
 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 ૫.૦૮.૨૦૧૪
ઠાકોર બાબજુી 

કેસજૂી,ગામ- દેલવાડા 
, તાલકુો- બેચરાજી

૯૯૦૯૬૯૬૬૮૮
મમટર ન ુસ્થળ બદલી 

આપવા બાબત

અરજદાર ઠાકોર બાબજુી કેસજૂી,ગામ- દેલવાડા , તાલકુો- બેચરાજી વાતની છે જેમનો ગ્રાહક ન. 
૨૧૪૮૧/૦૦૧૯૯/૦  છે ,સદર અરજદાર તા. ૦૫.૦૮.૧૪ ના રોજ અરજી મા જણાવેલ કે મારા ઘર મા રેપરરિંગ  
ન ુકામ ચાલત ુહોવાથી વીજ મમટર ની જગ્યા બદલવી પડે તેમ છે  ,ગ્રાહકની અરજીના સદંર્ભમા ંપેટા મવર્ાગીય 
કચેરી બેચરાજી તા. ૦૬.૦૮.૧૪ના રોજ જરૂરી સીલલિંગ ચાર્જ ના નાણા ર્રાવી તા. ૧૨.૦૮.૧૪ ના રોજ વીજ 

મમટર ને અન્ય સ્થળે ખસેડી અરજદાર ની  ફરરયાદ દૂર કરેલ છે .

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૧/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૨ ૦૭.૦૮.૨૦૧૪

પટેલ ઈશ્વરદાસ 
લખદુાસ ગામ- 
મીઠીઘરરયાલ , 
તાલકુો-ચાણસ્મા

મકાન રેપરરિંગ કરવાથી 
મમટર ન ુસ્થળ બદલી 

આપવા બાબત

અરજદાર પટેલ ઈશ્વરદાસ લખદુાસ ગામ- ચાણસ્મા , તાલકુો-પાટણના વાતની છે જેમનો ગ્રાહક ન. 
૨૧૪૬૪/૦૦૬૪૧/૪ છે ,સદર અરજદાર તા. ૦૭.૦૮.૧૪ ના રોજ અરજી મા જણાવેલ કે મારા ઘર મા રેપરરિંગ  
ન ુકામ ચાલત ુહોવાથી વીજ મમટર ની જગ્યા બદલવી પડે તેમ છે  ,ગ્રાહકની અરજીના સદંર્ભમા ંપેટા મવર્ાગીય 
કચેરી બેચરાજી તા. ૦૭.૦૮.૧૪ના રોજ જરૂરી સીલલિંગ ચાર્જ ના નાણા ર્રાવી તા. ૧૦.૦૮.૧૪ ના રોજ  વીજ 

મમટર ને અન્ય સ્થળે ખસેડી અરજદાર ની  ફરરયાદ દૂર કરેલ છે .

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૨/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૩ ૫.૦૮.૨૦૧૪

નાગોરી અબ્બાસર્ાઈ 
ઈસબ્ખાન ,ગામ- 
ચદં્રોડા , તાલકુો- 

બેચરાજી

૮૩૪૭૯૧૯૫૯૦
સમવિસ વાયર તટૂી ગયો 
હોવાથી બદલી આપવા 

બાબત

અરજદાર  નાગોરી અબ્બાસર્ાઈ ઈસબ્ખાન ,ગામ- ચદં્રોડા , તાલકુો- બેચરાજી ના વાતની છે જેમનો ગ્રાહક ન. 
૨૧૪૪૭/૩૦૦૨૨૮/૯ છે , સદર અરજદાર તા. ૧૨.૦૮.૧૪ ના રોજ અરજી મા જણાવેલ કે મારા ઘર મા આવતો 

સમવિસ વાયર તટૂી ગયેલ જે થી અકસ્માત થવાનો ર્ય રહ ેછે અરજીના સદંર્ભમા ંપેટા મવર્ાગીય કચેરી 
બેચરાજી તા. 1૪.૦૮.૧૪ના ંરોજ ચેક કરતા સમવિસ વાયર બે્રક માલમૂ પડેલ જેથી તા. ૧૪.૦૮.૧૪ ના રોજ  

સમવિસ વાયર બદલી ને નવીન સમવિસ વાયર લગાવી  ફરરયાદ નો નીકાલ કરેલ છે.

