
 
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 માટે 
આપેલ સમય 

મયાકદા

અંવતમ વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૧ ૦૮.૦૮.૨૦

૧૪
સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 
મર્ાખાડ,ચૌિરી 
રમણભાઈ બી,  તા. 
માણસા,  જી. ગાિંીનગર.

૯૮૨૫૩૬૩૫૫૫ ○ વિલેજ સ્રીલાઈટ ૩૦-૩૫ િર્ક જૂની હોિાથી િીજ 
િાયર તટૂિા બાબત  ○ ત્રણ જગ્યાએ વિજ િાયર 
ઝાડ િચ્ચેથી પસાર થાય છે. છતા ંઝાડ ર્ાપિામા ં
આિેલ નથી. જેથી ગભંીર અર્સ્માત થાય તેમ છે.    
 ○ િીજ િાયર બદલી રે્બલ િીજ િાયર નાખિાની 
િારંિાર રજૂઆત ર્રિા છતા ંર્ામ થયેલ નથી.

વિજાપ ર/માણસા	 શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

તા-૨૬.૦૮.૨૦૧૪ના રોજ આપના ગામમા ંહળિા દબાણના િીજ-રેર્ાન  ંતથા રી ર્ટીંગન ં
ર્ામ હાથ િરી પણૂક ર્રેલ છે.આપના ગામમા ંઆિેલ જૂના-વિજરેર્ા જયા ંજરૂર હશે તયાં
બદલિા સાર ં  ના.ઇ.શ્રી માણસાને મોજણી હાથ િરી રં્પનીની system improvement
યોજના હઠેળ દરખાસ્ત બનાિી જરૂરી તાવંત્રર્ મજૂંરી લઈ દદન-30 મા ંર્ામ પણૂક ર્રિા
સચૂના પાઠિેલ છે. વિશેર્મા ંઆપે સમારર્ામના ર્ામ બાબતે આપના ૨૫.૦૮.૨૦૧૪ના
પત્ર દ્વારા સતંોર્ વ્યક્ત ર્રેલ છે.તે બાબતની િીજ રં્પની દ્વારા નોંિ લીિેલ છે.

3૦ દદિસ ય જીિીસીએલ/વિજે
પી/ડીઓ/લોર્ 

દરબાર ૬૪૬૧ તા-
૦૪.૦૯.૨૦૧૪.

૨ ૨૧.૦૮.૨૦
૧૪

સરપચં શ્રી ક િાદરા 
ગ્રામ પચંાયત , તા. 
માણસા, જી. ગાિંીનગર

( ૦૨૭૬૩) 
૨૮૫૨૩૪

૧.મોજે ક િાદરા  તા. માણસા ના  પેટા - પરા 
ર્રણપ રા  ખાતે  નિીન  ડી.પી. મ ર્િા  બાબત.      
            

૨. મોજે ક િાદરા  તા. માણસા મા ં ઘર િપરાશ ના 
િીજ ર્નેક્શન આપિા બાબત  ૧ થી ૮ ઈશમો .     
   

૩. મોજે ક િાદરા  તા. માણસા ગામે  ઝાલા  
ચત  રવસિંહ  ભાઈજીવસિંહ ના ઘર   સ િી  િીજળીર્રણ  
 ર્રિા બાબત .

વિજાપ ર/લોદરાં શ્રી જે. રે્. શાહ ,               
     નાયબ ઈજનેર શ્રી ,      
        ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

ર્રણપ રા તથા હ ક્કો વિસ્તારમા ંરં્પની ની system improvement સ્ર્ીમમા ંનિીન
રાન્સફોમકર મરૂ્િાની દરખાસ્ત બનાિી જરૂરી તાવંત્રર્ મજૂંરી લઈ દદન-30 મા ંર્ામ પણૂક
ર્રિા ના.ઇ.શ્રી. લોદરાને સચૂના પાઠિેલ છે.
 
મ -ક િાદરા ગામના ૮ ઇશમો પૈર્ી ૭ ઇશમોના િીજ-જોડાણ તા-ં૨૯.૦૮.૨૦૧૪ના રોજ
આિી આપની ફરીયાદ નો વનર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે. શ્રી મનાજી રૂપસગંજીને િીજ-જોડાણ
સાર ં  જરૂરી દસ્તાિેજ સાથે અરજી ર્યેથી િીજ-જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામાં
આિશે.
 
