
ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

૧ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ઇડર
(શહરે)

શ્રી આર. પી. વમસ્ત્રી,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

પટેલ કાવંતભાઈ 
જોઇતાભાઇ

  મત.સાબલવાડ 
કંપા પો.કાવા 

તા.ઇડર

વાયર ખેંચવા બાબત અરજદાર િા કવૂા ઉપરિા ઢીલા વાયર
તા.૧૯.૦૭.૧૭ સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે.

તા. ૧૨/૦૭/૧૭ િા રોજ 
વાયર ખેંચી કામ પણુૂ 

કરેલ છે.

વિકાલ A

૨ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ઇડર
(ગ્રામ્ય)

શ્રી વી.આર.બારોટ, 
િાયબ ઇજિેર,  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬

પટેલ પ્રકાશભાઈ 
લાલાભાઈ મત.પો. 
માિાસતર તા.ઇડર

વાયર ખેંચવા બાબત અરજદારિા કવૂા ઉપર ખેતીવાડી વીજ લાઇિ
િા વાયર લતઝ હોવાિી ભેગા િાય છે. તે વાયર
તા.૧૯.૦૭.૧૭ સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૩ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ઇડર
(ગ્રામ્ય)

શ્રી વી.આર.બારોટ, 
િાયબ ઇજિેર,  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬

મો. રસતલભાઇ 
શહરફભાઈ  

મત.બારોહડયા કંપા 
પો.માિાસતર 

તા.ઇડર

વાયર ખેંચવા બાબત 
તેમજ િમી ગયેલા 
િાભંલા સીિા કરવા 

બાબત

અરજદારિા કવૂા ઉપર ખેતીવાડી વીજ લાઇિ
િા વાયર લતઝ ખેંચવા બાબત તિા િમી
ગયેલા િાભંલા તા.૧૯.૦૭.૧૭ સતિીમા ંસીિા
કરી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૪ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ઇડર
(ગ્રામ્ય)

શ્રી વી.આર.બારોટ, 
િાયબ ઇજિેર,  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬

પટેલ વમતેશકતમાર 
રામજીભાઇ 

 મત.પો. માિાસતર 
તા.ઇડર

વીજ લાઇિિા 
િાભંલાિા અવિિગ કરવા 

બાબત

અરજદારિી વીજ લાઇિ િા િાભંલા િમી
ગયેલા હતા તે વીજ કંપિીિા કમુચારીઓ
આવીિે સીિા કરી ગયેલ છે પરંર્ ત સદર
િાભંલા િા અવિિગ કરવાનત ંકામ હદિ ૧૫ માં
કરી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ઇડર
(ગ્રામ્ય)

શ્રી વી.આર.બારોટ, 
િાયબ ઇજિેર,  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૫૬

ટોકટે 
જગહદશકતમાર 
કેશવલાલ 

મત.પો.મોહિપતરા
 તા. ઇડર

િાભંલાિો તાણણયો 
લગાવવા બાબત

અરજદારિા ઘર આગળ ૩ફેજ વીજ લાઇિ
પસાર િાય છે તેિો િાભંલો િમી ગયેલ હોઇ
તેિે સીિો કરી તાણણયો િાખી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૬ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર જાદર શ્રી આર.સી.ગઢવી, 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧

જેિવા યાકતબભાઈ 
વણલભાઇ

મત.પો.માિગઢ 
તા.ઇડર

માિગઢ ગામે જેિવા 
યાકતબભાઈ વણલભાઇ િા 

ઘરિી વવજાપતરા 
અયતબભાઈ િા ઘર સતિી 

વીજ વાયરો ખબૂ જ 
ઢીલા હોઇ તે ખેંચવા 

બાબત

માિગઢ ગામે જેિવા યાકતબભાઈ વણલભાઇ િા
ઘરિી વવજાપતરા અયતબભાઈ િા ઘર સતિી વીજ
વાયરો ખબૂ જ ઢીલા હોઇ તે તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭
સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે

સદર કામ 
તા.૧૯.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર જાદર શ્રી આર.સી.ગઢવી, 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧

જેિવા યાકતબભાઈ 
વણલભાઇ

મત.પો.માિગઢ
તા.ઇડર

માિગઢ મતકામે િવીિ 
મસ્થજદ ફળીમા ંપરૂતા 
વૉલ્ટેજ મળતા િા હોઇ 
યોગ્ય વ્યવથિા હદિ-

૧૫મા ંખેંચી આપવામા ં
આવશે.

માિગઢ મતકામે િવીિ મસ્થજદ ફળીમા ંપરૂતા
વૉલ્ટેજ મળતા િા હોઇ યોગ્ય વ્યવથિા ૧ માસ
મા ંકરી  આપવામા ંઆવશે.

સદર રજૂઆત સદંભે 
વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
જરૂરી મજૂંરી પત્ર િ. 
૪૪૧૧ તા.૧૫.૦૬.૧૭ 
િી આપવામા ંઆવેલ 

છે. સદર કામ 
તા.૧૧.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૮ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર જાદર શ્રી આર.સી.ગઢવી, 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧

પટેલ જગદીશભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ
મત.પો.જાદર
 તા.ઇડર

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
િબંર એજી ૩૯૩ અિે 
એજી ૫૬૯ િા વચ્ચે િો 

એક ગાળો વીજ 
લાઇિિા વાયર ખબૂ જ 
ઢીલા હોય ટાઈટ હદિ-
૧૫મા ંખેંચી આપવામા ં

આવશે.

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િબંર એજી૩૯૩ અિે
એજી૫૬૯ િા વચ્ચે િો એક ગાળો વીજ
લાઇિિા વાયર ખબૂ જ ઢીલા હોઇ  હદિ-૧૫માં
ખેંચી આપવામા ંઆવશે.

તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૯ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર જાદર શ્રી આર.સી.ગઢવી, 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૮૧

સરપચંશ્રી, 
ગ્રપૂ ગ્રામ 
પચંાયત, 
એકલારા, 

મત.પો.એકલારા
તા.ઇડર

એકલારા ગામે પાદર 
ફળી, રાવળ ફળી, 

દરબાર ફળી, ચેિવા 
હારીજિ વાસ મા ંલો 
વૉલ્ટેજ તેમજ હહરજિ 
વાસમા ંથરીટ લાઇટ 

િાખવા બાબત

એકલારા ગામે પાદર, રાવળ, ચેિવા,
હહરજિવાસ મા ંએલટી લાઇિમા ંજરૂરી ફેરફાર
કરી લો વૉલ્ટેજ િો પ્રશ્ન તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ સતિી
મા ંહલ કરી આપવામા ંઆવશે. તેમજ થરીટ
લાઇટનત ંકામ પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

થરીટ લાઇટનત ંકામ 
તા.૧૯.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે. લો-
વોલ્ટેજ નત ંકામ 

તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૧૦ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
કચરાભાઇ

મત.પો.કેશરગજં
તા.વડાલી

ખેતીવાડી િવીિ વીજ 
જોડાણ ચાલત કરી 
આપવા બાબત

અરજદારે િવીિ ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ
માટે અંદાજપત્રક તિા ટેથટ હરપોટુિા િાણાં
ભરપાઈ કરેલ છે પરંર્ ત આજ હદિ સતિી
રાન્સફોમુર ચઢાવેલ િિી તો રાન્સફોમુર હદિ-
૧૫ મા ંચઢાવી વીજ જોડાણ ચાલત કરી
આપવામા ંઆવશે

તા.૫/૦૭/૧૭ િા રોજ 
કામ પતણુ કરી વવજ 

જોડાણ ચાલત કરેલ છે.

વિકાલ L

૧૧ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

સરપચં શ્રી, 
િાદરી ગ્રામ 
પચંાયત,

મત.પો.િાદરી,
તા.વડાલી

થરીટ લાઇટ ચાલત કરી 
આપવા બાબત

અરજદાર દ્ધારા થરીટ લાઇટિા અંદાજપત્રકિા
િાણા ંભરપાઈ કરેલ છે પરંર્ ત થરીટ લાઇટનતં
વીજ જોડાણ ચાલત કરેલ િિી તે ૧ માસમાં
ચાલત કરી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ O
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૨ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

મેમણ મહબેબૂભાઈ 
એમ.

રાજ િોવેલ્ટી,
મત.પો.તા. વડાલી

રાન્સફોમુર તિા વીજ 
લાઇિ ખસેડવા બાબત

અરજદારિી દત કાિ પાસેિી વડાલી વસટી
જેજીવાય હફડર િી ટીસી આવેલ છે તેિા પર
વારંવાર વાદંરાઓ કતદવાિી લાઇિ ફોલ્ટ િાય
છે તો ટીસી તિા વીજ લાઇિ ખસેડી આપવામાં
આવશે.

તા ૧૬.૦૮.૧૭િા રોજ 
ટીસી તિા વીજ લાઇિ 

ખસેડી કાયુ પણુૂ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ F

૧૩ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

સગર દશરિભાઈ 
રમેશભાઈ, 

વડાલી સબ થટેશિ 
પાછળ,

મત.પો.તા.વડાલી

વાયર ખેંચવા બાબત અરજદારિા ખેતરમા ંકવૂાવડ એજી હફડર િી
વીજ લાઇિ પસાર િાય છે. તેિા વાયરો ખબૂ
જ િીચા હોવાિી સદર વાયર તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭
સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે

તા.૧૪/૦૭/૧૭ િા રોજ 
વાયર ખેંચી કામ પતણુ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૧૪ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ પશાભાઇ 
ભગતભાઈ,

મનતભાઈિો કંપો, 
મત.પો.જેતપતર,
તા.વડાલી

વાયર ખેંચવા બાબત અરજદાર દ્ધારા મનતભાઈ કંપામા ંજે વીજ લાઇિ
આવે છે તે હાઇવે ક્રોવસિંગ હોવાિા કારણે તેમજ
વીજ લાઇિ િીચી હોવાિા કારણે હાઇવે પરિી
પસાર િતા ંવાહિો દ્ધારા વારંવાર ર્ટૂી જતી
હોવાિી સદર વીજ લાઇિ હદિ - ૧૫ મા ંઊંચી
કરી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૧૫ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ પશાભાઈ 
અમાભાઈ 

મત.પો.ભાડંવાળ,
તા.વડાલી

વાયર ખેંચવા બાબત અરજદારિા કવૂાિા વીજ જોડાણ િી હળવા
દબાણિી વીજ લાઇિિા વાયર ખબૂ જ ઢીલા
છે તે વાયર તા.૨૦.૦૭.૨૦૧૭ સતિીમા ંખેંચી
આપવામા ંઆવશે

તા.૧૫/૦૭/૧૭ િા રોજ 
વાયર ખેંચી કામ પતણુ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૧૬ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ અમતૃભાઇ 
એમ.  

મત.પો.ભાડંવાળ,
તા.વડાલી

વસિંગલ ફેઝ વીજ 
પતરવઠો વિયવમત પરૂો 

પાડવા બાબત

અરજદાર દ્ધારા રજૂઆત કરવામા ંઆવેલ છે કે
ભડંવાળ ખેતીવાડી હફડર ઉપરિી વસિંગલ ફેજ
વીજ પતરવઠો અવિયવમત મળે છે તે વિયવમત
કરી આપવામા ંઆવશે

જરૂરી સમારકામ 
તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરી વસિંગલ 
ફેઝ વીજ પતરવઠો 
વિયવમત કરેલ છે..

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૭ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ,

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી 
મત.પો.તા.વડાલી

િાદહર હરવસુ કેિાલ પર 
દેલવાડા કંપા સામે વીજ 
પોલ િમી ગયેલ છે તે 

સીિો કરવા બાબત

િાદહર હરવસુ કેિાલ પર દેલવાડા કંપા સામે
વીજ પોલ િમી ગયેલ છે તે હદિ - ૧૫ માં
સીિો કરી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ િમી ગયેલ પોલ 

સીિો કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

Aપટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

િાદહર ગામમા ંબીજી 
ડીપી મકૂવા બાબત

િાદહર ગામમા ંબીજી ડીપી  બાજતમા ંહયાત
છે,જેમા ંવવજલાઇિમા ંફેરફાર કરી લો-વોલ્ટેજ
િો પ્રશ્ન તા.૨૦.૦૮.૧૭ સતિીમા ંહલ કરવામાં
આવશે.

અરજદારિી લો વૉલ્ટેજ 
િી ફહરયાદ િા 

અનતસિંાિે વૉલ્ટેજ 
માપતા પરૂતા વૉલ્ટ 
મળેલ  છે.તેમ છતા ં
િાદહર ગામમા ંબીજી 
ડીપી  બાજતમા ંહયાત 
છે,જેમા ંવવજલાઇિમા ં
ફેરફાર કરવાિી તાવંત્રક 
મજૂંરી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા પત્ર િ. 

૨૧૭૩ તા. ૨૦.૦૭.૧૭ 
દ્વારા આપવામા ંઆવેલ 
છે. જેમા ં૧૦૦ મીટરિી 
હળવા દબાણિી લાઇિ 
ઊભી કરવાિી િાય છે. 

સદર કાયુ તા. 
૩૦.૦૯.૧૭ સતિીમા ંપણુૂ 
કરીિે કાયમી વિરાકરણ 

કરવામંા ંઆવશે.

વિકાલ૧૮ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૯ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

િાદહર ગામિા વોટર 
વકુસ કિેક્શિ પર 
જ્યોતીગ્રામ વીજ 

પતરવઠો આપવા બાબત

 સદર વીજ જોડાણ વાળી જમીિ પચંાયત
હથતક િા હોય ખેતીવવષયક જમીિ માં
જ્યોવતગ્રામ યોજિાિો વીજ પતરવઠો પ્રવતુમાિ
વિયમોનતસાર આપી શકાય તેમ િિી જે િીવત
વવષયક બાબત હોય ફેરફાર િતા ંઆપવામાં
આવશે.

સદર વીજ જોડાણ વાળી 
જમીિ પચંાયત હથતક 
િ હોવાિી ખેતી વવષયક 
જમીિમા ંજ્યોવતગ્રામ 

યોજિા િો વીજ પતરવઠો 
પ્રવતુમાિ વિયમોનતસાર 
આપી શકાય તેમ િિી.

વિકાલ L

૨૦ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

જેતપતર ગામે 
દેવવસિંહભાઈ િાિજીભાઇ 
પટેલ િા વોંગાવાળી 

ડીપી િા વાયર ખેંચવા 
બાબત

જેતપતર ગામે દેવવસિંહભાઈ િાિજીભાઇ પટેલ િા
વોંગાવાળી ડીપી િા વાયર તા.૨૦.૦૭.૧૭
સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે

સદર કામ 
તા.૧૯.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ L

૨૧ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

વડગામડા ગામે િવીિ 
ડીપી િાખેલ છે તે ચાલત 

કરેલ િિી તો ચાલત 
કરવા બાબત

વડગામડા ગામે િવીિ ડીપી િાખેલ છે તે ચાલત
કરેલ િિી તો તા.૨૫.૦૭.૧૭ સતિીમા ંચાલત કરી
આપવામા ંઆવશે

સદર કામ 
તા.૨૦.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ L

૨૨ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

કેશરગજં ગામે 
ઇશ્વરભાઇ વવઠ્ઠલભાઈ િા 
કવૂા પર િાભંલો િમી 
ગયેલ છે તો તે સીિો 
કરી વાયર ખેંચવા 

બાબત

કેશરગજં ગામે ઇશ્વરભાઇ વવઠ્ઠલભાઈ િા કવૂા
પર િાભંલો િમી ગયેલ છે તો તે તા.
૨૦.૦૭.૧૭ સતિીમા ંસીિો કરી વાયર ખેંચી
આપવામા ંઆવશે.

સદર કામ 
તા.૨૦.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૨૩ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

મેિ હફડરનત ંતાદંણલયા 
સબ થટેશિ િી 

બાયફરકેશિ કરી િવત ં
હફડર કાઢેલ છે જે ચાલત 
કરેલ િિી તો ચાલત 

કરવા બાબત

મેિ હફડરનત ંતાદંણલયા સબ થટેશિ િી
બાયફરકેશિ કરી િવત ંહફડર કાઢેલ છે જે  જેિી
થપેસીઅલ હડઝાઈિ રાન્સફોમુર  િી કામગીરી
પ્રગવત હઠેળ છે  જે તા. ૦૪.૦૮.૧૭ સતિીમાં
ચાલત કરી આપવામા ંઆવશે

 થપેસીઅલ હડઝાઈિ 
રાન્સફોમુર નત ં કામ તા. 
૧૩.૦૭.૧૭ િા રોજ પતણુ 
કરી હફડર ચાલત કરેલ છે.

વિકાલ T

૨૪ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

િેરાસિા ગામે પટેલ 
માિાભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ 

િા મકાિ મા ંલો 
વૉલ્ટેજ મળે છે જે દૂર 

કરવા બાબત

િેરાસિા ગામે પટેલ માિાભાઈ વવઠ્ઠલભાઈ િા
મકાિ મા ંલો વૉલ્ટેજ મળે છે જે  લાઇિ મા ંતા-
૦૪.૦૮.૧૭ સતિીમા ંજરૂરી ફેરફાર કરી ફહરયાદ
દૂર કરી આપવામા ંઆવશે

જરૂરી સમારકામ 
તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 

રોજ કરી કામ પણુૂ કરેલ 
છે.

વિકાલ A

૨૫ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

કબૂાિરોલ ગામે 
જયશ્રીબેિ કોદરભાઈ 
િા મકાિિી બાજતમા ં
ડીપીિો પોલ િમી 

ગયેલ છે તે સીિો કરવા 
બાબત

કબૂાિરોલ ગામે જયશ્રીબેિ કોદરભાઈ િા
મકાિિી બાજતમા ંડીપીિો પોલ િમી ગયેલ છે
તે તા-૨૦.૦૭.૧૭ સતિીમા ંસીિો કરી આપવામાં
આવશે

તા.૦૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ પોલ સીિો કરી 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૬ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

અસાઇ વાસણા ગામે 
શામળભાઈ કોદરભાઈ, 
મતલાભાઈ ડાહ્યાભાઇ, 

કાવંતભાઈ આશાભાઈ િા 
કવૂા પર વાયર લસૂ છે 

તે ખેંચવા બાબત

અસાઇ વાસણા ગામે શામળભાઈ કોદરભાઈ,
મતલાભાઈ ડાહ્યાભાઇ, કાવંતભાઈ આશાભાઈ િા
કવૂા પર વાયર લસૂ છે તે  તા-૨૦.૦૭.૧૭
સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે

તા.૧૫/૦૭/૧૭ િા રોજ 
વાયર ખેંચી કામ પતણુ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૨૭ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

લખેડા કંપા ગામે પટેલ 
વસતંભાઇ ગિાભાઇિા 
કવૂા પર વાયર લસૂ છે 
તો તે ખેંચવા બાબત

લખેડા કંપા ગામે પટેલ વસતંભાઇ ગિાભાઇિા
કવૂા પર વાયર લસૂ છે તો તે તા-૨૦.૦૭.૧૭
સતિીમા ંખેંચી આપવામા ંઆવશે

તા.૧૪/૦૭/૧૭ િા રોજ 
વાયર ખેંચી કામ પતણુ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૨૮ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર વડાલી શ્રી પી.જે.પટેલ,
 િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૯૧

પટેલ માિાભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ  

પ્રમતખશ્રી, ભારતીય 
હકસાિ સઘં, 

વડાલી મત.પો.તા. 
વડાલી

ઠેરાસણા ગામે પટેલ 
ધતલા ભાઈ અમાભાઇ 

ખેતીવાડી લોડ 
વિારામા ંડીપી મજૂંર 

િયેલ છે જે કામ િયેલ 
િિી તો તે કામ પણુૂ 

કરવા બાબત

ઠેરાસણા ગામે પટેલ ધતલા ભાઈ અમાભાઇ
ખેતીવાડી લોડ વિારામા ંડીપી મજૂંર િયેલ છે
જે કામ િયેલ િિી તો તે કામ પણુૂ કરી
આપવામા ંઆવશે

સદર કામ 
તા.૦૩.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૯ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

મેત્રાલ કંપાિી પાણી 
પતરવઠાિા વીજ જોડાણ 
સતિી વીજ વાયર ખેંચવા 

બાબત

મેત્રાલ કંપાિી પાણી પતરવઠાિા વીજ જોડાણ
સતિી વીજ વાયર ખેંચી આપવામા ંઆવશે.

તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૩૦ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

કલોલ કંપા ગામે પટેલ 
અંબાલાલ શામજીભાઇિા 
કવૂાિા વીજ જોડાણ િા 
િમી ગયેલ પોલ સીિા 

કરવા બાબત

કલોલ કંપા ગામે પટેલ અંબાલાલ
શામજીભાઇિા કવૂાિા વીજ જોડાણ િા િમી
ગયેલ પોલ સીિા કરી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

8 of44



ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩૧ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

ખેતીવાડી માટે ૩ ફેજ 
પાચં મીટર થટોક મા ં

રાખવા

ખેતીવાડી માટે ૩ ફેજ પાચં મીટર થટોક માં
રાખવામા ંઆવશે

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
આપવા માટે જરૂરી માલ 

સમાિ િી ફાળવણી 
અગ્રતાક્રમ મતજબ 
આપવામા ંઆવે છે.

વિકાલ V

૩૨ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

ગાડત સબ થટેશિ ક્યારે 
ચાલત િવાનત ંછે.

સદરકામગીરી  જેટકો વવભાગ દ્વારા પ્રગવત હઠેળ
છે જે પણુૂ િયેિી ગાડતં સબથટેશિ ચાલત
કરવાિી  કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ N

૩૩ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

ખેતીવાડી વશફ્ટિંગ વીજ 
જોડાણમા િવી જગ્યાએ 
લઈ જવાનત ંહોય ત્યારે 

જમીિ ખરીદી કયાુ પછી 
૨ વષુ િયેલા હોવા 

જોઈએ તેિી જગ્યા એ ૬ 
માસ િો સમયગાળો 

રાખવો જોઈએ.

પ્રવતુમાિ વિયમ મતજબ ખેતીવાડી વશફ્ટિંગ
વીજ જોડાણમા િવી જગ્યાએ લઈ જવાનત ંહોય
ત્યારે જમીિ ખરીદી કયાુ પછી ૨ વષુ િયેલા
હોવા જોઈએ.

વિકાલ L

૩૪ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

રોિરા ગામે પટેલ 
રમેશભાઈ હહરાભાઈનત ં
િવીિ  ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણ નત ંઅંદાજપત્રક 
ભરાઈ ગયેલ છે. વીજ 
જોડાણ ચાલત કરી આપવતં

ભરપાઈ િયેલ અંદાજપત્રકિા િાણા ંિા
ક્રમાનતસાર સદર કામ કરી આપવામા ંઆવશે.

 સદર રજૂઆત કરેલ 
વીજ જોડાણનત ંકામ તા. 
૧૪.૦૮.૧૭ િા રોજ  

પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ L
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩૫ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

રોિરા ગામે પટેલ 
મોતીભાઈ સવજીભાઇ, 
પટેલ અશોકભાઇ કે, 

પટેલ પ્રવીણભાઈ આર, 
પટેલ જેઠાભાઇ 
કાળાભાઈ, પટેલ 

શાવંતભાઈ ટી.િા  િવીિ 
વીજ જોડાણ માટે ૫ 
માસિી અંદાજપત્રક 

ભરપાઈ કરેલ છે, કામ 
િયેલ િિી , કામ કરી 

આપવત.ં

સદર ખેતીવાડી વીજ જોડાણો અગ્રતાક્રમ
અનતસાર સપ્ટેમ્બર-૧૭ સતિી કામ પણુૂ કરી
ચાલત કરવામા ંઆવશે.

રજૂઆત કરેલ 
અરજદારોિા વીજ 

જોડાણો નત ંલાઈિ કામ 
તા.૦૭.૦૯.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરવામા ં
આવેલ છે. જરૂરી 

ટેથટહરપોટુ રજત િયેિી 
અગ્રતાક્રમ મતજબ વીજ 

જોડાણ આપવામા ં
આવશે.

વિકાલ L

૩૬ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

િીચી િિલ ગામે પટેલ 
િટવરભાઇ તેજાભાઈ િા 
કવૂાિા વીજ જોડાણિા 
વીજ વાયરો ખેંચવા 

બાબત

િીચી િિલ ગામે પટેલ િટવરભાઇ તેજાભાઈ
િા કવૂાિા વીજ જોડાણિા વીજ વાયરો ખેંચી
આપવામા ંઆવશે

તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૩૭ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

પટેલ જશતભાઇ 
રાઘતભાઈ પ્રમતખશ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 
સઘં, ખેડબ્રહ્મા  
મત.પો.તા.ખેડબ્રહ્મા

ભવૂતયા ગામે ડાભી 
ભરૂાભાઈ ધળૂાભાઈિા 
િવીિ ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણ િા અંદાજપત્ર 

િાણા ંભરપાઈ કરેલ છે, 
ડીપી ઊભી કરવાિી 

બાકી છે તે કરી આપવી.

ભવૂતયા ગામે ડાભી ભરૂાભાઈ ધળૂાભાઈિા
િવીિ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િા અંદાજપત્ર
િાણા ંભરપાઈ કરેલ છે, ડીપી ઊભી કરવાિી
બાકી છે  તે ૧ માસ મા ંકરી આપવામા ંઆવશે

 સદર રજૂઆત કરેલ 
વીજ જોડાણનત ંકામ તા. 
૧૪.૦૮.૧૭ િા રોજ  

પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ L
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩૮ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

ખોખરીયા 
જીવાભાઇ 
શકંરભાઇ 

મત.પો.મહતડી 
તા.ખેડબ્રહ્મા

ઝાડ કાપવા બાબત અરજદાર િા ઘર આગળિી વીજ લાઇિ પસાર
િાય છે તેમા ંઝાડ િડતા ંહોઇ હદિ ૧૫ માં
ઝાડિી ડાળી ઑ કાપી આપવામા ંઆવશે

તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૩૯ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર ઇડર ખેડબ્રહ્મા શ્રી વી.એચ.કરોવા, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૬૧

ગમાર કાળાભાઈ 
જલમાભાઇ 
મત.પો.કોલન્દ 
તા.પોશીિા

િવીિ ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણ આપવા બાબત

સદર વીજ જોડાણ હદિ `૧૫મા ંચાલત કરી
આપવામા ંઆવશે

સદર વીજ જોડાણ તા. 
૦૮.૦૭.૧૭ િા રોજ 
ચાલત કરી આપવામા ં

આવેલ છે,

વિકાલ L

૪૦ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જેટકો હહમ્મતિગર શ્રીમતી િીલાબેિ 
એચ મહડયા,

 બી જે પી મહહલા 
મોરચા
 ણભલોડા

 ઝીઝૂડી / ચોરીમાલા 
ગામ નત ંસબ થટેસિ નત ં
કામ ચાલત કરવા બાબત

ઝીંઝૂડી - ચોરીમાલા ગામ ખાતે ૬૬ કેવી સબ
થટેસિ મજૂંર િએલ છે  જેિા માટે જમીિ
મેળવવા માટેિી કાયુવાહી  જેટકો હહમ્મતિગર
દ્વારા ચાલત છે સદર જમીિ મળતા સબ થટેશિ
િી કાયુવાહી જેટકો હહમ્મતિગર દ્વારાઝડપ િી
પણુૂ કરવા મા ંઆવશે

વિકાલ N

૪૧ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રીમતી કતંદિબેિ 
વિરાજભઇ ડામોર 
તાલતકા પચંાયત 
પ્રમતખ   ણભલોડા

ણભલોડા તાલતકા િા 
મોટા	કંિારીયા/ગલીસીમ્બ્રો
લ/વાકાહંટિંબા ગામો િે 
મેઘરજ પેટાવવભાગીય 

કચેરી િે થિાિે 
શામળાજી પેટાવવભાગીય 
કચેરી મા ંસમાવવા માટે

સદર ગામોિે મેઘરજ -2 પેટાવવભાગીય કચેરી
માિી શામળાજી પેટાવવભાગીય કચેરીમાં
તબદીલ કરવાિી દરખાથત વડી  કચેરીિે
મોકલવામા ંઆવેલ છે.

હહિંમતિગર વર્તળુ કચેરી 
દ્વારા પત્ર િ.ં ૪૧૯૯ 

તા.૧૧.૦૭.૧૭ િી વડી 
કચેરીએ દરખાથત 

મોકલેલ છે. જે દરખાથત 
વડી કચેરી દ્વારા 

તા.૧૮.૦૭.૧૭ િા રોજ 
મજંતર કરેલ છે.

વિકાલ M
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૪૨ ૦૫.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રીમતી કતંદિબેિ 
વિરાજભઇ ડામોર 
તાલતકા પચંાયત 
પ્રમતખ   ણભલોડા

 શામળાજી ખાતે  શરત 
િયેલ િવીિ સબ-

ડીવીઝિ ઓફીસ માટે 
મકાિ બિાવવતં

 શામળાજી પે.વી કચેરી માટેિી જમીિ
મેળવવાિી પ્રહક્રયા ચાલત છે જે મળ્યા બાદ
ઓહફસનત ંમકાિ બિાવવાિી આગળ િી
કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ M

૪૩ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા શામળાજી જી.એસ.બજાત 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૭૦૬૯૦૫૬૯૪૬

શ્રીલાલજીભાઈ 
સાળુભાઇ બોડાત 

હવિયા ગામ

જસવતંપરૂા ખેતીવાડી 
લાઇિ પર ૩ ફેઝ પાવર 
પરૂતો િા મળવા બાબત

૧૧ કેવી જસવતંપરૂા ખેતીવાડી િી લાઇિ હાલ
૬૬ કેવી પાલ્લા સબથટેશિ માિંી વીજ પતરવઠો
પરૂો પાડવા મા ંઆવે છે સદર લાઇિ નતં
સમારકામ કરેલ છે પરંર્ ત સદર  લાઇિ જગંલ
વવથતાર માિી પસાર િતી હોવાિી હાલ
ચોમાસા િી રૂર્ ત મા ંવીજ વવકે્ષપ સભંવ છે પરંર્ ત
હાલ િવા ભેટલી ગામ ખાતે િવીિ ૬૬ કેવી
સબ થટેશિ નત ંકામ ચેલત ંછે જે ટકૂ સમય માં
પ તણાુ િતા ંસદર વીજ લાઇિ નત ંવવભાજિ કરવા
નત ંછે જેિા કારણે વીજ લાઇિ ટકૂી િતા ંસદર
પ્રશ્ન નત ંકાયમી વિરાકરણ આવશે

વિકાલ N

૪૪ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, પ્રમતખ 
હકશિ સઘં ણભલોડા

એથટીમેંટ ભયાુ પછી એક 
માસ મા ંવીજ જોડાણ 
આપવાિો પહર પત્ર 

િેયલ છે છતા ંગ્રાહકોિે 
એથટીમેંટ ભરે એક 

મહહિો િયા પછી પણ 
વીજ જોડાણ મળર્ત ંિિી

હાલ કંપિી િા વિયમ અનતસાર કાયુવાહી કરી
વીજ જોડાણ આપવા મા ંઆવે છે.

વિકાલ L
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૪૫ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ્િ, પ્રમતખ 
હકશિ સઘં ણભલોડા

એથટીમેંટ ભયાુ પછી 
સમય મયાુદા મા ં

મહટહરયલ મળર્ત ંિિી 
જેિા કારણે માગણી દાર 
વીજ ગ્રાહકો તેમજ વીજ 
કમુચારી ઓિે સહિ 
કરવત ંપડર્ ત ંહોય છે

કંપિી મા ંમહટહરયલ ઉપલબ્િ હોય છે અિે જે
મતજબ સમય મયાુદા મા ંકામ કરવા મા ંઆવે છે

વિકાલ L

૪૬ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ્િ, પ્રમતખ 
હકશિ સઘં ણભલોડા

ણભલોડા તાલતકા મા ં
અત્યાર સતિી મા ંિવીિ 
કેટલા એસ એસ મજૂંર 
િયા જે પૈકી કેટલા 

કાયુરત છે અિે કેટલા 
વવલબં મા ંછે માહહતી 

આપવી

અત્યાર સતિી મા ં૯ સબ થટેશિ િી મજૂંરી મરેલ
છે જેમિી ૫ સબ થટેશિ નત ંકામ પણુૂ િઈ
કાયુરત છે ૨ સબ થટેશિ કયાુ ચાલત છે તિા ૨
સબ થટેશિ જમીિ સપંાદિ િી કાયુવાહી ચાલત
છે

વિકાલ N

૪૭ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ્િ, પ્રમતખ 
હકશિ સઘં ણભલોડા

એથટીમેંટ િી િકલ 
ગતજરાતી મા આપવી

આપ નત ંસચૂિ આવકાયુ છે જે વડી કચેરી
મોકલાવવામા ંઆવશે

વિકાલ X
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૪૮ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ્િ, પ્રમતખ 
હકશિ સઘં ણભલોડા

ણભલોડા મા ંકૃવષ ફીડરો 
લાબા હોવા નત ંધ્યાિ મા ં
આવેલ છે સવે કરી ટતકા 

ફીડરો મા ંવવભાજિ 
કરવત ંજેિી વીજ પતરવઠો 
સતત આઠ કલ્લાક મળી 

રહે

ણભલોડા તાલતકામા ંચાર સબ થટેશિ નત ંકામ
બાકી છે જે પણુૂ િતા ંબિા જ ફીડરો ટૂંકા િશે

૬૬ કે.વી. ભેટાલી અિે  
અસાલ િા િવીિ સબ 
થટેશિો નત ંકામ જેટકો 
દ્વારા હાિ િરવામા ં
આવેલ છે, તિા ૬૬ 
કે.વી.િવા મહરેપતરા, 
ઝુન્ઝુડી, સબ થટેશિો 
માટે જમીિ સપંાદિ 

માટેિી કામગીરી જેટકો 
દ્વારા હાિ િરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ E

૪૯ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ િાયબ  ઇજિેર 
ણભલોડા- ૧

૯૯૨૫૨૧૨૪૭૦-

િાયબ  ઇજિેર 
ણભલોડા- ૨,

૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

રી કહટગ કરવા મા ં
આવેછે પરંર્ ત ઘણી 

વખતે મજૂરો િા અભાવે 
કામ િર્ ત ંિિી ખરાબ 

વાતાવરણ મા ંવાવાઝોડતં 
વરસાદ વખતે લાઈિો 

ફોલ્ટ મા ંજાય છે  
મેઈટેિન્સ િા િવા િા 

કારણે વીજ ગ્રાહકો 
તેમજ  વીજ કમુચારીઓ 

િે સહિ કરવત ંપડે છે

સમય સમયે વીજ લાઇિ નત ંમેઈટેિન્સ કરવા
મા ંઆવે છે જે મા ંરી કહટગ પણ કરવા માં
આવે છે પરંર્ ત ણભલોડા તાલતકો જગંલ વવથતાર
હોવા િી વવા ઝોડતં વરસાત જેવા કતદરતી
આફત િા સમયે વીજ વવકે્ષપ સભંવી શકે છે

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫૦ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ િાયબ  ઇજિેર 
ણભલોડા- ૧

૯૯૨૫૨૧૨૪૭૦-

િાયબ  ઇજિેર 
ણભલોડા- ૨,

૯૯૨૫૨૧૨૪૭૪

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

વીજ સપ્લાય બિં િતા ં
ગ્રાહકો િવારા 

યતજીવીસીએલ મા ં
ઓહફસ મા ંફોિ કરે 
ત્યારે ફરજ પર િા 
કમુચારીઓ ફોિ 

ઉઠાવતા િિી કે જવાબ 
વ્યવસ્થિત મળતો િિી. 

આવત ંિ બિે તેવી 
તકેદારી રાખવી. 			

સબંવંિત કચેરીમા ંસદર બાબત િી સચૂિા
આપવામા ંઆવેલ છે ગ્રાહકો િી ફહરયાબ
િેિવા કમુચારી હોય છે  આવી બાબતો ધ્યાિ
મા ંઆવે યોગ્ય પગલા ંલેવામા ંઆવસે.

વિકાલ X

૫૧ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ જી.જે.િનતલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

કૃવષ પાક દા.ત.  ઘઉં 
બળી જવાિા કેસ મા ં

અન્ય કોઈ પણ જગ્યાએ 
િી સહાય મળતી િિી 
જેિી આવા કેસ મા ંવીજ 

ગ્રાહકિે સીિે સીધત ં
વળતર મળી રહ ેતેવી 

જોગવાઈ કરવી .

પાક બળી જવાિા કેસમા ંવીમા કંપિીમાં
ય તજીવીસીએલ ધ્વારા વીમો લેવામા ંઆવેલ છે
જે જરૂરી કાયુવાહી  વીમા કંપિી ધ્વારા વળતર
િી રકમ ચતક્વવામા ંઆવે છે.

વિકાલ S

૫૨ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

પાલર્ ત પશત અકથમાત 
મા ંમળવાપાત્ર વળતર 
િી રકમમા ંવષોિી 

ચાલી આવતી 
આકારણીમા ંવિારો કરી 
ગ્રાહકિે પાલર્ ત પશતનત ં

યોગ્ય વળતર એકી સાિે 
મળી રહ ેતેવી જોગવાઈ 

કરવી.

પશત અકથમાતમા ંવળતર િી રકમ વિારવાિો
પહરપત્ર િયેલ છે જેિો અમલ ચાલત છે વળતર
િી ૫૦% રકમ તાત્કાણલક ચકૂવામા ંઆવે છે
બાકી િી રકમ ઇલેફક્રકલ ઇન્થપેક્ટર િા હરપોટુ
આવ્યા બાદ ર્ તરંત ચતક્વવામા ંઆવે છે

વિકાલ H
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫૩ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

વીજ મીટરમા ંભાડતં 
વસલૂાય છે અકથમાતે 
વીજ મીટર બળી જાય 
ત્યારે વીજ ગ્રાહકો િે 
બેવડો માર પડે છે 

ગ્રાહક વીજ મીટર નત ં
ભાડતં લેવત ં અિવા તો 
મીટર િો ચાર્જ લેવો

 મીટર બળી જતા ંમીટર િા બળેલા પાટુ િો
ચાર્જ વસલૂવા મા ંઆવેછે સદર ચાર્જ
જીઇઆરસી િા વિયમ મતજબ વસલૂવા માં
આવેછે

વિકાલ D

૫૪ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

સરકાર શ્રી િી જાહરેાત 
મતજબ તમામ વીજ 

ગ્રાહકો િે ૫૦ પૈસા પર 
યતવિટ વીજળી 

આપવાિી જાહરેાત 
કરવામા ંછે હકીકતે 

અત્યારે આપતા વીજ 
ણબલમા ંલગભગ ૬.૫૦ 
રૂવપયા મતજબ પર યતવિટ 

ણબલ વસલેૂ છે જેિી 
થપષ્ટતા કરવી

વીજ ણબલ જીઇઆરસી ધ્વારા વખતો વખત
િક્કી કરેલ ટેહરફ મતજબ વસલૂવામા ંઆવે છે

વિકાલ D

૫૫ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

ચાલત ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણમા પાચં વષુ 
િયા હોય અિે વમટર 
ટેહરફિી ણબલ બિર્ત ં
હોય તેવા ગ્રાહકોિે 
માગંણી મતજબ હોસુ 

પાવર ઉપર વીજ ણબલ 
આપવત ંજોઈએ જે 

અગાઉ સરકતલર િયેલ છે

આ બાબત િો કોઈ પણ સરક્યતલર
યતજીવીસીએલ કંપિીમા ંિિી અિે વીજ ણબલ
જીઇઆરસી ધ્વારા વખતો વખત િક્કી કરેલ
ટેહરફ મતજબ વસલૂવામા ંઆવે છે

વિકાલ D
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫૬ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

ભતૂકાલમા ંખેતીવાડીમા ં
વમટર પ્રિા દાખલ િઈ 
ત્યારે ૦.૭૬ પૈસા ભાવ 
હતો આ વિયમિે પાચં 
વષુ િયા પછી સતિારો 

કરી ૦.૫૫ પૈસા કરવાિો 
પહરપત્ર િયેલ િયેલ 
જેિો અમલ િયો છે કે 
િહીં તેિી થપથતતા 

કરવી.

વીજ ણબલ જીઇઆરસી ધ્વારા વખતો વખત
િક્કી કરેલ ટેહરફ મતજબ વસલૂવામા ંઆવે છે

વિકાલ D

૫૭ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

એગ્રીકલ્ચરમા ંટીસી 
બળી જાય ત્યારે ગ્રાહક 
વીજ કંપિીિે જાણ કરે 
કેટલા સમયમા ંટીસી 

બદલી આપવામા ંઆવે 
છે

બરેલા ટીસી બદલવા િો શેહરી  વવથતાર િો
સમય ૨૪ કલાક છે અિે ગ્રામ્ય વવથતાર મા ં૭૨
કલાક મા ંબદ્લલ્વિા હોય છે

વિકાલ Y

Aવિકાલ૫૮ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

લાઇિ ફોલ્ટિે હરપેહરિંગ 
કરવા છતા ંપાવર 
સપ્લાય િતો િિી 

અિવા વારેગડીએ ફોલ્ટ 
િાય છે જેનત ંકારણ મોટે 
ભાગે મટેહરયલ ખરાબ 
હોવાિા કારણે બિર્ત ં

હોય છે મટેહરયલ ખરીદી 
કરતી વખતે જે તે 
કંપિી પાસેિી ઉચ્ચ 
ક્વાણલટી નત ંમટેહરયલ 
ખરીદવાિો આગ્રહ 
રાખવો જેિી વીજ 

ગ્રાહકોિે તેમજ વીજ 
કમુચારીઓિે સહિ 

કરવત ંિ પડે

યતજીવીસીએલ કંપિીમા ંમટેહરયલ ટેથટેડ અિે 
ક્વાણલટી વમટર મટેહરયલ આવે છે . કંપિી મા ં
માલસામાિ માટે ક્વાણલટી કંરોલ સેલ અિે 

એરડા ટેફથટિંગ લેબ િી વ્યવથિા છે
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

A

૬૦ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા ચોહરવાડ  જે.એસ.અસારી ,
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩

 શ્રી પટેલ 
મતકેશભાઇ કતરજી

ખેતર માિી પસાર િતી 
વીજ લાઇિ િા બે 
િાભંલા િમી જવા 

બાબત

સદર ફહરયાદ િી થિળ તપસ કરી તારીખ
૦૩.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ બે િમી ગયેલ િાભંલા
સીિા કરેલ છે

વિકાલ A

વિકાલ

૫૯ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

વીજ લાઇિઓિે 
અડચણ કરતા ંવકૃ્ષોનત ં
વીજ કંપિી ધ્વારા 

છેદિ કરવામા ંઆવે છે 
તે જરૂરી પણ છે પરંર્ ત 
કતદરતી પયાુવરિિી 
દ્રથતી એ મોટતં ન તકશાિ 
િર્ ત ંહોય છે. ત્યારે વીજ 

કંપિી િા તમામ 
કમુચારી દશ વષે 

ઓછામા ંઓછા પાચં 
અિે વધતમા ંવધત દશ 
વકૃ્ષો જે તે વવથતાર મા ં
આવતી પચંાયતોમા ં

પડતર સરકારી 
જમીિમા ંિવીિ વકૃ્ષોિો 
ઉછેર કરે એવી તમારી 

િમ્ર અપીલ છે.

આપનત ંસચૂિ આવકારી છીએ જેિે ઉપલી 
ઓહફસ ભલામણ સાિે મોકલવામા ંઆવશે .

વિકાલ

૫૮ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા  ણભલોડા -૧ કાયુપાલક ઇજિેર 
ણભલોડા

મો.િ.ં ૮૯૮૦૦૩૧૧૮૦

શ્રી શામળભાઈ 
એસ પટેલ, 

પ્રમતખ હકશિ સઘં 
ણભલોડા

લાઇિ ફોલ્ટિે હરપેહરિંગ 
કરવા છતા ંપાવર 
સપ્લાય િતો િિી 

અિવા વારેગડીએ ફોલ્ટ 
િાય છે જેનત ંકારણ મોટે 
ભાગે મટેહરયલ ખરાબ 
હોવાિા કારણે બિર્ત ં

હોય છે મટેહરયલ ખરીદી 
કરતી વખતે જે તે 
કંપિી પાસેિી ઉચ્ચ 
ક્વાણલટી નત ંમટેહરયલ 
ખરીદવાિો આગ્રહ 
રાખવો જેિી વીજ 

ગ્રાહકોિે તેમજ વીજ 
કમુચારીઓિે સહિ 

કરવત ંિ પડે

યતજીવીસીએલ કંપિીમા ંમટેહરયલ ટેથટેડ અિે 
ક્વાણલટી વમટર મટેહરયલ આવે છે . કંપિી મા ં
માલસામાિ માટે ક્વાણલટી કંરોલ સેલ અિે 

એરડા ટેફથટિંગ લેબ િી વ્યવથિા છે
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૬૧ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા ચોહરવાડ  જે.એસ.અસારી ,
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩

શ્રી વિિામા 
શકંરભાઇ મરતભાઇ

ખેતર માિી પસાર િતી 
હળવા દબાણ િી વીજ 
લાઇિ િા તાર ઢીલા 

હોવા બાબત

સદર ફહરયાદ િી થિળ તપસ કરી તારીખ
૦૩.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ સમર કામ કરી ઢીલા
તાર ખેચી આપેલ છે

વિકાલ A

૬૨ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા ચોહરવાડ  જે.એસ.અસારી ,
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩

શ્રી જયવંતભાઈ 
પટેલ ગામ 
લાદીવાદ

લાદીવાદ ગામ તિી 
આંત્રી જતા ંરથતા પર 
શાળા િી આગળ ઢીલા 
તાર તિા સવવિસ વાયર 
ખેચી આપવા બાબત

સદર ફહરયાદ િી થિળ તપસ કરી તારીખ
૦૩.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ સમર કામ કરી ઢીલા
તાર ખેચી આપેલ છે તિા સવવિસ વાયર ઊચો
કરી આપેલ છે

વિકાલ A

૬૩ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા ચોહરવાડ D જે.એસ.અસારી ,
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩

 શ્રી ખરાડી 
સોમાજી હદતાજી  
ગામ ઊખલા ડતંગરી

ઊખલા ડતંગરી ગામ િા 
ખરાડી સોમજી ણભખાજી 
િા ઘરે પીવા િા પાણી 
માટે બોર કરેલ છે બોર 
મા ંવિારે પાણી પણ 

િિી પરંર્ ત ડાયરેક કરેલ 
હોવાિી રૂવપયા ૨૨૦૦૦ 
નત ંણબલ આવેલ છે જે 

ખેતર ગીરો મકૂી રૂવપયા 
૧૦૦૦૦ ભરપાઈ કરેલ 
છે આિી બાકી રકમ િા 
૫૦% રાહત માફી આપી 
બાકી રકમ િા  હપ્તા 
કરી વીજ જોડાણ ફરી 
ચાલત કરી આપવા  

બાબત

ઊખલા ડતંગરી ગામ િા ખરાડી સોમજી ણભખાજી
ગ્રાહક િ ં૨૯૭૩૬/૦૦૧૭૭/૬ તારીખ
૦૯.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ પાવર ચોરી કરતાં
પકડાયેલ છે વીજ ચેહકગ સમયે ૧.૨૭૪ કી.વો.
લોડ છે જે નત ંરૂવપયા ૧૯૫૦૫.૬૬ તિા
કંપાઊંડીગ ચાર્જ  પેટે રૂવપયા ૨૦૦૦ નત ંણબલ
પાઠવેલ છે જે માિી રૂવપયા ૧૦૦૦૦ પાવતી િં
૮૪૨૪૨૦ તારીખ ૨૨.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ
ભરપાઈ કરેલ છે તિા એફ આઈ આર ૪૫૨/૧૭
િબંર િી યતજીવીસીએલ પોલીસ થટેશિ
હહમ્મતિાગર (મોતીપતરા) મા ંિોિાયેલ છે
પાવર ચોરી  િા કેશ મા ં૫૦% રાહત આપી
શકાય િહીં

વિકાલ
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૬૪ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા ચોહરવાડ  જે.એસ.અસારી ,
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩

શ્રી જયવંતભાઈ 
એમ પટેલ  

ભારતીય હકસાિ 
સગં વવજયિગર

ખેડાસિ કંપા ગામ િા 
કવૂા પાસે તાર ઢીલા છે 

જે ખેચવા

સદર ફહરયાદ િી થિળ તપસ કરી તારીખ
૦૪.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ સમર કામ કરી ઢીલા
ત્રણ ગાળા િા  તાર ખેચી આપેલ છે

વિકાલ A

૬૫ ૦૫.૧૭.૧૭ હહિંમતિગર  ણભલોડા વવજયિગર એ.બી.પાડંોર ,
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧

શ્રી પટેલ 
િારણભાઈ મતાલી

મતાલી ગામ મા ંવૉલ્ટેજ 
ઓછા મળવા બાબત

મતાલી ગામ મા ંહયાત હળવા દબાણ િી વીજ
લાઇિ લાબી છે તિા વીજ રાન્સફોમુર લોડ
સેન્ટર િી દૂર છે જેિે લોડ સેન્ટર મા ંખેસેડવા
સવે કરે જરૂરી તાવંત્રક મજૂંરી મેળવી કામ પણુૂ
કરવા મા ંઆવશે

વીજ રાન્સફોમુર લોડ 
સેન્ટર મા ંખેસેડવાનત ં

કામ તા. ૧૪.૦૮.૧૭ િા 
રોજ  પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૬૬ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સરપચં શ્રી 
સલાટપતર ગ્રતપ 
ગ્રામ પચંાયત

સલાટપતર ગામમા ં
ઝૂપડપટ્ટી થકીમમા ંકતલ-
૨૧ મીટરો તત્કાલીક 

આપવા બાબત.

સદર ઝૂપડપટ્ટી થકીમમા ંકતલ-૨૧ અરજદારો
માટેિી તાવંત્રક મજૂંરી વવભાગીય કચેરી તલોદ
દ્વારા તા.૨૧/૬/૨૦૧૭ િા રોજ મળેલ છે.કતલ-૨૧
અરજદારો માટે એલ.ટી. લાઇિ િવી ઊભી
કરવાિી હોવાિી સદર કામ તા.૨૫.૦૭.૧૭
સતિીમા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
પત્ર િ. ૫૧૪૫ 

તા.૨૧.૦૬.૧૭ િા રોજ 
તાવંત્રક મજૂંરી આપેલ 

છે. જે કામ 
તા.૨૦.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ L

૬૭ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત આંજણા

થરીટ લાઈટ િો કોટેડ 
વાયર ખરાબ િઈ 

ગયેલ હોઈ બદલવા 
બાબત

સદર ખરાબ િઈ ગયેલ ૧૨ ગાળાિો કોટેડ
વાયર તા.૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ બદલવામાં
આવેલ છે. આમ પ્રશ્નિો હકારાત્મક વિરાકરણ
કરવામા ંઆવેલ છે.

સદર ખરાબ િઈ ગયેલ 
૧૨ ગાળાિો કોટેડ 

વાયર તા.૩/૭/૨૦૧૭ 
િા રોજ બદલવામા ં

આવેલ છે.

 વિકાલ A

૬૮ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 

િાિવાસણા

િાિવાસણા ગામિી 
T/C િા ફયસૂ બળી 
ગયેલ છે.જે બદલવા

તા.૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ સદર કામ પણુૂ કરવામાં
આવેલ છે.આમ પ્રશ્નિો હકારાત્મક વિકાલ
કરવામા ંઆવેલ છે.

તા.૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ 
સદર કામ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

 વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૬૯ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 

િાિવાસણા

િાિવાસણા ગામિા 
ગામતળમા ંઆવેલ ચાર 
પોલ(એલ.ટી) િા ખરાબ 

િયેલ હોય બદલવા 
બાબત

સદર પોલ બદલવા માટે િી દરખાથત
વવભાગીય કચેરી મા ંતાવંત્રક મજૂંરી માટે મોકલી
આપેલ તાવંત્રક મજૂંરી મળે િી સદર કામ ૧૦
હદવસ મા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

સદર પોલ બદલવા 
માટે િી દરખાથતિી 
વવભાગીય કચેરી દ્વારા 

તાવંત્રક મજૂંરી આપવામા ં
આવેલ છે. સદર કામ 
તા.૧૧.૦૮.૨૦૧૭ િા 

રોજ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૦ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સરપચં શ્રી 
સલાટપતર ગ્રતપ 
ગ્રામ પચંાયત

ગ્રામ પચંાયત ઓહફસ 
સલાટપતર પાસે આવેલ 
ડીપીમાિંી ઘરવપરાશ 
માટે વીજળી આવે છે.તે 
ઓછા વોલ્ટેજ મળતા 
હોવાિી પખંા,બલ્બ-
ટયબૂલાઇટ જબકારા 
મારે છે તિા ઊપડતા ં

િિી.

સદર રાન્સફોમુર ઉપર વિારાિા ૭ ગાળાિો
ફેઝ ખેંચી લોડ બેલેસ્ન્સિંગ કરતા ંસદર લો
વૉલ્ટેજ િા પ્રશ્નનત ંહકારાત્મક વિરાકરણ
તા.૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ કરવામા ંઆવેલ છે.

તા.૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ  કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

E૭૧ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

કે.જી.પટેલ તિા 
અન્ય કેશવ 

બગં્લોઝ તલોદ	

તલોદ-હીમતિગર રોડ 
પર આવેલ કેશવ 
બગં્લોઝ સોસાયટી 

તલોદ િગરપાણલકા િા 
વવથતાર મા ંઆવેલ હોઇ 
સદર સોસાયટી હાલ 
રૂપાલ જેજીવાય હફડર 

ઉપર િી પાવર 
આપવામા ંઆવતો હોઈ 
તેિે શહરેી હફડર પરિી 
પાવર આપવા બાબત	.

સદર સોસાયટી તિા આજતબાજત તલોદ
િગરપાણલકા વવથતાર મા ંઆવેલ સોસાયટીઓિે
પી એન્ડ ટી અબુિ હફડર ઉપર જોડવા માટેિી
દરખાથત વવભાગીય કચેરી ખાતે મોકલવામાં
આવેલ છે જેિી તાવંત્રક મજૂંરી મળ્યે િી સદર
કામ હદિ ૧૫ મા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

સદર સોસાયટી તિા 
આજતબાજત તલોદ 

િગરપાણલકા વવથતાર 
મા ંઆવેલ 

સોસાયટીઓિે પી એન્ડ 
ટી અબુિ હફડર ઉપર 

જોડવા માટેિી 
દરખાથતિી મજૂંરી 

વવભાગીય કચેરી દ્વારા   
૫૫૩૬/૧૨.૭.૧૭ િા 

રોજ આપવામા ંઆવેલ 
છે                   

સદર કામ 
તા.૩૧.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૭૨ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

પહરખ અર્તલકતમાર 
બલદેવપ્રસાદ      

   શાવંતિગર 
સોસાયટી

ગ્રાહક 
િ.ં૨૩૮૦૧/૦૩૯૯૩/૫ 
ગ્રાહકનત ંિામ:પહરખ 

અર્તલકતમાર 
બલદેવપ્રસાદ નત ં1Q નત ં

વમટર 'F' હોવાિી 
તાત્કાણલક બદલવતં

સદર 'F' મીટર તા.૩/૭/૨૦૧૭/ રોજ બદલી
પ્રશ્નનત ંહકારાત્મક વિરાકરણ કરવામા ંઆવેલ છે.

તા.૩/૭/૨૦૧૭/ રોજ 
મીટર બદલી પ્રશ્નનત ં
હકારાત્મક વિરાકરણ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૭૩ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

સરપચં શ્રી 
મહહયલ ગ્રતપ ગ્રામ 

પચંાયત

જયિગર વવથતારમા ં
વૉલ્ટેજ ઓછા મળવાિી 
કહરયાદ તિા શીતલકતંજ 

સોસાયટી આગળિી 
થરીટ લાઇટ પણ બિં 
િઈ ગયેલ જે રીપેહરિંગ 

કરવા બાબત.

સદર જયિગર વવથતારમા ંવૉલ્ટેજ ઓછા
મળવાિી ફહરયાદ બાબતે લોડ બેલેસ્ન્સિંગ કરવા
મટવે જરૂરી ઊભી કરવાપાત્ર િતી લાઇિ ઊભી
કરી તા.૨૫.૦૭.૧૭ સતિીમા ં પ્રશ્નનત ંહકારાત્મક
વિકાલ કરવામા ંઆવશે. અિે થરીટ લાઇટ જે
બિં હતી તે ચાલત કરવામા ંઆવેલ છે.

સદર કાયુ તા. 
૧૦.૦૮.૧૭ િા રોજ પણુૂ 

કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

E૭૧ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

કે.જી.પટેલ તિા 
અન્ય કેશવ 

બગં્લોઝ તલોદ	

તલોદ-હીમતિગર રોડ 
પર આવેલ કેશવ 
બગં્લોઝ સોસાયટી 

તલોદ િગરપાણલકા િા 
વવથતાર મા ંઆવેલ હોઇ 
સદર સોસાયટી હાલ 
રૂપાલ જેજીવાય હફડર 

ઉપર િી પાવર 
આપવામા ંઆવતો હોઈ 
તેિે શહરેી હફડર પરિી 
પાવર આપવા બાબત	.

સદર સોસાયટી તિા આજતબાજત તલોદ
િગરપાણલકા વવથતાર મા ંઆવેલ સોસાયટીઓિે
પી એન્ડ ટી અબુિ હફડર ઉપર જોડવા માટેિી
દરખાથત વવભાગીય કચેરી ખાતે મોકલવામાં
આવેલ છે જેિી તાવંત્રક મજૂંરી મળ્યે િી સદર
કામ હદિ ૧૫ મા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

સદર સોસાયટી તિા 
આજતબાજત તલોદ 

િગરપાણલકા વવથતાર 
મા ંઆવેલ 

સોસાયટીઓિે પી એન્ડ 
ટી અબુિ હફડર ઉપર 

જોડવા માટેિી 
દરખાથતિી મજૂંરી 

વવભાગીય કચેરી દ્વારા   
૫૫૩૬/૧૨.૭.૧૭ િા 

રોજ આપવામા ંઆવેલ 
છે                   

સદર કામ 
તા.૩૧.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૭૪ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૧ એ.એ.ખાનતસંીયા, 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૬

કેશતભાઈ.ડી.પટેલ 
મત.પો.મહાદેવપતરા

મહાદેવપરુા ગામમાાં 
અંદરના ફળિયામાાં વચ્ચે 
ઉભેલા ત્રણ વીજપોલ 

શિફ્ટ કરવા માટે 
તા.૨૮/૧/૧૭ ના રોજ 
સેવાસેત ુકાયયક્રમ માાં 

રજૂઆત કરેલ પરાંત ુસદર 
પોલ શિફ્ટ કરવાાં માટે 
ગામના નાગરરકો દ્વારા 

વાાંધો આવતા થઈ સકેલ 
નહીં હવે સદર વાાંધો દૂર 

થતાાં કામ તાત્કાળલક કરવા 
બાબત

સદર કામ માટે DISS RURAL અંતગુત મજૂંરી
મેળવી સદર કામ હદિ ૭ મા ંપણુૂ કરી પ્રશ્નનતં
હકારાત્મક વિરાકરણ કરવામા ંઆવશે.

સદર કામ માટે DISS 
RURAL અંતગુત 

૫૫૨૫/૧૨.૦૭.૧૭ િા 
રોજ તાવંત્રક મજૂંરી 

આપેલ છે. સદર કામ 
૨૦.૦૭.૧૭ િા રોજ પણુૂ 

કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ F

૭૫ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

પટેલ કાવંતલાલ 
શકંરલાલ 	

એલટી લાઇિિા વાયર 
ખેંચવા તેમજ મીટર 
બદલવા (ખેતીવાડી)	

એલટી લાઇિિા તાર ખેંચીિે તેમા ંએલટી
થપેસર લગાવી તિા મીટર બદલી ફહરયાદિો
વિકાલ કરેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૬ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

પટેલ બેહચરભાઈ 
જીવાભાઈ 	

ખેતીવાડી એલટીિા તાર 
ઢીલા હોવા બાબત

એલટીિા તાર ખેંચીિે ફહરયાદિો વિકાલ કયો તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૭ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

પરમાર મગિભાઈ 
બી.	

૧-ફેઝ મીટર બદલવા 
બાબત 	

૧-ફેઝ મીટર બદલી ફહરયાદિો વિકાલ કયો તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૮ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત

એલટીિો પોલ િમી 
ગયેલ અિે ખવાઇ હોવા 

બાબત

એલટીિો પોલ િવીિ કરી ફહરયાદિો વિકાલ
કયો	

તા.૦૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૯ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

ઝાલા િીરતવસિંહ 
સરદારવસિંહ

એલટીિો પોલ િમી 
ગયેલ હોય સીિો કરવા	 

બાબત

એલટીિો પોલ સીિો કરી ફહરયાદિો વિકાલ
કયો	

તા.૦૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૮૦ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

પટેલ ભીખાભાઈ 
મગિભાઈ 	

સવવિસ વાયર બદલવા 
બાબત

કેબલ બદલી ફહરયાદિો વિકાલ કયો તા.૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૮૧ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત

ગામમા ંલૉ વોલ્ટેજિી 
ફહરયાદ બાબતે	

૧-ફેજ િવીિ ચાર ગાળાિો ખેંચી તિા ગામિી
ટીસીિો લોડ બેલેન્સ કરાવી ફહરયાદિો વિકાલ
કયો	

તા.૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૮૨ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

આચાયુશ્રી 
ગોબરજીિી મતવાડી 

પ્રા.શાળા

પ્રા.ંથકલૂ િી 
કમ્પાઉન્ડવોલ િી અંદર 
આવેલ એલટી િો વીજ 
પોલ ખસેડવા બાબત

પોલ ખસેડવા િી દરખાથત તાવત્રક મજૂરી
મેરવ્વા વવભાગીય કચેરી તલોદખાતેપત્રિ-
૧૯૦૨ તારીખ;૧૭.૦૬.૧૭ િી મોકલાવેલ છે
જેિી મજંતરી મરેિી કામગીરી ૩ હદવસ મા પણુૂ
કરવામા ંઆવશે॰

સદર કામ 
તા.૦૩.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ F

૮૩ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત, િવાગામ

રથતા મા ંિડતરરૂપ ૪ 
પોલ દૂર કરવા બાબત

સદર િડતરરૂપ ૪પોલ નત ંસવેકામ કરી
ડી.આઇ.એસ  (રૂરલ) યોજિા મા ંદરખાથત
પત્રિ;ં૧૭૫૩ તારીખ ૦૨.૦૬.૧૭ િી વવભાગીય
કચેરી ખાતે તાવંત્રક મજૂંરી મેરવા માટે
મોકલવેલ છે.જેિી મજંતરી મરેિી કામગીરી ૧૦
હદવસ મા પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

સદર કામ 
તા.૦૩.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ F

૮૪ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

આચાયુશ્રી સવાપતર 
પ્રા.શાળા

 શાળા િો સવવિસ વાયર 
બદલવા બાબત

સદર પ્રા.શાળા િી વીજપતરવઠો સપૂલાય કરતી
સવવિસવાયર ચકાસતા તિા સાિંાવારી હોવાિી
તેિે બદલી વવજપતરવઠો ચાલત કરેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૮૫ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

મોદી બાલચદં્ર 
ગોરિિદાસ

ખેતીવવષયક વીજજોડાણ 
પાસે આવેલી ડીપી 
માિી જોડી આપવા 

બાબત

સદર અરજી બાબતે જરૂરી તાવત્રક મજૂંરી
મેળવેલ છે તિા તેમનત ંકામ ૨૫.૦૭.૧૭
સતિીમા ંપણુૂ કરવામા ંઆવસે.

સદર અરજી અન્વયે 
જરૂરી તાવંત્રક મજૂંરી પત્ર 
િ.૩૯૧૩ તા.૧૯.૦૪.૧૭ 

િા રોજ આપવામા ં
આવેલ છે. સદર કામ 

તા.૧૭.૦.૨૦૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ L

૮૬ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ તલોદ-૨ ડી.વી.સતતરીયા,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૭

સરપચંશ્રી 
ગ્રામપચંાયત 

અવિયોડ

અવિયોડ ગામે રોડ િા 
િડતરરૂપ વીજપોલ 

ખસેડવા બાબત

સદર અરજી બાબતે જરૂરી તાવત્રક મજૂંરી
મેળવેલ છે તિા તેમનત ંકામ તા.૨૫.૦૭.૧૭
સતિીમા ંપણુૂ કરવામા ંઆવસે.

અવિયોડ ગામે રોડ િા 
િડતરરૂપ વીજપોલ 
ખસેડવા િી કામગીરી 
તા. ૮.૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ F

૮૭ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

વશકા રામજીમદંીર સવીસ કેબલ બદલવા 
બાબત

કેબલ બદલવામા ંઆવેલ છે તા.૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૮૮ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

મકવાણા 
પ્રતાપસગં બલસૂગં

ખેતી વીજ જોડાણમા ં
લોવ વોલ્ટેજ આવવા 

બાબત

સદર કામગીરી એચ વી ડી એસ થકીમ હઠેળ ડી
પી િી કેપેવસટી વિારીિે પણુૂ કરવામા ંઆવેલ
છે

તા.૦૭.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૮૯ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

આચાયુ શ્રી 
ઉમેદપતરા પ્રા શાળા

સવીસ કેબલ બદલવા 
બાબત

કેબલ બદલવામા ંઆવેલ છે તા.૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૯૦ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

દેસાઇ વવહભાઈ 
િાિાભાઈ

ખેતી વીજ જોડાણમા ં
લોવ વોલ્ટેજ આવવા 

બાબત

સદર કામગીરી એચ વી ડી એસ થકીમ હિેડ ડી
પી િી કેપેવસટી વિારીિે પણુૂ કરવામા ંઆવેલ
છે

તા.૦૭.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૯૧ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

આચયાુ શ્રી િાણા 
પ્રા.શાળા

સવીસ કેબલ બળી 
ગયેલ હોવાિી  બદલવા 

બાબત

૨.૫ એમ .એમ કેબલ લગાવવામા ંઆવેલ
છે.અિે સદર કામગીરી પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

તા.૦૭.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૯૨ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

દેસાઇ મિહરભાઇ 
રામજીભાઇ

િડતર રૂપ લાઇિ િે 
લાઇિ શી્ટ કરી 
આપવા બાબત

સદર કામગીરી વસફ્ટિંગ ચાર્જ ભરવીિે પણુૂ કરી
આપવામા ંઆવેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ F

૯૩ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

પટેલ િરવસભાઈ 
દેવજીભાઇ

વસિંગલ  ફેસ  વમટર 
બદલવા બાબત

સદર ગ્રાહક નત ંમીટર બી એમ સી ચાર્જ વસલૂ
કરીિે બદલી આપવમા ંઆવેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૯૪ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

પટેલ મહને્દ્રભાઇ 
હહરાભાઈઓ

િડતર રૂપ લાઇિ િે 
લાઇિ શી્ટ કરી 
આપવા બાબત

સદર કામગીરી વસફ્ટિંગ ચાર્જ ભરવીિે પણુૂ કરી
આપવામા ંઆવેલ છે

તા.૦૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ F

૯૫ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

પટેલ કાવંતભાઈ 
શામજીભાઈ

સદર અરજદાર દ્વારા 
લાઇહટિંગ વીજ જોડાણો 
એજી િી જે જી વાય મા ં
તબદીલ કરી આપવા 

બાબત

સદર દરખાથત િી તાવંત્રક મજૂંરી માટે વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે ,તાવંત્રક
મજૂંરી મળેિી કામ તા.૦૬.૦૮.૧૭ સતિીમા ંપણુૂ
કરી આપવામા ંઆવસે

સદર કામિી મજૂંરી 
તા.૨૭.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ આપવામા ંઆવેલ 
છે. જેિો અંદાજપત્ર 

ભરેિી સદર કામ પણુૂ 
કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ T

૯૬ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

લતહાર જાહતરભાઈ 
બસીરભાઈ

વસિંગલ  ફેસ  વમટર 
બદલવા બાબત

મીટર બદલેલ છે તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
વમટર બદલેલ છે.

વિકાલ A

૯૭ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

બારોટ પ્રમોદભાઈ 
ગોરિિભાઈ

૩ફેસ મીટર િો કેબલ 
બળી જવા બાબત

૬ એમ .એમ કેબલ લગાવવામા ંઆવેલ છે.અિે
સદર કામગીરી પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૯૮ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ િિસતરા કે.એલ.ઠાકોર,
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૬

પરમાર કાનતજી 
માલજી

જતપડપટ્ટી િા મીટર 
આપવા બાબત

ટી એસ મળી ગયેલ હોઈ ,કામ પણુૂ કરવામાં
આવસે. તા.૦૬.૦૮.૧૭ સતિીમા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
પત્ર િ. ૫૧૧૯ 

તા.૨૧.૦૬.૧૭ િા રોજ 
તાવંત્રક મજૂંરી આપેલ 

છે. સદર કામ 
તા.૨૦.૦૭.૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ L
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૯૯ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

ખાટં િીરતભાઈ 
ગબલભાઇ	 જજલ્લા 
પચંાયત સદથય 

ઉભરણ

માલપતર તા િા ગામ િે 
બાયડ જી.ઈ.બી. સાિે 

રાખવા બાબત

માલપતર તાલતકાિા રજૂઆત કરયેલ ગામોિે
બાયડ યતજીવીસીએલ કચેરીમા ંસમાવેશ
કરવાિી દરખાથત ઉપલી કાચેરીએ મજૂંરી અિે
મોકલવામા ંઆવેલ છે. જે મજૂંરી મળેિી
આગળિી કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

સાિમ્બા પે. વી. 
કચેરીમાિી વવરપતર 
તાલતકાિા ં૪૯ અિે 

બાલાવસિોર તાલતકાિા ં
૨, એમ કતલ ૫૧ ગામ 
એમજીવીસીએલ મા ં
તબદીલ િતા ંપે. વી 
કચેરીઓમા ંયોગ્ય 

કાયુભારિી વહચેણી 
માટે સાિમ્બા પે. વી 

કચેરીિી િજીકિા બાયડ 
પે. વવ કચેરીિા બાયડ 

વિકાલ M

૧૦૦ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

મકવાણા 
મગિભાઇ 
િાિાભાઇ

કેબલ વાયર બદલ વા 
બાબત 	

કેબલ બદલેલ છે તા.૦૧.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કેબલ બદલેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૧ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

રાવલ જશતભાઇ 
હકશોરભાઇ

ખડોલ ફીડર મા ંિી 
					ગોપાલપતરા મા ંજોડવા	

તલોદ વવભાગ્ય કચેરી દ્વારા જરૂરી મજૂંરી
આપેલ હોય પોલ ઊભા કરવાિી કાયાુવહી
તા.૦૬.૦૮.૧૭ સતિીમા ંકરવામા ંઆવશે.

તલોદ વવભાગીય કચેરી 
દ્વારા પત્ર િ.ં૫૨૩૩ 

તા.૩૦.૦૬.૧૭ િા રોજ 
તાવંત્રક મજૂંરી આપવામા ં
આવેલ છે. સદર કામ 
તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ T

૧૦૨ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત

૧૧ કેવી લાઇિ ઊચા 
કરવા બાબત 	

િવીિ પોલ ઊભો કરી વાયર ઊચા કરેલ છે તા.૦૩.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૦૩ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

ખાટં કેશાજી હમેાજી		 ખેતીવાડી લાઇિ મા ં
ઓછા વોલ્ટેજ મડવા

H V D S થકીમ મા ંTC મા ંફેરફાર કરી
કામગીરી કરેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૪ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત

ગામ મા ંલાઇટ બિં 
િઈ જવા બાબત

એલટી લાઇિ નત મેન્ટેિ કરી લાઇટ ચાલત કરેલ
છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૫ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

પગી ભવિભાઇ 
સતખાભાઇ 	

સવવિસ વાયર ર્ટૂી જવા 
બાબત

પવિ િા કરણે સવવિસ વાયર ર્ટૂી ગયેલ હોય
બદલાવેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૬ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

આચાયુ શ્રી 
પ્રાિવમક થકલૂ 	

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ  જવા બાબત

જૂિી સવવિસ હોય િવીિ સવવિસ વાયર લગાવી
આપેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૭ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

આચાયુ શ્રી 
પ્રાિવમક થકલૂ 	

મીટર િી જગ્યા 
બદલવા બાબત

થકલૂ મા ંબાિંકામ ચાલત હોય મીટર િી જગ્યા
બદલેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૮ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ બાયડ આર.એમ.વસાવા 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૩૧

પટેલ હકરીટભાઈ 
શકંરભાઈ

ખેતી વાડી મીટર 
બદલવા બાબત

જતનત મીટર હોય મીટર બદલી આપેલ છે તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૦૯ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ સાઠમ્બા ડી.બી.ખલાસી 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬

મતકેશ વી રાઠોડ		 ખરોડ રોડ પર આવેલ 
હડવા દબાણ િી લાઇિ 
િા તાર િીચે આવેલ 

હોવાિી િવો પોલ ઊભો 
કરી તાર ખેચી આપવા	

ડીઆઈએસએસ થકીમ મા ંજરૂરી મજૂંરી લઈ
સદર કામ સત્વરે પણુૂ કરી આપવામા ંઆવસે

સદર કામ બાબતે diss 
થકીમ મા ંજરૂરી મજૂંરી 

લઈ સદર કામ 
૧૨.૦૭.૧૭ િા રોજ પતણુ 

કરેલ છે

વિકાલ F

૧૧૦ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ સાઠમ્બા ડી.બી.ખલાસી 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬

મહને્દ્રવસિંહ 
પોપતવસિંહ સોલકંી		

ખેતીવાડી લાઇિ	 િા 
પોલ િમી ગયેલ છે 

તેમજ તાર િીચે આવી 
ગયેલ હોય પોલ સીિા 
કરી તાર ખેચી આપવા 

બાબત	

તારીખ ૪.૭.૨૦૧૭ િા રોજ સદર ફહરયાદ માં
૨ પોલ સીિા કરી ૬ ગાળા િા વાયર ખેચી
આપેલ છે॰

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૧૧ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ સાઠમ્બા ડી.બી.ખલાસી 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬

િરેન્દ્રભાઈ 
પતશોત્તમંભાઈ પટેલ	

ખેતીવાડી લાઇિ	 િા 
પોલ િમી ગયેલ છે 

તેમજ તાર િીચે આવી 
ગયેલ હોય પોલ સીિા 
કરી તાર ખેચી આપવા 

બાબત	

તારીખ ૪.૭.૨૦૧૭ િા રોજ સદર ફહરયાદ માં
૬ પોલ સીિા કરી ૮ ગાળા િા વાયર ખેચી
આપેલ છે॰

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૨ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ સાઠમ્બા ડી.બી.ખલાસી 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૨૬

પ્રાિવમક શાળા સવવિસ વાયર બડી 
ગયેલ હોવાિી બદલી 

આપવા બાબત	

તારીખ ૪.૭.૨૦૧૭ િા રોજ સદર ફહરયાદ માં
િવો સવવિસ વાયર આપી પાવર ચાલત ંકરી
આપેલ છે.

