
અનુ તારીખ
કરીયાદીનુું નામ, 

સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની 

વિગત
સુંપકક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિકારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનકાલ માટે 

આપેલ 

સમયમયાકદા
રરમાર્કસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૧૬.૦૭.૧૫

યોગેશભાઈ જોષી 
(આયષુ ફાર્મ) ગાર્ 
બડોદરા, તાલકુા 

દસ્ક્રોઈ બારેજડી પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

૯૮૨૪૦૩૦૧૪૮
દસ્ક્રોઈ તાલકુા ગાર્ બડોદરાના સિે નબંર ૨૫૨ બ્લોક 
નબંર ૨૫૭ /બ ખાતે આયષુ ફાર્મના નાર્થી ઓળખાતી 
જગ્યાર્ા ંરહઠેાણ ર્ાટેની ઓરડી ર્ાટે િીજ કનેક્શન 
ફરીથી સ્ક્થાવપત / ફરી ચાલ ુકરિા બાબતે આપણે વિનતંી

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજડી 	

શ્રી એ.કે. પરર્ાર, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજડી. 	

ઉપરોક્ત િીજ કનેક્શન તા. ૦૬.૧૧.૧૨ ના રોજ ચાલ ુકરેલ હત ુ.ં પરંત ુત્યારબાદ ર્ાર્લતદરશ્રી દસ્ક્રોઈના 
પત્ર નબંર જર્ીલ /બડોદરા/િીજ કનેક્શન/િશી /૨૫૦૪/૧૨ તા. ૧૯.૧૧.૧૨ થી જણાિેલ કે ગાર્ બડોદરા, તા. 
દસ્ક્રોઈ ના બ્લોક નબંર ૨૫૭ /બ ની જર્ીન જે સરકાર દાખલ થયેલ છે અને ગજુરાત ર્હસેલુ પચંનો ર્નાઈ 
હુકર્ આપિાર્ા ંઆિેલ છે. જેથી સદર જર્ીન સરકાર હડે ેચાલતી હોય સરકારશ્રી ની પરિાનગી િગર િીજ 
કનેક્શન આપિાર્ા ંઆિેલ હોય તો તે તાત્કાલીક અસરથી દૂર કરી તેઓને જાણ કરિી. જેના અનસુધંાનર્ા ં
આ કચેરી દ્વારા િીજ જોડાણ તા. ૨૨.૧૧.૧૨ થી કાપિાર્ા ંઆિેલ છે.

નીવત વિષયક

સદર ગ્રાહક ને  પત્ર 
ન.ં 

ય.ૂજી.િી.સી.એલ./કો
પો/ટેક/ગિ.રેફ/૧૮૦૬ 
તા.૧૪.૧૦.૨૦૧૫ 
દ્વારા જાણ કરિાર્ા ં
આિેલ છે.

૨

૧૪.૦૭.૧૫		

િૈધ િાસદેુિ એચ., 

ગાર્ ભાત, તાલકુા 
દાસ્ક્રોઈ, ચાગંોદાર 

	પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૯૧૩૮૯૩૮૨૭

સિે નબંર ૮૫૪ ર્ા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિા 
બાબત સદર અરજદારની રસીદ ન.ં ૪૬૭૮૧ તા. 
૧૩.૦૫.૯૩ ના રોજ પોતાની ર્ાલીકીની ખેતીની જર્ીન 
ર્ા ંખેતીિાડી ના હતે ુર્ાટે પેટા વિભાગીય કચેરી 
ચાગંોદાર  ખાતે અરજી કરેલ હતી અને નિીન ખેતીિાડી 
જોડાણ ર્ાટે રવશદ નબંર. ૧૨૪૦૮ તા. ૦૭.૦૮.૧૩ થી 
રૂવપયા ૨૦૦.૦૦ નોધણી કરી ૭.૫ હો.પા. ની ર્ાગંણી 
કરેલ છે. જે િાત ને ઘણો સર્ય પસાર થયેલ હોિા છતા ં
િીજ જોડાણ આપેલ નથી.

વિભાગીય 
કચેરી બોપલ / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી ચાગંોદાર

શ્રી એ. બી. દાનેચ, 

નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ચાગંોદાર, ર્ોબાઈલ 
ન.ં ૯૯૨૫૨૧૩૭૬૬

અરજદારે જરૂરી દસ્ક્તાિેજી પરુાિા રજૂ ન કરેલ હોિાથી પેટા વિભાગીય કચેરી ચાગંોદર ના પત્ર નબંર ૧૩૯૦ 
તા. ૦૧.૦૬.૧૩ થી અસલ અરજી રદ કરેલ છે ઉત્તર ગજુરાત િીજ કંપની, રજી. કચેરી, ર્હસેાણા ની સચૂના 
મજુબ હાલર્ા ંતા. ૧૬.૦૯.૧૨ થી તા. ૧૭.૧૦.૧૨ ના ગાળાર્ા ંઆિેલ ખેતીવિષયક નિીન િીજ જોડાણ ને 
લગતી અરજીઓ નો વનકાલ એટલેકે ઉપરોક્ત દશામવ્યા મજુબ સર્યગાળા િાળી અરજીઓ િાળા ગ્રાહકોને 
િીજ જોડાણ આપિાની કાયમિાહી અતે્રની વિભાગીય કચેરી તથા સલગ્ન પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા હાથ 
ધરેલ છે. પ્રશ્ન રજૂ કરનાર અરજદાર શ્રી િૈધ િાસદેુિ એચ. એ એના પછીના સર્યગાળા દરમ્યાન નોંધણી 
કરાિેલ છે. એટલે સચૂના ર્ળ્યા બાદ અગ્રતારર્ મજુબ અરજીના યોગ્ય વનકાલ ર્ાટેની કાયમિાહી કરી 
શકાશે. અરજદારને પેટા વિભાગીય કચેરી, ચાગંોદાર ના પત્ર નબંર ૨૧૦૪ તા. ૨૨.૦૭.૧૫ દ્વારા જાણ કરેલ 
છે.

વનકાલ

અરજદારને પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
ચાગંોદાર ના પત્ર 
નબંર ૨૧૦૪ તા. 
૨૨.૦૭.૧૫ દ્વારા 
જાણ કરેલ છે.

૩

૨૦.૦૭.૧૫

વસલ્િર પરરરર્ા 
સવિિસ સોસાયટી, 
ભાગિત વિધ્યાપીઠ 
ની પાછળ, સોલા, 
અર્દાિાદ, વશલજ 
પેટા વિભાગીય કચેરી

-

(૧) િીજ પરુિઠો વનરંતર અને ગણુિત્તાયકુ્ત ર્ળિો 
જોઈએ. અને સ્ક્ટાફની અછત દૂર કરિા બાબત. 

(૨) અર્ારી સોસાયટી થી વશલજ પેટા વિભાગીય કચેરી 
૧૫ થી ૧૬ કી.ર્ી. ના અંતરે આિે છે તો બીલ કલેક્શન 
સેંટર ૧ થી જ કી.ર્ી. ના અંતરે રાખિા વિનતંી.

વિભાગીય 
કચેરી બોપલ / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી વશલજ

શ્રીર્તી સવુનતા 
છાબરીયા, નાયબ 
ઇજનેર, 
પેટા વિભાગીય કચેરી 
શીલજ

૧. ૧૧ કેવિ સોલારોડ અબમન ફીડર ઓિર હડે હોઈ અતે્રની કચેરી દ્વારા સદર ફીડર ની તર્ાર્ ટેપ લાઈનનુ ં
સર્ારકાર્ સેક્શન બધં કરીને પતાિી દીધેલ છે. પરંત ુબાકી રહલેા રે્ઈન લાઈનનુ ંસર્ારકાર્ કરિા ર્ાટે ૬૬ 
કેિી સાયન્સસીટી એસ.એસ શટ ડાઉન અવનિાયમ છે. કારણ કે સદર વિસ્ક્તાર સપંણૂમ અબમન એરરયા હોઈ ચાલ ુ
રદિસે લાઈન બધં કરિાની પરિાનગી ર્ળી શકતી નથી. તા.૨૯-૦૩-૨૦૧૬ ના ંરોજ સર્ારકાર્ પણૂમ કરેલ 
છે. .

૨.- શીલજ કચેરી તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજથી કાયમરત થયેલ છે, જે હાલર્ા ંબોપલ કચેરી ડી.પી.એસ. 

સ્ક્કુલ પાસે કાયમરત છે. શીલજ કચેરી ર્ાટે કંપનીના વનયર્ મજુબ શીલજ મખુ્ય રસ્ક્તા ઉપર રીંગ રોડ ની પાસે 
ર્કાન રે્ળિિાની કાયમિાહી ચાલ ુછે જેની િડી કચેરીથી ર્જૂંરી ર્ળેથી શીલજ કચેરી શીલજ ખાતે કાયમરત 
કરિાર્ા ંઆિશે.

 સોલા અને ભાડજ ગાર્ નો વિસ્ક્તાર શીલજ પે.વિ.કચેરી ના તાબા હઠેળ આિેછે.  અતે્રની કચેરી થી િીજ 
બબલ ના નાણા સ્ક્િીકારિા ર્ાટે સપુર બગંલો તેર્જ ગ્રીનિેલી સાયન્સ સીટી રોડ ખાતે કર્મચારી ને ર્ોકલીને 
રોકડેથી તેર્જ ચેક થી નાણા સ્ક્િીકારિાની વ્યિસ્ક્થા કરિાર્ા ંઆિે છે, આ ઉપરાતં આપ િીજ બબલ ના નાણા 
ઓગણજ સેક્સન કચેરી તથા અડાલજ પે.વિ.કચેરી ખાતે તેર્જ પોસ્ક્ટ ઓફીસ ર્ા ંપણ બબલની અંવતર્ તારીખ 
સધુીર્ા ંરોકડ ેથી ભરપાઈ કરી શકો છો.   સધુીર્ા ંરોકડ ેથી ભરપાઈ કરી શકો છો. આ ઉપરાતં આપ અર્ારી 
કંપનીની િેબ સાઈટ www.ugvcl.com પર આપનો ગ્રાહક નબંર રજજસ્ક્ટર કરાિી ને પણ અપના િીજ બબલની 
ચકુિણી ઓન લાઈન કરી શકો છો.

વનકાલ

અરજદારને પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
શીલજ ના પત્ર 
નબંર ૬૮૮ તા. 
૩૧.૦૭.૧૫ દ્વારા 
જાણ કરેલ છે.

૪

૨૦.૦૭.૧૫

નટિરભાઈ 
ગોવિિંદભાઇ પટેલ,  

ગાર્ ગાર્ડી	, તાલકુા 
દસ્ક્રોઈ બારેજડી પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

-

બ્લોક ન.ં ૨૫ ર્ાથી ચોસર ગારે્ પહોંચાડતી િીજ 
લાઇનના બે થાભંલા બે િષમ પહલેા આિેલ િાિાઝોડાને 
કારણે  પડી ગયેલ તે થાભંલા તે સર્યે સદર બ્લોકર્ા ં
નાખેલ તે દૂર કરિા બાબત

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજડી 	

શ્રી એ.કે. પરર્ાર, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજડી. 	

તા. ૨૪.૦૭.૧૫ ના રોજ સ્ક્થળ ચકાસણી કરતા ંસદર જગ્યા ખેતીલાયક છે જેના એક છેડ ેરોડ અને રોડ પર 
દુકાનો તેર્જ બીજી બાજુ ઘરિપરાશના ર્કાનો આિેલ છે. િાિાઝોડા ને કારણે પડી ગયેલ  ગાર્ના 
ટ્રાન્સફોર્મર તરફ જતી લાઇનના થાભંલા જે તે સર્યે આપના ખેતરર્ા ંિીજ પોલ ના આિે તે રીતે શેઢા ઉપર 
થાભંલા ઉભા કરી કોઈપણ પ્રકારના િળાકં િગર સીધી લાઇન ઉભી કરેલ છે. આપના ગાર્ના ખેતરને 
અડીને આિેલા ર્કાનોર્ા ંરહતેા લોકો દ્વારા તેઓના ઘર તરફ લાઇન ફેરિિાની ના પાડેલ છે. આર્ િાધંો 
હોયે અને સ્ક્થળ મજુબ િીજ લાઇન ફરી શકે તેર્ નથી.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર 
બારેજાડી દ્વારા પત્ર 
ન.ં ૨૨૬૯ તા. 
૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૫

૨૦.૦૭.૧૫

ર્ાધાજી શકંરજી,  

ગાર્ ગાર્ડી	 
(ઇન્ન્દરાનગર), 

તાલકુા દસ્ક્રોઈ 
બારેજડી પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

-
ર્ારા નાર્નુ ંિીજ ર્ીટર અન્ય વ્યક્તીના રહઠેાણે 
લગાિેલ છે તે ર્ારા રહઠેાણે લગાિી આપિા બાબત.

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજડી 	

શ્રી એ.કે. પરર્ાર, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજડી. 	

સદર ફરીયાદ અંગે જરૂરી સ્ક્થળ ચકાસણી કરતા ંઅને ઓફીસ રેકડમ ચકાસતા આપને િીજ જોડાણ આપતા 
સર્યે અયોગ્ય રુટ કોડ થિાથી સદર ફરીયાદ ઉભી થયેલ. જેનો યોગ્ય રુટ કોડ સધુારી આપનુ ંિીજ બીલ 
આપના રહઠેાણે ર્ળે તેિી વ્યિસ્ક્થા કરેલ છે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર 
બારેજાડી દ્વારા પત્ર 
ન.ં ૨૨૬૬ તા. 
૨૭.૦૭.૧૫ ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

જીલ્લાન ું નામ :અમદાવાદ
 તા.૧૦.૦૯.૧૫ ના રોજ યોજાનાર લોક દરબારની માહીતી

ઉત્તર ગ જરાત વીજ કુંપની લલમમટેડ



અનુ તારીખ
કરીયાદીનુું નામ, 

સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની 

વિગત
સુંપકક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિકારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનકાલ માટે 

આપેલ 

સમયમયાકદા
રરમાર્કસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૬

૨૨.૦૭.૧૫

નરવશહભાઈ 
નારાયણભાઇ પટેલ, 

 ગાર્ ચદં્રનગર, 
વિરર્ગાર્	, તાલકુા 
વિરર્ગાર્, ર્ાડંલ 
પેટા વિભાગીય 

કચેરી.

- િીજ ચોરીનુ ંબીલ રદ કરિા બાબત.

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી ર્ાડંલ 	

શ્રી એર્.ટી. પરર્ાર, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
ર્ાડંલ

તા. ૧૮.૧૧.૧૪ ના રોજ ચેરકિંગ શીટ નબંર ૮૭૩ થી અતે્રની કચેરી દ્વારા ચેરકિંગ કરેલ છે. જેના અનસુધંાને તા. 
૨૮.૧૧.૧૪ ના રોજ રૂવપયા ૬૧૧૧.૭૧ નુ ં૧૧૨૫ યવુનટનુ ંબીલ આપેલ છે. આર્ ચેરકિંગ દરમ્યાન િીજ ચોરીર્ા ં
પકડાયેલ વ્યક્તીને આપેલ િીજ ચોરીનુ ંબીલ રદ કરી શકાય નહી. ઉપરોક્ત િીજ જોડાણ રહણેાકં ના હતે ુ
ર્ાટેનુ ંછે .અને ઉપરોક્ત બીલ ઈલે. એક્ટ ની કલર્ નબંર ૧૩૫ મજુબ આપેલ છે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર 
ર્ાડંલ દ્વારા પત્ર ન.ં 

૧૨૪ તા. 
૨૭.૦૧.૧૫ ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૭

૨૨.૦૭.૧૫

ભદૂરભાઈ 
પરસોતર્ભાઈ 
પટેલ,ગાર્ 
ચદં્રનગર, 

વિરર્ગાર્	, તાલકુા 
વિરર્ગાર્, ર્ાડંલ 
પેટા વિભાગીય 

કચેરી.

- િીજ ચોરીનુ ંબીલ રદ કરિા બાબત.

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી ર્ાડંલ 	

શ્રી એર્.ટી. પરર્ાર, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
ર્ાડંલ

તા. ૧૮.૧૧.૧૪ ના રોજ ચેરકિંગ શીટ નબંર ૮૭૪  થી અતે્રની કચેરી દ્વારા ચેરકિંગ કરેલ છે. જેના અનસુધંાને તા. 
૨૮.૧૧.૧૪ ના રોજ રૂવપયા ૧૭૧૩૭.૩૪ નુ ંબીલ આપેલ છે. આર્ ચેરકિંગ દરમ્યાન િીજ ચોરીર્ા ંપકડાયેલ 
વ્યક્તીને આપેલ િીજ ચોરીનુ ંબીલ રદ કરી શકાય નહી. ઉપરોક્ત િીજ જોડાણ રહણેાકં ના હતે ુર્ાટેનુ ંછે 
અને ઉપરોક્ત બીલ ઈલે. એક્ટ ની કલર્ નબંર ૧૩૫ મજુબ આપેલ છે.  અરેજદારે તા. ૦૬.૧૨.૧૪ અને 
૦૨.૦૨.૧૫ ના રોજ ગેરકાયદેસર િીજ ચોરી બીલ અંગે અરજી કરેલ. જેના અનસુધંાને તા. ૦૩.૦૨.૧૫ ના 
રોજ કેસ નો રીવ્ય ુકરી રીિાઈસ બીલ રૂવપયા ૬૪૪૪.૦૦ આપિાર્ા ંઆિેલ છે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર 
ર્ાડંલ દ્વારા પત્ર ન.ં 

૧૯૫ તા. 
૦૩.૦૨.૧૫ ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૮

૨૧.૦૭.૧૫

ઠાકોર રણછોડજી 
હોથા, ગાર્ ભાટ 

(રાર્પરુા) તાલકુા 
દસ્ક્રોઈ, ચાગંોદાર 
પેટા વિભાગીય કચેરી

- ઘરિપરાશના િીજ જોડાણ અંગેની અરજી તા. ૨૯.૧૨.૧૪
વિભાગીય 
કચેરી બોપલ / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી ચાગંોદાર

શ્રી એ. બી. દાનેચ, 

નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ચાગંોદાર, ર્ોબાઈલ 
ન.ં ૯૯૨૫૨૧૩૭૬૬

અરજદારે તા. ૨૯.૧૨.૧૪ ના રોજ ખેતરની જર્ીન બ્લોક નબંર ૮૦૩ પૈકીર્ા ંબનાિેલ ર્કાનર્ા ંઘરિપરાશ 
અંગેનુ ંિીજ જોડાણ લેિા ર્ાટે અરજી કરેલ. સ્ક્થળ ર્ોજણી દરમ્યાન ર્કાન ખેતરર્ા ંહોિાથી કંપનીના 
પ્રિતમર્ાન વનયર્ોનસુાર ફાર્મ હાઉસ કેટેગરીર્ા ંિીજ જોડાણ આપી શકાત ુ ં હોય અરેજદારને પત્ર નબંર ૨૦૨૧ 
તા. ૨૩.૦૧.૧૫ થી ફાર્મ હાઉસ ર્ાટે અરજી કરિાનુ ંજણાિેલ. અરજદારને પેટા વિભાગીય કચેરી, ચાગંોદાર 
ના પત્ર નબંર ૨૧૦૫ તા. ૨૨.૦૭.૧૫ દ્વારા જાણ કરેલ છે.

