
 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી રં્પનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૧૫.૦૭.૧૫

શ્રી પટેલ 
ચેતનક માર, મ ,પો.- 
 ગામ: જાખોરા, 
તા:જી: ગાિંીનગર

-
નવ  િીજ ર્નેક્શન 
માગંિા બાબત

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/  પેટા 

વિભાગીય 
ર્ચેરી,ચીલોડા-૨

 નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ 

પે.વિ.ર્ચેરી, ચીલોડા-
૨  મો.ન.ં-

૯૮૭૯૨૦૧૪૮૬

નવ  ખેતીવિષયર્ િીજ ર્નેક્શન માગંિા બાબત

સદર પ્રશ્ન નીવત વિષયર્ છે. અરજદાર ની તા. ૧૭.૦૯.૧૨ની અરજી ના અન સિંાન મા,ં 
નાયબ ઇજનેર દ્વારા સિે ર્રતા,ં સિે ન.-૭૨૦ મા ંશ્રી ર્ોદરભાઈ રામાભાઇ પટેલ ના નામે 
ચાલતા ખેતીિાડી િીજ ર્નેક્શન માલમૂ પડેલ જેનો ગ્રાહર્ ન.-૨૬૭૧૮/૦૦૩૪૦/૯ (એજી-
૩૬૦) છે. અરજદાર અને તેમના ભાઈઓ િચ્ચે જમીન ની િહચેણી ર્રેલ, પરંત   રેિેન્ય ૂ
રેર્ોર્ડકસ મા ંર્ોઈ પણ પ્રર્ાર ના  ખાતા નબંર અલગ ર્રાિેલ નથી. સદર ર્ારણસર 
અરજદાર ની અરજી દફતરે ર્રિા મા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ :ગાિંીનગર

 તા ૦૭.૦૮.૧૫ના રોજ તાલ ર્ા ગાિંીનગર  મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માહીતી 

૯૪૨૯૩૬૬૫૪૪

શેરથા ગામ ના 
ખેર્તૂો C/O:  શ્રી 
બાબ જી બેચરજી 
ઠાર્ોર સદશ્ય શ્રી 
તાલ ર્ા પચંાયત 

ગાિંીનગર

૧૫.૦૭.૧૫૨ દદન ૯૦

૧. અડાલજ સબ દડવિજન માથી ( જાસપ ર ખેતી વિષયર્ દફડર) જે 
જાવમયતપ રા, દંતાળી, શેરથા, દટિંટોડા, ર્રશનપ રા જે લાઇન ની લબંાઈ 
અડાલજ સબ સ્ટેશન થી જે ગામ ના બોર િેલ પર જાય છે તેની લબંાઈ ૨૫ 
ર્ી મી થી િિારે છે. જે લાઇન ના એમપીયર ૧૬૨ થી િિારે છે જે દફડર મા ં
૩ ફેસ ર્નેક્શન ૧૩૦ છે. જે લાઇન મા ંખેવત વિષયર્  પાિર એર્ દદિસ મા ં૮ 
ર્લાર્ આપિામા ંઆિે છે  જે પાિર આ દફડર ની લબંાઇ િિારે  આિે છે જે 
પાિર આ દફડર ની લબંાઈ િિારે હોિાથી તેમા ંવકૃ્ષ તથા જપંર બળી જિાથી 
(બે્રર્ ડાઉન) દફડર ફોલ્ટ મા ંજાય છે જેથી ખેર્તૂોને પાિર ૮ ર્લાર્ મળતો 
નથી. ૨. અડાલજ ફદરયાદ વનિારણ નો નબંર િારંિાર બિં આિે છે અને 
ફદરયાદ ર્ોઈ સાભંળત   ંનથી. ૩. આ દફડરમા ંદરેર્ પોલ ની ઇન્સ્પેક્શન ર્રિા 
મા ંઆિેલ ઘણી જગ્યાએ અર્સ્માત થાય તે રીતે પોલ ત્રાસંા થયેલ છે. જે 
દફડર ના િાયર લસૂ હોિાથી ચોમાસામા ંિારંિાર દફડર ટ્રીપ થાય છે. આ 
દફડર પર અડાલજ સબ દડવિજન તરફ થી ર્ોઈ પ્રોપર મેન્ટેનન્સ ર્રિામા ં
આિત  ંનથી. ૪. શેરથા ના વશમ મા ંપસાર થતી જાસપરૂ ખેતી વિષયર્  દફડર 
૧૧ રે્ િી તથા ૪૪૦ િૉલ્ટ ની લાઇન જમીન લેિલથી િાયર સ િી ક્ક્લયરન્સ 
જે ઇલેક્ટ્ક્ટ્રવસટી રૂલ્સ પ્રમાણે હોવ  ંજોઇયે તે નથી.

૧. ૬૬ રે્ િી અડાલજ એસ એસ મા ંથી નીર્ળત  ં૧૧ રે્ િી જાસ્પ ર ફીડર જાવમયતપ રા, 
દંતાલી અને શેરથા ગામ ના ખેતીિાડી ગ્રાહર્ોને પાિર સપલાઈ પરૂો પડે છે સદર ફીડર 
નો વશયળાની શીજનમા મહત્તમ લોડ ૧૬૦ એમ્પપયર આિેલ છે. લાબંી લાઇન તથા 
મહતમ લોડ ના ર્ારણે ફીડર બાયફરરે્શન મજૂંર ર્રેલ છે. જેન  ંલાઇઅન ર્ામ પ્રગવતમા ં
છે. તેમજ ખેતીિાડી ગ્રાહર્ો ને ૮ ર્લાર્ પાિર સપ્લાય મળી રહ ેતેિી વ્યિસ્થા ર્રેલ છે.  
૨. સદર ફીડર ને જરૂરી સમર ર્ામ ચોમાસા પહલેા ર્રી આપેલ છે. હિે ફરીથી ચોમાસા 
પછી જરૂરી સમાર ર્ામ જેવ  રે્ પોલ સીિા ર્રિા,  િાયર ખેંચિા અને ઝાડ ર્ાપિાના 
અંગેની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે. ૩. ફદરયાદ નોંિણી માટે ટોલ ફ્રી ના: ૧૮૦૦ 
૨૩૩૧૫૫૩૩૫ છે. તદ ઉપરાતં  ફોન નો.-૦૨૭૬૨-૧૯૧૨ પર પણ  ફદરયાદ નોંિણી ર્રી 
શર્ાય છે.  ફદરયાદ નોંિાયથી પેટા વિભાગીય ર્ચેરીને જાણ ર્રિામા ંઆિે છે. જાણ થયા 
થી ફદરયાદ વનિારણ થાય તે માટે અમારી પેટા વિભાગીય ર્ચેરી અડાલજ ખાતે ફદરયાદ 
વનિારણ નબંર ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૨ ૨૪ ર્લાર્ ર્ાયકરત હોય છે. અને ફદરયાદન  ંવનિારણ 
ર્રિામા ંઆિે છે. ૪. િાયર લસૂ, નમેલપોલ, તેમજ ઝાડ ર્ાપિાની જરૂરી ર્ાયકિાહી ર્રી 
આપેલ છે તેમજ એલ ટી લાઇન દૂર ર્રી જરૂરી અંતર ર્રાયેલ છે.