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/3૩૧૬૩/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૪ ૭.૦૮.૨૦૧૪
મહશેકુમાર આર શાહ 

ગામ - બેચર , 
તાલકુો- બેચરાજી

૯૯૦૯૬૯૬૬૮૮
મમટર વધ ુફરવા થી 
બદલી આપવા બાબત

અરજદાર  મહશેકુમાર આર શાહ ગામ - બેચર , નો ગ્રાહક ન. ૨૧૪૪૫/૦૫૫૭૪/૦  છે , સદર અરજદાર તા. 
૦૭.૦૮.૧૪ ના રોજ અરજી મા જણાવેલ કે મારા ઘર મા ૧ ટી.વી , ૨ સી.એફ.એલ , ૨ ટયબૂ લાઇટ , ૧ પખંો 
અને ૧ ફ્રીજ છે , ૨૧-૬.૧૪ ના વીજ લબલ મા રૂપીયા ૩૩૫૬ આવેલ છે જે વધારે છે ,અરજદારની અરજીના 
સદંર્ભમા ંપેટા મવર્ાગીય કચેરી બેચરાજી દ્વારા તા. ૧૧.૦૮.૧૪ના રોજ એકયચેુક્ થી દ્વારા ચેક કરતા  મમટર 

બરોબર ફરત ુમાલમૂ પડેલ છે જેની જાણ અરજદાર ને તેજ સમયે કરી દીધેલ છે

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૪/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : મહસેાણા

 તા 0૯.૦૯.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા બેચરાજી   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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

૫ ૫.૦૮.૨૦૧૪

નાગોરી મરુીદખાન 
બચરુ્ાઈ ,ગામ- 
ચદં્રોડા , તાલકુો- 

બેચરાજી

૯૯૭૯૯૧૫૬૭૩

વીજ કનેક્શન મમટર 
બધં હોઈ સરરહું વીજ 
મમટર ચાલ ુકરી આપવા 

બાબત

અરજદાર નાગોરી મરુીદખાન બચરુ્ાઈ ,ગામ- ચદં્રોડા , તાલકુો- બેચરાજી ના વતની છે જેઓ નો ઘર ન. ૫૨૦ 
છે, અરજદાર એ તેમના ઘર મા જે વીજ કનેક્શન ન ુમમટર છે તે બધં થયી ગયેલ છે જે થી વીજ વપરાસ ની 
માહીતી મળે તેમ નથી, જેથી અરજીના સદંર્ભમા ંપેટા મવર્ાગીય કચેરી બેચરાજી તા. ૦૯.૦૮.૧૪ના ંરોજ મમટર 

ચેક કરતા તે ખામીયકુત માલમૂ પડેલ જેથી મમટર તા. બદલી ફરરયાદ દૂર કરેલ છે.

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૫/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૬ ૫.૦૮.૨૦૧૫

સાધ ુધનદાસ 
કરસનદાસ ગામ- 
પાડલા , તાલકુો-

પાટણ

વીજ મમટર ઘર ની 
બહાર લગાવવા બાબત

અરજદારનો ગ્રાહક ન. ૨૧૪૪૪/૦૫૨૨૮/૪ છે અરજદાર એ તેમના ઘર ના અંદર લાગેલ વીજ મમટર ને બહાર 
કાઢી ને તેમના ઘર ની બહાર ની દીવાલ ઉપર લગાવવા કહલે જેથી મમટર રીડર દ્વારા સહલેાઈ થી રીરડિંગ લઈ 
શકાય, જેથી અરજીના સદંર્ભમા ંપેટા મવર્ાગીય કચેરી બેચરાજી તા. ૦૫.૦૮.૧૪ના ંરોજ જરૂરી સીલલિંગ ચાર્જ ના 
નાણા ર્રાવી તા. ૦૮.૦૮.૧૪ ના રોજ વીજ મમટર ને અરજદાર ના ઘર ની બહાર લગાડી ફરરયાદ દૂર કરેલ છે.

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૬/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૭ ૫.૦૮.૨૦૧૪

પટેલ મોહનર્ાઈ  
ઈશ્વરર્ાઈ  ,ગામ- 
સાપાવાડા , તાલકુો- 

બેચરાજી

તત્કાળ સ્કીમ મા લીધેલ 
ખેતી મવષયક વીજ 

જોડાણ ને રેગ્યલુર મા 
ફેરવવા તથા તત્કાળ 
સ્કીમ મા ર્રેલ નાણા 
પરત આપવા બાબત

 સદર અરજદાર   પેટા મવર્ાગીય કચેરી બેચરાજી મા તારીક ૦૫.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ "ડ" વીર્ાગ મા ખેતી 
મવષયક વીજ જોડાણ ની અરજી કરેલ હતી, જેનો રજજસ્રેશન ક્રમ ન. ૪૪ હતો. તા. ૨૨.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ 
રૂમપયા ૫૦૦ ર્રી ને અરજી તત્કાલ યોજનમાતંબદીલ કરાવી હતી,  અરજદાર ની અરજી ના આધારે તા. 

