
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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૧૬-૦૮-૨૦૧૪ જોષી ગણ૫તરામ જોઇતારામ
મ.ુમઢાસણા તા.ખેરાલુ

લોક દરબારમાાં પ્રશ્ર્નો દાખલ કરવા બાબત.

મઢાસણા ગામને ખેરાલ ુતાલકુામાાંથી વડનગર 

તાલકુામાાં સમાવવા માટે જેથી બબન ડાકકઝોન ના 
વીજજોડાણોનો લાભ મળે.

સરકારશ્રીના પરરપત્ર ક્રમાક ટીએપી/૧૦૯૮/ય.ુઑ.૧ /ગ તા.૨ ૧ /૧ /૨૦૧૪ 

મજુબ ભૌગોલીક વવસ્તારમાાં કોઈપણ જાતનો ફેરફાર કરવામાાં આવેલ નથી 
તે યથાવત રહ ેછે. આથી મઢાસણા ગામને આ લાભ આપી શકાયેલ નથી.

વનકાલ

૨ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪ સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાયત
મ.ુમઢાસણા તા.ખેરાલુ ૯૯૦૪૩૬૦૩૯૩ મઢાસણા અને ઉણાદ ગામને વડનગર તાલકુામાાં 

સમાવેશ કરવા અંગે

મઢાસણા અને ઉણાદનો વીજ વહીવટ હાલમાાં ખેરાલ ુતાલકુા તરીકે 

વડનગર પેટા વવભાગીય કચેરીના તાબા હઠેળ કરવામાાં આવે છે ૫રાંત ુઆ 

બાંને ગામોની ખેરાલ ુતાલકુામાાંથી વડનગર તાલકુા પ્રમાણે વીજ વહીવટ 

અંગેની બાબત વનવતવીષયક છે.

વનકાલ

૩ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪ ૫ટેલ કચરાભાઇ અમાભાઇ
મ.ુગણેશપરુા તા.વડનગર

ખેતીવાડી વીજ જોફડાણનુાં ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર સીફટ 

કરવા બાબત

 ગ્રાહકની ફરરયાદના અનસુાંધાનમાાં સ્થળ તપાસ કરતાાં ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર 

રસ્તાની નજીક લાવવુાં જરૂરી છે તથા ટેકનીકલ રીતે શક્ય હોવાથી વોલ્ટેજના 
પ્રશ્નોનુાં પણ વનરાકરણ થાય તેમ છે. જેનુાં કામ આગામી બે માસમાાં પણૂક 
કરવામાાં આવશે.

બે માસ

૪ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪ ૫ટેલ પ્રવવણભાઇ બચમનભાઇ
મ.ુઉડણી તા.વડનગર

મારા ઘરના વરાંડામાાં ખેતીવાડી ટ્રાન્સફોમકરનો 
થાાંભલો દુર કરવા બાબત.

ગ્રાહકની ફરીયાદના અનસુાંઘાનમાાં વીજ કાં૫નીના સક્ષમ અવઘકારીશ્રી દવારા 
રૂબરૂ સ્થળ ચકાસણી કરવામાાં આવેલ.  સદર સ્થળ ઉપર ગ્રાહકના વારાંડામાાં 
ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર ખસેડવા માટે જરૂરી અંદાજ પત્ર ભરેથી આગળની 
કાયકવાહી કવામાાં આવશે.

વનકાલ

૫ ઉણાદ ગામના બામરશી ૫રામાાં જયોવતગ્રામથી 
વીજ પરુવઠો આ૫વા બાબત.

જયોવતગ્રામ યોજનાનો લાભ ગામ તળમાાં આવેલ અથવા બીન ખેતીવાડી 
જમીનમાાં આ૫વામાાં આવે છે. વીજ જોડાણો સીમમાાં આવેલ હોવાથી 
ખેતીવાડી ફીડર ઉ૫રથી નીયમાનસુાર એલ.એસ.ટી.સી. દ્વારા ૨૪ કલાક 

સીંગલ ફેઝ વીજ પ્રવાહ પરુો પાડવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૬ ઉણાદ ગામને વડનગર તાલકુામાાં વીજ વહીવટ 

બાબત.

ઉણાદ ગામનો વીજ વહીવટ હાલમાાં ખેરાલ ુતાલકુામાાં વડનગર પેટા 
વવભાગીય વીજ કચેરીના તાબા હઠેળ કરવામાાં આવે છે તા.૦૩ -૧૦-૨૦૧૩  

ના રોજ નામદાર સરકારશ્રીના ગેઝેટથી મઢાસણા ગામનો વડનગર 

તાલકુામાાં સમાવેશ થયેલ છે. ૫રાંત ુસદર ગામને વડનગર તાલકુાના વીજ 

વહીવટ લેવા બાબત વડી કચેરી ની જરૂરી માંજૂરી લઈ તબદીલ કરવામાાં 
આવશે.

વનકાલ

૭ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
શ્રી ઇબ્રાહીમ સલેુમાન 

કોડાવીયા
મ.ુ બાદરપરુ તા. વડનગર

ખેતીવાડી વીજ જોડાણમાાં લો-વોલ્ટેજ આવવા  
બાબત.

જરૂરી સ્થળ ચકાસણી કરી વૉલ્ટેજ સધુારણા માટે વીજ કાંપનીના 
વનયમાનસુાર કાયકવાહી કરવામાાં આવશે.

બે માસ

સરપાંચશ્રી ગ્રામપાંચાયત
મ.ઉણાદ તા.ખેરાલુ ૯૯૦૯૮૧૯૪૫૩

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : મહસેાણા

તા. ૩૦-૮-૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા િડનગર મ ર્ામે  યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજ આતોની માહીતી

૧૯-૦૮-૨૦૧૪



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

૮ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪ પટેલ રમેશભાઈ મણીલાલ
મ.ુઉંઢાઇ તા.વડનગર

શોભાસણ ફીડરનો થ્રી ફેઝ પાવરનુાં વસડયલુ પ્રોગ્રામ 

ફેરફાર કરવા બાબત.

સમગ્ર ગજુરાતમાાં સતત ગણુવતા સભર અને વીજ માળખાનુાં વનયમન 

જળવાઇ રહ ેતે હતે ુસર સ્ટેટ લોડ સેન્ટર વડોદરા દ્વારા ટાઇમ બ્લોકમાાં ૨૪ 

કલાક દરમ્યાન ખેતીવાડી ફીડર ઉ૫ર થ્રી ફેઝ વીજ પરુવઠો આ૫વા માટે 

જરૂરીયાત મજુબની લોડ બેલેન્સ કરવામાાં આવતો હોય છે. દરેક ગ્રપૂનુાં દર 

અઠવાડીયે ગ્રપૂ ફેરફાર કરવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૯ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪ પટેલ રમેશભાઈ મણીલાલ
મ.ુઉંઢાઇ તા.વડનગર

ખેતી વીષયક તત્કાળ યોજના ૮૦:૨૦ પ્રમાણે ભરેલ 

રકમ ૫રત કરવા બાબત.

જે તે વખતે જે અરજદારે તત્કાલ સ્કીમનો લાભ મેળવેલ હોય અને ત્યારબાદ 

અન્ય સ્કીમમાાં અરજદારને અગ્રતાક્રમ મજુબ લાભ મળતો હોય છે. જેથી 
તતકાલની સ્કીમમાાં લાભ મેળવેલ અરજદારને ભરેલ નાણાનુાં વળતર મળી 
શકે નહી.

વનકાલ

૧૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪ પટેલ રમેશભાઈ મણીલાલ
મ.ુઉંઢાઇ તા.વડનગર

મૈયત થયેલ ખેતી વવષયક વીજ ગ્રાહકોના 
વારસદારોને રજુ કરવા ૫ડતા દસ્તાવેજો અછા 
કરવા બાબત.

વારસાઈની ખરાઈ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા જરૂરી હોય છે. 

જેથી ભવવષ્યમાાં હક્ક બાબતે કોઈ વીવાદ થાય નહી તે માટે જરૂરી દસ્તાવેજો 
કાંપની વનયામાનસુાર માાંગવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૧૧ ૨૧ -૦૮-૨૦૧૪ સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાયત
મ.ુઉઢઇ તા.વડનગર

લાઇટ બીલના નાાંણા માટે કેશ બારી સવારે વહલેા 
કરવા સારૂ.

લાઇટ બીલના નાાંણા પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે સવારે 10:30 થી 17:00 

વાગ્યા સધુી સ્વીકારવામાાં આવેછે. ઊંઢઇ ગામમાાં પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા પણ 

નાણાાં સ્વીકારવામાાં આવેછે.

વનકાલ

૧૨ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪ સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાયત
મ.ુમોલીપરુ વડનગર ૯૩૭૪૬૬૩૨૪૮ મોલીપરુ ગામના ૧૯ વીજ જોડાણોને ૨૪ કલાક 

જયોવતગ્રામમાાં આ૫વા બાબત.

જયોવતગ્રામ યોજનાનો લાભ ગામ તળમાાં આવેલ અથવા બીન ખેતીવાડી 
જમીનમાાં આ૫વામાાં આવે છે. આ૫ના વીજ જોડાણો સીમમાાં આવેલ હોવાથી 
ખેતીવાડી ફીડર ઉ૫રથી નીયમાનસુાર એસ.ડી.ટી. (પેટ)  દ્વારા ૨૪ કલાક 

સીંગલ ફેઝ વીજ પ્રવાહ પરુો પડવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૧૩ ૨૩ -૦૮-૨૦૧૪ વડનગર નગર સેવા સદન ૯૮૭૯૮૭૪૭૯૦ વડનગર સેકશન ઓફીસને સાંપણુક ૫ણે સ્ટાફ સાથે 

કાયકરત કરવા બાબત.

વડનગર પેટા વવભાગીય કચેરીનુાં વવભાજન તા.૧ ૨ /૧૦/૨૦૧૩  ના રોજ 

કરવામાાં આવેલ અને નવીન વડનગર શહરે સેકશન ઓફીસ અમલમાાં 
આવેલ અત્યારે ટેકનીકલ સેવાઓ અને નાાંણા સ્વીકારવાની સેવાઓ કાયકરત 

છે.  માંજૂર થયેલ પોષ્ટો ભરવા માટે વડી કચેરીમાાં જરૂરી માંજૂરી માટે 

દરખાસ્ત મોકલવામાાં આવેલ છે.

વનકાલ

૧૪ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪ સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાયત
મ.ુસબળપરુ તા.વડનગર ૯૯૨૫૭૧૩૨૪૦ ડી.પી.ની ફરતે આજુ બાજુ પાંજરા બનાવવા બાબત.

રજીસ્ટર કચેરીના ઓડકર નાંબર ૨૯૯૧  તા.૧૦/૭/૧૪ થી ફેન્સીંગ કરવાનો 
ઓડકર માંજુર થયેલ છે આથી સદર કામ આગામી એક માસમાાં પણૂક કરવામાાં 
આવશે.

૧  માસ

૧ ખેતીવાડી ફીડરનો વીજ પરુવઠો દરેક ગ૫ૃનો દર 

અઠવાડીએ બદલવો
દર અઠવાડીએ ગપૃ બદ્લલ્વામાાં આવે છે જેની જાણ સમાચાર પેપેર દ્વારા 
કરવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૨
વારસાગત કેશમાાં નામ બદલવા માટે પેઢી નામ ુ

તથા વારસદારોની સાંમવત આઘારે નામ બદલી 
આ૫વુાં નવા દર પ્રમાણે ડીપોઝીટ વસલુ કરવી નહી.

વારસાગત કેશમાાં નામ ફેર કરવા માટે વીજ કાં૫ની આઘારે જરૂરી દસ્તાવેજો 
આ૫વાના હોય છે ગ્રાહકના અને કાં૫નીના હીતમાાં છે. ડીપોઝીટનો ફકત 

તફાવત લેવામાાં આવે છે.

વનકાલ
૧૫

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

ભારતીય રકસાન સાંઘ
વડનગર તાલકુો મ.ુવડનગર૨૨ -૦૮-૨૦૧૪



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

૩
બોર ફેલ થાય તેવા સાંજોગોમાાં ખેડુત પાસેથી બે 

વષકનો મીનીમમ ચાર્જ વસલુવો નહી અને સીફટીંગ 

કરી આ૫વુાં

 પરરપત્ર નાં.જીયુાંવીએનએલ/ટેક/એજી/2189 તા.24/10/૧ ૩  મજુબ 

પ્રથમવાર તત્કાલ સ્કીમ હઠેળ મેળવેલ જોડાણ વસવાય પ્રથમવાર સ્થળ ફેર 

ની માાંગણી કરે ત્યારે મીનીમમ ચાર્જ લેવામાાં આવતો નથી. ત્યારબાદ 

બીજીવાર સ્થળ ફેર માગવામાાં આવે ત્યારે મીનીમમ ચાર્જ વસલૂ કરવા પાત્ર 

છે.

વનકાલ

૪
રહણેાાંક મકાન તથા ખેતીવાડી વીજ જોડાણના 
મીટરો બળેલ ન હોય અને રીડીંગ બતાવતુાં હોય તો 
બળેલ મીટરનો ચાર્જ લેવો નહી.

રહણેાાંક વવસ્તાર કે ખેતીવાડી મીટર જયારે બળી જાય ત્યારે તેને ટેસ્ટીંગ માટે 

લેબોરેટરીમાાં મોકલવામાાં આવે છે અને લેબમાાં રીપોટક નકકી થયા ૫છી 
મીટરનો બળેલ ચાર્જ લેવામાાં આવે છે.સામાન્ય સાંજોગોમાાં આવો કોઈ ચાર્જ 

લેવામાાં આવતો નથી
વનકાલ

૫ એક કુવામાાં બીજુ વીજ જોડાણ આ૫વા વવનાંતી.
હાલમાાં વીજ કાં૫ની ના વનયમાનસુાર એક કુવામાાં વીજ જોડાણ ચાલ ુહોય તો 
બીજુ વીજ જોડાણ આ૫વામાાં આવત ુનથી. (પ્રવતકમાન સાંજોગોમાાં એક જ 

સવે નાંબરમાાં એક જોડાણ આપવામાાં આવે છે.)

વનકાલ

૬ મોટા સવે નાંબરમાાં બીજુ જોડાણ આ૫વુાં મોટા સવે નાંબરમાાં એક ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ચાલ ુહોય તો બીજુ વીજ 

જોડાણ આ૫વામાાં આવતુાં નથી. વનકાલ

૭ ૭/૧ ૨  ના ઉતારા અલગ હોય અને પૈકી લખેલ હોય 

તો બીજુ વીજ જોડાણ આ૫વુાં
૭/૧ ૨  ના ઉતારા અલગ હોય અને ૮-અ માાં અલગ અલગ ખાતાથી જમીન 

વહચેણી થયેલ હોય અને સવે નાંબર પૈકી થયેલ હોય તેવા રકસ્સામાાં બીજુ 

વીજ જોડાણ આ૫વામાાં આવે છે.

વનકાલ

૮
ખેતીવાડી મીટર ટેરીફમાાં ફીકસ ચાર્જ પ્રવત 

હોસકપાવર રૂ.૧૦ હતો તે રૂ.૨૦ કરેલ છે તો રૂ.૧૦ જ 

રાખવો
ખેતીવાડી મીટર ટેરીફમાાં આવતો ફીકસ ચાર્જ વીજ વનયમન પાંચ દવારા 
કરવામાાં આવે છે જે વનતીવવષયક છે.

વનકાલ

૯
ઝાં૫ડ ૫ટ્ટી યોજના અન્વયે આવકનો દાખલો ઘરના 
મખુ્ય વ્યરકતને મળે છે તો તેના વારસદારને ઝાં૫ડ 

૫ટ્ટીમાાં વીજ જોડાણ આ૫વુાં

અરજદાર જયારે ઝાં૫ડ ૫ટ્ટી યોજનામાાં આવકને આઘારે મખુ્ય વ્યરકતના 
નામે અરજી કરે ત્યારે મખુ્ય વ્યરકતના નામે વીજ જોડાણ આ૫વામાાં આવે 

છે. જો મૈયત થયેલ હોય તો અન્ય વારસદારોની સાંમવત લઇ બીજા 

વારસદારને લાભ આ૫વામાાં આવે છે.

વનકાલ

૧૦
તત્કાળ યલજનામાાં ભરેલ રકમ તત્કાળ યોજના 
અને રાહત યોજના સમાન ગણી રકમ બીલમાાં મજરે 

આ૫વી

તત્કાળ યલજના અન્વયે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવેલ હોય અને તેમાાં 
અસ્ટીમેન્ટ ભરેલ જેતે વષક દરમ્યાન યોજના મજુબ કાયકવાહી કરેલ છે.  

સમાયાાંતરે યોજનાઓ બદલાતી હોય છે ૫રાંત ુતત્કાળ યોજનાના પૈસા ભરેલ 

રકમ રીફાંડ મળવા પાત્ર નથી.
વનકાલ

૧૧ વીજ કનેકશન મેળવતી વખતે વસકયોરીટી રમક 

ભરવામાાં આવે છે તે રદ કરવી
નવીન વીજ જોડાણ મેળવતી વખતે જે વસકયોરીટી ડીપોઝીટ ભરવામાાં આવે 

છે તે વીજ વનયમન પાંચના વનયમાનસુાર છે.
વનકાલ

૧૨ વીજ કાં૫ની દવારા ખેડુતના ખેતરોમાાં નાખવામાાં 
આવતા થાાંભલાઓનુાં વળતર મળવુાં જોઇએ

વીજ ગ્રાહકોને આવશ્યક વીજ સેવા પરુી પાડવા માટે થાાંભલા તેમજ લાઇનો 
નાખવી આવશ્યક છે. હાલ માાં સદર વળતર આપવાની કોઈ જોગવાઈ નથી. વનકાલ

૧૫ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪ ભારતીય રકસાન સાંઘ
વડનગર તાલકુો મ.ુવડનગર

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

૧
સરકાર કે વીજ કાં૫ની તરફથી વીજ ગ્રાહકો પાસેથી 
દર મહીને વીજ બીલમાાં મીટર ભાડુાં ૨૦ રૂવપયા 
લેવામાાં આવે છે. આ રકમ કયાાં સઘુી અને લેવાનુાં 
નકકી થયેલ છે.

મીટર ભાડુાં ગજુરાત વીજ વનયમન પાંચ દવારા વખતોવખત નકકી કરવામાાં 
આવતુાં હોય તે મજુબ વીજ કાંપની દ્વારા વસલૂ કરવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૨
મીટરની રકિંમત જેટલ ુભાડુ અગાઉથી કનેકશન 

મેળવતા ૫હલેા લેવામાાં આવે તો આ રકમ વસલુ 

થાય કે કેમ ?

મીટરનુાં ભાડુ અગાઉથી લેવામાાં આવતુાં નથી. વનકાલ

૩
ઘારોકે મીટરની રકિંમત રૂવપયા ૧૦૦૦ હોય કે તેથી 
વઘ ુહોય તો રૂ.૨૦ ના ગણુાાંકમાાં આ રકમ વસલુ 

થયેલ હોય તો વઘારાની રકમ કેમ લેવામાાં આવે છે.

મીટર ભાડુાં ગજુરાત વીજ વનયમન પાંચ દવારા વખતોવખત નકકી કરવામાાં 
આવતુાં હોય તે મજુબ વીજ કાંપની દ્વારા વસલૂ કરવામાાં આવે છે.

વનકાલ

૧ મોહલ્લામાાં ફોલ્ટ ના કારણે નકુશાનનુાં વડતર 

આ૫વા બાબત
વીજ કાં૫ની દવારા સમયાાંતરે ટ્રાન્સફોમકર તથા વીજ રેષાઆ નુાં સમારકામ 

થાય છે અને વીજ ફોલટથી આવુાં મોટુાં નકુશાન થયેલ નથી તથા અન્ય કોઈ 

ગ્રાહકની ફરરયાદ આવેલ નથી.
વનકાલ

૨
વીજ લાઇનના તમારા ઉભા કરેલા થાાંભલાનુાં 
અથીગ જમીનમાાં જે આ૫વુાં જોઇઅ તે આ૫લ નથી 
તો તે કેટલા સમયમાાં લગાવશો ?

તટૂી / ખવાઇ ગયેલાવીજ થાાંભલાનુાં અથીંગનુાં મરામત સમયાાંતરે કરવામાાં 
આવે છે.

વનકાલ

૩ જુના વીજ ગ્રાહકોને અથક ટમીનલનુાં કાયક કયારે શરૂ 
કરો છો અને કેટલા સમયમાાં પરુૂ થશે ?

જુના વીજ ગ્રાહકોનુાં અથક ટમીનલ માટે જરૂરી કામ હાથ ધરેલ છે. વનકાલ

૪ સીકયરુીટી ડીપોઝીટની માાંગણી વારાંવાર ન કરવી 
અને જેને નથી ભરી તેનુાં શુાં ?

વીજ વપરાશની ચકાસણી કરીને જરૂરી લોડ આધારીત સીકયરુીટી ડીપોઝીટ 

લેવામાાં આવે છે.
વનકાલ

૫ સીકયરુીટી ડીપોઝીટનુાં વ્યાજ કેવી રીતે આ૫વામાાં 
આવે છે. તેનો અલગ શબ્દ વા૫રવો.

સીકયરુીટી ડીપોઝીટનુાં વ્યાજ ૮.૫% લેખે આ૫વામાાં આવે છે અને તે અવપ્રલ-

મે માસમાાં બીલમાાં આ૫વામાાં આવે છે.
વનકાલ

૬
૧૫ કીલોવોટથી વઘારે હોય તેની ડીપોઝીટ લેવાનો 
વનયમ છે તો તેના થી ઓછા ભાર વાળા ગ્રાહકોની 
ડીપોઝીટ ન લઇ શકાય તો તેની ડીપોઝીટ પાછી 
આ૫વી.

સીકયરુીટી ડીપોઝીટ માાંગણી હોસક પાવરના આઘારે લેવામાાં આવે છે જે વીજ 

વનયમન પાંચ દવારા નકકી કરવામાાં આવે છે.
વનકાલ

૭
વીજ વ૫રાશનુાં બીલના રડફોલ્ટરોનુાં ૫૦૮ છે તો 
તેની રકમ અંદાજે કરોડો જેટલી બાકી નીકળે છે તો 
આવો ભેદભાવ શા માટે ?

વીજ વ૫રાશ કારો ના બીલની રકમ બાકી હોય તેવા ગ્રાહકોના વીજ જોડાણ 

કાપી નાખવામાાં આવેલ છે॰ બાકી રકમ વસલૂવા માટે કાંપની ના વનયમ 

મજુબ આગળની કાયકવાહી કરવામાાં આવેછે. આવી કોઈ મોટી રકમ 

વડનગર પેટા વવભાગીય કચેરી માાં બાકી નથી
વનકાલ

વવસનગર
વડનગર

 શ્રી એમ.બી. ૫ટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવવભાગીય કચેરી 
વડનગર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

૧૭ ૨૧ -૦૮-૨૦૧૪
શ્રી ભગવાનભાઇ સી. પ્રજા૫વત

ગાાંસકોડ દરવાજા
મ.ુવડનગર

૧૬ ૨૧ -૦૮-૨૦૧૪
વડનગર તાલકુા વનવતૃ 

કમકચારી સમાજ
મ.ુવડનગર   ૯૪૨૬૫૦૮૭૩૧


