
 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 રિમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ 0૭.૦૮.૨૦૧૪

શ્રી પટેલ વિક્રમભાઈ 
આત્મારામ  ગામ: 
સરઢિ તા:જી: 

ગાાંધીનગર

૯૮૨૪૦૮૮૧૫૮

સરઢિ ફીડર સાત દિિસ માાં પાાંચ દિિસ રાતે્ર 
બાંધ થિા બાબત તેમજ રાતે્ર કમમચારી હજાર 
રહિેા બાબત પ્રશ્ન:-(૧) રેપઈદરિંગ ની ગેંગ 
ગાાંધીનગર ને બિલે નરદિપરુ રાખિી જે થી 
રેપઈદરિંગ માટે તરુાંતજ માણસો જઇ શકે.પ્રશ્ન:-
(૨) રાવત્ર િરમ્યાન ગામ માાં માણસો હજાર 
રહતેા નથી. જો અકસ્માત થાય તો તેની 
જિાબિારી કોણ સ્િીકારશે.પ્રશ્ન:-(૩) ચોમાસા ની 
વસઝન શરૂ થતાાંજ જૂન માસ માાં ૧૧કે િી લાઇન 
ની લાઇન સમારકામ ની કામગીરી ની વ્યિસ્થા 
કરિી

 વિભાગીય 
કચેરી 

ગાાંધીનગર/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી,ગાાંધીનગર

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. 
િી. સી. એલ. પેટા 

વિભાગીય 
કચેરી,ગાાંધીનગર  
મોબાઈલ નાંબર-
૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

સરઢિ ગામે  ૬૬ કે િી નારદિપરુ સબ સ્ટેશન માાં થી નીકળતા  
૧૧ કે િી િરિાઈની જેજીિાય ફીડર દ્વારા િીજ પરુિઠો પરૂો 

પાડિામાાં આિે છે. માહ ેઓગસ્ટ ૨૦૧૪ િરમ્યાન  તા: ૫.૦૮.૨૦૧૪ 
ના રોજ  ૧ કલાક ૪૫ વમવનટ િીજ પરુિઠો કોઈ ઇસમ દ્વારા ક્લચ 
િાયર નાખિાના કારણે  મળેલ નહીં. તા: ૦૭.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ 
૦.૪૫ વમવનટ  િીજ પરુિઠો ૧૧ કે િી કેબલ નો કેબલ બોક્સ બળી 

જિા ના કારણે મળેલ નહીં॰  સરઢિ ગામ ગાાંધીનગર પેટા 
વિભાગીય કચેરીના  કાયમકે્ષત્ર  હઠેળ આિેલ છે જેથી નારદિપરુ સબ 
સ્ટેશન  માાં થી એક ફીડર ગાાંધીનગર પેટા વિભાગીય કચેરીના નુાં 
વનકળતુાં હોિા થી ત્યાાં ગેંગ મકૂિી મશુ્કકલ છે. પરાંત ુલાઇન ફોલ્ટ 
હોય  કે િધારે કામ હોય તયારે હલે્પરને મિિ માટે, ગાાંધીનગર  
પેટા વિભાગીય કચેરી ની મિિ થી કામ પણૂમ કરિાનુાં આયોજન 

કરિા માાં આિતુાં હોય સી છે.  હડે ક્િાટમર માાં હજાર રહિેા હલે્પર ને 
 સચૂના આપિામાાં આપેલ છે અને  રાવત્ર િરમ્યામ ઇમર્જન્સસ ફોલ્ટ 
વનિારણ માટે માણસો રાખિા માાં આિે છે. જેનો ફોન નાંબર ૦૭૯-
૨૩૨૧૨૬૧૬  છે.  ૬૬ કે િી નારદિપરુ સબ ્સ્ટેશન ના શટ ડાઉન 

એવપ્રલ માસમાાં  રાખિા માાં આિેલ તે િખતે સિર ફીડરનુાં 
સમારકામ કરિામાાં આિેલ છે.

૬૬ કે િી ઉનાિા સબ સ્ટેશન 
માાં થી નિીન ૧૧ કેિી 

મહાકાળી જે જી િાય ફીડર 
માંજૂર થયેલ છે જે ની 

કામગીરી આશરે ૧ મદહના માાં 
પણૂમ કરિામાાં આિશે. િધમુાાં 
જણાિિાનુાં કે નારદિપરુ સબ 
સ્ટેશન માાં થી નીકળતા ૧૧ 
કેિી િરિાઈની જે જી િાય 

ફીડર નુાં સમારકામ ૧૫  દિિસ 
માાં કરિામાાં આિશે.

	૨
૧૧.૦૮.૨૦૧

૪

શ્રી કનભુાઈ 
સાાંકાભાઇ પટેલ 
(શ્રી બી એસ 
પટેલ) ગામ: 

ઉિારસિ તા જી: 
ગાાંધીનગર

-

 ઉિારસિ ગામે ઉવમયાનગર સોસાયટી માાં 
જ્યોતીગ્રામ યોજના ની ડી પી માાં થી ઘર નુાં 
િીજ જોડાણ શ્રી બી એસ પટેલનુાં તાત્કાલલક 
માંજૂર કરિા બાબતે

 વિભાગીય 
કચેરી 

ગાાંધીનગર/ 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી,અડાલજ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ 
જી. િી. સી. એલ. પેટા 

વિભાગીય 
કચેરી,અડાલજ  
મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૦૪૨		

ખેતરમાાં ફામમ હાઉસ બનાિીને રહતા અરજિારોને વસિંગલ ફેજ 
િીજ જોડાણ કાંપની ના પ્રિતમમાન વનયમાનસુાર ખેતીવિષયક 
ફીડર પર ખાસપ્રકાર નુાં ટ્રાસસફોરમર મકૂી ૨૪ કલાક િીજ 

પરુિઠો પરૂો પાડિામાાં આિશે.

