
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 મહસેાણા પાટણ પાટણ 
શહરે-૧

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૫ટેલ દેવચદંભાઇ 
કેશવલાલ

ઠે.િાગરલીમડી, 
બત્તીવાડો

મત.ંતા.પાટણ

ટ્રાન્સફોમુર માિંી એક 
ફેઇઝિો પાવર િ 
આવવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે થિળિી તપાસ
જત વિયર ઇજિેર શ્રી ટી.કે.શાહ તેમજ
ટી.એમ.એસ. ગેંગ દ્વારા કરતા ંથિળ ઉ૫રનતં
ટ્રાન્સફોમુર બરાબર છે. ૫રંર્ ત ટ્રાન્સફોમુરિો
સવવિસ કેબલમા ંખામી જણાતા ંસદર કેબલ
તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૭ િા રોજ બદલી આપેલ છે,
અિે પાવર સપ્લાય ચાલત કરી આપેલ છે.

વિકાલ A

૩ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ 
શહરે-૧

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૫ટેલ સવાભાઇ 
હરીભાઇ

ઠે.સતવવઘાિાિ 
સોસાયટી

મત.ંતા.પાટણ

ફામુ હાઉસિા સીંગલ 
ફેઇઝ વીજ જોડાણિા 

વીજ વાયરો ર્ તટી જવા  
બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે થિળ તપાસ કરતાં
લીમડાનત ંમોટત ઝાડ એલ.ટી.લાઇિ ઉ૫ર ૫ડતાં
વીજ વાયર ર્ તટી ગયેલ. જે લીમડાિા ડાળાં
કાપી વીજ વાયર બદલી વીજ પ્રવાહ ચાલત કરી
આપેલ છે.

વિકાલ A

ફામુ હાઉસિા સીંગલ 
ફેઇઝ વીજ જોડાણમા ં
વ૫રાશ કરતા ંવીજ 
બીલ વઘારે આ૫વા 

બાબત

સદર ફામુ હાઉસનત ંસીંગલ ફેઇઝ વીજ મીટર
ખામી યતકત જણાતા ંઅતે્રિી કચેરી દ્વારા માહ ેમે-
૨૦૧૭ અિે જતિ-૨૦૧૭ મા ંફોલ્ટી(F) મતજબનતં
૧૪૦+૧૪૦ એમ કતલ ૨૮૦ યતિીટનત ંસરાસરી
બીલ આ૫વામા ંઆવેલત. અરજદારશ્રીિી
અરજીિા અનતસઘંાિે જત વિયર ઇજિેર શ્રી
ટી.કે.શાહ દ્વારા થિળ તપાસ કરતા ંથિળ ઉ૫ર
આપેલ સરેરાશ યતિીટ પ્રમાણે વ૫રાશ િ
હોવાિી તેમજ ખામી યતકત મીટર બદલ્યા બાદ
૫ણ મીટરમા ંવીજ વ૫રાશ િોંઘાયેલ િ હોવાિી
આપેલ સરાસરી યતિીટનત ંબીલ અરજદારિા
ખાતામા ંમજરે આ૫વામા ંઆવેલ છે. જે િવીિ
વીજ બીલમા ંજમા આવશે.

વિકાલ D

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૨ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ 
શહરે-૧

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૫ટેલ ડાહયાભાઇ 
ગગંારામ

ઠે.સાડંેસરપાટી
મત.તા.પાટણ
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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 

૪ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ 
શહરે-૨

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮

કકશિભાઇ 
ગાડંાભાઇ ભરિરી

ઠે.સતયુિગર 
ભીલવાસ
મત.ંપાટણ

રહણેાકં ઘરોિા છા૫રા 
૫રિી જોખમીકારક 

એલ.ટી.લાઇિ દત ર કરવા 
બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંથિળ તપાસ
કરતા ંરહણેાકં ઘરો ૫રિી હળવા દબાણિી
એલ.ટી.િી વીજ લાઇિ ૫સાર િાય છે. જે
ખસેડવા માટે અતે્રિી કચેરીિા ૫ત્ર િ.ં૧૩૫૪
તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૭ િી ડી.આઇ.એસ.અસ. થકીમ
હઠેળ તાતં્રીક મજંતરી મેળવવા માટેિી દરખાથત
વવભાગીય કચેરી ખાતે મોકલી આપેલ છે. જે
મજંતરી મળ્યેિી હયાત વીજ લાઇિ ખસેડવા
માટેિી આગળિી કાયુવાહી ઝડ૫િી હાિ
ઘરવામા ંઆવશે.

દરખાથત વવભાગીય 
કચેરીએ ચકાસણી હઠેળ 
છે. વવભાગીય કચેરી 
દ્વારા  ૫ત્ર િ.ં૪૮૯૬ 
તા.૨૦-૭-૧૭ િી 

રા.૬૩૦૪૧/- િી મજંતરી 
આ૫વામા ંઆવેલ 
છે.સદર કામ તા 

૨૭.૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ 
શહરે-૨

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮

૫રમાર ગોવવિંદભાઇ 
રાજાભાઇ વવ.
મત.ંહાસંાપતર 
તા.પાટણ

વસઘ્ઘપતર રોડ ઉ૫ર 
આવેલ એલ.પી. ભવિ 

પાછળ આવેલ 
આંબેડકર િગરમા ં

સરકારશ્રી દ્વારા ફાળવેલ 
પ્લોટ ઉ૫રિી ૫સાર 

િતી ૧૧ કે.વી.િી વીજ 
લાઇિ ખસેડી આ૫વા 

બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંથિળ તપાસ
કરતા ંઆંબેડકર િગરમા ંસરકારશ્રી દ્વારા
ફાળવેલ પ્લોટો ૫રિી ભારે દબાણિી
એચ.ટી.િી વીજ લાઇિ ૫સાર િાય છે. જે
ખસેડવા માટે અતે્રિી કચેરીિા ૫ત્ર િ.ં૩૩૨૩
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૭ િી ડી.આઇ.એસ.અસ. થકીમ
હઠેળ તાતં્રીક મજંતરી મેળવવા માટેિી દરખાથત
વવભાગીય કચેરી ખાતે મોકલી આપેલ છે. જે
મજંતરી મળ્યેિી હયાત વીજ લાઇિ ખસેડવા
માટેિી આગળિી કાયુવાહી ઝડ૫િી હાિ
ઘરવામા ંઆવશે.

દરખાથત વવભાગીય 
કચેરીએ ચકાસણી હઠેળ 
છે.  વવભાગીય કચેરી 
દ્વારા  ૫ત્ર િ.ં૪૮૯૪ 
તા.૨૦-૭-૧૭ િી 

રા.૨૧૭૮૧૦/- િી મજંતરી 
આ૫વામા ંઆવેલ છે.ર 
કામ તા ૨૭.૮.૨૦૧૭ 
િા રોજ પણુૂ કરેલ છે

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 

M

D

ચૌઘરી શકંરભાઇ 
ખેતાભાઇ
મત.ંકાસંા 

તા.સરથવતી

કાસંા ખાતે િવીિ પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
બિાવવા બાબત

કાસંા ખાતે િવીિ પેટા વવભાગીય કચેરી
બિાવવા માટે અતે્રિી કચેરી દ્વારા પાટણ
જજલ્લાિા જગંરાલ પેટા વવભાગીય કચેરી અિે
પાટણ ગ્રામ્ય પે.વવ.કચેરીનત ંવવભાજિ કરી કાસંા
મતકામે િવીિ પે.વવ.કચેરી બિાવવાિી
રજતઆતિા આઘારે તે અંગેિી દરખાથત પાટણ
વવ.કચેરી દ્વારા ૫ત્ર િ.ં૫૩૦૬ તા.૨૫/૦૭/૧૬ િી
મોકલી આ૫વામા ંઆવેલ હતી. ૫રંર્ ત
જીયતવીએિએલ.િા પ્રવતુમાિ વિયમ અનતસાર
પેટા વવભાગીય કચેરીિા ઘારાઘોરણો (GSO-4)
મતજબ ૫કરપણુૂ િતા િ હોવાિી કાસંા ખાતે
િવીિ પે.વવ.ક. તાવંત્રક તેમજ વહીવટી દ્રષ્ટીએ
યોગ્ય જણાર્ ત િ હોવાિી આગળિી કાયુવાહી
કરવામા ંઆવેલ િ હતી. ફરીિી હાલિા િવીિ
ડેટા સાિેિી િવીિ કાસંા પે.ક.િી દરખાથત
બિાવી આગળિી યોગ્ય કાયુવાહી કરવામાં
આવશે.

હાલિી અધ્યતિ 
માકહતી મતજબ ૫ણ  
િવીિ કાસંા પે.ક.િી 

દરખાથત 
જીયતવીએિએલિા 
પ્રવતુમાિ વિયમ 

અનતસાર પેટા વવભાગીય 
કચેરીિા ઘારાઘોરણો 

(GSO-4) મતજબ ૫કરપણુૂ 
િતા િ હોવાિી કાસંા 
ખાતે િવીિ પે.વવ.ક. 
તાવંત્રક તેમજ વહીવટી 
દ્રષ્ટીએ યોગ્ય જણાર્ ત િ 

હોવાિી આગળિી 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવતી િિી. 
ઘારાઘોરણો ૫કરપણુૂ 

િયેિી િવીિ દરખાથત 
બિાવવાિી આગળિી 

કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે. .

વિકાલ (સભામાં
 મૌખખક)

૭ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ ગ્રામ્ય  શ્રી પી.ટી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦

૫ટેલ વાલાભાઇ 
રણછોડભાઇ
C/O ૫ટેલ 
કહમાશંતભાઇ 
મતળચદંભાઇ

ઘર વ૫રાશનત ંમાહ ેજતિ-
૨૦૧૭નત ંવીજ બીલ 
વઘારે આ૫વા બાબત

અરજદારિી અરજીિા અનતસઘંાિે અતે્રિી કચેરી
દ્વારા થિળ ૫ર તા.૧૭/૦૬/૨૦૧૭ િા રોજ
તપાસણી અહવેાલ િબંર-૪૧૪૬ મતજબ
મીટરિી એકયતચેક મીટરિી ચકાસણી કરતાં
હયાત મીટરિી %એરર+૯૭.૬% માલતમ ૫ડેલ.
આિી થિળ ૫રિી હયાત મીટર બદલી
લેબોરેટરીમા ંવઘત ચકાસણી માટે જમા લીઘેલ.
જે મીટરિી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૭ િા રોજ
લેબોરેટરીમા ંચકાસણી કરતા ંમીટર એબ્િોમુલ
માલતમ ૫ડેલ છે. આિી ગ્રાહકનત ંબીલ સતઘારી
ગ્રાહકિે ૭૫૦ યતિીટ જમા આ૫વામા ંઆવેલ.
જેિી રકમ રા.૪૬૦૬.૦૦ ગ્રાહકિા ખાતામા ંજમા
કરવામા ંઆવેલ જે આવતા બીલમા ંજમા
આ૫વામા ંઆવશે.

વિકાલ૬ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ ગ્રામ્ય  શ્રી પી.ટી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦
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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 ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ ગ્રામ્ય  શ્રી પી.ટી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦

ચૌઘરી શકંરભાઇ 
ખેતાભાઇ
મત.ંકાસંા 

તા.સરથવતી

પાટણ ખાતે િવીિ 
વર્ તળુ કચેરી બિાવવા 

બાબત

દરખાથત વડી કચેરી મહસેાણા મા ંમોકલેલ છે. દરખાથત વડી  કચેરી એ 
મજંતર િયેલ છે. જે 
દરખાથત સક્ષમ 

અવિકારી િી મજૂંરી 
બાદ આગામી બોડુ 
મીટીગમા ંમતકવામા ં
આવશે. જે દરખાથત 
બોડુ ઓફ ડીરેક્ટર િી 
મજૂંરી મળ્યા બાદ 
આગળિી કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ M

૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી,
 ગ્રામ પચંાયત
મત.ંલક્ષ્મીપતરા 
તા.સરથવતી

લક્ષ્મીપતરા ગામમા ં
વોલ્ટેજ લો હોવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
હયાત ટ્રાન્સફોમુરનત ંલોડ બાયફરકેશિ કરીિે
િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઉભત કરવાિી તાતં્રીક મજંતરી
વવભાગીય કચેરી, પાટણ તરફિી ૫ત્ર િ.ં૩૮૧૦
તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૭ િી મેળવવામા ંઆવેલ છે.
જેિી કામગીરી પ્રગવતમા ંછે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
પત્ર િ.ં૩૮૧૦ 

તા.૧૩.૦૬.૨૦૧૭ િી 
ર.૬૨૬૫૯/- િી તાવંત્રક 

મજૂંરી આપવામા ં
આવેલ છે. સદર કામ 
તા ૨૭.૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ N

ચૌઘરી શકંરભાઇ 
ખેતાભાઇ
મત.ંકાસંા 

તા.સરથવતી

કાસંા ખાતે િવીિ પેટા 
વવભાગીય કચેરી 
બિાવવા બાબત

કાસંા ખાતે િવીિ પેટા વવભાગીય કચેરી
બિાવવા માટે અતે્રિી કચેરી દ્વારા પાટણ
જજલ્લાિા જગંરાલ પેટા વવભાગીય કચેરી અિે
પાટણ ગ્રામ્ય પે.વવ.કચેરીનત ંવવભાજિ કરી કાસંા
મતકામે િવીિ પે.વવ.કચેરી બિાવવાિી
રજતઆતિા આઘારે તે અંગેિી દરખાથત પાટણ
વવ.કચેરી દ્વારા ૫ત્ર િ.ં૫૩૦૬ તા.૨૫/૦૭/૧૬ િી
મોકલી આ૫વામા ંઆવેલ હતી. ૫રંર્ ત
જીયતવીએિએલ.િા પ્રવતુમાિ વિયમ અનતસાર
પેટા વવભાગીય કચેરીિા ઘારાઘોરણો (GSO-4)
મતજબ ૫કરપણુૂ િતા િ હોવાિી કાસંા ખાતે
િવીિ પે.વવ.ક. તાવંત્રક તેમજ વહીવટી દ્રષ્ટીએ
યોગ્ય જણાર્ ત િ હોવાિી આગળિી કાયુવાહી
કરવામા ંઆવેલ િ હતી. ફરીિી હાલિા િવીિ
ડેટા સાિેિી િવીિ કાસંા પે.ક.િી દરખાથત
બિાવી આગળિી યોગ્ય કાયુવાહી કરવામાં
આવશે.

હાલિી અધ્યતિ 
માકહતી મતજબ ૫ણ  
િવીિ કાસંા પે.ક.િી 

દરખાથત 
જીયતવીએિએલિા 
પ્રવતુમાિ વિયમ 

અનતસાર પેટા વવભાગીય 
કચેરીિા ઘારાઘોરણો 

(GSO-4) મતજબ ૫કરપણુૂ 
િતા િ હોવાિી કાસંા 
ખાતે િવીિ પે.વવ.ક. 
તાવંત્રક તેમજ વહીવટી 
દ્રષ્ટીએ યોગ્ય જણાર્ ત િ 

હોવાિી આગળિી 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવતી િિી. 
ઘારાઘોરણો ૫કરપણુૂ 

િયેિી િવીિ દરખાથત 
બિાવવાિી આગળિી 

કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે. .

વિકાલ (સભામાં
 મૌખખક)

૭ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ પાટણ ગ્રામ્ય  શ્રી પી.ટી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦
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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 

૧૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી,
 ગ્રામ પચંાયત
મત.ંલક્ષ્મીપતરા 
તા.સરથવતી

લક્ષ્મીપતરા ગામમા ં
િડતરર૫ િાભંલા 
હટાવવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે થિળ ઉ૫ર સવે
કરીિે ડીઆઈએસએસ રરલ યોજિા હઠેળ
ખસેડવાપાત્ર વીજ િાભંલા ખસેડવાિી કામગીરી
હાિ ઘરવામા ંઆવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૫૩૬૨ તા.૧૦-૮-
૧૭ િી રા.૬૨૬૫૯/- િી 
તાતં્રીક મજંતરી આ૫વામા ં
આવેલ છે. સદર કામ 
તા ૨૭.૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

Nસરપચંશ્રી, 
ગ્રામ પચંાયત
મત.ંહૈદરપતરા 
તા.સરથવતી

અમારા ગામિા ૫રા 
વવથતારમા ંવોલ્ટેજ 
ઓછા મળવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે હૈદરપતરા ૫રા
વવથતારમા ંવારીગહૃિા ટ્રાન્સફોમુરિી ૫રા
વવથતારમા ંવીજ પતરવઠો પતરો પાડવામા ંઆવે
છે. સદર વારીગહૃમા ંગ્રામ પચંાયત દ્વારા ૩૫
હો.પા. િી લોડ વઘારી ૫૦ હો.પા. િો વીજભાર
વઘારાિી માગંણી કરેલ છે. જેિા માગંણીિા
અનતસઘંાિમા ંવારીગહૃનત ંટ્રાન્સફોમુર અલગ કરી
િવીિ બીજત ટ્રાન્સફોમુર લોડ સેન્ટરમા ંમજંતર
કરેલ છે. સદર લોડ વઘારાનત ંગ્રામ પચંાયત,
હૈદરપતરાિે અતે્રિી કચેરી દ્વારા અંદાજ૫ત્ર
પાઠવવામા ંઆવેલ છે, જેિી અંવતમ
તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૭ છે. સદર અંદાજ૫ત્ર ભરપાઇ
િયેિી ૫રા વવથતાર માટે િવીિ ટ્રાન્સફોમુર
ઉભત કરવામા ંઆવશે, જેિી લો-વોલ્ટેજિો પ્રશ્ન
હલ િઇ શકશે.

આજ કદિ સતિી 
અંદાજપત્ર ભરપાઈ 

િયેલ િિી

વિકાલ૧૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨
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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 ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી, 
ગ્રામ પચંાયત

મત.ંકોઇટા 
તા.સરથવતી

િવીિ ટ્રાન્સફોમુર 
આ૫વા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંથિળ તપાસ કરી
િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઉભત કરવાિી તાતં્રીક
જરકરયાત જણાશે તો સરપચંશ્રી, ગ્રામ
પચંાયતિો સ૫ંકુ કરી િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઉભત
કરવા માટે એસઆઈ થકીમ હઠેળ તાતં્રીક મજંતરી
મેળવી આગળિી કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

સરપચંશ્રીિે સાિે 
રાખીિે થિળ તપાસણી 

કરતા ંગ્રામજિોિો 
તરફિી ડીથપ્યતટ ઉભો 
િયેલ છે.  વઘતમા ં
સરપચંશ્રી, ગ્રામ 
પચંાયત કોઇટાએ 

તાજેતરમા ંતા.૧૦/૮/૧૭ 
િા ૫ત્રમા ંજણાવ્યા 

અનતસાર લો-વોલ્ટેજિો 
કોઇ પ્રશ્ન િિી.

વિકાલ L

૧૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી,
 ગ્રામ પચંાયત
મત.ંભીલવણ 
તા.સરથવતી

ભીલવણ ગામમા ં
વોલ્ટજ લો હોવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
હયાત ટ્રાન્સફોમુરનત ંલોડ બાયફરકેશિ કરીિે
િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઉભત કરવાિી તાતં્રીક મજંતરી
વવભાગીય કચેરી, પાટણ તરફિી ૫ત્ર િ.ં૪૩૦૬
તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ િી મેળવવામા ંઆવેલ છે.
જેિી કામગીરી પ્રગવતમા ંછે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા 
પત્ર િ.ં૪૩૦૬ 

તા.૨૮.૦૬.૨૦૧૭ િી 
ર.૧૫૮૧૦૧/- િી તાવંત્રક 

મજૂંરી આપવામા ં
આવેલ છે. સદર કામ 
તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭ િા 

રોજ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ N

૧૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી, 
ગ્રામ પચંાયત

મત.ંઅઘાર 
તા.સરથવતી

ઝ૫ંડ૫ટી વીજ કિેકશિ 
માટેિા કાગળો બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંજણાવવાનત ંકે,
ઝ૫ંડ૫ટી વીજ કિેકશિ માટે આકારણીિો
દાખલો જ માગંવામા ંઆવે છે. ૫રંર્ ત અમતક
કીથસાઓમા ંતલાટીશ્રી દ્વારા ગામતળિી બહાર
હોવા છતા ં૫ણ આકારણીિો દાખલો આ૫વામાં
આવે છે. તેવા કકથસામા ંથિળ તપાસ કયાુ બાદ
ગામતળિા દાખલો માગંવાિો આગ્રહ રાખવામાં
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 

૧૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી, 
ગ્રામ પચંાયત

મત.ંઅઘાર 
તા.સરથવતી

થટ્રીટલાઇટ વીજ 
કિેકશિ બાબતે

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંજણાવવાનત ંકે,
અઘાર ગામમા ંકતલ ચાર ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટરિા
શેરી દીવાબત્તી માટે કતલ ૪.૪ કી.મી. એક વાયર
ઉમેરવાિો િાય છે. જેનત કામ પ્રગવતમા ંછે.

સદર કામ 
તા.૨૮.૦૮.૨૦૧૭ િા 

રોજ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ O

૧૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ જગંરાલ શ્રી.આઇ.એિ.સતિાર
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૨

સરપચંશ્રી,
 ગ્રામ પચંાયત

મત.ંઅઘાર 
તા.સરથવતી

અઘાર ગામમા ં
િડતરર૫ વીજ 

ટ્રાન્સફોમુર ખસેડવા 
બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંથિળ તપાસ કરી
ટ્રાન્સફોમુર િડતરર૫ જણાશે તો તેિી તાતં્રીક
મજંતરી ડીઆઈએસએસ રરલ થકીમ હઠેળ મેળવી
હયાત ટ્રાન્સફોમુર થિળફેર કરવાિી આગળિી
કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૫૦૫૧ તા.૨૭-૭-
૧૭ િી રા.૪૯૩૦૭/- િી 
તાતં્રીક મજંતરી આ૫વામા ં

આવેલ છે.સદર કામ 
તા.૨૦.૮.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

૧૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

૫ટેલ રસીકભાઇ 
પ્રભતદાસ

મત.ંમણતદં તા.પાટણ

ઉગમણીપાટી વવથતારમા ં
વોલ્ટેજ ઓછા આવવા 

બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે થિળિી તપાસ
કરતા ંપ્રથતાવપત વવથતારમા ંલો-વોલ્ટેજિી
ફરીયાદ બાબતે થિળ ઉ૫ર સવે કરીિે હયાત
ટ્રાન્સફોમુરનત ંલોડ બાયફરકેશિ કરીિે િવીિ
ટ્રાન્સફોમુર ઉભત ંકરવાિી દરખાથત બિાવી
જરરી તાતં્રીક મજંતરી મળ્યેિી આગળિી
કાયુવાહી હાિ ઘરવામા ંઆવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૪૬૬૧ તા.૧૩-૭-
૧૭ િી રા.૧૫૮૧૦૧/- 

િી તાતં્રીક મજંતરી 
આ૫વામા ંઆવેલ 
છે..સદર કામ તા 

૨૦.૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ N
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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 

P૫ટેલ ડાહયાભાઇ 
બેચરભાઇ વવ.૨ 
મત.રણતજં તા.પાટણ

ખેતીવાડી કફડરિો 
ટાઇમઝોિ બદલવા 

બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે તપાસ કરતા ં૧૧
કે.વી. ફીંચાલ એજી કફડર ૬૬ કે.વી. કેશણી
સબથટેશિ, ૧૧ કે.વી. વાહણવટી અિે ૧૧ કે.વી
બ્રહમાણી એજી કફડર ૬૬ કે.વી. િોરતા
સબથટેશિ માિંી વિકળે છે. જેિો એકજ પી.-૧૨
ગ૫ૃમા ંઆવેલ છે. સદર ત્રણે કફડરિો પાવર
રણતજં ગામિા વવથતારમા ંઆવે છે. સદર ગ૫ૃ
બદલવાિી બાબતિો પ્રશ્ન વિવતવવષયક છે.
છતા ં૫ણ સદર ત્રણે કફડરિો ટાઇમ ઝોિ
ફેરફાર કરવા માટે વડી કચેરીિે જાણ કરવામાં
આવશે.

ખેતીવાડી ફીડરિા 
માગંિે પહોચીવળવા 

માટે લોડ ડીથપેચ સેન્ટર 
દ્વારા ઉત્પાદિ અિે માગં 
મતજબ ખેતીવાડી ફીડરિે 

સાતત્ય પણુૂ વીજ 
પતરવઠો પરૂો પાડવા 

માટે ઝોિ વાઈઝ ગ્રતપ 
કરવામા ંઆવેલ છે. જે 
મતજબ ખેતીવાડી ફીડર 

િે ૮ કલાક વીજ 
પતરવઠો પરૂો પાડવામા ં

આવે છે.

વિકાલ૧૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

સદર કામગીરીમા ં૧૧ 
કે.વી. લાઇિનત ંજરરી ૧.૫ 
કી.મી.નત ંઇરેકશિનત ંકામ 
તા.૧૫/૯/૧૭ િા રોજ પણુૂ 

કરેલ છે. રેલ્વે ક્રોસીંગ 
તિા પેિલ લગાવવાનત ં
કામ પ્રગવતમા ંછે.તા. 

૨૦.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 
સદર અરજદારશ્રીનત ંવીજ 

પ્રથિાપિ ચેક કરતા ં
વૉલ્ટેજ િીચે મતજબ માલમૂ 
પડેલ છે. આર-વાય-૪૨૯ 

વૉલ્ટ, વાય-બી-૪૨૮ 
વૉલ્ટ, બી-આર-૪૨૮ 

વૉલ્ટ. સદર ફીડર ઉપર 
તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૭િા રોજ 
મેક્સીમમ એમ્પીયર-૪૩ 
તિા તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૭ 
િી ૨૨.૦૯.૨૦૧૭િા 

મેક્સીમમ એમ્પીયર-૯૩ 
માલમૂ પડેલ છે. સદર 
અરજદારશ્રી િે હાલમા ં

વૉલ્ટેજિો પ્રશ્નનત ંવિવારણ 
કરેલ છે.

વિકાલ E૧૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

૫ટેલ ઇશ્વરભાઇ 
ત્રીકમભાઇ

મત.વસઇપતરા 
તા.પાટણ

૧૧ કે.વી. વસાઇપતરા 
એજી કફડરમા ંલો-

વોલ્ટેજ આવવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે ૧૧ કે.વી. વસાઇપતરા
એજી કફડરમા ંલો-વોલ્ટેજ આવતા હોવાિી સદર
કફડરિા વવભાજિિી કરી િવીિ ૧૧ કે.વી.
એજી કફડરિી તાતં્રીક મજંતરી મળી ગયેલ છે.
સદર કફડરિા વવભાજિનત ંકામ પ્રગતી હઠેળ 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 

૨૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

૫ટેલ વવનતભાઇ 
કેશવલાલ

મત.ંમણતદં તા.પાટણ

િાભંલા ઉંડા જવાિી 
લાઇિ િીચી િવા 

બાબત

અરજદારિી અરજીિા અનતસઘંાિે અતે્રિી કચેરી
દ્વારા થિળ તપાસ કરતા ંમણતદં ગામે તળાવિી
પાર ઉ૫ર માટીકામ િવાિી ૧૧ કે.વી.
વીજલાઇિનત ંજમીિિી અંતર ઓછુ િયેલ
હોવાિી હયાત િાભંલાિી જગ્યાએ િવીિ
િાભંલા ઉભા કરી ફરીયાદ દત ર કરવામા ંઆવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૫૪૬૫ તા.૧૬-૮-
૧૭ િી રા.૫૭૯૧૩/- િી 
તાતં્રીક મજંતરી આ૫વામા ં
આવેલ છે.સદર કામ તા 
૨૪.૮.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

સદર કામગીરીમા ં૧૧ 
કે.વી. લાઇિનત ંજરરી ૧.૫ 
કી.મી.નત ંઇરેકશિનત ંકામ 
તા.૧૫/૯/૧૭ િા રોજ પણુૂ 

કરેલ છે. રેલ્વે ક્રોસીંગ 
તિા પેિલ લગાવવાનત ં
કામ પ્રગવતમા ંછે.તા. 

૨૦.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 
સદર અરજદારશ્રીનત ંવીજ 

પ્રથિાપિ ચેક કરતા ં
વૉલ્ટેજ િીચે મતજબ માલમૂ 
પડેલ છે. આર-વાય-૪૨૯ 

વૉલ્ટ, વાય-બી-૪૨૮ 
વૉલ્ટ, બી-આર-૪૨૮ 

વૉલ્ટ. સદર ફીડર ઉપર 
તા. ૨૦.૦૯.૨૦૧૭િા રોજ 
મેક્સીમમ એમ્પીયર-૪૩ 
તિા તા. ૦૧.૦૯.૨૦૧૭ 
િી ૨૨.૦૯.૨૦૧૭િા 

મેક્સીમમ એમ્પીયર-૯૩ 
માલમૂ પડેલ છે. સદર 
અરજદારશ્રી િે હાલમા ં

વૉલ્ટેજિો પ્રશ્નનત ંવિવારણ 
કરેલ છે.

વિકાલ E૧૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

૫ટેલ ઇશ્વરભાઇ 
ત્રીકમભાઇ

મત.વસઇપતરા 
તા.પાટણ

૧૧ કે.વી. વસાઇપતરા 
એજી કફડરમા ંલો-

વોલ્ટેજ આવવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે ૧૧ કે.વી. વસાઇપતરા
એજી કફડરમા ંલો-વોલ્ટેજ આવતા હોવાિી સદર
કફડરિા વવભાજિિી કરી િવીિ ૧૧ કે.વી.
એજી કફડરિી તાતં્રીક મજંતરી મળી ગયેલ છે.
સદર કફડરિા વવભાજિનત ંકામ પ્રગતી હઠેળ 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 

૨૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

૫ટેલ મફતલાલ 
િરોત્તમદાસ

મત.ંરણતજં તા.પાટણ

રણતજં ગામે આવેલ 
સીંકણીવાળા ટ્રાન્સફોમુર 
સેન્ટરિી જગ્યા બદલવા 

બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંથિળ તપાસ
કરતા ંસદર  ટ્રાન્સફોમુર અરજદારિા વરંડાિી
બહારિી બાજતએ રોડ તરફ આવેલ છે. સદર
ટ્રન્સફોમુર સરકારી હથતકિી જમીિમા ંઉભત છે.
તેમજ તાતં્રીક દ્રષ્ટીએ સદર ટ્રાન્સફોમુર
િડતરર૫ જણાર્ ત િિી.

વિકાલ F

F૨૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

૫ટેલ રમેશભાઇ 
પ્રભતદાસ

મત.ંરણતજં તા.પાટણ

રણતજં ગામે ગજંવાળા 
ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટરિી 
જગ્યા બદલવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંથિળ તપાસ
કરતા ંરણતજં ગામે ગજંબજારિી સામે આવેલ
ટ્રાન્સફોમુર અમીિપતરાિી ગજંબજાર તરફ
જવાિા રથતા ઉ૫ર િડતરર૫ છે. જે
ડી.આઇ.એસ.અસ. રરલ યોજિા અંતગુત સદર
ટ્રન્સફોમુરિે થિળફેર કરીિે ગજંબજારિી
કદવાલિે અડીિે ઉભત કરી શકાય તેમ છે. ૫રંર્ ત
સદર જગ્યાએ જમીિ લેવલ િીચત છે તેમજ
લોકો દ્વારા ઉકરડાઓ કરી દબાણ કરવામાં
આવેલ છે. જેિી ગ્રામ પચંાયત તરફિી
ઉકરડાઓનત ંદબાણ હટાવી  ટ્રાન્સફોમુર ઉભત
કરવાિી મજંતરી આ૫શે તિા જરરી તલાટીશ્રીિો
ટ્રાન્સફોમુર ખસેડવા માટેિો ૫ત્ર મળ્યેિી
આગળિી કાયુવાહી હાિ ઘરવામા ં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 

૨૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

રોયલ ઓઇલ 
ઇન્ડથટ્રીઝ

C/O ફુલાભાઇ વી. 
દેસાઇ 

મત.ંબાલીસણા 
તા.પાટણ

બળી ગયેલ મીટરિી 
ખોટી આકારણી કરવા 

બાબત

સદર બાબતે જણાવવાનત ંકે, અરજદારશ્રીનતં
વીજ મીટર બળી ગયેલ, જેતે સમયે સદર
બાબતે સરાસરી બીલ આ૫વામા ંઆવેલ, જે
અરજદારશ્રી તરફિી ભરપાઇ કરવામા ંઆવેલ.
૫રંર્ ત સદર બાબત ઓડીટ ટીમિા તપાસ
દરમીયાિ ઓડીટ ટીમ દ્વારા સદર બળી ગયેલ
મીટરિા વીજ બીલિી ફરીિી સરાસરી
આકારણી કરવામા ંઆવેલ, અિે તે મતજબ બીલ
આ૫વામા ંઆવેલ.

વિકાલ D

૨૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ રણતજં  શ્રી એસ.પી. પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

ઠાકોર દાદતજી 
દલસાજી

મત.ંઆંબલીયાસણ 
તા.પાટણ

ખેતીવાડી વીજ 
કિેકશિિી વી.ડી.એસ. 
થકીમમા ંએથટીમેન્ટિા ં

િાણા ભરવામાિંી મતકતી 
આ૫વા બાબત

ખેતીવાડી વીજ કિેકશિ લોડ વઘારા માટે
સરકારશ્રી દ્વારા વી.ડી.એસ. થકીમ જાહરે
કરવામા ંઆવેલ છે. જે સદંભે ગ્રાહકશ્રીિે
વઘારાિા લોડ વ૫રાશ બાબતે દંડવિય બીલ
આ૫વામા ંઆવર્ત િિી. ૫રંર્ ત લોડ વઘારાિી
માગંણી મતજબ કં૫િી વિયામાનતસાર કફક્સ
કોથટનત ંઅંદાજ૫ત્ર આ૫વામા ંઆવે છે.

વિકાલ Q

Rવીસિગર વીસિગર-૧ શ્રી.એમ,બી.પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 
કાસંા (એિ એ)

વવથતાર પ્રમાણે વીજ 
ગ્રાહકો વધત હોઈ 

ટેકવિકલ થટાફ મજૂંર 
કરવા બાબતે

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે ચકાસણી
કયાુ બાદ જરર જણાશે તો જરરી દરખાથત વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવશે.

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ૨૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા
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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 

R

Rરજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ

વીસિગર વીસિગર-૧ શ્રી.એમ,બી.પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

૨૬ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર વીસિગર-૧ શ્રી.એમ,બી.પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૬૪

સરપચં શ્રી
 ગ્રામ પચંાયત 
કાસંા (એિ એ)

વવથતાર પ્રમાણે વીજ 
ગ્રાહકો વધત હોઈ 

ટેકવિકલ થટાફ મજૂંર 
કરવા બાબતે

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે ચકાસણી
કયાુ બાદ જરર જણાશે તો જરરી દરખાથત વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવશે.

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 
કાસંા (એિ એ)

વવથતાર પ્રમાણે વીજ 
ગ્રાહકો વધત હોઈ 

ટેકવિકલ થટાફ મજૂંર 
કરવા બાબતે

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે ચકાસણી
કયાુ બાદ જરર જણાશે તો જરરી દરખાથત વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવશે.

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ૨૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા
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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 

૨૮ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર વીસિગર-૨ શ્રી.ડી,બી.પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

ઠાકોર તેજાજી 
મણજી

મત-મગરોડા 
તા-વીસિગર

ખેતીવાડી વીજ ગ્રાહક િ ં
૦૦૫૯૨/૬ નત ં વીજ 

જોડાણ સવે િ ં૩૬૧/૧ 
માિંી સતિારો કરી ૩૬૦ 
પૈકી ૨ કરવા બાબત

જરરી દરખાથત અંગે વવભાગીય કચેરી
વવસિગર મા ંમજંતરી હઠેળ છે.

દરખાથત અંગે 
વવભાગીય વીજ કચરી 
વીસિગર દ્વારા મજૂંરી 
પત્રક્રમાકં વીડીયો/ટેક/ 
રેવ/ ૪૦૮૧ તા.૧૧.૦૭. 
૧૭  િી મજંતર કરેલ છે

વિકાલ D

૨૭ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર વીસિગર-૨ શ્રી.ડી,બી.પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૬૩૧

Rસરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

ગોઠવા

વવથતાર પ્રમાણે વીજ 
ગ્રાહકો વધત હોઈ 

ટેકવિકલ થટાફ મજૂંર 
કરવા બાબતે

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે ચકાસણી
કયાુ બાદ જરર જણાશે તો જરરી દરખાથત વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવશે.

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ 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 

૩૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર ખેરાલત-૨ શ્રી.એમ.ડી.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮

ચૌિરી 
વાલજીભાઈ  
િારસગંભાઈ

લાઈટબીલ ગ્રાહક િ ં
૦૦૧૪૨/૫ િો બીલ 

સતિારો કરવો

સદર લાઈટબીલ ગ્રાહક િ ં૦૦૧૪૨/૫ નત ંવીજ
બીલ સતિારણા માટે મીટર રીડર િે સતચિા
આપી ફરીિી સાચત ંબીલ બિવા માટે જણાવેલ
છે.

વિકાલ D

૩૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર ખેરાલત-૨ શ્રી.એમ.ડી.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮

ચૌિરી 
વાલજીભાઈ  
િારસગંભાઈ

ખેતરમા ંિાખવામા ં
આવેલ િાભંલા નત ં

વળતર આપવા બાબત

ખેતીવાડી જમીિમા ં૧૧ કે.વી. તિા તેિી
િીચેિી લાઈિો િા વીજ િાભંલા ઉભા કરતી
વખતે વળતર આપવામા ંઆવર્ત ંિિી

વિકાલ S

૩૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર ખેરાલત-૨ શ્રી.એમ.ડી.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮

ચૌિરી 
વાલજીભાઈ  
િારસગંભાઈ

એ .જી િ ં-૬ ૫૦ હો.પા. 
નત ંવીજ કિેકશિનત ંિામ 

-ફેર કરવા બાબત.

એ .જી િ ં-૬ ૫૦ હો.પા. નત ંવીજ કિેકશિનતં
િામફેર માટે સહભાગીદાર િી સમવંત િ
આપવાિા કારણે દરખાથત પેન્ડીંગ છે.

વિકાલ D

R૨૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર ખેરાલત-૧ શ્રી.વી.વી.આમ્બેકર 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલખેરાલત િગરપાલીકા ખેરાલત શહરે મા ં
લાઈિમેિ િી પોથટ 

આપવા બાબત

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે ચકાસણી
કયાુ બાદ જરર જણાશે તો જરરી દરખાથત વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવશે.
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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 

૩૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર ખેરાલત-૨ શ્રી.એમ.ડી.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૭૫૭૪૮૪૧૬૫૮

ચૌિરી 
વાલજીભાઈ  
િારસગંભાઈ

 ડાકુઝોિ યોજિામા ં
આપેલ  સ.િ ં૩૯૨ મા ં

વીજ કિેકશિનત ં
મીિીમમ વીજ બીલ 

આપવા બાબત

સ.િ ં૩૯૨ મા ંલાઈિ/ટી.સી નત ંકામ વિયમ
પ્રમાણે કરેલ છે. ત્યારબાદ ટી.એમ,એિ. િોટીસ
િો સમય પણુૂ િયા બાદ મીિીમમ બીલ
આપેલ છે

વિકાલ D

Rપ્રમતખ શ્રી તાલતકા 
કકસાિસઘં 
સતલાસણા

સતલાસણા સતદાસિા મા ં
લાઈિમેિિી જગ્યા 

ભરવી તિા 
ડી.વાય.એસ એ િી 
પોથટ ભરવા બાબત.

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે ચકાસણી
કયાુ બાદ જરર જણાશે તો જરરી દરખાથત વડી
કચેરીએ મોકલી આપવામા ંઆવશે.

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ૩૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર સતલાસણા શ્રી.દીપક વૈષ્ણવ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫
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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 

૩૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર સતલાસણા શ્રી.દીપક વૈષ્ણવ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

સરતાિપતર

સરતાિપતર ગામમા 
ખતલ્લા વીજ વાયરોનત ં

સમારકામ કરવતં

જરરી થિળ સવે કરીિે વીજ કંપિીિા વિયમ
પ્રમાણે સમારકામનત ંકામ કરવામા ંઆવશે.

સદર બાબતે એલ.ટી 
લાઈિા  વાયરો ખેંચીિે 

સમારકામ 
તા.૧૪.૦૭.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ A

૩૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર સતલાસણા શ્રી.દીપક વૈષ્ણવ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

સરતાિપતર

સરતાિપતર ગામમા 
ડી.પી નત ંફેિવસગ કરવા 

બાબત

સદર બાબતે  ફેિવસગ નત ંકામ કરવા માટે વકુ
ઓડુર મજૂંર િયેલ છે.

ફેનન્ચિંગનત ંકામ 
તા.૧૬.૦૮.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ  છે.

વિકાલ A

Rરજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ૩૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર સતલાસણા શ્રી.દીપક વૈષ્ણવ 
િાયબ ઈજિેર 

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

સતદાસિા

સતદાસિા મા ં
લાઈિમેિિી જગ્યા 

ભરવા બાબત

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે શક્ય હશે 
તો જરરી દરખાથત વડી કચેરીએ મોકલી 

આપવામા ંઆવશે.
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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 

૩૯ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્ડ. એ.એચ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

જગદીશભાઇ પટેલ 
દેકદયાસિ 
જીઆઇડીસી

જગદીશ કોપોરેશિમા ં
આવેલ ટ્રાન્સફોમુરિા 
જર્જકરત પોલ બદલવા 

બાબત

થિળ તપાસણી કરી જરરી તાવત્રક મજૂંરી લઈ
યોગ્ય ઘટતી કાયુવાહી કદિ ૩૦ મા ંકરવામાં
આવશે

સ્થળ તપાસણી કરતાાં 
જગદીશ કોપોરેશનમાાં 
આવેલ ટ્રાન્સફોમમરના 
DP સ્રક્ચર ના પોલ 
જર્જરરત માલમુ પડેલ. 
આથી અતે્રની કચેરી 

દ્વારા SI સ્કીમ માાં જરૂરી 
તાત્રત્રક માંજૂરી લઇને 
સદર કામગીરી તા. 

૧૩.૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ 
પણૂમ કરેલ છે.

વિકાલ A

Tસદર પ્રશ્ન બાબતે થિળ તપાસણી કરી અિે જે
તે ફીડરોિા તાવંત્રક ડેટા ચકાસણી કરતા ં સદર
ગ્રાહક ૧૧ કેવી રાજગર JGY ફીડર ઉપર છેલ્લે
આવતા ટ્રાન્સફોમુર ઉપર આવેલ છે. તાવત્રક
સવે કરતા ં૧૧ કેવી રાજગર JGY ફીડર િા
સદર ગ્રાહકિા ટ્રાન્સફોમુર પછી તરત જ ૧૧
કેવી સરદાર ફીડરિો ડેડ ગાળો આવેલ છે.
તાવત્રક સવે મતજબ ૧૧ કેવી સરદાર ફીડર િા
ડેડ ગાળાિા બે શકલિા જપંર આપી તિા ૧૧
કેવી રાજગર JGY ફીડરિા સદર ગ્રાહકિા
ટ્રાન્સફોમુર પહલેા બે િવીિ શકલ પોલ પડી
ડેડ ગાળો કરીિે સદરગ્રાહકનત ંવીજ જોડાણ
૧૧કેવી સરદાર ફીડર ઉપર લઈ શકાય તેમ છે.
સદર કામગીરી ૧૫ કદવસિી અંદર કરી
આપવામા ંઆવશે

૧૧કેવી સરદાર ફીડરિા 
ડેડ  ગાળાિા બે 

શેકલિા જપંર આપી 
તિા ૧૧કેવી રાજગર 
JGY ફીડરિા સદર 
ગ્રાહકિા ટ્રાન્સફોમુર 
પહલેા  િવીિ શેકલ 
પાડી ડેડ ગાળો કરીિે 
સદરગ્રાહકનત ંવીજ 

જોડાણ ૧૧કેવી સરદાર 
ફીડર ઉપર લઈ લીિેલ 
છે. સદર કામગીરી તા. 
૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ૩૮ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્ડ. એ.એચ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

શ્યામ રેથટોરન્ટ & 
બેન્કવેટ હોલ

વીજ જોડાણ ૧૧ કેવી 
રાજગર JGY કફડર 
ઉપરિી ૧૧ કેવી 

સરદાર ફીડર ઉપર 
લેવા 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 

૪૦ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્ડ. એ.એચ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

પટેલ કહિાબેિ 
કદલીપકતમાર
જીઆઇડીસી,
મહસેાણા

લોડવિારાનત ંપ તરવણી 
ખબલ બાબત

ગ્રાહકિી રજૂઆત મતજબ કલમ િ ં૧૨૬ પ્રમાણે
પતિ: આકારણી કરવામા ંઆવશે

ગ્રાહકની રજૂઆત મજુબ 
કલમ નાં ૧૨૬ પ્રમાણે 

પનુ: આકારણી કરવામાાં 
આવેલ છે, અને 

વધારાનો લોડ ત્રનયત્રમત 
કરવા તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ 

ના રોજ અંદાજપત્ર 
આપવામાાં આવેલ છે. જે 
તા. ૧૭.૭.૧૭ ના રોજ 

ભરપાઈ થયેલ છે.

વિકાલ D

૪૧ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્ડ. એ.એચ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

પટેલ વવજયભાઈ 
કાિજીભાઇ
વવિીત 

એન્ટરપ્રાઈઝ 
મહસેાણા

લોડવિારાનત ંપ તરવણી 
ખબલ બાબત

ગ્રાહકિી રજૂઆત મતજબ કલમ િ ં૧૨૬ પ્રમાણે
પતિ: આકારણી કરવામા ંઆવશે

ગ્રાહકની રજૂઆત મજુબ 
કલમ નાં ૧૨૬ પ્રમાણે 
પનુ: આકારણી તા. 
૧૫.૦૭.૧૭ ના રોજ  

કરવામાાં આવેલ છે, અને 
વધારાનો લોડ ત્રનયત્રમત 
કરવા તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ 

ના રોજ અંદાજપત્ર 
આપવામાાં આવેલ છે. જે 

૧૨.૦૭.૧૭ ના રોજ 
ભરપાઈ થયેલ છે.

વિકાલ D

૪૨ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા ઇન્ડ. એ.એચ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

ગૌતમભાઈ પટેલ 
િદંિવિ 
ટાઉિશીપ,
મોઢેરા રોડ, 
મહસેાણા

મોઢેરા રોડિી 
થટ્રીટલાઇટ છેલ્લા 

મકહિાિી વારંવાર બિં 
િઈ જવા બાબત

થટ્રીટલાઇટિા ૧ ફેઈઝ વીજ જોડાણમા લોડ
વિારો કરી થ્રી ફેઈઝ વીજ જોડાણ
તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૭ રોજ આપેલ 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 

૪૩ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા રરલ બી.એસ. ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

પ્રજાપવત મણીલાલ 
છગિદાસ

સવવિસ લાઇિ લાબંી 
તેમજ ઝાડ િડતરરપ 
હોવાિી સવવિસ વાયર 
વારંવાર ર્ટૂવા બાબત

શ્રી પ્રજાપવત મખણલાલ છગિદાસિી અરજી
સદંભે તપાસ કરતા ંસદર વવજકિેકશિ વાળા
મકાિિી હયાત વીજ િાભંલો આશરે ૩૫
મીટરિા અંતરે આવેલ છે. અિે તેિા મકાિમાં
આપેલ સવવિસ લાઇિમા ંવચ્ચે ઘટાદાર વતક્ષો
ઉભેલ હોવાિી સદર પ્રશ્ન ઉપસ્થિત િયેલ છે.
સદર પોલ િી આશરે ૧૫ મીટરિા અંતરે
રથતાિે સમાતંર િવીિ વીજપોલ કદિ ૧૦ માં
ઊભો કરી સવવિસ લાઇિ બદલી આપવામાં
આવશે.

સદર પોલ િી આશરે 
૧૫ મીટરિા અંતરે 

રથતાિે સમાતંર િવીિ 
વીજપોલ આજરોજ 

તારીખ ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ 
િો રોજ ઊભો કરવાિી 
કામગીરી પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૪૪ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા રરલ બી.એસ. ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

ચૌિરી રમેશભાઈ 
ફૂલજીભાઇ 

કતકસ

ટ્રાન્સફોમુરિી આશરે 
૨૦૦ વમટર એલ ટી 

લાઇિિી દત ર ખેતીવાડી 
વીજ જોડાણ ઉપર 

ઓછા વૉલ્ટેજ મળવા 
બાબત

થિળ તપાસણી કરી જરરી તાવંત્રક મજૂંરી લઈ
યોગ્ય ઘટતી કાયુવાહી કદિ ૩૦ મા ંકરવામાં
આવશે

જરરી તાવંત્રક મજૂંરી 
મહ/ેડીઓ/ટેક/૪૦૧૨ તા. 

૮.૮.૧૭ િી લેવા 
માઆંવેલ છે.સદર 

ટ્રાન્સફોમુર અરજદાર જ 
જોડાણ ઉપર વશફ્ટ કરી 
કામ તા ૨૫.૮.૨૦૧૭ 
િા રોજ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ A

૪૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા રરલ બી.એસ. ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

ચૌિરી રમેશભાઈ 
ફૂલજીભાઇ 

કતકસ

૬૬ કેવી લાઇિ િીચેિી 
મીઠા ફીડર પસાર િાય 
છે. જેિા વાયર િીચે છે 
તેિી અકથમાત િવાિી 

શક્યતા છે

થિળ તપાસણી કરી યોગ્ય ઘટતી કાયુવાહી કદિ
૧૫ મા ંકરવામા ંઆવશે

તા. ૮.૮.૧૭ િા રોજ 
મીઠા કફડર િા પોલ 

ઉપર યોગ્ય મકટકરયલ 
લગાવી વાયર ખેંચી 
જમીિિી સલામત 

ઊંચાઈ  ઉપર લેવામા ં
આવેલ .

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 

૪૬ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા રરલ બી.એસ. ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

પટેલ ચદંતભાઈ 
િારણભાઈ,
રાજિાિી 
ટાઉિશીપ,

રાિિપતર રોડ, 
મહસેાણા

વારંવાર લાઇટ બિં 
િવા બાબત

૧૧ કેવી જીડીસીએલ ફીડરનત ં૧૫ કદવસમાં
સમારકામ કરી યોગ્ય કરવામા ંઆવશે

૧૧ કેવી જીડીસીએલ 
ફીડરનત ંસમારકામ 

તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ પતણુ કરેલ છે.

વિકાલ A

૪૭ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા રરલ બી.એસ. ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

પટેલ દશરિભાઈ 
જેઠાભાઇ
ભાન્ડત

ભાન્ડત ગામમા ંબે િવીિ 
ટ્રાન્સફોમુર ઊભા કયાુ 
બાદ પણ બાબતભાઇ 

મોહિભાઇ પટેલ વચલી 
પટી  ભાન્ડતિા વીજ 
જોડાણ ઉપર પરૂતા  
વૉલ્ટેજ મળતા િિી.

