
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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૦૯.૦૭.૧૫
કડિયા હતેલબેન 
કમલેશકુમાર

-
મોજે મહસેાણામાાં આવેલ સસદ્ધિ સવનાયક 

સોસાયટીમાાં અરજદારને આપેલ વીજ મીટર 
યોગ્ય ઊંચાઈએ ન લગાવવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-ઇન્િ.

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 
 ઇન્િ.પે.સવ.કચેરી

મહસેાણા
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

સદર અરજીના સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી મેહસાણા ઇન્િ. પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા તા. 
૧૩.૦૭.૧૫ના રોજ સ્થળ ચકાસણી કરી વીજ મીટર યોગ્ય ઊંચાઈએ લગાિી અરજદારની 

ફડરયાદ દૂર કરેલ છે.
 સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
ઇન્િ./ટેક/૧૫૧૪ દ્વારા તા. 

૧૯.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર 

આપેલ છે.

૨ ૧૧.૦૭.૧૫
પરમાર કાનજીભાઇ 

મળૂજીભાઈ
-

મોજે ગામ મોટીદાઉમાાં રહણેાકના મકાનમાાં 
લગાવેલ નવીન મીટરનો મીટર ચાર્જ 

વીજબબલમાાં વસલુ ના કરવા અથવા જૂના 
મીટરનુાં વળતર આપવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 
રૂરલ પે.સવ.કચેરી

મહસેાણા
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

ગજુરાત સવદ્યતુ બોિભ વખતે સસિંગલ ફેઝ મીટરની અછત હોવાને લીધે સદર અરજદારે વીજ 
કનેક્શન ચાલ ુકરવા માટે સ્વ ખચે પોતાનુાં ખાનગી મીટર લાવતા વીજ કનેક્શન 

આપવામાાં આવેલ અને સદર ખાનગી મીટરનુાં ભાડુાં અરજદાર પાસેથી સવજબબલમાથી 
વસલુ કરેલ નથી. પરાંત ુસદર ખાનગી મીટરની જગ્યાએ કાંપનીનુાં ક્વોબલટી મીટર લગાવેલ 
છે. ગ્રાહકનુાં તેની માબલકીનુાં મીટર પરત કરવામાાં આવેલ છે. જેથી સદર અરજદારના વીજ 
બીલમાથી કાંપનીનાાં સનયમો અનસુાર મીટર ભાડુાં વસલુ કરવામાાં આવે છે. આથી સદર 

ગ્રાહકે કરેલ ખાનગી મીટરના વળતરની માાંગણી માંજૂર કરી શકાય તેમ નથી.

 સનકાલ

  પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
રૂરલ/ટેક/૪૮૪૮ દ્વારા તા. 

૧૨.૧૦.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૩ ૧૪.૦૭.૧૫
સરપાંચશ્રી ગ્રામ 
પાંચાયત, ચલવુા

૮૧૪૦૨૫૧૪૪૦
મોજે ગામ ચલવુામાાં વારાંવાર વીજ પરુવઠો 

ખોરવાઈ જવા બાબત

મહસેાણા/પેટા 
સવભાગીય 

કચેરી, જગદુણ

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 
પે.સવ.કચેરી
જગદુણ
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

મોજે ગામ ચલવુાના વાવિી સવસ્તારમાાં ૬૬ કે.વી. લાાંઘણજ સબ સ્ટેશનમાથી નીકળતા 
કલોલ-૨ સબ ડિસવઝનનાાં તાબા હઠેળનાાં ૧૧ કે.વી. જોરણાાંગ ડફિર પરથી વીજ સપ્લાય 
આપવામાાં આવે છે. સદર ડફિરનુાં નાયબ ઈજનેરશ્રી કલોલ-૨ સબ ડિસવઝન દ્વારા તથા 

જગદુણ સબ ડિસવઝનનાાં તાબા હઠેળ આવતા ડફિરનાાં સવસ્તારનુાં તા. ૨૩.૦૭.૦૧૫નાાં રોજ 
સમારકામ કરવામાાં આવેલ છે.વધમુાાં  ૧૧ કે.વી. નવાપરુા ડફિર તથા ૧૧ કે.વી. ચલવુા 
ડફિરમાાં આવતા રેલ્વે ક્રોસસિંગને લીધે ટેકસનકલ શક્ય ન હોવાનાાં લીધે સદર વાવિી 

સવસ્તારને સદર ડફિરોમાાં સમાવી શકાય તેમ નથી.

 સનકાલ

  પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/જગદુણ/ટેક/૨

૧૭૦  દ્વારા તા. 
૧૨.૧૦.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

 સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
ઇન્િ./ટેક/૧૫૧૫ દ્વારા તા. 

૧૯.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

જીલ્લાન  નામ  : મહસેાણા
તા.૧૧.૦૯.૨૦૧૫ના રોજ મહસેાણા મ ર્ામે યોજાનાર લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજ આતોની માહીતી

૪ ૧૫.૦૭.૧૫
પટેલ અરુણાબેન 
પરસોત્તમદાસ

-
મોજે મહસેાણામાાં આવેલ દુગાભ સોસાયટીના 
ઇન્ટરનલ માગભમાાં વચ્ચેના ભાગમાાં આવેલ 

વીજ થાાંભલા નાંગ-૨ હટાવવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-ઇન્િ.

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 
 ઇન્િ.પે.સવ.કચેરી

મહસેાણા
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

સદર અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી મેહસાણા ઇન્િ. પેટા સવભાગીય 
કચેરી દ્વ્રારા તા. ૨૪.૦૭.૧૫ ના રોજ સવે કરતાાં માલમુ પિેલ છે કે સદર વીજ પોલ દુગાભ 
સોસાયટીના પ્લોટ નાં ૧૦ તથા ૧૧ની વચ્ચે આવેલ છે. સદર પોલ પરથી પાછળની અન્ય 
સોસાયટીના ગ્રાહકોને ૪ mm2 કેબલ દ્વારા વીજ સપ્લાય પરૂો પાિવામાાં આવે છે.  તેથી 
કાયમી ધોરણે સદર થાાંભલા કાઢી લેવા શક્ય નથી. વધમુાાં પ્લોટ નાં ૧૦ તથા ૧૧ ની 
વચ્ચે આવેલ રસ્તામાાં બબનઅસધકૃત બાાંધકામ કરી રસ્તો બાંધ કરી દેવામાાં આવેલ છે તેમ 

છતાાં સદર પોલને ૩ ફૂટ જેટલો ખસેિી શકાય તેમ છે. જે અંગે અરજદારની પોલ 
ખસેિવાની અરજી મળ્યેથી કાંપનીના સનયમો મજુબ કાયભવાહી કરી શકાય.



