
 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.
ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૨૧-૦૮-૨૦૧૪
હતેલબેન દર્કનભાઈ પચંીિાલા 
/ પેટાવિભાગીય ર્ચેરી-ડીસા 
ટાઉન

ર્ોમર્ીયલ િીજ જોડાણ ન મળિા બાબત
ડીસા-૧  /      ડીસા 

ટાઉન
એન.એચ. પટેલ નાયબ 
ઇજનેર   ૯૯૨૫૨૧૨૧૬૯

સદર ગ્રાહર્ને ભવૂમ ર્ોમ્પ્લેક્ષમા ંનિીન િાણણજ્ય હતે   માટે િીજ જોડાણની  માગેલ ર્રેલ પરંત   ભવૂમ ર્ોમ્પ્લેક્ષ િીજળીર્રણ થયેલ 
નથી તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ ના રોજ ભવૂમ ર્ોમ્પ્લેક્ક્કે્ષ િીજળીર્રણની અરજી ર્રેલ જેના અન સિંાને બાિંર્ામ પરિાનગીનો હ ર્મ તેમજ 
એપ્ર િ બાિંર્ામનો લે આઉટ ્લાન રજ  ર્રિા માટે ડીસા ર્હરે ર્ચેરીના પત્ર ન.ંડીએસટી/૯૩૬૨/તા.૧૬.૧૨.૨૦૧૩ થી જાણ ર્રેલ 
પરંત   ડૉક્ય મેન્ટ પ તકતા ના ર્રતા ંઅરજી દફતરે ર્રેલ.આમ ઇન્રાસ્ટ્રર્ચર ન થય  ંહોિાથી તેમજ સદર માગંણી િાળી ર્ોપ ની 
બાિંર્ામની મજં રી ન હોિાથી તેમજ આર્ારણી રજ  ર્રેલ ન હોિાથી િીજ જોડાણ આપેલ નથી.  તે બાબતની જાણ અરજદારને ડીસા 
ર્હરે ર્ચેરીના પત્ર ન.ંડીએસટી/R-૩૪૯૧ તા. ૨૮.૮.૧૪ ના રોજ ર્રિામા ંઆિી છે.

નીવત વિષયર્

૨ ૨૫.૮.૨૦૧૪
ભાવિન િરમસી ભાઈ  
ર્ાપડડયા / ડીસા ટાઉન

અમારા વિસ્ટ્તાર મા ંઅિાર નિાર લાઇટ જિા 
બાબત.

ડીસા-૧  /           
  ડીસા ટાઉન

એન.એચ. પટેલ  નાયબ 
ઇજનેર   ૯૯૨૫૨૧૨૧૬૯

સદર ટીસી તથા લાઇનન  ં ન  ંજરૂરી સમારર્ામ તથા  ટીસી ન  ંલોડ બેલેન્ન્સગ તા.૨૮.૮.૨૦૧૪ ના રોજ ર્રી આપેલ છે. આમ 
ફડરયાદનો વનર્ાલ ર્રી આપેલ છે.તેમજ લોડ સિે ર્રી જરૂર મ જબ આગળ ની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિરે્.

૩૦ -ડદિસ

૩ ૨૫.૮.૨૦૧૪

નેમાજી ર્સ્ટ્ત  રજી પડિયાર,
તા- ડીસા, જી. – બનાસર્ાઠંા./ 
ડીસા ગ્રામ્પય ન.ં૧

૯૪૨૬૮૨૭૭૨૧

(૧) નિલપ રા ફીડર અઠિાડીયામા ંરે્ટલી િાર 
ફોલ્ટમા જવ  ંજોઈએ. (૨)એલ,ટી, લાઇન રે્ટલી 

લાબંી હોયતો િૉલ્ટેજ થી મોટર ચાલી ર્રે્.    (૩) 
એલ.ટી.લાઇન મા ંરે્ટલા સાિંા હોિા જોઈએ. 

(૪)વસિંગલફેજ રે્બલ નથી તેન  ંશ .ં  (૫) તત્ર્ાલ ના 
ર્નેક્ક્ર્ન ટેસ્ટ્ટરીપોટક  આ્યા પછીરે્ટલા સમય 

બાદ ર્નેક્ક્ર્ન આપી ર્ર્ાય.

 ડીસા-૧/ ડીસા 
ગ્રામ્પય - ૧,

એન. આર ઠક્કર, નાયબ 
ઇજનેર. ૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧

(૧) સદર નિલપ રા ફીડરમા ંજ ન માસમા ં૮ ટીટી અને ૩ પી એફ તથા જ લાઇ માસમા ં૭ ટીટી અને ૨ પી એફ તથા ઓગસ્ટ્ટ માસમા ં
૪ ટીટી ૧ પી એફ ચોમાસાની સીજન હોિાથી આિેલ છે તથા આમ ટેર્વનર્લ ર્ારણ સર લાઇન ફોલ્ટ મા ંજાય ત્યારે ફોલ્ટ સોિીને 
તરત જ ચાલ  ર્રી દેિાય છે.   (૨) એલટી લાઇનની લબંાઈ તથા હો.પા.અને િૉલ્ટેજ ની ગણતરી મ જબ પ્રિતકમાન વનયમ મ જબ 
આપિામા ંઆિે છે.એલટી લાઇનની વનયમ મ જબ લબંાઈ હોય છે.  (૩) એલટી  લાઇનની અંદર સળંગ િાયર ખેંચિામા ંઆિેછે 
પરંત   આર્ન્સ્ટ્મર્   ર્ારણસર િાયર  તટૂી ગયેલ હોય તો ત્યા ંસાિંો મારિામા ંઆિે  છે. જેની સાથે િૉલ્ટેજ ને ર્ોઈ વનસ્ટ્બત નથી.  
(૪) તા.૨.૮.૧૪ સ િી  વસિંગલ ફેજ ર્નેર્સન આપી દીિેલ છે. તેમજ તા.૨.૮.૨૦૧૪ થી આજ સ િી ૧૮  વસિંગલ ફેજ ર્નેર્સન બાર્ી છે 
તે માટે રે્બલ અને  મટેડરયલની ઉપલબ્દ્ધ્તા મ જબ િીજ ર્નેર્સન આપિામા ંઆિે છે.                (૫) તા.૨૨.૮.૨૦૧૪ સ િીના 
તત્ર્ાલના ટેસ્ટ્ટ ભરેલ બિાજ ર્નેર્સન આપી દીિેલ છે.

૨૦-દિવસ

૪ ૨૫.૮.૧૪

માળી દલાજી ચ નાજી,
રાણપ ર આ. િાસ,
તા- ડીસા, જી. – બનાસર્ાઠંા./ 
ડીસા ગ્રામ્પય ન.ં૧

૯૮૯૮૦૦૬૦૭૮ ખેતીિાડી હતે   માટે િૉલ્ટેજ ઓછા મળિા બાબત
ડીસા-૧/ ડીસા ગ્રામ્પય 

- ૧
એન. આર ઠક્કર, નાયબ 
ઇજનેર. ૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧

સદર 3-ફેજ ખેતીિાડી િીજ ર્નેર્સન નિલપ રા ડફડર પર આિેલ છે જે તા.27/8/14 ના રોજ ચેર્ ર્રતા ં280 િૉલ્ટેજ મળે છે. તેમજ 
મોટર ચાલે છે. િધ મા ંજણાિિાન  ંરે્ સદર અરજદાર દિારા આર્રે ત્રણ િષક એટલે રે્ ઓગષ્ટ-11 થી આજ ડદન સ િી ર્ોઈ લોડ 
િિારાની માગણી ર્રેલ નથી પરંત   સદર રાન્સફોમકરમા ંવિજભાર 117.5 એચપી હોય તાવંત્રર્ મજૂંરી વસસ્ટ્ટમ ઇમ્પપર િડ સ્ટ્ર્ીમ હઠેળ R-
2361 તા. 9.6.14 થી મળેલ છે. અતે્રની ર્ચેરીમા ંહાલમા ંસદર સ્ટ્ર્ીમ હઠેળ 98 નગં મજૂંરી મળેલ છે. જેમથી 180 એચપી થી 130 
એચપી ના લોડિાળા 27 ર્ામ પણૂક થયેલ છે. ત્યારબાદ હિે બાર્ી રહતેા 130 એચપી થી નીચે 117.5 એચપી લોડિાળા રાન્સફોમકર 
29 નગંના લાઇન ર્ામ પેનન્ડિંગ છે. જે રં્પનીના વનયમ મ જબ ર્ામ ર્રિામા ંઆિરે્. તેમજ ટોટલ સદર સ્ટ્ર્ીમ હઠેળ 71 ર્ામ પેનન્ડિંગ છે.

૯૦-દિવસ

૫ ૧૨.૦૮.૨૦૧૪
મ સાવમયા જી.ઘાસ રા ફોજદાર 
િાસ     મ .જ નાડીસા તા.ડીસા 
./ ડીસા ગ્રામ્પય ન.ં૨

ગ્રાહર્ નબંર ૭૪૩૨૬/૧૦૪૩૧/૭ અન અવિકૃત 
વિજ ર્નેર્ર્ન ર્ાપિા બાબત.

ડીસા-૧/ ડીસા ગ્રામ્પય 
- ૨

એસ.એચ.મર્િાણા નાયબ 
ઇજનેર, 

ફો.ન.ં૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯

સદર બાબતમા ંતપાસ ર્રતા ંઅરજદાર શ્રી એ જ ના ડીસાના વમલર્ત  ન.ં ૨/૭૧ મા ંઘર િપરાર્ માટે નિીન િીજ જોડાણ ની અરજી 
ર્રતા ંતે મ જબ ર્ાયકિાહી ર્રી િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ.ત્યારબાદ સરપચં શ્રી ગ્રામ પચંાયત જ ના ડીસા ના પત્ર 
ન.ં૧૨/તા.૨૭.૫.૨૦૧૪ ના જણાવ્યા મ જબ સદર વમલર્ત ઘાસ રા ફતેહખાન પીરખાન ના નામે ચાલે છે તેના આિારે   પેટાવિભાગીય 
ર્ચેરી - ડીસા ગ્રામ્પય ન.ં૨ ના પત્ર ન.ંય જીિીસીએલ/E-૫૭૧/તા.૧૮.૬.૧૪ થી અરજદાર શ્રીને વમલર્ત  ન.ં ૨/૭૧ ના તેમની હોિાના 
પ રાિા રજ  ર્રિા જણાિેલ પરંત   સમયમયાકદામા ંસદર પ રાિાઓ રજ  ન ર્રતા ંસદર િીજ જોડાણ ર્ાપી નાખંિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : બનાસર્ાઠંા

 તા૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા ડીસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માડહતી 



 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.
ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૭ ૨૧.૮.૨૦૧૪
માળી િિાકજી ગગંારામભાઈ 
ગામ:િડાિલ તા. ડીસા./ 
ભીલડી

૯૮૨૪૫૯૮૪૨૩
તત્ર્ાળ યોજના-૨૦૧૩ મા ંનિીન ખેતી વિષયર્ 
િીજ જોડાણ લેિા માટેની અરજી દફતરે ર્રિા 

બાબત
ડીસા - ૧ / ભીલડી

   શ્રી જે.િી. સોલરં્ી     
નાયબ ઇજનેર મો.ન ં
૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

વનર્ાલ

૮ ૨૫/૦૮/૨૦૧૪
માળી મફાજી  રાજાજી
મ.ુમોરથલ  ગોળીયા  (ભડથ)

તા. ડીસા  જી. બ.કાાં./જેરડા  પેટા 
વવભાગીય  કચેરી

૯૭૨૪૧૪૧૩૨૮

િીજ ર્નેર્સનની માગણી સેિેન.ં૬૮૭/૨-૩-૪-૯-
૧૦-૧૨-૧૫P૬ મા ંમાગણી ડાર્કઝોનન  ર્નેર્સન 
સેિેન.ં૬૮૭/૧-૫-૬-૭-૮P૧ મા ંઈલેરીર્ થાભંલા 
તથા ટી.સી.પોલ ઉભા ર્રેલછે. તેનડતર રૂપહોઈ 
ર્ાિિા બાબત.

ડીસા -૨ વિભાગીય
ર્ચેરી/   જેરડા પેટા
વિભાગીય ર્ચેરી

જેરડા પેટા વવભાગીય 
કચેરી/ શ્રી એમ.બી.પટેલ 

નાયબ ઇજનેર 
/૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪

માળી મફાજી રાજાજી.મ.ુમોરથલ ગોળીયા (ભડથ) ગામમાાં આપ તેમજ માળી હરચદંજી રાજાજીની સયંકુ્ત માલિકીનો સેરે્વ ન.ં ૬૮૭/૧-૫-૬-૭-

૮P૧મા ંથાભંિા ઉભા થયેિ છે. સદર અરજદાર માળી હરચદંજી રાજાજીના ર્વીજજોડાણ માટે અરજદારે ખોટી જગ્યાએ પોિ ઉભા કરારે્વિ જે 

બાબતની જાણ અતે્રની કચેરીના અધિકારીશ્રી ને થતા કામગીરી રોકેિ. સદર સરે્વન.ં માળી મફાજી રાજાજી અને માળી હરચદંજી રાજાજી બનેં 

ભાઈ સયંકુ્ત માિીકીના ભાગીદાર હોઈ તેમજ જમીનના ંછેડા બાબતની તકરાર હોઈ ઉભેિા થાભિા નીકાળર્વાની કામગીરી કરર્વા માટે 

અતે્રની કચેરી એથી તા.૪.૭.૨૦૧૪ તથા ૨૨.૭.૨૦૧૪ ના રોજ િાઇન સ્ટાફ ના માણસો  સ્થળ ઉપર આરે્વિ પરંત ુ સદર  કામગીરી માળી 
હરચદંજી રાજાજી દ્વારા રોકર્વામા ંઆર્વતા ંથઈ શકેિ નથી. પરંત ુ થાભંિા કાઢર્વા માટેની કામગીરી  દદન -૧૦ મા ંજરૂરી સિામતી મેળર્વી 

સદર ફદરયાદનો ધનકાિ કરર્વામા ંઆર્વશે.

૧૫ દિવસ

૯ ૧૭/૦૮/૨૦૧૪
માળી હરચાંિજી  રાજાજી
મ.ુમોરથલ  ગોળીયા  (ભડથ)

તા. ડીસા  જી. બ.કાાં./જેરડા  પેટા 
વવભાગીય  કચેરી

૯૭૨૬૦૨૬૫૭૧
ખેતીિાડી નિીન િીજ ર્નેક્ક્ર્ન ચાલ  ર્રી 
આપિા બાબત.

ડીસા -૨ વિભાગીય
ર્ચેરી/  જેરડા પેટા
વિભાગીય ર્ચેરી

જેરડા પેટા વવભાગીય 
કચેરી/                  શ્રી 
એમ.બી.પટેલ    નાયબ 
ઇજનેર /૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪

માળી હરચાંદજી રાજાજી.મ.ુમોરથલ ગોળીયા (ભડથ) ગામમાાં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા અરજી તા. ૧૫.૧૨.૯૭ એ કરેલ જેની 
સવે ૬૮૭/૨+૩+૪+૯+૧૦+૧૨+૧૫પૈકી ૬ મોજણી કરીને તાાંત્રિક માંજૂરી લઈ અંદાજપિક અરજદારને  આપતા તેમના  દ્વારા ૧.૩.૧૩ ના 
રોજ ભરપાઈ કરાયેલ જે સાંદભે સ્થળ પર જરૂરી વીજ લાઈન ઊભી કરવાની કાયયવાહી હાથ ધરાયેલ હતી સદર જમીન ની બાજુમાાં આવેલ 

ખેડતૂશ્રી મફાજી રાજાજી માળી દ્વારા સદર વીજ જોડાણની ગેરરીત્રત ની અરજી આવતા કાયયપાલક ઇજનેર ડીસા-૨, નાયબ ઇજનેર ઝેરડા, 
અરજદાર  તેમજ ફરરયાદી તથા પ્રત્રતત્રનત્રધઓ ની રૂબરૂમાાં તા. ૧૬.૮.૧૩ ના રોજ સ્થળ પચંનામુ ંકરતા ંજણાયેલ કે અરજદારે  માાંગેલ સવે 

નાંબર ૬૮૭/૨+૩+૪+૯+૧૦+૧૨+૧૫પૈકી ૬ માાં બોર બનાવેલ નથી અને સરે્વ ન.ં૬૮૭/૧+૫+૬+૭+૮ પૈકી ૧  મા ંબોર બનાવેલ છે.  જેમા ં
અરજદારે માગેિ ર્વીજજોડાણ ર્વાળા સરે્વનબંરમા બોર ન બનારે્વિ હોઈ. અરજદારની ર્વીજજોડાણ મેળર્વર્વાની અરજી દફતરે કરેિ છે.તેમજ 

 અંદાજપત્રના ભરપાઈ થયેિા નાણા ંપરત િેર્વા માટે અતે્રની કચેરીએથી  પત્ર ન.ંયજુીર્વીસીએિ/જેરડા /૧૭૯૯/૫.૫.૨૦૧૪ થી જણારે્વિ 

છે.અરજદાર દ્વારા નાણા ંપરત િેર્વા માટે અસિ પાર્વતી રજુ કરેિ ન હોઈ આગળની કાયયર્વાહી થઈ શકેિ નથી॰

વનકાલ

ફામક હાઉસ ઉપર વસિંગલ ફેજ મીટર મેળિિા બાબત , 
ખેતરોમા ંઆિેલ રાન્સફોમકર ફરતે ફેન્ન્સિંગ ર્રિા બાબત ,
િીજ લાઇન - રાન્સ્ટ્ફોમકર તેમજ થાભંલાની દેખરેખ રાખિા બાબત,
રાન્સ્ટ્ફોમકરના લગંડરયા ચડાિિા-ઉતારિા બાબત, 
િીજ ચોરી અટર્ાિિા બાબત ,  ઘર િપરાર્ના મીટરોને અથીગ આપિા બાબત

૩૦- દિવસ૬ ૧૮.૦૮.૨૦૧૪
બ્રાહમણ મગનભાઇ 

દેિરામભાઇ ગામ: સોયલા 
તા.ડીસા/ ભીલડી

ફામક હાઉસ ઉપર વસિંગલ ફેજ મીટર મેળિિા 
બાબત , 
ખેતરોમા ંઆિેલ રાન્સફોમકર ફરતે ફેન્ન્સિંગ ર્રિા 
બાબત ,
િીજ લાઇન - રાન્સ્ટ્ફોમકર તેમજ થાભંલાની દેખરેખ 
રાખિા બાબત,
રાન્સ્ટ્ફોમકરના લગંડરયા ચડાિિા-ઉતારિા બાબત, 
િીજ ચોરી અટર્ાિિા બાબત ,
ઘર િપરાર્ના મીટરોને અથીગ આપિા બાબત

ડીસા - ૧ / ભીલડી
શ્રી જે.િી. સોલરં્ી,      

નાયબ ઇજનેર             
મો.ન ં૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬