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ પે. 
વિ. ર્ચેરી,અડાલજ  

મો.ન.ં-
૯૯૨૫૨૧૨૦૪૨

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/  પેટા 

વિભાગીય 
ર્ચેરી,અડાલજ

શેરથા ગામમા ં
િારંિાર લાઈટો બિં 

થિા બાબત



 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી રં્પનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૪ ૨૧.૦૭.૧૫
શ્રી ગાભાજી સોમજી 
ઠાર્ોર સદશ્ય, જીલા 
પચંાયત ગાિંીનગર

૯૪૨૬૦૩૦૧૯૬

અડાલજ સબ સ્ટેશન 
નો ખેવત વિષયર્ 
જાસપરૂ િારંિાર 
ફોલ્ટ મા ંજિાથી 

ખેર્તૂો ને ૮ ર્લાર્ ૩ 
ફેસ પોિાર મળતો 
નથી તે બાબત

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/   
પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી,અડાલજ

 નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ પે. 
વિ. ર્ચેરી, અડાલજ 

 મો.ન.ં-
૯૯૨૫૨૧૨૦૪૨

અડાલજ સબ સ્ટેશન નો ખેવત વિષયર્ જાસપરૂ દફડર િારંિાર ફોલ્ટ મા ં
જિાથી ખેર્તૂો ને ૮ ર્લાર્ ૩ ફેસ પોિાર મળતો નથી જે લાઇન લાબંી તથા 
ફોલ્ટ િાળી છે જેથી નિી લાઇન નાખી ખેર્તૂો ને પાિર મળી રહ ેતેિી 
વ્યિસ્થા ર્રિા વિનતંી છે

અડાલજ સબ સ્ટેશન માથંી નીર્ળતા ૧૧ રે્ િી જાસપ ર દફડરના ભાગ ર્રિા માટે ફીડર 
બાયફરરે્શન મજૂંર ર્રેલ છે. જેન  ંલાઇઅન ર્ામ પ્રગવતમા ંછે.

દદન ૯૦

૫ ૨૧.૦૭.૧૫
સરપચં શ્રી પાલજ 
ગ્રામ પચંાયત 	

૯૯૨૪૫૦૫૦૩૭,  
૯૧૭૩૯૬૦૬૦૯

પાલજ ગામ ની 
સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલ  
ર્રિા બાબત

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/   
પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી,ચીલોડા -૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ 

પે.વિ.ર્ચેરી, ચીલોડા-
૨  મો.ન.ં-

૯૮૭૯૨૦૧૪૮૬

પાલજ ગામ ની સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલ  ર્રિા બાબત
પાલજ ગામ ખાતે સરપચં ગ્રામ પચંાયત દ્વારા  માગેંલ ૪ સ્ટ્રીટ લાઇટ ના નિીન જોડાણ 
માટે ૯૮ પોલ ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટ ફેઝ ન  ંક્ટ્સ્ટ્રિંગગિંગ ન  ંર્ામ પણૂક ર્રેલ છે અને બાર્ી રહતેા 
સ્ટ્રીટ લાઇટ ફેઝ ન  ંક્ટ્સ્ટ્રિંગગિંગ ન  ંર્ામ ૧૫ દદિસ મા ંપરૂ ં  ર્રિા મા ંઆિશે.

 નિકાલ

સરપચં શ્રી શેરથા 
ગ્રામ પચંાયત 	

૧૫.૦૭.૧૫3

૧. શેરથા તા જી ગાિંીનગર મા ંઅડાલજ સબ દડવિજન માથી  જે પાિર આિે 
છે જે દફડર ઓએનજીસી ફીડર, ર્ાલોલ હાઇિે દફડર, જાસ્પ ર ખેતી વિષયર્ 
દફડર. ઉપરોક્ત દફડર ના ગામ મા ંદરેર્ પોલ ને અરથીંગ ર્રિા, િાયર લસૂ 
છે તેને સપ્રમાણ ટાઈટ ર્રિા/પોલ ત્રાસંા રે્ તેને સીિા ર્રિા / ટ્રાન્સફોરમેર ને 
રેગલિંગ થી પ્રોપર ર્િર ર્રિા તથા અરથીંગ ચેર્ ર્રિા જેથી ર્ોઈ અર્સ્માત 
થાય નહીં. ૨. જ્યોવત ગ્રામ યોજનામા ૨૪ ર્લાર્ પાિર સપ્લાય આપિાનો 
હોય છે છતા ં શેરથા ગામ ને િારંિાર દફડર ફોલ્ટ મા ંછે  તેિો જિાબ આપી 
દેિામા ંઆિે છે. ફદરયાદ નો મોબાઈલ િારંિાર બિં / ર્િરેજ બહાર હોય છે. 
૩. ય જીિીસીએલ અડાલજ સબ દડવિજન ના ર્ોન્ન્ટ્રાક્ટર શેરાથા ગામ ના 
હાઇિે રોડ ઉિારસદ જતો રોડ / દંતાલી રોડ તથા અન્ય રોડ પર વસમેન્ટ ના 
થાભંલા મરજી મ જબ અર્સ્માત થાય તેિી રીતે મરૂ્ી જતા ંરહ ેછે., ગ્રામ 
પચંાયત શેરાથાની પરિાનગી વસિાય ગ્રામ પચંાયત ની માગલર્ી મા ંસ્પેર 
પોલ મરૂ્િા નહીં તેિી વિનતંી છે. તથા ય જીિીસીએલ ના જે લાઇટ ગબલ છે તે 
મીટર નો ફોટો, રીદડિંગ બરાબર દેખાત   ંનથી તથા ઘણા ફોટો બીજા મર્ાન ના 
લેિામા ંઆિે છે. સમયસર ગબલ િહચેિામા ંઆિતા નથી. 	