ક િાદરા ગામે ઝાલા ચત  રવસિંહ ભાઈજીવસિંહ ના ઘર સ િી િીજળી ર્રિા સાર ં  થાભલા ઊભા
ર્રતી િેળા િાિંો આિેલ હોઇ સદર હ ં ર્ાયકિાહી થયેલ નથી. આપના દ્વારા બતાિેલ ૩-
ઈશમો પૈર્ી ૨-ઈશમો ને ખેતીિાડી રાન્સફોમકર પરથી  િીજ-જોડાણ  આપેલ છે. શ્રી 

30 દદિસ 

વનર્ાલ

વનર્ાલ

ય જીિીસીએલ/વિજે
પી/ડીઓ/લોર્ 

દરબાર ૬૪૬૬તા-
૦૪.૦૯.૨૦૧૪.

૩ ૨૫.૦૮.૨૦
૧૪

ચૌિરી  મણીભાઇ  
મોિતાભાઈ ,  બાપ પ રા, 
 તા. માણસા, જી. 
ગાિંીનગર

__ 1) સિે નબંર ૭૮૨  ની જમીનમા ં આિેલ વસિંગલ  
ફેઈજ લાઇટનો        થાભંલો  ર્ાઢિા બાબત .      
                                                      
                                                      
                                                      
                    
                     
2)મર્ાન ની બાજ મા ંઆિેલ ડી.પી. હટાિિા  બાબત .

વિજાપ ર/માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપના ખેતરમા ંઆિેલ 11 રે્.િી લાઇન પર સ્િીચ જો સ્થળ તપાસ ર્રતા ંર્ોઈ પણ
પ્રર્ારના નિીન થાભંલા ઊભા ર્યાક વસિાય તાવંત્રર્ રીતે બદલી શર્ાય તેમ હશે, તો ર્ોઈ
પણ પ્રર્ારનો ચાર્જ ભરપાઈ ર્રાવ્યા વસિાય આ ર્ામ દદન-10મા ંર્રી આપિામાં
આિશે.પરંત   આ સ્િીચ બદલિા માટે તાવંત્રર્ રીતે નિીન િીજ-રેર્ા તથા થાભંાલા ઊભા
ર્રિાની જર રીયાત હશે તો આપ શ્રી એ રં્પનીના વનયમોન સાર થત   ંઅદાજપત્ર ભરપાઈ
ર્રિાન  ંરહશેે.

આપના મર્ાન થી બનેં રાન્સફોમકર આશરે ૧૨ ફૂટ જેટલા સલામત અંતરે હોિાથી
ખસેડિાની જર રીયાત નથી આપના ઘર પાસેથી પસાર થતી હળિા દબાણના  િીજ-રેર્ા
એલ.ટી એક્સટેશન લગાિી દૂર ર્રી શર્ાય તેમ હશે, તો વિના મલૂ્યે રં્પની દ્વારા ર્ામ ર્રી
દદન-૧૦મા ંર્રી આપિામા ંઆિશે જો એમ ર્રવ  ંતાવંત્રર્ રીતે શક્ય નહી હોય તો અરજી 

વનર્ાલ ય જીિીસીએલ/વિજે
પી/ડીઓ/લોર્ 

દરબાર ૬૪૬૫ તા-
૦૪.૦૯.૨૦૧૪.

૪ ૨૧.૦૮.૨૦
૧૪

પટેલ  વિષ્ણ ભાઈ  
મગંળદાસ , મ .ં 
િોળાક િા ,તા. માણસા , 
જી. ગાિંીનગર .

૯૮૨૪૯૧૬૧૭૦ િોળાક િા  ગામે  આિેલ અમારા ખેતરમા ંહાઇ 
િોલ્ટેજના  તાર લઝૂ  થયેલ   છે. તે  ટાઇટ  ર્રિા .

વિજાપ ર/માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપની ફદરયાદના સદંભકમા ંસિે ન ં૨૩૪ માથંી પસાર થતા ંિીજ-રેર્ાન  ંતાણણયો મારી તા-
૦૫.૦૬.૨૦૧૪ ના રોજ સમારર્ામ ર્રેલ છે. તથા સિે ન-ં૪૧૪ માથંી પસાર થતા ંિીજ-
રેર્ાન  ંસમારર્ામ તા- ૨૮.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રેલ છે. તેની નોિ લેિી.