૦૧.૦૭.૨૦૧૪ તેમને નવીન વીજ જોડાણ આપેલ છે.  વધ ુમા  તેઓની  સાથે કરેલ સાથે કરેલ નવીન વીજ 
જોડાણ ની અરજીઓ મા  અરજદાર (૧) ઇશ્વરર્ાઇ મગનર્ાઇ પટેલ , ગામ- સાપાવાડા , (૨) અંબાલાલ 

ઇશ્વરર્ાઇ પટેલ ,(૩) કાજંીર્ાઈ ઇશ્વરર્ાઇ પટેલ અરજીઓ જે  "ડ" વીર્ાગ મા નોંધણી કરેલ અને તેઓ એ  વષભ 
૨૦૧૩ મા સરકાર શ્રી ની તત્કાળ યોજના આવેલ જેમા લાર્ લીધેલ નથી. જે ચાલ ુ વષભ ડ્રો તા.  

૨૧.૦૬.૨૦૧૪  થયેલ છે અને  "ડ" મવર્ાગના અરજદાર ને વીજ જોડાણ માટે  જરૂરી પરુાવા રજૂ કરવા 
૨૫.૦૭.૧૪ ના રોજ નોરટસ પાઠવેલ છે, જેના દસ્તાવેજી પરુાવા આજ રદન સધુી જમા કરાવેલ નથી .વધ ુમા 
જણાવવા ન ુકે અરજદાર પટેલ મોહનર્ાઈ  ઈશ્વરર્ાઈ ખેતી વીષયક ન ુવીજ જોડાણ તેમની સમ્મતી થી  

તત્કાળ યોજના તળે ચાલ ુકરેલ હોઈથી સામન્ય યોજના મા પરીવતીત ના થઇ શકે॰ ર્રેલ નાણા પરત આપી 
શકાય નહીં

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૭/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૮ ૧૦.૦૮.૧૪

પટેલ ર્ીખાર્ાઈ 
હરગોમવિંદદાસ  -ગામ-

 પ્રતાપનગર , 
તાલકુો- બેચરાજી

થારં્લા ના વાયર થી 
થતા નકુસાન અંગે ...

અરજદાર પટેલ ર્ીખાર્ાઈ હરગોમવિંદદાસ  -ગામ- પ્રતાપનગર ના વતની છે,  અરજદાર ની અરજી ના 
અનસુધંાન મા સ્થળ ની રૂબરૂ મલુાકાત લેતા સદર અરજદાર ના ખેતરના સવે ૭૮૦ તથા ૭૮૧  મા થી એક 
૬૬ કેવી તથા બે ૧૧ કેવી ની લાઇન પ્રસાર થાય છે, તેમની અરજી મા જણાવીયા મજુબ ન્ય ુરાતેંજ એજી ફીડર 
જેનો પોલ ન. ૬૬,૬૭,૬૮,૬૯,૭૦ છે. લોકેશન ન. ૬૮,૬૯,૭૦ ના પોલ  અરજદાર ના ખેતર તથા ONGC GGS 
ના છેડા પર થી પ્રસાર થાય છે, ૧૧ કેવી ન્ય ુરાતેંજ એજી ફીડર તથા ૬૬ કેવી લાઇન એક બીજા ને ક્રોસ થતી 
હોવાથી લોકેશન ન. ૬૯ ના પોલ ઉપર ૧૧ કેવી ન્ય ુરાતેંજ એજી ફીડર સેફ્ટી પોઈન્ટ ના કારણોસર નીચે 
રાખવા મા આવેલ છે, વધ ુમા  લોકેશન ન. ૬૮ નો શેકલ પોલ થોડા નમી ગયેલ છે, ખેતર મા બહુજ પાણી 

ર્રાઈ જવાના લીધે હાલ પોલ સીધો થઈ સકે તેમ નથી, જેથી પાણી સકુાવા બાદ પોલ સીધો કરી ને અરજી નો 
નીકાલ કરી આપવા મા આવશે.

 એક- માસ

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩



 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

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

૯ ૨.૦૯.૧૪

પટેલ કમલેશર્ાઈ 
બબલદાસ-ગામ- 
રણેલા , તાલકુો- 

બેચરાજી

વીજ ચોરી ના ગનુા મા 
કલમ -૧૩૫ મજુબ 
આકરેલ લબલ ખોટુ 
આપવા બાબત...