અડાલજ સબ સ્ટેશન મા ંથી નીર્ળતા 1) ઓએનજીસી દફડર 2) ર્લોલ રોડ દફડર 3) 
જાસપ ર દફડર મા ંસમયાતંરે ઓછામા ંઓછો િીજ પ રિઠો બિં રહ ેતે રીતે સમારર્ામ 
ર્રિામા ંઆિે છે. તથા ભેંસને અર્સ્માત થયેલ ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર તાત્ર્ાગલર્ ફેંવસિંગ 
ર્રિામા ંઆિેલ છે તથા ગામ ની શાળા ના પાસેના ટ્રાન્સફોમકર ને પણ ફેંવસિંગ ર્રિામા ં
આિેલ છે . શેરથા ગામ મા ંહાલમા ં૬૬ રે્િી અડાલજ સબ સ્ટેશન મા ંથી નીર્ળતા 
ર્લોલ રોડ જે જી િાય દફડર પર થી ૨૪ ર્લાર્ િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. આ 
દફડર ન  ંઅડાલજ સબ સ્ટેશન ના શટડાઉન દરપયાન તથા ત્યારબાદ પણ યોગ્ય ટ્રી ર્દટિંગ 
તથા  સમારર્ામ ર્રિામા ંઆિેલ છે. તદ પરાતં શેરથા ગામ ની ઓએનજીસી દફડર પર 
થી પણ પાિર આપી શર્ાય તેિી િિારા ની સ વિિા થોડા સમય પહલેા ર્રિામા ંઆિી 
છે.

 વનર્ાલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ પે. 
વિ. ર્ચેરી,અડાલજ  

મો.ન.ં-
૯૯૨૫૨૧૨૦૪૨

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/  પેટા 

વિભાગીય 
ર્ચેરી,અડાલજ

શેરથા ગામમા ં
િારંિાર લાઈટો બિં 
થિા બાબત તથા 
લાઈનોન  ંસમારર્ામ 
ર્રિા બાબતની 

રજૂઆત

૨૩૨૮૫૫૫૨



 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી રં્પનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૬ ૫.૮.૧૫

એ એચ બી 
ડેિલોપસક પ્રા. લી, 
એસ/૭,  અપના 

બજાર, સેક્ટર;૬/એ, 
ગાિંીનગર

૯૮૨૫૨૮૫૮૦૦

 કડૂાસણ પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી 
બનાિિા બાબત 
તેમજ  અંડર ગ્રાઉંડ 
રે્બલથી િીજ 
પ રિઠો આપિા 
બાબત

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/  પેટા 

વિભાગીય 
ર્ચેરીએ, 
ગાિંીનગર

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ 
પે.વિ.ર્ચેરી, 

ગાિંીનગર મો.ન.ં-
૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

૧. હાલમા ંઅમને િીજ પ રિઠો પરૂો પડતી ઓદફસ ગાિંીનગર પેથાપ ર  પાસે 
આિેલ છે. કડૂાસણ મા ંસેક્શન ઓદફસ છેલ્લા ૨ િષક થી ર્ાયકરત છે. તો 
કડૂાસણ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી બનાિિા આિે તો અમોને ગાિંીનગર 
(પેથાપ ર) સ િી જિાની જરૂર ના રહ ેતેમજ ગ્રાહર્ોને પણ સગિડ રહ.ે       
૨. હાલમા ંઅમ ર્ સ્ર્ીમોને અંડર ગ્રાઉંડ રે્બલથી િીજ પ રિઠો આપિામા ં
આિેછે. જેમા ંઅમારી તેમજ કડૂાસણની અન્ય સ્ર્ીમો પણ જોડિામા ંઆિે તો 
િીજ વિકે્ષપનો પ્રશ્ન હલ થઈ શરે્.

 ૧ કડૂાસન સેક્શન ઓદફસ ધ્િારા િીજ વિકે્ષપની ફદરયાદોન  ંવનિારણ, ઇલેક્ટ્ક્ટ્રર્ લાઇનન  ં
સામારર્મ,નાણા ંસ્િીર્ારિા ન  ંર્ાયક,પેટાવિભાગીય ર્ચેરીની સચૂના અન સાર નિી લાઈનો 
ઊભી ર્રિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિે છે. આમ ગ્રાહર્ોને કડૂાસન સેક્શન ઓદફસ ધ્િારા 
સ વિિા પરૂી પાડિામા ંઆિે છે.                                                           
   ૨. કડૂાસણમા ંઆિેલ સ્ર્ીમોને અંડર ગ્રાઉંડ નેટિર્કમા ંિીજ પ રિઠો આપિા માટે જરૂરી 
દરખાસ્ત મોર્લી આપિામા ંઆિેલ છે.

િીનિ 

નિષયક 

પ્રશ્ન છે.

૭ ૫.૮.૧૫
બરફાની પોગલદફલ્મ 

પ્રા ગલ,ઝાર્
૯૮૨૫૦૭૯૯૧૧

  ઝાર્ - ર્ડોદરા રોડ 
ઉપર પાિર 

સ્ટેગબગલટી રહ ેઅને 
અમારી િીજ માગં 
સતંોષાય તેિી 
વ્યિસ્થા ર્રિા 

બાબત

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/  પેટા 

વિભાગીય 
ર્ચેરીએ, દેહગામ 

(ગ્રાપય)

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ 

પે.વિ.ર્ચેરી, દેહગામ 
(ગ્રાપય) મો.ન.ં-
૯૮૭૯૨૦૧૪૯૬

ઝાર્ ગામે ઔિોજજર્ જોડાણ િરાિીએ છીએ અને હાલમા ંઅમને રં્પની 
તરફથી નિીન િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે જે સ્થળ ઝાર્  - ર્ડાદરા 
રોડ ઉપર આિેલ છે. આ જગ્યા હાલમા ં આ રોડ ઉપર ઘણી બિી ઔિોગીર્ 
િસાહતો આિેલ છે અને બીજી નિી ખ લી રહલે છે. તો આ બાબતને ધ્યાનમા ં
રાખી ઝાર્ - ર્ડોદરા રોડ ઉપર પાિર સ્ટેગબગલટી રહ ેઅને અમારી િીજ માગં 
સતંોષાય તેિી વ્યિસ્થા ર્રિા અમે આપશ્રીને વિનતંી ર્રીએ છીએ.

