
 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.

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય મયાકદા
અંવતમ 
વનર્ાલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૧૯.૮.૧૪
પટેલ રમણભાઈ પશાભાઇ, 

મ.ુપો. ભવેૂલ, તા. ઇડર, જી. 

સાબરકાાંઠા પે.વવ. કચેરી, 
જાદર.

૯૪૨૬૧૪૧૭૬૦

હમોએ તા.૩ ૧ .૧ ૨ .૯૨  ના રોજ જી.પી. નાંબર ૨૦૦૧  થી સવે નાંબર ૯૯ માાં 
વીજ જોડાણની માગણી કરી હતી. પરાંત ુડાકકજોન હોવાથી તે સવે નાંબરમાાં 
પટેલ સોમાભાઇ પશાભાઇ ના નામે અન્ય સવે નાંબરમાથી વીજ જોડાણ 

વશફ્ટીંગ કરીને લાવ્યા હતા પછીથી ડાકકજોન દૂર થવાથી આ કનેક્શન 

માંજૂર થયુાં હત ુાં. પરાંત ુહમારા સવે નાંબર ૯૯ માાં કનેક્શન હયાત હોવાથી તે 

રદ્ થયેલ છે તેવી માહહતી ય.ુજી.વવ.સી.એલ. જાદર તરફથી મળેલ હતી. 
અને વધમુાાં એવુાં પણ જણાવ્ય ુહત ુાં કે જો આ કનેક્શન તમારે જોઈત ુાં હોય 

તો સવે નાંબર ૯૯ વસવાય અન્ય સવે નાંબરમાાં માગણી કરી શકો છો. આ 

કાગળના આધારે હમોએ ૯૯ સવે નાંબરના બદલે બાજુના સવે નાંબર ૧૦૦ 

માાં ફરીથી અરજી કરીને પરૂા ડોકયમુેંટ સાથે અરજી ફી ૨૦૦ રૂવપયા પણ 

ભરેલ છે. પરાંત ુહમોને આ કનેક્શન હજુ સધુી મળેલ નથી બીજુ ાં 
જણાવવાનુાં કે ય.ુજી.વવ.સી.એલ. જાદર માાં તપાસ કરતાાં જાદરના 
એંજજવનયર સાહબેે હીમતનગર ય.ુજી.વવ.સી.એલ. તથા ઇડર તથા 
મહસેાણા વારાંવાર હમારી પાસે તપાસ કરાવી હતી પરાંત ુહજુ સધુી કઈ 

જવાબ મળેલ નથી.

ઇડર/જાદર.
ટી.એન. પટેલ  
૯૯૨૫૨૧૨૮૯૪

તા.૩ ૧ .૧ ૨ .૯૨  ના રોજ ની અરજીવાળા સવે નાંબર ૯૯ માાં 
સવે કરતાાં હયાત વીજ જોડાણ હોવાથી અરજી રદ કરવામાાં 
આવેલ ત્યારબાદ આપશ્રીએ નવીન ખેતીવવષયક 

વવજજોડાણની અરજી એ કેટેગરીમાાં જાદર પે.વવ. કચેરીમાાં 
ફરીથી સવે નાંબર ૯૯ માાં જ અરજી નોધણી કરાવેલ હોઈ 

આપની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે અને જાદર પે.વી. 
કચેરીના પત્ર ક્રમાક યજુીવીસીએલ/જાદર/ટેક/૧૦૦૮ 

તા.૩ .૫.૨૦૧ ૩ના પત્રથી હદન-૭માાં નોધાવવા જણાવેલ 

પરાંત ુઆપશ્રીએ સદર અરજી તા.૧૫.૬.૨૦૧ ૩  ના રોજ 

નોધાવેલ હોઈ વીજ કાંપનીના પ્રવતકમાન વનયમ અનસુાર 

સદર અરજી રદ કરવામાાં આવેલ છે. જે અમારી જાદર પે.વવ. 