વનકાલ

અરજદારને પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
ચાગંોદાર ના પત્ર 
નબંર ૨૧૦૫ તા. 
૨૨.૦૭.૧૫ દ્વારા 
જાણ કરેલ છે.

૯

૨૧.૦૭.૧૫

બળદેિભાઈ એન. 

પટેલ,  ગાર્ ઝાણ,ુ 

તાલકુા દસ્ક્રોઈ, 

કજૂાડ  પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

-
ત્રણ િષમ ર્ાટે કરાિેલ હગંાર્ી એન.એ. ર્ા ંિીજ જોડાણ 
આપિા બાબત

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી કજૂાડ

શ્રી જે.કે. શાહ, નાયબ 
ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
કજૂાડ

ઝાણ ુગાર્ની જર્ીન સિે નબંર ૭૬૦ ને હગંાર્ી એન.એ. ની ર્જૂંરી ઓથોરીટી દ્વારા આપિાર્ા ંઆિેલ છે. 

સદર સિે નબંરર્ા ંઆકારણી પત્રકના આધારે  એક ઔદ્યોગીક િીજ જોડાણ જેનો ગ્રાહક નબંર 
૨૬૪૩૩ /૧૦૧૭૦/૪ થી શ્રી બળદેિભાઈ એન. પટેલ નારે્ ચાલ ુકરિાર્ા ંઆિેલ છે. અરજદાર દ્વારા આજ સિે 
નબંર કે જે નારે્ હગંાર્ી એન.એ. ની ર્જૂંરી ત્રણ િષમ ર્ાટે આપિાર્ા ંઆિેલ છે.  તેર્ા ંઅન્ય ત્રણ વર્લકત 
નબંર ૧૩૧૧, ૧૩૧૨, ૧૩૧૩ જુદાજુદા ભોગિટાિાળા આકારણીપત્રક રજૂ કરી જુદા જુદા ત્રણ ઔદ્યોગીક િીજ 
જોડાણની અરજી રજૂ કરેલ. આર્ સદર જગ્યા ગાર્તળર્ા ંન હોય અને તેઓ દ્વારા જે તે સત્તા ર્ડંળ દ્વારા 
ર્જૂંર કરાયેલ લે  પ્લાન લે આઉટ અરજીઓ સાથે રજૂ કરિાર્ા આિેલ ન હોય સદર િીજ જોડાણની 
અરજીઓ સ્ક્િીકારિા બાબતે એક જ પ્રીર્ાઈવસસર્ા ંએક િીજ જોડાણ હયાત હોિાથી અતે્રની કચેરીના પત્ર 
નબંર ૨૮૧૯ તા. ૨૪.૦૪.૧૫ દ્વારા અરજીઓ સ્ક્િીકારિા અંગે િતુમળ કચેરીનુ ંર્ાગમદશમન ર્ાગેંલ છે. અને 
િતુમળ કચેરીના પત્ર નબંર ૭૦૫૧ તા. ૧૭.૦૮.૧૫ થી આ કચેરીને આપેલ ર્ાગમદશમન મજુબ જી.ઇ.આર.સી. 
ના નોટીફીકેસન નબંર ૧૧ /૨૦૦૫ પોઈન્ટ નબંર ૪.૧.૧૭ મજુબ એક પ્રીર્ાઈસીસર્ા ંએક થી િધ ુકનેક્શન 
આપી શકાય નહી. જો ગ્રાહકને બીજુ ંર્ીટર જોઈત ુ ંહોય તો જુદો ઇન્કર્ ટેક્સ નબંર / સેલ્સ ટેક્સ નબંર જેિા 
અલગ લીગલ એન્ટીટી રજૂ કરિા પડ.ે

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર, 
કજૂાડ દ્વારા પત્ર ન.ં 

૨૭૩૪ તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૧૦

૨૨.૦૭.૧૫

શાહ પ્રફુલ એ.,  

ગાર્ નરોડા  તાલકુા 
સીટી, નરોડા-અબમન 

  પેટા વિભાગીય 
કચેરી.

-
નરોડા વિસ્ક્તાર ખબુજ ર્ોટા હોિાથી િીજ બીલ ભરિા 
ર્ાટે બીજી વ્યિસ્ક્થા કરિા બાબત

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી નરોડા

શ્રી એર્.એન. િોરા, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
નરોડા

નરોડા અબમન પેટા વિભાગીય કચેરી અલગ કરિાના પરીણારે્ નરોડા થી કઠિાડા સધુીનો વિસ્ક્તાર તેર્જ 
એનાસન સધુીના ગ્રાહકો ર્ાટે અલગ કેવશયરની બારી રાખિાર્ા આિેલ છે.  તેર્જ નરોડા પેટા વિભાગીય 
કચેરી દ્વારા પણ આ વિસ્ક્તારના િીજ બીલો સ્ક્િીકારિાર્ા ંઆિે છે. આ ઉપરાતં એટીપી સેન્ટર ,નરોડા પોસ્ક્ટ  
ઓફીસ,જી.આઈ.ડી.સી . ,નોબલનગર પોસ્ક્ટ ઓરફસ દ્વારા એટલેકે છ અલગ અલગ કેન્દ્રો દ્વારા િીજ બીલના 
નાણા ંસ્ક્િીકારિાર્ા ંઆિે છે. ગ્રાહક ર્ાટે ઓનલાઈન પેરે્ન્ટ  ર્ાટેની સગિડ રાખેલ છે.  અન્ય સગિડો પૈકી 
બેસિા ર્ાટેના બાકડા, પખંા, પીિા ર્ાટે વર્નરલ  િોટર,બાથરૂર્ તેર્જ િરસાદર્ા ંપલળાય નહી તે ર્ાટે 
છત ની વ્યિસ્ક્થા કરેલ છે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર, 
નરોડા દ્વારા પત્ર ન.ં 

૩૩૨ તા. 
૦૩.૦૯.૧૫  ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૧ ૧

૨૪.૦૭.૧૫

બટુકવસિંહ 
જસિતંવસિંહ ચૌહાણ, 

ગાર્ િસઇ, તાલકુા 
દસ્ક્રોઈ, બારેજા પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

૯૭૨૩૫૩૬૫૪૯ િસઇ ગારે્ ડાકમ ઝોન યોજના હઠેળ ખેતીિાડીના સિે 
નબંર ૩૪૪ ર્ા ં નિીન િીજ જોડાણ બાબત

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજા

શ્રી પી.કે. ગાધંી, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજા

કંપનીના વનયોર્ોનસુાર અરજદારને બોર બનાિિા ર્ાટેની પ્રથર્ નોટીસ બારેજા સ.ડી. ના પત્ર નબંર ૨૯૬૯ 
તા. ૦૮.૦૯.૧૪ દ્વારા આપિાર્ા ંઆિેલ અને તે સર્યે સર્યર્યામદાર્ા ંબોર ન બનાિતા અરજી રદ કરિાર્ા ં
આિેલ. પરંત ુજી.ય.ુિી.એન.એલ. ના પત્ર નબંર જીયિુીએનએલ / ટેક/ડીઝૅડ/ડીએસઑ /૪૧૬ તા. ૧૬.૦૨.૧૫ 
દ્વારા ૧૭.૦૯.૧૨ થી ૧૬.૧૦.૧૨ િચ્ચે નોંધણી થયેલ અરજીઓ ર્ાટે બીજી ત્રણ ર્રહનાની બોર બનાિિા 
ર્ાટેની સર્ય ર્યામદા િધારિા જણાિેલ જેના અંતગમત બારેજા સ.ડી. દ્વારા અરજદાર ને પત્ર નબંર ૬૨૫ 
ટીએફ. ૨૮.૦૨.૧૫ થી નોટીસ પાઠિિાર્ા આિેલ.(એટલે કે ૨૮.૦૫.૧૫ સધુી.) પરંત ુતે સર્ય ર્યામદાર્ા ં
પણ અરજદાર દ્વારા બોર બનાિેલ ન હતો. ર્ાટે અરજદારની અરજી રદ કરિાર્ા ંઆિેલ હતી. લોક દરબાર 
ર્ા ંઅપાયેલ સચૂના અનસુાર બોર બનાવ્યાની સર્ય ર્યામદાની ર્હસેલૂ વિભાગ ર્ા ંખરાઈ કયામ બાદ િીજ 
જોડાણ આપિાની કાયમિાહી હાથ ધરિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર, 
બારેજા દ્વારા પત્ર 
ન.ં  ૧૮૦૨ તા. 
૩૦.૦૬.૧૫  ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.