િષક ૨૦૧૪-૧૫ મા ં૬૬ રે્ િી ઝાર્ સબ સ્ટેશન ન  ંર્ામ મજૂંર થયેલ હત   પણ ઝાર્  ગામે 
સબ સ્ટેશન માટે જમીન ના મળિાથી ગામ ર્ડાદરા મા ંિષક ૨૦૧૪ મા ં જમીન મળેલ છે  
અને હાલમા ંજેટર્ો ધ્િારા સબ સ્ટેશન બનાિિાન  ંર્ામ હાથ િરાયેલ છે.

 નિકાલ

૮ ૯૮૨૫૬૨૫૬૬૨	
રમણલાલ રે્ 

સોનારા, મ .-નાદંોલ, 
તા -દેહગામ

૨૦.૦૭.૧૫

(૧.) તા. ૨૩.૧૦.૧૨ ના રોજ નાદંોલ સેિા સહર્ારી મડંળી ને િીજ પ રિઠા 
જોડાણ આપિા અંગે નાદંોલ સે.સ.મ.ંલી. ની વિિેયર્તા અંગે રે્ટલાય પ રાિા 
રજૂ ર્રી નાદંોલ સે.સ.મ.ંલી. ના ગોડાઉન મા ંિીજ પ રિઠા આપી સર્ાય નહીં. 
તેમ છતા ંઆપના ર્ાયકપાલર્ ઈજનેરશ્રીએ િીજ ર્નેર્શન આપી િીજ લી. નએ 
વનયમઑ નો ઉલઘંન ર્રેલ છે. માટે આજે પણ નાદંોલ સે.સ.મ.ંલી. ના નાદંોલ 
રોડ મ્સ્થત  ગોડાઉન જે આજે સરં્હશે્વર એગ્રો ઇંડસ્ટ્રીજ ના નામે જાહરે ર્રેલ છે, 
માટે આ સસં્થા ને આપેલ િીજ જોડાણ આજે પણ ગૈર ર્ાયદેસર હોઈ તેન  ં
િીજ જોડાણ  ર્ાપિા લોર્ દરબાર મા ંરજૂ ર્ર ં  છં.                    (૨) 
ઉપરોક્ત નાદંોલ સે.સ.મ.ંલી એ િીજ જોડાણ મેળિિા રજૂ ર્રેલા આિાર 
પ રાિા ની માદહતી અવિર્ારઅવિવનયમ-૨૦૦૫ અંતગકત ર્ાયકપાલર્ ઈજનેરશ્રી 
પાસે માગંતા તેમણે સદર હ  ગ્રાહર્ નબંર આપેલ નથી તેિા ર્ારણસર માદહતી 
આપેલ નથી. આ અંગે સાબરમતી ના ર્ાયકપાલર્ ઈજનેરશ્રી ને અપીલ  ર્રતા ં
તેમણે ખોટા આિાર પ રાિા ઊભા ર્રી માદહતી નદહિઁ આપિા ની જિાબદારી મા ં
થી છટર્બાજી ર્રેલ છે.

(૧)  નાદંોલ સેિા સહર્ારી મડંળી ને  તા. ૦૪.૦૧.૨૦૧૩ ના રોજ અગ્રીર્લચર પ્રોસેવસિંગ 
ય વનટ માટે િીજ જોડાણ  ND સ્ર્ીમ મા ંઆપિા મા ંઆિેલ છે. સદર િીજ જોડાણ મોજે 
ગામ નાદંોલ ના બ્લોર્ નો.-૪૫૮ િાળી જમીન જજલ્લા ર્લેક્ટર શ્રી ના હ ર્મ થી આપિામા ં
આિેલ છે. (૨) માદહતી અવિર્ાર અવિવનયમ-૨૦૦૫ અંતગકત  તેમની માદહતી માગંણી તા. 
૦૫.૦૧.૧૫ નો જિાબ ૨૮.૦૧.૧૫ ના રોજ નાયબ ઈજનેરશ્રી  દેહગામ (શહરે) દ્વારા 
આપિા મા ંઆિેલ છે જેના થી સતંોષ ના થ તા તેઓએ અપીલ અવિર્ારી ને અપીલ 
ર્રેલ છે. પરંત   તેઓ પ્રથમ અપીલ મા ંહજાર ના રહતા અપીલ આદદર્રી દ્વારા તા. 
૧૩.૦૫.૧૫ ના રોજ હ ર્મ ર્રિા મા ંઆિેલ છે.

 નિકાલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
ય જીિીસીએલ 

પે.વિ.ર્ચેરી, દેહગામ 
(શહરે) મો.ન.ં-
૯૮૭૯૨૦૧૪૯૧

 વિભાગીય ર્ચેરી 
ગાિંીનગર/  પેટા 

વિભાગીય 
ર્ચેરીએ, દેહગમ 

(શહરે)



 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી રં્પનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૯
૧૩.૦૭.૨૦૧

૫
પ્રમખુશ્રી, પચંવટી 
સેવા સમિમિ, કલોલ

૯૭૨૩૦૩૭૪૬૬

સિગ્ર પચંવટી 
એરિયાિા ંિોડની 
વચ્ચે ઈલેક્ટ્રિકના 
થાભંલા આવેલ છે 
િે ખસેડવા બાબિ.

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
કલોલ-૧

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી, કલોલ-
૧  િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૮૬

અિજદાિ ની િા. ૧૩.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંસિગ્ર પચંવટી 
એરિયાિા ંિોડની વચ્ચે ઈલેક્ટ્રિકના થાભંલા આવેલ છે, ૨૪ િીટિ િીંગ િોડ, 
ભગીિથ સોસાયટી, ગ્રીન મસટી/અતલુ્ય બગંલો િેિજ િે મસવાય આપની 
નજિિા ંજે િોડની વચ્ચે થાભંલા આવેલ હોય િે િોડની એક સાઈડ મિફ્ટ 
કિવા મવનિંી.

સદિ અિજીના અનસુધંાને સ્થળ ઉપિ િામંિક ચકાસણી કિિા ંકુલ એચ.ટી. લાઇન ૫૨૦ 
િીટિ અને એલ.ટી. લાઇન ૫૦ િીટિ મિફ્ટ કિવાની જરુિીયાિ જણાિા નગિ પાલલકા 
કલોલની લેલખિ અિજીના અનસુધંાને સદિ મિક્ટ્ફ્ટિંગ ગિીિીલ ગજુિાિ યોજનાિા ંિજુંિ 
કિેલ છે જેની અંદાજજિ િકિ રૂ. ૧૯૭૭૦૩.૦૦ છે, સદિ લાઇન મિક્ટ્ફ્ટિંગનુ ંકાિ આિિે 
એક િાસિા ંપણૂણ કિવાિા ંઆવિે. ઔડા દ્વાિા કોઈપણ અંદાજપિ ભિપાઈ કિવાિા ં
આવેલ નથી.

મનકાલ

૧૦
૧૦.૦૭.૨૦૧

૫

પ્રમખુશ્રી, 
ક્રુષ્ણનાગિ કો.ઓપ. 
હાઉમસિંગ સોસાયટી 

લી. કલોલ

૯૪૨૬૫૮૫૦૬૭
ડી.પી. ની નીચે 
િક્ષણ િાટે જાળી 
નાખવા બાબિ.

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
કલોલ િહિે

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી, કલોલ 
િહિે  િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૯૧

અિજદાિ ની િા. ૧૦.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંક્રુષ્ણનાગિ 
સોસાયટીિા ંઉમિયા સ્કલૂ પાસે ડી.પી. નાખેલ છે િેિજ સોસાયટીની અંદિ 
પણ ડી.પી. નાખેલ છે પણ આ ડી.પી. નીચે સોસાયટીના િાણસોની અવિ 
જવિ છે િેિજ ઉમિયા સ્કલૂ પાસે મવધ્યાથીઓ ની અવિ જવિ છે િેિ છિા ં
આ બનેં ડી.પી. ની નીચે કલોલ િહિે િેિજ અન્ય ડી.પી. નીચે જન િક્ષણ 
િાટે લાલ કલિની જાળી નાખવાિા ંઆવેલ છે  પણ અિાિી સોસાયટી ની 
બનેં ડી.પી.  નીચે જાળી નાખેલ નથી  િો િે જાળી નાખવાથી િહીિોની 
સલાિિી જળવાઈ િહે

સદિ અિજીના અનસુધંાને ના.ઈ. શ્રી કલોલ િહિે દ્વાિા િા. ૧૮.૦૭.૧૫ ના િોજ 
ક્રુષ્ણનગિ સોસાયટીની બાજુિા ંઆવેલ િેિજ ઉમિયા સ્કલૂની બાજુિા ંઆવેલ િાન્સફોિણિ 
સેન્ટિની આજુબાજુિા ંકોઈ અકસ્િાિ ન થાય િે હતે ુથી ફેંમસિંગ લગાવેલ છે. કલોલ 
િહિેિા ંકુલ ૩૮૪ િાન્સફોિણિ ની ફિિે ફેનન્સિંગ કાિ કિવાિા ંઆવેલ છે.

મનકાલ

૧૧
૧૫.૦૭.૨૦૧

૫

અિમવિંદભાઈ 
જોઈિાિાિ 

પ્રજાપમિ ગાિ-
જાસપિુ િા-કલોલ

૯૪૨૬૫૨૦૭૭૫
ઘિ વપિાિિા ંપિુા 
વૉલ્ટેજ નહીં િળવા 
બાબિ.

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
કલોલ-૧

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,કલોલ-૧ 
 િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૮૬

અિજદાિ ની િા. ૧૫.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ં૦૧.૦૧.૯૨ ના િોજ 
જી.ઇ.બી. િિફથી જે અિોને એસટીિેંટ આપેલ હિો િે લાઈન ચાર્જ અને અન્ય 
ચાર્જિા ંપૈસા ભિી દીધેલ છે અને ત્યાિબાદ અિોને િે ઘિ વપિાિ િાટેનુ ં
કનેરિન િળેલ હત ુ,ં િાિે ત્યા ંપિેૂ પિૂો એસટીિેંટ વસલૂ કિેલ હોવા છત્તા 
થાભંલા અને લાઈનથી િને પિુિી વીજળી િળેલ નથી, વાિંવાિ િજૂઆિ 
કિવાથી પણ કોઈ કાયણવહી થયેલ નથી.

આપના ગ્રાહક ન. ૨૦૪૧૨/૦૦૪૪૦/૨ ના ઘિ વપિાિના વીજ જોડાણ ના.ઈ. કલોલ-૧ 
દ્વાિા િા. ૨૦.૦૭.૧૫ ના િોજ આપના પ્રમિમનમધની રૂબરૂિા ંવૉલ્ટેજ િાપિા ૨૨૮ વૉલ્ટ 
િળે છે જે ઈલેક્ટ્રિકલ ધાિા ધોિણ મજુબ બિાબિ ને પિુિા છે, વધિુા ંઆપના ગાિ 
જાસપિુિિા ંઆિિે બે િરહના પહલેા એક વધાિાનુ ંિાન્સફોિણિ મકુવાિા ંગ્રાિજનોનો 
મવિોધ હોવાથી િક્ય બનેલ ન હત ુપિંત ુઅત્યાિે સિપચંશ્રી ના જણાવ્યા પ્રિાણે નવીન 
વોટિ વકણસ િાટે ટૂંક સિયિા ંવીજ જોડાણ િાગવાિા ંઆવિે ત્યાિે નવીન િાન્સફોિણિ 
ઉભ ુકિીને હયાિ િાન્સફોિણિનો લોડ વહેંચી આપવાિા ંઆવિે.

મનકાલ

૧૨ ૧૪.૦૭.૧૫

જાની નિેન્રકુિાિ 
દાહયાલાલ, 

૪૪/શ્યાિસુદંિ 
સોસાયટી, પચંદેવ 

િરંદિ પાસે, 
ઘાટલોડીયા, 
અિદાવાદ

-

િોજે અઠાના િા. 
કલોલ ની મસિના 
સવે ન. ૯૪/૧બ,૯૫ 
િા ંઉિા કિેલ વીજ 
લાઇનના થાભંલા 
િોડ સાઈડ ખસેડવા 
અંગે.

