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ન.ં

 તારીખ

 ફરીયાદીન  ં
નામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની 

વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

ફરીયાદની વિગતિાર  માહીતી
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૧૨.૮.૧૪

સોલકંી 
સગથાજી રૂપાજી 
ગામ:ખીમાણાવા
સ,  તા:વાવ,

૯૭૨૪૬૭૮૧૧૧

ફામમ હાઉસમા ંવીજ    
   જોડાણ સત્વરે 
આપવા     તેમજ 
રાહત દરે      
આપવા બાબત

વવભાગીય 
કચેરી,ડીસા-૧;  
પેટાવવભાગીય 
કચેરી,વાવ

જી.એ.શેઠ નાયબ 
ઇજનેર, વાવ પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૧૮૪

િાિ તાલ ર્ામા ંફામક હાઉસ ની ક લ ૧૪૭૦ અરજીઓ નોિાયેલ છે જેમા ં૨૦૦ અરજીની મોજણી ર્રેલ છે તેમજ મોજણી
ર્રિાન  ંતથા દરખાસ્ત બનાિાની ર્ામગીરી ચાલ  છે દર માસે ૨૦૦ અરજીનો સિે ર્રિાનો લક્ષ્યાર્ છે જે અંદાજે ૬ માસે
પણૂક ર્રિાનો લક્ષ્યાર્ છે આમ મોજણી પણૂક થયેથી દરખાસ્ત મજં ર થયેથી તેમજ અંદાજ પત્ર ભરપાઈ થયેથી ફામક
હાઉસના િીજ જોડાણ ક્રમાન સાર આપિામા ંઆિશે. પરરપત્ર ન.ંજીય િીએનએલ/ ટેર્/ જીઇઆરસી/એસઇ/૧૦૬૯ તા.
૨૭.૦૬.૨૦૧૪ ના અન સિંાને ક લ ૩૦૦૦ િૉટ િીજભાર ર્રતા ઓછા િીજભાર માટે તેમજ િીજ માળખાની ક લ રર્મતં રૂ.
૧૦૦૦૦૦/- સ િીની પ્રિતકમાન ભાિ પત્રર્ અન સાર તેમજ તાવંત્રર્ રીતે ફામક હાઉસ મા ંિીજ ર્નેક્શન આપિા પાત્ર થતી
હોય તેિી અરજીઓ રં્પનીના નીવત-વનયમોને અન સરી વનર્ાલ ર્રિાની ર્ામગીરી ચાલ  છે. સદર અરજીઓ સદંભે
અંદાજપત્ર હાલમા ંબહાર પડે પરરપત્ર અન સાર પાઠિિામા આિશે. જે નીતી વિષયર્ બાબત છે.

નિકાલ

૦૪.૦૯.૧
૪

ચૌધરી વમરાબેન 
વશરામભાઇ,  
સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 
તીથમગામ

૯૯૨૫૯ ૯૦૪૭૨

૬૬ કેવી તીથમગામ 
સબ-સ્ટેશન માથંી 
નીકળતા ૧૧કેવી 

તીથમગામ જ્યોવતગ્રામ 
લાઇન ન  ં

બાયફરકેશન કરવા 
બાબત

વવભાગીય 
કચેરી,ડીસા-૧;  
પેટાવવભાગીય 
કચેરી,વાવ

જી.એ.શેઠ નાયબ 
ઇજનેર, વાવ પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૧૮૪

હાલમા ં૬૬ કેવી તીથમગામ સબ સ્ટેશનમાથંી નીકળતા ૧૧ કેવી તીથમગામ જ્યોવતગ્રામ ફીડરમા ંક લ ૧૮ ગામનો 
સમાવેશ થાય છે. જેમા ંછેલ્  ં ભટાસણ ગામ તીથમગામ સબ સ્ટેશનથી ૧૯.૭ કીમી અંતરે આવેલ છે.જે ગામમા ં
વનયમોન સાર  વોલટેજ મળે છે. તેમજ સદર ફીડરનો મહતમ ભાર ૩૫ એમ્પપયર આવેલ છે.  હાલમા ં તીથમગામ સબ 
સ્ટેશન થી ૦૯ કી.મી.દૂર આવેલ રામપ રા ગામ ની અંદર ૬૬કેવી રામપ રા સબ સ્ટેશન મજૂંર થઈ ગયેલ છે અને 
જેમા ંજમીન સપંાદન ની પ્રક્રિયા પણૂમ થયેલ છે જે ટૂંક સમય મા ંકાયમરત થવા ન  ંછે જેના કારણે સદર ૧૧કેવી 
તીથમગામ જ્યોવતગ્રામ ક્રફડર ના ૧૮ માથંી ૦૯ ગામ ને અલગ લાઇનમાથંી પાવર આપવા મા ંઆવશે.જેના કારણે 
રજૂઆત કરેલ તકલીફ ન  ંવનવારણ થઈ જશે.