અનુ તારીખ
કરીયાદીનુું નામ, 

સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની 

વિગત
સુંપકક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિકારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનકાલ માટે 

આપેલ 

સમયમયાકદા
રરમાર્કસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧ ૨

૨૪.૦૭.૧૫

બટુકવસિંહ 
જસિતંવસિંહ ચૌહાણ, 

ગાર્ િસઇ, તાલકુા 
દસ્ક્રોઈ, બારેજા પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

૯૭૨૩૫૩૬૫૪૯ િસઇ ગારે્ ડાકમ ઝોન યોજના હઠેળ ખેતીિાડીના સિે 
નબંર ૬૨  ર્ા ં નિીન િીજ જોડાણ બાબત

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજા

શ્રી પી.કે. ગાધંી, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજા

કંપનીના વનયોર્ોનસુાર અરજદારને બોર બનાિિા ર્ાટેની પ્રથર્ નોટીસ બારેજા સ.ડી. ના પત્ર નબંર ૨૯૬૯ 
તા. ૦૮.૦૯.૧૪ દ્વારા આપિાર્ા ંઆિેલ અને તે સર્યે સર્યર્યામદાર્ા ંબોર ન બનાિતા અરજી રદ કરિાર્ા ં
આિેલ. પરંત ુજી.ય.ુિી.એન.એલ. ના પત્ર નબંર જીયિુીએનએલ / ટેક/ડીઝૅડ/ડીએસઑ /૪૧૬ તા. ૧૬.૦૨.૧૫ 
દ્વારા ૧૭.૦૯.૧૨ થી ૧૬.૧૦.૧૨ િચ્ચે નોંધણી થયેલ અરજીઓ ર્ાટે બીજી ત્રણ ર્રહનાની બોર બનાિિા 
ર્ાટેની સર્ય ર્યામદા િધારિા જણાિેલ જેના અંતગમત બારેજા સ.ડી. દ્વારા અરજદાર ને પત્ર નબંર ૬૨૫ 
ટીએફ. ૨૮.૦૨.૧૫ થી નોટીસ પાઠિિાર્ા આિેલ.(એટલે કે ૨૮.૦૫.૧૫ સધુી.) પરંત ુતે સર્ય ર્યામદાર્ા ં
પણ અરજદાર દ્વારા બોર બનાિેલ ન હતો. ર્ાટે અરજદારની અરજી રદ કરિાર્ા ંઆિેલ હતી. લોક દરબાર 
ર્ા ંઅપાયેલ સચૂના અનસુાર બોર બનાવ્યાની સર્ય ર્યામદાની ર્હસેલૂ વિભાગ ર્ા ંખરાઈ કયામ બાદ િીજ 
જોડાણ આપિાની કાયમિાહી હાથ ધરિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર, 
બારેજા દ્વારા પત્ર 
ન.ં  ૧૮૦૩ તા. 
૩૦.૦૬.૧૫  ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૧ ૩

૨૮.૦૭.૧૫

પટેલ ચદં્રકાતંભાઈ 
ગોરધનભાઈ  અને 
ડોડીયા સવિતાબેન 
બચભુાઈ, ગાર્ 
િડાલા, તાલકુા 
ખેડા, બારેજા પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

૯૮૭૯૪૫૮૮૯૧
નવુ ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ ટીએફ. ૨૧.૦૮.૯૧ થી 
૧૦.૦૬.૧૩ સધુીના સર્ય દરમ્યાન પાચં ર્ાગંણી કરેલ છે 
છતા ંરદ થયેલ હોઈ િીજ જોડાણ આપિા બાબત

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજા

શ્રી પી.કે. ગાધંી, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજા

સ્ક્થળ પર સિે નબંર ૩૫૮ ર્ા ંત્રણ હયાત કનેક્શન હોિાથી જીઇઆરસી ના નોટીફીકેશન મજુબ અને કોપોરેટ 
કચેરી પત્ર નબંર ૨૮૦ તા. ૨૮.૦૫.૧૫ મજુબ એકજ સિે નબંર ર્ા ંએકજ કનેક્શન આપી શકાય. જેથી 
ઉપરોક્ત સદંભે અતે્રની કચેરી દ્વારા પત્ર નબંર ૧૪૮૧ તથા ૧૪૮૨ તા. ૦૫.૦૬.૧૫ જણાવ્યા મજુબ ર્ાગેંલ 
સિે નબંરર્ા ંબીજુ ંિીજ જોડાણ ન આપિાનો વનયર્ હોિાથી અરજી રદ કરેલ છે. લોક દરબાર ર્ા ંલેિાયેલ 
વનણમય મજુબ િધ ુર્ાગમદશમન ર્ાટે કોપોરેટ ઓરફસ દ્વારા જીયિૂીએનએલ ર્ા ંપત્ર ન.ં યજૂીિીસીએલ / આર & 
સી /૪૬૪/૦૧.૧૦.૨૦૧૫ દ્વારા ર્ોકલાિેલ છે.

વનકાલ

સદર અરજદારને 
નાયબ ઇજનેર, 
બારેજા દ્વારા પત્ર 
ન.ં  ૧૪૮૧ તા. 
૦૫.૦૬.૧૫ ના રોજ 
જાણ કરેલ છે.

૧૪

૧૦.૦૯.૧૫

અર્ીન જજગ્નેશભાઈ 
એન., 

ગાર્અસલાલી, 
તાલકુા દસ્ક્રોઈ, 

બારેજા પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

-

અસલાલી ગાર્ ર્ોટંુ હોિાથી અને િારંિાર લાઇટની 
ફરરયાદો હોિાથી એક ર્ાણસ કાયર્ી ધોરણે ગાર્ર્ા ંરાખો 
જેથી લાઇટની ફરરયાદનુ ંવનરાકરણ ઝડપથી થઈ શકે.

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજા

શ્રી પી.કે. ગાધંી, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજા. ર્ોબાઈલ 
નબંર ૯૮૭૯૨૦૧૪૪૬

અસલાલી ગાર્ર્ા ંએસ.એ. અર્ીન, આ.લાઈનરે્ન તરીકેની વનર્ણકૂ કંપની દ્વારા કરેલ છે. જેથી  લાઇટની 
ફરરયાદનુ ંવનરાકરણ ઝડપથી થઈ શકે. વનકાલ

૧૫

૧૦.૦૯.૧૫

ભરિાડ કનભુાઈ 
ચકાભાઈ, ગ્રાહક 

નબંર 
૨૬૬૨૭ /૧૦૭૪૭/૩, 
ગાર્ લાભંા, તાલકુા 
સીટી, બારેજા પેટા 
વિભાગીય કચેરી.

-

લાઇટ બીલના નાણા ંભયામ હોિા છતાય નિા બીલર્ા ં
પાછલી રકર્ બાકી બતાિે છે. અને રીકનેકશાન ચાર્જ 
ભરિાનો આગ્રહ રાખિાર્ા આિે છે.

વિભાગીય 
કચેરી 
સબારર્તી / 
પેટા વિભાગીય 
કચેરી બારેજા

શ્રી પી.કે. ગાધંી, 
નાયબ ઇજનેર, પેટા 
વિભાગીય કચેરી, 
બારેજા. ર્ોબાઈલ 
નબંર ૯૮૭૯૨૦૧૪૪૬

ગ્રાહક ભરિાડ કનભુાઈ ચકાભાઈ, ગ્રાહક નબંર ૨૬૬૨૭ /૧૦૭૪૭/૩, ગાર્ લાભંા, ખેતીિાડીનુ ંકનેક્શન ધરાિે 
છે. ગ્રાહકની રજૂઆત મજુબ લાઇટ બીલના નાણા ંભયામ હોિા છતાય નિા બીલર્ા ંપાછલી રકર્ બાકી 
બતાિે છે. ઓફીસ રેકોડમ તપાસતા તેર્નુ ંર્ાસ રે્-૧૫ અને જૂન-૧૫ નુ ંિીજ બીલ લોક (L)આપેલ હત ુ.ં 
ત્યારબાદ ર્ાડ જુલાઇ-૧૫ નુ ંબીલ ૬૨૪ યવુનટનુ ંઆકારેલ છે. કંપનીના વનયર્ મજુબ ગ્રાહકને લોક (L)બીલ 
ના નાણા ં૯૧૨.૦૦ રીફંડ આપેલ છે. પરંત ુતેર્ા ંર્ાસ રે્-૧૫ અને જૂન-૧૫ ના બીલનુ ંર્ીનીર્ર્ બીલ િસલૂ 
કરિાનુ ંરહી ગયેલ છે. જેના નાણા ંર્ાસ સપ્ટે-૧૫ ર્ા ંઆકારેલ બીલ ર્ા ં૪૫૫.૦૦ બાકી દશામિેલ છે. તા. 
૧૧.૦૯.૧૫ ના રોજ ગ્રાહકે બારેજા કચેરીની મલુાકાત દરમ્યાન તેર્ના પ્રશ્નનુ ંવનરાકરણ લાિી તેર્ના બીલના 
રૂવપયા ૮૦૦.૦૦ રવશદ નબંર WY511504 થી ભરપાઈ કરેલ છે.

વનકાલ

૧૬

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

બાિળા શહરેર્ા ંછેલ્લા ઘણા સર્યથી આશરે ૨ િષમથી 
સર્ગ્ર વિસ્ક્તારર્ા ંિારંિાર વિજ કાપ થાય છે. અર્ોએ 
જયારે સ્ક્થાવનક અવધકારીઓને ર્ૌબખક જાણ કરીએ છીએ 
ત્યારે શહરે ર્ાટેના રે્ઇનટેનન્સ સ્ક્ટાફની અછત હોિાનુ ં
જણાિી આજ રદન સધુી સર્સ્ક્યાનુ ંકોઇ જ યોગ્ય સર્ાધાન 
થયેલ નથી.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

બાિળા શહરે વિસ્ક્તારર્ા ં૬૬ કેિી એસ.એસ. બાિળા એસ.એસ.ર્ાથંી વનકળતા ફીડરોર્ાથંી રહણેાકં, 
ઔધોબગક, િાબણજય, િોટરિકમસ િગેરે ગ્રાહકોને  વિજ પરુિઠો પરુો પાડિાર્ા ંઆિે છે. બાિળા વસટી 
વિસ્ક્તારર્ા ંરે્ઇનટેન્સની કાર્ગીરી ર્ાટે ર્ગંળિારનો રદિસ વનયત કરેલ છે. જેર્ા ંઅન્ય સ્ક્ટાફની ર્દદ લઇ 
કાર્ગીરી કરિાર્ા ંઆિે છે. તેર્જ રડવિઝન તરફથી ર્દદ લઇ ર્ગંળિારના રોજ ર્ાસ રે્ઇનટેન્સની 
કાર્ગીરી ગ્રાહકોને િીજ પરુિઠો સાતત્યપિુમક ર્ળી રહ ેતે બાબતની વ્યિસ્ક્થા કરિાર્ા ંઆિેલ. ફરરયાદીને 
બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ કરિાર્ા ંઆિેલ છે.

 વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૧૭

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

બાિળાની બાજુર્ા ંઆિેલા ર્ોટા ઔધોબગક ગ્રહુો જેિા કે 
રદશર્ાન ફાર્ામ અને ભગિતીના વિજ પરુિઠો શહરેી 
ફીડરર્ાથંી આપેલ છે. જેના કેબલો બાિળા શહરેની 
રહણેાકં સોસયટીઓથી પસાર થાય છે. તો તેનાથી 
રહણેાકં વિસ્ક્તારર્ા ંઅક્સ્ક્ર્ાતની સભંાિનાઓ રહલેી છે. 

તો આ પરુિઠો અન્ય ફીડરર્ાથંી આપિા વિષયે ધટત ુ
કરવુ.ં

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી આર એર્ ડાર્ોર  
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા ઈન્ડ. પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૧૧

બાિળા વિસ્ક્તારર્ા ંઆિેલ રદશર્ાન ફાર્ામ અને ભગિતીને બાિળા સબસ્ક્ટેશનર્ાથંી સદર બનેં ગ્રાહકો 
એચ.ટી. ગ્રાહકો હોિાના કારણે બાિળા સબ સ્ક્ટેશનર્ાથંી સ્ક્પેશીયલ ફીડર ર્ારફતે િીજ પરુિઠો આપિાર્ા ં
આિે છે. જેની લાઇન બાિળા શહરે વિસ્ક્તારર્ાથંી પસાર થાય છે. આ ફીડરોને િૈકલ્લ્પક રીતે અન્ય 
જગ્યાએથી વિજ પરુિઠૉ આપિા ર્ાટે બાિળા શહરેની બહાર આિેલ રજોડા સબ સ્ક્ટેશનર્ાથંી જરૂરી ર્ોજણી 
કરેલ છે. જેની રદશર્ાન રફડર ર્ાટે લાઈનની લબંાઇ ૧૭૫૦ ર્ીટર તથા ભગિતી રફડર ર્ાટે લબંાઈ ૨૯૦૦ 
ર્ીટર થાય છે. જેનો અંદાજીત ખચમ રદશર્ાન રફડર ર્ાટે રૂવપયા ૧૪૦૯૬૨૬.૦૦ થાય છે. અને ભગિતી રફડર 
ર્ાટે રૂવપયા ૧૮૩૫૦૬૨.૦૦ થાય છે. જે ભરપાઈ કરિા ર્ાટેની ર્જૂંરી અરજદાર દ્વારા ર્ળેથી આગળની 
કાયમિાહી હાથ ધરિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા-
૧ સ.ડી. દ્વારા તા. 
૨૧.૧૦.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.



અનુ તારીખ
કરીયાદીનુું નામ, 

સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની 

વિગત
સુંપકક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિકારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનકાલ માટે 

આપેલ 

સમયમયાકદા
રરમાર્કસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૧૮

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

બાિળા શહરેની ટી.પી. સ્ક્કીર્ર્ાથંી વનકળતા ભારે 
વિજ્ભારની ઔધોબગક લાઇનો યજુીિીસીએલ પોતાના 
ખચે દુર ખસેડે.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

બાિળા શહરેર્ાથંી ટી.પી.સ્ક્કીર્ર્ાથંી નીકળતા ભારે િીજભારની ઔધોગીક લાઇનોની રજુઆત અંગે 
જણાિિાનુ ંકે, આપની રજુઆતના અનસુધંાને રદન ૭ ર્ા ંસયંકુત ર્ોજણી કાર્ હાથ ધરી કંપનીના વનયર્ 
અનસુાર ઘટતી કાયમિાહી હાથ ધરિાર્ા ંઆિે છે. જેના અનસુધંાને અરજદારશ્રી હાજર ના રહતેા તેઓને 
તા.૧૩.૦૮.૧૫ના રોજ પત્ર દ્વારા સયંકુ્ત ર્ોંજણી કરિા ર્ાટે ફરીથી જાણ કરેલ છે. ફરરયાદી તા.૧૩.૦૮.૧૫ના 
પ્રશ્નના અનસુધંાને સયંકુ્ત ર્ોજણી ર્ાટે ઉપસ્ક્થીત ન થતા ંબાિળા સ.ડી. દ્વારા તા.૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્રથી 
સયંકુ્ત ર્ોજણી ર્ાટે હાજર રહિેા ફરીથી જણાિેલ છે. ઉપરોક્ત કાર્ની ર્જુંરી DIS સ્ક્કીર્ર્ા ંર્જુંર કરાિિા 
ર્ાટે નગરપાબલકાના સ્ક્થાવનક કર્મચારીને સયંકુ્ત ર્ોજણી દરમ્યાન સાથે રાખિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ

૧૯

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

બાિળા શહરેના દબલત વિસ્ક્તાર િોડમ-૯ ને એ  લાઇનો 
સાલજ્ડા ગાર્ના ફીડરર્ાથંી આિતી હોઇ  િારંિાર 
વિજકાપ થાય છે. જેને શહરેના અન્ય ફીડરર્ાથંી આપિી.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

સદર વિસ્ક્તારને ૧૧ કેિી બાિળા-૪ ફીડર ર્ાથંી વિજ પરુિઠો પરૂો પાડિાર્ા ંઆિે છે. બાિળા શહરેના દબલત 
વિસ્ક્તાર િોડમ-૯ ર્ા ંસાતત્યપણુમ વિજ પરુિઠો ર્ળી રહ ેતે ર્ાટે ર્ાસ જુનર્ા ંર્ગંળિારના રોજ રે્ઇનટેનન્સની 
કાર્ગીરી હાથ ધરેલ છે. હાલર્ા ંિીજ પરુિઠો સાતત્યપણુમ ર્ળે તે અંગે તા.૧૧.૦૮.૧૫ના રોજ રે્ઇનટેનન્સનુ ં
કાર્ હાથ ધરેલ. ફરરયાદીને બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ કરિાર્ા ં
આિેલ છે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૨૦

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

નિા વિજ કનેકશન આપિાના સર્યર્ા ંખબુ જ સર્ય 
લાગે છે. જેનાથી પડતી હાલાકી દુર કરિા નિા 
રહણેાકંના વિજ કનેકશન ઝડપથી આપિા ર્ાટેની 
વ્યિસ્ક્થા ગોઠિિી ( જિાબ સ્ક્ટાફના અભાિે)

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

કંપનીના વનયર્ અનસુાર નિા રહણેાકંના વિજ કનેકશન શકય હોય તેટ્લા ઝડપથી આપીએ છીએ.  હાલ 
ર્ાસ ઓગસ્ક્ટ-૧૫  દરમ્યાન અંદાજપત્રના નાણા ંભરાયેલ ગ્રાહકોના વિજ જોડાણ આપિાની કાર્ગીરી પણૂમ 
કરેલ છે.ફરરયાદીને બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ કરિાર્ા ંઆિેલ 
છે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૨ ૧

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

ખેડુતોના વિજ કનેક્શન ખબુ જ સર્યથી એસ્ક્ટીર્ેંટ ભરિા 
છતા ર્ોટી સખં્યાર્ા ંપેન્ડીંગ હોઇ ઝડપથી વનકાલ કરિો. 
(જિાબ સ્ક્ટાફના અભાિે)

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

કંપનીના પ્રિતમર્ાન વનયર્ોનસુાર બાિળા-૧ પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે નોન ડાકમ ઝોન કેટેગરીર્ા ંર્ાહ ે
ઓગસ્ક્ટ-૧૫ સધુીના અંદાજપત્ર ભરપાઇ થયેલ. અરજદારોના િીજ કનેકશનની કાર્ગીરી પણુમ કરિાર્ા ં
આિેલ છે. તેર્જ ડાકમઝોન કેટેગરીર્ા ંજુલાઈ-૧૫ ર્ા ંનાણંા ભરપાઇ થયેલ ખેડુતોના િીજ જોડાણ આપિાની 
કાર્ગીરી પણુમ કરેલ છે તથા ઓગસ્ક્ટ-૧૫ર્ા ંભરપાઈ થયેલ અંદાજપત્રના કાર્ હાથ પર લીધેલ	 છે. 

ફરરયાદીને બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ કરિાર્ા ંઆિેલ છે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૨ ૨

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે
છેલ્લા એક અઠિારડયાથી બાિળા શહરેર્ા ંટે્રપીંગની 
સર્સ્ક્યા ખબુ િધી છે.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

છેલ્લા એક અઠિારડયાર્ા ંિરસાદના કારણે િીજ વિકે્ષપની તકલીફ પડેલ હતી. સદર રજુઆતના ંઅનસુધંાને 
બાિળા-૧, બાિળા-૨ અને બાિળા-૩ ફીડરનુ ંસર્ારકાર્ તા. ૩૦.૦૬.૧૫, તા.૦૭.૦૭.૧૫, તા.૧૬.૦૬.૧૫ 
તથા તા.૦૪.૦૮.૧૫ના રોજ કરિાર્ા ંઆિેલ છે. જેર્ા ંકુલ ૫૦ સ્ક્થાને નિીન જમ્પર આપિાનુ ંકાર્ કરેલ છે. 

