
 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 ૨૦-૦૮-૨૦૧૪

ફોફ મળૂજીભાઈ 
ભીખાભાઇ,ગામ -
ટાકરવાડા,તા-
પાલનપરુ ,જિલ્લો -
બનાસકાાંઠા

૯૯૧૩૮૧૪૯૯૯

ફામક હાઉસમા ં
વસિંગલ ફેઇજ 
િીજ જોડાણ 
આપિા બાબત

પાલનપરુ-
૧/ગઢ પેટા 

વવભાગ

શ્રી કે એસ ગામેતી , 
નાયબ ઇિનેર ,ય ુ
.જી .વી.સી .એલ 

.ગઢ પેટા વવભાગીય 
કચેરી .મો.નાં : 
૯૯૨૫૨૧૨૧૩૩

સદર અરિદાર શ્રી ફોફ મળૂજીભાઈ ભીખાભાઇ રહ.ેટાકરવાડા એ તેમની માલલકીના સવે નાં -
358/2 માાં તારીખ 30-01-2012 ના રોિ રૂ.40 ભરી ઘરવપરાશના મીટરની માાંગણી કરેલ 
હતી. જેનુાં સવે ‘B’ ટાઈપ ઍટલે નવીન વીિ થાાંભલા તેમિ લાઇન ખેંચીને િોડાણ 
આપવાનુાં હોઈ તેના એસ્ટટમેટ પેટે અરિદારે 3700 રૂ.18-07-2012 ના રોિ ભરેલ છે. સદર 
અરિદારના જી.પી.નાં -1012 તેમિ પેઇડ પેંડીંગ નાં-767 છે.હાલમાાં 13-01-2012 સધુી એટલે 
કે પેઇડ પેંડીંગ નાં-206 સધુીનુાં નવીન વીિ થાાંભલા તેમિ લાઈન ખેંચવાનુાં કામ થયુાં છે. 
જેથી આપ સાહબેશ્રી ને િણાવવાનુાં કે સદર અરિદાર નો નાંબર આગળ ના અરિદાર કામ 
પણૂણ કરવાના બાકી હોઈ સદર અરિદાર ને િોડાણ આપેલ નથી. જેથી સદર અરિદારનો 
નાંબર આવશે ત્યારે વીિ િોડાણ આપવાની કાયણવાહી કરવામાાં આવશે.

12૦ 
દદવસ

૨ ૮.૦૮.૨૦૧૪

દેસાઇ ભગવનભાઇ 
મેઘરાિભાઈ તથા 
દેસાઇ દકરીટ કુમાર 
કેશભુાઈ મ-ુિગણા 
તા-પાલનપરુ

૯૯૨૪૨૦૨૧૩૩

એજી-૨૦૬ 
તથા એજી-

૬૧૪ માાં નામ 
બદલી કરવા 

બાબત

પાલનપરુ-
૧/પાલનપરુ 

ગ્રામ્ય

એ પી આગલોડીયા  
નાયબ ઇિનેર ,ય ુ
.જી .વી.સી .એલ 
.પાલનપરુ ગ્રામ્ય 
પેટા વવભાગીય 
કચેરી .. મો-