નિકાલ

૩
૧૨.૦૯.૧

૪

પટેલ મફાભાઈ 
નગાભાઈ મ . 
પાનેસડા, તા. 
વાવ , 
જી.બનાસકાઠંા

૯૯૧૩૪ ૨૪૮૦૯
ખેતીકામ/ ક વા માટે 
વીજ કનેક્શન બાબત.

વવભાગીય 
કચેરી,ડીસા-૧;  
પેટાવવભાગીય 
કચેરી,વાવ

જી.એ.શેઠ નાયબ 
ઇજનેર, વાવ પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૧૮૪

વાવ તા્ કામા ંખેતીવાડી/ક વા માટે વીજ કનેક્શન માટે ફોમમ ભરેલ પૈકી ડ્રો મા ંનબંર લાગેલ ‘ડ’ કેટેગરી ની ૫૧૧ 
અરજી તથા ‘ક’ કેટેગરી ની ૨૧૦ અરજી છે જે પૈકી ‘ડ’ કેટેગરીના સવેન  ંકામ ચા્  છે ૨૦૦ અરજદારના સવે થયેલ 
છે જે પૈકી ૧૬૫ ને બોર બનાવવાની નોટીસ આપેલ છે તથા ૩૫ ન  ંડોકય મેંટ રજૂ કરવાની નોટીસ આપેલ છે જે 
અરજદાર બોર બનાવી નમ ના નબંર ૧૬ રજ  કરી જીજીઆરસી મા ંનોધણી થયે FPA/TPA કરી જાણ કરશે તેઓને 
અગ્રતાિમ મ જબ અંદાજપત્ર આપી અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયે કનેક્શન આપવાની કામગીરી ચા્  છે તેમજ બાકીના 
અરજદારોની સવે ની કામગીરી ચા્  છે દર માસે અંદાજે ૨૦૦ અરજી સવે કરવાનો લક્ષયાકં નક્કી કરેલ છે તેમજ 
અરજદાર ની હોસમપાવર/ક્રકલોવોટ ની  માગણીના આધારે સ્લેબ મ જબ ક્રફક્સ ચાર્જ તેમજ ક્રડપોજીટ ની રકમ લેવામા ં
આવશે જે સ્લેબ નીચે મ જબ છે.    Up to ૨ KW  = ૩૫૦૦ , ૨ KW  to ૬ KW = ૬૫૦૦ , ૬ KW  to ૧૨ KW  
= ૧૨૦૦૦ , ૧૨ KW  to  ૨૦ KW  = ૨૧૦૦૦ , ૨૦ KW  to above = ૨૧૦૦૦ + ૧૧૦૦/ KW તથા ક્રડપોજજટ ૧ 

હોસમપાવર ના ૨૧૦ રૂ. વસ લ કરવામા ંઆવશે.  જે અરજદાર ની લાઇન ૨ ક્રકલોમીટર થી વધ  હોય તેવા 
અરજદારોને સોલર પપંસેટ અપનાવા માટે C.No GUVNL/Tech/DVP/૧૨૫૫ Dtd. 18.07.2014 ની શરતો મ જબ 
પત્ર લખી જાણ કરવામા ંઆવેલ છે. જે પૈકી જે અરજદાર સોલર પપંસેટ માટે વનયમ મ જબ દરખાસ્ત રજ  કરશે 

તેઓની સોલર પપંસેટ માટેની કાયમવાહી હાથ ધરવામા ંઆવશે.

નિકાલ

 માહીતી પત્રર્-૧
જીલ્લાન  ંનામ : બનાસર્ાઠંા 

 તા.૧૩.૧૧.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા િાિ મ ર્ામે યોજાયેલ  લોર્ દરબારની માહીતી


