ જબ પાછળથી લેિામા ંઆિતી 
રડપોઝીટની રર્મ િસલૂાતની પ્રથા બિં ર્રિી.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

 રડપોઝીટ સરર્ારશ્રીના ગ જરાત િીજ વનયમન આયોગના 
નોરટરફરે્શન ન ં૦૮/૨૦૦૫ મ જબ લેિામા ંઆિે છે.  સદર 
બાબત વનતીવિષયર્ છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૪) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
રફક્ટ્સ ચાર્જ હોસક પાિરે રૂ. ૨૦૦/- ર્રિામા ંઆવ્યા 
છે. તે ઘણાજ િિારે ગણાય. જે પર હોસક પાિરે રૂ. 
૧૦/- રાખિા.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

સદર બાબત નીવતવિષયર્ છે. તથા રફક્ટ્સ ચાર્જ  
સરર્ારશ્રીના ગ જરાત િીજ વનયમન આયોગ ધ્િારા 
િખતોિખત સ ચિિામા ંઆિતા ંટેરીફ દર મ જબ લેિામા ં
આિે છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૫) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪
તાલ ર્ાના ઊંડાણના ગામો તેમજ પેટા પરાઓમા ં
જ્યોવત ગ્રામ યોજના થી િભંચત રહલે ક ટ ંબોને 
જ્યોવતગ્રામ યોજનાનો લાભ આપિો. આિરી લેિા.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

તાલ ર્ાના ઊંડાણના ગામો તેમજ પેટા પરાઓમા ંજ્યોવત 
ગ્રામ યોજના લાગ  ર્રેલ છે અને જેઓને તે યોજના નોં 
લાભ આપી નથી શર્ાયો તેઓને ખેતીિાડી િીજ લાઇન 
ઉપર ખાસ બનાિટિાળા રાસંફોમકર    ધ્િારા ચોિીસ ર્લાર્ 
એર્ ફેજ પાિર ઘર િપરાશ માટે આપિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૬) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

ખેતીિાડીમા ંિપરાતા મટીરરયલની ખેંચ િતાકય 
છે. જે સમયસાર મટીરરયલ મળી રહ ેઅને 
સમયમયાકદામા ંખાસ ર્રીને ટી/સી બદલિામા ં
આિતી નથી. જે સમયમયાકદામા ંબદલિી. તેમજ 
ઘણી જગ્યાએ બળેલી ડીપીઓ ચઢાિિામા ંઆિે 
છે. જે ફરીથી બદલિી પડે છે. જેથી સમયનો વ્યય 
અને સમયસર પાિર મળતો નથી.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

બળી ગયેલ ટી/સી હાલમા ંવનયત સમયમયાકદામા ંબદલી 
આપિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ



 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ-
નબંર.

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા
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૬ (૧૭) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

િીજ િપરાશમા ંિપરાતા મીટરો ર્ોમ્પ ટર મીટર 
હોઇ લાઇન બિં િખતે રીરડિંગ બતાિત   ંનથી. 
ભબભલિંગિાળા સ્થળ મીટર રીરડિંગ જોયા વસિાય 
ઘણી િખત ભબલ બનાિે છે. જેના ર્ારણે ગ્રાહર્ને 
મોટ ં ન  ર્સાન જાય છે. તો ફરજજયાત સ્થળ મીટર 
રીરડિંગ જોઇનેજ ભબલ બનાિિા આદેશ ર્રિા.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

દરેર્ ખેતીિાડી રફડરો ઉપર ખાસ બનાિટિાળા રાસંફોમકર   
 મરૂ્િામા ંઆિેલ છે. જેના ધ્િારા ૨૪ ર્લાર્ વસિંગલ ફેજ 
િીજ પ રિઠો ચાલ  રહ ેછે. જેથી સ્ટેરટર્ મીટરોમા ંરીરડિંગ 
િાચંી શર્ાય છે. અને રીરડિંગ મ જબ ભબલો બનાિિામા ંઆિે 
છે.

વનર્ાલ

૬ (૧૮) ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ભારતીય રર્સાન સઘં, 
તા. ભભલોડા, જી. 
અરિલ્લી

૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪

સ્થળ પર િીજ જોડાણ ર્ાપ્યા વસિાય રૂ. (બસો) 
૨૦૦/- રી-ચાર્જ પેટે િસલૂાય છે. જેનો સ્પસ્ટ 
પરરપિ હોિા છતા ંતેનો અમલ થતો નથી. જેનો 
અમલ ર્રિો.

ભભલોડા/ 
ભભલોડા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

શ્રી જી.જે.િન લા, 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનેર, 
ભભલોડા વિભાગીય 
ર્ચેરી

િીજ જોડાણ ર્પાયા બાદ ગ્રાહર્ની રે્ટેગરી મ જબ 
વનયમસરનો રી-ર્નેક્ટ્શન ચાર્જ િસલૂિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ


