
 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૧૦.૦૮.૧૪
પટેલ સરેુશભાઇ 

રમણલાલ. સોનીવાસ, 
થોળ

૯૭૨૩૦૮૯૬૯૮
 થોળ ગામમાાં સોનીવાસ માાં લો 
વોલ્ટેજ બાબતે

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં થોળ ગામમાાં સોનીવાસ માાં તપાસ કરતા ૧ ફેજ ૨ વાયર ની 
લાઈન પસાર થાય છે જેમાાં ૧ ફેજ પર આશરે ૨૦ વીજ જોડાણ આવેલા છે જેમાાં છેલા મકાન 
માાં સીંગલ ફેજ માાં ૧૮૦ વૉલ્ટ મળેલ જે ફરરયાદ ના અનશુાંધાન માાં ૩ ગાળા માાં ૧ નવીન 
ફેજ ઉમેરીને ફરરયાદ પેટા વવભાગીય કચેરી કડી-૧ તા. ૨૦.૦૮.૧૪ નાાં રોજ સદર જગ્યાએ 
લો વોલ્ટેજ લાઇન બાબતે ફરરયાદ દૂર કરેલ છે. હાલમાાં પરૂતા વૉલ્ટેજ એટલેકે ૨૩૦ વૉલ્ટ 
મળે છે.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૦ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

૨ ૧૨.૦૮.૧૪
પટેલ હરેકૃષ્ણ 
હરગોવવિંદભાઈ, 

ધરમપરુ
૯૭૨૫૬૦૮૫૪૨

ખેતીવાડી જોડાણ માાં 
અવનયવમત વોલ્ટેજ બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં ગ્રાહક ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ન ૨૦૭૦૮/૦૦૩૮૬/૯ ધરાવે 
છે. વીજ સ્થાપન ની તપાસ કરતાાં ૧ ફેજ માાં ૩૮૦ વૉલ્ટ મળતા હોવાથી ટ્રાન્સફોમભર નો 
કૅબલ ચેક કરતાાં ખરાબ હોવાથી કેબલ બદલીને ગ્રાહક ની ફરરયાદ નો વનકાલ કરેલ છે. ત્યાર 
બાદ ત્રણેય ફેજ માાં વોલ્ટેજ ચકાસતા ૪૧૫, ૪૧૯, ૪૨૧ મળે છે, ગ્રાહક નુાં વમટર પણ ચેક 
કરેલ છે જે બરાબર ફરે છે.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૧ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

૩ ૨૦.૦૮.૧૪
કરશનપરુા ગ્રામ 

પાંચાયત
૯૮૭૯૭૪૯૭૫૦

કરસનપરુા ગામમાાં  પરુતા 
વોલ્ટેજ ન મળવા બાબતે

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની ૨૦.૦૮.૧૪ના રોજ મળેલ અરજી મજુબ કરશનપરુા ગામમાાં જે વવસ્તાર માાં 
પરૂતા વોલ્ટેજ મળતા નથી તેનુાં જરૂરી સવે કરેલ છે. તે મજુબ ૧૦૦ મીટર ની નવી હળવા 
દબાણ ની લાઈન નાખવાની તાાંવત્રક માંજુરી લઇને સદર ફરરયાદ નો વનકાલ આગામી ૩૦ 
રદવસમાાં પણૂભ કરી આપવામાાં આવશે.

એક માસ

૪ ૧૬.૦૮.૧૪
ભાલ્થી ધરમપરુ ગ્રામ 

પાંચાયત
૯૮૭૯૬૧૨૧૪૬

ભલ્થી ધરમપરુ ગામ ના 
કલ્યાણ નાગર વવસ્તાર માાં 
પરૂતા વોલ્ટેજ ન મળવા બાબતે

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની ૧૬.૦૮.૧૪ના રોજ મળેલ અરજી મજુબ ધરમપરુ ગામમાાં કલ્યાણ નગર 
વવસ્તાર માાં હળવા દબાણ ની લાઈન આશરે ૬૦૦ મીટર લાાંબી હોવાથી તેમજ તેમાાં આશરે 
૫૦ વીજ જોડાણ જોડાયેલ હોય છેલ્લા જોડાણ માાં ૨૦૦ વોલ્ટ મળે છે. જેથી  જરૂરી સવે 
કરતા વોટર વકભસ ના ટ્રાન્સ્ફોમભર માથી ૨૦૦ મીટર હળવા દબાણ ની નવી લાઈન નાખવા 
ની તાાંવત્રક માંજુરી લઇને આશરે ૨૫ જેટલા ગ્રાહક ને આ લાઈન માાં જોડી તેમના ફરરયાદ નો 
વનકાલ આગામી ૩૦ રદવસમાાં પણૂભ કરી આપવામાાં આવશે.

એક માસ

૫ ૧૯.૦૮.૧૪
પટેલ નારાયણભાઈ 
ગાાંડાભાઇ, કલ્યાણપરુા

૯૮૯૮૩૦૨૭૬૪
અમારા લાઇટ  બબલમાાં ગામના 
નામ માાં ફેરફાર કરવા બાબતે 	

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં કલ્યાણપરૂા ગામ માાં ગ્રાહક નાંબર ૨૦૭૨૭/૦૦૮૫૦/૧, 
૨૦૭૨૭/૦૦૮૪૯/૮, ૨૦૭૨૭/૦૦૪૪૮/૦, તથા ૨૦૭૨૭/૦૦૮૫૧/૦, ના બબલો ચકાસતા 
તેઓ કલ્યાણપરુ ના ગ્રાહક હોવા છતા ગામ ન ુનામ વવડજ છાપાયેલ આવે  છે જેથી તે 
સધુારી ને કલ્યાણપરુા કરી આપેલ છે. હવે પછીના બબલમાાં સદર ફેરફ્રાર જોઇ શકાશે આમ 
સદર ફરરયાદ નો વનકાલ  પેટા વવભાગીય કચેરી કડી-૧ દ્વારા તા. ૧૯.૦૮.૧૪ નાાં રોજ  કરેલ 
છે.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૨ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : મહસેાણા

 તા ૦૯.૦૯.૧૪  ના રોજ તાલ ર્ા ર્ડી  મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી
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 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૬ ૨૧.૦૮.૧૪
પટેલ વાસદેુવભાઈ 
જસરાજભાઈ , ખાવડ

ખેતીવાડી જોડાણ નો સવવિસ 
કેબલ બદલાવવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં સદર ખેતીવાડી ગ્રાહક ન ૨૦૭૩૩/૦૦૩૮૭/૭ નો કેબલ ચેક 
કરતાાં ૨ સાાંધા  હોવાથી નવો કેબલ નાખીને ગ્રાહક ની ફરરયાદ તા ૨૧.૦૮.૧૪ ના રોજ  દૂર 
કરી આપેલ છે.તેમજ ગ્રાહક નુાં વમટર પણ ચેક કરેલ છે જે બરાબર ફરે છે. અને ગ્રાહકને તેની 
સમજ આપેલ છે.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૩ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

(૧). ગ્રાહકે પોતાના વીજ સ્થાપન પર જોડેલા ઉપકરણો મજુબ વવજભાર માગવાનો રહ ેછે, 
ત્યારબાદ નવા ઉપકરણો ઉમેરાય તો ગ્રાહકે વવજભાર વધારો માાંગવાનો રહ ેછે  અને તે 
માગેલ વવજભાર મજૂબ બબલમાાં તેનો રફક્સ ચાર્જ વસલુ કરવા માાં આવે છે..કોઈ ચોક્કસ 
ગ્રાહક ની ફરરયાદ ન હોવાથી વધ ુતપાસ થઈ શકેલ નથી.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૪ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

(૨). કાંપની ના વનયમ મજુબ નામ ફેરબદલી માટે નોંધણી ફી ભરાયા બાદ સાત  રદવસ ની 
અંદર અંદાજપત્ર પાઠવવામા આવે છે. જેની સમય મયાભદા ૧ માસ ની આપવામાાં આવે છે. જે 
અંદાજ પત્ર ભરપાઈ કયાભ બાદ કાયભવાહી પણૂભ થાય છે.કોઈ ચોક્કસ ગ્રાહક ની ફરરયાદ ન 
હોવાથી વધ ુતપાસ થઈ શકેલ નથી . નામજોગ ફરરયાદ મળે થી વનયમ મજુબ નામ ટ્રાન્સફર 
ની કાયભવાહી કરી આપવામાાં આવશે.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૪ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

(૩). ઘરવપરાશ ના નવા વીજ જોડાણ મેળવવા માટે સામાન્ય રીતે અરજદારે અરજી ફોમ 
સાથે કાંપની ના વનયમ મજુબ જરૂરી દસ્તાવેજ આપવાના  રહ ેછે અરજી ની નોંધણી ફી  ભયાભ 
બાદ જરૂરી સવેક્ષણ કરી અંદાજપત્ર  પાઠવવામા આવે છે  જેની સમય મયાભદા ૧ માસ ની  
આપવામાાં આવે છે. જે ભરપાઈ કયાભ બાદ જરૂરી કામ પણૂભ થયા બાદ અરજદારે ટેસ્ટ રરપોટભ  
આપવાનો રહ ેછે . ત્યાર બાદ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવે છે.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૪ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

(૪). અતે્ર ની કચેરી દ્વારા મીટર રીડરો ને રીરડિંગ કરતી વખતે સ્થળ પર મીટર જૂનુાં  હોય, 
મીટર ખામીયકુ્ત હોય, મીટર પેટી ને સીલ ન હોય, મીટર પેટી ની નજીક વાયર માાં સાાંધો 
હોય તો તેવી વવગતો ની કાયાભલય નોધ મકૂવા માટે સચૂના આપેલ હોય છે. જેથી મીટર 
રીડરો દ્વ્રારા આવી કાયાભલય નોધ મકૂવામાાં આવે જ છે. અને તે નોધ ના આધારે આગળ ની 
કાયભવાહી કરવામાાં આવે છે.કોઈ ચોક્કસ ગ્રાહક ની ફરરયાદ ન હોવાથી વધ ુતપાસ થઈ શકેલ 
નથી.

 વનકાલ

અરજદાર ને પત્ર નાં 
૫૩૮૪ /૧૧.૦૯.૧૪   
થી પ્રત્યતુ્તર પાઠવેલ 

છે ॰

૮
૦૯.૦૯.૧૪  (લોક 
દરબાર દરમીયાન 
આવેલ ફરીયાદ)

સરપાંચ શ્રી ગામ મેડા 
આદરજ

૯૫૭૪૩૯૮૧૯૩
ચરેડી વવસ્તાર માાં લો વોલ્ટેજ 
મળવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
કડી / પેટા વવભાગીય 

કચેરી,  કડી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

અરજદારની ૦૯.૦૯.૧૪ ના રોજ મળેલ લોકદરબાર માાં મળેલ ફરરયાદ મજુબ મેડા આદરજ  
 ગામમાાં ચરેડી વવસ્તાર માાં  જરૂરી સવે કરીને તાાંવત્રક માંજુરી લઇને સદર ફરરયાદ નો વનકાલ 
આગામી ૯૦ રદવસમાાં કરી આપવામાાં આવશે.

૩ માસ

૭

નાયબ ઈજનેરશ્રી એચ. ડી. 
પ્રજાપવત, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. પેટા 
વવભાગીય કચેરી, કડી-૧  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી,  
કડી-૧

૧. લાઇટ બીલમાાં લોડ બાબતે   
                ૨. વવજ  
બીલમાાં નામ ફેરબદલી બાબતે  
       ૩. નવા વવજ જોડાણ 
બાબતે                    ૪. 
મીટર રીડર ની બેદરકારી વવશે,

૯૮૨૪૩૪૪૨૦૬
પટેલ મોહનભાઇ 

નરવસહભાઇ, 
કલ્યાણપરુા

૨૫.૦૮.૧૪
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 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૯ ૨૧.૦૮.૨૦૧૪
પરમાર નારણભાઇ 

મગનભાઇ મુાં. ઇરાણા 
, તા.કડી.

મુાં.ઈરાણા ગામે વણકરવાસમાાં 
લાઇટનાાં વાયરો ને નડતરરૂપ 
ઝ।ડ ની ડાળીઓ કાપવા બાબત 
.

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

મુાં.ઈરાણા ગામે વણકરવાસમાાં બે-વાયરો ની એલ.ટી. લાઇન પસાર થાય છે. જેમાાંથી 
વણકરવાસ ના રહીશોને  1-Ph વીજપરુવઠો મળે છે.તેમાાં પરમાર નારણભાઇ મગનભાઇ નાાં 
ઘરની સામેના એલ.ટી. લાઇન નાાં ગાળામાાં નડતરરૂપ એક ઝ।ડની ચાર-પાાંચ ડાળીઓ 
તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ કાપીને , મેઇનટનન્સ કરીને નડતર દૂર કરીને અરજદારની 
ફરરયાદનુાં  વનવારણ કરેલ છે

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૭૪.

૧૦ ૨૧.૦૮.૨૦૧૪
સરપાંચશ્રી 

ગ્રામપાંચાયત 
મુાં.અચરાસણ , તા.કડી.

 વોટર વકભસના વવજ કનેક્શન 
ગ્રાહકનાં-૨૦૮૪૦/૦૦૦૯૦/૧,માાં  
૩૦.૦HP માાં ૫.૦ HP નો લોડ 
વધારો કરી આપવા તેમજ તે 
કનેક્શન માટે અલગ નવીન 
ટ્રાન્સફોમર કરી આપવા બાબત

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સરપાંચશ્રી ગ્રામપાંચાયત મુાં.અચરાસણ વોટર વકભસ માટે નુાં વવજ કનેકશન, ગ્રાહકનાં-
૨૦૮૪૦/૦૦૦૯૦/૧, ૩૦.૦HP નુાં  છે. જેનાાં કરારરત વવજભારમાાં ૫.૦ HP જેવો વધારો કરવા 
માટે તા-૨૧/૦૮/૨૦૧૪ નાાં રોજ વનયત ફોમભ આપેલ છે અને આ  વવજભાર વધારાાં ની સાથે 
માટે અલગ નવીન ટ્રાન્સફોમર મકુવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરવાનુાં જણાવેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૭૫.

૧૧ ૨૬.૦૮.૨૦૧૪
ભરતભાઇ ઇશ્વરભાઇ 
મુાં.ઇરાણા ,  તા.કડી

મુાં.ઇરાણા ગામે ગ્રાહકશ્રી 
જાગરરયા જયશ્રીબેન 
અમરીશભાઇ  , ગ્રાહકનાં-
૨૦૮૩૦/૦૦૨૩૬/૭ , ખેતીવાડી 
વવજક્નેક્શન નાાં એલ.ટી. લાઇન 
નાાં વાયરો ખેંચવા બાબત

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સદર ગ્રાહકનાં-૨૦૮૩૦/૦૦૨૩૬/૭, ૪૦.૦ હો.પા.નુાં  ખેતીવાડી વવજક્નેક્શન ઇરાણાની સીમમાાં 
આવેલ  છે.અને 63 KVA ના ટ્રાન્સફોમર પરથી એલ.ટી. લાઇન નાાં આઠ ગાળા પછી સવવિસ 
કેબલથી વવજક્નેક્શન આપેલ છે. જે ગાળાના વાયરો  ચોમાસામાાં થાાંભલા નમવાથી ઢીલા 
પડી ગયેલ તે તા. ૨૭-૦૮-૨૦૧૪ નાાં રોજ વાયરો ખેંચીને, લાઇનનુાં સમારકામ કરીને 
અરજદાર કે જે ગ્રાહકનાાં પ્રવતવનવધ છે તેમની ફરીયાદ નુાં વનવારણ કરેલ છે

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૭૬.

૧૨ ૨૬.૦૮.૨૦૧૪
પટેલ ભીખાભાઇ 
હરગોવનદાસ  

મુાં.મોકાસણ , તા.કડી.

 ગ્રાહકશ્રીના ઘરવપરાશ ના 
હતેનુા વવજજોડાણ ની સવવિસ 
લાઇન માાં ખામી ઉદભવવા 
બાબત.

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સદર ગ્રાહકશ્રી ભીખાભાઇ હરગોવનદાસ પટેલ ,   ગ્રાહકનાં-૨૦૮૦૯/૦૦૪૭૧/૨ , ઘરવપરાશ  
લાઇટીંગ નુાં વવજકનેક્શન ધરાવે છે. તેમનાાં કનેકશન ના વવજ મીટર  માાં આવતા સવવિસ 
વાયર માાં ફોલ્ટ થયેલ જે તા.૨૬-૦૮-૨૦૧૪ નાાં રોજ દુરસ્ત કરી ફરીથી તેમનો વવજપરુવઠો 
કાયભરત કરીને ફરરયાદનુાં વનવારણ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૮૨.

૧૩ ૨૯.૦૮.૨૦૧૪
પટેલ રવતલાલ એન., 
મુાં. દેઉસણા , તા.કડી

મુાં. દેઉસણા, તા.કડી. ખાતે 
અરજદાર શ્રી પટેલ રવતલાલ 
એન. ના ખેતરમાાંથી પસાર 
થતી ONGCની લાઇનના ઢીલા 
થઇ જવા બાબત .