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
સાિેંજ

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,સાિેંજ 
િો.ન.ં-

૯૦૯૯૦૬૦૪૩૧

અિજદાિ ની િા. ૧૪.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંસવે ન. ૯૪/૧બ,૯૫ 
ખાિે આવેલ જય એગ્રો કંપની િાટેના વીજ થાભંલા કોિસીયલ જોડાણ િાટે 
જે ઊભા કિેલ છે. (૧) આ થાભંલા િાટે સપંાદન કિેલ જિીનનુ ંકોઈ વડિિ કે 
ભાડુ ચકૂવવાિા ંઆવેલ નથી (૨) િાિી જિીન વચ્ચે િજૂંિ થયેલ એસટીિેંટ 
મવરુધ્ધ જઈને થાભંલા ઊભા કિેલ છે (૩) આ અંગે યજુીવીસીએલ પાસેથી 
િારહિી/એસટીિેંટ ની નકલ કે અન્ય િેકોડણ પિૂા પાડવાિા ંઆવિા નથી (૪) 
સદિ થાભંલા ખસેડવા િે િા. ૦૮.૧૨.૧૦ થી આજરદન સધુી સિિ િજૂઆિો 
કિવા છ્ત્ત્તા ખસેડવાિા ંઆવિા નથી.

અિજદાિની અિજીના અનસુધંાને જણાવવાનુ ંકે સવે ન. ૯૫ ગાિ અઠ્ઠાણા િાથંી પસાિ 
થિી ૧૧ કેવી લાઈન મિફ્ટ કિવા િાટે પેટા મવભાગીય કચેિી સાિેંજ િા ંિજૂઆિ કિેલ 
પિંત ુઅંદાજપિના નાણા ભિપાઈ કિવાની સિિી આપેલ ન હોઈ પેટા મવભાગીય કચેિી 
સાિેંજ દ્વાિા સિિી પિ આપવા જણાવેલ. અિજદાિે અંદાજપિ ભિવાની સિિી નો 
કાગળ િા. ૦૯.૦૪.૧૫ ના િોજ વાધંા સાથે અંદાજપિ ભિવાની સિિી આપિા પેટા 
મવભાગીય કચેિી દ્વાિા રૂમપયા ૬૯૨૦૯/- ન ુઅંદાજપિ ન. ૧૪૩૨૧ િા. ૦૪.૦૮.૧૫ થી 
પાઠવવાિા આવેલ છે જે ભિપાઈ થયા બાદ આગળની કાયણવાહી હાથ ઉપિ લેવાિા ં
આવિે. વીજ કંપનીના મનયિોનસુાિ ખેિીવાડી જગ્યા ઉપિ વીજ લાઈન ઊભી કિવા િાટે 
કોઈ વડિિ આપવાનો મનયિ નથી.

મનકાલ



 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી રં્પનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૪ ૨૦.૦૭.૧૫
પ્રમખુશ્રી, રિષ્ના 

ટેનાિેંટ, 
કલ્યાણપિુા, કલોલ

૯૬૬૨૫૩૭૫૨૦

રિષ્ના ટેનાિેંટિા ં
પવાિની સિિ 
વટઘટ કાયિી થવા 
બાબિ

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
કલોલ િહિે

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,કલોલ 
િહિે, િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૯૧

અિજદાિ ની િા. ૨૦.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંરિષ્ના ટેનાિેંટિા ં
આવેલ વીજ જોડાણનુ ંિાન્સફોિણિ ૧૦૦ કેવીએ નુ ંછે જેિાથંી રિષ્ના ટેનાિેંટ 
િેિજ આશદેુવ -૨ િા ંપાવિ સપ્લાય જાય  છે જેના કાિણે અિાિી 
સોસાયટીિા ંપવાિની સિિ ઘટ પડે છે અને અિાિી સોસાયટીના િકાનના 
પખંા પણ ખબૂ ધીિા ફિે છે િેિજ િાિે ટયબુ લાઇટો પણ ચાલ ુથિી નથી િો 
સત્વિે િાન્સફોિિિ ની કેપેમસટી વધાિવા મવનિંી અને બધા જ થાભંલાઓ ના 
વાયિો લબડી પડેલ છે િેની િિાિિ કિવી જરૂિી છે.

સદિ અિજીના અનસુધંાને નાયબ ઈજનેિ કલોલ િહિે રિષ્ના ટેનાિેંટના િાન્સફોિણિ િાથંી 
નીકળિી એલ.ટી. લાઈનિા ંિણ ગાળાની નવીન લાઈન નાખી રિષ્ના ટેનાિેંટનો લોડ બે 

ફેજ ઉપિ વહચેી લો વૉલ્ટેજનો પ્રશ્ન િા. ૨૩.૦૭.૧૫ ના િોજ દૂિ કિેલ છે અને િે જ 
રદવસે િાન્સફોિણિની એલ.ટી. લાઈનની જરૂિી િિાિિ કિેલ છે.

મનકાલ

૧૫ ૨૦.૦૭.૧૫

પ્રમખુશ્રી, શ્રી 
બાલવા ગ્રાિ 
મવકાસ િડંળ, 
(સાવણજમનક 

દવાખાનુ)ં અને 
અન્ય િણ, ગાિ-
બાલવા િા-કલોલ

૦૨૭૬૪-૨૮૭૬૦૫
વીજ જોડાણ 
બદલવા બાબિે

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
નાિદીપિુ

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,નાિદીપિુ
 િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

અિજદાિ ની િા. ૨૦.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંજણાવવાનુ ંકે 
અત્યાિે બાલવા ગાિિા ંજે વીજ પિુવઠો સપ્લાય કિવાિા ંઆવે છે િે ઈટલા 
સબ સ્ટેિનિાઠી આપવાિા ંઆવે છે, અગાઉ અિોને સોજાથી વીજ પિુવઠો 
આપવાિા ંઆવિો હિો, અત્યાિની વીજ લાઈન ઝાડોિાથંી પસાિ થિી હોઈ 
વાિંવાિ બધં િહ ેછે, જ્યાિે સોજાથી વીજ પિુવઠો િળિો હિો ત્યાિે આ 
પ્રકાિના પ્રશ્ન નડિા ંન હિા, અિાિા બાલવા ગાિને ઈટલા સબ સ્ટેિનિાથંી 
કાપી ફિીથી સોજા સાથે જોડાવાિાટે ની આગ્રહ ભિી મવનિંી.

મવમવધ સસં્થાઑ ની અિજીના અનસુધંાને િામંિક સવેક્ષણ કિિા ંબાલવા ગાિ જે અત્યાિે 
રિષ્ના જે.જી.વાય. રફડિ ઉપિ જોડાયેલ છે િેની િેઇન લાઇન ૧૩૨ પોલની થાય છે, જો 
બાલવા ગાિ સોજા સબ સ્ટેિનના નાદિી જે.જી.વાય. રફડિ ઉપિ જોડવાિા ંઆવે િો 
િેઇન લાઇન ૨૧૪ પોલની થાય છે, ટૂંકિા ંટેકમનકલ િીિે બાલવા ગાિ રિષ્ના જે.જી.વાય. 
ઉપિ જોડાયેલ છે િે અંિિની રસ્ટીએ બિાબિ છે વધિુા ંરિષ્ના જે.જી.વાય. રફડિનુ ંસપંણૂણ 
સિાિકાિ કિવા િાટે નાયબ ઈજનેિ નાિદીપિૂને સચુના આપેલ છે. જે એક િાસિા ંપણૂણ 
કિવાિા ંઆવિે.

મનકાલ

૯૮૨૫૦૧૯૪૦૭

અિોએ કિેલી િા. 
૦૬.૦૧.૧૫ ની ૧૧ 

વીજ કનેરિન 
િાટેની અિજી બાબિે

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
સાિેંજ

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,સાિેંજ 
િો.ન.ં-

૯૦૯૯૦૬૦૪૩૧

મનકાલ

અરજદારની અરજીના અન સિંાને જણાિિાન  ંરે્ અરજદારે તા. ૦૬.૦૧.૧૫ ની ૧૧ િીજ 
ર્નેક્શન માટેની અરજી ર્રેલ પરંત   જ દા જ દા વ્યમ્ક્ત દ્વારા િાિંા આિેલ હોિાથી અમારા 
નાયબ ઈજનેર સાતેંજ એ પત્ર ન. સાતેંજ/ટેર્/૧૪૨૫૭ તા. ૨૪.૦૭.૧૫ થી અરજદારને 
જરૂરી પ તકતા ર્રિા જણાિેલ છે. પ તકતા થયા બાદ આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.  
નારાયણ એસ્ટેટ ડેિલોપર દ્વારા નિીન ઔધ્યોગગર્ િીજ જોડાણો માગેંલ જમીનમા ંદીપ 
ફૂડ પ્રોડક્ટ નામન  ંજૂન  ંઔિોગગર્ િીજ જોડાણ હયાત હત  , સદર િીજ જોડાણ નારાયણ 
એસ્ટેટ ડેિલોપર દ્વારા જમીન િેચાણના લાબંા સમય બાદ નામ ફેર ર્રિામા ંઆિેલ ન 
હત   તે દરપયાન દીપ ફૂડ પ્રોડક્ટ િીજ જોડાણના પ્રોપરાઇટર શ્રી દીપર્ભાઈ ર્ાવંતલાલ 
પટેલ દ્વારા તા. ૧૬.૦૨.૧૫ ના રોજ આ િીજ જોડાણ બિં ર્રિા માટે પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી સાતેંજ ને અરજી ર્રેલ હોઈ બિં ર્રિામા ંઆિેલ ત્યારબાદ િપરાશર્ાર નારાયણ 
એસ્ટેટ દ્વારા નામદાર હાઇર્ોટકમા ંઅરજી દાખલ ર્રેલ જે મ જબ જે નામદાર હાઇર્ોટકના 
હ ર્મના આિારે િીજ જોડાણ ફરીથી ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ હત  .  મળૂ ગ્રાહર્ની લેગખત 
અરજીના અન સિંાને સદર િીજ જોડાણ રદ ર્રેલ પરંત   હાઇર્ોટકના હ ર્મના આિારે ફરીથી 
ચાલ  ર્રેલ હોિાથી િળતરનો ર્ોઈ પ્રશ્ન ઉપમ્સ્થત થતો નથી.

અિજદાિ ની િા. ૧૬.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંઅિોએ કિેલી િા. 
૦૬.૦૧.૧૫ ની ૧૧ વીજ કનેરિન િાટેની અિજીનો યોગ્ય મનકાલ કિવા, દીપ 
ફૂડ પ્રોડરટ નુ ંકનેરિન જાણ કયાણ મસવાય કાપી નાખેલ જેથી અિાિે હાઈકોટણિા ં
જવાની ફિજ પડેલ અને ત્યાથંી ઓડણિ લાવી અને કનેરિન િાત્કાલલક ધોિણે 
ચાલ ુકિાવેલ છે િે દિમ્યાન ૨ િાસ અિારંુ ઉત્પાદન બધં િહલે િેનુ ંવળિિ 

આપવા બાબિ અને જવાબદાિ અમધકાિી સાિે પગલા ંલેવા.

૧૩ ૧૬.૦૭.૧૫

નાિાયણ એસ્ટેટ 
ડેવલોપસણ, 

૪૩/િકંિ સોસાયટી, 
નાિાયણપિૂા, 
અિદાવાદ



 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી રં્પનીએ સ્થળ ઉપર આપેલ જિાબ
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૬ ૨૨.૦૭.૧૬

સિપચંશ્રી, 
પ્રિાપપિુા બાલવા 
જુથ ગ્રાિ પચંાયિ, 

મ.ુ 
પ્રિાપપિુા(બાલવા) 

િા-કલોલ

૯૪૩૯૯૫૨૨૪૩

પ્રિાપપિુા અને 
િાિપિુા ગિે 
િાન્સફોિણિ (એ.જી) 
અને પોલ બદલવા 
બાબિ

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
નાિદીપિુ

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,નાિદીપિુ
 િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

