
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 ૦૬-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંજાખા તા.સરસ્િતી

૯૮૯૮૬૫૮૪૨૫ સ્રીટ લાઇટમા ંિીજ ફોલ્ટ થિા બાબત

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંસ્થળ તપાસ ર્રતા ંગામની સ્રીટ લાઇટ તથા એલ.ટી.ના
િાયર અમ ર્ જગ્યાએ ઢીલા થઇ જિાથી ચોમાસામા ંફોલ્ટ થિાની સભંાિના રહ ેછે આથી
ગામમા ંઆિેલ એલ.ટી.લાઇનના િાયરોન  ંતા.૧૦/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સમારર્ામ ર્રી િીજ
પ રિઠો વનરંતર મળી રહ ેતેિી વ્યિસ્થા ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૦૬-૦૯-૨૦૧૪
ઠાર્ોર ચેનાજી રાસીંજી
મ .ંર્ીમ્બ િા તા.સરસ્િતી

ઘર િીજ જોડાણમા ંખ લ્લા િાયર હોિાથી રે્બલ નાખિા અંગે
સદર સ્થળ તપાસ ર્રતા ંઘરની બાજ માથંી બે િાયર િાળી ખ લ્લી એલ.ટી. લાઇન ૫સાર
થતી હતી જેની જગ્યાએ એર્ ગાળાનો ફોર ર્ોર ૪ એમ.એમ. નો રે્બલ નાખી ફરીયાદ દ ર
ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૩ ૦૮-૦૯-૨૦૧૪
ઠાર્ોર ૫નાજી અદીતજી
મ .ંઅઘાર તા.સરસ્િતી

ર્ારખાનામા ંલોડ ઘટાડો ર્રિા અંગે

અરજદારની અરજીના અન સઘંાને તપાસ ર્રતા ંઠાર્ોર ૫નાજી અદીતજી ગામ અઘાર ગ્રાહર્
ન.ં૨૮૭૨૪/૧૦૩૭૬/૪ લોડ ૪ ર્ી.િો. ર્નેર્શન આપ્યા તારીખ ૩૦/૦૧/૨૦૧૩  છે ગ્રાહર્
દ્વારા િીજ ર્નેર્શન મેળિતી િખતે રં્૫ની સાથે સદર ૪ ર્ી.િો. બાબતે બે િર્કનો ર્રાર
ર્રેલ છે આથી સદર ર્નેર્શનને બે િર્ક ન થતા હોઇ લોડ ઘટાડો થઇ શરે્ નહી.
અરજદારને સમજ આપી જો ગ્રાહર્ લોડ ઘટાડો ર્રિા માગંતો હોય તો સદર િીજ
ર્નેર્શનને બે િર્ક પ રા થયેથી લોડ ઘટાડાની અરજી ર્રી લોડ ઘટાડો ર્રી શરે્ છે અથિા
બે િર્કન  ંમીનીમમ ચાર્જન  ંબીલ ભરપાઇ ર્રેથી લોડ ઘટાડાની ર્ાયકિાહી રં્૫નીના
વનયમાન સાર ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૪ ૦૮/૦૯/૨૦૧૪ મેમણ રસલુભાઇ હસનભાઇ
મુું.સરીયદ તા.સરસ્વતી મારા િીજ મીટરન  ંબબલ િઘારે આિિા બાબત

પાટણ ગ્રામ્ય
પાટણ

 શ્રી પી.ટી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ ગ્રામ્ય

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦

 સદર મીટર ૧૨/૦૯/૧૪ ના રોજ બદલી અરજદારની હાજરીમા ંતા૧૨/૦૯/૧૪ ના રોજ
લેબોરેટરી, પાટણમા ંચર્ાસણી ર્રતા ંમીટર બરાબર ફરત   માલ મ ૫ડેલ છે.

