
 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.

 કંપનીએ સ્થળ પર આપેલ જવાબ
 નનકાલ માટે 

આપેલ 
સમય મયાાદા

અંનિમ નનકાલની 
નવગિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૧ ૧૮.૦૮.૧૪ પટેલ રમેશભાઈ 

નવરચદંભાઈ ,બહુચરનગર 
સોસાયટી,વાટંામા      
ગોજારરયા,િા. ગોજારરયા, 
જી.મેહસાણા

૯૭૨૭૮૨૯૯૨૫ ૧)ખેિીવાડી  નવીન વીજ કનેક્શન માટે િા-૨૪.૪.૧૩	 ના 
રોજ અરજી કરેલ છે.જ્યારે ૩૧.૩.૨૦૧૩ સધુી નોંધાયેલ 
અરજીઓ  ના કનેક્શન પાસ કરેલ છે. િો અમારો વારો 
ક્યારે આવશે?  
૨) નવજ કનેક્શન  નો અંદાજપત્ર  વધ ુ આપવા બાબિ  
  
૩)ખેડિૂો ને અનકુળૂ સમયે વીજ પાવર આપવા  બાબિ

નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ   
નાયબ ઈજનેર શ્રી 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

૧૭.૦૯.૨૦૧૨થી ૧૬.૧૦.૨૦૧૨ સધુી મા ંનોધાયેલ ‘ડ’ કેટેગરીમા ંઆવિા ખેિી નવષયક 
વીજ-જોડાણ માટેની નવીન અરજીઓ ની કાયાવાહી હાથ ધરેલ છે. ત્યાર પછીની અરજીઓ 
ની કાયાવાહી સરકાર શ્રી ના આદેશ મજુબ અગ્રિાક્રમાનસુાર હાથ ધરવામા ંઆવશે. આપની 
અરજી િા-૧૬.૧૦.૨૦૧૨ પછી એટલે કે િા-૨૪.૦૪.૨૦૧૩ ના રોજ કરેલ હોવાથી 
સરકારશ્રીનો આદેશ થયેથી આગળની કાયાવાહી હાથ ધરવામા ંઆવશે.    અરજદારોને 
‘’ગજુરાિ વીજ નનયમન પચં‘’ દ્વારા સમયાતં્તરે નક્કી કરવામા ંઆવિા નનયિ ભાગે મજુબ 
અંદાજપત્ર પાઠવવામા ંઆવે છે. જેથી વધ ુઅંદાજપત્ર આપવાનો પ્રશ્ન નથી.    ગજુરાિ 
રાજયમા ંખેિીવાડી િથા અન્ય ગ્રાહકોની વીજ માગં િથા નવજ ઉત્પાદનને ધ્યાનમા ંરાખી 
સરકાર શ્રીની પોલલસી પ્રમાણે ખેિીવાડી ગ્રાહકોને ૮ કલાક સિિ નવજ પરુવઠો મળી રહ ે
િેવુ ંઆયોજન હાથ ધરવમા ંઆવે છે. િથા ખેિીવાડી સમય પત્રક દર અઠવાડીયે ફેરફાર 
કરવામા ંઆવે છે. જેથી દરેક ખેડિૂ ને વારા ફરિી રદવસ/રાત્રીનો સમય મળી રહ.ે

નનકાલ

નનકાલ

નનકાલ

યજુીવીસીએલ\વીજેપી
ડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૦ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૨ ૧૬.૦૮.૨૦
૧૪

સરપચં શ્રી ગોજારરયા ગ્રામ 
પચંાયિ ગોજારરયા, િા. 
ગોજારરયા,જી.મેહસાણા

૯૪૨૭૪૮૩૦૮૭ ૧) વોટર વકાસ ની T/C ઉપરથી ઘર  ના લાઈટીગ 
કનેક્શનો આપેલ હોવાથી ૧Q ફેઈઝ ડીમ (ઓછો) 
આવવાથી વોટર વકાસ ની મોટર વારવાર બળી જાય છે 
આ અગાઉ ૨૬.૦૫.૨૦૧૪. થી નાયબ ઇજનેર શ્રી ને 
રજૂઆિ કરેલ છે.                                         
                                     ૨ )  ગરબી ચોક 
િથા પીપલ્સ બકઁ િરફથી આવિી વીજ લાઇનમા ં
વૉલ્ટેજ ઓછા આવવા બાબિ.િેમજ વાયર વારવાર 
તટૂવા બાબિ .

 
નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ       
 નાયબ ઈજનેર શ્રી , 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

વોટર વકાસના ૧૦૦ KVA ના ટ્રાન્સફોમાર પર સરપચંશ્રી વોટર વકાસ નુ ં૧૦૦હો.પા નુ ંવીજ-
જોડાણ િથા ૫૦ જેટલા લાઇટીંગ કનેક્શનો જોડેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોમાર પર િા-
૨૬.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ મળેલ વૉલ્ટેજ ૨૪૨V ,૨૪૨V,૨૪૧V િથા એમ્પીયર લોડ
૧૩૧A,૧૩૧A િથા ૧૨૬A માલમૂ પડેલ છે. જેથી વૉલ્ટેજ િથા એમ્મ્પયર જોિા ંટ્રાન્સફોમાર
પર ઓવર લોડીંગ નથી કે લો વૉલ્ટેજ નો પણ પ્રશ્ન નથી. જેથી મોટર બાળી જવાનુ ંકારણ
લો વૉલ્ટેજ કે ઓવર લોડીંગ િો નથી સદર ટ્રાન્સફોમાર પર જોડેલ 1Q કનેક્શનો અન્ય
ટ્રાન્સફોમાર પર જોડવા માટે એચ.ટી.લાઇન સાથે ક્રોસીંગ થાય િેમ છે. જેથી
એલ.ટી.એબીસી કેબલ દ્વારા િાતં્રીક રીિે  શક્ય હશે િો સવે કરી રદન-૧૦ મા ંઆ કામ કરી
આપવામા ંઆવશે. અન્યથા હાલ ની મ્સ્થિી જાળવી રાખવામા ંઆવશે.
 
ગરબી ચોક િથા પીપલ્સ બકઁ િરફથી આવિી વીજ લાઇનમા ંઓછા વૉલ્ટેજ નો પ્રશ્ન
હોવાથી નવીન ટ્રાન્સફોમાર નુ ંઇરેક્શનનુ ંકામ પણૂા કરેલ છે.જે ચાર્જ થિા ંવૉલ્ટેજ નો પ્રશ્ન
હલ થઈ જશે. નાના મહાદેવ (અંબકેશ્વર) ના મરંદર પાછળ નવીન ડી.પી. મકૂવાનુ ંિાતં્રીક
રીિે શક્ય નથી િેમ છિા ંસરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયિ ગોઝારીયા ને સાથે રાખી રદન-૭ માં
ફરીથી સવે કરી યોગ્ય નનણાય લેવા નાયબ ઇજનેર શ્રી પે.નવ.કચેરી ગોઝારીયા ને સચૂના 

નનકાલ

નનકાલ

યજુીવીસીએલ\વીજેપી
ડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૦૬  તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

 તા. ૦૪.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા ગોજારરયા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માહીતી

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : મહસેાણા



 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.

 કંપનીએ સ્થળ પર આપેલ જવાબ
 નનકાલ માટે 

આપેલ 
સમય મયાાદા

અંનિમ નનકાલની 
નવગિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭
૩ ૨૦.૦૮.૨૦

૧૪
ચૌધરી કેશવલાલ 
રામજીભાઇ , 3 વાઘેશ્વરી 
સોસાયટી ,મુ.ં ખાટંા  આંબા , 
પો.બોરૂ , િા. માણસા

૯૯૨૪૩૨૨૭૫૪ ઘર  વપરાશનુ ં જૂનુ ં વીજ જોડાણ PDC  પનુ : ચાલ ુ
કરવા  બાબિ.

નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ       
 નાયબ ઈજનેર શ્રી , 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

આપનુ ંઘર વપરાશનુ ંવીજ-જોડાણ કાયમી ધોરણે બધં થઈ ગયેલ હોવાથી
ય.ુજી.વી.સી.એલ ના નનયમાનસુાર જરૂરી દસ્િાવેજી પરુાવા સાથે અરજી કયેથી અંદાજપત્રક
આપવામા ંઆવશે, જે ભરપાઈ કયેથી જ વીજ-જોડાણ આપવામા ંઆવશે.

નનકાલ યજુીવીસીએલ\વીજેપી
ડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૦૭ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૪ ૨૨.૦૮.૨૦
૧૪

પટેલ છગનભાઇ અમથાભઇ 
, ગાયત્રી પોળ , સાવા. 
હોમ્સ્પટલ સામે, વાટંામા,ં 
મુ.ંપો. ગોજારરયા .

ગામની વણ સિંોષાયેલ માગંણીઓ  પરૂી  કરવા  
બાબિ જેવી  કે ગોજારરયા સીટી  ફીડર નુ ંસમારકામ , 
AB Switch  લગાવવા , નવીન ટ્રાન્સ્ફોમાર  ઊભા કરવા 
બાબિ નવગેરે .

નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ       
 નાયબ ઈજનેર શ્રી , 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

ગોઝારીયા સીટી રફડરના સમયાતં્તરે થિા ંમેન્ટેનન્સ બાબિે આપે સિંોષ વ્યક્િ કરેલ છે.
ફીડરની લબંાઇ િથા ટેપ લાઇન પર કુલ-૯ જેટલી AB સ્વીચો ફીડર પર લગાવેલ છે.જે
પરૂિી છે.ચરાડંુ ગામ હાલ સદર ફીડર પરથી િાનંત્રક રીિે છૂટંુ પાડવુ ંશક્ય નથી.
િાજેિરમા ંડેરી આગળ નવીન ટ્રાન્સફોમાર ઊભુ ંકરી ગ્રાહકોની ફરીયાદનો નનકાલ કરવામાં
આવેલ છે.