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૫ ૧૬.૦૭.૧૫
કનભુાઈ જોઇતારામ 

પટેલ
૯૮૨૫૧૭૨૮૦૫

મોજે મહસેાણામાાં આવેલ પ્રહલાદનગર 
સોસાયટીમાાં આવેલ ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટર અને ૧૧ 
કેવી વીજ લાઇન બાાંધકામમાાં નિતરરૂપ હોઇ 

ખસેિી લેવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-હાઇવે

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 

હાઇવે પે.સવ.કચેરી
મહસેાણા
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮

સદર અરજદારે ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટર ખસેિવા માટે કરેલ તા. ૧૪.૦૭.૧૫ની અરજીના 
સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી મેહસાણા હાઇવે પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૨૩.૦૭.૧૫ના 

રોજ સ્થળ ચકાસણી કરી સદર ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટર ખસેિવા માટે અરજદારને તા. 
૨૩.૦૭.૧૫નાાં રોજ અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેલ નથી.

સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
હાઇવે/ટેક/૨૫૫૯ દ્વારા તા. 

૨૯.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૬ ૧૭.૦૭.૧૫
સપુ્રીમ ઇન્િ. વતી 

ઉદય અંબાલાલ પટેલ
૯૮૨૫૦૮૬૨૬૨/ 
૯૪૦૮૮૮૩૨૨૧

મોજે ગામ જગદુણમાાં આવેલ સપુ્રીમ ઇન્િ. માાં 
હાઇ વોલ્ટેજને લીધે વારાંવાર સ્ટેબબલાઇઝર, 

એમસીસીબી, ઇએલસીબી ટ્રીપ થઈ જતાાં સદર 
ઇક્ક્વપમેન્ટને બાય પાસ મોિ પર ચલાવવાથી 

સાંભસવત વીજ અકસ્માત થવા તથા વીજ 
ઉપકરણોને નકુસાન થવાની શક્યતા બાબત

મહસેાણા/પેટા 
સવભાગીય 

કચેરી, જગદુણ

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 
પે.સવ.કચેરી
જગદુણ
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

સદરઅરજદારનુાં વીજ કનેક્શન સબ સ્ટેશનથી આશરે ૧.૫ કી.મી. નાાં અંતરે આવેલ છે 
જેથી હાઇ વોલ્ટેજનો પ્રશ્ન ઉદભવેલ છે સદર ફડરયાદ દૂર કરવા માટે ડરપેડરિંગ એજન્સી 
દ્ધ્રારા લો વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોમભર બનાવી તા.૮/૦૮/૨૦૧૫.ના રોજ લગાવેલ છે.  સદર લો 

વોલ્ટેજ ની ફડરયાદ  દૂર કરેલ છે.

 સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/જગદુણ/ટેક/૨

૧૭૨ દ્વારા તા. 
૧૨.૧૦.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૭ ૧૭.૦૭.૧૫
કુસમુબેન 

યશોધરભાઈ રાઠોિ
-

મોજે મહસેાણામાાં આવેલ સવુણભસવલા 
સોસાયટીમાાં આવેલ ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટર ખસેિવા 

બાબત

મહસેાણા/પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા શહરે

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 

શહરે પે.સવ.કચેરી 
મહસેાણા
 મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

સદર અરજીના સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી મેહસાણા શહરે પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા તા. 
૨૩.૦૭.૧૫ના રોજ સ્થળ ચકાસણી કરતાાં  અરજદારે જે જગ્યાએ સદર ટ્રાન્સફોરમર 
ખસેિવુાં હોય તે જગ્યા માટે સોસાયટીનાાં અન્ય રહીશોની સાંમસત તથા જરૂરી અંદાજપત્ર 
ભરપાઈ કરવાની સાંમસત તથા જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે મહસેાણા પેટા સવભાગીય કચેરીમાાં 

અરજી કરવામાાં આવેથી કાંપનીના સનયમાનસુાર કાયભવાહી કરવામાાં આવશે.

 સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
સસટી/ટેક/૩૬૫૫ દ્વારા તા. 
૨૨.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૮ ૧૭.૦૭.૧૫ મહશે વી. ભટ્ટ ૯૯૦૯૯૩૦૧૮૨
મોજે મહસેાણામાાં આવેલ સધુમભ સોસાયટીમાાં 
ઘર વપરાશ થ્રી ફેઝ વીજ સપ્લાય પરૂતા 

દબાણથી આપવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-હાઇવે

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 

પે.સવ.કચેરી મહસેાણા
 મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮

સદર અરજીના સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી મેહસાણા હાઇવે પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા 
સ્થળ ચકાસણી કરતાાં માલમુ પિેલ કે સદર સધુમભ સોસાયટીમાાં કેબલ બળી જવાનાાં બનાવ 
બનતા તા.૨૨.૦૭.૧૫ નાાં રોજ હયાત કેબલો કાઢી 'સી' ફોમેશન લગાવી ખલુ્લા વાયરો 

તથા એડરયલબાંચ કાંિક્ટર નાખવામાાં આવેલ છે. હાલમાાં પરૂતા દબાણથી વીજપરુવઠો પરૂો 
પાિવામાાં આવે છે.

 સનકાલ

પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
હાઇવે/ટેક/૨૫૬૦ દ્વારા તા. 

૨૯.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૯ ૨૦.૦૭.૧૫ ચીમનભાઈ સી. પટેલ
૯૮૨૪૩૨૫૦૩૩/  
૯૮૨૫૫૩૧૪૦૯

ટ્રાન્સફોમભરના ન્યટુ્રલનુાં અરથીંગ કપનીના 
સનયમો અનસુાર ના થવાથી હાઇ વોલ્ટેજના 
લીધે ગ્રાહકોના વીજ સાધનોને નકુસાન થવા 

તથા વીજ અકસ્માત થવા બાબત

 સવભાગીય 
કચેરી મહસેાણા

કાયભપાલક ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 

પે.સવ.કચેરી મહસેાણા
 મો.નાં.

૯૦૯૯૯૪૬૫૯૭

નવા ઊભા કરવામાાં આવતા ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટરનાાં અરસથિંગ માટે સ્પેસસડફકેશન મજુબ 
અરસથિંગ કરવામાાં આવે છે. વધમુાાં કોઈ પણ નવીન કનેક્શન આપવા માટે ઊભા કરવા 
પિતાાં ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટરનુાં ગજુરાત રાજ્ય દ્વારા સનમણકુ કરેલ ઇલેક્ટ્ક્ટ્રકલ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા 

ઇન્સ્પેક્શન કયાભ બાદ જ ટ્રાન્સફોમભર ચાર્જ કરવામાાં આવે છે.

 સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/એમિીઓ/ટેક/

૫૨૫૮ દ્વારા તા. 
૧૨.૧૦.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૦ ૨૯.૦૭.૧૫ બી. જે. અસમન ૯૮૭૯૮૪૧૨૩૭
મોજે મહસેાણાના રહણેાક હતે ુમાટે બબનખેતી 
થયેલ સવે નાં ૧૮૯૯માાં  વાબણજ્ય હતે ુમાટેનુાં 

વીજ કનેક્શન પનુ:જોિાણ કરવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-હાઇવે

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 

હાઈવે પે.સવ.કચેરી
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮

ગ્રાહક શ્રી માલજીભાઇ વસ્તાભાઈ દેસાઇ મોજે મહસેાણાની હલાદનગર સોસાયટીમાાં 
વાબણજ્ય હતેનુ ુાં વીજ જોિાણ ધરાવતા હતા. મખુ્ય અસધકારી,મહસેાણા નગરપાબલકાના 

તા.૨૧.૨.૨૦૧૪ ના પત્ર અનસુાંધાને સવભાગીય કચેરીના તા.૧૨.૩.૨૦૧૪ ના પત્ર થી તા. 
૦૨.૦૪.૧૪નાાં  ટી.િી.સી. કરેલ. સદર ગ્રાહકે નગરપાલીકા દ્વારા આપવામાાં આવેલ 

વાબણજ્ય હતે ુમાટેની વેરા પાવતી રજૂ કરતાાં સદર ગ્રાહકનુાં વાબણજ્ય હતેનુ ુાં વીજજોિાણ 
પનુઃજોિાણ તા.૦૭.૧૦.૧૪નાાં રોજ કરવામાાં આવેલ છે.

 સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
હાઇવે/ટેક/૨૫૫૮ દ્વારા તા. 

૨૯.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૧૧ ૯.૦૭.૧૫
જાિેજા 
મનીષાબા(માંગલબા) 
હમીરસસિંહ

૮૧૫૪૮
૯૩૮૭૯

ઘરવપરાશ ની લાઈટ આપવામાાં આવતી નથી
મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, જોટાણા

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 
પે.સવ.કચેરી, જોટાણા 
 મો.નાં. 
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

સદર અરજીના સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી જોટાણા પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા તા. 
૧૨.૮.૧૫ ના રોજ સ્થળ ઉપર તપાસ વખતે જાિેજા મનીષાબા(માંગલબા) હમીરસસિંહ રૂબરૂ 
પછૂતા તેમને આ નામથી કોઈ અરજી પણ નોધાવેલ નથી.અરજદાર ને પેટા સવભાગીય 
કચેરી આવી અરજી નોધાવવા જણાવેલ છે

સનકાલ

  પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/જોટાણા/ટેક/૨

૨૭૧ દ્વારા તા. 
૩૦.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૧૨ ૯.૦૭.૧૫
ચૌહાણ અશોકકુમાર 
જે.

-

કાંપની પાસે પરૂતા પ્રમાણમા સાધન સામગ્રી 
નથી કમભચારીને પરુતા પ્રમાણમાાં મહનેતાણુાં 
મળતુાં નથી, પેટ્રોલીંગ માટે વાહનોની અછ્ત 
છે,જોટાણા તાલકુામાાં વીજચોરી િામવામાાં તાંત્ર 
સનષ્ફળ છે

મહસેાણા/ પેટા 
સવ. કચેરી, 
જોટાણા

નાયબ ઈજનેરશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 
પે.સવ.કચેરી, જોટાણા 
મો.નાં. 
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

હાલમાાં કાંપની પાસે પરૂતા પ્રમાણમા સાધન સામગ્રી છે. દરેક કમભચારીને સનયમાનસુાર  
મહનેતાણુાં સનયસમત આપવામાાં છે.કાંપનીના સનયમ મજુબ સ્ટાફ સેટ અપ તેમજ મહનેતાણુાં 
આપવામાાં આવે છે .વીજ ચોરી રોકવા માટે સનયસમત અને અવાર નવાર ચેડકિંગ કરવામાાં 
આવે છે. પરાંત ુઅરજી માાં જોટાણા તાલકુાના વ્યક્ક્તગત નામ  કે ગામ નોઆપના દ્રારા  
ઉલ્લેખ કરવામાાં આવેલનથી .

સનકાલ

પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/જોટાણા/ટેક/૨

૨૭૨ દ્વારા તા. 
૩૦.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૧૩ ૧૦.૦૭.૧૫

સદગરુુ, પરમાત્મા, 
દેવીકૃપા તથા 
કૈલાસનગર 
સોસાયટીનાાં 
વીજધારકો

-

મોજે મહસેાણામાાં આવેલ સદગરુુ, પરમાત્મા, 
દેવીકૃપા તથા કૈલાસનગર સોસાયટીમાાં સવદ્યતુ 
પ્રવાહમાાં વધઘટ થવા બાબત તથા અપરૂતા 
સવદ્યતુ પ્રવાહની ફડરયાદ બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 
મહસેાણા-હાઇવે

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ 

હાઈવે પે.સવ.કચેરી
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮

સદર અરજીના સાંદભભમાાં નાયબ ઈજનેરશ્રી મહસેાણા હાઇવે પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા 
અપરૂતા વીજ પ્રવાહની ફડરયાદ દૂર કરવા માટે ઇ-ઉજાભ ૧૪૨૦૯૭૩ તા.૩.૬.૧૫  દ્વારા 
નવીન ટ્રાન્સફોમભર મકુવા માટે તાાંસત્રક માંજૂરી લીધેલ છે. સદર કામ કરવા માટે નાયબ 
ઈજનેરશ્રી મહસેાણા હાઇવે પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા સદર સોસાયટીનાાં ગ્રાહકોને તેમની 
સોસાયટીમાાં સ્થાસનક રહીશોને અવરજવરમાાં નિતરરૂપ ન થાય તથા ભસવષ્યમાાં સદર 
ટ્રાન્સફોમભર રહીશોને નિતરરૂપ ન થાય તેવી અનકુળૂ જગ્યાએ મકુવા બાબત રજૂઆત 
કરેલ પરાંત ુઆજ ડદન સધુી ટ્રાન્સફોમભર મકુવા માટે જગ્યા બતાવેલ નથી જેથી સદર કામ 
થઈ શકેલ નથી.

સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
હાઇવે/ટેક/૨૫૪૮ દ્વારા તા. 

૨૮.૦૯.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર 

આપેલ   છે.



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૫ ૧૧/૦૯/૨૦૧૫

ગૌસ્વામી 
કાંચનભારથી           
     મુાં. નગુર તા. 

મહસેાણાાં

-
અરજદારશ્રી ગૌસ્વામી કાંચનભારથી 

ગણેશભારથીનાાં ખેતીવાિી વીજજોિાણ નાં 
૨૦૯૩૯૦૦૪૨૨૪ માાં લો વોલ્ટેજ મળવા બાબત

મહસેાણા/ પેટા 
સવભાગીય 
કચેરી, 

મહસેાણા-રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી
રૂરલ પે.સવ.કચેરી

મહસેાણા
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

અરજદારશ્રી ગૌસ્વામી કાંચનભારથી ગણેશભારથીનાાં ખેતીવાિી વીજજોિાણ નાં 
૨૦૯૩૯૦૦૪૨૨૪ માાં લો વોલ્ટેજ મળવા બાબતની અરજીના સાંદભે મહસેાણા-રૂરલ 

પેટાસવભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૧૨.૦૯.૧૫નાાં રોજ  સ્થળ તપાસ કરતાાં સદર ગ્રાહકનાાં 
વીજજોિાણને પરુતા વોલ્ટેજ મળે છે.

સનકાલ

 પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/મહસેાણા 
રૂરલ/ટેક/૪૮૪૮ દ્વારા તા. 

૧૨.૧૦.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૧૬ ૧૩/૦૭/૨૦૧૫
ચૌધરી વાલજીભાઈ 
નરસાંગભાઈ મુાં. 
પાન્છા, તા.ખેરાલુ

૮૧૨૮૪૭૫૧૫૦
ખેતીવાિી વીજજોિાણ એજી-૬ નામે 

જાસ્કણભાઈ નરસાંગભાઈ ચૌધરીનુાં નામ ફેર 
કરવા બાબત

સવસનગર, 
ખેરાલુ

વી.વી.આંબેકર, 
નાયબ ઈજનેર, પેટા 
સવભાગીય કચેરી 

ખેરાલુ

ગામ પાન્છા ના સવે નાં.૪૨૨ માાં એજી-૬ જે ચૌધરી જાસ્કણભાઈ નરસાંગભાઈના નામે 
ખેતીવાિી વીજજોિાણ હયાત છે. જે ૫૦ હો.પા. નુાં વીજજોિાણ ધરાવે છે. પરાંત ુહાલમાાં બાંને 
ભાઈઓ વચ્ચે સદર સવે નાંબર ની વહચેણી બાબતે અને નામ ફેર બાબતે નામદાર સસસવલ 

કોટભ  ખેરાલમુાાં રે.દી.મુાં.નાં.૫/૧૨ થી નામદાર કોટભમાાં દાવો ચાલ ુછે. જેથી નામ ફેરની 
કાયભવાહી કરી શકાય તેમ નથી

 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૭૫ 

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૫

૧૭ ૧૩/૦૭/૧૫

સ્થાપત્ય રેસીિેન્સીના 
રહીશો વતી પ્રમખુ શ્રી 
ભોળાભાઈ આઈ. 

પટેલ સ્વાસમનારાયણ 
માંડદરની પાછળ, 
કાાંસા રોિ સવસનગર

ઈલેક્ટ્રીક િી.પી.ની આજુ-બાજુ ફેન્સીંગ કરવા 
બાબત

સવસનગર
સવસનગર-૧

જી.કે.સાંઘવી, નાયબ 
ઈજનેર, પેટા 

સવભાગીય કચેરી 
સવસનગર-૧

ઉ.ગ.ુવી.કાંપની સવભાગીય કચેરી સવસનગર દ્રારા ટ્રાન્સફોમભર ફરતે જરૂરી ફેન્સીગના કામ 
અથે ઇરેકશન વકભ ઓિેર માંજુર હઠેળ છે.  જરૂરી કામ કામ તા.૦3/૧૦/૨૦૧૫ કામ પણૂભ 

કરવામાાં આવેલ છે.
 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૭૭ 

તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૫

સનકાલ

પત્ર નાં  
યજુીવીસીએલ/એમિીઓ/ટેક/

૫૨૫૯ દ્વારા તા. 
૧૨.૧૦.૧૫ના રોજ 
અરજદારને પ્રત્યતુર  

આપેલ છે.

૧૪ ૨૨.૦૭.૧૫
રમેશભાઈ 
એન.ચૌધરી.

૯૮૨૫૦ ૨૨૮૧૮

૧.હાલમાાં ખેતી સવષયક વીજ 
કનેક્શન(ઉત્તર,દબિણ,મધ્ય અને સૌરાષ્ટ્ર)કેટલા 
છે.અને કેટલો સવજવપરાશ થાય છે,સવભાગવાર 
જણાવવા સવનાંતી છે ૨.હાલમાાં ગજુરાતમાાં વીજ 
મથક પ્લાન્ટ કેટલા છે અને ઉત્પાદન િમતા 
કેટલી છે અને ઉત્પાદન હાલમાાં કેટલુાં કરવામાાં 
આવે છે તે જણાવવા સવનાંતી.૩.એનજી ચાર્જ 
ઉપર ફક્ત સસવિસ ચાર્જ આશરે ૧૦% હોવો 

જોઈએ.અને રીએક્ટ્ક્ટવ ચાર્જ,ફયઅુલ 
ચાર્જ,સવદ્યતુ સલુ્ક,ડફક્સ ચાર્જ નાબદૂ થવો 

જોઈએ.૪.ગજુરાત સરકાર ભતૂકાળમાાં ખેતીવીજ 
કનેક્શનમાાં દોઢો પાવર આપવામાાં આવતો હતો 

તે અમલ ચાલ ુરાખવો.

 સવભાગીય 
કચેરી મહસેાણા

 મખુ્ય ઇજનેરશ્રી, 
યજુીવીસીએલ 
કોપોરેટ ઓડફસ

૧) મહસેાણા જજલ્લાનાાં ખેતી સવષયક વીજ જોિાણ ૨૭૮૨૨ છે. ૨) ઉ.ગ.ુવી.કાં.લી. નાાં તાબા 
હઠેળ કોઈ વીજ મથક આવેલ નથી. ૩) ગ્રાહક પાસેથી વસલુ કરવામાાં આવતો એનજી 
ચાર્જ, સવદ્યતુ શલુ્ક, ડફિ ચાર્જ, રીએક્ટ્ક્ટવ ચાર્જ, ફયઅુલ ચાર્જ સમયાાંતરે જકભ (GERC)નાાં 
આદેશ અનસુાર વસલુ કરવામાાં આવે છે. જે નીસતસવષયક બાબત છે.   ૪) ખેતીવાિી 

ગ્રાહકોને ખેતીવાિી ડફિર ઉપરથી એએલિીસી (ALDC) ની સચુના મજુબ સરકરના સનયમો 
અનસુાર થ્રી ફેઝ સવજ્પવુઠો પરૂો પાિવામાાં આવે છે.



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૮ ૧૪/૦૭/૧૫
રામાભાઈ ચતરુભાઈ 
પટેલ મુાં.કિા, તા-

સવસનગર
૯૮૨૪૩૧૪૦૫૬ નવીન બોરના ખેતીવાિી વીજજોિાણ બાબત

સવસનગર 
સવસનગર-૨

િી.બી.પટેલ,  
નાયબ ઈજનેર, પેટા 
સવભાગીય કચેરી 
સવસનગર-૨

ઉપરોક્ત સવષય પરત્વે જણાવવાનુાં કે અરજદાર શ્રી રામાભાઈ ચતરુભાઈ પટેલ દ્રારા મોજે 
ગામ કિાના સવે નાંબર ૪૧૧ પૈકી ૧ માાં ખેતીવાિી વીજજોિાણ માટે " િ " કેટેગરીમાાં 
તારીખ ૦૪.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ અરજી નોધણી કરાવેલ હતી. ત્યારબાદ વીજ કાંપનીના 
સનયમાનસુાર તા.૦૬.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ રૂ.૮૬૦૨૧.૦૦ નો અંદાજપત્રનો ભરપાઈ કરેલ 
છે. પેઈિ પેન્િીગ પ્રાયોરીટી નાંબર ૬૯ છે.સદર કામ તા.૦3/૧૦/૨૦૧૫ કામ પણૂભ કરવામાાં 

આવેલ છે.

 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/5176

તા.૦૫/૧૦/૨૦૧૫

૧૯ ૧૭/૦૭/૧૫

સરપાંચશ્રી વલાસણા 
જૂથ ગ્રામ પાંચાયત 
મુાં.વલાસણા, તા-

વિનગર

૯૯૨૪૮૭૯૭૩૧
વલાસણા ગામે અલગથી સવલેજ હલે્પર મકુવા 

બાબત
સવસનગર 
વિનગર

એમ.બી.પટેલ,  
નાયબ ઈજનેર, પેટા 
સવભાગીય કચેરી 

વિનગર

વલાસણા ગામનો વીજ વહીવટ વિનગર પેટાસવભાગીય કચેરીના તાબા હઠેળ કરવામાાં 
આવે છે. વલાસણા, શોભાસણ અને જુની વાઘિી વચ્ચે હાલમાાં એક હલે્પર છે. જે ત્રણે 
ગામના કુલ વીજ ગ્રાહકોની આવક ઉપર તથા ગ્રાહકોની સાંખ્યા પ્રમાણે લાઈન સ્ટાફની 

ભરતી કરવામાાં આવે છે. આપની માાંગણી અનસુાર જરૂરી દરખાસ્ત વિી કચેરી એ મોકલી 
આપવામાાં આવશે. વહીવટીય તથા તાાંસત્રક ચકાસણી થયા બાદ જરૂરી જણાયે ઘટતી 

કાયભવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે.

 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૭૯ 

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૫

૨૦ ૨૦/૦૭/૧૫

સરપાંચશ્રી ગ્રામ 
પાંચાયત સતલાસણા 
મુાં.સતલાસણા, તા-

સતલાસણા

૯૪૨૭૦૬૮૭૧૧
સતલાસણા ગામમાાં લો વોલ્ટેજ બાબતે ફડરયાદ 

કરવા બાબત
સવસનગર 
સતલાસણા

િી.જે.પટેલ,  નાયબ 
ઈજનેર, પેટા 

સવભાગીય કચેરી 
સતલાસણા

તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૫ ન રોજ આપેલ લોકદરબાર પ્રશ્નની સવગતમાાં જણાવવાનુાં કે મોજે 
સતલાસણા ગામમાાં જે સવસ્તારમાાં લો વોલ્ટેજની ફડરયાદો થવા પામેલ તે સાંદભભ 

વીજકચેરીના સિમ અસધકારીશ્રી દ્રારા સ્થળ સવે કરવામાાં આવેલ છે. અને જરૂરી નસવન 
ટ્રાન્સફોમભર સેન્ટરનુાં ઇરેકશન કામ તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ વીજ કાંપનીના સનયમાનસુાર 

કરી લો વોલ્ટેજની ફડરયાદ દુર કરવામાાં આવેલ છે.

 સનકાલ સદિ કામ  પરૂ્ણ કિેલ છે

૨૧ ૨૦/૦૭/૧૫
ઠાકોર બધાજી 

ભીખાજી મુાં.નેદરિી તા-
સતલાસણા

૯૪૨૯૭૩૧૮૩૨

િાકભ  ઝોન સવસ્તારમાાં બોર કુવો બનાવ્યા છતાાં  
" ક " કેટેગરીમાાંથી  "િ " કેટેગરીમાાં ખેતીવાિી 
વીજજોિાણોમાાં એસ્ટીમેટ  આપવા બાબતે 

ફડરયાદ કરવા બાબત

સવસનગર 
સતલાસણા

િી.જે.પટેલ,  નાયબ 
ઈજનેર, પેટા 

સવભાગીય કચેરી 
સતલાસણા

"િ " કેટેગરીના અરજદારોના વીજજોિાણની કાયભવાહી પણૂભ થયેથી " ક " માાંથી "િ " 
કેટેગરીમાાં તબદીલ થયેલા અરજ્દારોને તેમના અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે વીજજોિાણ આપવા 

માટેની કાયભવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે.
 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૭૮  

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૫

૨૨ ૨૦/૦૭/૧૫
ચૌધરી દેવજીભાઈ 
વી. મુાં.આંકલીયારા, 
તા-સતલાસણા

૯૪૨૮૮૪૮૭૦૫

િાકભ  ઝોન સવસ્તારમાાં બોર કુવો બનાવ્યા છતાાં  
" ક " કેટેગરીમાાંથી  "િ " કેટેગરીમાાં ખેતીવાિી 
વીજજોિાણોમાાં એસ્ટીમેટ ણ આપવા બાબતે 

ફડરયાદ કરવા બાબત

સવસનગર 
સતલાસણા

િી.જે.પટેલ,  નાયબ 
ઈજનેર, પેટા 

સવભાગીય કચેરી 
સતલાસણા

"િ " કેટેગરીના અરજદારોના વીજજોિાણની કાયભવાહી પણૂભ થયેથી " ક " માાંથી "િ " 
કેટેગરીમાાં તબદીલ થયેલા અરજ્દારોને તેમના અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે વીજજોિાણ આપવા 

માટેની કાયભવાહી હાથ ધરવામાાં આવશે.
 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૯૦ 

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૫



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૨૩ ૨૦/૦૭/૧૫
રાવળ ઈશ્વરભાઈ 

વાહજીભાઈ મુાં.આસ્પા, 
તા-વિનગર

૯૫૮૬૨૭૯૯૭૫
ખેતીવાિી વીજજોિાણ નહી મળવા અંગે 

ફડરયાદ કરવા બાબત
સવસનગર 
ખેરાલુ

ઉપરોક્ત ફડરયાદ અનસુાંધાને અરદારશ્રી રાવળ ઈશ્વરભાઈ વાહજીભાઈ એ મોજે ગામ 
આસ્પા, તા.વિનગર ન સવે નાંબર ૨૧૯ બ પૈકી ૩ માાં ખેતીવાિી વીજ જોિાણ માટે 

અતે્રની ખેરાલ ુવીજ કચેરી માાં અરજી નોધણી દરમ્યાન દસ્તાવેજી પરુાવા જોતા સદર સવે 
નાંબરમાાં સહ ભાગીદાર શ્રી રાવળ ચતરુભાઈ વાહ્જજીભાઈને સાંમતી પરુૂાં  પાિેલ નહી. અને 
તેમના સહભાગીદાર શ્રી ને વાાંધો હોવાનુાં અરજદારશ્રી એ જણાવેલ છે. આમ સાંમતીપત્ર ન 

હોવાને કારણે અરજી નોધણી વીજ કચેરી દ્રારા કરેલ નથી.

 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૭૨  

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૫

૨૪ ૨૦/૦૭/૧૫

ચૌધરી પ્રવીણભાઈ 
કચરાભાઈ,  એ-૪૧, 

સાંતોષનગર 
સોસાયટી, જી.ઈ.બી. 
સામે સવસનગર

૯૪૨૬૨૮૨૫૬૦ નિતરરૂપ એલ.ટી. લાઈન ખસેિવા બાબત
સવસનગર 

સવસનગર-શહરે

કે.જે.દરજી નાયબ 
ઈજનેર પેટા 

સવભાગીય કચેરી 
સવસનગર શહરે

વીજ કાંપનીના સિમ અસધકારીશ્રી દ્રારા રૂબરૂ સ્થળ ચકાસણી કરવા આવેલ સ્થળ તપાસણી 
કરતાાં સદર એલ.ટી. લાઈન દ્રારા સાંતોષનગર સોસાયટીના રહીશો ને વીજ પરુવઠો પરુો 
પાિે છે. ત્યારબાદ સવે ચકાસણી પ્રમાણે વીજ કચેરી દ્રારા સદર લાઈન ખસેિવા માટે 
કાંપનીના સનયમાનસુાર જરૂરી અંદાજપત્ર રૂ.૪૬૯૪.૦૦ તા.૦૯.૦૪.૨૦૧૫ ના રોજ 

અરજદારને આપવામાાં આવેલ હત ુાં. પરાંત ુઅંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ ન કરવાથી સદર 
કામ થઈ શકેલ નથી.તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૫ ના રોજ ફરીથી અંદાજપત્ર આપવામાાં આવેલ  

છે.પરાંત ુઅંદાજપત્રના નાણા ભરપાઈ ન કરવાથી સદર કામ થઈ શકેલ નથી

 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/6169૧
૭૨  તા.0૫-૧ ૨ -૧૫

૨૬ ૧૩/૦૭/૨૦૧૫
ચૌધરી વાલજીભાઈ 
નરસાંગભાઈ મુાં. 
પાન્છા, તા.ખેરાલુ

૮૧૨૮૪૭૫૧૫૦
ખેતીવાિી વીજજોિાણ એજી-૬ નામે 

જાસ્કણભાઈ નરસાંગભાઈ ચૌધરીનુાં નામ ફેર 
કરવા બાબત

સવસનગર, 
ખેરાલુ

વી.વી.આંબેકર, 
નાયબ ઈજનેર, પેટા 
સવભાગીય કચેરી 

ખેરાલુ

ગામ પાન્છા ના સવે નાં.૪૨૨ માાં એજી-૬ જે ચૌધરી જાસ્કણભાઈ નરસાંગભાઈના નામે 
ખેતીવાિી વીજજોિાણ હયાત છે. જે ૫૦ હો.પા. નુાં વીજજોિાણ ધરાવે છે. પરાંત ુહાલમાાં બાંને 
ભાઈઓ વચ્ચે સદર સવે નાંબર ની વહચેણી બાબતે અને નામ ફેર બાબતે નામદાર સસસવલ 

કોટભ  ખેરાલમુાાં રે.દી.મુાં.નાં.૫/૧૨ થી નામદાર કોટભમાાં દાવો ચાલ ુછે. જેથી નામ ફેરની 
કાયભવાહી કરી શકાય તેમ નથી

 સનકાલ વીડીઓ/ટેક/ફરિયાદ/૫૧૭૫ 

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૫

િી.બી.પટેલ,  
નાયબ ઈજનેર, પેટા 
સવભાગીય કચેરી 
સવસનગર-૨

મોજે ગામ મગરોિાના સવે નાંબર ૧૭/૨ માાં અરજદારશ્રી ચૌધરી પ્રતાપભાઈ વેલજીભાઈ 
એ િાકભઝોન સવસ્તારમાાં ખેતીવાિી વીજજોિાણ મેળવવા માટે " ક " કેટેગરીમાાં 

તા.૦૫.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ અરજી નોધણી કરેલ હતી. ત્યારબાદ કાંપનીના સનયમાનસુાર 
જરૂરી અંદાજપત્ર રૂ.૫૮૩૫.૦૦ તા.૨૬.૦૫.૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ. ત્યારબાદ વીજ 
કાંપનીના સનયમાનસુાર સદર સવે નાંબરમાાં બોર-કુવાની જગ્યા અનસુાર ટેકનીકલી રીતે 
લાઈન તથા ટ્રાન્સફોમભરનુાં ઇરેકશન કામ પણૂભ કરવામાાં આવેલ. પરાંત ુઅરજદારશ્રી દ્રારા 
ઓરિીનુાં કામ વીજ કાંપનીના સદર ઈરેક્શનનુાં કામ પણૂભ થયા બાદ કામ કરેલ છે. જે સ્થળ 
ઉપર સિમ અસધકારીશ્રી દ્રારા ચકાસણી કરેલ છે. જરૂરી તાાંસત્રક માંજૂરી મેળવી લઈને ડદન-
૧૫ માાં અંદાજપત્ર આપવામાાં આવશે. જે ભરપાઈ થયેથી કાંપનીના સનયમ મજુબ કરવામાાં 
આવશે. કાંપનીના સનયમાનસુાર જરૂરી અંદાજપત્ર રૂ.૧૬૨૯૮.૦૦ તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૫ ના 
રોજ અરજદારને આપવામાાં આવેલ છે.જે તારીખ ૨૬/૧૦/૨૦૧૫ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ 

અને સદર કામ તા.૨૮/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ પણૂભ કરેલ છે

 સનકાલ
સવસનગર 
સવસનગર-૨

૨૫ ૨૨/૦૭/૧૫

ચૌધરી પ્રતાપભાઈ 
વેલજીભાઈ રેવાભાઈ 

, મુાં.મગરોિા, તા-
સવસનગર

૭૦૬૯૪૨૯૪૪૭
નવીન ખેતીવાિી વીજજોિાણમાાં જોખમી િી.પી. 

ખસેિવા 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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૨૭ ૧૦.૦૭.૧૫

પટેલ નગીનભાઈ  
આત્મારામ
મ.ુ ગુાંછળી

પો.બીલીયા  
તા.સવજાપરુ
જી. મહસેાણા

૯૯૨૫૨૭૫૩૩૩ કૃસષ વીજ જોિાણ મેળવવા  બાબત.
સવજાપરુ
લાિોલ  	

શ્રી 
આર.જી.બામણીયા
નાયબ ઈજનેર
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

સદર ઈસમ દ્વારા તા.૧૮.૧૨.૨૦૧૨ ના રોજ કૃસષ વીજ જોિાણ મેળવવા માટે અરજીની 
નોધણી કરાવેલ છે.હાલ સરકારશ્રી તેમજ ઉ.ગ.ુવી.જ.કાં.લી. ના પ્રવતભમાન સનયમો મજુબ જે 
અરજદારોએ તા.૧૬.૯.૨૦૧૨ થી ૧૭.૧૦.૨૦૧૨ એટલેકે તે સમય દરસમયાન અરજીની 

કરેલ હતી તેઓના વીજ જોિાણ આપવાની કાયભવાહી ચાલ ુછે.

