
અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં

પેટાવિભાગની વિગત
અરજદારનો 
સમ્પર્ક  નબંર ફરીયાદની વિગત વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી
ફરીયાદના વનિારણ માટે 

જિાબદાર અવિર્ારીઓના ંનામ-

 નબંર
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૧૭-૦૮-૨૦૧૪
ર્ાવંત આઇસ ફેર્ટરી ,

૨૯ દક્ષિણ ર્ોમવશિયલ સેન્ટર
હીરા બજાર
વિસનગર

૯૯૨૪૩૩૨૧૫૧ 'ફફક્સ ચાર્જ' બીલમા ંઆિે છે તે બાબત શહરે પેટા વિભાગીય
વિસનગર

શ્રી રે્.જે.દરજી
નાયબ ઇજનેર

શહરે પેટા વિભાગીય 

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૮

બીલમા લેિામા આિતો ફફક્સ ચાર્જ તે ટેરીફ્નો એર્ ભાગ છે જે નીવત 

વિષયર્ બાબત છે. જે જી.ઇ.આર.સી. ના િખતો િખત થતા ંઆદેશ 

અન સાર લેિામા આિે છે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-શહરે દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો   
નબંર-

નાઈજ/વિસ.શહરે/૨૫૧૫ તા-
૨૭/૮/૧૪

૨ ૧૮-૦૮-૨૦૧૪ ગ લામ મહમદ ફર્ીરભાઇ જોિપ રી ૨૭૬૫૨૩૦૩૯૩ મેઇન બજારમા મારી દ ર્ાન આગળથી 
ડી.પી. ખસેડિા સારૂ.

શહરે પેટા વિભાગીય
વિસનગર

શ્રી રે્.જે.દરજી
નાયબ ઇજનેર

શહરે પેટા વિભાગીય 

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૮

 િીજ રં્પનીના સિમ અવિર્ારીશ્રી દ્વારા સ્થળ મોજણી ર્રિામા 
આિેલ. આ ડી.પી. (ટ્રાન્સફોમકર) લોર્હીતમા અને િોલ્ટેજ ફફરયાદો 
દ રસ્ત ર્રિા માટે ઉભ  ર્રિામા આિેલ છે અને તે સરર્ારી રસ્તામા 
િીજ ર્ચેરી દ્વારા ઉભ  ર્રિામા આિેલ છે. જે નડતરરૂપ નથી.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-શહરે દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો   
નબંર-

નાઈજ/વિસ.શહરે/૨૫૧૯ તા-
૨૭/૮/૧૪

૩ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪ ચૌિરી ર્ાનજીભાઇ લિજીભાઇ 

મ .પો.ખરિડા ૯૬૩૮૦૧૯૪૭૮ મોજે ગામ ખરિડાના  સ.ન.ં ૧ ૧૬ મા બોર 

બનાિેલ તેમા પાિર આપિા બાબત
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-

૨  

વિસનગર

 શ્રી ડી.બી.પટેલ
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૨  

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

 અરજદારશ્રી દ્વારા ''ર્'' રે્ટેગરીમા તા.૨૫/૯/૧ ૨  ના રોજ માગંણીિાળા 
સ.ન.૧ ૧૬ મા િીજજોડાણ લેિા માટે અરજી ર્રેલ હતી. ત્યાર બાદ સિે 

મોજ્ણી ર્રતા સ્થળ ઉપર બોર-ક િો હયાત  ન હતો તે સબવિત જરૂરી 
પચંનામ -નોટીસ આપિામા આિેલ અને આ અરજી ''ડ'' રે્ટેગરીમા 
તબફદલ ર્રિામા આિેલ છે. પ્રિતકમાન વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા 
નોંિાયેલ મ ળ અરજદારો નો અગ્રતાક્રમ નક્કી ર્યાક પછી આિા 
અરજદારો ને નોિણી ની તારીખ અન સાર અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા 
આિશે. ત્યારબાદ િીજજોડાણ આપિા માટેની ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના 

વનયમાન સાર ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૨  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો   
નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૨ /૨૯૬૦ તા-
૨૭/૮/૧૪

૪ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪ પટેલ પરેશ ઇશ્વરભાઇ
રહ.ેલક્ષ્મીપ રા પો.ભાલર્  -

ખેતીિાડી ડાર્કઝોન વિસ્તારમા ''ડ'' 

રે્ટેગરીમા દાખલ ર્રેલી અરજી મજં ર ર્રિા 
બાબત

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૨  

વિસનગર

 શ્રી ડી.બી.પટેલ
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૨  

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

અરજદારશ્રી દ્વારા ''ડ'' રે્ટેગરીમા તા.૯/૧૦/૧ ૨  ના રોજ અતે્ર ની 
પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,વિસનગર-૨  મા અરજી ર્રેલ છે. પરંત   હાલ મા 
''ર્'' રે્ટેગરીમા ખેતીવિષયર્ િીજ્જોડાણની ર્ાયકિાહી ચાલ  છે. આમ 

''ર્'' રે્ટેગરીના લાભાથીઓન  ંિીજજોડાણ આપિાન  ર્ામ પ ણક થયા 
પછી સદર રે્ટેગરીના ડ્રો થયા બાદ આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા 

આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૨  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૨ /૨૯૬૨  તા-
૨૭/૮/૧૪

૫ ૧૪-૦૮-૨૦૧૪
નારાયણભાઇ એસ.પટેલ 

પ િક તાલ ર્ા પ્રમ ખ 

વિસનગર
૯૯૨૫૧૩૦૯૦૮

ખેતીિાડી વસિંચાઇ માટે સરફેશ ટ  સરફેશ 

પાણી ઉપાડિા લાઇટ ર્નેર્શન આપિા 
બાબત

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૨  

વિસનગર

 શ્રી ડી.બી.પટેલ
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૨  

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

ખેતીિાડી વસિંચાઇ માટે સરફેશ ટ  સરફેશ પાણી ઉપાડિા લાઇટ 

ર્નેર્શન આપિા માટે હાલમા ંઆિી ર્ોઇ યોજના અમલમા ંનથી વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૨  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૨ /૨૯૬૧  તા-
૨૭/૮/૧૪

૬ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી 

ગ્રામ પચંાયત 

રંડાલા
૯૯૭૯૯૨૭૩૫૬

રંડાલા ગામે સિે ન.ં૧  પૈર્ી-૧  જે 

ગામઠાણની સીમ થયેલ છે તેમાથી િાયરો 
ખસેડિા બાબત

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૧  

વિસનગર

શ્રી જી.રે્.સઘંિી 
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૧  

વિસનગર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

સદર ફરીયાદ બાબતે િીજ રં્પનીના સિમ અવિર્ારીશ્રી દ્વારા સ્થળ 

મોજણી ર્રિામા આિેલ છે અને સ્થળ ઉપર ઠાર્ોર સમાજ્ની િાડીની 
સ ચીત જ્્યા ઉપરથી એલ.ટી. લાઇન ખસેડિાન  અંદાજ પત્ર 

૧૪૩૬૯.૦૦ આપેલ છે. જે ભરપાઇ ર્રેથી આગળની લાઇન ખસેડિાની 
ર્ાયકિાહી ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૧  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૧ /૪૦૮૨તા-
૨૭/૮/૧૪

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : મહસેાણા

તા. ૨૫-૮-૨૦૧૪ ના રોજ તાલકુા વિસનગર મકુામે  યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આિેલ રજુઆતોની માહીતી



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં

પેટાવિભાગની વિગત
અરજદારનો 
સમ્પર્ક  નબંર ફરીયાદની વિગત વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી
ફરીયાદના વનિારણ માટે 

જિાબદાર અવિર્ારીઓના ંનામ-

 નબંર
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૭ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર ગાડંાજી માનસગંજી

મ .પો.તરભ 

તા.વિસનગર
૯૭૨૪૪૭૮૪૩૩ તા.૧૭/૯/૨૦૧૨  ના રોજ માગણી ર્રેલ 

ખેતીિાડી િીજ્જોડાણ આપિા બાબત
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-

૧  

વિસનગર

શ્રી જી.રે્.સઘંિી 
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૧  

વિસનગર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

અરજદારશ્રી એ તા.૧૭/૯/૧ ૨  ના રોજ મોજે ગામ તરભ સ.ન.ં૮૧૫/૪ 

મા ૫ હો.પા. ખેતીિાડી િીજ્જોડાણની માગંણી ર્રેલ હતી તે સદંભે 

જરૂરી ડ્રો ર્યાક બાદ ''ર્'' રે્ટેગરીમા ડ્રો નબંર ૩૬૧  આિેલ. ત્યાર બાદ 

માગંણી િાળા સિે નબંર મા જરૂરી સ્થળ સિે ર્રતા બોર િાળી જ્યા 
સિે નબંર ૮૧૫/૮ માલ મ પડેલ હતી એટ્લે રે્ ૮૧૫/૪ મા ક િો-બોર ન 

હતો. આથી તેમની અરજી ''ર્'' રે્ટેગારીમાથી ''ડ'' રે્ટેગરીમા તબદીલ 

ર્રેલ છે. પ્રિતકમાન વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા નોંિાયેલ મ ળ 

અરજદારો નો અગ્રતાક્રમ નક્કી ર્યાક પછી આિા અરજદારો ને નોિણી 
ની તારીખ અન સાર અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા આિશે. ત્યારબાદ 

િીજજોડાણ આપિા માટેની ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના વનયમાન સાર 

ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૧  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૧ /૪૦૮૩  તા-
૨૭/૮/૧૪

૮ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
પટેલ વિષ્ણ ભાઇ સોમાભાઇ
નિાઘર, ર્ન્યા શાળા પાસે 

ર્ાસંા
૯૪૦૮૦૩૬૬૭૩ મોજે ર્ાસંા સિે ન.ં૧૬૪/૧  પૈર્ીમા 

િીજજોડાણ મેળિિા બાબત
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-

૧  

વિસનગર

શ્રી જી.રે્.સઘંિી 
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૧  

વિસનગર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

અરજદારશ્રી એ તા.૨૭/૯/૧ ૨  ના રોજ મોજે ગામ ર્ાસંા 
સ.ન.૧૪૬૦૧ /૧  મા ૫ હો.પા. ખેતીિાડી િીજ્જોડાણની માગંણી ર્રેલ 

હતી તે સદંભે અતે્રની િીજ ર્ચેરી દ્વારા ''ર્'' રે્ટેગરીમા તા.૧૬/૧ ૨ /૧ ૩  

ના રોજ જરૂરી સ્થળ ચર્ાસણી ર્રેલ ત્યારે સ્થળ ઉપર બોર / ક િો 
માલ મ પડેલ ન હતો તે અન સાર િીજ રં્પનીના વનયમ અન સાર સદર 

અરજી  ''ર્'' રે્ટેગારીમાથી ''ડ'' રે્ટેગરીમા તબદીલ ર્રેલ છે. પ્રિતકમાન 

વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા નોંિાયેલ મ ળ અરજદારો નો અગ્રતાક્રમ 

નક્કી ર્યાક પછી આિા અરજદારો ને નોિણી ની તારીખ અન સાર 

અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા આિશે. ત્યારબાદ િીજજોડાણ આપિા માટેની 
ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના વનયમાન સાર ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૧  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૧ /૪૦૮૪ તા-
૨૭/૮/૧૪

૯ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી 

ર્ાસંા એન.એ.વિસ્તાર
ર્ાસંા

૯૯૭૮૮૫૫૦૦૩ ડી.પી.(ટ્રાન્સફોમકર) ના પાજંરા-જાળી 
લગાિિા બાબત)

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૧  

વિસનગર

શ્રી જી.રે્.સઘંિી 
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૧  

વિસનગર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

 રજી.ર્ચેરીના ઓડકર ન.ંએસપી/૨૯૯૧  તા.૧૦/૭/૧૪ થી ફેનન્સિંગ 

ર્રિાનો ઓડકર મજં ર થયેલ છે. આથી સદર ર્ામ આગામી બે માસમા 
પ ણક ર્રિામા આિશે.

૨  માસ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૧  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૧ /૪૦૮૫ તા-
૨૭/૮/૧૪

૧૦ ૧૮-૦૮-૨૦૧૪

 પ્રમ ખશ્રી 
સામદેિ-૨  સોસાયટી
ર્ાસંા એન.એ.વિસ્તાર

ર્ાસંા 
 - ડી.પી.ફરતે સેફ્ટી જાળી બનાિિા બાબત

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૧  

વિસનગર

શ્રી જી.રે્.સઘંિી 
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૧  

વિસનગર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

 રજી.ર્ચેરીના ઓડકર ન.ંએસપી/૨૯૯૧  તા.૧૦/૭/૧૪ થી ફેંસીગ 

ર્રિાનો ઓડકર મજં ર થયેલ છે. આથી સદર ર્ામ આગામી બે માસમા 
પ ણક ર્રિામા આિશે.

૨  માસ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૧  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૧ /૪૦૮૬ તા-
૨૭/૮/૧૪

૧૧ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 પ્રમ ખશ્રી 

સોમ બગંલોઝ 

ગ રૂક લ સ્કલૂ સામે 

વિસનગર
 -  સેફ્ટી ગ્રીલ લગાિિા બાબત

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૧  

વિસનગર

શ્રી જી.રે્.સઘંિી 
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૧  

વિસનગર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

રજી.ર્ચેરીના ઓડકર ન.ંય જીિીસીએલ/એસપી/૨૯૯૧  તા.૧૦/૭/૧૪ 

થી ફેનન્સિંગ ર્રિાનો ઓડકર મજૂંર થયેલ ચ્હ.ે આથી સદર ર્ામ આગામી 
બે માસમા ંપણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

૨  માસ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૧  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૧ /૪૦૮૭ તા-
૨૭/૮/૧૪

૧૨ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪  ચૌિરી વિન ભાઇ રામસગંભાઈ
મ .મેઘાલીયાસણા ૮૭૫૮૪૯૯૫૪૦

 નિીન ખેતીિાડી િીજજોડાણ માટે ર્રેલ 

અરજીમા ંભલૂથી ''ડ'' રે્ટેગરીમા ંઅરજી 

ર્રિા બાબત.

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૨  

વિસનગર

 શ્રી ડી.બી.પટેલ
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૨  

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

 અરજદાર દ્વારા તા.૧ ૨ /૧૦/૧ ૨  ના રોજ સિે નબંર ૨૮૪/૧  ગામ. 

મ .મેઘાલીયાસણા મા ં''ડ'' રે્ટેગરીમા ંઅરજી ર્રેલ છે. આ બાબતે ''ડ'' 

રે્ટેગરીનો આગામી સમયમા ંડ્રો ર્રિામા ંઆિશે ત્યારે આપશ્રીની 
સદર ખેતીિાડી અરજીની આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૨  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૨ /૨૯૬૩  તા-
૨૭/૮/૧૪



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં

પેટાવિભાગની વિગત
અરજદારનો 
સમ્પર્ક  નબંર ફરીયાદની વિગત વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી
ફરીયાદના વનિારણ માટે 

જિાબદાર અવિર્ારીઓના ંનામ-

 નબંર
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૩ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪

સરપચંશ્રી 
વિષ્ણ પ રા (ખ) 

ગ્રામ્ય પચંાયત 

મ .પો.વિષ્ણ પ રા (ખ) 

તા.વિસનગર

૯૭૮૭૧૮૧૯૩
વિષ્ણ પ રા (ખ) ગ્રામ્ય પચંાયતની સીમમા ં

આિેલ લાઈટીંગ િીજજોડાણોને 

જ્યોતીગરામમા ંલેિા બાબત.

ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-
૨  

વિસનગર

 શ્રી ડી.બી.પટેલ
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૨  

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

જ્યોવતગ્રામ યોજનાનો લાભ ગામ તળ મા ંઆિેલ અથિા ક્ષબન 

ખેતીિાડી જમીન મા ંઆપિામા ંઆિે છે. આપના િીજ જોડાણો 
સીમમા ંઆિેલ હોિાથી ખેતીિાડી ફીડર ઉપર થી વનયમાન સાર િીજ 

પ્રિાહ આપિામા ંઆિે છે. તેમ છતા ંખેતીિાડી ફીડર ને 

એલ.એસ.ટી.સી. દ્વારા ૨૪ ર્લાર્ વસિંગલ ફેજ િીજ પ્રિાહ પરૂો 
પાડિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૨  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૨ /૨૯૬૪ તા-
૨૭/૮/૧૪

૧૪ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 ઠાર્ોર જિરાજી શરં્રજી 

મ .વિષ્ણ પ રા 
તા.વિસનગર

 -
હયાત કિૂા ઉપર ૧૦ હો.પા. િીજ ર્નેક્શન 

લેિા બાબત
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-

૨  

વિસનગર

 શ્રી ડી.બી.પટેલ
ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરી-૨  

વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૧૯/૭/૧ ૨  ના રોજ સિે નબંર ૫૨૪ પૈર્ી ૨  મા ં
ખેતીિાડી િીજજોડાણ માટે અતે્રની પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,વિસનગર 

''ર્'' રે્ટેગરીમા ંઅરજી ર્રેલ હતી. ત્યારબાદ િીજ રં્પની ના 
અવિર્ારીશ્રી દ્વારા સ્થળ ચર્ાસણી દરમ્યાન સ્થળ ઉપર બોર-કિૂો ન 

હોિાને ર્ારણે ''ડ'' રે્ટેગરી મા ંતબદીલ ર્રેલ છે.  પ્રિતકમાન 

વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા નોંિાયેલ મ ળ અરજદારો નો અગ્રતાક્રમ 

નક્કી ર્યાક પછી આિા અરજદારો ને નોિણી ની તારીખ અન સાર 

અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા આિશે. ત્યારબાદ િીજજોડાણ આપિા માટેની 
ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના વનયમાન સાર ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર-૨  દ્વારા ગ્રાહર્ને 

પ્રત્ય તર આપેલ છે જેનો નબંર-

નાઈજ/વિસ.ન.ં૨ /૨૯૬૫ તા-
૨૭/૮/૧૪

૧૫ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
પ્રમ ખશ્રી
ભારતીય ફર્સાન સઘં
વિસનગર

૯૭૩૭૧ ૨ ૧૪૨૪

લોર્ દરબારમા ંપ્રશ્ન રજૂ ર્રિા બાબત
(૧ ) કૃવષ િીજ મોટરની ર્ાયકિમતા બાબત.

(૨ ) િીજ રં્પનીનો પફરપત્ર તા.૨૦/૧ ૨ /૨૦૧૦ 

ની વિસગંતતા દૂર ર્રિી.
(૩ ) મોટરના ય વનટ દર અને ફફક્સ ચાર્જ બાબત.

(૪) કૃવષ િીજજોડાણ રેટ (ભાિ) એર્ સરખા 
રાખિા બાબત.

(૫) ખેતીમા ંિીજ પ્રિાહ ફદિસે આપિો.
(૬) કૃવષ િીજ પ્રિાહ ગ ણિત્તા સભાર આપિો.

વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર

 શ્રી આર.એમ.પટેલ
વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨ ૧ ૨૫૫૮

લોર્ દરબારમા ંરજૂ ર્રેલ પ્રશ્નની માહીતી નીચે મ જબ છે. (૧ ) ગ જરાત િીજ 

વનયમન પચંના પફરપત્ર ન.ંજીઈઆરસી/ટેર્/૨૦૧ ૨ /૨૫૩૦ તા.૩ /૮/૧ ૨  ના 
આદેશ મ જબ મોટરની ર્ાયકિમતા ગણિામા ંઆિે છે. દરેર્ મોટર માટે ૮૦% 

બાબત ર્ાયકિમતા ગણિી તે નીવતવિષયર્ છે.

(૨ ) િીજ રં્પનીનો પફરપત્ર તા.૨૦/૧ ૨ /૨૦૧૦ ની વિસગંતતા દૂર ર્રિી 
બાબત નીવતવિષયર્ છે.

(૩ ) મોટરના ય વનટ દર અને ફફક્સ ચાર્જ ગ જરાત િીજ વનયમન પચં દ્વારા 
નક્કી ર્રિામા ંઆિે છે તે બાબત નીવતવિષયર્ છે.

(૪) કૃવષ િીજજોડાણ રેટ (ભાિ) એર્ સરખા રાખિા બાબત નીવતવિષયર્ છે.

 (૫) સમગ્ર ગ જરાતમા ંસતત ગ ણિત્તા સભર અને િીજ માળખાન  ંવનયમન 

જળિાઈ રહ ેતે હતે  સર સ્ટેટ લોડ સેન્ટર,િડોદરા દ્વારા ટાઈમ બ્લોર્મા ં24-

ર્લાર્ દરમ્યાન ખેતીિાડી ફીડર ઉપર 3-ફેઝ િીજ પ રિઠો આપિા માટે 

જરૂરીયાત મ જબનો લોડ બેલેન્સ ર્રિામા ંઆિતો હોય છે.  અને તે મ જબ 

ખેતીિાડી માટે ગ્રપૂ િાર નક્કી ર્રિામા ંઆિેલ સમય પત્રર્ મ જબ િીજ 

પ રિઠો પ રો પાડિામા ંઆિતો હોય છે. 

(૬) ગ્રાહર્ોને પરૂતા પ્રમાણમા ંિૉલ્ટેજ મળી રહ ેતે માટે ભારે દબાણ, હળિા 
દબાણ ની લાઈનો અને ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર ન  ંજરૂરી સમાર ર્ામ ર્રિામા ં
આિત  ંહોય છે તથા િીજ ભારમા ંિિારાને ર્ારણે ર્ોઈ જ્યા એ ઓછા 

િૉલ્ટેજ મળતા હોય ત્યારે જરૂર જણાતા નિીન માળખ  ંઊભ  ંર્રિામા ંઆિે છે.

સજંોગોમા ંથોડાર્ સમય માટે ફફરયાદ ઉદભિે છે.

વનર્ાલ



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં

પેટાવિભાગની વિગત
અરજદારનો 
સમ્પર્ક  નબંર ફરીયાદની વિગત વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી
ફરીયાદના વનિારણ માટે 

જિાબદાર અવિર્ારીઓના ંનામ-

 નબંર
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૫ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
પ્રમ ખશ્રી
ભારતીય ફર્સાન સઘં
વિસનગર

૯૭૩૭૧ ૨ ૧૪૨૪

(૭) ટ્રાન્સફોમકરન  ંસમારર્ામ ર્રવ .ં
(૮) સવિિસ િાયર નથી તેની ફફરયાદ.

(૯) િીજ ર્રંટથી માનિ-પશ  ને િીજ અર્સ્માત 

થાય તેના િળતર નક્કી ર્રિા બાબત.

(૧૦) િરસાઈ નામ ફેરફાર ર્રિાના દર નક્કી 
ર્રિા બાબત.

(૧ ૧ ) સરર્ારની જાહરેાત પ્રમાણે કૃવષ િીજ 

જોડાણની માહીતી.
(૧ ૨ ) લાભાથીઓને ક્ા ંર્ારણોસાર િીજજોડાણ 

નથી અપાયા અને રે્ટલા િીજજોડાણ બાર્ી છે.

(૧ ૩ ) સીક્યરૂીટી ડીપોઝીટના વ્યાજ બાબત.

(૧૪) લોડ ચેર્ીંગમા ંમોટરનો લોડ નક્કી ર્રિા 
બાબત.

વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર

 શ્રી આર.એમ.પટેલ
વિભાગીય ર્ચેરી 
વિસનગર
મો.૯૯૨૫૨ ૧ ૨૫૫૮

(૭) ઉત્તર ગ જરાત િીજ રં્પની દ્વારા વિવિિ પ્રર્ારના સવિિસ િાયર માટે 

પરૂતા પ્રમાણમા ંઓડકર મરૂ્િામા ંઆિે છે. ર્ોઈર્ િાર સપ્લાયર મારફત માલ 

આપિામા ંવિલબં થયેલ હોય તેિા 
(૮) સવિિસ િાયર નથી તેિી ર્ોઈ ફફરયાદ ધ્યાને આિેલ નથી.

(૯) િીજ ર્રંટથી માનિ-પશ  ને િીજ અર્સ્માત થાય તેના િળતર નક્કી 
િડી ર્ચેરી દ્વારા નક્કી ર્રિામા ંઆિે છે. સદર બાબત નીવતવિષયર્ છે.

(૧૦) િરસાઈ નામ ફેરફાર ર્રિાના માટે િીજભાર મ જબ રજી.ફી તથા 
ડીપોઝીટ રં્પનીના વનયમાન સાર લેિામા ંઆિે છે.

(૧ ૧ ) સરર્ારની જાહરેાત પ્રમાણે વિસનગર તાલ ર્ામા ંચાલ  િષે 2013-14 મા ં
૪૨૯ કૃવષ િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે અને ૩૭૯ કૃવષ િીજ જોડાણ 

આપિાની ર્ાયકિાહી રં્પની વનયામાન સાર ચાલ મા ંછે.

(૧ ૨ ) લાભાથીઓના સ્થળ ચર્ાસણી દરમ્યાન બોર/કિૂો હયાત ન હોય તેમજ 

જરૂરી દસ્તાિેજો ની પ તકતા ન ર્રી હોય તેિા સજંોગોમા ંરં્પની 
વનયામાન સાર િીજજોડાણ આપી શર્ાયેલ નથી.

(૧ ૩ ) સીક્યરૂીટી ડીપોઝીટન  ંવ્યાજ ચાલ  િષે ૮ .૫% પ્રમાણે એવપ્રલ-મે-૧૪ મા ં
િીજ િપરાશના બીલીંગ સમય દરમ્યાન જમા આપી દીિેલ છે.

(૧૪) લોડ ચેર્ીંગમા ંમોટરનો લોડ િધ  માલમૂ પડે ખેડતૂને લોડ િિારો 
માગંી લેિા જણાિિામા ંઆિે જ છે.

વનર્ાલ