કચેરીના પત્ર ક્રમાક યજુીવીસીએલ/જાદર/ટેક/૭૪૪ 

તા.૧ ૧ .૪.૨૦૧૪ થી આપશ્રીને જાણ કરવામાાં આવેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૭.૮.૧૪
પટેલ ચેલજીભાઇ વીરાભાઈ 

, મ.ુપો. મોટાકોટડા, તા. 
ઇડર, જી. સાબરકાાંઠા પે.વવ. 

કચેરી, ઇડર(શહરે).

૪૨૬૨૮૨૫૯૭

મારા વપતાના નામે બ્લોક નાંબર ૨૬૫ ના કવૂા ઉપર વીજ જોડાણ તા. 
૧૫.૧ .૧૯૭૬ ના રોજ એજી.નાંબર ૧૦૬ થી આપવામાાં આવેલ જે હમોએ 

કવૂામાાં પાણી ન હોવાથી તા.૯.૧ .૧૯૯૧ના રોજ પી.ડી.સી. કરાવેલ જે 

હમોએ વપતાના ગજુરી જતાાં નામ ફેર કરી તા.૧૬.૧ ૧ .૨૦૦૮ ના રોજથી 
આ જોડાણ મારા માલલકીના બ્લોક નાંબર ૨ ૩૯ માાં પાકા કવૂા ઉપર 

વશફ્ટીંગ કરાવેલ છે. જે ચાલ ુકરાવે પાાંચ વષક ઉપર સમય થઈ ગયેલ હોય 

સદર વીજ પાવર આપની નવી સ્કીમ મજુબ પાાંચ વષક પરૂા થયેથી 
હોસકપાવરમાાં ફેર બદલી કરી  વવનવત છે.

ઇડર / 
ઇડર(ગ્રામ્ય)

એચ.બી. ગાિંી 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬

અરજદારની રજૂઆત કાયમી ધોરણે બાંધ થયેલ ખેતી 
વવષયક વીજ જોડાણ પાાંચ વષકની સમયમયાકદાની અંદર 

પનુઃ જોડાણ કરાવે તો પનુઃ જોડાણ કાયમી ધોરણે બાંધ 

થયેલ જે ટેહરફવાળાં વીજ જોડાણ હોય તે ટેહરફમાાં ચાલ ુકરી 
શકાય. આપનુાં વીજ જોડાણ પી.ડી.સી.આર.સી. પાાંચ વષક 
કરતાાં વધ ુસમય નુાં હોઈ આપની માગણી ગ્રાહય રાખી 
શકાય નહીં॰

વનર્ાલ

૩ ૬.૮.૧૪
પટેલ ડાહ્યાભાઇ નાથાભાઇ, 

મ.ુપો. ફીંચોડ, તા. ઇડર, જી. 

સાબરકાાંઠા પે.વવ. કચેરી, 
ઇડર(શહરે).

તા.૪.૬.૧૪ ના રોજ પાવતી નાંબર ૫૧૮૦૫૦ થી રૂવપયા ૩૦૦ ભરી નામ 

ફેરફાર માટે રજીસ્રેશન કરાવેલ હત ુાં પરાંત ુઆજ હદન સધુી તેનો એસ્સ્ટમેંટ 

મને મળેલ નથી તેમજ ઇડર શહરે ની કચેરીમાાં તપાસ કરતાાં જાણવા 
મળેલ કે ફાઇલ વીસ હદવસ પવેૂ ઉપરની વવભાગીય કચેરીમાાં પાસ થવા 
સારુાં મોકલી આપેલ છે. પરાંત ુહજુ સધુી એ ફાઇલ પાસ થઈને પરત 

આવેલ નથી તો તેની માહહતી આપી તે ફાઇલ અંગે નો યોગ્ય વનણકય લેવા 
વવનતી.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

અપશ્રીની અરજીના અનસુાંધાને અતે્રની કચેરીના પત્ર ક્રમાક 

યજુીવીસીએલ/આઈડી/એ.સી/એનટી/૭૨૬૪ 

તા.૧ ૧ .૮.૨૦૧૪ થી તાાંવત્રક માંજૂરી આપવામાાં આવેલ છે 

અને અમારી પે.વવ. કચેરી ઇડર(શહરે) ના પત્ર ક્રમાક 

આઈડી/ટેક/૪૨૪૪ તા.૨ ૧ .૮.૨૦૧૪ ના રોજ એલગ્રમેંટ ફી પેટે 

રૂ.૧૦૦ અને વસક્યોહરટી હડપોજીટ પેટે રૂ.૧૬૧૬ મળી કુલ 

૧૭૧૬ રૂ. અંદાજપત્રક આપશ્રીને પાઠવવામા આવેલ છે જે 

નાણાાં ભરપાઈ થયેથી આપનુાં નામ રાન્સફર કરી આપવામાાં 
આવશે॰

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : સાબરકાુંઠા

 તા. ૨૮.૮.૧૪ ના રોજ તાલ કા ઇડર મ કામે યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ 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.

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય મયાકદા
અંવતમ 
વનર્ાલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૪ ૧૦.૮.૧૪

જવાનપરુા તથા સદાતપરુા 
ગામ વવસ્તારની સદુશકન 

નગર, ઉમા બાંગલોઝ અને 

સવગણુ નગર સોસાયટીના 
રહીશો

જવાનપરુા તથા સદાતપરુા ગામ વવસ્તારની સદુશકન નગર, ઉમા બાંગલોઝ 

અને સવગણુ નગર સોસાયટીમાાં રહતેા સવે સભ્યો છેલ્લા પાાંચ વષોથી 
વારાંવાર થતાાં વીજળીના ફોલ્ટથી ઘરોમાાં બાંધ થતી લાઇટ થી ખબુજ 

પરેશાન થઈ રહ્યા છીએ. આ વવષે આપની ઓહફસને ઘણીવાર મૌલખક 

રજૂઆત કરવા છતાાં તેનો આજ હદન સધુી યોગ્ય ઉકેલ લાવવામાાં આવેલ 

નથી. અને વારાંવાર થતાાં ફોલ્ટના કારણે ઘરોમાાં વીજળીના ઉપકરણો નુાં 
નકુશાન એટલુાં બધ ુથયેલુાં છે કે ઉત્તર ગજુરાત વીજ વનગમ લી. પર 

કાનનૂી દાવો થઈ શકે તેમ છે. આપની ઓહફસના ફહરયાદ કરવા અંગેના 
ટેલલફોન પર પણ કોઇજ સાંતોષકારક જવાબ આપવામાાં આવતો નથી 
તેમજ લાઇટ બાંધ થતાાં આપની ઓહફસનો વાયરમેન પણ સેલફોન હરસીવ 

કરતો નથી.

ઇડર / 
ઇડર(ગ્રામ્ય)

એચ.બી. ગાિંી 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬

સદર રજૂઆતના બાબતમાાં અતે્રની કચેરીના નાયબ ઇજનેર 

દ્વારા સ્થળની રૂબરૂમાાં તપાસ કરવામાાં આવેલ છે. ચોમાસાની 
સીજન હોવાથી ટેકવનકલ ખામીને લીધે વીજળીમાાં વવકે્ષપ 

પડેલ છે જે બાબતે અતે્રની કચેરી ધ્વારા યોગ્ય સમારકામ 

સાંતોષકારક કરવામાાં આવેલ છે. હવે પછી સદર બાબતે 

સોસાયટીના રહીશોની ફહરયાદનુાં સાંતોષકારક વનવારણ 

કરવામાાં આવેલ છે.