 વનકાલ

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ :ગાિંીનગર

 તા ૨૦.૦૮.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા ગાિંીનગર  મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની 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 રિમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૩
૦૮.૦૮.૨૦૧

૪

પ્રજાપવત 
વિનોિભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ 

ગામ:શેરથા તા જી 
: ગાાંધીનગર

-
નિીન મકાન માાં મીટર કનેક્શન પાસ થત ુાં 
નથી

 વિભાગીય 
કચેરી 

ગાાંધીનગર/ 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી,અડાલજ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ 
જી. િી. સી. એલ. પેટા 

વિભાગીય 
કચેરી,અડાલજ  
મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૦૪૨		

ખેતરમાાં ફામમ હાઉસ બનાિીને રહતા અરજિારોને વસિંગલ ફેજ 
િીજ જોડાણ કાંપની ના પ્રિતમમાન વનયમાનસુાર ખેતીવિષયક 
ફીડર પર ખાસપ્રકાર નુાં ટ્રાસસફોરમર મકૂી ૨૪ કલાક િીજ 

પરુિઠો પરૂો પાડિામાાં આિશે.

 વનકાલ

૪
૧૧.૦૮.૨૦૧

૪

શ્રી મહશેભાઇ 
વશિાભાઈ પટેલ 

ગામ:શેરથા તા જી: 
ગાાંધીનગર

૯૯૭૮૯૧૦૭૦૨ કાયમી કનેક્શન લેિા બાબત

 વિભાગીય 
કચેરી 

ગાાંધીનગર/ 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી,અડાલજ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ 
જી. િી. સી. એલ. પેટા 

વિભાગીય 
કચેરી,અડાલજ  
મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૦૪૨		

હાંગામી થ્રી  ફેઝ વિજજોડાણ આપિામાાં આિેલ જેની બે િષમ 
ની સમય મયામિા પણૂમ થતાાં વિજજોડાણ બાંધ કરેલ છે. 

તા.૯.૦૮.૧૪. ની હાંગામી વિજજોડાણ (૬ માસ ) મેળિિા માટે 
ની નિીન અરજીના અનસુાંધાને તા.૧૨.૮.૧૪. ના રોજ રૂવપયા 
૨૫૦૦૦ નુાં અંિાજ પત્ર પાઠિેલ છે જે નાણાાં ભરપાઈ થયે થી 

કાંપની ના વનયમોનસુાર આગળ ની કાયમિહી કરિામાાં 
આિશે.િધ ુમાાં  જણાિિાનુાં કે કાયમી વિજજોડાણ મેળિિા  
માટે 'ખેતીિાડી જમીન ની લબનખેતી માાં રૂપાાંતર ની જરૂરી 
માંજૂરી તેમજ િસ્તાિેજો  સાથે અરજી કરેથી  આગળ ની 

કાયમિહી કરિામાાં આિશે.અરજિાર ના જણાિયા મજુબ સિર 
વિસ્તારમાાં ટીપી સ્કીમ આિતી હોિાથી એનએ ની માંજુરી 

આપતા નથી.

 વનકાલ

૫
૧૧.૦૮.૨૦૧

૪
પ્રમખુ શ્રી રાધે 
૧૧૧, કડૂાસણ

-

(૧)ઓિર હડે લાઇન નુાં અંડર ગ્રાઉંડ માાં 
રૂપાાંતર કરિા બાબત. (૨)ચોમાસા ની 
ઋતમુાાં દિિસ  રાત િરમ્યાન અમકુ દિિસ  
વિજપરૂિઠો ન મળિા બાબત

 વિભાગીય 
કચેરી 

ગાાંધીનગર/ 
પેટા વિભાગીય 

કચેરી, 
ગાાંધીનગર

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ 
જી. િી. સી. એલ. પેટા 

વિભાગીય 
કચેરી,ગાાંધીનગર  
મોબાઈલ નાંબર-
૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

(૧) રાધે-૧૧૧ સોસાયટીની ૧૧ કેિી કડૂાસન ફીડર દ્વારા િીજ 
પરુિઠો પાડિામાાં આિે છે.ઓિર હડે ફીડર ને અંડર ગ્રાઉંડ માાં 
રૂપાાંતર કરિા બાબતે વિચારણા વિચારણા કરિામાાં આિશે.  
(૨)  કડૂાસણ સબસ્સ્ટેશન ના આજુબાજુના વિસ્તારમાાં  દિિસ 
અને રાત િયમમાન િીજ પરુિઠો બાંધ રહિેા અસિેય જુલાઈ- 
ઓગસ્ત ૨૦૧૪ નુાં રેકોડમ તપાસ્તા તારીખ ૩૦.૦૭.૨૦૧૪ ના 
રોજ િધારે િરસાિ ના કારણે  તળાિ ના દકનારે સીમેંટ નો 
થાભલો પડી જિાના કારણે િીજ  પરુિઠો બાંધ રહિેા પામેલ 
તે વસિાય િીજ પરુિઠો બાંધ રહલે હોય તેવુાં માલમુ પડેલ 
નથી. સિર ફીડર ઓિર હડે ફીડર થી અંડર ગ્રાઉંડ માાં રૂપાાંતર 
કરિા માટે વિચારણા કરિામાાં આિશે.

 વનકાલ