તેર્જ આશરે ૧૦૦ ઝાડ ડાળા કપાિેલ છે. તદ્દઉપરાતં ર્ાહ ેરે્, જુન તથા જુલાઈ દરમ્યાન GETCO દ્વારા કંડક્ટર 
બદલિાની તથા અન્ય તાવંત્રક કાર્ ર્ાટે બાિળાના અબમન ફીડર-૪ર્ા ંટ્રીપીંગની સર્સ્ક્યા હતી તે કાર્ પણૂમ 
થયેલ છે. આર્ તેના કારણે થતી ટ્રીપીંગની સર્સ્ક્યા દૂર થયેલ છે. ફરરયાદીને બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ કરિાર્ા ંઆિેલ છે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૨ ૩

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

ગાધંીનગર સોસાયટી ચોરપા વિસ્ક્તારર્ા ંપાિર િધ 
ધટની સર્સ્ક્યા િધારે છે. જેનાથી ઇલેક્ટ્રોવનકસ ઉપકરણો 
ઉડી જાય છે.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

ગાધંીનગર સોસાયટી તથા ચોરાપા વિસ્ક્તારર્ા ં૬૬ કેિી જુિાલ રૂપાિટી એસ.એસ.ર્ાથંી વનકળતા ૧૧ કેિી 
બાિળા-૪ અબમન ફીડર ર્ારફતે િીજ પરુિઠો પરુો પાડિાર્ા ંઆિે છે. ર્ાસ જુલાઇ-૧૫ તથા 
તા.૧૧.૦૮.૧૫ના રોજ ફીડર પર જરૂરી રે્ઇનટેનન્સ કાર્ગીરી હાથ ધરેલ છે. તથા ફીડરર્ા ંિીજ વિકે્ષપ તથા 
સાતત્યપણુમ વિજ પરુિઠો ર્ળે તેર્ આયોજન કરેલ છે. અતે્રની કચેરીને ઇલેક્ટ્રોવનક્સ ઉપકરણો ઉડી ગયાની 
કોઈ ફરરયાદ ર્ળેલ નથી. ફરરયાદીને બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ 
કરિાર્ા ંઆિેલ છે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૨૪

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

ભિાનપરુા અને શ્યાર્સુદંર સોસાયટી િચ્ચે આિેલ 
ડી.પી.ર્ા ંિારંિાર લગંર પડી જાય છે. શકતીપરુાર્ા ં
રહણેાકં ઘરો પરથી જોખર્ી લાઇનો બદલિાની અનેક 
િખત રજુઆતો કરેલ છે.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

ભિાનપરુા અને શ્યાર્સુદંર સોસાયટી િચ્ચે આિેલ ડી.પી.નુ ંતા.૧૧.૦૮.૧૫ના રોજ રે્ઇનટેનન્સ કરી િીજ 
ફરીયાદનુ ંવનિારણ કરિાર્ા ંઆિેલ છે. શકતીપરુાર્ા ંરહણેાકં ર્કાનો ઉપરથી જોખર્ી લાઇન દુર કરિાની 
સયંકુત ર્ોજણી કરેલ છે જેના ર્ાટેની જરૂરી િેલીિ ર્જૂંરી ર્ળેથી આગળની કાયમિાહી કરિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા 
તા.૨૧.૧૦.૧૫ના 
રોજ  જાણ કરેલ છે.

૨૫

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

યજુીિીસીએલ કમ્પલેઇન નબંર પર યોગ્ય પ્રવતભાિ નથી 
ર્ળતો તેર્જ ફોન રીસીિ પણ ન કરિો એક ર્ોટી 
સર્સ્ક્યા છે.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

યજુીિીસીએલ બાિળા પેટાિીભાગીય કચેરી ખાતે કમ્પલેઇન નબંર પર ૨૪ કલાક કમ્પલેઇન નોંધિા ર્ાટે 
તથા યોગ્ય જિાબો ગ્રાહકોને આપિા ર્ાટે સ્ક્ટાફ મકુિાર્ા ંઆિેલ છે. તેર્જ ઇર્રજન્સીના સર્ય દરમ્યાન 
શહરે વિસ્ક્તારર્ાથંી ઘણી બધી રજુઆતો ફોન પર ચાલ ુહોય તે સર્યે ફોન વ્યસ્ક્ત હોિાના કારણે ગ્રાહકોને 
ત્િરીત પ્રત્યતુ્તર આપી શકાતો નથી.તદ્દઉપરાતં ર્હસેાણા ખાતે આિેલ ટોલ ફ્રી નબંર ૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૫ 
ઉપર પણ કમ્પ્લેન નોંધિાર્ા ંઆિે છે. ફરરયાદીને બાિળા સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી 
પ્રશ્નનો વનકાલ કરિાર્ા ંઆિેલ છે.	

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૪.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૨૬

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે

બાિળા શહરે ર્ોટા ઔધોબગક ગ્રહુોથી ઘેરાયેલ છે. ત્યા ં
ર્ગંળિારે વિજ કાપ હોિાથી ર્ોટા પ્રર્ાણર્ા ંકાર્દારો 
ખરીદી કરિા બાિળા શહરેર્ા ંઆિે છે. તે જ સર્યે 
બાિળા શહરેર્ા ંપણ વિજ કાપ હોિાથી િેપારીઓ તેર્જ 
કાર્દારોને ર્ોટી સર્સ્ક્યા પડ ેછે તો શહરેી વિસ્ક્તારર્ા ંકોઇ 
અન્ય રદિસે કપનુ ંઆયોજન કરવુ.ં

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

કંપનીના પ્રિતમર્ાન વનયર્ અનસુાર ર્ગંળિારનો રદિસ રે્ઇનટેનન્સની કાર્ગીરી ર્ાટે નક્કી કરેલ હોય આ 
રજુઆત કંપની વનતી વિષયક છે.

વનતી વિષયક



અનુ તારીખ
કરીયાદીનુું નામ, 

સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની 

વિગત
સુંપકક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિકારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનકાલ માટે 

આપેલ 

સમયમયાકદા
રરમાર્કસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૨૭

૨૨.૦૭.૧૫
શ્રી જ્ય એચ. વ્યાસ 
ર્હાર્તં્રી, બી.જે.પી. 

બાિળા-શહરે
બાિળા શહરેને પણ સીટી સબ  રડવિઝન ર્ળે તો 
ઉપરોકત સર્સ્ક્યાનો ર્ોટો ભાગે વનકાલ થઇ શકે તેર્ છે.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

બાિળા-૧ પેટાવિભાગીય કચેરીના બાિળા શહરેના હાલના ગ્રાહકોની સખં્યા (૧૩૯૪૪ િીજ જોડાણ) તેર્જ 
તેના ંવિસ્ક્તારને જોતા,ં યજુીિીસીએલના પ્રિતમર્ાન વનયર્ મજુબ, બાિળા-૧ પેટાવિભાગીય કચેરીનુ ં
વિભાજન કરિાની જરૂરરયાત જણાતી નથી. આર્ છતા ંસર્યાતંરે વિચારણા કરિાર્ા ંઆિશે.

વનતી વિષયક

૨૮

૨૨.૦૭.૧૫
ચેરરે્નશ્રી, રારે્શ્વર 
બગં્લોઝ બાિળા. & 
શે્રયા ઓનસમ 
એસોશીએટ,

૯૮૯૮૮૭૭૫૧૭

રારે્શ્વર સોસાયટીર્ા ંછેલ્લા બે િષમથી િારંિાર લાઇટો 
આિીને જાય છે તથા ઇલેક્ટ્રોવનકસ ઉપકરણોને નકુશાન 
થાય છે. સોસાયટીર્ા ંફીડર નબંર ૨ ર્ાથંી વિજ પરુિઠો 
આપિા સારૂ.                   ઘણા િષોથી અર્ારી 
સોસાયટીર્ા ંિારંિાર લાઈટો જાય છે અને ઘણી િખત 
રજૂઆતો કરિા છતા ંપણ આજરદન સધુી કોઈ યોગ્ય 
સર્ાધાન થયેલ નથી તો યોગ્ય સર્ાધાન કરશો.

બાિળા 
વિભાગીય 
કચેરી / બાિળા-
૧ પેટા 
વિભાગીય કચેરી

શ્રી જે.િી.પચંાલ 
નાયબ ઇજ્નેર  
બાિળા-૧  પેટા 
વિભાગીય કચેરી 
ર્ો.ન.ં ૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

રારે્શ્વર સોસાયટી & શે્રયા સોસાયટીને ૧૧ કેિી APP (ઇન્ડસ્ક્ટ્રીયલ) ફીડરર્ાથંી પાિર સપ્લાય આપિાર્ા ંઆિે 
છે. આ ફીડર ઉપર બાિળા-૧ તથા બાિળા-ઇન્ડસ્ક્ટ્રીયલ પેટા વિભાગીય કચેરીના રહણેાકં િાબણજય અને 
ઔધોબગક હતેનુા ંવિજ જોડાણો આિેલ છે. રે્ઇનટેન્નસ કર્ગીરી પણ બાિળા-૧ તથા બાિળા-ઇન્ડસ્ક્ટ્રીયલ 
પેટા વિભાગીય કચેરી સાથે રહીને કરે છે. ગ્રાહકની અરજીના આધારે સદર સોસાયટીનો વિજ પરુિઠો ર્ોડમન 
(અબમન) ફીડરર્ાથંી આપિા ર્ાટેની જરૂરી દરખાસ્ક્ત બાિળા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૧૨.૦૮.૧૫ના રોજ 
ર્જુંર કરિાર્ા ંઆિેલ છે. જેર્ા ં૦.૨૦૦ કી.ર્ી. ૧૧ કેિી નિી લાઇન ઉભી કરિાનુ ંકાર્ બાકી છે.સદર 
કાર્ગીરી કરતા સર્યે બાજુ ની સોસાયટી દ્વારા નિી લાઇન નાખિા બાબત િાધંો લેિાર્ા ંઆિતા ંસદર કાર્ 
અટકાિેલ. રારે્શ્વર સોસાયટીને િે લીિ રે્ળિી ને પેટાવિભાગીય કચેરીએ જાણ કરિા જણાિેલ છે. િે લીિ 
ર્ળ્યેથી કાર્ કરિાર્ાઆંિશે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા 
તા.૦૭.૧૦.૧૫ના 
રોજ  જાણ કરેલ છે.