વનર્ાલ

૫ ૨૧.૮.૧૪ સરપાંચ, માઢવા ગપૃ ગ્રામ 

પાંચાયત

માઢવા પાંચાયતના ચાર ગામ પૈકી માઢવા, સદુ્રાસણા, સરદારપરુ, 

સુાંદરપરુ તથા પેટપારમાાં (નવામાઢવા) તથા (પનુઃમાઢવા) પૈકી છ 

ગામોમાાં પાંચાયત હલે્પની જગ્યા છેલ્લા ૧૦ વષકથી ખાલી છે. જે જગ્યા 
ખાલી હોવાના કારણે પાંચાયતના અંદાજે ૧૦૦૦ કનેક્શન આવેલા છે. જે 

કનેક્ષનની મેંટેનન્સ માટે હલે્પરની જગ્યા ખાલી હોવાથી ખબુજ તકલીફ 

ઊભી થાય છે. આ વવષય ઉપર આપ સાહબેશ્રી તથા આગળ થતી 
કાયકવાહી યધુ્ધના ધોરણે કરવા વવનાંતી છે.    નોધ :- દેશોતર લાઈનમેન 

હલે્પરનો વવસ્તાર ઘણો બધો મોટોહોવાથી તે સમયસર પહોંચી ન શકવાને 

કારણે ઘણી વખત રાતે્ર તથા ડેરી ઉધોગને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ ે

છે. જેથી લાઈનમેનની જગ્યા પણ નવી ઊભી કરવા આપ સાહબેશ્રીને નમ્ર 

અરજ તથા વવનાંતી છે.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

હાલમાાં જાલલયા, છાપી, દેશોતર, માઢવા, સદુ્રાસણા, 
સરદારપરુ, સુાંદરપરૂ અને નવામાઢવા ગામો પૈકી દેશોતર 

ગામે વવલેજ હલે્પર ની જગ્યા માંજૂર થયેલ છે, તે મજુબ 

વવલેજ હલે્પર ઉપરોક્ત ગામોની વીજળીને લગતી કામગીરી 
કરે છે. ઉતરોત્તર વધતી જતી ભારે દબાણ અને હળવા 
દબાણની વીજ લાઈનો તથા રાન્સફોમકર સેન્ટર અને 

વવજગ્રાહકોના સપ્રમાણમાાં નવીન વધારાનો લાઇન સ્ટાફની 
માંજૂરી વવચારણા હઠેળ છે.

નીવતવિષયર્ 
વનર્ાલ

૬ ૧૯.૮.૧૪ ઇડર તાલકુા પ્રમખુશ્રી, પા. 
અમતૃભાઇ હીરાભાઈ

ફામક હાઉસમાાં ખેડતૂોને વીજ કનેક્શન આપવામાાં આવતુાં એસ્ટીમેંટ જે 

હાલમાાં નોમકલ પધ્ધવતથી અપાય છે તે મજુબજ ચાલ ુરાખવુાં.
ઇડર / 

ઇડર(શહરે)
રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

સદર અંદાજપત્રક વીજ કાંપનીના પ્રવતકમાન વનયમ મજુબ 

આપવામાાં આવે છે.
વનર્ાલ

૭ ૧૯.૮.૧૪ ઇડર તાલકુા પ્રમખુશ્રી, પા. 
અમતૃભાઇ હીરાભાઈ

એજી.ની લાઈનોમાાં તારો ખબૂ ઢીલા છે. જેથી વારાંવાર પક્ષીઓ બેસતા 
ભડાકા થાય છે તેથી અકસ્માત થવાનો ભય રહ ેછે તથા વારાંવાર લેલખતમાાં 
તથા મલુખત રજૂઆતો કરેલ છે તે અને મોટરો તથા ડી.પી.ઑ બળી જાય 

છે. જયાાં જોખમવાળી જગ્યાએ પે્રસહરયા લગાવી દેવા વવનાંતી॰

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

ભારે દબાણ અને હળવા દબાણની વીજ લાઈનોનુાં સમારકામ 

તબક્કાવાર આયોજન મજુબ કરવામાાં આવેલ છે, અને 

હળવા દબાણની વીજ લાઈનોમાાં એલ.ટી. સ્પેસર જરૂહરયાત 

મજુબ લગાવેલ છે.

વનર્ાલ
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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.