વનર્ાલ

૫ ૦૫-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંહૈદરપ રા તા.સરસ્િતી

૯૯૭૯૪૯૨૮૭૩
ગામની ડીપી માથંી નીર્ળતી મેઇન લાઇનના રે્બલની જગ્યાએ ખ લ્લા 

િાયર ર્રિા બાબત
જગંરાલ
પાટણ

 શ્રી એ.એચ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
જગંરાલ

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંગામની સ્થળ તપાસ ર્રતા ંગામની ડીપી માથંી નીર્ળતી
મેઇન લાઇનમા ંરે્બલ નાખેલ છે જેના લીઘે રે્બલ િારંિાર બળી જિાથી સાઘંાિાળો તથા
ખામીય ર્ત થઇ ગયેલ છે. આથી ટ ંર્ સમયમા ંસદર રે્બલની જગ્યાએ ખ લ્લા િાયર ર્રી
આ૫િામા ંઆિશે.

એર્ માસ

માહીતી પત્રક
જીલ્લાન ુનામ  : પાટણ

તા. ૧૫-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ સરસ્વતી તાલકુા પાટણ મકુામે  યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજુઆતોની માહીતી

જગંરાલ
પાટણ

 શ્રી એ.એચ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
જગંરાલ

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨



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

જગંરાલ
પાટણ

 શ્રી એ.એચ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
જગંરાલ

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

૬ ૦૮-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંજગંરાલ તા.સરસ્િતી

૯૯૦૯૧૭૭૬૭૧ જગંરાલ ઠાર્ોર િાસમા ંજર્જરીત થાભંલો બદલિા બાબત
જગંરાલ
પાટણ

 શ્રી એ.એચ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
જગંરાલ

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંસ્થળ તપાસ ર્રતા ંથાભંલો જર્જરીત માલ મ ૫ડેલ છે.  એર્
માસના ગાળામા ંસદર થાભંલો બદલિાની ર્ામગીરી પરૂી ર્રિામા ંઆિશે.

એર્ માસ

૭ ૧૦/૦૯/૨૦૧૪
ઠાકોર પ્રકાશજી ઓબજી
મુું.જાળેશ્વર પાલડી 
તા.સરસ્વતી

જાળેશ્વર પાલડીમા ંઝુ૫ડ ૫ટ્ટીમા ંર્નેર્શન આ૫િા બાબત

પાટણ ગ્રામ્ય ર્ચેરીમા ંઝુ૫ડ ૫ટ્ટીમા ંનોઘાયેલ અરજીની સખં્યા ૧૬૧ છે જેમા ંપાલડી
ગામના અરજદારોની ઝુ૫ડ ૫ટ્ટીની યાદીમા ંઅન ક્રમ ન.ં૯૪ છે.સામાન ની ઉપલબ્તા
અન સાર િીજ ર્નેર્શનો ઝડ૫થી આપિાની ર્ામગીરી ચાલ  છે.િીજ ર્નેર્શન એર્ માસ માં
ઝડ૫થી આપિામા ંઆિશે.

એર્ માસ

૮ ૦૮/૦૯/૨૦૧૪ ઠાકોર ૫રાગજી દલસાજી
મુું.મોટાનાયતા તા.સરસ્વતી ૯૮૭૯૫૬૫૯૩૦ નાયતા ફીડરમા ંિોલ્ટેજ ઓછા મળિા બાબત

અરજદારન  ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ ૧૧ રે્.િી. નાયતા ફીડર ઉ૫ર આિેલ છે. ૧૧ રે્.િી.
નાયતા ફીડર ૬૬ રે્.િી. ર્ાસંા સબસ્ટેશનમાથંી નીર્ળે છે જેનો એમ્પીયર લોડ ૨૫૦ છે
જેના બાયફરરે્શન માટેની મજં રી ૫ત્ર ન.ં૨૨૩૧ તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૩ થી મજં ર થયેલ છે.
જેન  ંર્ામ પ્રગવતમા ંછે.. લાઇનન  ંર્ામ ઝડ૫થી પણૂક ર્રી નિીન ૧૧ રે્.િી. પાલિીયા ફીડર
ચાલ  ર્રિાથી િોલ્ટેજ અંગેની ફરીયાદન  ંવનિારણ થઇ જશે.