 સનકાલ

 પત્ર ન ંલાડોલ/ટેક/૪૭૧૬  

તા.૧૮ .૦૯.૨૦૧૫ થી 
પ્રત્યતુિ પાઠવેલ છે.

૨૮ ૧૫.૦૭.૧૫

રાજ એગ્રો ફયઅુલના 
ભાગીદારો

પટેલ અમતૃભાઇ  
રણછોિભાઈ

પટેલ મહશેભાઇ 
સોમાભાઇ

મ.ુપો.સુાંદરપરુ
તા. સવજાપરુ

૯૯૭૯૩૬૭૫૫૮

મેસસભ રાજ એગ્રો ફયઅુલના નાણાાં બાકી રાખી, 
જી.આઈ.િી.સી. ગોજાડરયા પ્લોટ નાં:૯૩માાં અન્ય 

અરજદારને ક્યા સનયમોનસુાર નવીન 
વીજજોિાણ આપેલ છે ?

સવજાપરુ
ગોજાડરયા 	

શ્રી જે.કે. પટેલ
નાયબ ઈજનેર
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

જ્યારે માાંદા એકમ GSFC અને GIIC ની હરાજી ધ્વારા રાખવામાાં આવેલ હોય અને તે જગ્યા 
પર ખરીદનાર પાટી ધ્વારા નવીન સવજજોિાણ માાંગવામાાં આવેલ ત્યારે સવજકાંપની ધ્વારા 
ગજુરાત સરકારના પડરપત્ર નાં GFC/(GIC) 102003-1711P  તા. ૦૭ /૦૨/૨૦૦૪ની મજુબ 
જૂની પાટીના વીજ બીલનાાં નાણાાંની વસલૂાત કયાભ સસવાય ,નવીન સવજજોિાણ આપવાનુાં 
હત ુાં. તે પ્રમાણે કાયભવાહી કરી, સવજ કાંપની ધ્વારા પ્લોટ નાં:૯૩ નાાં જૂની પાટીનાાં નાણાાં 

વસલૂવાનાાં બાકી રાખી, નવીન અરજદારશ્રી અશોકકુમાર જીવરામભાઇ પટેલને 
તા.૨૩/૮/૨૦૦૭ ના રોજ વીજજોિાણ આપેલ છે.

 સનકાલ

 પત્ર ન ં

જીઝેડઆિ/ટેક/૩ ૧ ૩૬  

તા.૧૫.૦૯.૨૦૧૫ થી 
પ્રત્યતુિ પાઠવેલ છે.

૨૯
શ્રી જે.કે. પટેલ
નાયબ ઈજનેર
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭

ઉપરોક્ત સવષય બાબતે આપશ્રીને જણાવવાનુાં  આપના બેજમેટ પાડકિંગ ના હતે ુમાટે  વીજ 
જોિાણ લેવા માટેની અરજી કરેલ છે. સદર અરજી બાબતે રૂબરૂ  સ્થળ  તપાસ કરતાાં 
આપના  કોમ્પ્લેિની  નીચે  આપના દ્વારા  પગસથયાાં  બનાવેલ છે. જેથી વાહનો  માટે 
જવા આવવાની  વ્યવસ્થા  કરેલી હોય  તેમ જણાત ુાં  નથી. સદર  કોમ્પ્લેિ  માટેના 

એન.એ. પ્લાન પ્રમાણે  નીચે  આવેલ  જગ્યા બેજમેટ  પાડકિંગ ના હતે ુમાટે દશાભવેલ  છે. 
વધમુાાં  આપની પાસે  બેજમેટ પાડકિંગ ની માબલકી માટેના દસ્તાવેજી  પરુાવા માગતા 
આપના દ્વારા  અસમ્મસત  દશાભવેલ  હતી. સદર બેજમેટ  પાડકિંગ ની જગ્યામાાં  આપના 
દ્વારા  પાડકિંગ ની વ્યવસ્થા  માટે સદર  વીજ જોિાણની  માગણી કરી હોય તેવુાં જણાયેલ 
નથી. તેમ છતાાં કોમ્પ્લેિના જનરલ વપરાશ જેવા કે પેસેજ, સ્ટ્રીટ લાઇટ વગેરેમાાં ઉપયોગ 
લેવા માટે માાંગણી કરેથી વીજજોિાણ આપી શકાય.જેથી આપની  અરજી રદબાતલ  કરી 

દફતરે કરેલ છે.

 સનકાલ

 પત્ર ન ંજીઝેડઆિટેક૨૪૭૮ 
તા૨૨.૭.૧૫ થી પ્રત્યતુિ 

પાઠવેલ છે.

૧૫.૦૭.૧૫

પટેલ ભીખાભાઇ  
સોમાભાઇ

સવ-૨,સવે ન. 
૧૫૨૦/૧/૩ 
મ.ુ ગોજાડરયા
તા.જી.મહસેાણા

૯૮૨૫૦૩૦૧૫૬ વીજ કનેક્શન મેળવવા બાબત .
સવજાપરુ
ગોજાડરયા 	



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૩૦ ૧૦.૦૭.૧૫

પટેલ કાાંસતભાઈ 
ચતરુભાઈ
મ.ુધરમપરુ
તા.કિી

૯૪૨૭૪૮૭૯૨૬
વાઘરોિા ગામની સીમમાાં ખેતીવાિી વીજ 
જોિાણ માટે બે માસથી એક્ટ્સ્ટમેન્ટ ન મળવા 

તથા વીજ જોિાણ આપવા બાબત

 કિી/
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

 અરજદારે તા.૨૦.૦૯.૨૦૧૨ ના રોજ અતે્રની કિી સ.િી.-૧ ખાતે ખેતીવાિી હતે ુમાટે 
નવીન વીજ જોિાણ મેળવવા એ.જી. િાકભઝોન યોજના અંતગભત અરજી નોધણી કરાવેલ 

॰અરજદારે તા. ૧૩.૭.૨૦૧૫ ના રોજ જી.જી.આર.સી. ના ટપક પિસતનુાં ફોર પાટી 
એગ્રીમેન્ટ સબસમટ કરેલ.જેની તાાંસત્રક માંજૂરી તા. ૨૨.૭.૨૦૧૫ ના રોજ આપવા મા આવેલ 

. કિી સ.િી.-૧ દ્વારા તા. ૨૨.૭.૨૦૧૫ ના રોજ અંદાજ પત્ર પાઠવવામાાં આવેલ છે.  
અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર તા. ૦૩.૦૮.૨૦૧૫ ભરપાઇ કરેલ છે. તેના નવીન અગ્રતાક્રમ 
૬૦ મજુબ છે.. સદર કામ તારીખ ૨૭.૧૦.૧૫. ના રોજ પણુભ કરેલ છે ટેસ્ટ ડરપોટભ  તા. 