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય મયાકદા
અંવતમ 
વનર્ાલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૮(૧) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ખેડતૂોને ખેતી માટે  હદવસના બાર કલાલ વીજળી આપવી જોઈએ કારણ 

ખેડતૂોને રાતે્ર જેરી જાનવરનો ભય, ખેડતૂને કવૂો ઊંડો કરવો કવૂો નવો 
ગોડવો તેના માટે હદવસના ચાર કલાલ વીજળી મળે કઈ કામ થાય નહીં.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

સામાન્ય રીતે વવજ ઉત્પાદનની સામે વવજ માાંગ વધ ુહોવાના 
કારણે સવક કક્ષાના વવવવધ વવજ ગ્રાહકોની માાંગણી અનસુારનો 
વવજપરુવઠો એક સાથે પરુો પાડવો મશુ્કેલ બનતો હોય છે આ 

સાંજોગોમાાં ખેતીવાડી માટેની વવજ માાંગણી જોતાાં બધા જ ગ્રાહકોને 

જરૂહરયાત મજુબનો વવજ-પરુવઠો પરુો પાડવા તબક્કાવારનુાં 
આયોજન જરૂરી બને છે. તે માટે સરકારશ્રી તેમજ વવવવધ 

કાંપનીના પ્રવતવનવધઓ ધ્વારા તાાંવત્રક બાબતોનો અભ્યાસ કરી 
અગાઉથી કરાયેલ આયોજન અનસુાર રાજયના વવવવધ 

જીલ્લાઓ/તાલકુાઓ માટે અલગ અલગ જુથો પાડી વવવવધ જુથ 

માટેનો ખેતીવાડી માટેના વવજ પરુવઠાનો સમય અગાઉથી 
વનધાકરીત કરવામાાં આવતો હોય છે. આ સમય સારણી નક્કી 
કરવામાાં દર અઠવાહડયે વવવવધ જુથોમાાંથી પ્રત્યેક જુથ માટે હદવસ 

તથા રાત્રી માટેના સમયની ફેરબદલી કરી સરખુાં પ્રાધાન્ય 

આપવામાાં આવતુાં જ હોય છે. સદર વનધાકરીત કરેલ સમયમાાં ઋતુાં 
પ્રમાણે ફેરફાર કરવાની રજુઆત અનસુાર વવજપરુવઠો પરુો 
પાડવાની બાબત તાાંવત્રક તેમજ માળખાકીય સવુવધાઓ જેવી કે 

વવજ લાઇનો તેમજ સબ સ્ટેશનની ક્ષમતા વવગેરેને લક્ષ્યમાાં લેતાાં 
ગ્રાહ્ય રાખવુાં શક્ય નથી

વનર્ાલ

૮(૨	) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ખેડતૂોને ખેતી માટે મીટર કાઢી નાખેલ હતા તેના બદલે અત્યારે ફરજજયાત 

મીટર મકૂવામાાં આવે છે. તેના બદલે મીટર બાંધ કરવા જોઈએ અથવા 
મરજજયાત હોવા જોઈએ.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

હાલમાાં એ-૧  ટેરીફવાળા ખેતીવાડી વીજજોડાણો ઉપર મીટર 

મકુવામાાં આવતાાં નથી. પરાંત ુપ્રવતકમાન વનયમાનસુાર નવા 
ચાલ ુકરવામાાં આવતાાં ખેતીવાડી વીજજોડાણ પર મીટર 

ટેરીફ થી બીલીંગ કરવામાાં આવે છે.

વનર્ાલ

૮(૩) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪

ખેડતૂના કવૂા ઉપર મીટર મકૂવામાાં આવે છે. તે મીટરને સીલ લગાવેલુાં 
હોય છે. સીલ લગાવેલુાં મીટર લોખાંડની પેટીમાાં મકૂી લોખાંડની પેટીને સીલ 

લગાવવામાાં આવે છે. પાવર ઓછાવત્તા કારણે મીટર બળી જાય તો તે 

મીટરના પૈસા ખેડતૂ પાસેથી વસલૂ કરવામાાં આવે છે. ખેડતૂ મીટરનુાં ભાડુાં 
ચકૂવે છે. મીટર બળી જાય પછી ખેડતૂ જાણ કરે એટલે વીજળી બોડકના 
કમકચારી આવી મીટર કાઢી કાગળમાાં ગમે તેની સહી લઈ લઈ જાય છે. 