૨૯

૨૧.૦૭.૧૫

વિરેન્દ્રવસિંહ નાથભુાઈ 
ર્સાણી

મ.ુ બદરખા, 
તા.ધોળકા, 
જજ.અર્દાિાદ
ધોળકા (ગ્રામ્ય) 

પે.વિ.કચેરી

૯૫૮૬૨૬૯૯૦૩

અર્ોએ તા.૦૭.૦૩.૨૦૦૩ના રોજ સિે ન.ં૧૯૪ર્ા ં
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ રે્ળિિા અરજી કરેલ. જેના 
અનસુધંાને તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૨ તથા ૧૩.૦૨.૨૦૧૩ના રોજ 
સ્ક્થળ તપાસણી ર્ાટે આિતા તે સર્યે સ્ક્થળ પર બોર 
હયાત ન હતો અને આગાર્ી છ ર્ાસર્ા ંબોર બનાિી 
દઈશુ ંતેવુ ંજણાિેલ હત ુ.ં ત્યારબાદ અર્ોએ સિે નબંર 
૧૯૪ર્ા ંબોર બનાિી તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૪ના રોજ જાણ 
કરેલ. પરંત ુકોઈપણ કારણ િગર અર્ારી અરજી પર 
કાયમિાહી કરેલ નથી તે રદ કરેલ છે. તો કંપનીના 
વનયર્ાનસુાર નિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિા 
જરૂરી કાયમિાહી કરશો.

બાિળા
ધોળકા (ગ્રામ્ય)

શ્રી કે.િી.સોનારા
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૬૯૧૬૧૯૩

શ્રી વિરેન્દ્રવસિંહ નાથભુાઈ ર્સાણી દ્વારા તા.૦૭.૦૩.૨૦૦૩ના રોજ સિે ન.ં૧૯૪ર્ા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણની 
ર્ાગણીના અનસુધંાને સલંગ્ન પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૦૫.૦૫.૨૦૧૨ તથા ૧૩.૦૨.૨૦૧૩ના રોજ સ્ક્થળ 
તપાસણી દરમ્યાન સ્ક્થળ પર બોર હયાત ન હતો. સદર સ્ક્થળ તપાસણી દરમ્યાન શ્રી નાથભુાઈ ર્સાણી દ્વારા 
"હાલર્ા ંિીજ જોડાણની આ સિે નબંરર્ા ંજરૂર નથી" તે પ્રકારની લેબખત સહર્તી સિે રજીસ્ક્ટરર્ા ંકરતા ં
સદર િીજ જોડાણની અરજી રદ કરિાર્ા ંઆિેલ અને તે બાબતની જાણ તેઓને તા.૦૯.૦૯.૧૪ ના રોજ પત્ર 
દ્વારા કરાયેલ. શ્રી વિરેલ્ન્્સિંહ નાથભુાઈ ર્સાણી દ્વારા ધોળકા (ગ્રામ્ય) પેટાવિભાગીય કચેરીએ તા. 
૩૦.૦૬.૧૫ ના રોજ નિી અરજીની નોંધણી કરાિેલ છે.    લોક દરબાર ર્ા ંઆપિાર્ા ંઆિેલ સચૂના 
અનસુાર રેજજસ્ક્ટર ઓરફસ ની ર્ાગમદશમન રે્ળિી અરજદાર ને જૂની અરજીને ર્ાન્ય રાખી  ખેતી વિષયક િીજ 
જોડાણ આપિાની કાયમિાહી હાથ ધરિાર્ા ંઆિેલ છે

વનકાલ
ફરરયાદીને ધોળકા 
ગ્રામ્ય  સ.ડી. દ્વારા 
તા. ૨૧.૧૦.૧૫ના 
રોજ  જાણ કરેલ છે.

૩૦

૨૨.૦૭.૧૫

પટેલ કર્લેશભાઈ 
શાન્તીભાઈ
ગાર્: સહીજ, 

તા.ધોળકા 
ધોળકા (ગ્રામ્ય) 

પે.વિ.કચેરી

ગાર્ સહીજ તા.ધોળકાર્ા ંસિે નબંર ૩૧૪ર્ા ંખેતીિાડી 
િીજ જોડાણ રે્ળિિા તા.૨૭.૧૧.૨૦૧૩ ના રોજ અરજી 
કરેલ છે તથા તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૪ના રોજ સિે નબંરર્ા ંહાલ 
બોર, ઓરડી, ર્શીન છે. પરંત ુઅર્ારા સિે નબંરર્ા ંકુિો 
ધરાિતા ંહક નબંર ૨ ર્ા ંશકંરભાઈ લખાભાઈ સોલકંીના 
નાર્નો િાધંો લઈ આજરદન સધુી કનેક્શન આપેલ નથી.

બાિળા
ધોળકા (ગ્રામ્ય)

શ્રી કે.િી.સોનારા
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૬૯૧૬૧૯૩

શ્રી પટેલ શાન્તીભાઈ ડાહ્યાભાઈ દ્વારા ગાર્ સહીજર્ા ંસિે નબંર ૩૧૪ર્ા ંનિીન ખેતી હતે ુિીજ જોડાણ 
રે્ળિિા અતે્રની કચેરીએ તા.૨૯.૦૯.૨૦૧૨ના રોજ અરજી નોંધણી કરાિેલ તથા જરૂરી અંદાજપત્ર 
તા.૧૬.૦૬.૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. સદર િીજ જોડાણ આપિા સારે્ અતે્રની કચેરીએ ફરરયાદ 
આિેલ છે કે સદર સિે ન.ં૩૧૪ર્ા ંશ્રી શકંરભાઈ લાખાભાઈ સોલકંી નારે્ ખેતી હતે ુિીજ જોડાણ હયાત છે. 

અતે્રની કચેરીના રેકડમ જોતા ંશ્રી પટેલ શાન્તીભાઈ ડાહ્યાભાઈએ સદર હયાત િીજ જોડાણ આપિા ર્ાટે 
લેબખતર્ા ંસરં્વત આપેલ છે. કંપનીના વનયર્ાનસુાર એક સિે નબંરર્ા ંતેર્જ તે જ ખાતા નબંરર્ા ંએક ખેતી 
હતે ુિીજ જોડાણ હયાત હોય તો અન્ય ખેતી હતે ુિીજ જોડાણ ર્ળિા પાત્ર નથી. ફરરયાદીને ધોળકા (ગ્રામ્ય) 

સ.ડી. દ્વારા તા. ૦૭.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખી પ્રશ્નનો વનકાલ કરેલ છે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા તા. 
૦૭.૦૯.૧૫ના રોજ  
જાણ કરેલ છે.

૩ ૧

૨૨.૦૭.૧૫
હસમખુભાઈ ડાભી, 

ધધંકુા
ધધંકુા પે.વિ.કચેરી

બાલા હનરુ્ાન (ખેતીિાડી) ફીડરર્ા ંએક ટીસી ઉપર 
અંદાજીત ૩૦ થી ૩૫ કનેક્શન આિેલ છે. લાઈનો લાબંી 
છે. તેથી િારંિાર લાઈન ફોલ્ટર્ા ંજાય છે. તો અર્ારી 
વિનતંી કે કનેક્શનિાઈઝ અલગ અલગ ટીસી મકુી 
આપિા.

બાિળા
ધધંકુા

શ્રી એચ.એર્.શાહ
નાયબ ઈજનેર   
૯૮૭૯૨૦૧૫૩૧

સદર ૧૦૦ કેિીએ ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર કુલ ૧૭ ખેતીિાડી િીજ જોડાણો આિેલ છે. જેની કુલ એલટી લાઈન 
૨.૨૫ કી.ર્ી. થાય છે. સદર ફરરયાદ દૂર કરિા ર્ાટે HVDC યોજના હઠેળ ર્ોંજણી કરીને ૧૦ કેિીએના ૨ નગં, 

૧૬ કેિીએના ૧ નગં, નજીકર્ા ંઆિેલ ૧૦ કેિીએના ટ્રાન્સફોર્મરને ૨૫ કેિીએનુ ંકરીને તથા હાલના ૧૦૦ 
કેિીએના ટ્રાન્સફોર્મરને ૨૫ કેિીએનુ ંકરિાની દરખાસ્ક્ત બાિળા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૨૨.૦૮.૧૫ના રોજ 
ર્જુંર કરિાર્ા ંઆિેલ છે. જેર્ા ંથાભંલા ઊભા કરિાર્ા ંઆિેલ છે અને બાકીનુ ંકાર્ ૩૧-૧૦-૧૫ સધુીર્ા ંપણૂમ 
કરિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ

૩ ૨

૨૨.૦૭.૧૫
રર્ણીકભાઈ 
િાલજીભાઈ 

ઝીંઝુિાડીયા, ધધંકુા
ધધંકુા પે.વિ.કચેરી

તા.૧૪.૦૮.૧૩ના રોજ ધધંકુાર્ા ંઆિેલ અિાડા ચોકર્ા ં
૧૧ કેિી િીજ િાયરથી અકસ્ક્ર્ાતે મતૃ્ય ુપારે્લ ર્ારા પતુ્ર 
રકશોરભાઈ રર્ણીકભાઈ ઝીંઝુિાડીયા, ઉંર્ર િષમ ૩૫ને 
યોગ્ય િળતર આપિા બાબત	

બાિળા
ધધંકુા

શ્રી એચ.એર્.શાહ
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૯૨૦૧૫૩૧

શ્રી રકશોરભાઈ રર્ણીકભાઈ ઝીંઝુિાડીયા તા.૧૪.૦૮.૧૩ના રોજ ધધંકુા ખાતે િીજ અકસ્ક્ર્ાતર્ા ંમતૃ્ય ુપારે્લ 
છે અને અરજદાર શ્રી રર્ણીકભાઈ િાલજીભાઈ ઝીંઝુિાડીયાની તેઓના પતુ્રના મતૃ્ય ુપેટે કરેલ િળતરની 
ર્ાગણી જરૂરી દસ્ક્તાિેજો સાથે િતુમળ કચેરીથી િડી કચેરીને રિાના કરેલ છે. સદર અરજીના અનસુધંાને િડી 
કચેરી દ્વારાપત્ર રર્ાકં ૧૬૨૦ તારીખ ૧૮-૦૯-૧૫ િળતરની ર્ાગંણી નાર્જૂંર થયેલ છે. ધધંકુા પેટાવિભાગીય 
કચેરીને સદર પત્રની વિગત પાટી ને જાણ કરિા જણાિેલ છે.

વનકાલ

૩ ૩

૨૨.૦૭.૧૫

સાધ ુભરતભાઈ 
ધીરુભાઈ
મ.ુનાનોદરા 
તા.બાિળા
બાિળા-૧ 
પે.વિ.કચેરી	

૯૭૨૪૦૩૧૪૮૫

ગજુરાતના ર્ોટા ગાર્ોર્ા ંકેટલાય િષોથી કોઈ કારણસર 
સ્ક્ટ્રીટલાઈટ બધં છે. તો જેર્ દરેક ગાર્ડાઓના પીિાના 
પાણીના બોરના બીલો સરકારશ્રી ભરે છે. તે રીતે 
ગાર્ડાઓના અગાઉના જે લાઈટબીલો બાકી હોય તે ર્ાફ 
કરીને નિેસરથી આ લાઇટો ચાલ ુકરી આ બીલ નાર્દાર 
સરકારશ્રી ભરે તેિી વિનતંી.

બાિળા
બાિળા-૧

શ્રી જે.િી.પચંાલ
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

સદર પ્રશ્ન નીવતવિષયક છે. વનતી વિષયક



અનુ તારીખ
કરીયાદીનુું નામ, 

સરનામુું - 
પેટાવિભાગ ની 

વિગત
સુંપકક  નુંબર		 ફરીયાદની વિગત

વિભાગીય 
કચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

કચેરી

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિકારીઓના 
નામ. નુંબર

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
વનકાલ માટે 

આપેલ 

સમયમયાકદા
રરમાર્કસક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦
૩૪

૨૨.૦૭.૧૫

સાધ ુભરતભાઈ 
ધીરુભાઈ
મ.ુનાનોદરા 
તા.બાિળા
બાિળા-૧ 
પે.વિ.કચેરી	

૯૭૨૪૦૩૧૪૮૫

ગજુરાત વિદ્યતુ બોડમ અત્યારે એક સિે નબંરર્ા ંએક જ 
ખેતીિાડી કનેક્શન આપે છે. પરંત ુઆિા સિે નબંરોની 
ભાઈઓ ભાગર્ા ંિહેંચણી થયેલ હોય તે તેના પૈકી નબર 
પડાિેલ ન હોય તો આિા સિે નબંરોર્ા ંજેટલા ભાઈઓને 
ખેતીિાડી કનેકશનો લેિા હોય તેિા દરેક ભાઈઓને તે 
સિે નબંરર્ા ંએક થી િધારે િીજ કનેકશનો  આપિા 
વિનતંી છે. સરકારશ્રી એક સિે નબંરર્ા ં૫ થી ૧૦૦ 
હોસમપાિરની ર્ોટરો ર્ાટે પાિર આપે છે. તો તેના 
ગણુાકંર્ા ંઅલગ અલગ કનેકશનો આપિાનો વનયર્ 
બનાિી દરેક વિભાગીય કચેરીર્ા ંજાણ કરિા વિનતંી.

બાિળા
બાિળા-૧

શ્રી જે.િી.પચંાલ
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

સદર પ્રશ્ન નીવતવિષયક છે. વનતી વિષયક

૩૫

૧૦.૦૯.૧૫

પટેલ સરેુશચદં્ર 
ઈશ્વરલાલ 
બાિળા,
બાિળા 

પેટાવિભાગીય કચેરી

૯૧૭૩૩૫૯૫૨૨

તા. ૧૬.૦૯.૨૦૧૪ના રોજ લોકઅદાલતના ચકુાદા-
હુકર્નુ ંપાલન કરિા તથા અપીલ ન.ં૯૯ /૧૩ના હુકર્નુ ં
પાલન કરિા બાબત.

બાિળાના સિે નબંર ૧૬૭૨ પૈકી ૧ જેર્ા ં૩૪૬ ચો.ર્ી. 
જર્ીન ર્ધિુન કો.ઓ.હા.સો.લી.ની બાજુર્ા ંધોળકા 
જિાના રોડ ઉપર આિેલ છે. જેર્ા ં૨૪ દુકાનો 
ગેરકાયદેસર બનાિેલ છે. તેર્ા ંઆપેલ િીજ જોડાણ 
ગેરકાયદેસર છે. જે િીજ જોડાણો તાત્કાબલક રીતે કાપી 
નાખિા.ં

બાિળા
બાિળા-૧

શ્રી જે.િી.પચંાલ
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૯૨૦૧૫૦૬

સદર પ્રશ્ન તા.૧૦.૦૯.૧૫ના રોજ લોકદરબાર દરમ્યાન ઉપસ્ક્થીત ફરરયાદી દ્વારા મકુિાર્ા ંઆિેલ. 

લોકદરબારના અધ્યક્ષ સ્ક્થાનેથી લેિાયેલ વનણમય તથા સચૂના મજુબ કલેકટરશ્રી અર્દાિાદ દ્વારા સારે્િાળી 
પાટીને "સ્ક્ટે" હુકર્ આપિાર્ા ંઆિેલ છે કે નહી, તેની તપાસ કરિા યજુીિીસીએલ બાિળાના અવધકારીને 
જણાિેલ છે તથા જો સ્ક્ટે ના હોય તો સદર િીજ જોડાણો કાપી નાખિા ંહુકર્ કરેલ છે.	 બાિળા પેટાવિભાગીય 
કચેરી દ્વારા કલેકટરશ્રી અર્દાિાદને તા.૧૧.૦૯.૧૫ના રોજ પત્ર લખીને ઉપરોક્ત બાબતે સ્ક્ટે છે કે નહી તે 
જણાિિા રજૂઆત કરેલ છે. જેનો પ્રત્યતુ્તર ર્ળ્યા બાદ આગળ કાયમિાહી કરિાર્ા ંઆિશે.

વનકાલ
ફરરયાદીને બાિળા 
સ.ડી. દ્વારા 
તા.૧૪.૧૦.૧૫ના 
રોજ  જાણ કરેલ છે.

૩૬

૧૦.૦૯.૧૫

સશુીલાબેન 
રસીકભાઈ પટેલ
ગાર્: બદરખા, 
તા.ધોળકા 

ધોળકા (ગ્રામ્ય) 

પે.વિ.કચેરી

૯૮૭૯૬૨૨૨૯૯
ઘરિપરાશના િીજ જોડાણ ર્ાટે અંદાજપત્રના નાણા ં
તા.૦૪.૦૩.૧૫ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. િીજ જોડાણ 
ર્ળેલ નથી. તો તાત્કાબલક િીજ જોડાણ આપવુ.ં

બાિળા
ધોળકા (ગ્રામ્ય)

શ્રી કે.િી.સોનારા
નાયબ ઈજનેર
૯૮૭૬૯૧૬૧૯૩

સદર પાટી દ્વારા ગાર્થી દૂર AG જર્ીનને NA કરાિી ત્યા ંઘરિપરાશ ર્ાટે િીજ જોડાણ ર્ાગેલ છે. સદર િીજ 
જોડાણ ૧.૩૫ કી.ર્ી. એચ.ટી. લાઈન કાસીન્દ્રા જેજીિાય ફીડર ર્ાથંી ઉભી કરી ૫ કેિીએનુ ંટ્રાન્સફોર્મર મકુીને 
આપિા આયોજન કરેલ. ચાલ ુકાર્ દરમ્યાન કંપનીના ઉચ્ચ અવધકારી દ્વારા સદર કાર્નો ખચો કંપનીને 
આવથિકરીતે પરિડ ેતેર્ ન હોિાનુ ંજણાિી સદર કાર્ અટકાિેલ. લોકદરબારના અધ્યક્ષ સ્ક્થાનેથી લેિાયેલ 
વનણમય અને સચૂના મજુબ હાલ સશુીલાબેન રસીકભાઈ પટેલની અરજીનુ ંિીજ જોડાણ જેજીિાય ફીડર ર્ાથંી 
૦૩-૧૦-૧૫ ના રોજ ચાલ ુકરેલ છે.

વનકાલ