અરજદાર પટેલ કમલેશર્ાઈ બબલદાસ-ગામ- રણેલા , તાલકુો- બેચરાજી વતની છે, સદર અરજદાર તા. 
૦૨.૦૯.૧૪ ના રોજ અરજી મા જણાવે છે કે તા. ૦૬.૦૬.૧૪ ના રોજ સબ-રડમવજન બેચરાજી દ્વારા વીજ ચેરકિંગ 
મા ૧૩૫ કલમ મજુબ રૂ॰૯૩૧૮૪ ન ુલબલ આકારેલ છે જે લબલ ખોટુ છે.   બેચરાજી સબ રડમવજન  ના નાયબ 
ઈજનેર તથા જૂમનયર ઈજનેર દ્વારા તા. ૦૬.૦૬.૧૪ ના રાત્રી ના ૧૦:૨૦ સમયે ગામ- રણેલા , તાલકુો- 

બેચરાજી ની વોટર વકભસ ના રાન્સફોરમર પર વીજ ચેરકિંગ કરતા  અરજદાર પટેલ કમલેશર્ાઈ બબલદાસ  
વોટર વકભસ ના રાન્સફોરમર પરથી આકડી મારી ને વેલ્ડિંગ મશીન ચલાવતા માલમૂ પડેલ, જેથી વીજ ચોરી 
નો ગનુો બનતો હોઇ કંપનીના મનયમ મજુબ કાયભ વાહી કરી ને અરજદાર ને રૂ॰૯૩૧૮૪ ન ુલબલ આકરેલ, જે 
અરજદાર દ્વારા તા. ૧૧.૦૬.૧૪ ના રોજ રૂ. ૩૭૦૦૦ વાધંા સાથે ર્રેલ છે. બેચરાજી સબ-રડમવજન દ્વારા 

સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન મા ૩૨૭૩/૧૪ થી એફ.આઈ.ર. નોંધાવેલ છે.   જેથી સદર અરજદાર ને વીજ ચોરી 
ના ગનુા મા કલમ -૧૩૫ મજુબ આકારેલ લબલ બરોબર છે જે બદલી ન શકાય.

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૬૯/ 

તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૧૦ ૦૯.૦૯.૧૪

દરબાર રામસગં 
મોતીસગં -ગામ- 
રાતેંજ , તાલકુો- 

બેચરાજી

વીજ ચોરી ના ગનુા મા 
કલમ -૧૩૫ મજુબ 
આકરેલ લબલ ખોટુ 
આપવા બાબત...

અરજદાર દરબાર રામસગં મોતીસગં -ગામ- રાતેંજ , તાલકુો- બેચરાજી વતની છે, સદર અરજદાર તા. 
૦૩.૦૯.૧૪ ના રોજ અરજી મા જણાવે છે કે તા. ૧૧.૦૭.૧૪ ના રોજ વીજ ચેરકિંગ મા ૧૩૫ કલમ મજુબ 

રૂ૧૯૬૫૪ ન ુલબલ આકારેલ છે જે લબલ ખોટુ છે.   તા. ૧૧.૦૭.૧૪ ના સવારે ૦૮:૦૦ સમયે -ગામ- આકબા , 
તાલકુો- બેચરાજી મા આઈ. સી. સ્ક્વોડ મેહસાણા દ્વારા વીજ ચેરકિંગ કરતા  અરજદાર દરબાર રામસગં મોતીસગં 
 સમવિસ વાયર બે્રક કરી ને પોતાનો પ્રાઇવેટ વાયર વડે આકડી મારી ને લોડ સાઇડ છેડા આપીને વીજ મમટર 
ફરત ુબધં કરેલ માલમૂ પડેલ છે, જેથી વીજ ચોરી નો ગનુો બનતો હોઇ કંપનીના મનયમ મજુબ કાયભ વાહી કરી 
ને અરજદાર ને રૂ॰૨૪૬૫૩  ન ુલબલ આકરેલ, જે અરજદાર દ્વારા રૂ. ૫૦૦૦  વાધંા સાથે ર્રેલ છે. બેચરાજી સબ-

રડમવજન દ્વારા સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશન મા ૪૦૩૧/૧૪ થી એફ.આઈ.આર. નોંધાવેલ છે.   જેથી સદર 
અરજદાર ને વીજ ચોરી ના ગનુા મા કલમ -૧૩૫ મજુબ આકારેલ લબલ બરોબર છે જે બદલી ન શકાય.