પછી વીજળી બોડકમથી નોહટસ આવે છે. તેમાાં ત્રણ તારીખો આપે છે તેમાાં 
ગમે તે એક તારીખે ખેડતૂને હાજર રહવે ુાં ખેડતૂની હાજરીમાાં મીટર ચેક 

કરવા બોલાવે છે. ખેડતૂ કયો અનભુવી છે કે તેને સમજણ પડ ેમીટર ચાર્જ 

યવુનટના પચાસ પૈસા હતા તેના સાઇઠ પૈસા કયાક.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

મીટર બળી જવાથી અથવા અન્ય કોઈ કારણસર મીટર 

બદલવાની જરૂર પડ ેતો આ કાયકવાહી કાંપનીનાાં ના.ઈ.શ્રી 
અથવા જુ.ઈ.શ્રીની હાજરીમાાં તેમજ ગ્રાહક વતી ગ્રાહક/ 

ગ્રાહક પ્રવતવનધીની હાજરીમાાં કરવામાાં આવે છે તથા જરૂર 

જણાયે મીટરની વધ ુલેબોરેટરી તપાસણી અથે ગ્રાહક 

પ્રવતવનવધની હાજરીમાાં જ પેપર પેક કરી લઈ જવામાાં આવે 

છે. તેમજ જયારે આ મીટર લેબેરેટરીમાાં ખોલવાનુાં થાય તે 

પહલેાાં ગ્રાહકને લેબોરેટરીમાાં હાજર રહવેાાં સારૂાં ત્રણ નોટીસ 

આપવામાાં આવે છે.

વનર્ાલ

૮(૪) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ઉત્તર ગજુરાત વીજ કાંપની લી. સોળ કલાક પાવર આપવાના હો.પા. ઉપર 

પ્રવત હો.પા. એક વોલ્ટના રૂ.૬૬૫ નક્કી કરેલા હતા તેના બદલે પાવર આઠ 

ક્લાક કયો રાતે્ર ચાર કલાક હદવસના ચાર કલાક પાવર અડધો (૫૦ ટકા 
કયો) તો વીજ દર ૫૦% કરવો જરૂરી છે.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

સદર બાબત નીવતવિષયર્ છે. તથા ફફક્સ ચાર્જ  
સરર્ારશ્રીના ગ જરાત િીજ વનયમન આયોગ ધ્િારા 
િખતોિખત સ ચિિામા ંઆિતા ંટેરીફ દર મ જબ લેિામા ં
આિે છે.

વનર્ાલ
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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.

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 

સમય મયાકદા
અંવતમ 
વનર્ાલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૮(૫) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ખેડતૂોને ખેતી માટે ૫ હો.પા. થી ૧૦ હો.પા. વીજ કનેક્ષનની જરૂર હોય તો 
વીજ કનેક્શન માલ્ટા નથી અને ઉધ્યોગોને ગમે તેટલા હો.પા.ની માગણી 
હોયતો વીજ કનેક્શન તાત્કાલલક મળી જાય છે.				

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

ખેતીવવષયક વીજ જોડાણ માટે દર વષે સરકારશ્રી તરફથી 
ફાળવવામાાં આવતા લક્ષ્યાાંક મજુબ વીજ જોડાણ આપવામાાં 
આવે છે.

વનર્ાલ

૮(૬) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
કોઈપણ ખેડતૂને પચીસ થી ત્રીસ એકર જમીન હોય તે આઠ કલાકમાાં 
વપયત થઈ શક્તી નથી તેના માટે કવૂામાાં ચોવીસ કલાકનુાં પાણી હોય પણ 

વીજ કનેક્શન એક્જ હોય તો તેના ઉપર જેટલા ભાઈઓ ભાગીદાર હોય 

અને માગણી કરે તેટલા એક કવૂા ઉપર વીજ કનેક્શન આપવા જોઈએ.	