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૩ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

પટેલ 
હરગોવવિંદભાઈ 

બેચરભાઈ

ખેતીવાડી વીજ કિેક્શિ 
મા ંપરૂતા વૉલ્ટેજ િ 

મળવા બાબત

સદર વીજ જોડાણ િી િજીક મા ંિવીિ
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ નત ંરાન્સફોમુર આવી
ગયેલ હોય HVDS થકીમ મા ંમજૂંરી મેળવી
લીિેલ છે હદિ-૭મા ંકામ પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

સદર વીજ જોડાણ િી 
િજીકમા ંિવીિ 

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
નત ંરાન્સફોમુર આવી 

ગયેલ હોઈ 
એચવીડીએસ થકકીમ મા ં
મજૂંરી મેળવી દીિેલ છે, 
જેનત ંકામ તા.૧૦.૦૭.૧૭ 
િા રોજ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૪ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત ડાભા

ઝૂપડપટ્ટી ઘરો મા ં૧૧ 
લાઇટ િા કિેક્શિ 

તાત્કાણલક આપવા સારતં	

સદર ઝૂપડપટ્ટી થકીમમા ંતાવંત્રક મળી ગયેલ
હોવાિી તારીખ ૩.૭.૧૭ િા રોજ કામગીરી પણુૂ
કરવામા ંઆવેલ છે જેમા ંડાભા પચંાયત િા
ડાભા-૨, ભજપતર-૩, ફતેપતર-૪, માિપતર-૧,
ગતલાબપતરા-૧ મળી ૧૧ મીટર લગાડેલ છે

તા.૦૩.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ L
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૧૫ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

શ્રી ટી.સી. પટેલ 
હાઇ થકલૂ તેિપતર	

થકલૂ મા ંિવીિ 
કમ્પ્યતટર તિા અન્ય 

િવીિ ઉપકરણો આવેલ 
હોય સવવિસ વાયરમા ં
સાિંા તિા ખરાબ િઈ 
ગયેલ હોય બદલવા 

બાબત

સવવિસ વાયર તારીખ ૩.૭.૧૭ િા રોજ બદલીિે
સમારકામ કરેલ છે

તા.૦૩.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૬ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત ચોઇલા	

ચોઇલા થટેશિ 
વવથતારમા ંવારંવાર 
લાઇટ હડમ ફૂલ િવા 
બાબત િતા ંબિં િઈ 
જાય છે તિા વીજ 

ઉપકરણો ચાલત િતા ં
િિી

સદર રાન્સફોમુર ઉપર લોડ વિી ગયેલ હોય
િવીિ રાન્સફોમુર ઊભ ૂકરવત ંપડે તેમ હોય SIS
થકીમમા ંતાવંત્રક મજૂંરી મેળવી તારીખ ૪.૭.૧૭
િા રોજ કામ પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૭ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

શાહ હદપકકતમાર 
મોહિભાઇ	

મીટરિી હડથપ્લે િ 
દેખાવા બાબત

તારીખ ૩.૭.૧૭િા સદર  મીટર બદલી િે
િવીિ મીટર લગાવેલ છે

તા.૦૩.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૮ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

રમોશ પ્રાિવમક 
શાળા	

સવવિસ વાયર બદલવા 
બાબત	

સવવિસ વાયર તારીખ ૪.૭.૧૭ િા રોજ બદલીિે
સમારકામ કરેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૯ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

પટેલ મગંલભાઈ 
સોમાભાઇ	

ખેતીવાડી િા તાર ખબૂ 
ઢીલા હોવા બાબત

ખેતીવાડી હળવા દબાણ િી લાઇિ ઉપર પોલ
િમી ગયેલ હોય સીિો કરીિે ગાળા ખેચીિે
તારીખ ૪.૭.૧૭ રોજ સમારકામ કરેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૨૦ ૦૬.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર તલોદ ચોઇલા પી.આઈ.પટેલ,
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૪૬

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 

િરવસહપતર	 & 
િગીિભાઇ 

મેલાભાઈ પટેલ	

પચંાયત પાછળવાળી 
ફળીમા ંએર કતલર તિા 
અન્ય ઉપકરણ ચાલત િ 

િવા બાબત	

સદર રાન્સફોમુર ઉપર લોડ વિી ગયેલ હોય
િવીિ રાન્સફોમુર ઊભ ૂકરવત ંપડે તેમ હોય SIS
થકીમમા ંતાવંત્રક મજૂંરી મેળવી તારીખ ૪.૭.૧૭
િા રોજ કામ પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે

તા.૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૨૧ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા હટિંટોઈ શ્રી ડી.એલ. વહોવિયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૭

પટેલ રામાભાઇ 
પ્રભાભાઈ	 મત.પો-

બોલતદં્રા, તા-
મોડાસા, જી-
અરવલ્લી

સદર વીજ જોડાણ મારા 
વપતાશ્રી િા િામે હર્ ત ં
પરંર્ ત તેઓ મરણ 

પામેલ હોવાિી આ ખેતી 
વવષયક વીજ જોડાણ 
મારા િામ પર કરવા 

બાબત

ગ્રાહક દ્વારા તા-૦૧-૦૭-૨૦૧૭ િા રોજ િામ
બદલવા માટે િી હટિંટોઈ પેટા વવભાગીય
કચેરખાતે અરજી િોંિણી કરવામા ંઆવેલ હતી,
જેિી તા. ૩-૦૭-૨૦૧૭ િા રોજ દરખાથત
બિાવી િે મોકલી આપેલ છે જેિી વવભાગીય
કચેરી દ્વારા પત્ર િ.ં ૩૭૪૦/૬.૦૭.૧૭ િી મજૂંરી
મળેલ છે. સદર િામ બદલવા માટેનતં
અંદાજપત્ર તા.૦૭.૦૭.૧૭ િા રોજ પાઠવેલ છે,
જે અંદાજપત્ર ભયે િી આપિા વીજ જોડાણ માં
િામ બદલવાિી આગળિી કાયુવાહી િશે.

વિકાલ D

૧૨૨ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા હટિંટોઈ શ્રી ડી.એલ. વહોવિયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૦૭

વણજારા 
પ્રકાશકતમાર 

ગગંાભાઇ મત.પો-
હટિંટોઈ,તા-મોડાસા, 

જી-અરવલ્લી	

અમારા દત કાિો તિા 
ગેરેજ આગળ આવેલ 

જ્યોતીગ્રામ નત ં
રાન્સફોમુર િે ફેસ્ન્સિંગ 
કરી આપી અકથમાત 

વિવારવા બાબત

આપિા દ્વારા હટિંટોઈ મતકામે હાઇવે ઉપર આપિી
દત કાિો તિા ગેરેજ િી આગળ ઉ.ગત.વી.ક.લી.
હટિંટોઈ દ્વારા રાન્સફોમર ઊભત ંકરવામા ંઆવેલ
છે. તે રાન્સફોમુર િે જરૂરી ફેસ્ન્સિંગ કરવા  માટે
વવભાગીય કચેરી દ્વારા વકુ ઓડુર િી કામગીરી
હાિ િરવામા ંઆવેલ છે. જરૂરી ફેસ્ન્સિંગ િો
ઓડુર મળેિી તા.૧૭.૦૭.૧૭ સતિીમાં
રાન્સફોમુર િી ફેસ્ન્સિંગ કરી આપવામા ંઆવશે.

વર્તળુ કચેરી દ્વારા સદર 
કામ માટે  પત્ર 

િ.૩૯૪૧ તા.૩૦.૦૬.૧૭ 
િી વકુ ઓડુર 

આપવામા ંઆવેલ છે. 
સદર કામ 

તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૨૩ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(ગ્રામ્ય)

શ્રી પી.એમ.પટેલ,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

પટેલ અંબાલાલ 
સોમાભાઇ , 
મત.જાલોદર . 
તા.મોડાસા

સાિંા વાડી સવવિસ 
લાઇિ હોવાિા કારણે 
વારંવાર ઘર િી લાઇટ 

બિં રહવેા બાબત .

િવીિ સવવિસ લાઇિ િાખી અિે ફહરયાદ નતં
વિવારણ કયતું.

વિકાલ A

૧૨૪ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(ગ્રામ્ય)

શ્રી પી.એમ.પટેલ,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

પટેલ વવરસગંભાઇ 
શામળભાઈ , મત- 

સજાપતર, તા-મોડાસા

કવૂા ઉપર આવતી 
એલ.ટી લાઇિ િો 

િાભંલો ઘણા સમય િી 
િમી ગયેલ છે તેિે 
સીિો કરવા બાબત.

૬-૦૭-૨૦૧૭ િા રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે. વિકાલ A

શ્રી પી.એમ.પટેલ,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

પટેલ રમેશભાઈ 
મક્િાભાઇ , મત- 
ઇટાડી , તા -

મોડાસા

સવે િ- ૧૭૦ મા ંિવીિ 
કવૂા ઉપર જૂિો બોર 

ફેલ િતા ંપ્રાઇવેટ કેબલ 
િી મોટર ચલાવતા 

કેબલ મા ંવારંવાર ફોલ્ટ 
િવા બાબત.

૧૨૫ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(ગ્રામ્ય)

Aસમયમયાુદા મા ંગ્રાહક િે ખેતીવાડી વવજજોડાણ
વશફ્ટિંગ કરવવા માટે લેણખત મા ંજાણ કરેલ છે
અિે વશફ્ટિંગ રજી. બાદ મજૂંરી મલ્યે િી તેમજ
એસટીમેંટ ભરપાઈ િયાબાદ ૩૦ હદવસ માં
અરજી િો વિકાલ કરવા મા ંઆવસે.

સદર ગ્રાહક દ્વારા 
તા.૦૮.૦૭.૧૭ િા રોજ 
વીજ જોડાણ વસફટીગ 
માટે અરજી કરવામા ં
આવેલ છે. તિા પેટા 
વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
તાવંત્રક મજૂંરી માટે 

તા.૧૨.૦૭.૧૭ િા રોજ 
વવભાગીય કચેરીમા ં

મજૂંરી માટે મોકલવામા ં
આવેલ છે. જે મજૂંરી 
વવભાગીય કચેરીિી 

તા.૦૨.૦૮.૧૭ િા રોજ 
મળેલ છે. અિે 

અંદાજપત્ર 
તા.૦૪.૦૮.૧૭ િા રોજ 
પાઠવવામા ંઆવેલ છે, 
જે ભયેિી આગળિી 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૨૭ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(શહરે)

શ્રી.જી.વી.પરમાર 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

લીલાબેિ 
પરસોત્તમભાઈ 

પડંયા

ઘર પાસેિી પસાર િતી 
લાઇિ િીચે આવેલ 

િીણલગીરીનત ંવકૃ્ષ કાપવા 
બાબત.

તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૭ િા રોજ કામ પણુૂ કરી દેવા
મા ંઆવશે .

તા. ૧૧-૦૭-૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

ગ્રાહક િા િામ બદલવા માટેિી દરખાથત
અતે્રિી કચેરી દ્વારા તા. ૬.૦૭.૦૭ િા રોજ
વવભાગીય કચેરી મોડાસા મા ંમોકલાવેલ છે,
જેિી મજૂંરી આવેિી હદિ-૩ મા ંઆપિે જરૂરી
અંદાજપત્ર પાઠવવા મા ંઆવશે. જે અંદાજપત્ર
ભયે િી આપિા વીજ જોડાણ મા ંિામ
બદલવાિી આગળિી કાયુવાહી િશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
સદર ગ્રાહક નત ંિામ 

બદલવાિી મજૂંરી પત્ર 
િ. ૩૮૦૮ 

તા.૧૨.૦૭.૧૭ િી 
આપવામા ંઆવેલ છે. 
તેમજ પેટા વવભાગીય 

કચેરી દ્વારા પત્ર 
િ.૧૨૨૬ તા.૧૨.૦૭.૧૭ 

િી અંદાજપત્ર 
પાઠવવામા ંઆવેલ છે. 
જે ભરપાઈ કયે િી િામ 
બદલવાિી કામગીરી 

કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ D૧૨૬ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(ગ્રામ્ય)

શ્રી પી.એમ.પટેલ,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

ચૌહાણ 
અરવવિંદકતમાર 

હમેતાજી

વપતાશ્રી ચૌહાણ 
હમેતાજી જોિાજી નત ં
મરણ િયેલ હોવાિી 
તેમિા િામિા વીજ 
કિેક્શિ મા ંવારસાઈ 
િી િામ દાખલ કરવા 

બાબત.

શ્રી પી.એમ.પટેલ,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૧

પટેલ રમેશભાઈ 
મક્િાભાઇ , મત- 
ઇટાડી , તા -

મોડાસા

સવે િ- ૧૭૦ મા ંિવીિ 
કવૂા ઉપર જૂિો બોર 

ફેલ િતા ંપ્રાઇવેટ કેબલ 
િી મોટર ચલાવતા 

કેબલ મા ંવારંવાર ફોલ્ટ 
િવા બાબત.

૧૨૫ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(ગ્રામ્ય)

Aસમયમયાુદા મા ંગ્રાહક િે ખેતીવાડી વવજજોડાણ
વશફ્ટિંગ કરવવા માટે લેણખત મા ંજાણ કરેલ છે
અિે વશફ્ટિંગ રજી. બાદ મજૂંરી મલ્યે િી તેમજ
એસટીમેંટ ભરપાઈ િયાબાદ ૩૦ હદવસ માં
અરજી િો વિકાલ કરવા મા ંઆવસે.

સદર ગ્રાહક દ્વારા 
તા.૦૮.૦૭.૧૭ િા રોજ 
વીજ જોડાણ વસફટીગ 
માટે અરજી કરવામા ં
આવેલ છે. તિા પેટા 
વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
તાવંત્રક મજૂંરી માટે 

તા.૧૨.૦૭.૧૭ િા રોજ 
વવભાગીય કચેરીમા ં

મજૂંરી માટે મોકલવામા ં
આવેલ છે. જે મજૂંરી 
વવભાગીય કચેરીિી 

તા.૦૨.૦૮.૧૭ િા રોજ 
મળેલ છે. અિે 

અંદાજપત્ર 
તા.૦૪.૦૮.૧૭ િા રોજ 
પાઠવવામા ંઆવેલ છે, 
જે ભયેિી આગળિી 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ

33 of44



ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૨૮ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(શહરે)

શ્રી.જી.વી.પરમાર 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

આયશાબેિ 
ગફુરભાઈ બાડંી

ઘરવપરાશિા 
વવજમીટરનત ંવીજણબલ 

વધત આવર્ત ંહોય 
વવજમીટરિી ચકાસણી 
કરી આપવા બાબત.

વવજમીટર ચેક કરી વવજમીટર બદલી આપેલ છે. તા.૦૮.૦૭.૧૭ િા રોજ 
વીજ વમટર બદલી 

આપવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ D

૧૨૯ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મોડાસા 
(શહરે)

શ્રી.જી.વી.પરમાર 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૯૬

વણકર રમણભાઈ 
કોદરભાઈ

વપતાશ્રી વણકર 
કોદરભાઈ નત ંમરણ 

િયેલ હોવાિી તેમિા 
િામિા વીજ કિેક્શિ 
મા ંવારસાઈ િી િામ 
દાખલ કરવા બાબત.

તા. ૦૬.૦૭.૧૭ િા રોજ િામ બદલવા માટેનતં
એસટીમેટ આપેલ છે જે ભરપાઈ િયેિી િામ
બદલવાિી કાયુવાહી હદિ ત્રણ મા ંકરવામાં
આવશે.

વિકાલ D

૧૩૦ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા માલપતર શ્રી કે.વી. કટારા
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

પટેલ વવઠ્ઠલભાઈ 
લાલજીભાઇ મત,પો-
અવિયોરકંપા,તા-

માલપતર

અણણયોરકંપા વાકંાિેરા 
રોડ પર થરીટ લાઇટ 
તિા ઘરિી લાઇિિા 

વાયર િીચા હોવા બાબત

તા. ૩૦.૬.૧૭ િા રોજ સદર લાઇિ િા વાયર
ખેંચીિે ફહરયાદ નત ંવિરાકરણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૩૧ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા માલપતર શ્રી કે.વી. કટારા
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

પટેલ રમેશભાઈ 
ધળૂાભાઈ મત.-
માલજીિા 

પહાહડયા,પો- 
માલપતર, તા-
માલપતર.,

માલજીિા પહાહડયા 
ગામે ખેતીવાડી એલટી 
િા ત્રણ ગાળાિા વાયર 

િીચા હોવા બાબત

તા. ૩૦.૬.૧૭ િા રોજ સદર લાઇિ િા વાયર
ખેંચીિે ફહરયાદ નત ંવિરાકરણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૩૨ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા માલપતર શ્રી કે.વી. કટારા
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

પટેલ મતકેશભાઇ 
દયાળાભાઈ, મત,-

લાલજીિા 
પહાહડયા, તા-

માલપતર,

લાલજીિા પહાડીયા 
ગામિી રાન્સફોમુર મા ં
વારંવાર પાવર બિં 
િવાિી ફહરયાદનત ં

વિરાકરણ કરવા બાબત

તા.૧.૦૭.૧૭ િા રોજ સદર રાન્સફોમુર નતં
સમારકામ કરેલ છે તિા એલટી લાઇિ િા
ગાળા ખેંચીિે તિા લાઇિ મા ંિડતરરૂપ જાડ
િી ડાળીઓ કાપી કામ પણુૂ કરેલ છે અિે
ફહરયાદ નત ંવિરાકરણ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૩૩ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૧ શ્રી જી.કે.બરંડા
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

સતિાર મોહિભાઈ 
સળુભાઇ	 મત.પો-
રાયવાડા,તા-
મેઘરજ,જી-
અરવલ્લી

મીટરમાિી વીજ પતરવઠો 
બિં િઈ જવા બાબત

તા. ૩.૭.૧૭ િા રોજ જરૂરી સવવિસ વાયર
બદલી અરજીિો વિકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૧૩૪ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૧ શ્રી જી.કે.બરંડા
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

અસારી કોહ્યાભાઇ 
ભતરાભાઈ મત.પો-
વલણૂા, તા-
મેઘરજ, જી-
અરવલ્લી

વીજ ચોરીમા ંપકડાયેલ 
વીજ જોડાણ પતિઃ 
લગાડવા બાબત

તા. ૩.૭.૧૭ િા રોજ િવીિ સવવિસ વાયર તિા
વીજમીટર લગાવી અરજીિો વિકાલ કરવામાં
આવેલ છે.