૯૯૨૫૨૧૨૧૨૪

(1)દેસાઇ ભગવનભાઇ મેઘરાિભાઈ ના ને એજી-ન-૨૦૬ (૭૦૨૧૪/૦૦૦૬૫/૬) ૧૫ હો પ નુાં 
વીિ િોડાણ સવે ન- ૪૫૮ તા-૦૭/૧૧/૭૭ ના રોિ આપેલ છે. નોધ ન-૪૭૮૬ તા- 
૧૬/૦૩/૧૩ થી સધુારો થતા ૪૫૮ નો ૪૫૯ થયેલ છે. આમ નામ ફેરફાર દેસાઇ 
ભગવાનભાઇ મેઘરાિભાઈ થી દેસાઇ દકરીટભાઇ કેશભુાઈ કરવાની રજૂઆત છે.આ બાબતે 
અરિદારને દટતાવેજી પરુાવા સાથે અરજી નોંધણી કરાવવા િણાવેલ છે.અરજી નોંધણી 
થયેથી કાંપનીના પ્રવતણમાન વનયમ મિુબ આગળની કાયણવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે. (૨) 
દેસાઇ છગનભાઇ વવરસાંગભાઇ ને એજી-૬૧૪(૭૦૨૧૪/ ૦૦૧૧૦/૫) ૨૫ હો પ નુાં વીિ 
િોડાણ સવે ન-૪૫૮ માાં તા-૨૦/૦૬/૮૧ ના રોિ આપેલ છે નોધ ન-૪૭૮૬ તા-૧૬/૦૩/૧૩ 
થી સધુારો ૪૫૮ ના બદલે ૪૫૯ થયેલ છે આમ નામ ફેરફાર દેસાઇ છગન ભાઈ 
વવરસાંગભાઇ થી દેસાઇ ભગવનભાઇ મેઘરાિભાઈ કરવાની રજૂઆત છે.આ બાબતે 
અરિદારને દટતાવેજી પરુાવા સાથે અરજી નોંધણી કરાવવા િણાવેલ છે.અરજી નોંધણી 
થયેથી કાંપનીના પ્રવતણમાન વનયમ મિુબ આગળની કાયણવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે.

વનકાલ

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : બનાસર્ાઠંા

 તા૨૭/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા પાલનપ ર મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી

 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૩ ૧૬.૦૮.૨૦૧૪

માનવસયા 
ઐયબુભાઈ 
ઇબ્રાદહમભાઈ મ-ુપો- 
ચડોતર પાલનપરુ 
ગ્રામ્ય કચેરી

૯૨૫૩૦૯૦૮૦

રહઠેાણ વાળા 
મકાનોમાાં 

પરૂતા વીિ 
વૉલ્ટેિ મળવા 

બાબત

પાલનપરુ-૧ 
/પાલનપરુ 

ગ્રામ્ય

એ પી આગલોડીયા  
નાયબ ઇિનેર ,ય ુ
.જી .વી.સી .એલ 
.પાલનપરુ ગ્રામ્ય 
પેટા વવભાગીય 
કચેરી .. મો-

૯૯૨૫૨૧૨૧૨૪

સદર કેસ માાં ૧૦૦ કે વી એ નુાં ટ્રાન્સફોરમેર  આવેલ ુછે. તેમાાં ઘર વપરાશના ૧૩૨ અને 
કોંરવસયલના ૭ તથા થ્રી ફેિ ૧ (૫ હો પ) નુાં વીિ િોડાણ આવેલ છે પરાંત ુઅરિદારનુાં વીિ 
િોડાણ ટ્રાન્ટફોમરથી ૨૩માાં થાાંભલા ઉપર આવેલ છે. સદરહુાં ટ્રાન્સફોરમરની ડીપી ઉપર તા-
૧૯.૦૮.૧૪ ના રાવિના ૨૦.૩૦ કલાકે વૉલ્ટેિ માપતા R-N-૨૩૬, Y-N-૨૩૮, B-N-૨૩૮, 
વૉલ્ટ મળે છે તથા દરેક ફેિ નો લોડ R-૩૮A, Y- ૪૨A, B-૫૩A આવે છે તેમિ છેલ્લા 
ગ્રાહકના વૉલ્ટેિ માપતા ૨૩૨ વૉલ્ટ મોદરયા મહમ્મદ રાજેના ઘેર મળે છે દદવસ દરવમયાન 
તા-૨૦.૦૮.૧૪ ના રોિ વૉલ્ટેિ માપતા ટ્રાન્સફોરમેરના છેલ્લા ઘેર ૨૧૮ વૉલ્ટ આવે છે. 
સરદકટમાાં લેથનુાં કારખાનુાં આવેલ છે જેનુાં  મશીન ચાલ ુથતા વૉલ્ટેિ ૨૦૬ આવે છે સદરહુ 
સરદકટ માાં લેથ મશીનનુાં કારખાનુાં આવેલ હોવા થી વૉલ્ટેિ માાં ફલક્ુાંએશન આવે છે.   
આનુાં વનરાકરણ કરવા છેલ્લા િણ ગાળાના  વાયર ઉમેરી લેથમશીનને અલગ કરી 
તા.૨૩.૦૮.૨૦૧૪ ના રોિ ફદરયાદ નુાં વનરાકરણ કરવામાાં આવેલ છે.