વનર્ાલ ય જીિીસીએલ/વિજે
પી/ડીઓ/લોર્ 

દરબાર ૬૪૬૪ તા-
૦૪.૦૯.૨૦૧૪.

૫ ૨૨.૦૮.૨૦
૧૪

ઠાર્ોર ગાડંાજી  સારં્ાજી  
અને અન્ય ૧૪ ઈશમો , 
મ .ંપો. િોળાક િા,ઠે. 
મોતીપ રા - ખેતરપરા , 
તા. માણસા, જી. 

__ ૧૫ ઈશમો િોળાક િા  ગામના મોતીપ રા ( ખેતરપરા) 
વિસ્તારમા ં૫૦ િર્કથી િસિાટ  ર્રે છે. પરંત   તેઓને 
 િીજળીના  ર્નેક્શન મળેલ નથી  .

વિજાપ ર/માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

જે ઈશમોને િર માટે િીજળી ન  ંજોડાણ મેળિવ  ંહોય તેઓએ પે.વિ.ર્ચેરી માણસા મકુામે
જરૂરી દસ્તાવેજી પરુાવા સાથે અરજી કરે્યથી તથા એસ્ટીમેંટની રકમ ભરપાઈ કરે્યથી
ખેતીવાડી ટ્રાન્સફોમમર પરથી વીજ-જોડાણ આપવાની કાર્યમવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે.

વનર્ાલ ય જીિીસીએલ/વિજે
પી/ડીઓ/લોર્ 

દરબાર ૬૪૬૩ તા-
૦૪.૦૯.૨૦૧૪.

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાનુાં નામ : મહસેાણા

 તા-૦૧.૦૯.૨૦૧૪.ના રોજ તાલકુા માણસા  મકુામે ર્યોજારે્યલ 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 માટે 
આપેલ સમય 

મયાકદા

અંવતમ વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮
૬ ૨૮.૦૮.૨૦

૧૪
ઠાર્ોર તખાજી િેલાજી    
  ગામ-હરનાહોડા તા-
માણસા

૯૫૭૪૨૫૦૭૬૩ તા-૨૮.૦૬.૨૦૧૪ ના દદિસ ના રોજ ડ્રોમા ંનામ ન 
આપિા બાબત

વિજાપ ર/ગોજાદરયા શ્રી જે.રે્. પટેલ                 
     નાયબ ઈજનેર શ્રી ,      
        ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

આપશ્રીએ રૂ. ૨૦૦/- પાિતી ન-ં૦૦૭૫૮૮ તા-૧૯.૧૧.૨૦૧૨ ના રોજ ભરપાઈ ર્રી 
ખેતીિાડી નિીન િીજ-જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ છે. તા-૨૮.૦૬.૨૦૧૪ ના રોજ ‘ડ’ રે્ટેગરી 
ર્ક્ષા હઠેળ તા-૧૭.૦૯.૨૦૧૨ થી ૧૬.૧૦.૨૦૧૨ સ િી નોિાયેલ ખેતીિાડી અરજીઓનો ડ્રો 
ર્રી અગ્રતાક્રમ નક્કી ર્રી તેઓને  િીજ-જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરેલ છે. સદર 
હ ં ર્ામગીરી પણૂક થયે િડી ર્ચેરી ના આદેશ મ જબ અગ્રતાક્રમાન સાર ર્ામ હાથ િરિામા ં

વનર્ાલ ય જીિીસીએલ/વિજે
પી/ડીઓ/લોર્ 

દરબાર ૬૪૬૨ તા-
૦૪.૦૯.૨૦૧૪.

૭ ૧૧.૦૮.૨૦
૧૪

ચૌિરી વિષ્ણ ભાઈ 
મોતીભાઈ ગામ- ફતેપ રા 
તા-માણસા

__ રાન્સફોમકર ચાર્જ તેમજ અન્ય ચાર્જ પરત મેળિિા 
બાબત

વિજાપ ર /માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપશ્રી એ તા- ૧.૯.૨૦૧૪ ના રોજ ઉ.ગ .િી.રં્.લી. ના લોર્દરબાર મા ંરાન્સફોમકર ચાર્જ
તથા અન્ય ચાર્જ પરત ર્રિા મૌખીર્ રજૂઆત ર્રેલ. સદર સદંભે આપશ્રીને જણાિિાન  રે્
સદર રાન્સફોમકર ચાર્જ તથા અન્ય ચાર્જ રં્પનીના જે તે સમય ના પ્રિતકમાન વનયમ મ જબ
િસલૂ ર્રેલ છે. આથી તમારી અરજી મ જબ રાન્સફોમકર ચાર્જ તેમજ અન્ય ચાર્જ પરત
ર્રિાને પાત્ર નથી

વનર્ાલ ઉ.ગ .િી.રં્.લી/માણ
સા/ટેર્.૩૪૭૫ તા-
૦૩.૦૯.૨૦૧૪

૮ ૧૧.૦૮.૨૦
૧૪

ચૌિરી શભં ભાઈ 
મોતીભાઈ  ગામ- 
ફતેપ રા તા-માણસા

__ રાન્સફોમકર ચાર્જ તેમજ અન્ય ચાર્જ પરત મેળિિા 
બાબત

વિજાપ ર /માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપશ્રી એ તા- ૧.૯.૨૦૧૪ ના રોજ ઉ.ગ .િી.રં્.લી. ના લોર્દરબાર મા ંરાન્સફોમકર ચાર્જ
તથા અન્ય ચાર્જ પરત ર્રિા આપની તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૪ ની અરજીના અન સિંાને મૌખીર્
રજૂઆત ર્રેલ.આપે આ રે્શ આપ દ્વારા વિર્ કત લોર્પાલની ર્ચેરી અમદાિાદ મા ંઆ
અગાઉ રજૂ ર્રેલ હતો. જેના અન સિંાને વિર્ કત લોર્પાલની ર્ચેરીમાથંી સદર બાબતે
ચ ર્ાદો આિી ગયેલ છે. જેના અન સિંાને ચ ર્ાદા મ જબ  રાન્સફોમકર ચાર્જ તથા અન્ય ચાર્જ
રં્પનીના જે તે સમય ના પ્રિતકમાન વનયમ મ જબ િસલૂ ર્રેલ છે. આથી તમારી અરજી
મ જબ રાન્સફોમકર ચાર્જ તેમજ અન્ય ચાર્જ વિર્ કત લોર્પાલના પત્ર નબંર ઓમ્બ ડસમેન /રે્સ
ન ં-૧૦૫/૨૦૧૨/૪૨૩તા . ૧૫.૧૦.૨૦૧૨ મ જબ ફરતા ર્રિાને પાત્ર નથી

વનર્ાલ ઉ.ગ .િી.રં્.લી/માણ
સા/ટેર્.૩૪૭૪ તા-
૦૩.૦૯.૨૦૧૪

૯ ૧.૦૯.૨૦૧
૪

પટેલ  મ ક ંદભાઈ 
સોમાભાઇ ગામ-
રારણીયપરા  તા માણસા

__ ઓછા િૉલ્ટેજ મળિા બાબત વિજાપ ર /માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપશ્રી એ તા- ૧.૯.૨૦૧૪ ના રોજ ઉ.ગ .િી.રં્.લી. ના લોર્દરબાર મા ંિલ્લભનગર તથા
રાણીયાપરા વિસ્તાર મા ંલો િૉલ્ટેજ મળે છે.તેિી મૌખીર્ રજૂઆત ર્રેલ હતી જેના
અન સિંાને અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા સદર વિસ્તારમા ંઆિેલ રાન્સફોમકર ના િૉલ્ટેજ તથા
એમ્મ્પયર માપીને જરૂરી ર્ાયકિાહી ર્રીને પરૂતા િૉલ્ટેજ મળે તે રીતે રજૂઆતનો વનર્ાલ ટૂંર્ 

વનર્ાલ ઉ.ગ .િી.રં્.લી/માણ
સા/ટેર્.૩૪૫૭ તા-
૦૩.૦૯.૨૦૧૪

૧૦ ૧.૦૯.૨૦૧
૪

ચૌિરી વિનોદભાઈ 
જેસગંભાઈ  ગામ- 
ફતેપ રા તા-માણસા

__ નિીન ફામકહાઉસ (તબેલા ) મા ંિીજ-જોડાણ 
મેળિિા બાબત

વિજાપ ર /માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપશ્રી એ ચૌિરી વિનોદભાઇ જેસગંભાઈ ના નામે  તબેલાના િીજર્નેર્શન માટે અંદાજ
પત્ર તા. ૦૯.૦૪.૧૨  ભરેલ છે. પરંત   જયારે ફામક હાઉસ (તબેલા)નિીન િીજર્નેર્શન માટે
જરૂરી િીજ થાભલા ઊભા ર્રિા માટે ગેંગ આિતા િોંિો આિેલ છે. જેના લીિે ર્ામ
સ્થગીત ર્રલ છે અને (તબેલા) નિીન િીજ ર્નેર્શન માટે િોંિો દૂર ર્રિા ની જિાબદારી
જેતે અરજદાર ના સીરે છે.
(તબેલા )નિીન િીજ ર્નેક્શન જરૂરી િીજ થાભંલા ઊભા ર્રિા માટે જિાબદારી અરજદાર
ની હોય છે.જે અરજદારને અરજી ર્રતી િખતે ૧૦૦રૂ. સ્ટેમ્પ પર લેખીત લીિેલ છે, જેથી
પત્ર મળે દદન-૩ મા ંિોંિો દૂર ર્રી અતે્રની ર્ચેરી ને જાણ ર્રશો જેથી આપના ફામકહાઉસ
નિીન િીજ ર્નેક્શન માટે ર્ાયકિાહી હાથ ઉપર લઈ શર્ાય અને આપની પછી ના ભરેલ
અંદાજપત્રની ર્ાયકિાહી હાથ ઉપર લીિેલ છે.

વનર્ાલ ઉ.ગ .િી.રં્.લી/માણ
સા/ટેર્.૩૪૫૪ તા-
૦૩.૦૯.૨૦૧૪

૧૧ ૧.૦૯.૨૦૧
૫

ચૌિરી મનાભાઈ 
બાપ ભાઈ  ગામ- 
ફતેપ રા તા-માણસા

__ નિીન ફામકહાઉસ (તબેલા ) મા ંિીજ-જોડાણ 
મેળિિા બાબત

વિજાપ ર /માણસા શ્રી એમ. એસ. ગાિંી           
    નાયબ ઈજનેર શ્રી ,       
       ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

આપશ્રી એ ચૌિરી મનાભાઇ બાપ ભાઈ ના નામે  તબેલાના િીજર્નેર્શન માટે અંદાજ પત્ર
૧૮.૦૨.૧૨ ભરેલ છે. પરંત   જયારે ફામક હાઉસ (તબેલા)નિીન િીજર્નેર્શન માટે જરૂરી
િીજ થાભંલા ઊભા ર્રિા માટે ગેંગ આિતા િોંિો આિેલ છે. જેના લીિે ર્ામ સ્થગીત
ર્રેલ છે અને (તબેલા) નિીન િીજ ર્નેર્શન માટે િોંિો દૂર ર્રિા ની જિાબદારી જેતે
અરજદાર ના સીરે છે.                 (તબેલા )નિીન િીજ ર્નેક્શન જરૂરી િીજ થાભંલા
ઊભા ર્રિા માટે જિાબદારી અરજદાર ની હોય છે.જે અરજદારને અરજી ર્રતી િખતે
૧૦૦રૂ. સ્ટેમ્પ પર લેખીત લીિેલ છે, જેથી પત્ર મળે દદન-૩ મા ંિોંિો દૂર ર્રી અતે્રની
ર્ચેરી ને જાણ ર્રશો જેથી આપના ફામકહાઉસ નિીન િીજ ર્નેક્શન માટે ર્ાયકિાહી હાથ
ઉપર લઈ શર્ાય અને આપની પછી ના ભરેલ અંદાજપત્રની ર્ાયકિાહી હાથ ઉપર લીિેલ છે.

વનર્ાલ ઉ.ગ .િી.રં્.લી/માણ
સા/ટેર્.૩૪૫૨ તા-
૦૩.૦૯.૨૦૧૪