વિકાલ D

Tશ્રી જી.કે.બરંડા
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

સરપચંશ્રી ગ્રતપ 
ગ્રામ પચંાયત., 

ઝરડા,મત.પો-ઝરડા, 
તા-મેઘરજ,જી-

અરવલ્લી

સરપચંશ્રી િી અરજી 
મતજબ મેઘરજ િી ઉત્તર 

હદશામા ં
રેલ્લાવાડાવસવાય કોઈ 
સબ થટેશિ િ હોઈ 

ઝરડા પચંાલ, કતિોલ, 
િવગરા, િાિંીયા, ગાય 
વાછરડાજેવા ગામોમા ં

વીજળી રતિપતર 
(શીણાવાડ) s/s માિંી 
આવતી હોઈ વીજળીિો 
પરૂતો પતરવઠો મળતો 

િિી.

આપિા દ્વારા ઝરડા મતકામે િવીિ ૬૬ કેવી સબ
થટેશિિી માગણી િા અનતસિંાિે આપિી અરજી
તિા જમીિ પતરાવા અંગેિા દથતાવેજો ઉપલી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. તિા
સદર બાબતે સરકારશ્રી મા ંજરૂરી મજૂંરી મળ્યા
બાદ આગળિી કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.
પરંર્ ત હાલ ર્ તરંત િવીિ ૧૧ કે.વી. ફીડર કરીિે
લો-વોલ્ટેજ િો પ્રોબ્લેમ દત ર કરવામા ંઆવશે.

સદર ગામોમા ંવીજ 
પતરવઠો પરૂો પડતા ં૧૧ 
કેવી ભાટકોટા ફીડર િા 
વવભાજિિી  મજૂંરી 

તા.૦૮.૦૮.૧૭ િા રોજ 
આપવામા ંઆવેલ છે. જે 
અંતગુત ઉંચા દબાણ િી 
લાઈિ ૦.૯૪૦ કી.મી 
અિે અંદાજીત ખચુ 

રૂ.૫.૯૫ લાખ છે. સદર 
ફીડરનત ંલાઈિ કામ 

તા.૨૦.૦૯.૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરેલ છે. અિે 
પેિલ િી ફાળવણી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

આમ સદર ફીડર અંગે 
યતજીવીસીએલ દ્વારા 
કરવા પાત્ર કામગીરી 

પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 
અિે જેટકો કંપિી દ્વારા 

વિકાલ૧૩૫ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૧

35 of44



ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૩૬ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૧ શ્રી જી.કે.બરંડા
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

પ્રજાપવત 
વપિલબેિ 

હદિેશભાઇ,મત.પો:-
મેઘરજ,તા:અરવ

લ્લી

અમારા ઘર વપરાશિા 
વવજજોડાણનત ંિામ શાહ 
જેઠાલાલ ખેમચદંલાલ 

િા િામેિી બદલી 
પ્રજાપવત વપિલબેિ 

હદિેશભાઇિા િામે કરી 
આપવા બાબત

સદર ઘર વપરાશિા વવજજોડાણનત ંિામ શાહ
જેઠાલાલ ખેમચદંલાલ િા િામેિી બદલી
પ્રજાપવત વપિલબેિ હદિેશભાઇિા િામે કરી
આપવા માટે જરૂરી અંદાજપત્ર
તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ આપેલ છે, જે
ભરપાઈ િયેિી હદિ ૦૩આગળિી કાયુવાહી
પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ D

૧૩૭ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૧ શ્રી જી.કે.બરંડા
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

પીછોલીયા 
રાકેશકતમાર 

જીવિપ્રકાશ,મત.પો:-
મેઘરજ,તા:અરવ

લ્લી

અમારા ઘર વપરાશિા 
વવજજોડાણનત ંિામ 
પડંયા સત્યમકતમાર 

અવશ્વિભાઈ િા િામેિી 
બદલી પીછોલીયા 

રાકેશકતમાર 
જીવિપ્રકાશિા િામે 
કરી આપવા બાબત

સદર ઘર વપરાશિા વવજજોડાણનત ંિામ પડંયા
સત્યમકતમાર અવશ્વિભાઈ િા િામેિી બદલી
પીછોલીયા રાકેશકતમાર જીવિપ્રકાશિા િામે
કરી આપવા માટે જરૂરી અંદાજપત્ર
તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ આપેલ છે, જે
ભરપાઈ િયેિી હદિ ૦૩આગળિી કાયુવાહી
પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ D

Tશ્રી જી.કે.બરંડા
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૭૦૬

સરપચંશ્રી ગ્રતપ 
ગ્રામ પચંાયત., 

ઝરડા,મત.પો-ઝરડા, 
તા-મેઘરજ,જી-

અરવલ્લી

સરપચંશ્રી િી અરજી 
મતજબ મેઘરજ િી ઉત્તર 

હદશામા ં
રેલ્લાવાડાવસવાય કોઈ 
સબ થટેશિ િ હોઈ 

ઝરડા પચંાલ, કતિોલ, 
િવગરા, િાિંીયા, ગાય 
વાછરડાજેવા ગામોમા ં

વીજળી રતિપતર 
(શીણાવાડ) s/s માિંી 
આવતી હોઈ વીજળીિો 
પરૂતો પતરવઠો મળતો 

િિી.

આપિા દ્વારા ઝરડા મતકામે િવીિ ૬૬ કેવી સબ
થટેશિિી માગણી િા અનતસિંાિે આપિી અરજી
તિા જમીિ પતરાવા અંગેિા દથતાવેજો ઉપલી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવેલ છે. તિા
સદર બાબતે સરકારશ્રી મા ંજરૂરી મજૂંરી મળ્યા
બાદ આગળિી કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.
પરંર્ ત હાલ ર્ તરંત િવીિ ૧૧ કે.વી. ફીડર કરીિે
લો-વોલ્ટેજ િો પ્રોબ્લેમ દત ર કરવામા ંઆવશે.

સદર ગામોમા ંવીજ 
પતરવઠો પરૂો પડતા ં૧૧ 
કેવી ભાટકોટા ફીડર િા 
વવભાજિિી  મજૂંરી 

તા.૦૮.૦૮.૧૭ િા રોજ 
આપવામા ંઆવેલ છે. જે 
અંતગુત ઉંચા દબાણ િી 
લાઈિ ૦.૯૪૦ કી.મી 
અિે અંદાજીત ખચુ 

રૂ.૫.૯૫ લાખ છે. સદર 
ફીડરનત ંલાઈિ કામ 

તા.૨૦.૦૯.૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરેલ છે. અિે 
પેિલ િી ફાળવણી 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

આમ સદર ફીડર અંગે 
યતજીવીસીએલ દ્વારા 
કરવા પાત્ર કામગીરી 

પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 
અિે જેટકો કંપિી દ્વારા 

વિકાલ૧૩૫ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૧
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૩૮ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૨ શ્રી.જી.એ.શેઠ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮

દોઢા પચંાલ 
સહકારી મડંળી 

તિા અન્ય 
ગામ:પચંાલ

પચંાલ ગામે દૂિ 
ઉત્પાદક મડંળી અિે 
દોઢા ફણળયત,ંભગોરા 

ફણળયત,ંડેડતંિ ફણળયા મા ં
લો વોલ્ટેજ મળવા 
બાબત ફહરયાદ.

દોઢા પચંાલ ગામે લો-વોલ્ટેજ ફહરયાદ બાબતે
જરૂરી સવે કાયુવાહી કરી તાવંત્રક મજૂંરી મળી
ગયેલ છે અિે તેિા વકુ ઓડુર િી કાયુવાહી
કરવામા ંઆવેલ છે.આમ િવીિ વીજ-વવતરણ
કેન્દ્ર ઊભત ંકરી લોડ િી પ્રમાણસર વહચેણી કરી
દરેક ગ્રાહકિે પરૂતા વોલ્ટેજ મળી રહ ેતેવી
વ્યવથિા કરવામા ંઆવેલ છે.

િવીિ વીજ-વવતરણ 
કેન્દ્ર ઊભત ંકરી લોડ િી 
પ્રમાણસર વહચેણી 

કરેલ અિે દરેક ગ્રાહકિે 
પરૂતા વોલ્ટેજ મળી રહ ે
તેવી વ્યવથિા કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૧૩૯ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૨ શ્રી.જી.એ.શેઠ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮

મિાત મરતાભાઈ 
િાવરભાઈ ગામ-

પાદર મહતડી 
તા:મેઘરજ

પાદર મહતડી ગામે 
મિાત મરતાભાઈ 

િાવરભાઈ કે જેઓિે 
ઘર વપરાશિા વીજ 

જોડાણ માટે લગાવવામા ં
આવેલ મીટરમા ંકોઈ 
ફોલ્ટ િવાિી મીટર િે 
નતકશાિ િયેલ છે.તે 
તાત્કાણલક બદલી 

આપવા જણાવેલ છે.

તા. ૩.૭.૧૭ િા રોજ અરજદાર િી અરજી િા
અનતસિંાિમા ંમીટર બદલી કાયુવાહી કરવામાં
આવેલ છે.

વિકાલ D

૧૪૦ ૦૭.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર મોડાસા મેઘરજ-૨ શ્રી.જી.એ.શેઠ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૭૫૬૭૭૨૫૦૬૮

રાઠોડ ગલબાજી 
િાિાજી 

ગામ:ખાખરીયા તા-
મેઘરજ

મત.ખાખરીયા ગામે રાઠોડ 
ગલબાજી િાિાજી િે 

આપવામા ંઆવેલ ખેતી 
વવષયક વીજ જોડાણ 
માટે િાખવામા ંઆવેલ 
સવવિસ કેબલમા ંનતકશાિ 

િવા બાબત.

તા. ૩.૭.૧૭ રોજ િવીિ સવવિસ વાયર બદલી
અરજીિો વિકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૪૧ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર હહિંમતિગર 
શહરે

શ્રી એમ.પી.ઝાલા,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧

પ્રકાશભાઈ 
એ.પટેલ, બી-૬૯ 
શગતિ બગંલો, 
હીમતિગર	

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે.

તા.૦૫.૧૭.૧૭ િા રોજ 
સવવિસ વાયર બદલી 

આપેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૨ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર હહિંમતિગર 
શહરે

શ્રી એમ.પી.ઝાલા,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧

ભરતભાઇ પી. 
પટેલ, ૨૨- 
અવિપાકુ, 
હીમતિગર

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૫.૧૭.૧૭ િા રોજ 
સવવિસ વાયર બદલી 

આપેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૩ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર હહિંમતિગર 
શહરે

શ્રી એમ.પી.ઝાલા,
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૦૧

સતરેશકતમાર જે. 
શાહ, બી-૨૪, 
જીવિિારા 
સોસાયટી, 
હીમતિગર

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૫.૧૭.૧૭ િા રોજ 
સવવિસ વાયર બદલી 

આપેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૪ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર હહિંમતિગર 
ગ્રામ્ય

શ્રી એિ.જે.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬

ણબરલા કોપોરેશિ 
લી. મત. હાજીપતર, 
તા. હીમતિગર

મીટર બોક્સમા ંકરંટ 
આવવા બાબત.

સદર બાબત અન્વયે તા. ૩/૭/૧૭ િા રોજ
સદર લોખડંિી મીટર પેટી બદલીિે િવીિ
એસએમસી બોક્સ તિા થ્રી ફેજ મીટર બદલીિે
સદર પ્રશ્નિો હકારાત્મક વિકાલ કરેલ છે.

તા.૦૩.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૫ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર હહિંમતિગર 
ગ્રામ્ય

શ્રી એિ.જે.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૯૬

પટેલ મલૂચદંભાઈ 
લાલાભાઇ, મત. 
કાકંરોલ, તા. 
હીમતિગર.	

મીટરિી અંદરિી 
અવાજ આવવા બાબત. 	

સદર બાબત અન્વયે તા. ૩/૭/૧૭ િા રોજ
સદર જૂનત ં મીટર બદલીિે તે જગ્યાએ   િવીિ
 મીટર લગાવી સદર પ્રશ્નિો હકારાત્મક વિકાલ
કરેલ છે.

તા.૦૩.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સદર પ્રશ્નિો હકારત્મક 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૬ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર મહતેાપતરા 	 શ્રી.એમ.આઇ.પટેલ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬ 	

સરપચં શ્રી, ઇલોલ ઇલોલ ગામે મીિી. 
મેન્ટેિન્સ ગેંગ આપવા 

બાબત.

ઇલોલ ગામ માટે પ્રવતુમાિ મહકેમ પ્રમાણે
એક ઈલે.આવસથટંટિી જગ્યા મજૂંર છે. તે પ્રમાણે
ફકત ઇલોલ ગામ માટે એક કમુચારી ફરજ
બજાવે છે. જ્યારે કાિડા તિા કિાઈ ગામો માટે
અલગ કમુચારી છે. હાલિી સ્થિવતએ મીિી.
મેન્ટેિન્સ ગેંગ મજૂંર િયેલ િિી.

વિકાલ R
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૪૭ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર મહતેાપતરા 	 શ્રી.એમ.આઇ.પટેલ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬ 	

સરપચં શ્રી, ઇલોલ ઇલોલ ગામે  ૫ ટકા 
યોજિામા ંથરીટ 

લાઇટિા િાભંલા તિા 
વાયરોિી માગણી મજૂંર 

કરવા બાબત.

પ્રવતુમાિ વિયમ અનતસાર જે શેરી બત્તી
વવજજોડાણવાળા વવથતારમા ંિવીિ િાભંલા કે
િવીિ વીજ વાયર ઉમેરવાિી જરૂહરયાત હોય
તેવા વીજ જોડાણમા જરૂરી વિારાિા
વવજભારિી માગણીિી અરજી િોિણી કયેિી
જરૂરી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કયેિી તે મતજબિી
શેરી બત્તીનત ંિવીિ કામ કરી આપવામા ંઆવશે. 	

વિકાલ O

૧૪૮ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર મહતેાપતરા 	 શ્રી.એમ.આઇ.પટેલ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬ 	

સરપચં શ્રી, ઇલોલ ઇલોલ પાણીિી ટાકંી 
પાસે દત કાિો ઉપર 
11કેવી તિા એલટી 

લાઇિ હટાવવા બાબત.

ઇલોલ પાણીિી ટાકંી પાસે દત કાિો તિા ગલ્લા
આવેલ છે. સદર જમીિ પચંાયતિી માલીકીિી
છે.અિે સદર દત કાિો ગલ્લા માટેિી જગ્યા
પચંાયતે ભાડા પેટે આપેલ છે. તેઓિા ઉપરિી
પસાર િતી ભારે તિા હળવા દબાણિી વીજ
લાઇિ ખસેડવા માટેિો અંદાજપત્ર આ સાિે
સામેલ છે. જે ભરપાઈ કયાુ બાદ સદર વીજ
લાઇિ ખસેડવાિી કાયાુવાહી હાિ િરી શકાય
તેમ છે. િવીિ વીજ લાઇિ ઊભી કરતી વખતે
કોઈ વાિંો વવરોિ આવે તો તે દૂર કરવાિી
જવાબદારી પચંાયતિી રહશેે.

વિકાલ F

૧૪૯ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર મહતેાપતરા 	 શ્રી.એમ.આઇ.પટેલ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬ 	

િેદહરયા 
હહ્જતરરહમેાિ 
વલીભાઇ, મત. 

સવગઢ, ગ્રાહક િ.ં 
૨૩૩૦૪૦૦૯૧૭૫

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૫.૧૭.૧૭ િા રોજ 
સવવિસ વાયર બદલી 

આપેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૫૦ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર મહતેાપતરા 	 શ્રી.એમ.આઇ.પટેલ
િાયબ ઈજિેર  

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬ 	

મોતલા 
અબ્દતલભાઈ 

સતલેમાિભાઈ, મત. 
વવરપતર,તા. 
હીમતિગર,  
ગ્રાહક િ.ં 

૨૩૩૦૯૦૦૨૧૮૭

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૫.૧૭.૧૭ િા રોજ 
સવવિસ વાયર બદલી 

આપેલ છે.

વિકાલ A

A

૧૫૨ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર ગાભંોઇ શ્રી.આર.એમ.ડામોર
િાયબ ઈજિેર   

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

પરમાર તખાજી 
માિાજી, મત. 
સરવણા,તા. 
હીમતિગર

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૫.૧૭.૧૭ િા રોજ 
સવવિસ વાયર બદલી 

આપેલ છે.

વિકાલ A

મોજે ગામ છાદરદા તિા વિકોહડયા મા ંગામિી
હળવા દબાણિી વીજ લાઇિ ગામિા જે
વવથતારમા ંલતઝ હતી તે જગ્યાએ ગાભંોઇ કચેરી
દ્વારા તા. ૩/૭/૨૦૦૭ િા રોજ વીજ લાઇિિા
ગાળા ખેચીિે સમારકામ પણુૂ કરેલ છે. જ્યારે
વિકોહડયા ગામિી થરીટ લાઇટ માટેનત ંઅંદાજપત્ર
તા. ૨૮/૬/૨૦૧૭ િા રોજ સરપચં શ્રી વિકોહડયા
ગ્રામ પચંાયત દ્વારા ભરપાઈ િતા ંતા.
૨/૭/૨૦૧૭ િા રોજ થરીટ લાઇટ માટેિા િવીિ
વીજ વાયર ખેચીિે કામ પણુૂ કરેલ છે. અિે
છાદરદા ગામિે રૂ. ૫૧૮૦.૦૦ નત ંઅંદાજપત્ર
તા. ૬/૫/૧૭ િા રોજ આપવામા ંઆવેલ હર્ ત ંજે
આજ હદિ સતિી ભરપાઈ િયેલ િિી. જે
ઉપક્રોત બિેં બાબતિી જાણ ભારતીય હકસાિ
સઘંિે પત્ર િ.ં ૧૫૯૩ તા. ૩/૭/૧૭ િી કરેલ છે.

વિકાલ૧૫૧ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર ગાભંોઇ શ્રી.આર.એમ.ડામોર
િાયબ ઈજિેર   

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

પ્રમતખ શ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 

સઘં 	

વિકોહડયા તિા છાદરદા 
ગામમા ંલતઝ વાયર 
ખેચવા તિા થરીટ 
લાઇટનત ંઅંદાજપત્ર 
ભરેલ હોય કામ પરૂતં  

કરવા બાબત.
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૫૩ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર ગાભંોઇ શ્રી.આર.એમ.ડામોર
િાયબ ઈજિેર   

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

પટેલ મળૂચદંભાઈ 
કોહ્યાભાઈ	, મત. 
રામપતર, પો. 
ગાભંોઇ, તા. 
હીમતિગર

ખેતરમા ંઈલેહરક 
િાભંલો ર્ટૂી જવા 

બાબત.

તા. ૨૯/૬/૧૭િા રોજ વધત વરસાદ હોવાિી
અરજદરિા ખેતરમા ંલીમડાનત ંઝાડ પડવાિી
ભારે દબાણ વીજ લાઇિિો વસમેન્ટ પોલ ભાગી
ગયેલ હતો તે તા. ૩૦/૬/૧૭િા રોજ િવીિ
પોલ ઊભો કરી વીજ લાઇિ રાબેતા મતજબ
ચાલત કરી ફહરયાદનત ંવિરાકરણ કરેલ છે.

તા.૩૦.૦૬.૧૭ િા રોજ 
િવીિ પોલ ઊભો કરી 
વીજ લાઇિ રાબેતા 
મતજબ ચાલત કરી 

ફહરયાદનત ંવિરાકરણ 
કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૫૪ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર ગાભંોઇ શ્રી.આર.એમ.ડામોર
િાયબ ઈજિેર   

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

પટેલ ભરતભાઈ 
વવઠ્ઠલભાઈ, મત.પો. 

કરણપતર, તા. 
હીમતિગર

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૫૫ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર ગાભંોઇ શ્રી.આર.એમ.ડામોર
િાયબ ઈજિેર   

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

પટેલ 
અમરીશકતમાર 
વશવાભાઈ, મત. 
સરૂજપતરા, પો. 
ગાભંોઇ, તા. 
હીમતિગર

 ખેતીવાડી વીજ 
લાઇિનત ંસવવિસ કેબલ 

ફોલ્ટ િયેલ હોઈ 
બદલવા બાબત.

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે ખેતીવાડી
વીજ લાઇિનત ંસવવિસ વાયર બદલી આપેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૫૬ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર ગાભંોઇ શ્રી.આર.એમ.ડામોર
િાયબ ઈજિેર   

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૬

સરપચં શ્રી, 
અડપોદરા, 	

વોટર વકુસનત ંવમટર 
બળી ગયેલ હોઈ 
બદલવા બાબત.

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે થ્રી ફેજ મીટર
બદલી આપી વોટર વકુસનત ંવીજ જોડાણ
રાબેતા મતજબ ચાલત કરેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૫૭ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર પ્રાવંતજ 	 શ્રી એચ.બી.ગાિંી, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧

પ્રમતખ શ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 

સઘં 	

િવા બાકરપતર ગામમા ં
આર.સી.સી. રોડ વચ્ચે 
આવેલ િાભંલો હટાવવા 

માટે.

સદર થિળિી મતલાકાત લેતા િવા બાકરપતર
ગામમા ંઆર.સી.સી. રોડ વચ્ચે  આવેલ પોલ
જરૂરી તાવંત્રક મજૂરી લઈિે આપિા બતાવ્યા
મતજબિા થિળ ઉપર ખસેડી આપવામા ંઆવશે.,

તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ  જરૂરી તાવંત્રક 
મજૂરી લઈિેપણુૂ કરેલ 

છે.

વિકાલ F

૧૫૮ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર પ્રાવંતજ 	 શ્રી એચ.બી.ગાિંી, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧

પ્રમતખ શ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 

સઘં 	

બણલસણા ગામમા ંપ્રકાશ 
હાઈથકલૂ પાછળિા ફામુ 

હાઉસ મા ંકેબલિા 
બદલે ખતલ્લા વાયર કરી 

આપવા બાબત.

સદર થિળિી મતલાકાત લેતા સદર કેબલ કાઢી
ખતલ્લા વાયર આપિે તા.૧૪.૦૭.૧૭ સતિીમાં
કરી આપવામા ંઆવશે. 		

તા.૧૫.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ  પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૫૯ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર પ્રાવંતજ 	 શ્રી એચ.બી.ગાિંી, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧

પ્રમતખ શ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 

સઘં 	

પ્રાવંતજ સબ હડવવજિિા 
વવથતારમા ંજ્યા ંજ્યા ં

વીજ વાયર ઢીલા હોય 
તેિા માટે ઘટર્ ત ંકરવત॰ં

સદર બાબતે ગ્રાહક દ્વારા અરજી આપતા તેમજ
અમારા ધ્યાિ પર આવતા ઢીલા વાયર સત્વરે
ખેચાવી આપવામા ંઆવે છે. પરંર્ ત કોઈ જગ્યાએ
બાકી હોય અિે તેિી અમિે જાણ િતાં
તાત્કાણલક કામ પણુૂ કરી વિકાલ કરી આપવામાં
આવશે. 	

સદર રજૂઆત સદંભેમા ં 
આવેલ ૪ અરજીઓ 

તેમજ થિળ િી 
ચકાસણી કરી જરૂરી 

સમારકામ 
તા.૨૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૧૬૦ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર પ્રાવંતજ 	 શ્રી એચ.બી.ગાિંી, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧

પટેલ રામાભાઈ 
ભસ્ક્તભાઇ, મત. પો. 
અમીિપતર  	ગ્રાહક 
િ.ં૨૩૪૦૨/૦૦૫૨૮

/0

સવવિસ વાયર ખરાબ 
િઈ ગયેલ હોવાિી 
યોગ્ય કરવા સારતં

જરૂરી ફી ભરીિે તાત્કાણલક િોરણે સવવિસ વાયર
 બદલી આપેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૬૧ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર પ્રાવંતજ 	 શ્રી એચ.બી.ગાિંી, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૧૧

મોહમદરફીક એ. 
આગોદરવાળા, મત. 
પો. પ્રાવંતજ, ગ્રાહક 
િ.ં૨૩૪૦૧/૦૨૪૦૨

/૭

મીટરિો બ્લોક બળી 
ગયેલ હોવાિી  બદલી 
મીટર બદલી આપવા 

સારતં .

જરૂરી બળેલ મીટરિો ચાર્જ ભરીિે તાત્કાણલક
િોરણે મીટર બદલી આપેલ છે

તા.૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ D

૧૬૨ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર સલાલ શ્રી ડી.બી.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧

પ્રમતખ શ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 

સઘં 	

સોિગઢ પેટાપરામા ં
રહણેાકિા ઘરો પરિી 
પસાર િતી ૧૧કેવી. 
લાઇિ દૂર કરવા 

બાબત. 			

સોિગઢ પેટારામા ંરહણેાકિા ઘરો વીજ લાઇિ
ઊભી િયા બાદ બિેલ છે. વધતમા ંસદર લાઇિ
દૂર કરવા માટે અંદાજજત ખચુ રૂવપયા
૨૯૧૪૪૭.૦૦ જેટલો િાય તેમ છે. જે બાબતિી
જાણ સરપચં શ્રી સોિાસણિે અતે્રિી કચેરીિા
પત્ર િ.ં સલાલ/ટેચ./૨૧૧૧ તા. ૨૨/૭/૨૦૧૬
તિા ૭૭૦ તા. ૨૦/૨/૨૦૧૭ િી જાણ કરવામાં
આવેલ છે. તો વિયમનતસારનત ંજરૂરી અંદાજપત્ર
ભરાયેિી આગળિી કાયુવાહી કરી શકાય

વિકાલ F
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૬૩ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર સલાલ શ્રી ડી.બી.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧

પ્રમતખ શ્રી, 
ભારતીય હકસાિ 

સઘં 	

સોિાસણ ગામમા ં
મોટાવાસિા ફણળયામા ં
આર.ડી.પટેલિા ઘરિી 
આગળ તિા હરીજિ 
વાસમા ંસતરેશભાઈિા 

ફણળયામા ંવીજ િાભંલો 
વચમા ંહોઇ આ બિેં 
િાભંલા અવર જવર 

સારતં  અગવડરૂપ છે તો 
બદલવા ઘટર્ ત ંકરવત.ં

સદર ફહરયાદિા અનતસિંાિે તા. ૩૦/૬/૧૭િા
રોજ િાયબ ઇજિેર, સલાલ દ્વારા રૂબરી
મતલાકાત લેવામા ંઆવેલ અિે જરૂરી મોજણી
કરતા ંમાલમૂ પડેલ કે ફહરયાદ વાળંુ કામ
સરકારશ્રીિી પ્રવતુમાિ યોજિા
ડી.આઈ.એસ.એસ. (રૂરલ) યોજિા હઠેળ આવરી
શકયા તેમ છે. તો જરૂરી તાવંત્રક મજૂંરી મેળવી
આગળિી કામગીરી કરવામા ંઆવશે.

સદર કામ 
તા.૨૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ F

૧૬૪ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર સલાલ શ્રી ડી.બી.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧

પટેલ ભસ્ક્તભાઇ 
કેવળભાઈ, મત. 

પોગલત,ં તા. પ્રાવંતજ.

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણિો જર્જહરત 

િાભંલો બદલવા બાબત.

સદર ફહરયાદ અન્વયે થિળ તપાસિી કરી
જર્જહરત િાભંલો તા. ૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ તેજ
થિળે િવીિ િાભંલો ઊભો કરી ફહરયાદિો
વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૬૫ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર સલાલ શ્રી ડી.બી.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧

રાઠોડ હમીરવસિંહ 
અમરવસિંહ, મત. 

મોયદ,તા. પ્રાવંતજ,

મોયદ રૂપાજી ગામે 
રહણેાકિા મહોલ્લામા ં
જર્જહરત વીજ િાભંલો 

બદલવા બાબત.

સદર ફહરયાદ અન્વયે થિળ તપાસિી કરી
જર્જહરત િાભંલો તા. ૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ તેજ
થિળે િવીિ િાભંલો ઊભો કરી ફહરયાદિો
વિકાલ કરેલ છે.

તા. ૩/૭/૨૦૧૭ િા રોજ
િવીિ િાભંલો ઊભો
કરી ફહરયાદિો વિકાલ
કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

સદર ફીડર 
બાયફરકેશિિી   રૂ. 

૨૭.૭૨િી દરખાથત િી 
મજૂંરી  પત્ર િ.૧૫૯૮ 
તા.૧૦.૦૭.૧૭ િા રોજ 
આપવામા ંઆવેલ છે. 
જેમા ંકામિી વવગત 

અનતક્રમે એચ.ટી. લાઈિ 
૫.૭ કી.મી. રેલવે 

ક્રોસીંગ -૧, સમાવેશ 
િયેલ છે. 

તા.૨૯.૧૨.૨૦૧૭ િા 
રોજ ૫.૭ કી.મી. 

એચ.ટી. લાઈિનત ંકામ 
પણુૂ કરેલ છે.  રેલવે 
ક્રોસીંગ-૧ નત ંકામ 

પ્રગવતમા ંછે, તેમજ 
પેિલ િી ફાળવણી 

બાકી છે.

 પ્રગવત 
(તા.૩૧.૦૧.૨૦૧૮

 સતિીમા ંપણુૂ 
કરવામા ંઆવશે.)

N૧૬૬ ૦૪.૦૭.૧૭ હહિંમતિગર હહિંમતિગર સલાલ શ્રી ડી.બી.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૬૨૧

પટેલ ઇશ્વરભાઇ 
એમ. મત.પો. 

સલાલ, તા. પ્રાવંતજ.

પીલતદરા ખેતીવાડી 
ફીડરમા ંલો વોલ્ટેજિી 

ફહરયાદ બાબત.

સદર ફીડર બાયફરકેશિિી દરખાથત વડી
કચેરીએ રજત કરેલ છે. જેિી મજૂંરી આવેિી
તેમજ માલ સામાિિી ઉપલબ્િ િયેિી
આગળિી કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.
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