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

 પ્રવતકમાન વનયમ અનસુાર હયાત સવે નાંબરમાાં જો વીજ 

જોડાણ ચાલ ુહોય તો બીજુ ાં વીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં, 
પરાંત ુસવે નાંબર અલગ થયેથી વીજ જોડાણ આપી શકાય.  

સદર બાબત વનતીવવષયક છે.

વનર્ાલ

૮(૭) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪

ખેડતૂોની જૂની અરજીઓની માગણી જે તે સ્સ્થવતમાાં પેસ્ન્ડિંગ છે. નવી 
અરજીઓ તત્કાળ યોજનામાાં લેવામાાં આવે છે. તેમાાં ટપક વસિંચાઇ 

ફરજજયાત છે અને રૂ.૨૦૦ લઈ અરજી લેવામાાં આવે છે. જેમ જેમ અરજીઓ 

આવી હોય તેમ તેમ નાંબર નાખી વીજ કનેક્શન આપવા જોઈએ તેમાાં ડ્રો 
કરવાનો ન હોય॰

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

સરકારશ્રીની વખતોવખત ખેતી વવષયક અરજીઓ માટે 

જાહરે કરવામાાં આવતી  નવીન યોજનાઓ મજુબ અને 

માગકદવશિકા મજુબ નવીન ખેતીવવષયક વીજ જોડાણ 

આપવાની કામગીરી કરવામાાં આવે છે.

વનર્ાલ

૮(૮) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ખેડતૂ પાસેથી ગણી જાતના દાખલા માહહતી આપવી પડે છે. ખેડતૂને જરૂર 

હોય તો જ વીજ કનેક્શન મેળવે છે. ખોટા પૈસા ભરે તેવો કોઈ ખેડતૂ મખૂક 
નથી વગર જોઈત ુાં વીજ કનેકશનની માગણી કરે નહીં.	

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

વીજ કાંપનીના પ્રવતકમાન વનયમ અનસુાર જરૂરી તમામ 

દસ્તાવેજો ની પતુકતા કયાક બાદજ વીજ જોડાણ આપવામાાં 
આવે છે. જેથી ભવવષ્ય	માાં કોઈ કાયદાકીય ગ ૂાંચ ન ઊભી થાય.

વનર્ાલ

૮(૯) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ખેડતૂના ૭/૧ ૨  કે કવૂાના ભાગીદારમાાં બીજુ ાં નામ હોય તો રૂ.૨૦ ના સ્ટેમ્પ 

ઉપર સોગાંદનામુાં-એહફડેવવટ કરવાની હોય તેમાાં રૂ.૧૦૦ નો સ્ટેમ્પ 

વાપરવાનો ન હોય.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

પ્રવતકમાન વનયમ અનસુાર રૂ.૧૦૦ નો સ્ટેમ્પ પેપર પર 

એહફડેવવટ જરૂરી છે.			
વનર્ાલ

૮(૧૦) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ખેડતૂ માટે કવૂાની મયાકદા દૂરમાાં કે મીટરનુાં અંતર ગણ્યા વસવાય વીજ 

કનેક્શન આપવુાં જોઈએ કારણકે ભાઇઓની વહચેણી કરી હોય સવે નાંબર 

આખા હોય એક ખેતરને અડી બીજુ ાં ખેતર હોય તેમાાં નવો અગર જૂનો કવૂો 
હોય તો તેને વીજ કનેક્શન આપી દેવુાં જોઈએ.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

પ્રવતકમાન વનયમ અનસુાર હયાત સવે નાંબરમાાં જો વીજ 

જોડાણ ચાલ ુહોય તો બીજુ ાં વીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં, 
પરાંત ુખાતા નાંબર અલગ થયેથી વીજ જોડાણ આપી શકાય.

વનર્ાલ

૮(૧૧) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ઘર વપરાશના વીજ મીટર વધારે ફરત ુાં હોય તેની અરજી આપવામાાં આવી 
હોય તો તેની તપસ કરવા કોઈ આવતુાં નથી. તા.૨૫.૧૦.૨૦૧ ૩  પટેલ 

મોહનલાલ કરશનદાસના નામની અરજી આપેલ છે. 

ગ્રા.નાં.૨૪૧ ૨ ૩ /૦૦૦૦૮/૮ છે. આજ સધુી કોઈ તપાસ કરવા આવેલ નથી.	

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

સદર વીજ મીટરની સ્થળ ચકાસણી તા.૨ ૩ .૮.૨૦૧૪ ના 
રોજ કરી વીજ મીટર બદલવામાાં આવેલ છે અને જરૂરી 
કાયકવાહી માટે લેબોરેટરીમાાં ગ્રાહકને તા.૨૭.૮.૨૦૧૪ ના 
રોજ ટેલલફોવનક મેસેજ આપતા હાજર રહલે નથી અને સદર 

મીટરની લેબોરેટરીચકાસણી કરતાાં મીટર બરાબર ફરત ુાં 
માલમૂ પડેલ છે॰

વનર્ાલ

૮(૧૨) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪
ગામમાાં થાાંભલા ઉપર વીજ વાયરને કાબકન જામી જાય તો ઘરનુાં લાઇટ 

ચાલ ુબાંધ થઈ જાય છે. વાયર ઢીલુાં હોય તો પવનથી પાવર બાંધ થઈ જાય 

છે. તેના માટે પાંચાયત હલે્પર કામ કરતો નથી તેને છૂટો કરવાનો અવધકાર 

કોનો છે. પાંચાયત હલે્પર ન હોય તો આ વાયર રીપેર કોણ કરે.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

પાંચાયત હલે્પર (વીજળી ઘર) એ ગ્રામ પાંચાયતનો કમકચારી 
હોઇ તે પાંચાયતના સરપાંચ/તલાટીની સચૂના અનસુાર 

કામગીરી કરતો હોય છે. તેની કામગીરી ઉપર વનયાંત્રણ ગ્રામ 

પાંચાયતના સરપાંચ/તલાટીનો હોય છે જેથી પાંચાયત હલે્પર 

સાંતોષકારક કામગીરી ન કરે તો તેને છૂટો કરવાનો અવધકાર 

તેમનો હોય છે તેમ છતાાં અતે્રની વીજ કાંપનીની ઇડર(શહરે) 

પે.વવ. કચેરીના કસ્ટમર કેર સેંટરમાાં ફહરયાદ નોધાવેથી 
સદર ફહરયાદ દૂર કરવામાાં આવશે.

વનર્ાલ

૮(૧૩) ૧૫.૮.૧૪
મણીલાલ કરશનદાસ 

પટેલ, મ.ુ સાહબેપરુા, પો. 
છાપી, તા.ઇડર

૯૪૨૮૨૫૭૮૬૪

પટેલ રમેશભાઈ મણીલાલ સાહબેપરુા સુાંદરપરૂ સબસ્ટેશન, માઢવા ઇડર 

મકાન ફામક હાઉસમાાં છે. તેની વસિંગલ ફેજ લાઇટ મળતી નથી તેના માટે 

ઇડર પાાંચ થી છ વખત કાંપલેન નોંધાવી છે અને મહસેાણા ત્રણ થી ચાર 

વખત કાંપલેન નોંધાવી છે. તો તેના માટે વસિંગલ ફેજ પાવર મળે તે મજુબ 

કાયકવાહી કરવા વવનાંતી.

ઇડર / 
ઇડર(શહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

સદર વીજ પરુવઠો હયાત ૧ ૧  કે.વી. માઢવા ખેતીવાડી ફીડર 

ઉપર મકેુલ સ્પેવસયલ ડીજાઈનવાળા રાન્સફોમકર સેન્ટર 

ઉપરથી વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવામાાં આવે છે.

વનર્ાલ
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