નનકાલ યજુીવીસીએલ\વીજેપી
ડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૦૮  તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૫ ૧૧.૦૯.૨૦
૧૪

પ્રજાપનિ  બળદેવભાઈ  
કેવળદાસ , મુ.ં પારસા, િા. 
ગોજારરયા  .

__ ફામા હાઉસના  નવીન વીજ જોડાણ માટે િા. 
૧૬/૦૫/૨૦૧૨  ના રોજ  એસ્ટીમેંટ   ભરેલ છે. વીજ 
જોડાણ મળેલ  નથી.

નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ   
નાયબ ઈજનેર શ્રી 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

શ્રીમિી  પરુીબેન કેવળદાસ  પ્રજાપનિ દ્વારા ફામા હાઉસ વીજ જોડાણ માટે િા.
૨૪/૦૨/૨૦૧૨  ના રોજ  અરજી કરેલ છે. િથા  િા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૨ ના રોજ  નનયિ
ભાવપત્રક  ભરપાઈ કરેલ છે.  સદર  ગ્રાહકનો  અગ્રિાક્રમાકં ૨૫૪  છે.  અગ્રિા ક્રમાકં
૧૭૪  સધુીના (૩૧/૧૨/૨૦૧૧) સધુીના  કામ પણૂા  થયેલ છે. અગ્રિાક્રમાનસુાર  કામ  હાથ
 ધરી  ગ્રાહકની   ફરરયાદનો ઝડપી નનકાલ  કરવામા ં આવશે

૬૦-રદવસ યજુીવીસીએલ\વીજેપી
ડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૦૯ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૬ ૪.૦૯.૨૦૧
૪

ચૌધરી બળદેવભાઈ 
લક્ષ્મણભાઈ  હનમુાનપરુા 
મ.ુસમૌ િા-માણસા જીલ્લો -
ગાધંીનગર

__ હનમાનપરુમા ંવૉલ્ટેજ ઓછા મળવા બાબિ નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ   
નાયબ ઈજનેર શ્રી 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

હનુમંાનપરુમા ંઉનાળા દરનમયાન વૉલ્ટેજ ઓછા મળવાની ફરીયાદના અનસુધંાને જરૂરી 
લોડ સવે કરી જરુરીયાિ મજુબ નનવન ટ્રાન્સફોમાર ઊભુ ંકરવાની કાયાવાહી રદન-૬૦ મા ં
પણૂા કરવા મા ંઆવશે. િથા જે વીજ-ધારકો નો લોડ વધારવાનો બાકી હોય િેઓ એ લોડ 
વધારાની અરજીઓ કરવાની રહશેે.

૬૦-રદવસ જીઝેડઆર\ટેક\બબબલિંગ\

ઈએસટી\૨૬૦૩  તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૭ ૪.૦૯.૨૦૧
૪

ચાવડા દીલીપજી જીવણજી 
મ-ુમેઉ  િા-જી- મહસેાણા

__ મેઉ ગામના નનવન સબસ્ટેશનની કામગીરી બાબિ       
વોટર વકાસના બાકી નાણા બાબિે

નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ   
નાયબ ઈજનેર શ્રી 
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

મેઉ સબસ્ટેશન નુ ંકામ ગજુરાિ એનજી ટ્રાન્સમીશન દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ છે. વષા 
૨૦૧૫-૧૬ મા ંસદર સબસ્ટેશન કાયારિ થઈ જશે.                                          
  વોટર વકાસના બાકી નાણા બાબિે કોટા  કેસ હોઈ આ બાબિે અતે્ર કોઈ નનણાય થઈ શકે 
િેમ નથી.

વષા ૨૦૧૫-
૧૬          
   કોટા  મેટર

જીઝેડઆર\ટેક\બબબલિંગ\

ઈએસટી\૨૬૦૪ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૮ ૪.૦૯.૨૦૧
૪

પટેલ છગનભાઇ અમથાભાઈ 
મ-ુગોજારીયા િા-જી-મહસેાણા

__ ગોજારીયામા ંઆવેલ પીપલ્સ બકઁ ને કેશ કલેક્શન સેંટર 
ફાળવવા બાબિે

નવજાપરુ/ગો
જારરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ     
નાયબ ઈજનેર શ્રી 

ગોજારીયા મા ંઆવેલ પીપલ્સ બકઁ ને કેશ કલેક્શન સેંટર ફાળવવા બાબિે જરૂરી પરુાવા 
મળેથી કોપોરેટ કચેરીને જરૂરી મજૂંરી માટે પ્રપોઝલ મોકલવામા ંઆવશે.

૬૦-રદવસ જીઝેડઆર\ટેક\બબબલિંગ\

ઈએસટી\૨૬૦૫ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪


