
 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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
શ્રી કેશરીસ િંહ રૂપસ િંહ ચૌહાણ, મ.ુ પો. 
દાવડ

ડાકકઝોન સવસ્તાર(દાવડ) માાં  ામાન્ય યોજના હઠેળ તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ ખેતીલાયક 
વીજ કનેક્શન મેળવવા બાબતે અરજી કરેલ હતી અને ડ્રૉ પદ્ધસતમાાં ત્રી મો નાંબર હતો પરાંત ુ

 ાંજોગોવશાત રીંગબોર હાજર ન હોવાના કારણે અરજી 'ક' કેટેગરીમાાંથી 'ડ' કેટેગરીમાાં નાંબર 
 માવેશ થતાાં ફરી બોડક દ્વારા ૧ થી ૧૦માાં અમારી અરજી અન ુાંધાને તા, ૨૨/૫/૧૫ ના રોજ રી 
 વે બોડક દ્વારા થયેલ છે પરાંત ુએના પાછળની કાયકવાહી બોડક દ્વારા થયેલ નથી.

હહિંમતનગર/ મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર, ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

અરજદાર દ્વારા ગામ દાવડ, તા. ઇડરમાાં ડાકકઝોન સવસ્તાર(દાવડ) માાં  ામાન્ય યોજના હઠેળ તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ 
ખેતીલાયક વીજ કનેક્શન મેળવવા બાબતે અરજી કરેલ. પરાંત ુસ્થળ મોજણી દરમ્યાન બોર/કવૂો હયાત ના હોવાના કારણે 
 દર અરજી 'ક' કેટેગરીમાાંથી 'ડ' કેટેગરીમાાં ફેરવવામાાં આવેલ, જે બાબતે યજુીવી ીએલના પ્રવતકમાન સનયમાન ુારની 
કામગીરી હાથ ધરવાનુાં આયોજન કરવામાાં આવશે. હાલમાાં તેનો 'ડ' કેટેગરીમાાં અગ્રતાક્રમ ૧૩ છે.

નિનિનિષયક

૨.૧ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 રાહત દરે મીટર માગેલ છે જે ટીડીઓ ની ભલામણ  ાથે હોવા છતાાં કોઈ હરસ્પોન્  ન મળવા 
બાબત.

હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજને ર૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 ટી.ડી.ઓ. શ્રી દ્વારા તા. ૧૩/૬/૧૫ના રોજ ૨૫ ઇ મોને ઝૂપડપટ્ટી યોજના હઠેળ વીજ જોડાણ આપવા માટે ભલામણ 
કરવામાાં આવેલ. જેની તા. ૬/૭/૧૫ ના રોજ તાાંસત્રક માંજૂરી આપવામાાં આવેલ જેમાથી ૧૯ ઇ મોને ઝૂપડપટ્ટી યોજના 
હઠેળ વીજ જોડાણ આપવામાાં આવેલ છે જ્યારે બાકી રહલે ૬ જોડાણો પૈકી ૪ લાભાથીના નામ ડુપ્લલકેટ થવાથી રદ કરેલ 
છે બાકી રહલે ૨ વીજ જોડાણો આપવા માટે એલટી લાઇન ઊભી કરવા જતાાં વાાંધો આવતા સવવાદ દૂર થયેથી  ત્વરે 
લાઇન ઊભી કરી વીજ જોડાણ આપવામાાં આવશે. બાકી રહલે બે વીજ જોડણો નુાં કામ તા. ૨૦.૮.૧૫ના રોજ પણૂક કરવામાાં 
આવેલ છે.

નિકાલ

૨.૨ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 મહાકાળી માંહદર સધુી સ્રીટ લાઇટના દોરડા ખેચવા માટે વારાંવાર રજૂઆત છતાાં કાયકવાહી ન 
થવા બાબત.

હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દામાાં જણાવ્યા અન ુારની શેરી દીવાબત્તી માટેના વધારાના થાાંભલા ઊભા કરવા અંગેની અરજી અરજદાર દ્વારા 
પ્રવતકમાન સનયમાન ુાર સનયત કરેલ ફોમકમાાં સનયત નોધણીથી ભરાયેથી તેમજ સનયમાન ુરનુાં અંદાજપત્ર ભરાયેથી  ત્વરે 
કામ પણૂક કરી આપવામાાં આવશે.

નિકાલ

૨.૩ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પરમાર વા માાં ગત વરે્ષ તથા નાખેલ પોલને તાણીયા ન મારવાથી થાાંભલા નમી ગયેલ છે 
તાર કાપીને વીજળી કાંપનીવાળા જોવા જ નથી આવ્યા કે તાર જોડતા પણ નથી.

હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દા માાં જણાવેલ સ્થળોએ જરૂરી  મારકામ તા. ૨૪/૭/૧૫ ના રોજ  પણૂક કરી આપવામાાં આવેલ છે. નિકાલ

૨.૪ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 વોટર વકક ની  લાઇનવાળો નમી ગયેલ પોલ  મારકામ બાબતે. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૨.૫ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 રામદેવપીર રાન્ ફોમકરમાાં બે  હકિટ જુદી પાડવા બાબતે આજ હદન સધુી કામ કરતાાં નથી 
ધક્કા ખવડાવે છે.

હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૨.૬ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 જજતેન્રભાઈ એન. પટેલના ઘર પાછળ પોલને એંગલ મારી લાઇટના તાર ઉપર ખેચવા જરૂરી 
છે. અકસ્માતની શક્યતા છે.

હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર  મારકામ તા. ૨૪/૦૮/૧૫ ના રોજ પણૂક કરી આપવામાાં આવેલ છે. નિકાલ

૨.૭ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
બાબભુાઇ રામાભાઈ પટેલના ફળળયામાાં રસ્તામાાં નડતર લાઇન પોલ ખ ેડવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દામાાં દશાકવેલ લાઇન ખ ેડવા માટે જરૂરી અરજી કરેથી તેમજ જરૂરી અંદાજપત્ર ભરેથી  ત્વરે પણૂક કરી આપવામાાં 
આવશે.

નિકાલ

૨.૮ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 સથુાર વા ના છેડે પોલને તાળણયો નાખવાનો બાકી છે. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દા માાં જણાવેલ સ્થળોએ જરૂરી  મારકામ તા. ૨૪/૭/૧૫ ના રોજ પણૂક કરી આપવામાાં આવેલ છે. નિકાલ

૨.૯ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 નવા વા ની ઈલે. લાઇન  ામેની બાજુ ખ ેડવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દામાાં દશાકવેલ લાઇન ખ ેડવા માટે જરૂરી અરજી કરેથી તેમજ જરૂરી અંદાજપત્ર ભરેથી  ત્વરે પણૂક કરી આપવામાાં 
આવશે.

નિકાલ

૨.૧૦ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 ભાવેશભાઈ પટેલના ઘર બાજુ નમી ગયેલ પોલ  ીધો કરવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દા માાં જણાવેલ સ્થળોએ જરૂરી  મારકામ તા. ૨૪/૭/૧૫ ના રોજ પણૂક કરી આપવામાાં આવેલ છે. નિકાલ

૨.૧૧ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 ઝાલા વા માાં ઢીલા તાર ખેચવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨.૧૨ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પટેલ કન ુડાહ્યાભાઇના ઘર તરફ પોલ ઊભો કરવાનુાં કામ ૧ વર્ષકથી અધરુૂાં  છે તે બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

આ બાબતની અરજીની નોંધણી થયેલ નથી. નોંધણી થયેથી યજુીવી ીએલના પ્રવતકમાન સનયમાન ુારની કામગીરી 
કરવામાાં આવશે.

નિકાલ

૨.૧૩ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પરમાર વા માાં રસ્તામાાં નડતો પોલ ખ ેડવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૨.૧૪ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પરમાર વા માાં રહણેાાંક લલોટ ઉપરથી વાયર દૂર કરવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૨.૧૫ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પટેલ મગન નાથાના ફળળયામાાં વાયર તાર નાખવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૨.૧૬ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પટેલ પે્રમલભાઈ ના લલોટ તરફ અધરૂી લાઇન ખેચવા પોલ જરૂરી છે તે બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૨.૧૭ ૧૨-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 કપોહડયા મહાદેવની અધરૂી સ્રીટ લાઇટ વાયર પરૂા કરવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૩.૧ ૨૦-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
કાળુસ િંહ ભાથીસ િંહના ઘર સધુી સ્રીટ લાઇટ લાંબાવવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૩.૨ ૨૦-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 ઝાલા ગાંભીરસ િંહના નવા ફાઇળલયામાાં લાઇન નાખવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૩.૩ ૨૦-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 હીમતપરુ ગામના મખુ્ય ધોરી માગક મધ્યે વીજ પોલ નડે છે તે બાજુમાાં ખ ેડવા બાબત. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

ઉપર મજુબ નિકાલ

૩.૪ ૨૦-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર
 પાંચાલ વા માાં ઢીલા તાર ટાઇટ કરવાનો પ્રશ્ન છે. હહિંમતનગર/  મહતેાપરુા

શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

 દર મદુ્દા માાં જણાવેલ સ્થળોએ જરૂરી  મારકામ તા. ૨૪/૭/૧૫ ના રોજ કરી આપવામાાં આવેલ છે. નિકાલ

૪ ૨૦-૦૭-૨૦૧૫
 રપાંચશ્રી, હીમતપરુ ગ્રામ પાંચાયત, 

મ.ુ પો. હીમતપરુ(કપોડા), તા. ઇડર

હીમતપરુ ગામે આશાપરુા પેટા-પરામાાં છેલ્લા પાાંચ વર્ષકથી વારાંવાર પ્રત્યનો છતાાં ૨૪ કલાક 
વીજ લાઇનની સસુવધા માટે પ્રજાને ન્યાય મળતો નથી તો આ બાબતે સનરાકરણ લાવવા 
સવનાંતી છે.

હહિંમતનગર/ મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

હીમતપરુ ગામે આશાપરુા સવસ્તાર કે જે ગામતળ નહીં પણ ખેતીવાડી સવસ્તાર હોઈ, તેમાાં આવેલ કુલ ૯ વીજ જોડાણ 
વાળા ઘરોને ૬૬કે.વી. હાાં લપરુ  બસ્ટેશનમાાંથી નીકળતા ૧૧કે.વી. હીમતપરુ ખેતીવાડી હફડર પર મકેૂલા  ખા  
બનાવટવાળા રાન્ ફોમકર દ્વારા ૨૪ કલાક ઘરવપરાશ માટે વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવામાાં આવી રહલે છે.

નિનિનિષયક

૫.૦ ૨૧-૦૭-૨૦૧૫
ઝહીરાબાદ આયુકવેહદક હોસ્સ્પટલની 
આજુબાજુના રહીશો, મ.ુપો.  ાવગઢ, 
તા. હહિંમતનગર

રાન્ ફોમકર અને હડસ્ટ્સ્રબ્યટુ ક તેમજ સવદ્યતુ પ્રવાહના વૉલ્ટેજ ડ્રોપ બાબતે તેમજ ફેસ્ન્ િંગ જાળી 
બાબતે

હહિંમતનગર/ મહતેાપરુા
શ્રી એમ.આઈ. પટેલ, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

રાન્ ફોમકર કેન્ર તેમજ આ પા ના સવસ્તારમાાં વધારાના વીજભારની માગણીના અન ુાંધાને  દર હયાત રાન્ ફોમકર કેન્રનુાં 
સવભાજન કરી નવીન રાન્ ફોમકર કેન્ર ઊભુાં કરવાની માંજૂરી તા. ૫/૮/૧૫ ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે. જેનુાં કાયક પ્રગસત 
હઠેળ છે જે  ત્વરે પણૂક કરવામાાં આવશે. વધમુાાં હયાત રાન્ ફોમકર કેન્ર ફરતે માગણી અન ુાર ફેસ્ન્ િંગ કરી આપવામાાં 
આવેલ છે.                                                                                                                
                                                                          દર  રાન્ ફોમકર કેન્રના સવભાજનન ુકામ તા. 
૨૪/૦૮/૧૫ ના રોજ પણૂક કરી આપવામાાં આવેલ છે.

નિકાલ

૫.૧ ૧૬-૦૭-૨૦૧૫
દાદી ાાં રેસ્રોરાંટ, સત્રમસૂતિ એવેન્ય,ૂ 
 હકારી જીન ચાર રસ્તા, ને.હા. નાં. 
૮, હહિંમતનગર.

દાદી ાાં રેસ્રોરાંટ જે લોડ ઘટાડો કરવા માટે તા. ૧૮/૪/૧૫ ના રોજ લોડ ઘટાડો અરજી કરવા 
માટે આપેલ તે ૩ મહહના બાદ લોડ ઘટાડે છે તો આપ  ાહબેને નમ્ર સવનાંતી કે અગાઉના ૨ 
માહહનાનુાં ળબલ છે તેમાાં પણ ઘટાડો કરી આપવા બાબતની રજૂઆત.

હહિંમતનગર/ હહિંમતનગર 
(ગ્રામ્ય)

શ્રી એન.જે.પટેલ, નાયબ ઇજનેર, 
૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬

 દર હકસ્ ામાાં અરજદાર દ્વારા લોડ ઘટાડાની અરજી ૫૦ કી.વોટ થી ૩૦ કી.વોટ લોડ ઘટાડવા માટેની કરાયા બાદ એલટી. 
એમડી- ી અથવા એનઆરજીપી- ી ના ટેહરફ અંગેની કોઈ ચોખવટ ના હોઈ તા. ૨૦/૪/૧૫ ના રોજ પેટા સવભાગીય કચેરી 
દ્વારા અરજદારને આ અંગેની ચોખવટ કરવાનુાં જણાવેલ છે. જે બાબતનો ખલુા ો અરજદાર દ્વારા તા. ૧૫/૬/૧૫ ના રોજ 
કરતાાં તેજ હદવ ે સ્થળ તપા ની કરી ટેસ્ટ હરપોટક  સ્વીકારવામાાં આવેલ. તદ અન ુાર ૧/૭/૧૫ થી લોડ ઘટાડો 
એનઆરજીપી- ી માાં માંજૂર કરી અ ર આપવામાાં આવેલ છે.

નિકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૫.૨ ૧૬-૦૭-૨૦૧૫
શ્રી એ .બી. પટેલ, મ.ુ પો. કપોડા, 
તા. ઇડર.

અરજદરણા  ખેતરમાાંથી અંદાજપત્ર ભયાક વગર ડી.પી. સશફ્ટ કરવા માટે પ્રશ્ન રજૂ કરેલ છે.
હહિંમતનગર/ હહિંમતનગર 

(ગ્રામ્ય)
શ્રી એન.જે.પટેલ, નાયબ ઇજનેર, 

૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬
 દર બાબતે અરજદારને ના.ઇ.શ્રી પેટા સવભાગીય કચેરી, હહમાંતનગર (ગ્રામ્ય) દ્વારા તા. ૪/૮/૧૫ ના રોજ જરૂરી  મજણ 
આપી  દર રાન્ ફોમકર કેન્ર ખ ેડવા માટે જરૂરી અરજી કરી અંદાજપત્ર ભરાયેથી કામગીરી હાથ ધરવામાાં આવશે.

નિકાલ

૫.૩ ૧૩-૦૭-૨૦૧૫
ધી સમલન કો. ઑ. હા.  ો. લી. 
હહિંમતનગરના રહી ો.

સમલન  ો ાયટીના પવૂક તરફના મકાનોની ખબુજ નજીકથી ઓવેર હડે લાઇન પ ાર થાય છે 
જે રહીશો માટે ખબુજ જોખમી છે. તદ ઉપરાાંત આ લાઇનના કારણે ચોમા ાની ઋત ુઆવતા 
આપની કાંપની દ્વારા ખબૂ જતનથી ઉછેરેલા વકૃ્ષોનુાં વારાંવાર છેદન પણ કરવામાાં આવે છે.  આ 
બાબતે  ો ાયટીના રહીશોએ વારાંવારની અનેક લેળખત અરજીઓ આપની કાંપનીને કરેલ પણ 
કોઈ સનવેડો આવ્યો નથી માટે અમો આ  ો ાયટીના  ભ્યો મળીને આપણે આ અરજી કરીએ 
છીએ તો ખલુ્લા તારની જગ્યા કેબલ વાયર નાખી આપવા બાબતની રજૂઆત.

હહિંમતનગર/ હહિંમતનગર 
(શહરે)

શ્રી જે. પી. પ્રજાપસત, નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧

 દર બાબતે ના.ઇ.શ્રી, હહિંમતનગર (શહરે) પેટા વી. કચેરી દ્વારા સ્થળની રૂબરૂ મલુાકાત લેતા સમલન  ો ાયટીમાાં ઘર નાં.૧ 
તથા ૩ સ વાયના મકાનોનુાં બાાંધકામ લાઇન થી  લામત અંતરે છે. જ્યારે  દર બને મકાનોના તાજેતરમાાં કરાયેલ નવીન 
બાાંધકામમાાં ફેરફાર અન્વયે હયાત લાઇન થી ળબન  લામત અંતરે બાાંધકામ કરેલ હોઈ તા. ૪/૮/૧૫ ના રોજ નોહટ  
પાઠવવામાાં આવેલ છે.  દર બે ઘર વચ્ચેનો ગાળો લાાંબો હોઇ નવીન પોલ ઊભો કરી  દર કાયક તા. ૬.૦૮.૧૫ના રોજ 
પણૂક કરેલ છે.  હયાત થ્રી ફેજ ૫-વાયર ની લાઇન તાાંસત્રક રીતે યોગ્ય હોઈ કેબલ નાખવો હહતાવહ નથી. વળી  દર લાઇન 
ઉપર સ્પે ર લગાવી નડતળ રૂપ ઝાડની ડાળીઓ દૂર કરવામાાં આવેલ છે.

નિકાલ

૬ ૧૫-૦૭-૨૦૧૫
મો. ગલુામ મોહમદ એ. જ ાંખવાલા, 
નરૂાની સ્રીટ, પોલોગ્રાઉન્ડ, 
હહિંમતનગર

મો. ગલુામ મોહમદ એ. જ ાંખવાલા, નરૂાની સ્રીટ, પોલોગ્રાઉન્ડ, હહિંમતનગરની સમસનમમ ળબલની 
રકમ ભરપાઈ થયા પછી પણ એવરજ ળબલ આપેલ તે પણ ભરપાઈ થયા પછી ફરીથી 
પાછલી બાકી કાઢીને વીજ કનેક્શન કાપી નાખેલ છે તે બાબત

હહિંમતનગર/ હહિંમતનગર 
(શહરે)

અરજદારે તેમનુાં વીજ જોડાણ કાલયા પછી પણ તેમના વીજ ળબલના નાણાાં ભરપાઈ કરેલ નથી. વીજ જોડાણ ચાલ ુકરવા 
માટે તેઓએ વીજ ળબલના બાકી ના  નાણાાં રૂ. ૮૧૦/-તા. ૨૭/૩/૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.  માચક-એસપ્રલ-૨૦૧૪ ના 
વીજ ળબલમાાં સવલાંળબત ચકુવણી ચાર્જ તરીકે રૂ. ૧૫૨-૯૫ દશાકવવામાાં આવેલ છે. જે ગજુરાત સવધતુ સનયાંત્રક આયોગના 
સનયમ મજુબ બરાબર છે.  દર બાબતે અરજદારશ્રી દ્વારા કાંપનીના ગ્રાહક તકરાર સનવારણ ફોરમ માાં ફહરયાદ દાખલ કરેલ 
જેનોચકુાદો કાંપની તરફે આવેલ છે.      વધમુાાં  દર અરજદારને  સવલાંળબત ચકુવણી ચાર્જ ભરી કાયમી ધોરણે બાંધ 
જોડાણ ચાલ ુકરાવવા માટેની  મજણ આપવામાાં આવેલ છે.

નિકાલ

૭.૧ ૧૪-૦૭-૨૦૧૫
શ્રી ગણપતભાઈ મોતીભાઈ અને 
અન્ય મ.ુ પો. વામોજ, તા. 
હહિંમતનગર.

હહિંમતનગર તાલકુાનાાં વામોજ ગામમાાં પ્રવેશતાાં જમણી બાજુ પાંચાયતની લાઇનમાાં અમારુાં  
ફળળયુાં આવેલ છે. આમાાં કુલ  ાત મકાન આવેલા છે, જેમાાં મકાનની પાછળના ભાગમાાં ગામની 
મેન લાઇન તેમજ ડી.પી.સ્રક્ચર આવેલ છે. તે ખ ેડવા બાબત.

હહિંમતનગર/ ગાાંભોઇ
શ્રી આર.એમ. ડામોર, નાયબ 
ઇજનેર, ૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬

 દર નડતર રૂપ લાઇન ખ ેડવા માટે તા. ૨૦/૭/૧૫ ના રોજ ના.ઇ. શ્રી ગાભોઇ પે.વી. કચેરી દ્વારા રૂ. ૨૨૫૩૧/- નુાં 
અંદાજપત્ર પાઠવવામાાં આવેલ છે જે ભરપાઈ થયેથી  દર કાયક  ત્વરે પણૂક કરવામાાં આવશે. વધમુાાં કાયકપાલક ઈજનેરશ્રી 
દ્વારા તા.૧૩/૦૮/૧૫ ના રોજ સ્થળની રૂબરૂ મલુાકાત લઈ  દર ફળળયાના રહી ોને ગામના  રપાંચશ્રી ની રૂબરૂમાાં લાઇન 
ખ ેડવા માટેની  મજણ આપવામાાં આવેલ છે.

નિકાલ

૭.૨ ૧૫-૦૭-૨૦૧૫
શ્રી પટેલ ડાહ્યાભાઇ જીવાભાઇ અને 
અન્ય, મ.ુ પો. વામોજ, તા. 
હહિંમતનગર.

વામોજ ગામે કરણપરુ ખેતી સવર્ષયક હફડર પર વામોજ ગામ તરફ જતાાં જમણી બાજુએ બે 
જોડે રાન્ ફોમકર આવેલા છે, આ પૈકીનુાં એક રાન્ ફોમકર ઓવર લોડીંગ છે અને ખબૂ જ ઓછા 
વૉલ્ટેજ મળે છે  તે બાબતે.

હહિંમતનગર/ ગાાંભોઇ
શ્રી આર.એમ. ડામોર, નાયબ 
ઇજનેર, ૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬

 દર ફહરયાદ વાળા ખેતીવાડી રાન્ ફોમકર કેન્રનુાં સવભાજન કરી નવીન રાન્ ફોમકર કેન્ર ઊભુાં કરી સવજભારની સવભાજનની 
માંજૂરી તા. ૫/૮/૧૫ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે અને તેનુાં કાયક  પણૂક કરવામાાં આવેલ છે.

નિકાલ

૭.૩ ૨૧-૦૮-૨૦૧૫
પટેલ નળલિંનકુમાર કનભુાઈ, c/o. 
ધરતી કોલ્ડસ્ટોરેજ , મ.ુ સરૂજપરુા, 
પો. ગાાંભોઇ, તા. હહિંમતનગર.

મોજે : સરુજપરુાએ તા, હહિંમતનગરના અમારી માળલકીના  .નાં. ૧૬૪/૨ ની જમીનમાાં ધરતી 
નામથી કોલ્ડસ્ટોરેજના બાાંધકામ માટે તા. ૯/૪/૧૫ ના રોજ હાંગામી વીજ કનેક્શન મેળવવા 
માટે ગાાંભોઇ વીજ કચેરીએ અરજી આપેલ હતી  પરાંત ુતા. ૨૯/૪/૧૫ ના રોજ ચેહકિંગ અસધકારી 
દ્વારા ચોરીના કે માાં પકડી અને કલમ-૧૩૫ડી મજુબ નોહટ  આપી ૩૬૫ હદવ નુાં રૂ. 
૧,૩૭,૧૯૯.૨૮ પૈ ાનુાં વીજ ચોરીનુાં ળબલ ભરાવેલ છે તે વીજ ચોરીનુાં ળબલ ૨૦ હદવ  મજુબ 
આપવા બાબત

હહિંમતનગર/ ગાાંભોઇ
શ્રી આર.એમ. ડામોર, નાયબ 
ઇજનેર, ૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬

ઈલે. એક્ટ-૨૦૦૩ની કલમ ૧૩૫ હઠેળ વીજ ચોરીના ગનુામાાં નોધાયેલ હોઈ તેને સનયમાન ુારનુાં વીજચોરીનુાં ળબલ 
આપવામાાં આવેલ છે તથા તેમાાં ફેરફાર કરવાની  ત્તા સ્પેસશયલ કોટક ને જ છે.

નિકાલ

૭.૪ ૧૭-૦૭-૨૦૧૫
 ોલાંકી રાણાજી રેવાજી, મ.ુ કડોદરી 
પો. ચાાંદરણી

 ોલાંકી રાણાજી રેવાજીનુાં તા. ૩૧/૧૨/૧૯૯૬ ની ખેતી સવર્ષયક વીજ જોડાણનુાં અંદાજપત્ર ન 
ભરાયેથી દફતરે થયેલ અરજી સ્વીકારવા બાબત.

હહિંમતનગર/ ગાાંભોઇ
શ્રી આર.એમ. ડામોર, નાયબ 
ઇજનેર, ૯૮૭૯૨૦૧૬૦૬

અરજદારશ્રી  ોલાંકી રાણાજી રેવાજી દ્વારા  તા. ૩૧/૧૨/૧૯૯૬ ના રોજ  ખેતી સવર્ષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટેની 
કરાયેલ અરજીના  ાંદભે રૂ. ૯૦૩૮/- નુાં અંદાજપત્ર ગાાંભોઇ પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૧૧/૧૨/૧૧ ના રોજ આપવામાાં 
આવેલ હત ુાં, પરાંત ુસનયત  મય મયાકદામાાં અરજદાર દ્વારા નાણાાં ભરપાઈ ન થતાાં  દર અરજી દફતરે કરવામાાં આવેલ 
હતી.              વધમુાાં કાયકપાલક ઈજનેરશ્રી દ્વારા તા.૧૩/૦૮/૧૫ ના રોજ નવીન ખેતી સવર્ષયક વીજ જોડાણ લેવા  ારુાં  
ક અરજી કરવા માટેની  મજણ આપવામાાં આવેલ છે.પરાંતઅુરજદાર દ્વારા આજહદન સધુી ગાાંભોઇ પે. વી. કચેરી ખાતે 
નવીન ખેતી સવર્ષયક વીજ જોડાણ લેવા  ારુાં  કોઈ અરજી કરવામાાં આવેલ નથી.

નિકાલ

૮ ૨૦-૦૭-૨૦૧૫
અહમેદ ચામડાવાલા ( અબ્દુલ રસલુ 
ચામડાવાલા), મ.ુપો.તા. પ્રાાંસતજ, જી. 
 ાબરકાાંઠા

ઝૂલતા વાયરો ખેચવા બાબત. હહિંમતનગર/ પ્રાાંસતજ
શ્રી એમ.એ. ઉપાધ્યાય નાયબ 
ઇજનેર ૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧

 દર મદુ્દા માાં જણાવેલ સ્થળોએ જરૂરી  મારકામ તા. ૦૭/૦૮/૧૫ ના રોજ કરી આપવામાાં આવેલ છે. નિકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૯.૧ ૧૦-૦૭-૨૦૧૫	
વાગરી ભીખાભાઇ નાગજીભાઇ મ.ુપો. 
તલોદ, તા.તલોદ, જી.  ાબરકાાંઠા, 
માકેટયાડક ની પાછળ. 	

નથી

કાંપનીની વીજ કનેક્શન યોજના અન્વયે નગરપાળલકાના પત્ર નાં-૧૫૭૯ તા. ૫-૮-૨૦૧૩ ના 
રોજ લાભાથીઓની યાદી છે તેમાાં તલોદ ગામના ભરવાડ કુટુાંબોની પણ યાદી ભેગી હતી 
જેમાથી ભરવાડ કુટુાંબને વીજ મીટર આપેલ છે તો તેમાાં યાદી નાં. -૨ માાં વાગરી ભીખાભાઇ 
નાગજીભાઇનુાં વીજ મીટર બી.પી.એલ.નાં.૩/૧૯૪ માકેટયાડક પાછળ પાવતી નાં.૩૪૯૦૪ તા-૧-૫-
૧૩ થી રૂ. ૧૦૦/- ભરેલા છે જેથી આજ હદન સધુી મને વીજ કનેક્શન મળેલ નથી તો વીજ 
કનેક્શન આપવા બાબત.	

તલોદ/તલોદ-૧.	
કે.એન.ડાભી, નાયબ ઈજનેર - 
મોબાઇલ નાં. ૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	

 દર પ્રશ્ન બાબતે  પેટા સવભાગીય કચેરીએ  ક્ષમ અસધકારીની માંજૂરી મેળવીઅરજદારને તા-૨૧-૦૭-૧૫ ના રોજ 
સવજજોડાણ આપેલ છે.	

સનકાલ

૯.૨ ૧૩-૦૭-૨૦૧૫	
પટેલ રામાભાઇ કેશાભાઈ - મ.ુપો. 
આંજણા તા.તલોદ, જી.  ાબરકાાંઠા.	

નથી

આંજણા ગામે ગ્રાહક નાં. ૨૩૮૭૯/૦૦૨૬૦/૬ સવજજોડાણ થી પોલ નુાં અંતર ખબૂ છે અને એક 
 સવિ  લાઇન માથી ત્રણ લાઈનો કરી બાજુમાાં પણ જોડાણ આપવામાાં આવેલ છે આ બાબતે 
લેળખતમાાં રજૂઆત કરેલ હતી કે ગમે ત્યારે આ  સવિ  લાઇન તટૂી જવાની શક્યતાઓ છે અને 
અકસ્માત થાય તેમ છે  દર  સવિ  લાઇન ની નીચે બીજા મકાનના ખલુ્લા આંગણ આવેલા છે 
અને ત્યાાં માણ ોની અવરજવર હોય છે તેથી જાનહાસન થવાનો ભય છે તો તે બાબતે મારી 
જોડે નક્શો તથા અંતરનુાં માપ માંગાવેલ છે જે આપની કચેરીને આપી દીધેલ છે. પરાંત ુ
વારાંવાર રજૂઆત કરવા છતાાં આ બાબતે દુલકક્ષ  ેવાય છે અને મૌળખક રજૂઆત કરવા છતાાં 
અમોને જવાબ મળતો નથી તો  દર વીજ  સવિ ને જી આઇ વાયર પણ નાખવામાાં આવેલ 
નથી  દર બાબતે મને ન્યાય મળે તે બાબત.	

તલોદ/તલોદ-૧.
કે.એન.ડાભી, નાયબ ઈજનેર - 
મોબાઇલ નાં. ૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	

 દર પ્રશ્ન બાબતે  પેટા સવભાગીય કચેરીએ લાબી  સવિ  લાઈનો ને ઓછી લાંબાઈની કરવા માટે લાઇન નીચે તા. 
૧૫.૦૭.૨૦૧૫ રોજ નવીન પોલ ઊભો કરી ફહરયાદનુાં સનરાકરણ કરેલ છે.

સનકાલ

૯.૩ ૧૬-૦૭-૨૦૧૫	
ગોસ્વામી કેશરબેન ચાંદનપરુી 
મ.ુપો.ઘડી , ગો ઇનોમઠ, તા.તલોદ. 
જી. ાબરકાાંઠા.

૯૪૨૭૭૭૪૦૮૧

જયભારત  હ જણાવવાનુાં કે મે તત્કાલ યોજના હઠેળ સવજજોડાણ માટે વીજ કાંપનીમાાં તા.૧૮-
૧-૨૦૧૧ ના રોજ સવજપરુવઠો મેળવવા માટેનો કરાર કરેલ જેના માટે મને ૯૦ સમટરના 
કરારથી નાણાાં ભરપાઈ કરેલ છે જેની ર ીદ નાં. ૮૧૨૩૩૬ થી-૨૧૦૦/- ૨. ૮૧૨૩૩૭ થી રૂ. 
૧૦૦/- અને ર ીદ નાં. ૮૧૨૩૩૮ થી રૂ. ૮૨૯૨૫/- આમ કુલ રૂ. ૮૫૧૨૫/- ભરપાઈ કરેલ છે. 
હાલ સવજપરુવઠો ચાલ ુકરતાાં ફરીથી આપની કચેરીથી મોજણી કરતાાં ૫૪ સમટર માપ થવા 
પામેલ જે સવજપરુવઠો હાલ ચાલ ુછે. જેથી મને ૩૬ સમટર માપ ઓછાં થયેલ છે જે અંગે 
રજીસ્ટર એ.ડી.થી વાાંધા અરજી તા-૩-૪-૨૦૧૨ ના રોજ કરેલ ફરીથી તા-૨૦-૯-૧૨ ના રોજ 
અરજી કરેલ પરાંત ુમને આ રજૂઆત અંગે ૩૬ સમટરનુાં વળતર ચકુવણી કરેલ નથી તો આ 
બાબતે યોગ્ય કરવા બાબત.

તલોદ-૧.	
કે.એન.ડાભી, નાયબ ઈજનેર - 
મોબાઇલ નાં. ૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	

 દર પ્રશ્ન બાબતે અરજદાર ના નવીન સવજજોડણના માંજૂર થયેલ લાઇન કરતાાં ઓછી લાઇન ઊભી થવા બાબતે 
પેટાસવભાગીય કચેરીની દરખાસ્ત ને  ક્ષમ અસધકારી ધ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેલ છે . પરત કરવા પાત્ર થતાાં નાણાાં એક 
અઠવાહડયામાાં પરત કરવામાાં આવશે .	

સનકાલ

૯.૪ ૨૧-૦૭-૨૦૧૫	
રાઠોડ ઈશ્વરસ િંહ પ્રતાપસ િંહ , 
મ.ુમધુા ાણા તા.તલોદ, જી. ાબરકાાંઠા.	

નથી

 સવનય  ાથે જણાવવાનુાં કે અમો અરજદાર સવરુદ્ધ આપની વીજ કાંપની દ્વારા ળબન ગ્રાહક વીજ 
ચોરીનો કે  કરવામાાં આવેલ હતો અને તે બાબતે હહિંમતનગરના મે. સપ્રસ્ન્ પાલ સ સનયર 
સ સવલ જજ  ાહબેની કોટકમાાં સ્પે.દી.મ.ુનાં.૬૦/૨૦૦૩ થી દાવો દાખલ કરેલ જે દાવામાાં 
નામદાર કોટે દાવો માંજૂર કરતા અમો અરજદારે નામદાર હડસ્ટ્સ્રક્ટ કોટકમાાં અપીલ દાખલ કરેલ 
હતી. જે અપીલ નાં.-૨/૨૦૦૬ ના કામે પણ અપીલ ના માંજૂર થતાાં હાલ  દર વીજ ચોરીના 
ળબલની બાલી રકમ માટે વસલૂાત કરવા માટે સ્પે.દર.નાં.૬/૨૦૧૪ ની હહિંમતનગર સપ્રસ્ન્ પાલ 
સ સવલ જજ  ાહબેની કોટકમાાં પેસ્ટ્ન્ડિંગ છે. તો  દર કામે અમો તદન સનદોર્ષ છીએ તેમજ 
અમારી પા ે આવકનુાં કોઈ  ાધન નથી તથા નાણાાં ભરપાઈ કરવાની શસ્ક્ત ધરાવતા નથી 
પરાંત ુ દર લોક દરબારમાાં અમો અમારો કે  મકૂવા  માધાનથી કે  પરૂો કરવા માગતા હોઈ 
 દર કે  લોક દરબારમાાં મકૂવા બાબત.

તલોદ/તલોદ-૧.
કે.એન.ડાભી, નાયબ ઈજનેર - 
મોબાઇલ નાં. ૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬	

 દર પ્રશ્ન બાબતે અરજદારનુાં સવજજોડાણ તા-૨૯-૫-૨૦૦૧ ના રોજ ચેક કરતાાં ૨૦૪૦ વોટ વીજ ચોરી કરી વીજવાપરાશ 
કરતાાં માલમૂ પડેલ તે બાબતે પેટા સવભાગીય કચેરી તરફથી રૂ.૧૨૨૨૮૮/- નુાં ળબલ આપવામાાં આવેલ આ ળબલના નાણાાં 
ભરપાઈ ના કરતાાં કાંપની તરફથી નાણાાં વસલૂ કરવા માટે દાવો દાખલ કરવામાાં આવેલ જેનો દાવા નાં-૬૦ /૨૦૦૩ છે. 
જેનો નામદાર કોટક  ધ્વારા તા-૧૮-૩-૨૦૦૫ ના રોજ દાવો માંજૂર કરી રૂ.૧૭૬૨૧૮/-  હાલના અરજદાર / પ્રસતવાદી એ 
ભરપાઈ કરવા માટે વાદી - કાંપનીને હુકમ કરેલ જે બાબતે અરજદારે કાંપની સવરુદ્ધ નામદાર કોટકમાાં અપીલ કરેલ છે જે 
અપીલ નામદાર કોટે ના માંજૂર કરેલ છે તા-૯-૧૧-૨૦૧૨ ના રોજ હડ સમ  કરેલ છે.

સનકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૧.૧ ૨૧-૦૭-૨૦૧૫	
પટેલ હદનેશભાઇ રમણલાલ 
મ.ુપો.મોઢુકા, તા.તલોદ. જી. 
 ાબરકાાંઠા.

નથી

જયભારત  હ જણાવવાનુાં કે મોઢુકા ગામ કુટુાંબના હડવાઈડેશન થવાના કારણે ગામની બાજુમાાં 
જ મકાન બનાવેલ છે અત્યારે મને એ.જી.માથી કનેક્શન આપવામાાં આવેલુાં છે. મારો ગ્રાહક નાં.-
૭૪૭૧૩/૧૦૧૫૦/૮ છે. અત્યારે મારા મકાન થી જ્યોસતગ્રામની લાઇન ૧૦ સમટર દૂર છે. જ્યારે 
એ.જી.ની લાઇન ૧૦૦ સમટર દૂર છે છતાાં પણ મને એ.જી.નુાં કનેક્શન આપવામાાં આવેલુાં છે. 
પાંચાયતની મકાનની આકારણી , ગામતળનો ઠરાવ પણ કરેલ છે. પાંચાયતનુાં પણ કનેક્શન 
પણ આપવામાાં આવેલ છે. કુટુાંબનુાં હડવાઈડેશન થવાના કારણે ગામની બાજુ ચાર મકાન પણ 
બનેલ છે. મોઢુકા ગામમાાં આશરે ૧૫ થી ૨૦ મકાન ગામની નજીક બનેલ છે તો તેઓને 
જ્યોસતગ્રામ થી કનેક્શન આપેલ છે. હાલમાાં પણ એક કનેક્શન આ જ હફડર પરથી આપવામાાં 
આવેલ છે તો અને એવા કેટલાય મકાન પા ેથી  એ.જી. લાઇન પ ાર થાય છે તેઓને પણ 
જ્યોસતગ્રામ હફડર પરથી કનેક્શન આપેલ છે. તો આ બાબતે યોગ્ય કરવા મારી સવનાંતી છે.	

તલોદ/તલોદ-૨	
કે.એન.ડાભી. આઈ. ી.નાયબ 
ઈજનેર. ૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

 દર પ્રશ્ન બાબતે અરજદારે તેઓની ખેતીસવર્ષયક જમીનમાાં બનાવેલ રહણેાકના મકાન માટે અરજી કરતા  ક્ષમ 
અસધકારીની માંજૂરી મેળવી પેટા સવભાગીય કચેરીએ તા- ૧૮-૬-૧૪ ના રોજ લાઇનનુાં કામ પણૂક કરી સવજજોડાણ આપેલ છે. 
 દર ઘરોની આજુબાજુ ખેતીવાડી વીજ જોડાણો આવેલા છે. આ સવજજોડાણ રણા ન  બ સ્ટેશનના ગ ૂાંદીયા ખેતીસવર્ષયક 
હફડર પરથી આપવામાાં આવેલ છે.આ હફડર ઉપર આપવામાાં આવેલ સ િંગલ ફેજ સવજજોડાણોને થ્રી ફેજ સવજપરુવઠો 
આપવાના  મયગાળા સ વાય ૨૪ કલાક સવજપરુવઠો મળે તે માટે  બ સ્ટેશન ખાતે આ ખેતીસવર્ષયક હફડર ઉપર 
સ્પેસશયલ હડજાઈન રાન્ ફોમકર મકૂવામાાં આવેલ છે જે હાલ કાયકરત છે.

નિનિનિષયક

૧૧.૧ ૨૨-૦૭-૨૦૧૫	
પટેલ મધબેુન દેવકરણભાઈ , 
મ.ુમહાદેવપરુા. પો.ઘડી, તા. તલોદ. 
જી. ાબરકાાંઠા.

નથી

 સવનય  ાથે જણાવવાનુાં કે અમો ગ્રાહક નાં.-૨૩૮૩૫/૦૦૩૦૦/૩ થી 
આર.જી.પી.આર.સવજજોડાણ ધરાવીએ છીએ અમોને આ સવજજોડાણ પહલેાથી જ જ્યોસતગ્રામ 
યોજના હઠેળ આપવામાાં આવેલ હત ુાં પરાંત ુ દર સવજજોડાણ હાલમાાં જ્યોસતગ્રામ માથી રદ 
કરી એ.જી.એલ.ટી.લાઇનમાથી આપવામાાં આવેલ છે તો  દર સવજજોડાણ ફરીથી જ્યોસતગ્રામ 
યોજનામાાં કરી આપવા મારી આપ  ાહબેશ્રીને નમ્ર અરજ છે.

તલોદ/તલોદ-૧.	
કે.એન.ડાભી. નાયબ ઈજનેર, 
મોબાઇલ નાં.-૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

 દર પ્રશ્ન બાબતે અરજદારને જે જગ્યાએ હાલન ુઘરવપરાશનુાં સવજજોડાણ ચાલ ુછે તે જગ્યાએ  કાંપની તરફથી ગ્રાહક નાં. 
૨૩૮૩૫/૦૦૧૪૪/૨ વાળુાં ૭.૫.હો.પા.નુાં સવજજોડાણ આપવામાાં આવેલ છે આ ખેતીસવર્ષયક સવજજોડાણ ઘડી  બ સ્ટેશનના 
૧૧કેવી. મહાદેવપરુા ખેતીસવર્ષયક હફડર પરથી આપવામાાં આવેલ છે. જ્યારે ઘર વપરાશના સ િંગલ ફેજ સવજજોડાણ ઘડી 
 બ સ્ટેશનના લવારી જે.જી.વાય. હફડર પરથી આપવામાાં આવેલ છે. આમ  દર સ્થળ પર જ્યોસતગ્રામ અને ખેતીવાડી 
ફીડરોના પાવર ભેગા થતાાં હોવાથી વીજ અકસ્માત થવાનો  ાંભવ રહતેો હોવાથી આવા ઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણો 
ખેતીવાડી ફીડરો પર બદલવામાાં આવે છે.  ઘડી  બ સ્ટેશનના મહાદેવપરુા ખેતીસવર્ષયક હફડર પર જોડાયેલ સ િંગલ ફેજ 
સવજજોડાણોની થ્રી ફેજ ના  મયગાળા સ વાય સ િંગલ ફેજ સવજપરુવઠો આપવા માટે  બ સ્ટેશન ખાતે  દર હફડર પર 
સ્પેસશયલ હડજાઈન રાન્ ફોમકર મકૂવામાાં આવેલ છે. જે હાલમાાં કાયકરત છે.

નિનિનિષયક

૧૨ ૧૪.૭.ર૦૧પ
પટેલ વેણાભાઈ હીરાભાઈ, મ.ુપો. 
નવાપાતળીયા, તા. ઈડર, જી.  ા.કાાં.

મારા ખેતરમાાંથી વીજ લાઈનના ચાર થાાંભલા કાઢી નાખવા બાબત. ઈડર / ઈડર(શહરે)
શ્રી કે.વી. કટારા, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬પ૧
અરજદારશ્રીની વીજ લાઇન સશફહટિંગની તા.૯.૯.૨૦૧૪ની અરજી મજુબ  વે કરી તાાંસત્રક માંજૂરી મળ્યા બાદ રૂ. ૫૮૩૨૨ નુાં 
અંદાજપત્રક અરજ્દરશ્રીને તા.૨૫.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ આપવામાાં આવેલ છે, જે નાણાાં આજહદન સધુી ભરપાઈ કરેલ નથી.

નિકાલ	

૧૩.૧ ૧૭.૭.ર૦૧પ
રમેશભાઈ જે. પટેલ, ઉપપ્રમખુ, ઈડર 
તાલકુા ભા.જ.પ., મ.ુપો.  ાપાવાડા, 
તા. ઈડર, જી.  ા.કાાં.

મોજે.  ાપાવાડા ગામે એસ્ટીમેન્ટની રકમ ભરેલ હોવા છતાાં સ્રીટલાઈટના થાાંભલા ન નાખવા 
બાબત.

ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

મોજે  ાપાાંવાડા ગામે સ્રીટ લાઇટનો એક પોલ બારોટ શોભનાબેન ઇશ્વરભાઇ ના ઘર પા ે ઊભો કરી સ્રીટ લાઇટનુાં કામ 
તા.૫.૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂક કરેલ છે.

નિકાલ	

૧૩.૨ ૧૭.૭.ર૦૧પ
રમેશભાઈ જે. પટેલ, ઉપપ્રમખુ, ઈડર 
તાલકુા ભા.જ.પ., મ.ુપો.  ાપાવાડા, 
તા. ઈડર, જી.  ા.કાાં.

 ાપાવાડા ગામમાાં બે રાન્ ફોમકર આવેલા છે તે બને્ન રાન્ ફોમકરનો લોડ બેલેન્  કરવા બાબત. ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

 ાપાવાડા ગામમાાં બને્ન રાન્ ફોમકર નો લોડ બેલેન્  કરી કામગીરી પણૂક કરેલ છે.	 સનકાલ	

૧૪ ૧૭.૭.ર૦૧પ
પટેલ રમણભાઈ પુાંજાભાઈ,  મ.ુપો.- 
 ાપાવાડા તા- ઈડર જી-  ા.કાાં.

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા બાબતઈ ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

આપશ્રીના  વે નાંબર ૨૫૮ પૈકી ૧ માાં પટેલ જેઠાભાઇ લવજીભાઈ કે જેનો ગ્રાહક નાંબર ૨૪૨૨૦/૦૦૪૯૧/૨, ૫ હો.પા.નુાં 
ખેતી સવર્ષયક વીજ જોડાણ હયાત હોવાથી પ્રવતકમાન સનયમ  અન ુાર એકજ  વે નાંબરમાાં  	બીજુ ાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
આપી શકાય નહીં.

નીસતસવર્ષયક

૧૫ ૧૦.૭.ર૦૧પ
પટેલ કેશરભાઈ રામજીભાઈ, મ.ુપો. 
ચીત્રોડા, તા. ઈડર, જી.  ા.કાાં.

નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ મેળવવા બાબત. ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

વીજ કાંપનીના પ્રવતકમાન નીયમ મજુબ એક  વે નાંબરમાાં એકજ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપી શકાય. માટે આપના ઈટડી 
ગામમાાં બ્લોક નાંબર ૧૮૧ માાં હયાત વીજ કનેક્શન હોવાના કારણે તા.૧૮.૯.૨૦૧૨ ની અરજી રદ થવાથી આપને બ્લોક 
સવભાજન કરી નવીન અરજી નોધાવવા જણાવતા તા.૧૪.૮.૨૦૧૪ ના રોજ તમારી નવીન ખેતીસવર્ષયક વીજ જોડાણની 
અરજી નોધાવેલ છે, જે હાલ પડતર હોઇ લક્ષ્યાક પ્રમાણે અરજી  વે કરી વીજ કનેક્શન આપવામાાં આવશે. હાલ 
તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૨ સધુી નોધાયેલ અરજીઓની વીજ જોડાણ આપવાની કાયકવાહી ચાલ ુછે

નિકાલ	

૧૬ ૧પ.૭.ર૦૧પ
વાઘેલા જગતસ િંહ ઉદેસ િંહ, મ.ુપો. 
અંબાઈગઢા, તા. ખેડબ્રહમા, જી. 
 ા.કાાં.

નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ આપવા બાબત. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

અતે્રની કચેરીનુાં જી.પી. રજીસ્ટર તપા તા તા.૧૬.૪.૨૦૧૫માાં આપના નામની કોઈ અરજીની નોધણી થયેલ નથી, હાલમાાં 
હડ ે.૨૦૧૪ સધુી રાયબલ યોજના  બ લલાન હઠેળ નોધાયેલ ખેતીવાડી અરજીઓનો સનકાલ કરેલ છે.

નિકાલ	

૯૪ર૯૩૭ર૧૧૯
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૭ ર૧.૭.ર૦૧પ
પટેલ કપીલાબેન વાસદેુવ, મ.ુપો. 
ભાંડવાલ, તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

પટેલ વાસભુાઈ પ્રભભુાઈ ને વીજ કરાંટ લાગવા બાબત. ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬
પટેલ વાસભુાઈ પ્રભભુાઈ અનઅસધકૃત રીતે હળવા દબાણની વીજ લાઇન ઉપર હરપેહરિંગ કરતાાં વીજ કરાંટથી મરણ પામેલ 
હોવાનુાં પ્રાથસમક તપા માાં જણાઈ આવેલ છે.  દર બાબત ન્યાસયક છે.

સનકાલ	

૧૮ રર.૭.ર૦૧પ
 રપાંચશ્રી, માથાસરુ ગ્રામ પાંચાયત 
મ.ુપો. માથાસરુ, તા. ઈડર, જી.  ા.કાાં.

માથાસરુ બારોડીયા કાંપામાાં નવીન વોટર વકક નુાં વીજ જોડાણ આપવા બાબત. ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

તા.૧૩.૧.૨૦૧૫ ના રોજ બારોહડયા કાંપા ના માથાસરુ ગામના  વે નાંબર ૧૭૦ માટે વોટર વકક  ની અરજી નોધણી 
થયેલ, પરાંત ુ વે નાંબર ૧૭૦ ખાનગી માળલકીનો કુલ ૧૯ હહસ્ ેદારની માળલકી હોઇ આ  વે નાંબરમાાં  રપાંચશ્રી 
માથાસરૂની જમીનમાાં માલીકીની નોધ પડેલ ન હોવાના કારણે તેઓની બને્ન વોટર વકક  ની અરજી રદ કરવામાાં આવેલ, 
તે બાબતની જાણ ઇડર ગ્રામ્ય પેટા સવભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નાંબર આઈડી/ટેક/૧૨૦૯,૧૨૧૦ તા.૧૯.૬.૨૦૧૫ થી જાણ 
કરવામાાં આવેલ છે, બને્ન અરજ્દરશ્રીને  વે નાંબર ૧૭૦માાં બબ્બે ગ ૂાંઠા જમીનનો બળક્ષ  કરાર તમામ હહસ્ ેદારોની  મ્મસત 
મેળવી નોટરાઈજ કરાવી, નવે રથી અરજી કરવાની  મજ આપેલ છે.  submit detail report afer site visit

નિકાલ	

૧૯.૧ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

૯૪ર૭૬૮૭૧૭૦
વડાલી  બસ્ટેશનના બધાજ ફીડરોની તકલીફ છે. જેમાાં મેધ ફીડર તથા જુનાચામુાં ફીડર 
ફોલ્ટમાાં વધારે જાય છે. તો જરૂરી  મારકામ કરાવવુાં.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬
જૂનાચામુાં હફડર તા.૩.૮.૨૦૧૫ અને મેધ ફીડર તા.૪.૮.૨૦૧૫ ના રોજ  મારકામ કરાવેલ છે. નિકાલ	

૧૯.૨ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

મેધ ફીડરનુાં બાયફરકેશન કરી તાાંદલીયા  બસ્ટેશનમાાં વીભાજન કરવુાં. તથા મેધ ફીડરના 
તાાંદલીયામાાં વીભાજન કરેલ કનેકશનોમાાં ચાર ચાર કલાકના ટુકડામાાં લાઈટ(પાવર) આપવો.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬

૬૬ કે.વી. વડાલી  બ-સ્ટેશન માથી નીકળતુાં મેધ ફીડરનુાં ગ્રપૂ એન.૧૧ છે જેનો થ્રી ફેજ ટાઈમ હાલ ૭ થી ૧૧ કલાક અને 
૧૯:૪૫ થી ૨૩:૪૫ એમ ચાર ચાર કલાક બે ટુકડામાાં છે. મેધ હફડરનુાં બાયફરકેશન કરી ૬૬ કે.વી. તાાંદળળયા  બ-
સ્ટેશનમાથી નવીન કાકરબોરા ફીડર ઊભુાં કરવાની કામગીરી હાલ પ્રગસતમાાં છે. જે બાબતે સનયમાન ુાર લોડ બેલેસ્ન્ િંગ 
કરી ગપૃ નક્કી કરી તે મજુબ થ્રી ફેજ પાવર આપવામાાં આવશે.

નિકાલ	

૧૯.૩ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

કુબાધરોલ ફીડરમાાં અત્યારે પાવર ૮ કલાક આવે છે. જેનુાં વડાલી લોક-દરબારમાાં પણ 
રજુઆત થયેલ કે આ ફીડરને ચાર, ચાર ટુકડામાાં લાઈટ આપવી કારણ કુવામાાં ઉલાળીયા 
પાણીની આવક છે. માટે જરૂરી છે.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬

ખેતીસવર્ષયક ફીડરોની તેમના ઉપર આવતા લોડ પ્રમાણે જુદા જુદા ગ્રપુોમાાં વહેંચણી કરેલ છે.આ ગ્રપુોને લોડ હડસ્પેચ 
 ેન્ટર ધ્વારા વારા પધ્ધસત પ્રમાણે થ્રી ફેઝ વીજપરુવઠો આપવામાાં આવે છે. દર અઠવાડીએ આપવામાાં આવતાાં પ્રોગ્રામ 
પ્રમાણે દરેક ફીડરોને હદવ ે અને રાત્રીના  મયગાળા દરમ્યાન  પ્રમાણ વીજપરુવઠો આપવામાાં આવે છે. જેથી  બ-
સ્ટેશન અને લાઈનો ઉપર વીજ સવકે્ષપનુાં પ્રમાણ ઓછાં થાય. આ રીતે વડાલી તાલકુાના  બ-સ્ટેશનોમાાંથી નીકળતા 
ખેતીસવર્ષયક ફીડરો ઉપર વીજ પરુવઠો આપવામાાં આવે છે.

નિકાલ	

૧૯.૪ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

ભાંડવાલ ગામમાાં બે ડી.પી. માાં લોડ વહેંચેલ છે. કામ વાયર ખેચવાનુાં થઈ ગયેલ છે. છતાાં 
પાવર એક ડી.પી. થી  લલાય થાય છે.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬
ભાંડવાલ ગામમાાં બે રાન્ ફોમકર ના લોડ બેલેસ્ન્ િંગ કરેલ છે નિકાલ	

૧૯.૫ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

એજી. ના નવા કનેકશનોમાાં જે નાની ડી.પી.ઓ લગાવાય છે. તે ડી.પી.ઓ આગળથી બળેલી જ 
અથવા ફોલ્ટવાળી આવે છે. બે-બેવાર ડી.પી.ઓ બદલવી પડે છે. દા.ત. રમેશભાઈ તળશીભાઈ 
થેરા ણા તથા પશાભાઈ ડાહયાભાઈ પટેલ તથા જેતપરુ અમીચાંદભાઈ માાંણકાભાઈ પટેલ.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬

હાલમાાં ઉ.ગ.ુસવ.કાં.લી રારા સવસવધ પ્રકારના વીજ માલ ામાનની ખરીદી કરવામાાં આવે છે. આ માલ  ામાન  ારી 
ગણુવતાનો મળી શકે તે હતે ુથી કાંપની રારા વડી કચેરી ખાતે ગણુવતા સનયમન એકમની રચના કરવામાાં આવેલ છે. જે 
મજુબ નવીન માલ ામાન  ારી ગણુવતાનો મળી શકે તે માટે  લલાયર રારા પરુો પાડવામાાં આવતો માલ ામાન IES 
સનયમોન ુાર ERDA ખાતે  ેમ્પલ ટેસ્ટીગ કરાવીને તેમજ ટેસ્ટ રીઝલ્ટ સનયમોન ુાર જણાવ્યા બાદ જ ઉપયોગ કરવામાાં 
આવતો હોય છે  કોઈક વાર રાન્ ફોમકર જેવા ઉપકરણો ખબુજ લાાંબા અને પથરાળ સવસ્તારમાાંથી વાહનમાાં લઈ જવા 
દરમ્યાન ફોલ્ટી થઈ જતાાં હોય છે.

નિકાલ	
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧૯.૬ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

નાયબ ઈજનેરશ્રી વડાલી લાઈન સ્ટાફ કે કોન્રાકટર ધ્વારા બળેલી ડી.પી. ૬-૭ હદવ  સધુી 
બખલી શકતા નથી તો ડી.પી. બળેલ છે. તેવો રીપોટક  કચેરીએ આવે છે તેના બીજાજ હદવ ે 
ડી.પી. બખલી દેવી જોઈએ તો ખેડતૂનો પાક બચી શકે.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬
બળી ગયેલ રાન્ ફોમકરનો હરપોટક  પેટા સવભાગીય કચેરી ખાતે આવ્યેથી બળેલ રાન્ ફોમકર સનયત  મય મયાકદામાાં બદલી 
આપવામાાં આવે છે.

નિકાલ	

૧૯.૭ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

એજી.માાં જે આગળની  ાંયકુત ડી.પી.ઓ લગાવેલી છે. જે ડી.પી.ઓ બળી જાય ત્યારે રસ્તા ન 
હોવાથી ડી.પી.લાવવા-લઈ જવામાાં ખબૂ તકલીફ થાય છે તથા ખેડતૂના ઉભા પાકમાાં થઈ 
ડી.પી. લઈ જવાય છે. ત્યારે ખેડતૂને નકુ ાની આપવા છતાાં ખેડતૂ તેના ખેતરમાાં થઈ ડી.પી. 
લઈ જવા દેતા નથી માટે તે ડી.પી.ઓનુાં વીભાજન કરવુાં. દા.ત. વડાલી થેરા ણાના ખેડતૂ 
પટેલ નાંદુબેન કાાંતીભાઈ આશાભાઈની ડી.પી.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬

હાલમાાં હળવી દબાણની લાઇનો દુર કરવાના ભાગરૂપે નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માટે ઉભી કરવામાાં આવેલ ટી ી માાં 
લોડ તબદીલ કરવામાાં આવે છે જેનાથી હળવા દબાણની લાઇનમાાં ઘટાડો થયેલ છે. બળી ગયેલ રાન્ ફોમકર બદલવા માટે 
હયાત ચાલ ુરસ્તાનો ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોય છે. નડતરૂપ લાઇન/રાન્ ફોમકર બદલવા માટે સનયમોન ુર લાઇન 
સશસ્ટ્ફ્ટિંગ નો ચાર્જ ભરપાઈ કયેથી લાઇન ફેરફાર કરી આપવામાાં આવે છે.

નિકાલ	

૧૯.૮ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

એજી. ના જે નવા કનેકશનો અપાય છે તે કનેકશનોનુાં મટેરીયલ ખબુ હલકા પ્રકારનુાં વપરાય 
છે. જેથી લગાવેલ ડી ો થોડાકજ વર ાદમાાં ફોલ્ટમાાં આવે છે અને ફોલ્ટ પણ જલદી નીકળતા 
નથી અને દ -દ  હદવ  સધુી લાઈન ફોલ્ટમાાં ચાલે છે અને બાંધ થાય છે.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬

હાલમાાં ઉ.ગ.ુસવ.કાં.લી રારા સવસવધ પ્રકારના વીજ માલ ામાનની ખરીદી કરવામાાં આવે છે. આ માલ  ામાન  ારી 
ગણુવતાનો મળી શકે તે હતે ુથી કાંપની રારા વડી કચેરી ખાતે ગણુવતા સનયમન એકમની રચના કરવામાાં આવેલ છે. જે 
મજુબ નવીન માલ ામાન  ારી ગણુવતાનો મળી શકે તે માટે  લલાયર રારા પરુો પાડવામાાં આવતો માલ ામાન IES 
સનયમોન ુાર ERDA ખાતે  ેમ્પલ ટેસ્ટીગ કરાવીને તેમજ ટેસ્ટ રીઝલ્ટ સનયમોન ુાર જણાવ્યા બાદ જ ઉપયોગ કરવામાાં 
આવતો હોય છે

નિકાલ	

૧૯.૯ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

વડાલી  બસ્ટેશનના બધાજ ફીડરો ફોલ્ટમાાં જાય ત્યારે ખેડતૂ ફોન કરે તો ઓફી માાં કોઈ ફોન 
ઉપાડત ુઅથવા ફોન  ાઈડ પર મકુવામાાં આવે છે. જેથી ફોન બીજી અથવા અસ્થાઈ રૂપ ે બાંધ 
હૈ બોલે છે. ત્યારે તેવા  મયે જવાબ આપવામાાં આવે કે લાઈન બાંધ કરેલ છે અથવા ફોલ્ટમાાં 
છે. અડધા યા કલાક પછી લાઈટ આવે તો ખેતરમાાં ખેડતૂ પોતાની ઓરડીમાાં બે ી ન રહ.ે

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬
 દર પ્રશ્ન જેટકોનો હોઈ ફોન ઉપાડવાની જેટકોના  ાંબસધત અસધકારીશ્રીને સચૂના આપેલ છે॰ નિકાલ	

૧૯.૧૦ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ માધાભાઈ વીઠઠલભાઈ, 
પ્રમખુશ્રી, ભારતીય હક ાન  ાંઘ, 
મ.ુપો. તા. વડાલી, જી.  ા.કાાં.

વડાલી એજી. લાઈન જયારે ફોલ્ટમાાં જાય ત્યારે તે ફીડરો  મય ર રીપેર થતા નથી તથા 
હલે્પરો  મય ર કામ કરતા નથી અથવા તો આગળની સ્વીચ કાપી હલે્પરો લાઈન પર ફોલ્ટ 
શોધવા પ્રયત્ન કરતા નથી તેથી ખેડતૂને પરુતી લાઈટ મળતી નથી.

ઈડર / વડાલી
શ્રી જે.બી. ઠાકોર, નાયબ ઈજનેર, 

૯૮૭૯ર૦૧૬૮૬

શરૂઆતના ચોમા ાની  ીઝન દરમ્યાન ફીડરોમાાં વીજ સવકે્ષપ વધ ુરહતેો હોય છે. પરાંત ુવીજ સવકે્ષપ દૂર કરી વીજ પરુવઠો 
પનુ: પ્રસ્થાસપત કરવામાાં આવે છે. જેમાાં ફીડરોની કેટેગરીની પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવે છે. જેમ કે જ્યોસતગ્રામ, અબકન 
ફીડરોનો  ૌ પ્રથમ વીજ પરુવઠો ચાલ ુકરવામાાં આવે છે ત્યારબાદ ખેતીવાડી ફીડરોનો વીજ પરુવઠો પનુ:સ્થાસપત કરવામાાં 
આવે છે.

નિકાલ	

૨૦.૧ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

૯૪ર૬૩૯૦ર૩૪
તાાંદલીયા નવીન બનાવેલ  બસ્ટેશનમાાં એજી. ના નીકળતા ત્રણ ફીડરોમાાં એલએ ટી ( ીંગલ 
ફેઈઝ)માાં વીજ બલ્બ  ળગતા નથી. (આ અંગે ખેડબ્રહમા લોક દરબારમાાં પ્રશ્ન રજુઆત કરેલ છે

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

ખેડબ્રહ્મા તાલકુાનાાં તાાંદલીયા  બ સ્ટેશનના શીલવાડ ફીડરને એલ.એ .ટી. ી. માટે નવીન અથીંગ કામ કરેલ છે, પરાંત ુ
તાાંદલીયા  બ સ્ટેશન ખડકાળ, પથરાળ સવસ્તારમાાં આવેલ હોઈ એલ.એ .ટી. ી. રાન્ ફોમકરને પરૂતો અથીંગ મળતો ન 
હોઈ પરૂતા વોલ્ટેજ મળતા નથી. જેથી બોર ટાઈપ અથીંગ કરવાનુાં આયોજન કરેલ છે. જેન ુકામ તા-૫.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ 
પણૂક કરેલ છે, અને પરુતા વોલ્ટેજ મળે છે અને ફહરયાદનુાં સનરાકરણ કરેલ છે.

નિકાલ	

૨૦.૨ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

મેત્રાલ કાંપા ચકકીથી જુની મેત્રાલ સધુીની ર૪ કલાક જેજીવાયની મેઈન લાઈન  ળાંગ નમી 
ગયેલ છે જે જોખમી હોઈ  ત્વરે તૈયાર કરાવવી.

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

મેત્રાલ કાંપા ચકકીથી જુની મેત્રાલ સધુીની ર૪ કલાક જેજીવાયની મેઈન લાઈન  ળાંગ નમી ગયેલ છે તે વીજ લાઇનન ુ
કામ તા. ૧૯.૦૮.૧૫ ના રોજ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે.

સનકાલ	

૨૦.૩ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

રૂરમાળા ફીડરમાાં ખેતીવાડીમાાં  તત લો વોલ્ટેજ મળે છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

આ ફીડર પર છેવાડે આવેલ શ્રીમતી  ાંતોક્બેન જગભૂાઈ પટેલ કે જેનો ગ્રાહક નાંબર ૨૯૬૪૬/૧૦૪૧૦/૦ ના વીજ 
પ્રસ્થાપન પર વૉલ્ટેજ માપતા ૪૦૨ વૉલ્ટ જણાયેલ તેમજ આ ફીડરનો લોડ હાલમાાં ૯૮ એંસપયર હોઈ તથા મળૂ લાઇન 
૧૮ કી.મી. હોઈ લોડની રીતે બરાબર છે  મયાાંતરે લોડ વધતાાં ફીડર સવભાજન કરવાની પ્રહક્રયા હાથ ધરવામાાં આવશે.

સનકાલ	

૨૦.૪ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ખેતીવાડી તેમજ રહણેાાંકના મીટરોનાાં  ીલ તોડવાના ચાર્જ ખબૂજ વધ ુલેવામાાં આવે છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

 દર ચાર્જ  રકારશ્રીના ગજુરાત વીજ સનયમન પાંચના નોહટહફકેશન નાંબર ૯ મજુબ વસલૂવામાાં આવે છે. નિનિનિષયક

૨૦.૫ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

નીચીધનાલ ગામમાાં રુરમાળા ફીડરની ખેતીવાડી લાઈન ગામ વચ્ચેથી પ ાર થાય છે. જે ૪૦ 
વર્ષક જુની લાઈન છે જે જોખમકારક તેમજ અકસ્માત થાય તેવો ભય હોઈ ફેરફાર કરી આપવા 
વીનાંતી.

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

નીચીધનાલ ગામમાાં રુરમાળા ફીડરની ખેતીવાડી લાઈન ગામ વચ્ચેથી પ ાર થાય છે. જે નડતરરૂપ નથી તેમ છતાાં 
લાઇન સશસ્ટ્ફ્ટિંગના અંદાજપત્રક ના નાણાાં ભરપાઈ કયેથી ખ ેડી આપવામાાં આવશે.

નિકાલ	
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨૦.૬ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ખેડબ્રહમા તાલકુાની ટી. ી. ઓમાાં ફયઝુ અને બોક  નથી. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

 ામાન્ય રીતે ગ્રામ્ય તથા અબકન સવસ્તારોના રાન્ ફોમકર કેન્ર પર લોડ મજુબના હડસ્ટ્સ્રબ્યશુન બોક્  લગાવેલ છે. 
ખેતીવાડી સવસ્તારમાાં હાલમાાં નવીન મકૂવામાાં આવતા રાન્ ફોમકર પર યોગ્ય ક્ષમતાના એમ ીબી કાંપની દ્વારા લગાવી 
આપવામાાં આવે છે.

નિકાલ	

૨૦.૭ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ખેડબ્રહમા માાં હાલમાાં છેલ્લા ૧ મા થી ખેતીવાડીનાાં થ્રી ફેઈઝ મીટર નથી. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

ખેતીવાડીનાાં થ્રી ફેઈઝ મીટરોની હાલ સ્ટોક પરૂતો હોઈ જરૂહરયાત મજુબ તેમજ અગ્રતાક્રમ મજુબ આપવામાાં આવે છે. નિકાલ	

૨૦.૮ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

દામાવા કાંપાની કેનાલ નજીકવાળ  ડીપીથી એજી.૩૩ ખેતા હીરજીની લાઈન ખબૂજ ઢીલી છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

   દર  મારકામ તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૫ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે. સનકાલ

૨૦.૯ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

દામાવા કાંપા નર ીંહભાઈ મગનભાઈના આંબાવાડી વાળી ખેતરમાાં લાઈન લઝુ છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

  દર  મારકામ ૧૨.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે. સનકાલ

૨૦.૧૦ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

દામાવા કાંપામાાં રોજડીવાળી મેઈન લાઈનમાાં એજી.ની દીનેશભાઈના ખેતરમાાં પોલ નમી 
ગયેલ છે.

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

 દર  મારકામ ૧૨.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે. સનકાલ

૨૦.૧૧ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

દામાવા કાંપામાાં એલ.ટી. લાઈનમાાં મણીલાલ અરજણના ખેતરમાાં પોલ નમી ગયેલ છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

  દર  મારકામ તા . ૦૬.૦૮.૧૫ ના રોજ પણૂક કરેલ છે. સનકાલ

૨૦.૧૨ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ગાડુ નવીન  બસ્ટેશનની કાયકવાહી  ત્વરે ઝડપથી કરાવવી. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

માનનીય  રકારશ્રીમાાં નવીન ગાડુાં  બસ્ટેશન બનાવવા માટે જમીન  ાંપાદનની કાયકવાહી ચાલ ુછે જે જમીન  ાંપાહદત 
થયેથી આગળની જરૂરી કાયકવાહી કરવામાાં આવશે. વધમુાાં  દર રજૂઆત જેટકોને લાગ ુપડતી હોઈ  ાંબસધત અસધકારીશ્રીને 
જાણ કરેલ છે.

સનકાલ

૨૦.૧૩ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

માતાજીકાંપા  રપાંચવાળી ડીપીમાાં વાયરો ઘણા  મયથી ખબૂજ ઢીલા છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

   દર  મારકામ તા.૧૨.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે. સનકાલ	

૨૦.૧૪ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

માતાજીકાંપા નજીકની ડીપીના વાયરો ખબૂજ નીચા હોઈ બ  કે રક જાય તો પણ અડી જાય 
તેમ છે.

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

  દર  મારકામ ૧૨.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે. સનકાલ	

૨૦.૧૫ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ખેડબ્રહમા તાલકુાના ઓફી માાં ગ્રાહકો વધ ુહોવાથી સ્ટાફમાાં વધારો કરવો તેમજ કેશબારી 
૧(એક) છે તેમાાં વધારો કરી ર(બે) કરવી જેથી પેમેન્ટ ભરવા આવેલ ગ્રાહકોને વધ ુ મય ઉભા 
ના રહવે ુપડ.ે

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

હાલના વકક લોડ પ્રમાણેના સ્ટાફ  ેટ અપ માટે માંજૂરીની પ્રહક્રયા પ્રગસતમાાં છે. સનકાલ	

૨૦.૧૬ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

મેત્રાલકાંપાના ટેમ્પરરી કનેકશન શ્રી હરીભાઈ નારણભાઈ થ્રી ફેઈઝ લીધેલ તેમાાં ડીપોજીટ ભરી 
બીલની રકમ ચકૂવી દીધેલ. પાછળથી વધારાનુાં બીલ આપેલ છે તે અંગે યોગ્ય ઘટત ુાં કરવુાં.

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

ટેમ્પરરી વીજ જોડાણનુાં ળબલ ફાઇનલ કરતાાં, આ કામ માટે જરૂરી લેબર ચાર્જ તથા એનજી ચાર્જનુાં ળબલ ફાઇનલ કરતાાં, 
આ ળબલ જરૂરી ડીપોજીટ કરતાાં વધ ુછે. તે બાબતનુાં ળબલ આપેલ છે અને તે ભરવાપાત્ર છે.

સનકાલ	

૨૦.૧૭ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ખેડબ્રહમા તાલકુામાાં ફામક હાઉ  ઉપર વીજ કનેકશન મળવા જોઈએ. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

ખેડબ્રહમા તાલકુામાાં ફામક હાઉ  ઉપર વીજ કનેકશન આપવાની કોઈ અરજી પડતર નથી. સનકાલ	

૨૦.૧૮ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ગાડુકાંપા રવીન્રભાઈના નાળીયાવાળી ડીપીના એલટી લાઈનના થાાંભલા નમી ગયેલ છે તેમજ 
વાયરો ખબૂજ ઢીલા છે (અરજી લેખીત આપેલ છે).

ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

  દર  મારકામ ૧૨.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ પણૂક કરવામાાં આવેલ છે. સનકાલ	
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨૦.૧૯ ૧૬.૭.ર૦૧પ
પટેલ વકતાભાઈ પી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ખેડબ્રહમા, જી.  ા.કાાં.

ચીખલા ગામમાાં રામદેવ ફળીમાાં લો વોલ્ટેજ મળે છે. ઈડર / ખેડબ્રહમા
શ્રી વી.એચ. કરોવા, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬૬૧

હાલ વર ાદ તેમજ વાવાજોડામાાં વીજ લાઈનોનુાં ભારે નકુશાન થયેલ હોઈ જેનુાં  મારકામ થયા બાદ ચીખલા ગામમાાં 
રામદેવ ફળીમાાં જરૂરી  વે કામ કરી તાાંસત્રક માંજૂરી મેળવી લો વોલ્ટેજની કામગીરી ૨૫ કેવીએ ન ુરાંસ્ફોમેર તથા ૧.૧ કીમી 
ની ઉંચા દબાણ ની લાઇન ઉભી કરી તા ૧૫.૧૨.૧૫ ના રોજ કામ પણુક કરેલ   છે.

સનકાલ	

૨૧.૧ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ શાંકરભાઈ જી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ઈડર, જી.  ા.કાાં.

૯૪૬રપ૮૯૦૦ જયોસતગ્રામ યોજનામાાં આપેલા ફામક-હાઉ ો પરના વીજ કનેકશનો ચાલ ુરાખવા. ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

ગ્રામ્ય સવસ્તાર માાં ગામતળ માાં જયોસતગ્રામ હફડર પર થી સવજજોડાણ આપવા માાં આવે છે.તદુપરાાંત ખેતર માાં રહતેા 
છૂટછવાયા ઘરો માટે ખેતીવાડી હફડરો પર ખા  બનાવટ વાળુાં વીજ સવતરણ કેન્ર મકૂી રહણેાક હતે ુાર ૨૪ કલાક વીજ 
પરુવઠો આપવામાાં આવે છે.
વધ ુમાાં હાલમાાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણો આપવાની પ્રહકયા ચાલ ુહોઇ ગ્રામ્ય સવસ્તારોમાાં એક જ જ્ગ્યાએ બે અલગ અલગ 
ફીડરોનાાં (જેજીવાય અને એજી) પાવર ઉપલબ્ધ હોય છે. જેનાથી અકસ્માત થવાનો  ાંભવ રહ ેછે. જેથી અકસ્માત ની 
 ાંભાવનાને સનવારવા માટે હાલમાાં જયાાં નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણો આપવામાાં આવે છે. તે ફીડર પરથી રહણેાાંકનુાં વીજ 
જોડાણ કરવામાાં આવે છે. અને તે વીજ જોડાણોને ખા  બનાવટના રાન્ ફોમકર દ્વારા ૨૪ કલાક વીજ પરુવઠો આપવામાાં 
આવે છે.

નિનિનિષયક

૨૧.૨ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ શાંકરભાઈ જી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ઈડર, જી.  ા.કાાં.

ફામક-હાઉ  પર આપવામાાં આવતા  ીંગલ ફેઈઝવાળા કનેકશનો માટેનુાં એસ્ટીમેન્ટ ખબુજ મોટુ 
આપવામાાં આવે છે. ખેડતૂ રાષ્ટ્રીય સવચાર રણીને વરેલો છે ખોટ ખાઈને આત્મહત્યા કરીને 
પણ દેશના ભાંડારો ભરે છે જેથી વ્યાજબી એસ્ટીમેન્ટ આપવા નમ્ર વીનાંતી છે.

ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

વીજ કાંપનીના પ્રવતકમાન નીયમ નાંબર યજુીવી ીએલ/રજી./જીઇઆર ી/હફક્  ચાર્જ /૧૪૧૨  તા.૧૪.૮.૨૦૧૫મજુબ મહત્તમ 
રૂ.૧૦૦૦૦૦ સધુીનુાં અંદાજપત્રક સનયમાન ુાર પાઠવવામા આવે છે॰

નિનિનિષયક

૨૧.૩ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ શાંકરભાઈ જી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ઈડર, જી.  ા.કાાં.

આદશક ગામમાાં ડી.પી.ની આજુબાજુ જેમ શેફટી જાળી નાખવામાાં આવે છે તે રીતે ખેતીવાડીમાાં 
પણ ડી.પી.ની આજુબાજુ શેફટી જાળી નાખવામાાં આવે તો અકસ્માતો ઓછા  જાકય.

ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

ઇડર શહરે પેટાસવભાગ, ઇડર ગ્રામ્ય પેટાસવભાગ તથા જાદર પેટાસવભાગમા રાન્ ફોમકર ની આજુબાજુ ચેઇન ળલન્ક ફેન્ ીંગ 
ના વકક ઓડકર તા.૩.૮.૨૦૧૫ ના રોજ મકૂવામાાં આવેલ છે, જરૂહરયાતવાળા રાન્ ફોરમરની આજુબાજુ અકસ્માત અટકાવવા 
ઈડર શહરે પેટા સવભાગમાાં ૨૦,ઈડર ગ્રામ્ય પેટા સવભાગમાાં ૧૨,જાદર પેટા સવભાગમાાં ૧૩, મળી કુલ ઈડર તાલકુામાાં ૪૫ 
નાંગ રાન્સ્ફોમકરની આજુબાજુ શેફટી જાળી નાખવામાાં આવેલ છે.

સનકાલ	

૨૧.૪ રર.૭.ર૦૧પ
પટેલ શાંકરભાઈ જી., પ્રમખુશ્રી, 
ભારતીય હક ાન  ાંઘ, મ.ુપો. તા. 
ઈડર, જી.  ા.કાાં.

ગહુાઈ યોજના ડબૂ સવસ્તારમાાંના કનેકશનોના નામ કાઢી નાખવામાાં આવેલ છે તો જે ખેડતૂોને 
જરૂરીયાત હોય તેવા ખેડતૂોને કનેકશનો આપવા નમ્ર વીનાંતી છે

ઈડર / ઈડર(ગ્રામ્ય)
શ્રી એચ.બી. ગાાંધી, નાયબ 
ઈજનેર, ૯૮૭૯ર૦૧૬પ૬

ગજુરાત ઉજાક સવકા  સનગમ લી. ના પહરપત્ર નાંબર જીયવુીએનએલ/ટેક/એજી.કને/૨૧૮૯ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૩ ના પહરપત્રની 
જોગવાઈ મજુબ ડબૂ સવસ્તારમાાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણો આપી શકાય નહીં.

નિનિનિષયક

૨ ૨ ૨ ૧ .૦૭.૨૦૧૫ સરપચં શ્રી ગ્રામપચંાયિ મડૂેટી, િા. 
ઇડર ૯૯૨૫૧ ૩૭૭૩૮

મડુેટી ગામ પચંાયિ સ્ટ્રીટ લાઇટ ગ્રાહક િ.ં૨૯૪૪૮/૦૦૦૦૧ /૪ િાળા િીજ જોડાણ િા િમામ 

િીજ બિલો રેગ્યલુર ભરિા છિા ંિાકી રકમ રૂ. ૨ ૨ ૧૫૨ =૯૦ અિે સમાિંરે વ્યાજ ગણી રૂ 
.૫૩૭૫૫=૭૮ િાકી િિાિે છે આ અંગે અમો િારંિાર રજૂઆિ કરિા છિા ંનિકાલ કરિામા ં
આિિો િથી

બભલોડા/બભલોડા-૧ શ્રી િી એચ સોલકંી (િાયિ ઇજિેર 

) ૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૭૧
સદર િાકી બિલ િી રકમ િાણાકંીય િષષ ૨૦૦૫. ૦૬ િથા િષષ ૨૦૦૬-૦૭િા િાય .એમ. સી. બિલ િી રકમ છે. જે ભરપાત્ર 

રકમ હોિાથી ગ્રાહકે ભરિાિી થાય છે.
નિકાલ

૨ ૩ ૨૦.૦૭.૨૦૧૫ ધીરભાઈ મોહિભાઇ પટેલ, ભજપરુા, 
િા. િડાલી

૯૯૨૫૦૩૪૬૨૫ 

/૯૮૨૫૮૦૧ ૩ ૩૫

બ્લોક િ.ં ૮૭ જેન ુકે્ષત્રફળ આશરે ૪૫ એકર છે જેમા ંિે અલગ અલગ િીજ જોડાણ િી માગંણી 
કરિા મા ંઆિેલ પરંત ુએકજ િીજ જોડાણ મળેલ છે હાલમા ંિે સિે િિંરમા ંિે અલગ કિૂા 
િિાિેલ છે ડ્રીપ કરાિેલ છે જેિો આશરે રૂ. ૧૦ થી ૧ ૧  લાખ થયેલ છે િધી જમીિ મા ંિાિેિર 

કરેલ છે ખેિી સકુાય છે િો અમારી નિિિંી કે િીજુ ંિીજ જોડાણ આપિા યોગ્ય કરશો .
બભલોડા/ચોરીિાડ શ્રી િી એલ મકિાણા  (િાયિ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૩

અરજદાર દ્વ્રારા સદર બ્લોક િ.ં ૮૭ િા સિે િ.ં ૨૮ મા ંિા.૨૦-૦૧ -૧ ૧  િા રોજ ૧ ૨ .૫ હો.પા. નુ ંિીજ જોડાણ માગિા મા ંઆિેલ 

જેિો અગ્રિા ક્રમ િ.ં ૭ િા.૨૦.૦૧ -૧ ૧  છે િેજ સિે િ.ં ૨૮ મા ંપટેલ િસિંભાઈ રામજીભાઇ દ્વારા િા.૨૦.૧ .૧ ૧  િા રોજ 

ખેિીિાડી િીજ જોડાણ માગંિામા ંઆિેલ છે જેિો અગ્રિા ક્રમ િ.ં૮ િા.૨૦.૦૧ .૧ ૧  છે કંપિીિા પ્રિિષમાિ નિયમ મજુિ અગ્રિા 
ક્રમ િ.ં૭ િા.૨૦.૦૧ -૧ ૧  િાળા પટેલ ધીરાભાઈ મોહિભાઈ િે અંદાજપત્ર િ ં૬૩ ૩  િા.૧ ૨ .૧ ૧ .૧ ૩  િા રોજ પાઠિી િીજ જોડાણ 

આપિા મા ંઆિેલ છે અિે િેમિા પછીિા અગ્રિાક્રમ  િાળા પટેલ િસિંભાઈ રામજીભાઇ િે પત્ર િ.ં ૨૪૫૮ િા.૨૪-૧૦-૧ ૩  

દ્વ્રારા જાણ કરી િેમિી ખેિીિાડી િીજ જોડાણ િી માગંણી િાડી અરજી રદ કરિામા ંઆિેલ છે

નિનિનિષયક

૨૪ ૨ ૧ .૦૭.૨૦૧૫ ભીખાભાઇ પુજંભાઇ પટેલ, ચોરીિાડ, 

િા. િડાલી ૯૪૨૭૬૫૬૩૭૯

ખેિીિાડી િીજ જોડાણ િ.ં ૨૯૭૧ ૨ /૦૦૮૭૭/૦ જે ૭.૫ હો.પા. નુ ંછે જે ટી.સી. થી અપાયેલ છે િેિો 
અમારા ખેિરમા ંઆિેલ થાભંલો છેલ્લો છે જે િમી પડિાથી િે ત્રણ થેલી જેટલો નસમેન્ટ  િથા ઈંટો 
િાપરી હલે્પરિી દેખરેખ હઠેળ નસમેન્ટ નુ ંકામ કરેલ છે જે થાભંલો ફરી િમી પડેલ છે રૂિરૂ િથા 
લેબખિ મા ંરજૂઆિ કરિા છિા ંકાયષિાહી થિી િથી િાિઝોડા મા ંજોખમી હોિાથી િહલેી િકે 

િદલિો.

બભલોડા/ચોરીિાડ શ્રી િી એલ મકિાણા  (િાયિ 

ઇજિેર ) ૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૩ સદર કામ િા. ૩૦.૦૭.૨૦૧૫ િ રોજ પણૂષ કરિામા ંઆિેલ છે. નિકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨૫ ૧૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી હરજીભાઇ એચ. િોડાિ, જાલેટી, 
િા. નિજયિગર - િામફેરફાર િી િે િષષ પહલેા િી અરજીિો નિકાલ આિેલ િથી બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

૨૫.૧ ૧૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી હરજીભાઇ એચ. િોડાિ, જાલેટી, 
િા. નિજયિગર  ચાલ ુનિજજોડાણ  િા િફેંરફાર માટે ટેસ્ટ્ટ રરપોટષ  કોણ આપે બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

૨૫.૨ ૧૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી હરજીભાઇ એચ. િોડાિ, જાલેટી, 
િા. નિજયિગર

સ્ટ્ટેમ્પ પેપર ઉપર િારસદારો િી સહમિી લેિામા ંઆિેછે િે સહી ખોટી  હોય છે ? જો ખોટી સહી િી 
રજૂઆિ થયા પહલેા ખોટી માિી શકાય ?િારસદારો અલગ અલગ સ્ટ્થળે અિે િધ ુદૂર હોય િો 
િલારટ િે સાથે લઈ જય શકાય ? ખોટી સહી કયાષિી રજૂઆિ થાય િો શા માટે િેિી િપાસ પાછળ 

થી કરી કાયદેસરિા પાગલા લેિાિી કોણ િા પાડ ેછે?.

બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

૨૫.૩ ૧૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી હરજીભાઇ એચ. િોડાિ, જાલેટી, 
િા. નિજયિગર

 િીજ જોડાણ જૂનુ ંિામ િદલી િવુ ંિામ િદલિા શા માટે િા પાડિામા ંઆિે છે? િેમા ંકોઈ 

કમષચારી િો િદ ઇરાદો લાગે છે કે કેમ ?
બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

૨૫.૪ ૧૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી હરજીભાઇ એચ. િોડાિ, જાલેટી, 
િા. નિજયિગર

જૂિા િીજ જોડાણ મા ંફક્િ િામ િદલિાનુ ંકામ કરિા કયુ ંઅંદાજ પત્ર આપિામા ંઆિે છે ? શા 
માટે આપિામા ંઆિે છે ?

બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

૨૬ ૧૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી હરજીભાઇ એચ. િોડાિ   /        મ.ુ 

જલેટી િા. નિજયિગર -

અમારા સિે િ.ં ૧૦ મા ંજૂનુ ંખેિી નિષયક િીજ જોડાણ આિેલ છે જે િીજ જોડાણ િો થાભંલો 
આિેલ છે િેિી િચ્ચે રોડ આિેલ છે િેથી અિાર િિાર ભારે િાહિો િી અિાર જિર િે કારણે 

િાયર તટૂી જાય છે જેિી જાણ ઓરફસે કરિી પડે છે અમારા સિે િ.ં મા ંિીજો થ્રી ફેજ લાઇિિો 
થાભંલો આિેલ છે જે થાભંલા થી અિે િીજ જોડાણ િાળા થાભંલા થી અંિર સરખુ ંથાય છે જે 

િદલિા માટે િાયિ ઈજિેર નિજયિગર િે િારંિાર રજૂઆિ કરિા છિા ંિદલી આપિા િથી 
જેમા ંપણ મેલી મરુાદ હોય િેવુ ંજણાય છે.

બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧ સ્ટ્થળ ચકાસણી કયાષ િાદ સદર િીજ જોડાણ એક થાભંલા થી િીજા થાભંલે થી કરવુ ંિાનંત્રક રીિે શક્ય િથી નિકાલ

૨૭ ૨૦.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી શાનંિલાલ જી. નિિામા 
/મ.ુચીિરીયા, િા. નિજયિગર -

એકાદ િષષ પહલેા િિા ખેિીિાડી નિજજોડાણ િી માગંણી માટેિી અરજી કરિામા ંઆિેલ પરંત ુ

અત્યાર સધુી અંદાજપત્ર કે કોઈજ પ્રનિઉત્તર  આપિામા ંઆિેલ િથી બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

અરજદાર દ્વ્રારા િારીખ ૧૪-૧ ૨ -૨૦૧૪ િા રોજ રૂ.૨૦૦ પાિિી િ.ં૨૬૮૫૬૮  થી ભરી િિીિ ખેિી િીજ જોડાણ િી માગંણી 
કરિામા ંઆિેલ છે જેિો અગ્રિા ક્રમ ૧ ૩ ૩૭ છે અરજદાર િે અગ્રિા ક્રમ મજુિ અંદાજ પત્ર િ.ં ૬૨૬ િા.૧૫.૪.૨૦૧૫ િા રોજ 

નિજયિગર પેટા નિભાગીય કચેરી દ્વ્રારા પાઠિિા મા ંઆિેલ છે જે અંદાજપત્ર િી રકમ નિયિસમય મયાષદામા ંિા ભરપાઈ 

કરિા ંઅરજદાર િી િિીિ ખેિીિાડી િીજ જોડાણ િી માગંણી િાળી અરજી રદ થયેલ છે
નિકાલ

૨૮ ૨૪.૦૭.૨૦૧૫ શ્રી આર કે કટારા /મ.ુિાકંડા િા. 
નિજયિગર ૯૪૨૯૦૨૮૦૧૦ િિા ઘર િપરાશિા િીજ  જોડાણ માટે એક િષષ માટે અરજી કરી અંદાજ પત્ર માટેિી રકમ રૂ. 

૩૭૫૬=૦૦ િા. ૨૦-૦૭-૨૦૧૪ િા રોજ ભરિા છિા ંઆજરદિ સધુી િીજ જોડાણ મળેલ િથી. બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

અરજદાર દ્વ્રારા િારીખ ૨ ૧ -૦૬-૨૦૧૪ િા રોજ િિીિ ઘર િપરાશ િા િીજ જોડાણ માટે અરજી કરિામા ંઆિેલ જેિો અરજી 

સમયે અરજદાર દ્વ્રારા િિાિેલુ ંઘર મજુિ એ કેટેગરી મા ંિીજ જોડાણ માટે અંદાજપત્ર અંકે રૂ. ૩૭૫૬ પાઠિિામા આિેલ જે 

અરજદાર દ્વ્રારા પાિિી િ.ં ૨૪૨૬૫૯ િા.૦૧ -૦૭-૨૦૧૪ િા રોજ ભરપાઈ કરેલ પરંત ુઅરજદાર દ્વ્રારા ટેસ્ટ્ટ રરપોટષ  િા રજૂ 

કરિાિા કારણે અંકિેકટેડ રેબલજ િરીકે િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિમા ં આિેલ.

નિકાલ

૨૯.૧ ૨ ૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર
૯૪૨૭૦૩૮૩૫૨  / 

૯૯૭૪૭૯૩ ૧૫૧
કંુડલા સિ સ્ટ્ટેશિ માથી પરોસાડા એજી.ફીડર મા ંલોડ િધારે હોિાથી િૉલ્ટેજ પરૂા મળિા િથી 
રાજસ્ટ્થાિી સરહદ સધુી લાબં ુફીડર છે જેથી એક િધારનુ ંફીડર આપવું બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧
કંુડલા સિ સ્ટ્ટેશિ માથી પરોસાડા એજી.ફીડર ઉપર હાલ સીજિ મા ં૧૫૩  એંનપયર લોડ આિે છે પરોસડા એજી. ફીડર િી મેઇિ 

લાઇિ િી લિંાઈ ૨૬.૫ કી.મી. િથા ટેપ લાઇિ ૨ ૨ .૧  કી.મી. છે સદર ફીડર નુ ંનિભાજિ િાનંત્રક શકયિાઓ િપાસીિે સત્િરે 

હાથ ધરિામા ંઆિશે
નિકાલ

૨૯.૨ ૨ ૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર

 લાદીિાડ ગામે ધ્ાગંી િેમજી ધજંી િા કિૂા ઉપર ત્રણ જોડાણ એજી િા છે જે પાિર હાલમા ં
લાદીિાડ ગામે ટી.સી. માથી આિે છે જે ગણુ ંલાબં ુપડે છે અહી ટી. સી. ઊભુ ંકરી ત્રણ જોડાણ 

અલગ પાડિામા ંઆિે િો િિથી દસ ગાળા િધારાિા પડે છે િેિે કાઢી િાખિામા ંઆિે િો 
િૉલ્ટેજ પરૂા મળે અિે િધારાિા ગાળા પણ છૂટી શકે .

બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧
સદર કામ માટેિી િાનંત્રક મજૂંરી પત્ર િ.ં  ય ુ.જી.િી.સી.એલ./ટેક-૨ / ૩ ૩ ૧૫ િા. ૨૭-૦૭-૨૦૧૫ થી આપિામા ંઆિેલ છેસદર 

કામ િા. ૫.૧૦.૧૫ િા રોજ પણૂષ કરિામા ંઆિેલ છે.
નિકાલ

૨૯.૩ ૨ ૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર
 કંુડલા ઉનમયા િગર ગામે જ્યોનિ ગ્રામ િો પાિર હાલ ચોરીિાડ પથૃ્િીપરુા ફીડર માથી આિેછે આ 

ગામ કંુડલા સિ સ્ટ્ટેશિ થી આશરે ૧૦૦૦ ફૂટ  દૂર છે ચોરીિાડ સિ સ્ટ્ટેશિ ૨૦ રકલોમીટર દૂર છે 

જગંલનિસ્ટ્િાર છે જેથી આ ગામ િે કંુડલા સિ સ્ટ્ટેશિ માથી જ્યોનિ ગ્રામ િો પાિર આપિા નિિિંી
બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧ સદર કામ િા. ૦૫.૦૮.૨૦૧૫ િા રોજ પણૂષ કરિામા ંઆિેલ છે નિકાલ

૨૯.૪ ૨૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર
ખેડાસિ કંપાિી પાછળ રોડ ઉપરિા િાયર રેક્ટર િે અડી જાય છે િો િે ઊંચા લેિા અિે કંપા 
માથી પિૂષ રદશાિા િાયરો પિિ મા ંઅડી જાય છે િેિે ખેંચી લેિા િથા ખેડાસિ કંપા ટી.સી.િોક્સ 

મા ંસોટ સરકિટ થાય છે િેથી િિા િાખિા નિિિંી
બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧ સદર કામ િા. ૦૫.૦૮.૨૦૧૫ િા રોજ પણૂષ કરિામા ંઆિેલ છે નિકાલ

સદર અરજદારનુ ંિામ ફેરફાર થઈ ગયેલ છે. નિકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨૯.૫ ૨૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર
લાદીિાડ ગામે નિશાળ પાસે આંત્રી ગામ જિાિા રસ્ટ્િે સનિિસ િાયરો િેમજ એ.જી.િા અિે 

જ્યોનિિા પાચં જગ્યાએ રસ્ટ્િામા ંઅડ ેછે જે એંગલ મારી ઊંચા કરિા બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧ સદર કામ િા. ૦૫.૦૮.૨૦૧૫ િા રોજ પણૂષ કરિામા ંઆિેલ છે નિકાલ

૨૯.૬ ૨ ૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર
જી.ઇ.િી. િી જૂિી હાજર પડેલ લાઇિ િા થાભંલા ખેિરમા ંઅડચણ રૂપ થાય િેિે િોડષ કાઢિા 
માગેં છે કે કેમ ? અિે ખેડિૂો અિે રકશાિો િેિે કાઢી ઉપયોગ મા ંલેિો ગનુ્હો િિે છે કે કેમ ? દા.િ. 

સીલિાડ થી કાલોલ કંપા ચાર રકલો મીટર િા થાભંલા ખેિર મા ંઊભા છે જે માત્ર ઉદાહરણ છે
બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧

હાલમા ંિધિી જિી ખેિીિાડી િેમજ બિિખેિીિાડી િીજમાગંિે પહોંચી િળિા માટે િિીિ સિ સ્ટ્ટેશિો િિાિિામા ંઆિે છે. 

આ સિસ્ટ્ટેશિો માથંી િિીિ ૧ ૧ કેિી રફડરો સબૂચિ કરિામા ંઆિિા ંહોયછે. જેિા ઉપર હાલમા ંહયાિ ૧ ૧  કેિી ભારે લોડીંગ 

ધરાિિા ફીડરોિો લોડ િિદીલ કરિામા ંઆિિો હોયછે. આમ, હયાિ ફીડરિે જરૂર પરૂિો લોડ િિીિ ફીડરમા ંિિદીલ 

કરિાથી હયાિ ફીડરિો અમકુ ભાગ સ્ટ્પેર પડી રહલે હોયછે. જેિો ઉપયોગ ભનિષ્યમા ંકોઇ િીજ ફોલ્ટ થાયિો િે ફીડરોિો લોડ 

ચેન્જ ઓિર કરિા માટે થાય છે.

િધમુા ંબિિ ઉપયોગી લાઇિોનુ ંમટીરીયલ િથા થાભંલા કાઢી ઉપયોગમા ંલેિા િમામ કે્ષત્રીય કચેરીઓિે સચૂિા આપિામા ં
આિેલ છે.

નિકાલ

૨૯.૭ ૨૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર જી.ઇ.િી. િા રોડ સાઈડ મા ંથાભંલા િગેરોિો સ્ટ્ટોક પત્રક િથા કોઇિી જિાિદારી હોય છે કે કેમ? બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧
રોડ સાઈડ મા ંથાભંલા િગેરે િા રહસાિ માટેનુ ંપોલ રજીસ્ટ્ટર પેટા નિભાગીય કચેરી મા ંરાખિા મા ંઆિે છે જેિી જિાિદારી 
પેટા નિભાગીય કચેરીિી છે.  નિયિ સમયાિંરે પેટા નિભાગીય કચેરીનુ ંઉપલી કચેરીઓ દ્વારા નિરીક્ષણ કરિામા ંઆિે છે.

નિકાલ

૨૯.૮ ૨ ૨ .૦૭.૨૦૧૫      ભારિીય રકશાિ સઘં /                  

મ ુનિજયિગર

 રકશાિ િા કિૂા ઉપર પ્રિાપગઢ કંપાિા અંિાલાલ અરજિ ટી.સી. િળી ગયેલ પાચં રદિસે 

િદલિામા ંઆિેલ જે ટી.સી. પણ િળેલ િીકળિા ત્યાર િાદ ત્રીજી િખિ િદલિા મા ંઆિેલ જે 

પણ િળેલ િીકળેલ જેમા ંકુલ િેર થી ચૌદ રદિસ ખેડિૂિો પાક િાશ પામે છે િો આ જિાિદારી 
કોિી છે ?

બભલોડા/નિજયિગર શ્રી એ િી પાડંોર    (િાયિ ઇજિેર ) 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૧
િળી ગયેલુ ંટી.સી. નિયિ સમય દરનમયાિ િદલી આપિામા ંઆિે છે. રાન્સફોમષર જેિા ઉપકરણો ખિુજ લાિંા અિે પથરાળ 

નિસ્ટ્િારમાથંી િાહિમા ંલઈ જિા દરમ્યાિ ફોલ્ટી થઈ જિા ંહોય છે.
નિકાલ

૩૦.૧ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
 ીધીલીટીના વાર દારને ખેતીવાડી વીજ કનેકશનમાાં વીજ કનેકશનમાાં રાન્ ફર ફી પેટે રૂ ૪ 
થી ૫ હજાર વસલુવામાાં આવે છે જે અગાઉની પધ્ધતી મજુબ રૂ ૭૫/- લઇને જ નામ રાન્ ફર 
કરવ.ુ

circle office

જે.એમ.પટેલ
  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 

   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

નામ રાન્ ફર  મયે રજીસ્ટેશન  ીવાય નવા નામે  ીકયોરીટી ડીપોઝીટ લેવામાાં આવે છે. જે ગ્રાહક નવા નામે થતો 
હોવાથી જરૂરી છે. તથા નવા નામનાાં કરારનામાનાાં સ્ટેમ્પનાાં ખચક સ વાય અન્ય કોઇ ચાર્જ લેવામાાં આવતો નથી.

સનકાલ

૩૦.૨ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા

એક  વે નાંબરમાાં બીજુ કનેકશન સ્પેશીયલ કે માાં અત્યારથી જાહરેાત છે જે ૧૦૦% 
એસ્ટીમેન્ટની રકમ ભરવાથી આપવામાાં આવે છે. ભગૂભક જળ  ત્તા માંડળ્નો સનયમ આ 
યોજનામાાં લાગ ુપડ્તો નથી તો જનરલમાાં એક  વે નાંબરમાાં બીજુ કનેકશન કેમ અપાત ુનથી? 
જે ખેડતૂ સવરોધી નીતી છે.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

ગજુરાત ઉજાક સવકા  સનગમ ળલ. નાાં પહરપત્ર નાં ૨૧૮૯ તા ૨૪.૧૦.૧૩ મજુબ હાલમાાં એકજ  વે નાંબરમાાં એકજ કનેકશન 
આપવામાાં આવે છે. 
 વધમુાાં જીયવુીએનએલ નાાં પહરપત્ર નાં ૪૧૦ તા: ૧.૭.૧૪ મજુબ અરજદાર એકજ  વે નાંબરમાાં એક કરતાાં વધ ુખાતા 
નાંબર ધરાવતાાં હોવાની કાયદાકીય માળલકી હક  દશાકવતા દસ્તાવેજો ધરાવતાાં હોય તેવા હકસ્ ાઓમાાં એક  વેનાંબરમાાં 
બીજુ કનેકશન આપી શકાય.

સનકાલ

૩૦.૩ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦

ગતીશીલ ગજુરાતમાાં  રકારની યોજના મજુબ ફામક હાઉ /કેટલશેડમાાં દુધ દોહવા માટે 
 હાયથી મશીન આપવામાાં આવેલ છે મશીન ચલાવવા માટે લાઇટની જરૂરીયાત રહ ેછે ફ્રામક 
હાઉ માાં પરુતા વોલ્ટેજ મળતા નથી તો મશીનો પરત જમા કરવાાં કે કેમ? વધમુાાં કનેકશન 
આપવામાાં આવતા નથી. અથવા આપવામાાં આવે તો તેન ુએસ્ટીમેન્ટ ૧ લાખ જેટલ ુઉચ ુ
આપવામાાં આવે છે. આ ઉચા એસ્ટેમેન્ટ બાંધ કરવાાં જોઇએ. કેટલશેડ ફામક હાઉ માાં એજીમાાંથી 
આપેલ કનેકશનમાાં વીજળી વારાંવાર ડુલ થઇ જતી હોયછે. તો આવા કનેકશન જયોતી 
લાઇનમાાંથી વીજ જડાણ આપવ ુજોઇએ અથવા અગાઉની પ્રથા મજુબ નોમકલ એસ્ટીમેન્ટથી 
હોવ ુજોઇએ

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

જ્યોસતગ્રામ યોજનાનો અમલ થતાાં ખેતી વીજજોડાણોને વીજપરુવઠો પરુો પાડવા માટે ખેતીવાડી અને ગ્રામ્ય સવસ્તારોમાાં 
આવેલ ળબનખેતી વીજજોડાણોને વીજપરુવઠો પરુો પાડવા માટે જ્યોસતગ્રામ એમ અલગ અલગ ફીડરો ઉભા કરવામાાં 
આવેલ છે.
     વધમુાાં જણાવવાનુાં કે ખેતીવાડી સવસ્તારમાાં વ વાટ કરતાાં અરજદારોને જીઈઆર ીનાાં પ્રવતકમાન પરીપત્ર નાં:૪૬ તા: 
૧૧.૭.૨૦૧૪ મજુબ ખેતીલાયક જમીનમાાં માાંગવામાાં આવેલ ઘરવપરાશ માટેનાાં વીજજોડાણનાાં અરજદારોને ૩ હકલો 
વોટની ક્ષમતા સધુી ખેતીવાડી ડોમીનન્ટ ફીડર ઉપરથી વીજજોડાણ આપવામાાં આવે છે.     આમ ખેતીવાડી સવસ્તારમાાં 
વ વાટ કરતાાં ખેડતૂોને જ્યોસતગ્રામ યોજનાનો લાભ આપવો એ એક નીસતસવર્ષયક બાબત છે.

સનકાલ

૩૦.૪ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
ધઉ બળી જવાના કે માાં નોટરીનો આગ્રહ રાખવામાાં આવે છે જે સનયમનો ફેરફાર કરવો જોઇએ 
કારણકે ખેડતૂને અન્ય કોઇ પણ જગ્યાએથી  હાય મળતો નથી. જેથી અન્ય સવકલ્ય નકકી કરી 
 ીધે  ીધ ુવળતર મળે તેવી જોગવાઇ હોવી જોઇએ.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

યજુીવી ીએલનાાં પરીપત્ર નાં: ૩૬૫ તા: ૨૭.૨.૧૫ નાાં એનેક્ષ્રર A ની કલમ(૪) મજુબ અરજદાર (મળૂ ખેડતૂ) અથવા 
ભોગવટો  ધરાવનાર ખેડતૂ, આ પોલી ી હઠેળ મળવાપાત્ર વળતર સ્વીકારશે અને ભસવષ્ટ્યમાાં આ બાબતે કોઇ પણ 
પ્રકારની ફરીયાદ/કોટક કે  કરશે નહહ, તે અંગેની નોટકરાઇઝ બાાંહધેરી લેવામાાં આવે છે.

સનકાલ

૩૦.૫ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
નવીન વીજ જોડાણોમાાં લાઇનન ુકામ બે-ત્રણ મા થી પણૂક થયેલ હોવા છતાાં જોડાણ અપાતાાં 
નથી અસધકારીઓની બેદરકારીના કારણે કનેકશન મળતા નથી જે ચાલ ુકરી આપવાાં

વત ુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

હાલમા ંિનિિ ૩ ફેઇઝ મીટર િથા ૩  ફેઇઝ િોક્ષ િો જથ્થો પરૂિા ંપ્રમાણમા ંઆિી ગયેલ હોઇ િીજ જોડાણ ચાલ ુકરિાિી 
પ્રરકયા પરૂજોષમા ંચાલ ુછે. હાલમા ંમાચષ -૨૦૧૫ સધુી જેઓિા ંલાઇિિા ંકામ પણૂષ થયેલ છે. િેઓિે િીજ જોડાણ ચાલ ુ

કરિાિી પ્રરકયા ચાલ ુછે.

સનકાલ

૩૦.૬ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
ગ્રામ્ય સવસ્તારમાાં ધર વપરાશ માટે થ્રીફેઝમાાંથી માગણી કરવામાાં માત્ર  વીશ લાઇન 
નાખવામાાં રૂ. ૧૫ હજાર ડીપોઝીટ વસલુવામાાં આવે છે તે વ્યાજબી નથી ટોકન ચાર્જ હોવ ુ
જોઇએ.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

નવીન વીજજોડાણ અથવા સવજ જોડાણમાાં લોડ વધારો/સ્થળ ફેરફાર કરવા માટે જીયવુીએનેલ ના પહરપત્ર ૧૦૬૯ તા. 
૨૭.૬.૧૫ મજુબ  સવિશ કનેકશન ચાજ ેતથા જીઇઆર ી નાાં જાહરેનામા નાં ૮ ની કલમ નાં: ૪.૬,૪.૯,૪.૧૦ મજુબ 
 ીકયોરીટી હડપોઝીટ વસલુી સવજ જોડાણ આપવામાાં આવતા હોયછે.

સનકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૩૦.૭ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦

વર ાદ વાવાઝોડા વખતે એગ્રરીકલ્ચરમાાં વીજ લાઇનોના વાયરો લઝુ હોવાથી આપ માાં 
ટકરાવાના કારણે લાઇન ફોલ્ટ થાયછે. ધઉની સ ઝનમાાં પાકેલો પાક વીજ તણખલા જરવાથી 
બળીને ખાખ થઇ જાયછે જેથી વળતરના કે ો ઉભા થાયછે અને વળતર ચકૂવવ ુપડે છે આ 
બાબતે બે વર્ષક અગાઉથી હહિંમતનગર  કકલ કક્ષાએ પેશરીયા લગાવવા રજુઆત કરેલ પરાંત ુ
તેનો અમલ એગ્રરીકલ્ચરમાાં ન કરતાાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ સ િંગલ ફેઝમાાં ઉપયોગ કરેલ છે. જેથી 
પ્રાયોરીટી ના ધોરણે્ર એગ્રરીકલ્ચરમાાં પેશરીયા લગાવવા માટેની યોજનાનો તાત્કાલીક અમલ 
કરવો.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

હળવા તથા ભારે દબાણની લાઈનોનુાં સનયત  મયાાંતરે  મારકામ કરવામાાં આવે છે જે દરસમયાન હળવા દબાણની 
લાઈનનાાં ગાળા ઢીલા હોય અથવા પવન આવવાથી હળવા દબાણની લાઈનનાાં વાયર એકબીજા  ાથે અથડાતાાં હોય તેવી 
લાઈનમાાં સ્પે ર લગાવવામાાં આવતાાં હોય છે. જેનુાં અગોતરૂાં આયોજન કરી આવી જરૂરીયાત વાળી લાઈનોમાાં સ્પે ર 
લગાવવાની સચુના તમામ કે્ષસત્રય કચેરીઓને આપવામાાં આવેલ છે જેથી એલ.ટી. લાઈનમાાં સ્પે ર લગાવવાથી વીજ 
વાયર અથડાવવાથી થતા વીજ ફોલ્ટ/વીજ અકસ્માત/ઘઉં બળવાના હકસ્ ાઓ ઘટાડી શકાય. ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનમાાં 
એલ.ટી. લાઈનોમાાં જરૂરીયાત મજુબ નડતરરૂપ ઝાડ કાપવામાાં આવે છે
 છેલ્લા બે વર્ષક માાં  સવભાગીય કચેરીઓ આ લાઇનોમાાં લગાવેલ સ્પે ર માહહતી નીચે મજુબ છે.    ખેતીિાડી        ગ્રામ્ય 
        ક લ
હહમતનગર    ૩૪૮૦           ૫૨૧૨        ૮૬૯૨
ઇડર           ૬૧૦             ૯૦૭         ૧૫૧૭
ળભલોડા        ૨૧૦             ૩૧૧          ૭૮૫
તલોદ્દ          ૭૮૫             ૧૧૭૮        ૧૯૬૩       
મોડા ા         ૧૧૮૬           ૧૭૭૯        ૨૯૬૫

સનકાલ

૩૦.૮ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
વીજ કનેકશનમાથી વીજ ફોલ્ટથી બળી જાય છે ત્યારે બદલવા ખેડતૂ પા ેથી પૈ ા વસલુવામાાં 
આવે છે ખેડતૂ મીટરનુાં ભાડુ ભરે છે કોઇ કારણો ર વીજ પ્રવાહની ક્ષસતના કારએ બળી જાય છે 
ત્યારે ખેડતૂ બે બાજુ દાંડાય છે બને્નમાાંથી એક દાંડ હોઇ જોઇએ

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

મીટર બળી જવાનો ચાર્જ જીઇઆર ીનાાં જાહરેનામાાં ૯ મજુબ તેમજ યજુીવી ીએલ પહરપત્ર ક્રમાાંક ૧૮ તા. ૪.૨.૨૦૧૦ 
મજુબ વસલુવમાાં આવે છે.

નીસતસવર્ષયક

૩૦.૯ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦

એક  વે નાંબરમાાં ચાલ ુવીજ કનેકશન હોય પરાંત ુપાણી ખટુી જતાાં એ જ  વે નાંબરમાાં બીજો 
બોર/કુવોમાાં પાણી પરુવઠો ઉપલબ્ધ હોય અને ખેડતૂ પોતાની મોટર કાઢી પાણી વાળા 
બોર/કુવામાાં ઉતારી ચાલ ુકરે તેમજ ખેતીવાડી વીજ કનેકશનમાાં ચાલ ુગ્રાહક હોય અથવા નવા 
ગ્રાહકે એસ્ટીમેન્ટ ભરેલ હોય તેવા ગ્રાહકને ૧૩૫ મજુબ કે  કરવો નહી. તે ખેડતૂ સવરોધી 
નીતી છે. જેમાાં ૧૨૬ મજુબ બીલ આપવ ુજોઇએ.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

યજુીવી ીએલ રારા વીજ જોડાણોની તપા ણીનાાં દરેક પ્રકારનાાં વીજ જોડાણોના ભાગ રૂપે હોયછે. જે દરમીયાન જો કોઇ 
ગ્રાહક /ળબનગ્રરાહક બીન અસધક્રુત રીતે વીજળી વપરાશ કરતા6 માલમુ પડેતો તેઓ સવરુધ્ધ તેઓ રારા આચરવામાાં આવેલ 
ગેરરીતી મજુબ ભારતીય વીજધારા ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬-૧૩૫ મજુબ કાયકવાહી કરવામાાં આવતી હોયછે. વધમુા6 
અરજદાર રારા વીજ જોડાણ સ્થળફેર કરવાની અરજી કરવામાાં આવેતો જીયવુીએનએલ પહરપત્ર નાં ૨૧૮૯ તા. ૨૪.૧૦.૧૩ 
મજુબ સનયત શરતો પરીપણૂક થતી હોયતો સનયત  મયમયાકદામાાં સ્થળફેર કરી આપવામાાં આવે છે.

સનકાલ

૩૧.૧૦ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
ડાકક  ઝોનમાાં ખેતીવાડી વીજ કનેકશન માંજૂર થયેલ હોય તેમાાં ડ્રો પધ્ધસત કરવામાાં આવે છે તે 
પ્રથા બાંધ કરવી  ીબીયલ નાંબર મજુબ અરજી રજીસ્રેશ કયાકની પ્રાયોરીટી મજુબ વીજ 
કનેકશન આપવુ

વત ુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

ગજુરાત  રકારશ્રીનાાં ઠરાવનાાં જીડબલ્યઆુર/૨૦૧૩-૧૪/જે-૧ તા. ૨૯.૩.૨૦૧૨ થી ડાકકઝોન તાલકુાઓમાાં નવીન કૃસર્ષ 
સવર્ષયક વીજ જોડાણ આપવા માટેની અરજીઓ સ્વીકારવા માટે રાજય  રકારે સનણકય કરેલ અને પ્રથમ તબકકામાાં જે 
અરજદારો વર્ષક ૧૯૯૦ થી ૨૦૦૩ દરમ્યાન અરજી કરેલ હોય અને તે અરજીઓ પડતર હોય તેમજ જે અરજદારોને નવીન 
ખેતી સવર્ષયક વીજ્જોડાન લેવાનુાં હોય તેમણે તા. ૧૭.૯.૨૦૧૨ થી ૧૬.૧૦.૨૦૧૨ સધુીમાાં અરજી નોંધણી કે્ષત્રીય કચેરીએ 
કરવાની હતી.  વર્ષક ૨૦૦૩ થી જે તાલકુાનો ડાકકઝોન હઠેળ હતા, તે તાલકુાનોમાાં નવીન ખેતીવાડી વીજ જોડાણોની અરજી 
નોંધણી કરવામાાં આવતી ન હતી. 
ત્યારબાદ યજુીવી ીએલનાાં પત્રક્રમાક ૪૨૧ તા.૨૨.૨.૧૩ મજુબ આપવામાાં આવેલ માગકદસશિકા મજુબ એકજ હદવ ે નવીજ 
અરજીઓ નોધવાનુાં ધ ારો ન પહોચે તેમજ અરજદાર દશાકવેલ  મય મયાકદામાાં ધીરજપવૂકક અરજી કરી શકે તે હતેનુાાં 
આશયથી ક અને ડ કેટેગરી માાં નોધાયેલ અરજીઓનો ડ્રો કરી સવજ જોડાણ આપનાવી પ્રહકયા ચાલ ુકરી.

સનકાલ

૩૦.૧૧ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦

જુની વીજ લાઇનો લાાંબા  મયથી ધણીએ જગ્યાએ બાંધ કરી નવા એ .એ . ઉભા કરી પાવર 
પરુતો મળી રહ ેતેવા હતેથુી ટુાંકાગાળાની લાઇનો ઉભી કરેલ છે જેથી જુની અને લાાંબી લાઇનો 
સ્થળ ઉપર ઉભી છે કેટલીક જગ્યાએ મટીરીયલ ઉતારી લેવામાાં આવેલ છે આવી લાઇનો ળબન 
ઉપયોગી થયેલ છે. જેને વીજ કાંપની દ્વારા હટાવી લેવા અંગે શ ુકાયકવાહી અમલી છે? આવી 
લાઇનોની જવાબદારી કોની આવે તે નકકી કરવ ુઅને તો સનકાલ કરવો.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

હાલમાાં વધતી જતી ખેતીવાડી તેમજ ળબનખેતીવાડી વીજમાાંગને પહોંચી વળવા માટે નવીન  બ સ્ટેશનો બનાવવામાાં આવે 
છે. આ  બસ્ટેશનો માાંથી નવીન ૧૧કેવી હફડરો સળૂચત કરવામાાં આવતાાં હોયછે. જેના ઉપર હાલમાાં હયાત ૧૧ કેવી ભારે 
લોડીંગ ધરાવતા ફીડરોનો લોડ તબદીલ કરવામાાં આવતો હોયછે. આમ, હયાત ફીડરને જરૂર પરૂતો લોડ નવીન ફીડરમાાં 
તબદીલ કરવાથી હયાત ફીડરનો અમકુ ભાગ સ્પેર પડી રહલે હોયછે. જેનો ઉપયોગ ભસવષ્ટ્યમાાં કોઇ વીજ ફોલ્ટ થાયતો બે 
ફીડરોનો લોડ ચેન્જ ઓવર કરવા માટે થાય છે.
વધમુાાં ળબન ઉપયોગી લાઇનોનુાં મટીરીયલ તથા થાાંભલા કાઢી ઉપયોગમાાં લેવા તમામ કે્ષત્રીય કચેરીઓને સચૂના 
આપવામાાં આવેલ છે.

સનકાલ

૩૦.૧૨ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
જાહરે રસ્તાઓ તથા કેટલીક જગ્યાએ થાાંભલા મટીરીયલ જયાાં ત્યાાં જોવા મળે છે જેની નોંધ 
વીજ કાંપનીના દયાન  ઉપર છે કે કેમ? તેન ુયાદી પત્રક લીસ્ટ રાખવામાાં આવે છે કેમ?

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

બિિ ઉપયોગી લાઇિોનુ ંમટીરીયલ િથા થાભંલા કાઢી ઉપયોગમા ંલેિા િમામ કે્ષત્રીય કચેરીઓિે સચૂિા આપિામા ંઆિેલ છે. સનકાલ
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 અ. ન.ં  તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના વનિારણ માટે 
જિાબદાર અવિર્ારીઓના ં

નામ-નબંર.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ/ સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨

જીલ્લાન  ંનામ : સાબરર્ાઠંા

 તા ૧૧.૮.૨૦૧૫  ના રોજ સાબરર્ાઠંા જીલ્લા મા ંમ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૩૦.૧૩ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
ગત તા. ૪/૬/૨૦૧૩ ના રોજ લોક દરબારના ક્રાયકક્રમમાાં રજુ કરેલ તા. ઇડર, ળભલોડા  બ 
ડીવીઝન-૧ નો રજૂ કરેલ પ્રશ્ર્ન ટી ીઓ ખેતરમાાંથી બહાર કાઢવા માંજૂરીએ મળેલ છે આજ 
સધુી કોઇ જ કાયક થયેલ જણાતી નથી.મોજે ગામ નવા રેવા  તથા જવાનગઢ તા. ઇડર

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

ગામ રેવા  નુાં કામ તારીખ 30.૦૭.૧૫ ના રોજ પણૂક કરવા માાં આવેલ છે. મોજે  ગામ જવાનગઢ નુાં કામ કરવા ગયેલ તે 
 મયે લાઇન ઉભી કરવા માાં પટેલ ળભખાભાઈ કેશભાઈ દ્વારા વાાંધો ઉઠાવતા કામ કરી શકાયેલ નહીં. વાાંધો દૂર થયે કામ 
પણૂક કરવા માાં આવશે.

સનકાલ

૩૦.૧૪ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
જોડેલ બીજ્ભારની સ્વૈપ્ચ્છક જાહરેાત યોજના તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૩ ની  ાંદેશમાાં પ્રસવધ્ધ થયેલ 
જાહરેાત મજુબ હાલમાાં નવી ચાલ ુ ાલની વીજભારની સ્વૈપ્ચ્છક જાહરેાત ફરીથી કરવી

વત ુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

નવીન યોજનાઓની જાહરેાત વખતોવખત મખુ્ય દૈસનક  માચાર પત્રો રારા કરવામાાં આવતી હોય છે. હાલમાાં આવી કોઇ 
સ્વૈપ્ચ્છક વીજ્ભાર યોજના અમલમાાં નથી. જાહરે થયેથી જાહરેાત કરવામાાં આવશે.

સનકાલ

૩૦.૧૫ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦

વીજ કાંપની દ્વારા ખેડુતોના પ્રશ્ર્ને લોક દરબારન ુઆયોજન કરવામાાં આવે છે તે આવકાયક છે 
પરાંત ુરજુ કરેલ કેટલાક પ્રશ્ર્નોન ુ માધાન જે તે  મયે આસ્વા ન રૂપે કાગળ ઉપર આપવામાાં 
આવે છે પરાંત ુઉદભવેલ પ્રશ્ર્નના સ્થાને પહરસ થત જુદી હોય છે તેની નૈસતક જવાબદારી કોની? 
અને આવી જ પહરસ થતી રહ ેતો લોકદરબાર યોજવાનો હતે ુશો?

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

માનવાંતા ગ્રાહકોનાાં વીજળીને સ્પશકતા પ્રશ્ર્નો/રજૂઆતોનુાં સ્થળ ઉપર સનરાકરણ થઇ શકે અને પ્રવતકમાન સનયમોની 
જાણકારી મળી શકે તે હતે ુર લોક-દરબાર કાયકકમનુાં આયોજન કરવામાાં આવતુાં હોય છે. જે દરમીયાન શકય તેટલાાં 
પ્રશ્ર્નોનુાં સ્થળ ઉપર/સનયત  મય દરસમયાન સનકાલ લાવી શકાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાાં આવતા હોય છે. અમકુ પ્રશ્ર્નો 
નીતી સવર્ષયક હોઇ, તેવા પ્રશ્ર્નો સનકાલ થઈ શકતો નથી.

સનકાલ

૩૦.૧૬ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
એક  વે નાંબરમાાં બીજુ વીજ કનેકશન મેળવવા માટે  ાંમસત લેવી પડેજે ન લેવી જોઇએ. 
બોટાદ ખાતે બે ભાઇઓના પ્રકરણમાાં કોટે હુકમ કરેલ છે છતાાં અમલ થતો નથી જે અમલ 
કરવો.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

ગજુરાત ઉજાક સવકા  સનગમ ળલ. નાાં પહરપત્ર નાં ૨૧૮૯ તા ૨૪.૧૦.૧૩ મજુબ હાલમાાં એકજ  વે નાંબરમાાં એકજ કનેકશન 
આપવામાાં આવે છે. 
 વધમુાાં જીયવુીએનએલ નાાં પહરપત્ર નાં ૪૧૦ તા: ૧.૭.૧૪ મજુબ અરજદાર એકજ  વે નાંબરમાાં એક કરતાાં વધ ુખાતા 
નાંબર ધરાવતાાં હોવાની કાયદાકીય હક દશાકવતા દસ્તાવેજો ધરાવતાાં હોય તેવા હકસ્ ાઓમાાં એક  વેનાંબરમાાં બીજુ 
કનેકશન આપી શકાય. ન્યાયતાંત્ર વખતે આવેલ ચકૂાદાઓ જે તે વ્યહકતગત હોઇ તેનો અમલ કરવો ન્યાસયક પ્રહકયા છે.

સનકાલ

૩૦.૧૭ ૨૦.૭.૨૦૧૫ ભારતીય હક ાન  ાંધ  ાબરકાાંઠા ૯૪૨૬૨૫૮૯૦૦
પશ ુવીજ અકસ્માત તથા ખેડતૂ વીજ અકસ્માતમાાં વીમાની રકમ લાાંબા  મયથી જુની 
આકારેલ છે જે ધણી જ ઓછી છે તે મોંધવારીના હહ ાબે વધારી આપવી.

વતુકળ કચેરી હહિંમતનગર
જે.એમ.પટેલ

  અસધક્ષક ઇજનેર     હહિંમતનગર 
   ૯૯૨૫૨૧૨૫૪૫

પશનુુાં વીજ અકસ્માતથી મતૃ્ય ુથતાાં વીજ કાંપની રારા ચકુવવી પડતી રકમ જીયવુીએનએલ રારા નકકી કરવામાાં આવે છે. 
જે ચકૂવવા પાત્ર વળતરની રકમ તા. ૧૬.૩.૨૦૧૩ થી ફેરફાર કરવામાાં આવેલ છે. જેની નકલ આ  ાથે  ામેલ છે.

સનકાલ
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