૧.૧૨.૧૫ રજૂ કયેથી તા. ૭.૧૨.૧૫ વીજ જોિાણ આપવામાાં આવેલ છે.

સનકાલ પત્ર ન ં૫૪૭૫  તા ૨૮.૧૦.૧૫ થી 
ઉત્તિ પાઠવેલ છે

૩૧ ૧૦.૦૭.૧૫

પટેલ કાાંસતભાઈ 
ચતરુભાઈ
મ.ુધરમપરુ
તા.કિી

૯૪૨૭૪૮૭૯૨૬

(૧) ખેતીવાિી વીજ જોિાણ મળ્યા પહલેા ટપક 
પિસતના સાધનો ખરીદવા  બાબત (૨) બોર 
ચાલ ુથયા પછી તાત્કાબલક ટપક પિસત 

અપનાવવા માટે સ્ટેમ્પ પર એગ્રીમેન્ટ કરાવી  
સમય મયાભદામાાં કાયભવાહી પણૂભ ન કરે તો  
દાંિનીય વસલૂાત કરવાની જોગવાઈ રાખવા 

બાબત

 કિી/
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

સદર બાબત સનસતસવષયક છે.  સનસતસવષયક પત્ર નાં ૪૬૩૯ તા ૧૪.૦૯.૧૫ થી 
ઉત્તર પાઠવેલ છે

૩૨ ૧૦.૦૭.૧૫

પટેલ કાાંસતભાઈ 
ચતરુભાઈ
મ.ુધરમપરુ
તા.કિી

૯૪૨૭૪૮૭૯૨૬
ખેતીવાિી વીજ જોિાણ માટે નવીન ટયબૂવેલ 
બનાવ્યાની જાણ થયેથી 30 ડદવસ કે સનયત 
સમય મયાભદામાાં વીજ જોિાણ આપવા બાબતે

 કિી/
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

 અરજદાર દ્રારા નવીન ટયબૂવેલ બનાવ્યાની જાણ તેમજ તે અંતગભત િોક્યમેુન્ટસ રજૂ 
કયેથી તે જી.જી.આર.સી. માાં ટપક પિસત માટે સબમીટ કરવામાાં આવે છે તથા 

જી.જી.આર.સી.માાં કાયભવાહી થયા બાદ ફોર પાટી/થિભ પાટી એગ્રીમેન્ટ થયા બાદ અંદાજપત્ર 
પાઠવવામાાં આવે છે. અંદાજપત્રની રકમ ભરપાઈ થયેથી સમયમયાભદામાાં વીજજોિાણ નુાં 

કામ પણૂભ કરવામાાં આવે છે. સમય મયાભદા બદલવી તે નીતીસવષયક બાબત છે.

 સનકાલ પત્ર નાં ૪૬૩૯ તા ૧૪.૦૯.૧૫ થી 
ઉત્તર પાઠવેલ છે



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

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ સમય 

મયાકદા
રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૩૩ ૧૦.૦૭.૧૫

પટેલ કાાંસતભાઈ 
ચતરુભાઈ
મ.ુધરમપરુ
તા.કિી

૯૪૨૭૪૮૭૯૨૬

તત્કાલ વીજ કનેક્શનમાાં પાાંચ વષભ બાદ વીજ 
દરોમાાં ભેદભાવ હોવા બાબત તથા ખેડતૂો-

ખેડતૂો વચ્ચે ડફક્સ ચાર્જ બાબતે ભેદભાવ વાળી 
પોબલસી બાબત અને નવીન વીજ જોિાણ 
મેળવેલ ખેડતૂો પાસેથી ડફક્સ ચાર્જ વસલૂ 
કરાય છે તે દૂર કરી સમાન દર રાખવા.

 કિી/
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

માસસક વસલૂવામાાં આવતો ડફક્સ ચાર્જ સનસતસવષયક બાબત છે.
જે અરજદારે તત્કાલ સ્કીમ અન્વયે વીજ જોિાણ લેવાનુાં હોય છે તેઓએ પ્રવતભમાન સનયમ 
અનસુાર પાાંચ વષભ સધુી ખેતીવાિી તત્કાલના ટેડરફ મજુબ વીજદર તથા ડફક્સ ચાર્જ 

ભરવાનો હોય છે. જે સમાંતી પણ આપેલી હોય છે,પરાંત ુસનયમ મજુબ જ હોય છે. નવીન 
ખેતીવાિી વીજ જોિાણ મેળવતા ખેડતૂોને પણ હાલના પ્રવતભમાન ટેડરફ મજુબ ડફક્સ ચાર્જ 

ભરવાનો હોય છે જે પ્રવતભમાન પોબલસી અને સનયમ મજુબ ચાર્જ વસલૂ કરાય છે. 
ખેતીવાિી હતે ુમાટે A1 (હો.પા.) ટેડરફમાથી મીટર ટેડરફમાાં જાય તો A5 પ્રમાણે બબલ 

બનાવવામાાં આવે છે અને તેમાાં ડફક્સ ચાર્જ લાગતો નથી. તથા બાકીની બધીજ કેટેગરી 
વાળા એ.જી. ગ્રાહકોને એટલે કે A2, A3(તત્કાલ), A4 માાં ડફક્સ ચાર્જ લાગે છે.

 સનકાલ પત્ર નાં ૪૬૩૯ તા ૧૪.૦૯.૧૫ થી 
ઉત્તર પાઠવેલ છે

૩૪ ૦૮.૦૭.૧૫

પ્રકાશકુમાર વી. 
પરમાર
મ.ુમાંિાલી
તા.બેચરાજી

૮૭૫૮૬૪૧૮૬૨

મોજે માંિાલી તા. બેચરાજીના  રોડહતવાસમાાં 
થાાંભલો જર્જડરત અને િીણ થવાથી તટૂી જઇ 
પિી જવાની સ ાંભવનાના કારણે બદલવા માટે 
અરજદારની તા. ૮.૦૬.૨૦૧૫ ના રોજ  

રજૂઆત કરેલ હોવા છતાાં હજુ સધુી સનકાલ ન 
થવા બાબત

 કિી/
પે.સવ. કચેરી
કિી-૧

નાયબ ઈજનેરશ્રી
યજુીવીસીએલ
પે.સવ. કચેરી
બેચરાજી
મો.નાં.

૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં જણાવેલ સ્થળે તપાસ કરતાાં વીજ પોલ જર્જડરત થયેલ 
હોવાથી બેચરાજી સ.િી. કચેરી દ્વારા તા. ૨૦-૭-૨૦૧૫ ના રોજ સદર થાાંભલો બદલી 

નવીન પોલ નાખેલ છે. ફડરયાદ નુાં સનવારણ કરવામાાં આવેલ છે.
સનકાલ

પત્ર ન.બેચ/ટેક/૨૭૨૧/ 
તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૫    થી જાણ 

કરેલ છે.