અિજદાિ ની િા. ૨૨.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંજણાવવાનુ ંકે 
િાિપિુ મકુાિે એ.જી િાન્સફોિણિ ગાિની વચ્ચે છે જેિા ંિેની નીચે િરંદિ 
આવેલ છે િેિજ પશઓુના િબેલા િથા મનિાલળયાની અવિ જવિ લાઈન 
નીચેથી થાય છે િથા પ્રિાપપિુા મકુાિે એલ.ટી. લાઇનના ચાિ પોલ િહદ 
અંિે તટૂી ગયેલ છે િો િે પણ બદલવાના થાય છે અને જે લાઈન ઉપિ કોટેડ 
વાયિ લગાવી દેવા જેથી કિીને ભમવષ્યિા ંનકુિાન કિિા ંન થાય. એ.જી. 
િાન્સફોિણિ બાબિે એજી કનેરિન ધાિક િાન્સફોિણિ બદલવા બટે િૈયાિ છે િો 
ઉપિોરિ બનેં િાન્સફોિણિ અને વીજ થાભંલા બદલી આપિો િથા પ્રિાપપિુા 
ગાિે જે જગ્યાએ મવલેજ િથા વોટિ વકણસ ટી.સી. આવેલ છે િે િાન્સફોિણિ 
પચંાયિની બીજી પડિિ જિીનિા ંખસેડી આપવા મવનિંી.

સિપચંશ્રીની અિજીના અનસુધંાને સ્થળ િપાસ કિિા ંબે પોલ જે તટેુલ િાલિુ પડેલ છે 
િે રદન ૧૫ િા ંબદલવાિા ંઆવિે. વધિુા ંખેિીવાડી ગ્રાહક સ્થળ ફેિ િાટેની અિજી કિિે 
િો િે અંગેની યોગ્ય કાયણવાહી હાથ ધિવાિા ંઆવિે.

મનકાલ

૧૮ ૨૩.૦૭.૧૫
પટેલ િકંિભાઈ 
િણીલાલ, મકુાિ-

આિજા
-

ખેિિની અંદિ િણ 
લાઈનો છે િે 
ખેિિિા ંવિસાદથી 
પોલ ખલુ્લા થઈ 
ગયેલ છે િેથી પડી 
જાય િેિ છે િો 
પોલ બદલવા બાબિ

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
નાિદીપિુ

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,નાિદીપિુ
 િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

અિજદાિ ની િા. ૨૩.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંજણાવવાનુ ંકે િાિા 
ખેિિિા ંગાિ ગોલથિા સવે ન. ૨૫૮ િા ંિણ ૧૧ કેવી ની લાઈન જાય છે, 
આિિે િે જિીન દોઢ મવગો છે િે ખેિિની અંદિ વિસાદના પાણી થી ધોવાણ 
થયેલ છે િાટે પોલ પડી જાય િેિ છે, વિસાદ આવે અથવા પવન આવે િો 
ખેિિિા ંઆવેલ િણે લાઈનો પડી જાય િેિ છે અને ભમવષ્યિા ંઅકસ્િાિ 
થાય િેિ છે અને ખબૂ નકુસાન થાય િેિ છે, હું એક ખેડુિ છં અને પૈસા ભિી 
િકંુ િેિ નથી િેથી કંપનીના ખચે બદલી આપવા િહિેબાની કિિો.

અિજદાિ દ્વાિા ખેિિની િાટી ઉિાિેલ હોવાથી પોલ ખલુ્લા થઈ ગયેલ છે પિંત ુસ્થળ 
ચકાસણી દિમ્યાન સદિ જગ્યાએ ચાિ રફડિના િોમસિંગ દૂિ કિવા િાટે જરૂિી િજુંિી લઈ 
એક િાસિા ંયોગ્ય કાયણવાહી કિવાિા ંઆવિે જેથી વીજ અકસ્િાિ મનવાિી િકાય.

મનકાલ

અિજદાિ ની િા. ૨૨.૦૭.૧૫ ની અિજી ના અનસુધંાનિા ંજણાવવાનુ ંકે અિો 
પટેલ િિણભાઈ કે જાિળા મકુાિે ગ્રાહક ન. ૨૧૩૧૫૦૧૨૭૧૫ દ્વાિા ૧૦ 

હો.પા. નુ ંકોિિમસયલ કનેરિન ચાલ ુછે, અિાિી પ્રવિુી પાછલા બે વર્ણથી 
લબલકુલ બધં હિી, િા. ૯.૬.૧૫ ના િોજ અિોને િેગ્યલુિ લબલ આપવાિા ં

આવેલ, અિોએ પ્રાથમિક િપાસ કિિા ંિાલિૂ પડેલ કે િીટિ બધં હાલિિા ં
પણ યમુનટ િેકોડણ કિે છે અિોએ િા. ૧૫.૦૬.૧૫ ના િોજ નાયબ ઇજનેિશ્રી ને 
કાગળ લખી ઘટત ુ ંકિવા જણાવેલ, નાયબ ઇજનેિશ્રી િા. ૨૩.૦૬.૧૫ ના િોજ 
િપાસ કિી અિોએ ફોન થી જાણ કિેલ અને લેલખિ પિ થી અિોને જણાવેલ 
છે કે િીટિિા ંકોઈ ખાિી નથી કેપેસીટિ િા ંફોલ્ટ હોઈ િીટિિા ંયમુનટ િેકોડણ 
થાય છે. અિને આપેલ રૂ. ૧૮૦૦૦/- નુ ંલબલ ખોટંુ છે અને અિે ભિવા સક્ષિ 

નથી.

૧૭ ૦૬.૦૭.૧૫
પટેલ િિણભાઈ 
કચિદાસ ગાિ-

જાિળા િા-કલોલ
૯૦૯૦૬૩૭૬૦૬

ખોટા વીજ લબલ 
બાબિે

 મવભાગીય કચેિી 
કલોલ/ પેટા 

મવભાગીય કચેિી, 
નાિદીપિુ

નાયબ ઈજનેિશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 

પે.મવ.કચેિી,નાિદીપિુ
 િો.ન.ં-

૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

ગ્રાહકની અિજીના અનસુધંાને િીટિ એક્ય ુિીટિ દ્વાિા ચેક કિિા ંિીટિ બિાબિ ફિત ુ
િાલિુ પડેલ છે પિંત ુસ્થળ ઉપિ ગ્રાહકની કેપેસીટિ નસ્વચ ON હોવાથી િીટિિા ંયમુનટ 

નોંધાયેલ છે, ચકાસણી સિય બાદ નસ્વચ બધં કિિા ંકોઈ યમુનટ નોંધાયેલ નથી
મનકાલ