ત્રણ માસ

૯ ૦૬-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંિદાણી તા.સરસ્િતી

જયોવતગ્રામ ભીલિણ ફીડરમા ંિારંિાર િીજ વિકે્ષ૫ થિા બાબત
જગંરાલ
પાટણ

 શ્રી એ.એચ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
જગંરાલ

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંજયોવતગ્રામ ભીલિણ ફીડરની ૧૧ રે્.િી. લાઇન ન ં
સમારર્ામ સમયાતંરે હાથ િરિામા ંઆિેછે. ચોમાસામા ં િરસાદ સમયે િીજ વિકે્ષ૫ થિા
ની શર્યતા િિારે રહલેી છે.  તેિા સમયે સમારર્ામ ર્રી િીજ પ રિઠો ઝડપથી પ ન;
સ્થાપન ર્રિામા ંઆિે છે,

છ માસ

૧
મીટર ૫ઘ્ઘતીથી આ૫િામા ંઅિેલ એગ્રી ર્નેર્શન ઉ૫ર મીટર લગાડિામા ં
અિેલ છતા ંએમ્પીયર મીટરમા ંબતાિતા લોડ જેટલાજ ય વનટ િ૫રાશ 
મીટર બતાિત   ંહોિા છતા ંદંડનાતમર્ પરૂિણી બીલ આ૫િા અંગે

મીટર ટેરીફમા ંલોડ િઘારાન  ંબબલ ય વનટના િ૫રાશ પ્રમાણે આ૫િામા ંઆિત  ંનથી. ૫રંત  
િઘારાના હો.પા.ન  ંફીર્સ ચાર્જ મ જબન  ંપ રિણી બબલ ૧૨૬ મ જબ ર્ામ ચલાઉ બબલ
આ૫િામા ંઆિે છે. જે ગ્રાહર્ની રજ આતને સાભંળીને પ રિણી બબલ ૧૨૬ મ જબન ં
આ૫િમા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૨

જયારે જીઇબી સરર્ાર હસ્તર્ હત   ત્યારે આ૫િામા ંઅિેલ હોસકપાિર 
ર્નેર્શનોમા ંલોડ હોસકપાિર ર્રતા ં૧.૫ ઘણો ગણિામા ંઅિતો જયારે 
હાલમા ંહોસકપાિર ૧:૧ જેટલોજ લોડ ગણિામા ંઅિે છે તો ર્ાયદેસર 

હોસકપાિર અને લોડનો રેસીયો રે્ટલો છે તે જણાિિા બાબત

ખેવતિાડી િીજ જોડાણની મોટરને ISI ટેસ્ટીંગ િાળા એર્ય ચેર્ મીટર િડે ચેર્ ર્રી મોટરનો
લોડ કર્લોિોટમા ંજે બતાિે તેમા ં૬૦ ર્ીલોિોટ સ ઘીમા ંમોટરની ર્ાયકક્ષમતા ફેર્ટર ૦.૮૫
અને ૬૦ ર્ીલોિોટ ઉ૫રના લોડ મોટરની ર્ાયકક્ષમતા ૦.૯૦ પ્રમાણે ગણતરીમા ંલઇને
મોટરની રે્પીસીટી નર્ર્ી ર્રિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૧૦

 શ્રી પી.ટી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ ગ્રામ્ય

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦

પાટણ ગ્રામ્ય
પાટણ

૦૩-૦૯-૨૦૧૪
ચૌઘરી ૫દમાભાઇ ક બેરભાઇ
મ .ંિઘાસર તા.સરસ્િતી

પાટણ ગ્રામ્ય
પાટણ

 શ્રી પી.ટી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ ગ્રામ્ય

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦



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

જગંરાલ
પાટણ

 શ્રી એ.એચ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
જગંરાલ

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

૩

મીટર ૫ઘ્ઘતીથી આ૫િામા ંઆિેલ ર્નેર્શનમા ંસીર્યોરીટી ડીપોઝીટ 
લગભગ ત્રણ માસના બીલ જેટલી રર્મ લેિામા ંઆિે છે છતા ંબીલ 

ભરિાની તારીખ િીત્યા ૫છી વિલબંીત ચાર્જ લેિામા ંઆિતો હોિા છતા ં
રૂવપયા ૨૦૦ રી-ર્નેર્શન ચાર્જ િશ લિા અંગે