 મનકાલ

ફરીયાદ નો મનકાલ કરીને 
અરજદાર ને પત્ર 
ન.બેચ/ટેક/૩૧૭૬/ 

તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૪    થી 
જાણ કરેલ છે.

૧૧ ૦૯.૦૯.૧૪

બેચર-બેચરાજી ગ્રામ 
પચંાયત,ગામ- 

બેચરાજી , તાલકુો- 
બેચરાજી

નવીન રાન્સફોમભર જોડી 
આપવા તથા  ખવાઈ 
ગયેલ વીજ પોલ બદલી 

આપવા બાબત

બેચર-બેચરાજી ગ્રામ પચંાયત,ગામ- બેચરાજી , તાલકુો- બેચરાજી દ્વારા તા. ૦૯.૦૯.૨૦૧૪ અરજી મા જણાવે છે 
કે (૧)બહુચર,પનામાનગર અને હરગોવનપરુા  સોસાયટી  (૨) ઇલન્દરાનગર તથા નવા  ઇલન્દરાનગર  (૩) 

આસોપાલવ , રાજેસ્વરી અને તીરૂપતી સોસાયટી મા ઉનાળા મા પરૂતા પ્રમાણ મા વો્ટેજ મળતા નથી ,  અને 
બેચર મા અમકુ થારં્લા ખવાઈ ગયેલ છે.   સદર અરજી ના અનસુધંાન મા અતે્ર ની કચેરી દ્વારા સદર 

અરજીમા ંજણાવેલ સોસાયટીઓ મા ંડોર ટુ ડોર કરારીત વીજ ર્ાર નો સવે કરી જરૂર જણાસે તો ગ્રાહકો પાસે 
જરૂરી વીજ ર્ાર મગંાવી ને   સોસાયટી મા પરૂતા વો્ટેજ  મળી રહ ેતે માટે  કંપની ના નીયમ મજુબ કાયભવાહી 
કરી ને લોડ બાઈફરકેશન કરી આપવા મા આવશે જેથી સોસાયટી મા પરૂતા વો્ટેજ ની ફરરયાદ નો મનવારણ 
કરી શકાય. બેચર-બેચરાજી ગ્રામ પચંાયત ના સરપચંશ્રી ને સાથે રાખી ને સવે કરી ને  બેચર ગામમા  જે 

થારં્લા ખવાઈ ગયેલ છે તે બદલી ને નવીન થારં્લા ઉર્ા કરવા મા આવશે .

બે માસ

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩



 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

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

૧૨ ૦૯.૦૯.૧૪

વસતં એન વ્યાસ, 
સદસ્યશ્રી બેચર-
બેચરાજી ગ્રામ 
પચંાયત,ગામ- 

બેચરાજી , તાલકુો- 
બેચરાજી

લો વો્ટેજ ની ફરરયાદ 
નો નીવારણ કરવા 

બાબત

વસતં એન વ્યાસ, સદસ્યશ્રી બેચર-બેચરાજી ગ્રામ પચંાયત,ગામ- બેચરાજી , તાલકુો- બેચરાજી દ્વારા તા. 
૦૯.૦૯.૨૦૧૪ અરજી મા જણાવે છે કે  નમભદાનગર, અંલબકાનગર, વ  દંાવન, ગરુુક પા  અને મશવમ સોસાયટી મા 
ઉનાળા મા પરૂતા પ્રમાણ મા વો્ટેજ મળતા નથી.   સદર અરજી ના અનસુધંાન મા અતે્ર ની કચેરી દ્વારા સદર 
અરજીમા ંજણાવેલ સોસાયટીઓ મા ંડોર ટુ ડોર કરારીત વીજ ર્ાર નો સવે કરી જરૂર જણાસે તો ગ્રાહકો પાસે 

જરૂરી વીજ ર્ાર મગંાવી ને   સોસાયટી મા પરૂતા વો્ટેજ  મળી રહ ેતે માટે  કંપની ના નીયમ મજુબ કાયભવાહી 
કરી ને લોડ બાઈફરકેશન કરી આપવા મા આવશે જેથી સોસાયટી મા પરૂતા વો્ટેજ ની ફરરયાદ નો મનવારણ 

કરી શકાય.

બે માસ

 મવર્ાગીય કચેરી 
કડી/પેટા મવર્ાગીય 
કચેરી, બેચરાજી

એમ ડી અહારી, નાયબ 
ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવર્ાગીય 

કચેરી,, બેચરાજી મોબાઈલ 
નબંર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩


