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સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.
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ર્ચેરી/ પેટા 
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 ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ-
નબંર.
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મયાકદા
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૧ ૧૭-૭-૨૦૧૫	

પટેલ સરેુશભાઇ 
મણિભાઈ - ૧૦ અંકુર 
સોસાયટી , મ.ુપો.તા. 
ધનસરુા. જી. અરવલ્લી.	

નથી

ભેંસાવાડા સીમાડાની સવે ન.ં૧૨૬ વળી જમીનમા ંઆવેલ અમારા કવૂા પર ય.ુજી.વી.સી.એલ. 
તરફથી શશકા ફફડર માથી વીજ પ્રવાહ મળે છે. જેનુ ંટ્રાન્સફોમમર રફહયોલ ગામના પ્રવેશના 
પાકા રસ્તા ઉપર નહરે પાસે લગાવેલ છે. આ ટ્રાન્સફોમમર નહરે અને રફહયોલ પ્રવેશના 
રસ્તાના કાટખિેૂ લગાવેલ છે. જે રોડ ની ઊંચાઈ વધતા ંખાડામા ંપાિી ભરાઈ જાય છે. 
ટ્રાન્સફોમમર જે જગ્યાએ છે તયા ંચોમાસાની ઋતમુા ંપાિી ભરાઈ જતાં. જ્યારે ટ્રાન્સફોમમર ના 
લગંર ફોલ્ટ મા ંઆવે તયારે નીચે પાિી હોવાથી વીજ કંપનીના કમમચારીઓ માટે જોખમરૂપ 
જગ્યાને કારિે અમારો એ.જી.નો પાવર બધં થઈ જાય છે. આ જ લાઇનમાથી અમારા ખેતરના 
ઘરોમા ંવીજ પરુવઠો આવે છે.  તો આ ટ્રાન્સફોમમર ની જગ્યા બદલીને અન્ય જગ્યાએ સમતલ 
ભાગમા ંફેરવી આપવામા ંઆવે તો અમારી આ સમસ્યા દૂર થાય તેમ છે. વળી આ ટ્રાન્સફોમમર 
જે જગ્યાએ છે તે જમીનના માણલક આ ખાડામા ંપરુાિ પિ કરવા દેતા નથી એથી ચોમાસામા ં
અમારી લાઇન વારંવાર ફોલ્ટ થાય છે અને અમારી ફફરયાદને ધ્યાને લઈ વીજ કંપનીના 
કમમચારીઓ આવે પિ છે ખાડામા ંપાિી હોવાથી જીવના જોખમે  કામ કરી શકતા નથી.  તો 
આ બાબતે યોગ્ય કરી ટ્રાન્સફોમમર રોડની સામે બાજુએ ઊભુ ં કરી આપવા બાબત.

તલોદ/ધનસરુા	
બી.સી. લેઉવા નાયબ 
ઈજનેર મોબાઇલ ન.ં 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

સદર બાબતે અરજદારના શવજજોડાિવાળં ટ્રાન્સફોમમર સેંટર રોડની બાજુમા ંઆવેલ છે 
આ રોડ ની ઊંચાઈ વધતા ંટ્રાન્સફોમમર સેંટર નીચાિવાળા ભાગે આવેલ હોય તેવુ ંલાગે 
છે. આ ટ્રાન્સફોમમર સેંટર ના ડી.ઑ. અંગેની ફફરયાદ મળતા સતવરે ફફરયાદનુ ંશનવારિ 
કરવામા ંઆવેલ છે. ટ્રાન્સફોમર સેંટર ખસેડવા માટે સવેક્ષિ કરી કંપનીના શનયમ 
મજુબ કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે.સદર કામ તા. ૩.૯.૧૫  રોજ પિૂમ કરવામા ંઆવેલ છે.

શનકાલ

૨ ૧૭-૭-૨૦૧૫	

પટેલ ફકશતિભાઈ 
નારિભાઇ -મ-ુ
જસવતંપરુા પો-
નશવશશનોલ, તા- ધનસરુા 
જી.અરવલ્લી.

૯૪૨૭૩૫૮૭૯૭
લોક દરબાર ના કાયમક્રમમા ંમારા બોર કવૂા પર નવીન શવજજોડાિ મેળવવા માટે જરૂરી 
રજૂઆત કરવા અરજી ગ્રાહ્ય રાખવા બાબત.

તલોદ/ધનસરુા	
બી.સી. લેઉવા નાયબ 
ઈજનેર મોબાઇલ ન.ં 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

આ અરજદારનુ ંચેફકિંગ કરતા ંવીજવપરાશ કરતા ંહોવાનુ ંમાલમૂ પડતા ંકલમ ૧૨૬ 
હઠેળ રૂ. ૭૨૦૦૦/- નુ ંણબલ તા- ૧૯-૨-૨૦૧૫ ના રોજ આપવામા ંઆવેલ સદર કલમ-
૧૨૬ હઠેળ આપવામા ંઆવેલ ણબલ તેઓએ બોરમા ંઉતારેલ મોટરના ણબલ જોતા ં
તેઓની રજૂઆતના આધારે ણબલ ઘટાડીને રૂ. ૨૪૨૯૯/- નુ ંતા. ૨૦-૫-૧૫ ના રોજ 
આપવામા ંઆવેલ છે જે ણબલના ંનાિા ંભરપાઈ કરેલ નથી આ વીજ ચેફકિંગવાળી 
જગ્યાએ તેઓનુ ંતા- ૫-૨-૧૧ ની અરજી વાળં શવજજોડાિ મજૂંર થતા ંતા- ૨૨-૮-૧૪ 
ના રોજ અંદાજપત્રના નાિા ંભરપાઈ કરેલ અને લાઇનનુ ંકામ પરંુૂ થતા ંતેઓએ તા- 
૩૦-૩-૧૫ ના રોજ ટેસ્ટ ફરપોટમ  રજૂ કરેલ છે. તા- ૧૯-૦૨-૧૫ ના રોજના ચેફકિંગના 
અનસુધંાનેના ણબલના નાિા ંભરપાઈ કરેલ ના હોવાથી શવજજોડાિ ચાલ ુકરવામા ં
આવેલ નથી.

શનકાલ

૩ ૨૨-૭-૨૦૧૫	

પટેલ મોહનભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ -મ-ુપો-દોલપરુ 
કંપા, તા- ધનસરુા 
જી.અરવલ્લી.

નથી

અમો ગ્રાહક ન ં- ૨૩૯૭૧/૦૦૨૨૬/૯ વાળં શવજજોડાિ ધરાવીએ છીએ આ શવજજોડાિ 
ખેતીવાડી જમીનમા ંઆવેલ છે તો આ શવજજોડાિ ૨૪ કલાક જ્યોશતગ્રામ પરથી આપવામા ં
આવે તો તેનો જે અંદાજપત્ર અમોને આપવામા ંઆવશે તે અમો ભરપાઈ કરવા માટે અમો 
તૈયાર છીએ તો અમારા આ શવજજોડાિને જ્યોશતગ્રામ ફફડર પરથી જોડી શવજપરુવઠો આપવા 
બાબત.

તલોદ/ધનસરુા	
બી.સી. લેઉવા નાયબ 
ઈજનેર મોબાઇલ ન.ં 
૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

અરજદારનુ ંશવજજોડાિ ખેતીશવષયક જમીનમા ંબનાવેલ રહિેાકના મકાનમા ંદોલપરુ 
ખેતીશવષયક ફફડર પરથી આપવામા ંઆવેલ છે. આ ફફડર ઉપર ધનસરુા સબ સ્ટેશન 
ખાતે સ્પેશશયલ ફડજાઈન ટ્રાન્સફોમમર મકૂવામા ંઆવેલ છે જેથી આ ફફડર ઉપર 
આપવામા ંઆવેલ શસિંગલ ફેજ વીજજોડાિોવાળા ગ્રાહકોને થ્રી ફેજ શવજપરુવઠાના 
સમયગાળા શસવાય શસિંગલ ફેજ ગ્રાહકોને ચોવીસ કલાક	   શસિંગલ ફેજ શવજપરુવઠો મળી 
રહ ેછે.

નીશતશવષયક

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા 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.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૪ ૨૧-૭-૨૦૧૫	
પટેલ બાબભુાઇ 
ગોબરભાઈ મ.ુપો. ડેમાઈ, 
તા.બાયડ. જી.અરવલ્લી.

૯૬૩૮૬૨૬૮૨૮

મોજે ડેમાઈ ગામના રેવન્ય ુસવે ન-ં૯૧૯ મા ંપટેલ બાબભુાઇ ગોબરભાઈ ના નામે ૫ હો.પા.નુ ં
ખેતીવાડી શવજજોડાિ માગેલ હત ુ.ં તેની અરજી તા-૧૭-૭-૨૦૧૩ ના રોજ નોધિી	 કરાવેલ 
હતી. તયારબાદ ય.ુજી.વી.સી.એલ. કંપનીનો પત્ર આવેલ હતો તેમા ંતેઓએ જી.પી.ન-ં૭૬૦૯ 
નબંરથી લખેલ હત ુ ંકે તમારી શવજજોડાિની અરજીના શવરુદ્ધમા ંપટેલ નરશસિંહભાઈ ગોબરભાઈ 
ની વાધંા અરજી આવેલ છે. અને તમારે નવી નોટરી રજૂ કરવી નહીં તો તમારંુ શવજજોડાિ 
રદ કરવામા ંઆવશે તયારબાદ અમોએ પટેલ નરશસિંહભાઈ ગોબરભાઈ તા. ૨૩-૩-૨૦૧૫ ની 
રોજ સ્ટેમ્પ ન.-૬૫૬/૨૦૧૫ પર નવીન નોટરી કરીને આપેલ છે. અને તે નોટરી કરવાના પટેલ 
નરશસિંહભાઇ ગોબરભાઈ એ રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- એક લાખ માગેલ હતા જે અમોએ તેઓને આપેલ 
છે. અને તયાર પછી તેઓએ નોટરી કરી આપેલ છે. અને સદર નોટરી કરી આપ્યા પછી તેઓએ 
વાધંા અરજી આપેલ છે. આમ બે વખત પટેલ નરશસિંહભાઈ ગોબરભાઈએ સમંશત આપેલ છે 
છતા ંય.ુજી.વી.સી.એલ.કંપની વીજ જોડાિ આપવાની ના પડે છે અને નવીન નોટરી આપવી 
પડશે તેવુ ંજિાવેલ છે. આ બાબતે અમોએ સ્વાગત કાયમક્રમ અરવલ્લીમા ંપિ રજૂઆત કરેલ 
અને મે.કલેક્ટર સાહબેે પિ કાયમક્રમમા હાજર જૂશનયર ઈજનેરને કહલે કે બે વાર સમંશત આપી 
હોય તો કનેક્શન આપવુ ંપડશે તેમ છતા ંકંપનીની પેટા કચેરી બાયડ તરફથી કોઈ જવાબ 
મળેલ નથી તો યોગ્ય કરવા મારી નમ્ર અરજ છે.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

અરજદારે નવીન ખેતી શવષયક શવજજોડાિ મેળવવા માટે જે તે સમયે તેઓએ તેઓની 
માગિીવાળી જગ્યાના ભાગીદારોની સમંશત મેળવી જે તે સમયે તેઓના ભાગીદારોના 
ફોટા સાથે નોટરી કરી સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર સહીઓ કરી જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરતા ંપટેલ 
બાબભુાઇ ગોબરભાઈ ના નામે તા- ૧૭-૭-૨૦૧૩ ના રોજ અરજી નોધિી કરાવેલ છે 
આ જમીન ના  સહ ના ભાગીદાર શ્રી નરશસિંહભાઈ કોદરભાઈ પટેલે સ્ટેમ્પમા ંજે તે 
સમયે બનાવટી સહીઓ કરી હોવા ની વાધંાઅરજી રજૂ કરેલ છે. વાધંા અરજીનો શનકાલ 
થયેથી યજુીવીસીએલના પ્રવતમમાન શનયમાનસુારની કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે.

શનકાલ

૫ ૨૧-૭-૨૦૧૫	

ગોસ્વામી મહને્રગીરી 
મણિગીરી અંબાજી મફંદર 
પાસે -મ.ુપો.રડોદરા તા-
બાયડ જી.અરવલ્લી.	

નથી

રડોદરા ગામની શસમના ખેતીવાડી ગ્રાહક ન ં-૨૩૬૧૩/૦૦૪૧૩/૧ ના ઢીલા વાયર ખેચવા 
બાબત તથા આ શવજજોડાિના બનેં પોલ નીચે થી તટૂી ગયેલ હોવાથી ખેતરમા ંપડી જાય 
તેવા હોવાથી બદલી કરી આપવા માટે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતા ંકોઈ કાયમવાહી થયેલ 
નથી.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

અરજદારની અરજીના અનસુધંાને સ્થળ તપાસ  કરતા ંવરસાદના કારિે તાણિયો 
નીકળી જવાથી વાયરો ઢીલા થયેલ છે તે કાયમ તા. ૬.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ પિૂમ કરવામા ં
આવેલ છે.

શનકાલ

૬ ૨૨-૭-૨૦૧૫	

પટેલ ભરતભાઇ 
દેવશીભાઈ 
મ.ુપો.માધવકંપા 
તા.બાયડ, જી.અરવલ્લી.

નથી
અમારા માધવકંપા ની સીમમા ંગામની નજીક આવેલ ખેતર જેનો સવે ન,ં-૨૦ મા ંખેતીની 
લાઇનનો લોખડંનો પોલ ૧૯૭૦ ની સાલમા ંઊભો કરેલ છે જે કાટ લાગવાથી સડી ગયેલ છે 
તો તે પોલ બદલી કરી નવીન પોલ ઊભો કરવા બાબત.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

સદર ફફરયાદ અનસુધંાને સ્થળ ઉપર તપાસ કરતા ંગડમર પોલ જોખમી માલમૂ પડેલ 
નથી. તેમ છતા તેનુ ંજરૂરી સમારકામ ૮.૯.૧૫ ના રોજ પિૂમ કરેલ છે

શનકાલ

૭ ૨૨-૭-૨૦૧૫	

પટેલ છગનભાઇ 
ધનજીભાઇ તથા અન્ય ૯ 
ગ્રાહકો-મ.ુપો. માધવકંપા 
,તા.બાયડ, જી. અરવલ્લી.	

નથી.

અમારા માધવકંપા ની સીમમા ંપટેલ છગનભાઇ ધનજીભાઇ તથા અન્ય- ૯ ગ્રાહકો માટે 
મથરુવાસ પાસેની ડીપી. પરથી શવજજોડાિ ધરાવીએ છીએ ઉપરોક્ત કનેક્શનો એક જ ડીપી. 
માથી આપેલ હોવાથી લોડ પાડવાના કારિે વોલ્ટેજ ઓછા મળે છે  તે ઉપરાતં ૪ થી ૫ 
લોખડંના પોલ ઘિા વષો-૪૦ વષમ જૂના હોવાથી જમીન લેવલે કાટ લાગવાથી પડી જય તેમ 
છે તથા આ પોલ ઉપરના વીજ વાયરો પિ ઠીલા થઈ ગયેલા છે તેથી વાવજોડા વખતે 
વાયરો ભેગા થઈ જાય છે અને પાવર ફોલ્ટ થાય છે . તેમજ આ એલ.ટી.લાઇનમાથી નજીકમા ં
ઊભા થયેલ ટ્રાન્સફોમમર મા ંજોડવા બાબત.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

સદર અરજદારે હયાત એલ.ટી. લાઇનમા ંફેરફાર કરવાની રજૂઆત કરેલ છે તે 
અનસુધંાને પેટા શવભાગીય કચેરી તરફથી મોજિી કરવામા ંઆવેલ છે જેની સક્ષમ 
અશધકારી ધ્વારા મજૂંરી મળતા સદર ૮.૯.૧૫ ના રોજ પિૂમ કરેલ છે

શનકાલ

૮.૧ ૨૦-૭-૨૦૧૫	
ભારતીય ફકસાન સઘં - 
માકેટ યાડમ મ.ુપો.તા. 
બાયડ જી. અરવલ્લી.

૯૪૦૮૨૨૬૬૩૮
કૃશષ જોડાિમા ંસવે થયા પછી અંદાજપત્ર મળેલ નથી અને મફટફરયલ ના અભાવે કામમા ં
શવલબ થાય છે.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

નવીન ખેતીશવષયક શવજજોડાિો આપવા માટે વીજળીકરિ કરવા બાબતનો લક્ષયાકં 
અનસુાર અરજીઓની મોજિી કરી શવજજોડાિ આપવાપાત્ર થતા ંઅરજદારોને સક્ષમ 
અશધકારીની મજૂંરી મેળવી જે તે પેટા શવભાગીય કચેરીઓ ધ્વારા અગ્રતાક્રમ પ્રમાિે 
અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેછે. અરજદારો ધ્વારા ભરપાઈ થયેલ અંદાજપત્રના નાિા ં
ભરપાઈ થયે મલસામાનની ઉપલબ્ધતા પ્રમાિે લાઈનોનુ ંજરૂરી કામ કરી શવજજોડાિો 
ચાલ ુકરવામા ંઆવે  છે. હાલના તબકે્ક તા- ૩૧-૧૨-૨૦૧૨ સધુી જ નોધાયેલ 
અરજદારોને અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે અને તા- ૩૧-૩-૨૦૧૫ સધુી અંદાજપત્રો 
ભરપાઈ થયેલ હોય તેવા અરજદારોના વીજ જોડાિોના કામો પરૂા કરવામા ંઆવેલ છે.

શનકાલ



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૮.૨ ૨૦-૭-૨૦૧૫	
ભારતીય ફકસાન સઘં - 
માકેટ યાડમ મ.ુપો.તા. 
બાયડ જી. અરવલ્લી.

ડેમાઇ પચંાયતના પેટાપરા -હરજીપરૂા વોટર વકમસ ના શવજજોડાિ નુ ંઅંદાજપત્ર ભરાઈ 
ગયેલ હોવા છતા ંશવજજોડાિ મળેલ નથી.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

 ડેમાઈ પચંાયતના પેટાપરા હરજીપરૂા ખાતે વોટર વકમસ નુ ંશવજજોડાિ મેળવવા માટે  
તા- ૧૫-૭-૧૪ ના રોજ અરજી નોધિી કરાવવામા ંઆવેલ જેનુ ંઅંદાજપત્ર તા-૧-૯-૧૪ 
ના રોજ આપવામા ંઆવેલ જે અંદાજપત્રના નાિા ંભરપાઈ થયેલ નથી તેથી 
શવજજોડાિ આપવામા ંઆવેલ નથી.

શનકાલ

૮.૩ ૨૦-૭-૨૦૧૫	
ભારતીય ફકસાન સઘં - 
માકેટ યાડમ મ.ુપો.તા. 
બાયડ જી. અરવલ્લી.

એલ.ટી.લાઇનમા ંકૃશષમા ંસમયસર મેન્ટેનન્સ થત ુ ંનથી જેથી લાઈનો ફોલ્ટ મા ંજાય છે. વાયરો 
ઠીલા હોવાથી ટે્રક્ટર તથા હાવેસ્ટોર ને પાકની કાપિીમા ંનડે છે. વાયરો સ્પાકમ  થવાથી પાક 
બળી જવાના ફકસ્સા બનેલ છે. જેનુ ંઆજફદન સધુી વળતર મળેલ નથી.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

સમયાતંરે લાઈનોનુ ંજરૂરી સમારકામ કરવામા ંઆવે છે તેમ છતા ંવાયરો ઢીલા હોય કે 
તે વાયરોને પરૂતી ઊંચાઈનાહોય તો જે તે અરજદાર/ગ્રાહકની રજૂઆત મળતા પિ 
સમારકામ કરવામા ંઆવે છે.  વાયરો સ્પાકમ  થઈ ઘઊ બળી જવાના ફકસ્સામા ંકંપની 
ધ્વારા જે તે ગ્રાહક પાસેથી માગવામા ંઆવેલ જરૂરી માફહતી/દસ્તાવેજો પરૂા પાડતા ં
કંપનીના શનયમ પ્રમાિે વળતર આપવામા ંઆવે છે.

શનકાલ

૮.૪ ૨૦-૭-૨૦૧૫	
ભારતીય ફકસાન સઘં - 
માકેટ યાડમ મ.ુપો.તા. 
બાયડ જી. અરવલ્લી.

કૃશષ જોડાિમા ંડીપીઓ સમયસર ફેઇલ થયેલ હોય તો તેને બદલી આપવા અણગ્રમતા આપવી 
જોઈએ .

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

કોઈપિ ગ્રાહક/ગ્રાહકનુ ંટ્રાન્સફોમમર બળી/ફેઇલ થઈ જાય તો શનયત સમય મયામદામા ં
બદલી આપવામા ંઆવે છે

શનકાલ

૮.૫ ૨૦-૭-૨૦૧૫	
ભારતીય ફકસાન સઘં - 
માકેટ યાડમ મ.ુપો.તા. 
બાયડ જી. અરવલ્લી.

 કૃશષ જોડનોમા ંસવે કયામ પછી તાતકાણલક અંદાજપત્ર આપી જોડાિ જડપથી આપવા અનરુોધ 
છે. જેથી સમયસર ખેડતૂો વાવેતર કરી શકે.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

નવીન ખેતીશવષયક શવજજોડાિો આપવા માટે વીજળીકરિ કરવા બાબતનો લક્ષયાકં 
અનસુાર અરજીઓની મોજિી કરી શવજજોડાિ આપવાપાત્ર થતા ંઅરજદારોને સક્ષમ 
અશધકારીની મજૂંરી મેળવી જે તે પેટા શવભાગીય કચેરીઓ ધ્વારા અગ્રતાક્રમ પ્રમાિે 
અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેછે. અરજદારો ધ્વારા ભરપાઈ થયેલ અંદાજપત્રના નાિા ં
ભરપાઈ થયે લાઈનોનુ ંજરૂરી કામ કરી શવજજોડાિો શનયત  સમય મયામદા મા ં  ચાલ ુ
કરવામા ંઆવે  છે.

શનકાલ

૮.૬ ૨૦-૭-૨૦૧૫	
ભારતીય ફકસાન સઘં - 
માકેટ યાડમ મ.ુપો.તા. 
બાયડ જી. અરવલ્લી.

કૃશષ શવજજોડાિમા ંઅન્ય ભાગીદારોની સમંશતમાટે સોગદંનામુ ં-નોટરી બે વખત કેમ લેવામા ં
આવે છે.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

કોઈપિ શવજજોડાિ મેળવવા માટે માગિીવાળી શવજજોડાિ વાળી જગ્યા એક કરતા ં
વધારે માણલક કે ભાગીદાર હોય તો તેઓની શવજજોડાિ આપવા બાબતે વાધંો ના હોવા 
બાબતે સહીની ખરાઈ અનસુધંાને નોટરી કરાવવામા ંઆવે છે. વધમુા ંનવીન 
ખેતીશવષયક શવજજોડાિોની  અરજીની તારીખથી શવજજોડાિ આપવાપાત્ર થત ુ ંહોય તે 
સમયગાળો વધારે હોવાથી માણલક/ભાગીદારો ની હોવા બાબતની અને માણલકીપિા ના 
ખરાઈ અનસુધંાને ફરીથી નોટરી કરેલુ ંસમંશત પત્ર લેવામા ંઆવે છે.

શનકાલ

૯	 ૧૬-૭-૨૦૧૫	

પટેલ પનુમભાઈ 
મગનભાઇ -૬૫- 

સહજાનદં સોસાયટી -
એસ.ટી.બસ સ્ટેન્ડ પાસે- 

મ.ુપો.તા-બાયડ 	

૯૪૨૭૩૮૧૨૭૮	

અમો અરજદાર શ્રી પનુમભાઈ મગનભાઇ પટેલ બાયડ એસ.ટી.સ્ટેન્ડ પાસે આવેલ સહજાનદં 
સોસાયટી મા ં૬૫ ન ંના મકાનમા ંરહીએ છીએ અમારા ઘરની પાછળના ભાગમા ંકોમન પ્લોટ 

આવેલ છે જેમા ંડી.પી.ઊભી કરેલ છે. જે ડી.પી.માથી વારંવાર શવજફોલ્ટ ના કારિે વીજ 
તિખા થાય છે. અને એ શવસ્તારમા ંવારંવાર આ ઘટના થાય છે.જે બાબતે અમોએ બાયડ પેટા 

કચેરી મા ંતા- ૨-૬-૧૫ ના રોજ આ બાબતની અરજી પિ આપેલ છે. પરંત ુબાયડ 
પેટાશવભાગીય કચેરી તરફથી કોઈ કાયમવાહી થયેલ નથી. આ બાબત અમોએ મામલતદાર 
કચેરીમા ંમખુ્યમતં્રી ઓનલાઇન કાયમક્રમમા ંપિ આ બાબતે રજૂઆત કરી હતી. સરકારશ્રીના 
ધારાધોરિ મજુબ સોસાયટીના કોમન પ્લોટમા ંબાળકો તથા વડીલો માટે હરવા ફરવા માટેની 
જગ્યા છે જેમા ંઆ કોમન પ્લોટ મા ંડી.પી.ઊભી કરતા ંબાળકો માટે જોખમ છે. જો આ ડી.પી. 

અમારા પાછળના ભાગમા ંલાખેશ્વરી રસ્તાવાળા ભાગમા ંફેરબદલી કરી આપવા બાબત.

તલોદ/બાયડ
આર.એમ.વસાવા. નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

સદર પ્રશ્ન બાબતે જિાવવાનુ ંકે બાયડ પેટા કચેરી ના નાયબ ઈજનેર ધ્વારા સ્થળ રૂબરૂ તપાસ 
કરતા ંસદર સહજાનદં સોસાયટી વાળી ડી.પી. સોસાયટીએ ટ્રાન્સફોમમર ઊભુ ંકરવા માટે આપેલી ખાસ 
જગ્યા કોમન પ્લોટમા ંઊભી કરેલી જે ડી.પી. છે તેની આસપાસ ફેનન્સિંગ (જાળી)  લગાવેલ છે. સદર 

ટી.સી. ઉપર ફડસ્ટ્સ્ટ્રબ્યશૂન બોક્સ લગાવેલ છે. આપશ્રીનુ ંમકાન સદર ડી.પી. થી આશરે ૨૫ ફૂટ જેટલુ ં
દૂર છે. જે સલામત અંતરે છે.  દરેક સોસાયટીનુ ંજનરલ વીજળીકરિ કરવામા ંઆવે છે તયારે તે 

સોસાયટીના ણબલ્ડર/ પ્રમખુ/ મતં્રીશ્રીએ ફાળવેલ કોમન પ્લોટમા ંજ તે સોસાયટી માટે 
ડી.પી./ટ્રાન્સફોમમર સેંટર જે તે સમયે સવેસમંશતથી જ નાખવામા ંઆવેલ છે. સદર ડી.પી.ને ખસેડીને 
બીજાની જગ્યામા ંનાખવામા ંઆવે તો ઘિા અવરોધો ઊભા થાય છે. કોટની બહાર ડી.પી.ખસેડી 

શકાય નહીં. કારિ કે સદર ડી.પી. સહજાનદં સોસાયટીના રહીશો માટે છે. કોટની બહાર ડી.પી.લઈ 
જવામા ંરસ્તો સાકંડો થાય અને જાહરે જનતાને વધ ુઅડચિ રૂપ થાય તેમ છે. વધમુા ંસદર ડી.પી. 
સહજાનદં સોસાયટીના શવસ્તારમા ંઅન્ય કોઈ જગ્યાએ સવામનમુતે પ્રમખુ/મતં્રી નક્કી કરીને લેણખતમા ં
જાિ કરે તો જરૂરી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરી સોસાયટી જ્યા ંખસેડવાનુ ંસચૂન કરે તો તયા ંઅતે્રની 
કચેરી ખસેડી આપશે પરંત ુઅમારી રસ્ટ્ટટએ સહજાનદં સોસાયટીના જ શવસ્તારમા ંહાલની જગ્યાએ 

ડી.પી. જ્યા ંઊભી છે તેનાથી વધ ુસલામત કોઈ જગ્યા નથી. સદર ડી.પી.રહિેાક શવસ્તારમા ંજોખમી 
નથી અને સોસાયટીના અન્ય મકાનોથી પિ સલામત અંતરે છે તથા સોસાયટીએ ફાળવેલ જગ્યામા ં

જ છે જેથી ડી.પી.ખસેડવાનો કોઈ પ્રશ્ન ઉપનસ્થત થતો નથી.

શનકાલ



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૦ 	 ૨૩-૭-૨૦૧૫	

પટેલ જયશંતભાઈ 
નાથાભાઇ મ.ુપો.ભડૂાસંિ, 

તા. બાયડ,     જી. 
અરવલ્લી.	

૯૪૨૬૩૮૫૨૮૭

અમો અરજદારશ્રી પટેલ જયશંતભાઈ નાથાભાઇ ખેતીશવષયક શવજજોડાિના ચેફકિંગ ટીમે 
આપેલા ગેરનીશતના ણબલ અંગે સતય હકીકત રજૂ કરી લોક દરબારમા ંન્યાય મેળવવા બાબત. 
મે 20 એચ.પી.કનેક્શન માથી ૧૦+૧૦ એચ.પી.ના શવભાજન માટે તા- ૨૩-૧૧-૨૦૦૨ ના રોજ 

અરજો કરેલ તથા ટેસ્ટ ફરપોટમ  આપેલ છે છતા ંપેટાશવભાગીય કચેરી ચોઇલામા ંસદર રેકોડમ 
ઉપલબ્ધ નથી તેવુ ંજિાવી મને અન્યાય થાય છે. મારી પાસે અસલ પાવતી તથા 

શવભાજનની અરજીની જેરોક્ષ છે જેના બધા દસ્તાવેજી પરુાવા ૨૦૦૨ ના વષમના છે. બીજુ ંકે 
વીજ કંપની ધ્વારા મને અને બીજા અન્ય ગ્રાહકોને ટેસ્ટ ફરપોટમ  આપવાની નોફટસ આપેલ છે. 
નોફટસ નો અથમ શનયત સમયમા ંટેસ્ટ ફરપોટમ  નહીં આપોતો કંપની એવુ ંમાને છે કે શવજપરુવઠો 
આપવાનુ ંચાલ ુકરેલ છે અને ણબલ ચાલ ુથઈ જસે. મારા કેસમા ંતો મે ટેસ્ટ ફરપોટમ  આપેલ છે 

છતા ંમારા ૧૦ + ૧૦ એચ.પી.ના શવભાજનને માન્ય નહીં રાખીને ગેરરીશતનુ ંણબલ આપેલ છે જે 
અન્યાયકતામ છે.

તલોદ/ચોઇલા
પી.આઈ.પટેલ  નાયબ 
ઈજનેર- ૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

સદર પ્રશ્ન બાબતે જિાવવાનુ ંકે ગ્રાહક ન ં૨૩૯૩૦/૦૦૦૫૪/૩ નામે પટેલ જયશંતભાઈ 
નાથાભાઇ -ભડુાસન નો કરારીત વીજભાર ૨૦ હો.પા. છે. જેઓનુ ંચેફકિંગ તા- ૧૦-૧૨-

૧૪ ના રોજ કરતા ંસદર ગ્રાહકના શવજસ્થાપન પર બે મોટર લગાડેલી માલમૂ પડેલ જે 
પૈકી નાની મોટર ૧૨ હો.પા. નુ ંદંડનીય ણબલ ૧૨૬ કલામ હઠેળ રૂ. ૫૭૬૦૦/- આપેલ 
હત ુ ંતેની આખરી આકારિી સદર ગ્રાહકની રૂબરૂમા ંતા- ૧૨-૨-૧૫ ના રોજ કરીને સદર 
ણબલની રકમ યથાવત રાખેલ છે.  સદર સદંભમ વાળી ઉપરોક્ત અરજી સાથે હાલમા ં
ગ્રાહકે જે પેપસમ રજૂ કરેલ છે તેમા ંબે મોટરો ચલાવવા માટે બાહધેરી ખતના સ્ટેમ્પ 

પેપરની નકલ રજૂ કરેલ નથી, માત્ર અરજી ફોમમ અને તે વખતે પૈસા ભરેલ પવતીની 
નકલ રજૂ કરેલ છે. સદર કેસમા ંજે તે સમયના રેકોડમની ચકાસિી કરતા ંઅતે્રની 

કચેરીમા ંબે મોટરો મજૂંર થવા બાબતનો કોઈ રેકોડમ માલમૂ પડેલ નથી તેથી કંપનીના 
શનયમાનસુાર ણબલ ઘટાડી શકાયેલ નથી  સદર શવજજોડાિના ચેફકિંગ દરશમયાન કુલ 

૧૫+૧૨ = ૨૭ હો.પા. ની બે મોટરો લગાડેલી માલમૂ પડેલ હતી.

શનકાલ

૧૧ ૧૪.૦૭.૧૫ 	
શ્રી મહમદ ઈસાક 
જમાદાર ફાશતમા પાકમ , 
કોલેજ રોડ મોડાસા

મોજે મોડાસા સવે નબંર ૩૯/૪ નો અમારે રહઠેાિ માટે ણબનખેતી કરાવેલ છે. જેમા ંહાલમા ં
કેટલાક રહઠેાિના મકાનો બનાવેલ છે સદર બીન ખેતી જમીન ઉપર વીજળી કરવા માટે 
અમોએ જરૂરી સાવમજશનક કાગળો સાથે રૂબરૂ અરજ યજુીવીસીએલ મોડાસા શહરે શવભાગના 
જુશનયર તમારા સાહબેને આપેલ છે.તેઓ રૂબરૂ સ્થળ પર આવી ઇન્સ્પેક્શન કરેલ છે જે 
બાબતને આજે થયા છતા ંઅમોને કોઈ એસટીમેટ આપવામા ંઆવતુ ંનથી તે બાબતે અમોએ 
રૂબરૂ ડેપ્યટુી એંજીશનયર અસારી સાહબે અને ભગોરા સાહબે ને મલુાકાત કરવા છતા ંકોઈ 
કામગીરી થયેલ નથી. જેની સદર પ્રશ્નનો ઉકેલ લોક દરબાર મા ંકરવા શવનતંી.

મોડાસા/મોડાસા 
શહરે

શ્રી જે.એસ.અસારી 
૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

સદર આપની અરજીના આધારે સ્થળ તપાસ કરતા ંફાશતમા પાકમ  કે જેનો સવે નબંર ૩૯/૪ મા ં
પ્લોફટિંગ કરેલ છે. નવા પફરપત્ર મજુબ ઓપન પ્લોટમા ંઈલેકટ્રીફીકેશાન માટે કોઈ અંદાજપત્ર 
આપવાનો થતો નથી. જેથી કરી અંદાજપત્ર આપેલ નથી. તેમજ તે પ્લોફટિંગમા ંએક મકાન બનેલ છે 
તે મકાન માટે અરજદારે અરજી કરેલ હતી તેને અંદાજપત્ર તા. ૧૩.૦૭.૧૫ ના રોજ  આપેલ છે.

નિકાલ

૧૨ ૧૪.૦૭.૧૫
સહારા પેટ્રોલીયમ 
મોડાસા કપડવજં હાઇવે 
મોડાસા

૯૮૭૯૩૬૪૨૬૯

મોડાસા ખાતે અમારા રીલાયન્સ ઇન્ડ.લીની ડીલરશીપ અંગેનો પે્રટ્રોલ પમ્પ છે. જેમા ં૨૧ કે. 
ડબલ્ય ુનો પાવર વપરવામા ંઆવે છે. એશપ્રલ -૧૫ થી સદર પેટ્રોલ પમ્પ શરૂ થયેલ છે. પરંત ુ
અમોને પરૂો પાડવામા ંઆવતો વીજ પરુવઠો ઓવર વૉલ્ટેજ એટલેકે ૨૭૫ થી 280 વૉલ્ટ ત્રિ 
ફેજમા ંથતા ંઅમારા પેટ્રોલ પમ્પની શસસ્ટમ બધં થતા ંઅમારે જનરેટરથી પમ્પ ચલાવવો પડે 
છે . આ બાબતે અમો રૂબરૂ ફડશવઝન ઓફફસ મા ં ઇ.ઇ. સાહબે તેમજ ડી.ઇ સાહબે ને રજૂઆત 
લેણખતમા ંરૂબરૂ કરવા છતા ંસદર પ્રશ્નો નો કોઈ ઉકેલ આપેલ નથી જેથી સદર લોક દરબાર મા ં
આ પ્રશ્ન છે.

મોડાસા/મોડાસા 
શહરે

શ્રી જે.એસ.અસારી મો. ન ં- 
૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

સદરરજૂઆતના આધારે તા.૧૭/૭/૨૦૧૫ના રોજ લોવૉલ્ટેજનુ ંટ્રાન્સફોમમર મકેુલ 
છે.સદર ટ્રાન્સફોમમર બદલ્યા પછી વૉલ્ટેજ આર-૨૪૬ વાય-૨૪૮ બી-૨૫૧ પ્રમાિે મળે 
છે.આમ લો વૉલ્ટેજનુ ંટ્રાન્સફોમમરમકૂ્યા પછી હવે હાઇ વૉલ્ટેજનો પ્રશ્ન રહતેો નથી. 
સબસ્ટશન ના ટેપ ચેંજરનુ ંસેફટિંગ તા. ૧૩.૦૮.૧૫ ના રોજ ચેન્જ કરેલ છે

નિકાલ

૧૩ ૨૨.૭.૨૦૧૫

રબારી અમતૃભાઇ 
વાલજીભાઇ મ.ુપો જમાના 
છાપરા તા.મોડાસા 
જી.અરવલ્લી

હું રબારી અમતૃભાઇ વાલજીભાઇ મોજે જમાના છાપરા તા.મોડાસા જી.અરવલ્લીના રહીશ 
તા.૬.૧૦.૨૦૧૨ નારોજ આપની ય.ુજી.વી.સી.એલ. કંપનીમા ંખેતી વીજ જોડાિ માટે અરજી 
કરેલ છે જેનો સવે ન.-૧૫ અને ડ્રો ન. -૬૭૭ છે જે સવે ન.ંમા ંમે વીજ કનેક્શન માગેલ છે. તે 
સવે નબંરમા ંમે તા-૨૭.૬.૨૦૧૩ ના રોજ બોર કરેલ છે. તેમ છતા ંઆજ ફદન સધુી મને વીજ 
કનેક્શન મળેલ નથી. જય ભારત સાથે જિાવવાનકેુ મે આપ સાહબેશ્રીને માલમૂ થાય કે 
અમારા ગામનુ ંમોજે જમાના છાપરાનુ ંભોયતણળયુ ંએવુ ંછે કે જે તે બોર બનાવ્યા પછી લાબંા 
સમય બધં પડેલ બોર કવૂો પરુાય જાય છે. તો આપ સાહબે ને શવનશત કરંુ છં કે જેમ બને તેમ 
ઝડપથી વીજ કનેક્શન આપવા મહરેબાની કરશોજી. આપશ્રી તરફથી જે લોકદરબાર રાખવામા ં
આવેલ છે. તેમા ંઅમારા પ્રશ્નોનો શનકાલ થાય અને અમને વીજ કનેક્શન ઝડપથી મળે તેવી હું 
રબારી અમતૃભાઇ વાલજીભાઇ આપને શવનશત કરંુ છ.

મોડાસા/મોડાસા 
(બાધંકામ)

શ્રી આર.એન.ભગોરા મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨૧૨૫૦૬

આપે તા.૬/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ ૭.૫ હો.પા. નુ ંનવીન  વીજજોડાિ મોજે જમાના છાપરા 
ગામે સવે નબંર-૧૫ મા ંમાગંિી કરેલ છે. જેનો ડ્રો નબંર -૬૭૭ છે. સદર શવજ જોડાિ 
માટે જે તે સમયે મોજિી હાથ ધરતા ંસદર સવે નબંર -૧૫ મા ંબોર કવૂો હયાત ન 
હતો જે તમોએ પિ અરજીમા ંબોર બનાવેલ નથી એવો ઉલ્લેખ કરેલ છે. તયાર બાદ 
આપની બારકોડેડ રજીસ્ટર નબંર  ૨૫૪૧૧૮૦૪ ૨ ઇન ક્રમાકં નબંર ૧૦ થી તા-
૧૭.૧૨.૨૦૧૩ ના રોજ રજી. પોસ્ટ એડીથી  ક કેટેગરી થી ડ કેટેગરીમા ંતબદીલ કરેલ 
જેની જાિ કરેલ છે. અને કંપનીના પ્રવતમમાન શનયમોનસુાર અગ્રતાક્રમ પ્રમાિે વીજ 
જોડાિ આપવાની કાયમવાહી કરવામા ંઆવશે.

િીનિ નિષયક



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૪ ૧૬.૦૭.૧૫
આચાયમ શ્રી, વણિયાદ પ્રા. 
શાળા મોડાસા જી- 
અરવલ્લી

શ્રી વણિયાદ પ્રા. શાળાના મોડાસા જી. અરવલ્લી ના મ.ુ શ્રી ઇશ્વરભાઇ એન.  પચંાલ ની નમ્ર 
અરજ છે કે અમારી શાળાના કુલ ૮૦ શવધ્યાથી અભ્યાશ કરે છે. તદઉપરાતં આંગિવાડી પિ 
અમારી શાળાના કંપાઉંડમા ંચાલે છે. તેમા ં૧૨ બાળકો અભ્યાસ કરેલ ૬. શવશેષમા ંઅમારી 
શાળાના દરવાજાથી પાચં મીટર અંતરે વણિયાદ કોકાપરુ ગામે પહોંચાડતી ડીપી આવેલ છે. 
તેમા ંમેઇન ડીપી બોક્સ ખલુ્લ ુરહ ેછે. વીજ વાયર ખલુ્લા હોય છે. અમારી શાળાના ંબાળકો 
શાળાના પ્રવેશ સમય તથા રીશેષ સમયે બહાર રમતા હોય છે. બાળકો તથા શાળાના ંફહત 
સ્વરૂપે ક્યારે બાળકો અજાિમા ંરમતા ડીપી પાસે જાય તો બાળકોને વીજ કરંટ લાગવાનો 
તથા મોટંુ નકુસાન થવાનો સભંવ છે. તો કૃપા કરી લાઇટ માટેની ડીપીની આજુબાજુ તારની 
વાડ કરી સરંક્ષિ કરી અમારા બાળકોને અકસ્માતથી બચવા સહભાગી બનસો.

મોડાસા\મોડાસા 
ગ્રામ્ય

શ્રી એમ.ઝેડ. અસારી મો. 
ન. ૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

ડીપીની ફરતે કરવામા ંઆવતી ફેનન્સિંગ કરવા માટે કોંટ્રાક્ટરને જરૂરી સચુના આપવામા ં
આવેલ છે. વધમુા ંટ્રાન્સફોમમર કેન્ર નુ ંજરૂરી સમારકામ ૧૮.૦૫.૧૫ ના રોજ કરેલ છે.

નિકાલ

૧૫.૧ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય 
ફકસાન સઘં, તા-માલપરુ, 
જી-અરવલ્લી	

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪
 થ્રી ફેજ પાવર તથા જ્યોશતગ્રામ પાવરમા ંઉપરા ઉપરી વારંવાર ટ્રીપીંગ થાય છે. જેથી 
કીમતી સાધનો બળી જાય છે. આ તકલીફ તાકીદે દૂર કરવા શવનતંી. લાબંી લાઈનો અને નમી 
ગયેલા પોલ તથા ઢીલા તારને કારિે શોટમ  સફકિટ પ્રોબ્લેમ ખબૂ થાય છે.

મોડાસા\માલપરુ
શ્રી આર. પી. અસારી, 
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

થ્રી ફેઇજ પાવરના ફીડરો તથા જ્યોશતગ્રામ ફીડરના માલપરુ સબ ફડશવજનના કુલ ૧૯ 
ફીડરો છે. તેને શનયત સમયાતંરે સમારકામ જેવા  કે જપંર રીપેર કરવા, વાયર લસૂ 
હોય તો ખેંચવા તથા પોલ નમી ગયેલ હોય તો સીધા કરવા વગેરે કામ  કરાવવામા ં
આવેલ છે.

નિકાલ

૧૫.૨ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય 
ફકસાન સઘં, તા-માલપરુ, 
જી-અરવલ્લી	

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪

 ગ્રાહક જ્યારે કનેક્શન માગેં તયારે જોઇન્ટ અંતર રાખી જે તે આપનો ખચમ જેવાકે લેબર કોસ્ટ, 
મફટફરયલ કોસ્ટ નો એસ્ટ્સ્ટમેટ આપવામા ંઆવેછે જે ગ્રાહક ભરે છે, છતા ંપનુઃ મીટર ચાર્જ 
ભરાવવામા ંઆવે છે અને ફરીથી મીટર ભાડંુ ચાલ ુછે. વીજણબલ મા ંમીટર ભાડંુ ચાલજુ રહ ેછે. 
વીજણબલ મા ંભાડંુ કાઢી નાખવા શવનતંી છે.

મોડાસા\માલપરુ
શ્રી આર. પી. અસારી, 
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

વીજ જોડાિ ની માગંિી કયેથી શવજભાર આધાફરત ફફક્સ ચાર્જ લેવામા ંઆવે છે, 
મીટરનો ચાર્જ લેવામા ંઆવતો નથી. મીટર ભાડાનો પ્રશ્ન નીશતશવષયક છે.

િીનિનિષયક

૧૫.૩ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય 
ફકસાન સઘં, તા-માલપરુ, 
જી-અરવલ્લી	

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪

કનેકશન જે વ્યનક્તના નામે માગેંલ હોય અને તે વ્યનક્તના નામે મજૂંર થયેલ હોય પરંત ુલાબંા 
સમય બાદ કોઈપિ સજંોગોમા ંગ્રાહક મતૃય ુથાય અને મરિોત્તર પરુાવા રજુ કરવામા ંઆવે 
છતા ંવારસાઈ ના વારસદાર નુ ંનામ સીધુ ંદાખલ કરવામા ંઆવતુ ંનથી અને ચાર્જ 
આકારવામા ંઆવે છે જે યોગ્ય નથી. દાત. મલજીના પહાફડયા મોટા ભાઈ એ ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ 
પર એફફડેશવટ કરી કનેકશન ટ્રાન્સફર કરવા સહમતી આપેલ હોવા છતા ંમળેલ નથી.

મોડાસા\માલપરુ 
સબ ફડશવજન	

શ્રી આર. પી. અસારી, 
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

જે વ્યનક્ત એ અગાઉ શવજજોડાિ મેળવેલ હોય અને તે વ્યનક્ત મરિ પામેતો તેના 
સીધી લીટીના વારસદારો ને નામ બદલી કરાવવી હોય તો કંપની ના શનયમ પ્રમાિે 
જરૂરી દસ્તાવેજો આપેથી નામ બદલી કરવામા ંઆવેછે. માલજીના પહાડીયા ના 
શકંરભાઇ કોહ્યાભાઇ પટેલે નામ બદલી માટે અરજી કરેલ હતી. સદર તેઓએ સવે નબંર 
૨૦૨/૧ મા ંઅરજી કરેલ હતી પરંત ુ૭/૧૨ ના ઉતારા મા ંબીજા હક્ક મા ંનામ હોય 
તેઓને પત્ર ન.ં ૫૯૫ તા. ૧૯/૨/૧૫ ના રોજ રૂ. ૧૦૦ ના સ્ટેમ્પ પર અન્ય કબજેદારોની 
નોટરાઇજ મા ંસમંશત આપવા માટે જાિ કરેલ છે પરંત ુઆજ ફદન સધુી સદર સમંશત 
રજૂ કરેલ ન હોવાથી આગળની કાયમવાહી થઈ શકેલ નથી.

નિકાલ

૧૫.૪ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય 
ફકસાન સઘં, તા-માલપરુ, 
જી-અરવલ્લી	

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪
માલપરુ સ્ટાફ ઓછો છે તથા તથા એનક્સડંટ વાળા  માિસો મકેુલ છે. માલપરુ મા ંમોટા 
ગામોની વસ્તી આવેલ હોય જડપી સેવા મળતી નથી. તો તાકીદે સ્ટાફ ની શનમણકૂ કરવા 
નોંધ લેવા શવનતંી છે.

મોડાસા\માલપરુ
શ્રી આર. પી. અસારી, 
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

માલપરુ યજુીવીસીએલ સબ ફડશવજન મા ંહાલ ૧૬ લાઇન સ્ટાફ છે. હાલ ના વકમ લોડ 
પ્રમાિે ના સ્ટાફ સેટ માટે મજૂંરી મળવાથી ૧૨ લાઈન સ્ટાફની શનમણકૂ કરેલ છે.

નિકાલ

૧૫.૫ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય 
ફકસાન સઘં, તા-માલપરુ, 
જી-અરવલ્લી	

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪
ગ્રાહક ફફરયાદ નબંર ઉપર ફફરયાદ માટે કોઈ મહસેાિાનો ફોન ઉપડવામા ંઆવતો નથી. અને 
કદાચ ટેણલફોન ઉપાડવામા ંઆવે તો સતંોષકારક જવાબ મળતો નથી.

મોડાસા\માલપરુ
શ્રી આર.પી.અસારી મો.ન.ં 
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

અમારી રજીસ્ટર અને કોપોરેટ ઓફફસમા ંસેંટ્રલાઈઝ ગ્રાહક ફફરયાદ શનવારિ કેન્ર 
આવેલ છે. જ્યા ં૨૪ કલાક ફફરયાદ નોધિી કરાય છે તથા સતંોષકારક જવાબ 
આપવામા ંઆવે છે .

નિકાલ



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૬ ૨૦.૭.૧૫
દરજી રામભાઇ સોમાભાઇ	 
મ.ુપો.તા.મેઘરજ 
જી.અરવલ્લી

૯૬૬૨૫૫૭૨૪૩

અમો અરજદાર દરજી રામાભાઇ સોમાભાઇ  મ.ુપો.તા.મેઘરજ જી.અરવલ્લી. મારી સ્વતતં્ર 
માલીકીની માલપરુ ગામે દરવાજા બહાર આવેલી દુકાન કે જેની આગળ  દ્વારા મકૂવામા ં
આવેલ ડીપી નગં-૨ તેમજ ૫ ઇલેક્ટ્રીક પોલ ૩ તાિીયા અને ૨ મોટા બોક્ષ મકેૂલા છે. 
પફરિામે ચોમાસા દરમ્યાન અનેક વખત શૉટ સફકિટ થાય છે. અને ક્યારેક કરંટ જમીનમા ં
ઉતરે છે. જેના કારિે ભતૂકાળમા ંએક ગાય અને ત્રિ બકરીના મતૃય ુથયા હતા. સદનસીબે 
માનવ મતૃય ુથયુ ંનથી. પરંત ુકયારેક  જાનહાશન થવાની મોટી સભંાવના છે. જેથી મારી દુકાને 
આવતા અચકાય છે જેથી મારા ધધંામા ંમોટંુ નકુશાન પિ થાય છે. મારી દુકાને આવવા જવા 
માટે ગ્રાહકને નીચે થઈને આવવુ ંપડે છે. જેથી એ જગ્યાએથી આ ડીપી અન્ય જગ્યાએ આગા 
પાછી કરી ખસેડવા મારી નમ્ર અરજ છે. જો આ ન્યાય અને વ્યાજબી કનડગત ધ્યાન પર 
લેવામા ંનહીં આવે અને કોઈ જાન માલનુ ંકે અન્ય નકુશાન થશે તો આઅંગેની સપંિૂમ 
જવાબદારી યજુીવીસીએલ ની રહશેે.

મોડાસા\માલપરુ
શ્રી આર.પી.અસારી 
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

મોજે માલપરુ ગામના અરજદાર શ્રી દરજી રામાભાઇ સોમાભાઇ જજલ્લો-અરવલ્લીની 
દુકાન માલપરુ ગામે દરવાજા બહાર આવેલી છે સદર દરવાજો રજવાડા વખતનો 
બનેલ છે. તથા સદર દરવાજો ખબુજ સાકંડો છે. સદર દરવાજા બહાર આશરે ૫૦ વષમ 
પવૂામ જ્યારે માલપરૂનુ ંવીજળીકરિ થયેલ તે વખતથી બે ટ્રાન્સફોમમરો ઊભા કરેલ છે. 
સદર દરવાજા ની બહાર તેમજ અંદર મખુ્ય રસ્તો છે તથા વાહનવ્યવહાર વધ ુહોઈ 
તથા રસ્તો સાકંડો હોઈ દરવાજાની અંદર કે બહાર અન્ય જગ્યાએ સદર ટ્રાન્સફોમમરો  
ખસેડાય તેમ નથી. સદર ટ્રાન્સફોમમરવાળી જગ્યા ઓછી હોવાથી સદર ટ્રાન્સફોમમરની 
ફરતે ફેનન્સિંગ થઈ સકે તેમ નથી. વધમુા ંટ્રાન્સફોમમર કેન્ર નુ ંજરૂરી સમારકામ 
૧૬.૦૯.૧૪ તથા ૨૫.૦૫.૧૫ ના રોજ કરેલ છે.

નિકાલ

૧૭.૧ ૨૦.૭.૧૫		
પ્રમખુ શ્રી ,ભારતીય 
ફકસાન સઘં,તા મેઘરજ 
જી-અરવલ્લી

૯૪૨૬૭૨૯૧૫૧
મેઘરજ તાલકુો ભૌગોણલક રીતે ખબુજ શવસ્તારમા ંમોટો હોવાથી વહીવટમા ંતેમજ ગ્રાહકોને 
સશુવધામા ંખબુજ પરેશાની બોગવવી પડે છે તો વીજ કંપની ની બીજી ઓફફસ ફાળવવા 
શવનતંી છે.

મોડાસા\મેઘરજ
શ્રી જી કે બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

અરવલ્લી જજલ્લામા ં મેઘરજ ખાતે નવીન પેટા વીભાગીય કચેરી મજૂંર કરેલ છે . જેમા ં
સ્ટાફ ની ફાળવિી ની પ્રફક્રયા ચાલ ુછે.તેમજ નવીન  પેટા શવભાગીય કચેરી ના 
ણબલ્ડીંગ નુ ંસ્થળ નક્કી થયે થી તવફરત સદર   પેટા શવભાગીય કચેરી કાયમરત કરવા 
મા ંઆવશે.	

નિકાલ

૧૭.૨ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુ શ્રી ,ભારતીય 
ફકસાન સઘં,તા મેઘરજ 
જી-અરવલ્લી

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪

વીજ ગ્રાહકો નો વધારો  તેમજ વીજ લાઈનો ખબુ લાબંી થવાથી લો વૉલ્ટેજ તેમજ વારંવાર 
ફટ્રશપિંગ ની સમસ્યા રહછેે . મેઘરજથી પવૂમ શવસ્તારમા ંઉંડવા બાજુ નવુ ંસબ સ્ટેશન તેમજ 
મેઘરજથી ઉત્તર પવુમ શવસ્તારમા ંભાટકોટા ધાધંીયા મકુામે નવુ ંસબ સ્ટેશન બનાવવા શવનતંી 
છે .

મોડાસા\મેઘરજ
શ્રી જી કે બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

ઉપરોક્ત શવષયમા ંજિાવવાનુ ંકે વીજ લાઈનોની લબંાઈ,લોડ તથા તેના વૉલ્ટેજ 
રેગ્યલેુશન અનસુાર ફફડર બાયફરકેશન ની કાયમવાહી હાથ ધરાઇ છે અને જે તે 
શવસ્તારમા ંલોડ ગ્રોથ જોઈ નવુ ંસબસ્ટેશનની દરખાસ્ત કરવામા ંઆવેલ છે ,હાલ ઉંડવા 
પાસે પટેલઢૂંઢા ગામે નવીન ૬૬કેવી સબસ્ટેશનની મજુંરી માટે દરખાસ્ત મોકલેલ છે 
.તથા હાલમા ં૬૬કેવી નવાગામ/ઇસરી સવ્બ સ્ટેશન મેઘરજ તાલકુામા ંકાયમનન્વત કરેલ 
છે.

નિકાલ

૧૭.૩ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુ શ્રી ,ભારતીય 
ફકસાન સઘં,તા મેઘરજ 
જી-અરવલ્લી

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪
મેઘરજ તાલકુાના ંનવાગામના ખેડતૂ દામા ંસોમાભાઇ રૂપાભાઇ નો બળદ વીજ કરંટ 
લાગવાથી આશરે એક વષમ પહલેા મરિ પામેલ છે તે વળતર નો એક હપ્તો મળેલ છે.તો 
આગળની પફરનસ્થતી શુ ંછે ?

મોડાસા\મેઘરજ
શ્રી જી કે બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

મેઘરજ તાલકુાના ંનવાગામના ખેડતૂ દામા ંસોમાભાઇ રૂપાભાઇ નો બળદ ને નડેલ 
અકસ્માત ના વળતર નો પહલેો હપ્તો ચકૂવી દેવામા ંઆવેલ છે તથા ઈલે ઈન્સ્પેકટર 
દ્વારા  ફરપોટમ  મગંાવી બીજા હપ્તાની રકમ ચકૂવવાની કાયમવાહી કંપનીના શનયમાનસુાર 
કરવામા ંઆવશે.

શનકાલ

૧૭.૪ ૨૦.૭.૧૫
પ્રમખુ શ્રી ,ભારતીય 
ફકસાન સઘં,તા મેઘરજ 
જી-અરવલ્લી

૯૪૨૭૬૮૮૫૯૪ મોડાસા તાલકુામા ંવીજ વાયરો ઢીલા છે ,તેમજ ડીપીમા ંફયજુ બોક્સ નથી મોડાસા\મેઘરજ
શ્રી જી કે બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

મોડાસા તાલકુામા ંવીજ પરુવઠો પરુો પાડતી હળવા તથા ભારે દબાિની વીજ લાઇનોનુ ં
સમયાતંરે સમારકામ કરવામા ંઆવે છે અને ઢીલા તારને ખેંચવાની કામગીરી પિ હાથ 
ધરવામા ંઆવેલ છે. મોડાસા તાલકુામા ંકુલ ત્રિ પેટા શવભાગીય કચેરી મોડાસા ગ્રામ્ય, 
મોડાસા શહરે તથા ફટિંટોઈ પેટા શવભાગીય કચેરી દ્વારા જે તે લાઈનો નુ ંસમારકામ હાથ 
ધરવામા ંઆવેછે તથા ડીઓ ફયજુ બદલવા, ડીપી ના ફયજુ માલસામાનની ઉપલબ્ધતા 
અનસુાર બદલવાની કાયમવાહી હાથ ધરવામા ંઆવે છે.

નિકાલ



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૮ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫
ડેડુિ લક્ષ્મિભાઈ 
રામભાઇ  મ.ુપો-રાજેડી 
તા-મેઘરજ જી-અરવલ્લી

આપશ્રીને મારી નમ્ર અરજ છે કે ૧૯૯૭ મા ંમારા માણલકીના સવે ન-ં૭૭/૧ મા ંખેતી શવષયક 
વીજ જોડાિ મળેલ તેનો ગ્રા ન-ંએજી-૧૨૮/૨૯૨૬૪/૧૦૧૦૮/૦ હતો તે સમયે વરસાદ ના 
પાડવાના કારિે કવૂામા ંપાિી સકુાઈ ગયુ ંછે. છતા ંમે બાકી નીકળતા ૩૫૦૦ રૂ. ભરપાઈ કરી 
દીધેલ છતાએ જ્યોતીગ્રામ લાઇન કોન્ટ્રાક્ટ અને જીઇબી ના કમમચારી થ્રી ફેજ કનેક્શન ના 
થાભંલા પરના વાયર ઉતારી લીધેલ ખેતી શવષયક વીજજોડાિ પીડીસી થઈ ગયુ.ં આ 
તબક્કામા ંપછી મે નાયબ ઇજનેર મેઘરજને તા.૪.૪.૦૫ નારોજ અરજી નબંર ૩૮૯ નોધાવી 
જેનુ ંએસ્ટીમેટ રૂ. ૬૭૨૧૫/- આવ્યુ ંતે મને આશથિક રીતે પોષાય તેમ ના હત ુ ંતેથી ફરીથી બીજી 
અરજી નોધિી નબંર ૫૨૬/૧૨/૦૬ ના રોજ આપી તેનુ ંએસ્ટીમેટ રૂ.૬૪૨૧૫/- આવ્યુ ંતે પિ 
વધારે હત ુ.ં ત્રીજી અરજી અન-૪૫૦૨/૧૨.૧૦.૧૨ ના રોજ રૂ. ૨૦૦ ભરી પહોચ ન-ં૦૩૯૦૫૭ 
થી બોડમને ભરપાઈ કરેલ મારો ડ્રો નબંર ૧૩૦૮ હતો આ સવે નબંરમા ંમારા ભાઈએ 
વીજજોડાિ માટે અરજી કરેલ હતી તેથી મારી અરજી રદ કરવામા ંઆવેલ છે. જે  સવે નબંર 
૭૭/૧ છે. રદ કરેલ અરજી માન્ય રાખી ખેતી શવષયક વીજજોડાિ ફરીથી આપવા મહરેબાની 

મોડાસા\મેઘરજ 
(બાધંકામ)

શ્રી આર.ડી.વરસાત 
૮૯૮૦૦૩૧૧૮૩

 નવીન/પનુ; વીજ જોડાિ વખતોવખત અમલ મા ંહોય તેવા પરીપત્રો ના આધારે 
આપવામા ંહોય છે॰ આપશ્રી ને જે તે વખતે ખેતીવાડી વીજ જોડાિ પનુ; ચાલ ુકરવા 
માટે  આપવામા ંઆવેલ અંદાજપત્ર શનયમ અનસુાર નુ ંછે. આપ દ્વારા તા- મોજે ગામ-
રાજેડી તા-મેઘરજ ના સવે ન-ં૭૭/૧ મા ંનવીન ખેતીવાડી જોડાિ સાથે ડેડુિ 
લક્ષ્મિભાઈ રામભાઇ ના નામથી તા-૧૨.૧૦.૧૨ ના રોજ અરજી કરેલ. આ જ સવે ન ં
૭૭/૧ ન ંમા ંડેડુિ હકરાભાઈ રામભાઇ દ્વારા પિ તા-૧૬.૧૦.૧૨ ના રોજ અરજી કરેલ. 
વધમુા ંડ્રો દરમ્યાન ડેડુિ હકરાભાઈ રામભાઇ નોધિીક્રમ -૧૨૨૪ આપેલ તથા આપનો 
 નોધિીક્રમ-૧૩૦૬ આવેલો. એક જ સવેનં/બ્લોક ન ંમા ંએક જ વીજ જોડાિ આપવાની 
જોગવાઈ ના આધારે   ડ્રો નબંર-૧૨૨૪ ડેડુિ હકરાભાઈ રામભાઇ ને નવીન કનેકશાન 
આપવા માટે સવે કરી અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ છે અને આપની અરજી રદ કરેલ 
છે.	.

નિકાલ

૧૯ ૧૫.૦૭.૧૫ સરપચં શ્રી ગ્રામપચંાયિ 

ચોરીમાલા, િા. ભિલોડા -
ચોરીમાલા ગામે રોડા ફભિયામા ંજ્યોિીગ્રામ િી ટી સી. આિેલ છે જેમા ંઆશરે ૧૫૦ જેટલા ઘરો 
િા િીજ જોડાણ આિેલા છે જેથી પરૂિો પ્રકાશ મિિો િથી. ભિલોડા/ભિલોડા-૧ શ્રી િી એચ સોલકંી (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૧

સદર નિસ્િારમા ંિા. ૨૮.૦૭.૨૦૧૫િા રોજ સ્થિ િપાસણી કરિા ંહયાિ ટ્રાન્સફોમમર કેન્ર 

િી ક્ષમિા િધારી િથા હિિા દબાણ િી ૫૦૦ મીટર લાઇિ 1ph2W થી 3ph5W કરિાિી 
જરૂરિ જણાયેલ હોઈ િેિી િાનંિક મજૂંરી પિ ક્રમાકં ૨૬૮૯ િા. ૭.૮.૨૦૧૫ થી 
આપિામા ંઆિેલ છે. સદર કામ કાયમ ૫.૧૦.૧૫ િા રોજ પણૂમ કરેલ છે

નિકાલ

૨૦.૧ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા ૯૪૦૯૦૪૯૦૧૪  પાલ્લા સબ.સ્ટેશિ િા ખેરાડી ફીડર િારંિાર ફોલ્ટ મા ંજાય છે મેંટેિન્સ થત  ંિથી િાયરો લજૂ છે . ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

પાલ્લા સબ.સ્ટેશિ િા ખેરાડી ફીડર જગંલ નિસ્િારમાથી પસાર થાય છે દર મગંિિારે 

જ્યોિીગ્રામ િી લાઇિ િથા ગ ર િારિા કદિસે ખેિીિાડી િી િીજ લાઇિ ન  ંસમારકામ 

કરિામા ંઆિે છે હાલ ખેરાડી ગામ પાસે ૬૬ કે.િી. સબ સ્ટેશિ ન  ંકામ પણૂમ કરી જ્યોનિ 

ગ્રામ િી લાઈિો ચાલ  કરેલ છે િથા ખેિીિાડી લાઈિોન  ંકામ પણૂમ કરેલ છે જેમા ં
સ્પેનસયલ બિાિટ િા ટ્રાન્સફરમર મકૂી ચાલ  કરિા ંખેરાડી ફીડર ન  ંનિિાજિ થશે જેથી 
ફોલ્ટ મા ંજિાિો પ્રશ્ન ટૂંક સમય મા ંહલ થશે.

નિકાલ

૨૦.૨ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

 ભિલોડા મા ંિટ િાઇ ગેરેજ િાિા િી ટી.સી. થી િીકિિી થ્રી ફેજ લાઇિ િરેશિાઇ િા ખેિરમા ં
જિા ંિાયરો લજૂ છે.

ભિલોડા/ભિલોડા૧ શ્રી િી એચ સોલકંી (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૧ સદર કામ તા. ૪.૦૮.૨૦૧૫ના રોજ પિૂમ કરવામા ંઆવેલ છે નિકાલ

૨૦.૩ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

સબ કડનિજિ ભિલોડા ૨  ન  ંનિિાજિ કરી શામિાજી ખાિે િિી સબ કડનિજિ ઓકફસ મજૂંર 

થયેલ છે જે ઓકફસ કેટલા સમય મા ંકાયમરિ થશે ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

અરવલ્લી જજલ્લામા ંશામળાજી ખાતે  નવીન પેટા શવભાગીય કચેરી મજૂંર કરેલ છે. 
જેમા ંસ્ટાફની ફાળવિીની પ્રફકયા ચાલ ુછે. તેમજ નવીન પેટા શવભાગીય કચેરીના ં
ણબલ્ડીગનુ ંસ્થળ નકકી થયેથી તવરીત સદર પેટા શવભાગીય કચેરી કાયમરત કરવામા ં
આવશે.

નિકાલ

૨૦.૪ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

 ભિલોડા િાલ કામા ંખેિી િાડી જૂિી લાઈિો બરછટ થયેલ છે જે ખેંચી શકાય િેમ િથી જે 

મકટકરયલ બદલવ .ં ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪
સામાન્ય રીતે લાઇન ઉપર આવતા વીજ ફોલ્ટ, એંશપયર લોડીંગ વગેરેને ધ્યાન મા ં
રાખી વીજ વાયરો બદલવાની કાયમવાહી સમયાતંરે કરવામા ંઆવે છે. નિકાલ

૨૦.૫ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

 ખેિીિાડી મા ંનિજજોડાણ માગંણી કરિાર ખેડિૂોિે લગિગ બે માસ થી સિે િી કામગીરી બદં 

છે િો આ અરજીઓ પણૂમ થઈ છે કે કેમ ?  િેિી માકહિી આપિી . ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

ણભલોડા તથા શવજયનગર તાલકુામા ંતારીખ ૩૧-૧૨-૨૦૧૪ સધુી નોંધાયેલ નવીન 
ખેતીવાડી વીજ જોડાિ અરજી ના અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવેલ છે. યજુીવીસીએલના 
પ્રવતમમાન શનયમાનસુાર પડતર અરજીઓના શનકાલની  કામગીરી હાથ ધરવાનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.

નિકાલ



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨૦.૬ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

 ભિલોડા િાલ કામા ંમજૂંર થયેલ સબ સ્ટેશિો કેટલા પ્રગનિ મા ંછે કેટલાિા કામો પ ણમ થયેલ છે 

િેમજ બાકી રહલે સબ સ્ટેશિિોન  ંકામ કેટલા સમય મા ંપણૂમ થશે .
ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

ણભલોડા અને શવજયનગર તાલકુામા ંકુલ ૦૯ સબ સ્ટેશન મજૂંર થયેલ છે જેમાથી ૦૩ 
સબ સ્ટેશનો કામ પિૂમ કરી ચાલ ુકરવામા ંઆવેલ છે ૦૨ સબ સ્ટેશનો ના કામ હાલ 
પ્રગશતમા ંછે ૦૪ સબસ્ટેશનોના કામ બાકી છે જે સતવરે પરૂા કરવામા ંઆવશે

નિકાલ

૨૦.૭ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા  એકજ સિે િબંર મા ંબીજ  ંિીજ જોડાણ આપિા બાબિે શ  ં પકરસ્સ્થિી છે ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

ગજુરાત ઉજામ શવકાસ શનગમ ણલ. ના ંપફરપત્ર ન ં૨૧૮૯ તા ૨૪.૧૦.૧૩ મજુબ હાલમા ં
એકજ સવે નબંરમા ંએકજ કનેકશન આપવામા ંઆવે છે. 
 વધમુા ંજીયવુીએનએલ ના ંપફરપત્ર ન ં૪૧૦ તા: ૧.૭.૧૪ મજુબ અરજદાર એકજ સવે 
નબંરમા ંએક કરતા ંવધ ુખાતા નબંર ધરાવતા ંહોવાની કાયદાકીય હક દશામવતા 
દસ્તાવેજો ધરાવતા ંહોય તેવા ફકસ્સાઓમા ંએક સવેનબંરમા ંબીજુ કનેકશન આપી 
શકાય.

નિનિનિષયક

૨૦.૮ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

 ભબિ ઉપયોગી લાઈિો િાયર સાથે સ્થિ ઉપર ગામડાઓ મા ંઊિી જોિા મિે છે િેિો નિકાલ 

કરિા કોઈ યોજિા ખરી?િેિી માભલકી કોિી?દાખલા િરીકે. મોહિ ભરૂજી ખ માપ ર જિી લાઇિ .
ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

હાલમા ંવધતી જતી ખેતીવાડી તેમજ ણબનખેતીવાડી વીજમાગંને પહોંચી વળવા માટે 
નવીન સબ સ્ટેશનો બનાવવામા ંઆવે છે. આ સબસ્ટેશનો માથંી નવીન ૧૧કેવી ફફડરો 
સણૂચત કરવામા ંઆવતા ંહોયછે. જેના ઉપર હાલમા ંહયાત ૧૧ કેવી ભારે લોડીંગ 
ધરાવતા ફીડરોનો લોડ તબદીલ કરવામા ંઆવતો હોયછે. આમ, હયાત ફીડરને જરૂર 
પરૂતો લોડ નવીન ફીડરમા ંતબદીલ કરવાથી હયાત ફીડરનો અમકુ ભાગ સ્પેર પડી 
રહલે હોયછે. જેનો ઉપયોગ ભશવટયમા ંકોઇ વીજ ફોલ્ટ થાયતો બે ફીડરોનો લોડ ચેન્જ 
ઓવર કરવા માટે થાય છે.
વધમુા ંણબન ઉપયોગી લાઇનોનુ ંમટીરીયલ તથા થાભંલા કાઢી ઉપયોગમા ંલેવા તમામ 
કે્ષત્રીય કચેરીઓને સચૂના આપવામા ંઆવેલ છે.

નિકાલ

૨૦.૯ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

 િિીિ લાઈિો ઊિી કરિામા ંઆિે છે જેમા ંનિયમ મ જબ કોન્ટ્રાકટરો કામ કરિા ંિથી ખાડા િી 
ઊંડાઈ ઓછી રાખે છે જેથી િષામદ િથા પિિ થી થાિંલા િમી જાય છે ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

િનિિ લાઈિો કોન્ટ્રાકટરો નિયમ મ જબ જ ઊિી કરિામા ંઆિેછે ભિલોડા િથા 
નિજયિગર ડ ગંરાડ િથા જગંલો િાિો નિસ્િાર હોિાથી િાિાઝોડ ં િથા પિિ િધ  િધ  
રહિેાિા કારણે જગંલિા ઝાડો લાઇિ ઉપર પડિાથી િીજ લાઇિિા થાિાલા તટૂી 
જિાિા કારણે લાઈિો પડી જાય  છે

નિકાલ

૨૦.૧૦ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા િીજ પ્રશે્ન લોકદરબાર આિકાયમ છે પરંત   થયેલ રજૂઆિ ન  ંસમાધાિ સિંોષ કારક  થત  ંિથી . ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

માનવતંા ગ્રાહકોના ંવીજળીને સ્પશમતા પ્રશ્ર્નો/રજૂઆતોનુ ંસ્થળ ઉપર શનરાકરિ થઇ શકે 
અને પ્રવતમમાન શનયમોની જાિકારી મળી શકે તે હતેસુર લોક-દરબાર કાયમકમનુ ં
આયોજન કરવામા ંઆવતુ ંહોય છે. જે દરમીયાન શકય તેટલા ંપ્રશ્ર્નોનુ ંસ્થળ 
ઉપર/શનયત સમય દરશમયાન શનકાલ લાવી શકાય તેવા પ્રયતનો કરવામા ંઆવતા હોય 
છે. અમકુ પ્રશ્ર્નો નીતી શવષયક હોઇ, તેવા પ્રશ્ર્નો શનકાલ સમયાતંરે વડી કચેરી/ 
સરકારશ્રી મા ંરજૂઆત કરવામા ંઆવે છે અને જેની શવચારિા કરવામા ંઆવતી હોય છે.

નિકાલ

૨૦.૧૧ ૨ ૨ .૦૭૦૧૫ િારિીય કકશાિ સઘં, િા. 
ભિલોડા

ખેિીિાડીમા ંિીજ ફોલ્ટ લાઇિ ફોલ્ટ િા કારણે ટી.સી.ઑ બિી જાય છે પરંત   ટી.સી. બિેલી 
હોિાિા કારણે ફરી બદલિામા ંઆિે છે ભિલોડા/ભિલોડા-૨ શ્રી િી બી બોડાિ (િાયબ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

બળી ગયેલુ ંટી.સી. શનયત સમય દરશમયાન બદલી આપવામા ંઆવે છે. ટ્રાન્સફોમમર 
જેવા ઉપકરિો ખબુજ લાબંા અને પથરાળ શવસ્તારમાથંી વાહનમા ંલઈ જવા દરમ્યાન 
ફોલ્ટી થઈ જતા ંહોય છે.

નિકાલ



 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

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : અરિલ્લી

તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ અરિલ્લી જીલ્લામા ંમોડાસા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨૧.૧ ૨૦.૭.૧૫
ભારતીય ફકસાન સધં 
સાબરકાઠંા

૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
મેધરજ તાલકુો, કાયમકે્ષત્ર મોટંુ હોવાના કારિે વફહવટમાં, સરળ  ઝડપી કરવા (નવીન) 
શવસ્તારને દયાને લઇ સબ ફડશવઝન ઓફફસ નવીન ચાલ ુકરવી.

વતુમળ કચેરી 
ફહિંમતનગર

જે.એમ.પટેલ
  અશધક્ષક ઇજનેર     
ફહિંમતનગર    
૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

અરવલ્લી જજલ્લામા ંમેધરજ ખાતે નવીન પેટા શવભાગીય કચેરી મજૂંર કરેલ છે. જેમા ં
સ્ટાફની ફાળવિીની પ્રફકયા ચાલ ુછે. તેમજ નવીન પેટા શવભાગીય કચેરીના ંણબલ્ડીગનુ ં
સ્થળ નકકી થયેથી તવરીત સદર પેટા શવભાગીય કચેરી કાયમરત કરવામા ંઆવશે.

શનકાલ

૨૧.૨ ૨૦.૭.૧૫
ભારતીય ફકસાન સધં 
સાબરકાઠંા

૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
શામળાજી ખાતે નવીન સબ ફડશવઝન ઓફફસ ખોલવા બાબતે કામ કેટલે આવેલ છે. કયારે 
કાયમરત થશે.

વતુમળ કચેરી 
ફહિંમતનગર

જે.એમ.પટેલ
  અશધક્ષક ઇજનેર     
ફહિંમતનગર    
૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

અરવલ્લી જજલ્લામા ંશામળાજી ખાતે નવીન પેટા શવભાગીય કચેરી મજૂંર કરેલ છે. જેમા ં
સ્ટાફની ફાળવિીની પ્રફકયા ચાલ ુછે. તેમજ નવીન પેટા શવભાગીય કચેરીના ંણબલ્ડીગનુ ં
સ્થળ નકકી થયેથી તવરીત સદર પેટા શવભાગીય કચેરી કાયમરત કરવામા ંઆવશે.

શનકાલ

૨૧.૩ ૨૦.૭.૧૫
ભારતીય ફકસાન સધં 
સાબરકાઠંા

૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
મેધરજ તાલકુામા ંવીજ લાઇનો લાબંી હોઇ પાવર પરુતો ન મળવાના કારિે ખેડતૂોને તકલીફ 
રહ ેછે. તો નવીન સબ સ્ટેશન મજૂંર કરવાની માગિી છે

મોડાસા\મેઘરજ
શ્રી જી કે બરંડા 
૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

વધતી જતી વીજમાગંને પહોંચી વળવા માટે વીજ વ્યય અટકાવવા તથા 
ગિુવતાસભર વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવાના ંહતેસુર નવીન સબસ્ટેશનો બનાવવામા ં
આવતા ંહોય છે. મેધરજ તાલકુામા ંવષમ ૨૦૧૪-૧૫ મા ંનવા ગામ (ઇસરી) ગામે 
૬૬કેવી સબ સ્ટેશન કાયમનન્વત કરેલ છે. હાલમા ંણલિંબોદરા ગામે નવીન સબ સ્ટેશનનુ ં
કામ ચાલ ુછે. જે પિૂમ થવાના ંઆરે છે. વધમુા ંસદર રજૂઆત જેટકો ને લગતી હોઈ 
સબશંધત અશધકારીશ્રીને જાિ કરેલ છે.

શનકાલ