સદર બાબત નનનતનવષયક છે. વનર્ાલ

૪

એજી ગ્રાહર્ને ર્નેર્શનમા ંલોડ િઘારો ૫ડતો હોય તો ચેર્ીંગ દરમ્યાન લોડ 
િઘારાન  ંબીલ આ૫િામા ંઆિે તે બીલ ભરી ગ્રાહર્ લોડ િઘારો માગંી તે 
બીલ ભરી દીઘા ૫છી ડીપીમા ંજગ્યા છે રે્ નહી તે ચેર્ ર્રી નિી હિેી ડીપી 

બદલિા અંગે

અરજદાર દ્વારા લોડ િઘારાન  ંએસ્ટીમેટ ભયાકબાદ લોડ પ્રમાણે ઉ૫લબ્બ્ઘ મ જબ રાન્સફોમકર
બલદિાની અથિા નિીન રાન્સફોમકર મરૂ્િાની ર્ામગીરી પણૂક ર્રિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૫

રેસીડેન્ટ લાઇટીંગ મીટરની સીર્યોરીટી ડીપોઝીટ અંગે. આ ર્નેર્શન દરેર્ 
ગ્રાહર્ના લગભગ આજીિન હોય છે અને જે લાખો ર્રોડોની સખં્યામા ંહોય 
છે જેમા ંડીફોલ્ટર ગ્રાહર્તો એર્ થી બે ટર્ા જેટલાજ હોય છે જેના ર્ારણે આ 
બઘાજ ગ્રાહર્ો ઉ૫ર સીર્યોરીટી ડીપોઝીટનો બોઝ રે્ટલા અંશે વ્યાજબી 

ગણાય

બીલમા લેવામા આવતી સીકયોરીટી ડીપોઝીટ તે ટેરીફ્નો એક ભાગ છે જે નીનત 

નવષયક બાબત છે. જે જી.ઇ.આર.સી. ના વખતો વખત થતાું આદેશ અનસુાર લેવામા 
આવે છે.

વનર્ાલ

૬
એગ્રી મીટર િાળા ર્નેર્શનનો હોસકપાિર દીઠ મહીને રૂવપયા ૧૦ હતો જે 
એર્ાએર્ ૧૦૦ ટર્ા િઘારી ૨૦ ર્રિામા ંઆિેલ છે તે ફીર્સ ચાર્જ ર્યા 

હતે  થી લેિામા ંઆિે છે તે જણાિિા વિનતંી

બીલમા લેવામા આવતો ફિક્સ ચાર્જ તે ટેરીફ્નો એક ભાગ છે જે નીનત નવષયક બાબત 

છે. જે જી.ઇ.આર.સી. ના વખતો વખત થતાું આદેશ અનસુાર લેવામા આવે છે.
વનર્ાલ

૭

રેસીડેન્ટ લાઇટીંગ ર્નેર્શન લગભગ આજીિન હોય છે તેમને મીટર 
ભાડાથી આ૫િામા ંઆિે છે. જેન  ભાડ ં મહીને રૂા.૨૦ રે્ તેથી િઘ  હોય છે 
અને સમય પ્રમાણે િઘારિામા ંઆિે છે. તો આ મીટર ગ્રાહર્ને પોતે ખરીદે 
અથિા તો બોડક િેચાણ ર્ીંમત ર્રાિીને લગાડિામા ંઅિે તો ગ્રાહર્ને 

ફાયદો થાય એવ  ંર્રિા વિનતંી.

બીલમા લેવામા આવત ુનમટર ભાડુું તે ટેરીફ્નો એક ભાગ છે જે નીનત નવષયક બાબત 

છે. જે જી.ઇ.આર.સી. ના વખતો વખત થતાું આદેશ અનસુાર લેવામા આવે છે.
વનર્ાલ

૧૦ ૦૩-૦૯-૨૦૧૪
ચૌઘરી ૫દમાભાઇ ક બેરભાઇ
મ .ંિઘાસર તા.સરસ્િતી

 શ્રી પી.ટી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ ગ્રામ્ય

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦

પાટણ ગ્રામ્ય
પાટણ