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

શ્રી પટેલ રવતલાલ એન., મુાં. દેઉસણા , તા.કડી. ખાતેના  તેમનાાં ખેતરમાાં થી ૧૧ કેવી 
ONGC CTF LXM રફડરની લાઇન પસાર થાય છે . જેનો અરજ્દારે બતાવેલો ગાળો લાાંબો 
હોવાથી વાયર સેગ થઇને નીચા આવી ગયેલ છે. જે ગાળાની વચ્ચે તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૪ નાાં 
રોજ નવો પોલ ઉભો કરીને , વાયરો ખેંચી લાઇનનુાં સમારકામ કરીને અરજદારની અરજ નો 
વનકાલ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૮૫.

૧૪ ૩૦.૦૮.૧૪

સરપાંચશ્રી 
ગ્રામપાંચાયત 
કરણનગર, મુાં. 

કરણનગર, તા.કડી.

-

કરણનગર ગામમાાં મેઇન રોડ 
પરથી ગામમાાં આપવાન રોડ 
પર આવેલ ઝ।ડીમાાં 
એલ.ટી.લાઇન નો , ભયજનક 
ઝ।ડ કાપવા માટે વીજપ્રવાહ 
બાંધ કરી આપવા બાબત.

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

કરણનગર ગામમાાં મેઇન રોડ પરથી ગામમાાં જવા માટે કોટેડ કાંડક્ટર વાળી  એલ.ટી.લાઇન 
પસાર થાય છે જે ખબૂ જ ગીચ ઝ।ડીમાાં પસાર થાય છે. સરપાંચશ્રી કરણનગર , આ ઝ।ડી 
માાંના ભયજનક ઝ।ડ કાપવા માટે સદર એલ.ટી.લાઇન નો વવજપ્રવાહ ઝ।ડ કાપવાનુાં કામ 
ચાલે તેટલો  સમય સલામતી માટે બાંધ કરવાનુાં જણાવતાાં ,તા. ૩૦/૦૮/૨૦૧૪નાાં રોજ તે 
એલ.ટી.લાઇનનો વવજપ્રવાહ બાંધ કરીને તેમની અરજીનો વનકાલ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૮૮.
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 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૫ ૩૦.૦૮.૧૪
સરપાંચશ્રી 

ગ્રામપાંચાયત, મુાં. 
વામજ , તા.કડી.

વામજ ગામે માંરદરવાળી ટી.સી. 
ની સ્ટ્રીટલાઇનના સવવિસકેબલ 
માાં ફોલ્ટ થવા બાબત.

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

વામજ ગામમાાં માંરદરવાળી ટી.સી. ની સ્ટ્રીટલાઇટ માાં આશરે કુલ ૨૫ જેવાાં રફક્ષ્ચર છે. જેનો 
ગ્રાહક નાં – ૨૦૮૨૨/૦૦૧૨/૭ જેનો સવવિસકેબલમાાં ક્ષાર થઇ  જવાથી  સ્ટ્રીટલાઇટ બાંધ થઇ 
ગયેલ છે તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૪ નાાં રોજ સદર સવવિસકેબલનુાં સમારકામ  કરીને અરજદારની 
ફરરયાદનુાં વનવારણ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૮૯.

૧૬ ૦૯.૦૯.૧૪
સરપાંચશ્રી 

ગ્રામપાંચાયત, મુાં. 
ઇંદ્રાડ , તા.કડી.

૧.ઝુપડપટ્ટી  સ્કીમ માાં 
લાભાથીની જગ્યાએ બીજા 
વ્યક્ક્તના મકાનમાાં ક્નેક્શન 
મળે કે નહી તે બાબતની 
માહીવત. તથા            
૨.ઇંદ્રાડ ગામમાાં આવેલ 
સ્ટીટલાઇટ માટેના કનેકશન માાં 
વધારો કરવા બાબત.

ક્ડી વવભાગીય 
કચેરી/ક્ડી ગ્રામ્ય નાં-
૨ પેટા વવભાગીય 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાયબ ઇજનેર,ક્ડી 
ગ્રામ્ય નાં-૨ પેટા વવભાગીય કચેરી,  

મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

૧. ઝુપડપટ્ટી સ્કીમમાાં જે લાભાથી ને કનેક્શન મળેલ હોય તેની જગ્યામા જ(પાંચાયતએ 
ફાળવેલ) અને તેના નામે જ કનેક્શન મળી શકે, જે બાબતની માહીતી સદર અરજદારને ને 
આપેલ છે તથા વધ ુમાહીતી માટે કડી ગ્રામ્ય-૨ પેટા વવભાગીય કચેરીની મલૂાકાત લેવા 
જણાવેલ છે.                                 ૨. ઇંદ્રાડ ગામમાાં હાલમાાં સ્ટ્રીટલાઇટના કનેક્શન 
ચાલ ુજ છે તથા તેમને સ્ટ્રીટલાઇટન ુએકટેન્શન કરવાન ુહોવાથી તેમનને નવવન અરજી માટે 
તથા જરૂરી દસ્તાવેજ માટે મારહતી રૂબરૂમાાં અપેલ છે તથા વધ ુમાહીતી માટે કડી ગ્રામ્ય-૨ 
પેટા વવભાગીય કચેરીની મલૂાકાત લેવા જણાવેલ છે. આમ સદર અરજદારની બને્ન ફરરયાદનુાં 
વનવારણ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 
૧૦.૦૯.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૨૩૯૦.

૧૭ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

સરપાંચશ્રી ગ્રામ 
પાંચાયત લક્ષ્મીપરુા 

પો.આદુાંદરા કડી શહરે 
પે.વવ

૯૮૨૪૦૫૨૦૧૦
નવીન સ્ટ્રીટલાઇટ પોલ નાખવા 
બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

લક્ષ્મીપરુા ગામે હાલ એક સ્ટ્રીટલાઇટન ુવીજ જોડાણ ચાલછેુ ગામથી આશરે ૩૦૦મીટર દૂર 
ઓગળનાથ મહાદેવનુાં માંરદર સઘુી સી.સી.રોડ થયેલ હોઇ તેની ઉપર સ્ટ્રીટલાઇટની માગણી 
છે. જેના સાંદભે સરપાંચશ્રીને નવીન A,ફોમભ તા.૨૮/૭/૧૪ ના રોજ ભરેલ છે તથા અંદાજપત્ર 
તા.૨૮/૭/૧૪ ના રોજ આપેલ છ. જે ભરપાઇ થયેથી આગળની કાયભવાહી હાથ ઘરવામાાં 
આવશે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 

૧૭૫૪/ તા. ૧૧-૦૯-
૨૦૧૪.

૧૮ ૧૩-૦૮-૨૦૧૪
સાંરપચશ્રી ગ્રામ 

પાંચાયત કુાંડાળ તા.કડી 
કડી શહરે પે.વવ

૦૨૭૬૪-૨૪૦૦૬૨

નવીન બનાવેલ બગીચા 
ઉપરથી પસાર થતી ભારે 
દબાણની લાઇન હટાવવા કે 
ઉંચી કરવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

કુાંડાળ તા.કડી ખાતે ગામતળમાાં લોકરહતમાાં બાળકોને રમવા માટેનો બગીચો બનાવેલ છે 
બગીચા ઉપરથી ભારે દબાણની લાઇનના બે થાાંભલા પસાર થાય છે જે બગીચામાાં માટી 
પરુાણ થવાથી લાઇન નુાં કલીયરન્સ થોડુાં ઓછાં થવાથી લાઇન ઉંચી કરવા માટે જરૂરી તાાંવત્રક 
માંજૂરી લઇ સદર કામ રદન.૩૦ માાં પણૂભ કરવામાાં આવશે સદર જગા બાળકોને રમવાની જગ્યા 
હોઇ ભવવષ્યમાાં અકસ્માત ન થાય તે હતેસુર વીજ કાંપનીના ખચે લાઇન ઉંચી કરવામાાં આવશે.

એક માસ

૧૯ ૨૩-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ મહશેભાઇ 
રમણભાઇ 

ગ્રાનાં૨૦૬૦૨/૦૭૭૫૮/
૩ એકતા સોસાયટી 
બાલાપીર પાસે કડી 

કડી શહરે પે.વવ

૯૯૯૮૮૬૩૫૧૬
મીટર વઘારે ઝડપથી ફરત ુાં હોઇ 
બદલી આપવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

સદર ગ્રાહકની ફરરયાદ અન્વયે તા.૨૫/૮/૧૪ ના રોજ વીજ સ્થાપનની ચકાસણી એકુયચેુક 
મીટરવડે ગ્રાહક રૂબરૂમાાં કરતાાં વીજ મીટર બરાબર વીજવપરાશ નોંઘે છે જે અંગે સ્થળ ઉપર 
ચકાસણી અહવેાલ ૫૮૫/૨૫-૮-૧૪ થી ભરી અરજદારને જાણ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 

૧૭૫૫/ તા. ૧૧-૦૯-
૨૦૧૪.