વનકાલ

૪ ૧૯.૦૮.૧૪
ઘાસરુા ઇસબખન 
વકતાજી મ-ુ માલણ 
/ પાલનપરુ ગ્રામ્ય

૪૨૬૪૮૫૧૮૨

નવીન 
ખેતીવાડીનુાં 
વીિ િોડાણ 
આપવા બાબત

પાલનપરુ-૧/ 
પાલનપરુ 

ગ્રામ્ય

એ પી આગલોડીયા  
નાયબ ઇિનેર ,ય ુ
.જી .વી.સી .એલ 
.પાલનપરુ ગ્રામ્ય 
પેટા વવભાગીય 
કચેરી .. મો-

૯૯૨૫૨૧૨૧૨૪

શ્રી ઘાસરુા ઇસબખાન વકતાજી, માલણ ના રહવેાસીએ તેમના સવે ન-૩૧૬/૧ પૈકી ૧ માાં 
ખેતીવાડી વીિ િોડાણ ૫ હોપા માટે તા-૨૧.૦૯.૨૦૧૨ ના રોિ રૂ-૨૦૦ નોધની ફી ભરી ને 
વનયમોનસુર બોર ના હોઇ "S" ટાઈપમાાં નોધણી કરાવેલ જેનો જીપી ન-૧૪૮ છે પાલનપરુ 
ગ્રામ્ય સબ દડવવિન માાં ૧૨૧૯ અરજી "C" ટાઈપમાાં આવેલ જેનુાં સવેનુાં કામ પણૂણ કરેલ છે 
જેમાથી ૨૨૯ અરિદારને એસટીમેટ આપવામાાં આવેલ છે "S" ટાઈપની ૮૮૮ અરજીઓ 
આવેલ છે જેનો ડ્રો કરવાનો બાકી છે .		 જેનુાં કામ કાંપનીના વનયમાનસુાર અગ્રતાક્રમ મિુબ 
હાથ ધરવામાાં આવશે.

વનકાલ

૫ ૦૪-૦૮-૨૦૧૪

દદપકભાઈ આઇ 
શાહતથા અન્ય ૧૮ 
વ્રિભમૂી સોસાયટી 
નાગ્રાહકો

૯૮૨૪૦૩૧૬૬૭

વ્રિભમૂી 
સોસાયટી 

નાઘરો માાં લો 
વોલ્ટેિ ની 
ફદરયાદ.

વવભાગીય 
કચેરી ૧ -

પાલનપરુ/  
શહરે પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી-
પાલનપરુ

જી.ડી.પટેલ ના.ઈ  
મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૦

સદર ગ્રાહકો ની લો વૉલ્ટેિ ફદરયાદ અનસુાંધાને સોસાયટી માાં ૦૪-ઓગટટ-૨૦૧૪ ના રોિ 
સાજે ૭	:૩૦ કલાકે માપતા ફેિ-ન્યટુ્રલ માાં ૧૯૦ થી ૨0૦ વૉલ્ટ નો તફાવત આવે છે. 
વ્રિભમૂી સોસાયટી.( કુવરબા ટકુલ ની સામે. ડેરીરોડ  નાઘરો માાં લો વોલ્ટેિ ની ફદરયાદ 
અનસુાંધાને હયાત ટ્રાન્સફોરમર માથી લોડ બીજા ટ્રાન્સફોમણર પર બાઈફકેટ કરી  ફદરયાદ નુાં 
વનવારણ કરવામાાં આવશે.

૩૦ 
દદવસ



 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

૬ 08-08-2014
પાંચાલ વિભોવનદસ 
છગનલાલ મ.ુવગદા 
તા.પાલનપરુ

૯૪૨૬૫૫૯૨૮૫
વીિ વાયર 
ઢીલા હોવા 

બાબત.

પાલનપરુ-
૨/વડગામ

   એન.એમ.મોઢ     
     નાયબ ઇિનેર  
    ૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

સદર અરિદાર ની અરજી આવતા તપાસની કરતાાં વીિવાયર ઢીલા હોવાનુાં માલમૂ પડેલ 
જેથી તા. 16-08-2014 ના રોિ વાયર ખેચી ફદરયાદ નો વનકાલ કરેલ છે.

વનકાલ

૭ 20-07-2014
જોશી વીઠલ ભાઈ 
ચનુીલાલ મ:ુ-વાસણ 
તા:-પાલનપરુ

૯૪૨૮૪૭૬૦૨૬

ખેતીવાડી સ.ન ં
૧૫૩ મા ંઆવેલ 
લાઇન બીજી 
ડી.પી. મા ં
જોડવા બાબત

પાલનપરુ-
૨/િલોિા

ડી.જે.આગલોડીયા,
નાયબ ઇજનેર 
૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

સદર અરિદારની અરજીનુાં  ટથળ મોિણી કરતાાં બીજી ડીપી માાં ખેતીવાડી વવિકનેકશન 
િોડવા માટે ૧૦૦મીટર હળવા દબાણ ની લાઇન નાખવાની િરૂરીયાત છે.જેની માંજૂરી આપી 
૧30 દદવસમાાં વનકાલ કરવામાાં આવશે.

30 
દદવસ

(૧) વર્ણ ૨૦૦૮ અગાઉ કુાંભલમેર ગામ અને મોટા ગામના હલે્પર તરીકે કુાંભલમેર હડે 
કવાટણર હત ુાં પરાંત ુવર્ણ ૨૦૦૮ માાં મોટા  ગામમાાં હલે્પરની અલગ પોટટ સદર ગામ દૂર 
હોવાથી માંજૂર થયેલ અને કુાંભલમેર કુાંભાસણ ગામથી નજીક હોવાથી કુાંભાસણ હડે કવાટણરના 
હલે્પર નીચે મકૂવા માાં આવેલ. સદર હલે્પર નો મોબાઇલ નાંબર પર સાંપકણ  કરવાથી સદર  
ગામની વીિ ફદરયાદ નો વનકાલ તરુાંત કરવામાાં આવે છે. કુાંભલમેર ગામમાાં વીિ ગ્રાહકો ની 
સાંખ્યા ૮૧૪ છે. જ્યારે કુાંભાસણ ગામના વીિ ગ્રાહકો ની સાંખ્યા ૧૫૩૭ છે. જે વધ ુગ્રાહકો  
હોવાથી  તેનુાં હડે કવાટણર કુાંભાસણ રાખેલ છે.

વનકાલ

(૨) ૧૧ કે વી કુાંભલમેર ફીડર ગઢ સબ ટટેશન માથી નીકળે છે.  તા-૦૧-૦૧-૨૦૧૪ થી તા-
૦૭-૦૪-૨૦૧૪ દરમ્યાન વસધ્ધપરુ ૧૩૨ કે.વી ટ્રાન્ટફોમણર માાં ખામી સજાણતા ૬૬ કે.વી બસ ુ
સબ ટટેશન ની લાઇન ૬૬ કે.વી ગઢ સબ ટટેશન માાં િોડતા વૉલ્ટેિ નો પ્રોબ્લેમ થયેલ, 
પરાંત ુસદર ટ્રાન્ટફોમણર નુાં કામ પણૂણ થવાથી લોડ યથાવત િગ્યાએ િોડાતા ઓછા વૉલ્ટેિ 
નો પ્રોબ્લેમ રહતેો નથી. સદર દફડર ઉપર ૧૪૫ AMP લોડ વધમુાાં વધ ુઆવેલ છે. જેથી 
સદર દફડરના વવભાિન ની કાયણવાહી તરુાંત કરવામાાં આવશે.

વનકાલ

૮ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪ 	
વાગડોડા ભારતીબેન 

િગદીશભાઈ
૯૪૨૯૭૧૧૧૮૦

(૧) કુાંભલમેર 
ગામ માાં 

વીલેિ  હલે્પર 
ની પોટટ 
બાબતે  

(૨) કુાંભલમેર 
ફીડર માાં ઓછા 

વોલ્ટેિ 
આવવા બાબત

વવભાગીય 
કચેરી ૧ -

પાલનપરુ/  
ગઢ 

વવભાગીય 
કચેરી

શ્રી કે એસ ગામેતી, 
નાયબ ઇિનેર,

ય ુ.જી .વી.સી .એલ, 
ગઢ પેટા વવભાગીય 

કચેરી 
મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૩૩



 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

	૯ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪
રબારી રાજાભાઈ 
મેવાભાઇ

૯૯૦૯૮૫૬૫૫૧

નવીન 
ખેતીવાડી વીિ 
િોડાણની બ 
કેટેગરીમાાં 
નોધાયવેલ 
અરજી રદ 
કરેલ હોઈ ક 
કેટેગરીમાાં 
ચાલ ુરાખવા 
બાબત

પાલનપરુ-
૧/ગઢ પેટા 

વવભાગ

અરિદારશ્રી રાજાભાઈ મેવાભાઇ રબારી સરકારશ્રીએ બહાર પાડેલ યોિના ૧૭-૦૯-૨૦૧૨ 
થી ૧૬-૧૦-૨૦૧૨ દરવમયાન ખેતી વીિ િોડાણ મેળવવા હયાત કવૂો/બોર હોય  અથવા 
કવૂો/બોર વગરની અરજી ટવીકારવાનો પદરપિ હોવાથી રાજાભાઈ મેવાભાઇ રબારીએ 
સામઢી રાણાજી સવે નાં ૨૭૨-૧ જૂની પાવતી ૧૫/૭/૮૨ ની િોડાણ કરી નોધણી કરાવેલ 
પરાંત ુપ્રવતણમાન વનયમ મિુબ ડાકણઝોન સમય દરવમયાન અટેલે કે ૧૯૯૦ થી ૨૦૦૩ 
દરવમયાન જે કોઈ કારણસર વીિ િોડાણ મેળવેલ ના હોય તેમને િ બ કેટેગરીના મળી શકે 
તેની નાયબ ઇિનેર કચેરી ના પિ ક્રમાાંક ૩૯૯૯/૧૯-૦૯-૨૦૧૩ થી તેમની અરજી રદ કરેલ 
છે. ત્યાર બાદ હરીભાઇ પી ચૌધરી એમ પી તરફ થી તા ૦૩-૧૦-૧૩ ના રોિ સદર 
અરિદારને બ કેટેગરીનો લાભ ને બદલે ક કેટેગરીમાાં લાભ આપવા માટેની રજૂઆત 
વવભાગીય કચેરી તરફથી તેમના પિ ક્રમાાંક ૪૬૭૭ /૦૨-૧૧-૨૦૧૩ નો મોકલેલ ઉપરોકત 
પદરસ્ટથવતના કારણે તેમની અરજી બ કેટેગરી માાં ટવીકારેલ પરાંત ુવનયમમાાં ન હોઈ તેમની 
અરજી રદ કરેલ છે.

વનકાલ