૨૦ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪

પ્રજાપવત નાનજીભાઇ 
દેવશીભાઇ 

બકકરભટૃની પોળ 
લહુારકુઇ કડી કડી 

શહરે પે.વવ

૮૦૦૦૧૫૦૩૫૦
વવજ પરુવઠામાાં વઘઘટ તથા 
ચાલબુાંઘ થવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

સદર ગ્રાહકને વીજ ગ્રાહક નાં-૨૦૬૦૫૦૨૧૭૫૯ છે જેમની તા.૨૫/૮/૧૪ ની અરજી અતે્રની 
કચેરીએ મળતાાં તે જ રદવસે લાઇન સ્ટ્રાફ દ્રારા સ્થળ ચકાસણી કરતાાં ઘરવપરાશની સવવિસમાાં 
ક્ષાર થઇ જવાથી તરુાંત નવીન સવીસ છેડા આપી ફરરયાદ દૂર કરવામાાં આવેલ છે તેઓના 
ઘરમાાં કોઇ વીજ ઉપકરણને નકુસાન થવાનુાં માલમુ પડેલ નથી

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 

૧૭૫૩/ તા. ૧૧-૦૯-
૨૦૧૪.
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 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૨૧ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ ગાંગાબેન 
પરસોત્તમદાસ 

ગ્રાનાં૨૦૬૦૨૦૩૯૪૦૧ 
શકકરપરુા મહોલ્લલ 
કડી કડી શહરે પે.વવ

૯૯૧૩૨૦૨૨૬૫
ફોલ્ટી મીટર હોઇ બદલી 
આપવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

 સદર ગ્રાહકની ફરરયાદ અનસુાંઘાને તા.૨૭/૮/૧૪ ના રોજ વીજ જોડાણ ચેક કરતાાં મીટર 
ડીસ્પ્લે બાંઘ હાલતમાાં હોઇ નવીન સ્ટેટીક મીટર બદલાવી ગ્રાહકની ફરરયાદન ુસ્થળ ઉપર 
વનરાકરણ કરવામાાં આવેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્યા તારીખ 

૧૭૫૧/ તા. ૧૧-૦૯-
૨૦૧૪.

૨૨ ૨૬-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ સરેુશભાઇ 
શાંકરલાલ 

ગ્રાનાં૨૦૬૦૨/૧૨૪૮૧/
૬ .૧૧/રાજમહલે 

સોસાયટી કરણનગર 
રોડ,કડી કડી શહરે 

પે.વવ

૯૯૦૪૩૬૧૦૩૭
ફોલ્ટી મીટર હોઇ બદલી 
આપવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

સદર અરજદારની ફરરયાદ અન્વયે તા.૨૭/૮/૧૪ ના રોજ વીજ સ્થાપનની ચકાસણી કરતાાં 
મીટર સ્ટેટીક હોઇ ડીસ્પ્લે કોઇ કારણોસર બાંઘ થઇ જવાથી નવીન મીટર બદલાવી ફરરયાદનો 
વનકાલ સ્થળ ઉપર કરેલ છે.

વનકાલ
કેડીડી /ટેક /ફરરયાદ 
/૧૭૫0/ તા. ૧૧-૦૯-

૨૦૧૪.

૨૩ ૦૯.૦૯.૧૪

પટેલ શૈલેષભાઈ 
ગોવવિંદભાઇ /જય 
રણછોડ સોસાયટી 
થોળ રોડ,કડી કડી 

શહરે પે.વવ

૯૮૯૮૨૧૪૫૩૪
ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અરજીમાાં જી 
.ય.ુવી. એન .એલ મજુબ લાભ 
આપવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

સદર અરજદારની ફરરયાદ અન્વયે જણાવેલ છે ય ૂજી વી સી એલ કચેરી મહસેાણા એ 
પરરપત્ર નો અમલ 0૧-૦૭-૧૪ થી ચાલ ુકરી દીધેલ છે .આમ ફરરયાદનો વનકાલ સ્થળ ઉપર 
કરેલ છે.

વનકાલ
કેડીડી /ટેક /ફરરયાદ 
/૧૭૫૨/ તા. ૧૧-૦૯-

૨૦૧૪.

૨૪ ૦૯.૦૯.૧૪

પટેલ બગરીસભાઈ  
/પ્રમખુ ગરુુદેવનગર 
સોસાયટી કરણ નગર 
રોડ,કડી કડી શહરે 

પે.વવ

૯૮૨૪૧૫૦૯૯૫
કુાંડલ ગામ ની ૭ ( સાત 
)સોસાયટીઓ ને ગ્રામ્ય વવસ્તાર 
મજુબ બબબલિંગ કરવા બાબત

કડી શહરે પેટાવવભાગ 
કડી વવભાગીય કચેરી 

કડી

નાયબ ઇજનેર કડી શહરે પે.વવ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૬

કુાંડાળ તા.કડી ની લગભગ સાત જેટલી સોસાયટી જે કરણનગર રોડ ઉપર આવેલ છે જેનુાં 
વવજણીબીલ ગ્રામ્યવવસ્તારમાાં ન બનતા શહરેીવવસ્તાર પ્રમાણે આપવામાાં આવતુાં હોઈ તેઓની 
રજુઆત સાંદભે તમામ વવગતો સાથે ઉચ્ચઓરફસે ટેરીફ બદલવા બાબત ની માંજૂરી અથે 
મોકલેલ છે જે વનણભય આવ્યા બાદ વનયત મજુબ કાયભવાહી કરવામાાં આવશે .

બે માસ

૨૫ ૧૯.૦૮.૧૪
સરપાંચશ્રી , વડુ ગ્રામ 

પાંચાયત
૯૯૯૮૯૯૫૮૫૧

 ગામ વડુ તા. કડી  
વીજળીકારણ થયેલ ત્યારે 
ગડભર/રેલ થાાંભલા નાખેલ છે 
અને કોપર વાયર છે તો જૂના 
પોલ તથા વાયર બદલી નવા 
નાખવા વવનાંતી છે. વડુ ગામના 
ઇલેટીસીયન નવીન જગ્યા 
માંજૂર કરવા.  રદવાળી ના 
રદવસોમાાં ગરબાને લઈ જવા 
માટેની વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે 
લાઇન સીધી તેમજ ઊંચી થાય 

 વવભાગીય કચેરી 
કલોલ / પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
કલોલ-૨

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, કલોલ-
૨ મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫

સદર પ્રશ્ન ના અનસુાંધાનમાાં પેટાવવભાગીય કચેરી કલોલ -૨ દ્વારા સ્થળ મોજણી કરતાાં 
અંદાજજત ૬૨ ગાળા કોપર વાયરના માલમુ પડેલ છે જે બદલવા પાત્ર થાય છે તથા આશરે 
પાાંચ પોલનુાં મરફિંગ કરવાની જરૂર જણાય છે આ ઉપરાાંત ૧૨ પોલ સીધા કરવાની તથા ૧ 
પોલ બદલવાની જરૂરરયાત હોવાનુાં માલમુ પડેલ છે. સદર કામગીરી કાંપનીના વનયમોનસુાર 
જરૂરી તાાંવત્રક માંજુરી લીધા બાદ અંદાજીત બે માસ માાં પણૂભ કરવામાાં આવશે.

બે માસ

૨૬ ૦૩.૦૯.૧૪

શ્રી રબારી 
બળદેવભાઈ 
રામજીભાઈ તથા અન્ય 
બે.

-

થાાંભલા ઉપરથી મીટરમાાં 
આવતો સવીસ વાયર 
સાાંધાવાળો, જૂનો તથા જી.આઈ. 
વાયર વગરનો હોવાથી વારાંવાર 
ફોલ્ટ થાય છે.

 વવભાગીય કચેરી 
કલોલ / પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
કલોલ-૨

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, કલોલ-
૨  મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫

 તા. ૪.૯.૧૪ ના રોજ ત્રણેય વીજ જોડાણના નવીન સવીસ વાયર નાખી, જી.આઈ. વાયર 
ઇન્સલેુટર સાથે લગાવી ગ્રાહકની ફરરયાદનુાં સાંતોષકારક  વનવારણ કરી આપેલ છે.

વનકાલ
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