ટ્રાન્સફોમુરિા લોડિી યોગ્ય વહચેણી કરી કદિ
૧૫ મા ંફકરયાદનત ંવિવારણ કરવામા ંઆવશે.

ટ્રાન્સફોમુરિી એલ. ટી. 
લાઇિ મા ંવિારા િા બે 
ફેજ િા વાયર િાખી તા. 
૮.૮.૧૭િા રોજ લોડિી 

યોગ્ય વહચેણી 
ફકરયાદનત ંવિવારણ 
કરવામા ંઆવેલ છે॰

વિકાલ N

૪૮ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા રરલ બી.એસ. ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

પટેલ દશરિભાઈ 
જેઠાભાઇ 

ભાન્ડત

૧૧ કેવી વડત ખેતીવાડી 
ફીડરમા ંવધત પડતા ં

ટ્રીવપિંગ આવવા બાબત

૧૧ કેવી વડત ખેતીવાડી ફીડરનત ંકદિ ૧૫માં
યોગ્ય સમારકામ કરી આપવામા ંઆવશે

૧૧ કેવી વડત ખેતીવાડી 
ફીડરનત ંસમારકામ તા. 
૧૩.૦૭.૨૦૧૭ સતિીમા ં

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ U
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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 ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા શહરે જે.પી.પ્રજાપવત
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૦૯૯૦૨૭૩૫૧

પરમાર શકંરભાઇ 
હકરભાઇ,

૬૬, વસદ્ધિિગર 
સોસાયટી,

સોમિાિ મહાદેવ 
રોડ,

મહસેાણા

વસદ્ધિિગર સોસાયટી,
બ્લોક િ ં-૨૬ 

જયવંતભાઈિા ઘર પાસે 
િાભંલો િમી જવાિી 
વાયર િીચે આવી 

ગયેલ છે.

થિળ તપાસણી કરી યોગ્ય ઘટતી કાયુવાહી કદિ
૭ મા ંકરવામા ંઆવશે

ત્રસદ્ધથનગર સોસાયટીમાાં 
બ્લોક નાં -૨૬ 

જયાંત્રતભાઈના ઘર 
પાસેનો થાાંભલો સીધો 
કરી 'C' ફોમેશન મારી 
ફરરયાદનુાં ત્રનવારણ 

કરેલ છે.

નિકાલ A

D૪૯ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા મહસેાણા શહરે જે.પી.પ્રજાપવત
િાયબ ઈજિેર

િ-ં૯૦૯૯૦૨૭૩૫૧

પરમાર શકંરભાઇ 
હકરભાઇ,

૬૬, વસદ્ધિિગર 
સોસાયટી,

સોમિાિ મહાદેવ 
રોડ,

મહસેાણા  

ગ્રાહકિ ં
૨૦૧૦૨/૦૪૭૫૮/૮ નત ં

માહ.ે ઑક્ટો-િવે—૧૬ નત ં
વીજખબલ કડથપ્લે બિં 
િતા ં,મીટર વાચંિ 

દેખાર્ ત ંિ હોવાિી ૪૪૦ 
યતવિટ નત ંવીજ ખબલ (F) 
સ્થિવત આપેલ છે. જે 

કતદરતી ન્યાય વવરતદ્ધ છે. 
આ સમય દરમ્યાિ ૨૦ 
કદવસ હતં અમદાવાદ 
ગયેલ હોવાિી મકાિ 
બિં હોવાિી ગ્રાહક 

તરીકેિી રજૂઆત દયાિે 
લઈ ૨૦૦ યતવિટ નત ં
ખબલ મજરે આપવા 

વવિતંી

ગ્રાહકિ ં૨૦૧૦૨/૦૪૭૫૮/૮ નત ંમાહ.ે ઑક્ટો-
િવે—૧૬ નત ંવવજવપરાશનત ંખબલ તા.
૦૨.૧૨.૧૬ િા બિાવવામા ંઆવેલ તે દરમ્યાિ
વવજમીટરિી કડથપ્લે બિં હોવાિી (F) થટેટસ
તરીકે એવરેજ વીજખબલ આપવામા ંઆવેલ છે.
જે કંપિીિા પ્રવતુમાિ વિયમો અનતસાર કોઈ
પણ ગ્રાહકનત ંમીટર બિં િઈ જાય તો તેિા
આગળિા ત્રણ ખબલોિા વપરાશ િા આિારે
એવરેજ ખબલ બિાવવામા ંઆવે છે. જેમતજબ
ખબલ બિાવેલ છે. જે કંપિીિા પ્રવતુમાિ
વિયમો અનતસાર યોગ્ય અિે સાચત ંછે. ફોલટી
મીટર બદલવાિો ચાર્જ વસલૂ કરવામા ંઆવતો
િિી. જે મીટર ગેરંટી વપકરયડ મા ંિયા હોય તે
મીટર કંપિીિે પરત કરી તેિા બદલામા ંજેતે
મીટર જરરી રીપેરીંગ કરી પરત લેવામા ંઆવે
ચ્હ.ે તેમજ જે મીટર રીપેર કરવા શક્ય િ હોય
તેિા બદલામા ંજે તે કંપિી પાસેિી બીજા
િવીિ મીટર બદલામા ંલેવામા ંઆવે છે.
(પરફોમુરમન્સ  ગેરંટી) સદર વમટર તા.
૦૭.૧૨.૧૬ િા રોજ બદલવામા ંઆવેલ 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 

૫૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જગદૂણ એચ.એમ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

ચૌિરી મહોતભાઈ 
ડતંગરભાઈ

બોકરયાવી, 
ગ્રાહક િ ં-

૨૮૩૧૫/૦૧૦૮૨/૪

ગ્રાહકિ ં
૨૮૩૧૫/૦૧૦૮૨/૪ િા 

વસિંગલ ફેઝ વીજ 
જોડાણિી સવવિસ 

લાઇિમા ંબે –ત્રણ સાિંા 
હોવાિી ચોમાસામા ં

વારંવાર લાઇટ બિં િઈ 
જાય છે અિે કરંટ 

લાગવાિો ભય લાગે છે.

સદર ગ્રાહકિ ં૨૮૩૧૫/૦૧૦૮૨/૪ િા વસિંગલ
ફેઝ વીજ જોડાણિી સવવિસ લાઇિ તા.
૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ બદલીિે િવીિ િાખેલ છે,
અિે ફકરયાદનત ંવિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૫૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જગદૂણ એચ.એમ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

ચૌિરી ગોવવિંદભાઈ 
ડતંગરભાઈ
બોકરયાવી,
 ગ્રાહક િ ં-

૨૮૩૧૫/૦૦૧૩૯/૬

ગ્રાહકિ ં
૨૮૩૧૫/૦૦૧૩૯/૬ િા 

વસિંગલ ફેઝ વીજ 
જોડાણિી સવવિસ 

લાઇિમા ંખરાબ િઈ 
જવાિી ચોમાસામા ં

વારંવાર લાઇટ બિં િઈ 
જાય છે.

સદર ગ્રાહકિ ં૨૮૩૧૫/૦૦૧૩૯/૬ િા વસિંગલ
ફેઝ વીજ જોડાણિી સવવિસ લાઇિ તા.
૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ બદલીિે િવીિ િાખેલ છે,
અિે ફકરયાદનત ંવિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૫૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જગદૂણ એચ.એમ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

કેશવદાસ 
બાબલદાસ પટેલ 

જગદૂણ

ગણપવતિગરિા મેઇિ 
રોડ ઉપર િાભંલો છે જે 

િડતરરપ છે.

થિળ તપાસણી કરીિે જરરી યોગ્ય તાવંત્રક
મજૂંરી લઈ કદિ ૨૦ મા ંયોગ્ય કરવામા ંઆવશે

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૪૦૫૧ તા.૧૦-૮-
૧૭ િી તાતં્રીક મજંતરી 
આ૫વામા ંઆવેલ 
છે.સદર પોલ યોગ્ય 
જગ્યાએ વશફ્ટ કરીિે 
કામ તા ૨૬.૮.૨૦૧૭ 
િા રોજ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

22 of79



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 

૫૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જગદૂણ એચ.એમ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

કેશવદાસ 
બાબલદાસ પટેલ 

જગદૂણ

કેશવદાસ બાબલદાસ 
પટેલ ગણપવતિાગણુ 
વીજ જોડાણ િી સવવિસ 

લાઇિ લાબંી હોવા 
બાબત

સદર વીજ જોડાણિી સવવિસ લાઇિ તેમજ
એલ.ટી.લાઇિનત ંસવે કરીિે કદિ ૧૫મા ંજરરી
મજૂંરી મેળવી ફકરયાદ દૂર કરવામા ંઆવશે

સવવિસ લાઇિ ૨૦ 
મીટરિી છે. જે બરાબર 

છે.

વિકાલ A

૫૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જગદૂણ એચ.એમ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

જયવંતભાઈ પરમાર જગદૂણ ગામમા ં
જીવણજી શભંતજી ઠાકોર 

પરા વવથતાિા ઘર 
પાસેિા જાહરે રથતા 
ઉપરિો િાભંલો 

ખસેડવા તેમજ ગામમા ં
આપેલ જૂિા વાયર 

બદલવા બાબત

સદર ફકરયાદ અન્વયે અરરી થિળ તપસ કરી
સવે કરી જરરી સરકારી યોજિામા ંતાવંત્રક
મજૂંરી મેળવી કદિ -.૩૦ મા ંફકરયાદિો યોગ્ય
વિકાલ કરવામા ંઆવશે

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૪૦૫૧ તા.૧૦-૮-
૧૭ િી તાતં્રીક મજંતરી 
આ૫વામા ંઆવેલ 
છે.સદર કામ તા 

૨૯.૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

૫૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જગદૂણ એચ.એમ. પટેલ 
િાયબ ઈજિેર 

િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

મિોજભાઇ 
િારણભાઇ બારોટ 

બરોટવાસ

પ્રજાપવતવાસ, જગદૂણ 
પાસે િાભંલો િમી જવા 

બાબત

પ્રજાપવતવાસ, જગદૂણનત ંથિળ સવે કરી કદિ ૭
મા ંપોલ સીિો કરી આપવામા ંઆવશે

તા. ૧૭.૦૭.૨૦૧૭ ના 
રોજ પોલ સીધો કરી 
ફરરયાદનુાં ત્રનવારણ 
કરવામાાં આવેલ  છે.

નિકાલ A

૫૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 
અજબપતરા 

મત. અજબપતરા,

અજબપતરા ગામમા ં
આવેલ શ્રી મહાકાળી 
માતાજીિા ંમકંદરિા 

વીજ જોડાણમા ંઅપરૂતા 
વૉલ્ટેજ મળવા બાબત

અજબપતરા ગામમા ંઆવેલ શ્રી મહાકાળી
માતાજીિા ંમકંદરિા વીજ જોડાણ માટે ત્રણ
ગાળાિા એક ફેઝ િો વાયર ખેચીિે સદર વીજ
જોડાણ િે તે ફેઝ પર જોડીિે તા. ૦૫.૦૭.૧૭
િા રોજ ફકરયાદનત ંવિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ N

23 of79



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 

૫૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

પટેલ વવઠ્ઠલદાસ 
સોમાભાઇ , માકંણજ

પટેલ વવઠ્ઠલદાસ 
સોમાભાઇ  ગ્રાહક િ ં

૨૮૧૧૮/૧૦૨૨૬/૨ િી  
વસિંગલ ફેઝ વોજ જોડાણ 
િરાવીએ છીએ જેિો 

સવવિસ વાયરમા ંબે-ત્રણ 
સાિંા હોવાિી બળી 

ગયેલ છે. અિે 
વવજપતરવઠો વારંવાર 

ખોરવાય જાય છે.

પટેલ વવઠ્ઠલદાસ સોમાભાઇ  ગ્રાહક િં
૨૮૧૧૮/૧૦૨૨૬/૨ િી  વસિંગલ ફેઝ વોજ
જોડાણમા ંિવો સવવિસ વાયર તા. ૦૪.૦૭.૧૭
િા રોજ બદલીિે ફકરયાદનત ંવિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૫૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત,
 માકંણજ

 મત.પો.માકંણજ

માકંણજ ગામે  
બોકરયાવી-માકંણજ 
રોડઉપર આવેલ 

આંગણવાડી કેન્દ્ર િી 
બાજતમા ં  વીજળીિો 
િાભંલો જાહરે રથતા 
ઉપર િડતરરપ હોઈ 

રથતાિી બાજતએ 
સલામત થિળે ખસેડવા 

બાબત

માકંણજ ગામે  બોકરયાવી-માકંણજ રોડ ઉપર
આવેલ આંગણવાડી કેન્દ્ર િી બાજતમાં
વીજળીિો િાભંલો જાહરે રથતા ઉપર િડતરરપ
હોઈ સરકારશ્રીિી લાગત પડતી યોજિામા ંસક્ષમ
અવિકારીિી તાવંત્રક મજૂંરી લઈ વીજ િાભંલો
સલામત જગ્યાએ તા. ૦૪.૦૭.૧૭ રોજ ખસેડેલ
છે. અિે ફકરયાદનત ંવિવારણ કરેલ છે.

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 

૬૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત અજબપતરા

અજબપતરા ગામમા ં
આવેલ ઠાકોરવાસ અિે 

બજાણીયા વાસમા ં
વસવાટ કરતા ં

બીપીએલ લાભાિીઓિે 
રાહત દરે વીજ કિેક્શિ 

આપવા બાબત

અજબપતરા ગામમા ંઆવેલ ઠાકોરવાસ અિે
બજાણીયા વાસમા ંવસવાટ કરતા ંબીપીએલ
લાભાિીઓિે સરકારશ્રીિી ઝૂપડપટ્ટી યોજિામાં
જે અરજદારોએ સાિવિક કાગળો અિે
દથતાવેજો અતે્રિી કચેરીએ જમા કરાવેલ છે
તેવા અરજદારોિા વીજ કિેક્શિ માટે સવે િી
કામગીરી હાિ િરવામા ંઆવેલ છે. અિે
ઉ.ગત.વી.કં.લી. િા વિયમો અિે સરકારશ્રીિી
લાગત પડતી યોજિા હઠેળ વીજ કિેક્શિ
આપવાિી કામગીરી હાિ િારવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ L

૬૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

ભીખાભાઈ 
પ્રહલાદભાઈ પટેલ

મહમેદ ભરૂિા બોર પાસે 
જોટાણા ગામમા ં

બદલપતર ફીડરમા ંવાયર 
િીચે હોવાિી પોલ ઉભો 

કરવા બાબત

મહમેદ ભરૂિા બોર પાસે જોટાણા ગામમાં
બદલપતર ફીડરનત ંથિળ સવે કરી જરરી તાવંત્રક
મજૂંરી લઈિે કદિ -૧૦ મા ંિવીિ પોલ ઊભો
કરવામા ંઆવશે.

મહમેદ ભરૂિા બોર પાસે 
જોટાણા ગામમા ં

બદલપતર ફીડરનત ંથિળ 
સવે કરી જરરી તાવંત્રક 
મજૂંરી તા:૧૫.૦૭.૧૭ 
િા રોજ િાભંલો ઊભો 

કરી પ્રશ્નિો વિકાલ કરેલ 
છે

વિકાલ A

૬૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

ભીખાભાઇ 
મણીલાલ વમસ્ત્રી,  

જોટાણા

જૈિ દેરાસર ,િવો 
ઓરડો પોથટ ઓકફસ 

પાસેિા લોખડંિા પોલ 
કટાઈ/ખવાઈ જવાિી 
પડી જવાિી ભીવત 

બાબત

જૈિ દેરાસર ,િવો ઓરડો પોથટ ઓકફસ પાસેિા
લોખડંિા પોલનત ંસવે કરી જરરી તાવંત્રક મજૂંરી
મેળવીિે કદિ-૧૫ મા ંકામ પણુૂ કરવામા ંઆવશે

સદર કામ તા 
૨૯.૮.૨૦૧૭ િા 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 

૬૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

અમતૃભાઇ દેસાઇ,
જોટાણા

માકંણજ ખેતીવાડી ફીડર 
ઉપર વારંવાર કટ્રવપિંગ 
આવતા હોવાિી  જરરી 
ટ્રી કકટિંગ કરાવવા બાબત

માકંણજ ખેતીવાડી ફીડર ઉપર કદિ ૧૫ માં
જરરી ટ્રી- કકટિંગ તેમજ સમારકામ કરવામાં
આવશે.

તા:૧૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
જરરી ટ્રી- કકટિંગ, 

સમારકામ કરી પ્રશ્નિો 
વિકાલ કરેલ છે

વિકાલ A

૬૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા જોટાણા એમ.પી.વત્રવેદી 
િાયબ ઈજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૨ 

િવીિભાઈ 
માિવલાલ પટેલ,
રેવવદાસિો માઢ,

જોટાણા

િવીિભાઈ માિવલાલ 
પટેલ, રેવવદાસિો 

માઢિા વીજ જોડાણિી 
સવવિસ લાઇિ ખરાબ 

િઈ જવા બાબત

સદર વીજ જોડાણિી સવવિસ લાઇિ કદિ-૩ માં
બદલી આપવામા ંઆવશે.

તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ સવવિસ લાઈિ 

બદલવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૬૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ રોકહતભાઈ 
બી. 

રાિાકૃષ્ણ સોસાયટી

વીજ િાભંલો જર્જકરત 
હાલતમા ંહોવાિી 
તાત્કાખલક બદલવા 

બાબત

થિળ તપાસ કરતા ંહળવા દબાણિી વીજ
લાઇિિો સદરહત િાભંલો અરજદારિા મકાિ િી
બાજત આવેલ છે . સદર પોલ ગ્રાઉંડ લેવલે
ખવાઇ ગયેલ છે. જેિે બદલવાિી જરર છે.
સદર કામગીરી કદિ-૧૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર હત ખવાઇ ગયેલ 
િાભંલો તારીખ-

૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
દત ર કરી િવીિ પોલ 

લગાવી ફરીિી વાયરીંગ 
કરી કામ પતણુ કરેલ છે.

વિકાલ A

૬૬ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ અંકકત કતમાર 
વવરમભાઇ 

મણીપતરા- જૂિો 
વાસ

વીજ િાભંલો જર્જકરત 
હાલતમા ંહોવાિી 
તાત્કાખલક બદલવા 

બાબત

થિળ તપાસ કરતા ંહળવા દબાણિી વીજ
લાઇિિો સદરહત િાભંલો  અરજદારિા મકાિ
િી બાજત આવેલ છે . સદર પોલ ગ્રાઉંડ લેવલે
ખવાઇ ગયેલ છે. જેિે બદલવાિી જરર છે.
સદર કામગીરી કદિ-૧૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર હત ખવાઇ ગયેલ 
િાભંલો તારીખ-

૦૬.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
દત ર કરી િવીિ પોલ 

લગાવી ફરીિી વાયરીંગ 
કરી કામ પતણુ 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 

૬૭ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

અલકા/ દેવ ઇન્ડ ૧૧ કેવી મહાવીર તિા 
જલારામ કફડરો પર 
પાવર સપ્લાય ચાલત 

બિં કરવાનત ં
કોમ્યતવિકેશિ કરવા 

બાબત

અલકા/ દેવ ઇન્ડ અનતક્રમે ખણતસંા ગામે ૧૧ કેવી
જલારામ કફડર પર તિા રણાસણ જીઆઈડીસી
ખાતે ૧૧ મહાવીર કફડર પર એચ.ટી ગ્રાહકો
તરીકે જોડાયેલ છે. ઇમરજન્સી વસવાય
અગાઉિી જાણ કરી પાવર બિં કરવો તિા
અગાઉિી જાણ કરેલ સમય કરતા ંવિારે સમય
માટે પાવર બિં િ કરવો . જેિી આ બાબતે
જત વિ. ઈજિેરશ્રીઓ તિા લાઇિ થટાફ સતપર
વાઇઝરોિે પણ સચૂિાઓ આપેલ છે. જેિી
ભવવષ્યમા ંઆ ફકરયાદો વિવારી શકાય તિા
ગ્રાહકોિે આવિિક નતકશાિિી બચાવી શકાય.

વિકાલ U

૬૮ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

બેન્સી િોમસ ,
 ૨૬૨ મહવષિ 
બગંલોઝ   	

ઘર વપરાશિા વીજ 
જોડાણ િી સવવિસ વાયર 

બદલવા બાબત.

અરજદાર િા ઘરિો સવવિસ વાયર ર્ટૂી જવાિી
પાવર બિં િઈ ગયેલ જેિી સવવિસ વાયરમાં
સાિંો મારી પાવર ચાલત કરેલ છે. તિા
આજરોજ સદર સવવિસ વાયર બદલેલ છે.

વિકાલ A

૬૯ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ ડાહ્યાભાઇ 
સોમાભાઇ , 
મણીપતરા

મણીપતરા જતિ વવથતારમા ં
વિારાિો હલે્પર મકૂવો

મણીપતરા ગામિી આજતબાજત આશરે ૪૫
સોસાયટી તિા કોમવસિયલ કોમ્પ્લેક્ષો હોવાિી
કતલ ગ્રાહકોિી સખં્યા ૫૫૦૦ િવા પામેલ છે.
જેિી ફકરયાદો દત રથત કરવા તિા રોજજિંદા
મરામત િા કામ કાજ માટે વિારાિો વીજ કમી
જરરી છે. આ બાબતે જિરલ ગેંગ માિંી એક
લાઈિમેિ િે વશફ્ટ કરી મણીપતરા ગામ ખાતે ૨
વીજ કમીિે  કામગીરી સોપવામા આવેલ છે.

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 

૭૦ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ ડાહ્યાભાઇ 
સોમાભાઇ , 
મણીપતરા

 પોલ ખવાઇ ગયેલ 
બદલવા  

૧.પટેલ િટવરભાઇ 
સોમાભાઇ,

૨.પટેલ મતકેશભાઇ 
મખણલાલ- જૂિો વાસ,  

૩. મણીપતરા 
ગામિારસોડા બાજતમાં

પોલ ખવાઇ ગયેલ બદલવા 
૧. પટેલ િટવરભાઇ સોમાભાઇ ,  
૨ . પટેલ મતકેશભાઇ મખણલાલ- જૂિો વાસ, 
૩. મણીપતરા ગામિારસોડા બાજતમા ં)   , 
એમ  કતલ ત્રણ િાભંલા ખવાઇ ગયેલ છે. જેિી 
થિળ તપાસ કરી જરર હશે તો તાવંત્રક મજૂંરી 
િઈ કદિ-૩૦ મા ંસદરહત િાભંલા બદલવામા ં
આવશે.

સદરહતં ત્રણેય જગ્યાએ 
થિળ તપાસ કરતા બે 
જ પોલ બદ્લવાિી 

જરતર હતી જે બિે પોલ 
ઉભા કરી વાયરો ખેચવા 
સકહતિી કામગીરી તા. 
૦૨.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ  

કામ પતણુ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૧ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ ડાહ્યાભાઇ 
સોમાભાઇ , 
મણીપતરા

મણીપતરા ગામિો લો 
વોલ્ટેજિો વિકાલ કરવો

મણીપતરા ગામમા ંએ.સી. વાળા ગ્રાહકોિી સખં્યા
વિી છે તિા વીજ ભાર પણ માગેંલ છે તો લો
વોલ્ટેજ િો પ્રશ્ન નત ંવિરાકરણ કરવા અંગેિી
ફકરયાદ છે. જે બાબતે થિળ સવે કરી જરકરયાત
મતજબ વિારાિા વાયરો િાખી લોડ બેલેન્સ
કરવામા ંઆવશે. તેમ છતા ંપ્રશ્નનત ંવિરાકરણ િ
આવે તો િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઊભત ંકરવામાં
આવશે.    વવભાગીય કચેરી દ્વારા  ૫ત્ર
િ.ં૫૭૪૦ તા.૦૮-0૮-૧૭ િી તાતં્રીક મજંતરી
આ૫વામા ંઆવેલ છે.

સદર કામ તા 
૧૦.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ N

૭૨ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ રમેશભાઈ 
વિાભાઇ

એજી સોલર પમ્પ સેટ 
મેળવવા

આ અરજદારે પા.િ.ં૫૫૭૫ તા.૦૨-૦૮-
૨૦૧૬િી ૭.૫. હો.પા. િો એજી.સોલાર પમ્પ
સેટ લેવા માટે અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ છે.

અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે  
સદર અરજદારિે 

સોલાર પપં ફાળવવામા ં
આવેલ છે.

વિકાલ C

૭૩ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ પોપટભાઈ 
કચરાભાઈ , 

ભાણપતર	

િામ ફેર તિા લોડ 
વિારો

ઘર વપરાશ હરે્ ત ૧ ફેજ િા વીજ જોડાણ નતં
િામ ફેર તિા વિારો કરવા બાબત. આ
અરજદારિી અરજી આજ રોજ િોંિણી કરી
કાયુવાહી હાિ ઉપર લીિેલ છે. જે વિયમાનતસાર
ડીપોઝીટ ભરપાઈ કયેિી વિકાલ કરવામાં
આવશે.

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 

૭૪ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર  વવજાપતર શ્રી એ.આર.સોલકંી 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પટેલ વિલેશકતમાર 
અરવવિંદભાઇ

ખેતી વિયામક િો દાખલો ગામ તળ બહાર એિ.એ.વસવાય િી જમીિમાં
તમાકતિી ખળી માટે વીજ જોડાણ લેવા માટે
ખેતી વિયામકિો દાખલો માગંવામા ંઆવે છે
પરંર્ ત ખેતી વિયામકિી કચેરી દ્વારા જણાવવામાં
આવે છે કે તેઓિે આ બાબતિો કોઈ પરીપત્ર
મળેલ િિી તેિી આ દાખલો અરજદારિે ખેતી
વિયામક અિીકારી તરફિી આપવામા ંઆવતો
િિી.

વિકાલ L

૭૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર માણસા શ્રી એમ.એસ.ગાિંી
 િાયબ ઇજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

વલ્લભિગર 
પ્રાિમીક શાળા , 

માણસા િા 
આચાયુ મયતરકતમાર 

દીિેશભાઈ 
પ્રજાપતી

વલ્લભિગર પ્રાિમીક 
શાળા િા કમ્પાઉંડ માિી 
વીજ લાઈિિો િાભંલો 

દત ર કરવા બાબત.

વલ્લભિગર પ્રાિમીક શાળા િા કમ્પાઉંડ માિી
વીજ લાઈિિો િાભંલો દત ર કરવા બાબતે
રજતઆત કરેલ છે. સદર બાબતે થિળ તપાસ
કરતા શાળાિા પાછ્ળિા ભાગે ખતણામા ંવરંડાિી
પાસે એલટી લાઈિ િો િાભંલો આવેલ છે.
જેિા ઉપરિી પીવીસી કેબલ ખેચેલો છે. પરંર્ ત
શાળાિા કમ્પાઉંડમા આ પોલ હોવાિી અન્ય બે
િવીિ પોલ વરંડા બહાર ઉભા કરી સદરહત પોલ
દતર કરવામા આવશે.

સદર ફકરયાદ બાબતે 
તા:૦૧-૦૮-૨૦૧૭ િા 

રોજ શાળા િા કમ્પાઉન્ડ 
બહાર િવીિ વીજ પોલ 

ઊભો કરી એલ.ટી. 
લાઇિ િવીિ પોલ પર 
ખસેડી િે ફકરયાદ િો 

વિકાલ કરેલ છે

વિકાલ F

૭૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર માણસા શ્રી એમ.એસ.ગાિંી
 િાયબ ઇજિેર 

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૪

પ્રજાપતી 
અંબાલાલ 
સવાભાઈ, 

 પટેલ કમલેશભાઈ 
ભીખાભાઈ,  

પટેલ મેલાભાઈ 
રેવીદાસ

ફામુ હાઉસિા વીજ 
જોડાણ ખેતીવાડીનત ં
ટ્રાન્સફોમુર વશફ્ટ 

િવાિી બિં િવા બાબત

મોજે ગામ પરબતપતરા ખાતે અરજ્દારોિે ત્રણ
ફામુ હાઉસિા કિેક્શિો ખેતી વવષયક
ટ્રાન્સફોમુર પરિી આપેલ હતા. જે એગ્રીકલ્ચર
વીજ જોડાણનત થિળ ફેર િતા ંબિં કરવામાં
આવેલ છે.  જેિી હયાત અન્ય િજીકિા ખેતી
વવષયક ટ્રાન્સફોમુર પરિી વિારાિી આશરે
૨૨૦ મીટર 1-Ph 2 wire લાઈિ ર.૩૫૯૮૪/-
ભરપાઈ કરેિી આ વીજ જોડાણો ચાલત રાખી
શકાય તેમ છે.

વિકાલ T
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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 

Lવિકાલ૭૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

રાઠોડ ખતમાિવસિંહ 
પતજંવસિંહ, અિોકડયા 

(ડોડીપાર)

ખેતીવાડી જમીિમા 
બિાવેલ ઘરોમા 

જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ 
પરિી વીજ જોડાણ 

આપવા બાબતે

અરજદાર અિોડીયા ગામે ખેતીવાડી જમીિમા
ઘર બિાવી તેમા વસવાટ કરે છે અિે આ
ઘરમા જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવા બાબતેિી તેમિી માગંણી છે જે
અતે્રિી કચેરી દ્રારા થવીકારવામા આવતી િિી.
તેઓ જણાવે છે કે અિોડીયા ગામિી મોટા
ભાગિી વથતી ખેતરમા વસવાટ કરે છે અિે
ભતૂકાળમા ખેતરમા વસવાટ કરતા અમતક
લોકોિા ઘરોમા જ્યોવતગ્રામ લાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવામા આવેલ છે. પ્રવતુમાિ
વિયમોનતસાર હાલમા ંગામતળ વવથતારિી બહાર
ખેતીવાડી જમીિમા બિાવેલ ઘરોમા ખેતીવાડી
વીજ લાઇિ પરિી વીજ જોડાણ આપવામા
આવે છે જેમા ૮ કલાક થ્રી-ફેઝ અિે બાકીિો
સમય સીંગલ ફેઝ પાવર આપવામા ંઆવે 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 

L

Lરાઠોડ અજમેલવસિંહ 
પતજંવસિંહ, અિોકડયા 

(ડોડીપાર)

ખેતીવાડી જમીિમા 
બિાવેલ ઘરોમા 

જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ 
પરિી વીજ જોડાણ 

આપવા બાબતે

અરજદાર અિોડીયા ગામે ખેતીવાડી જમીિમા
ઘર બિાવી તેમા વસવાટ કરે છે અિે આ
ઘરમા જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવા બાબતેિી તેમિી માગંણી છે જે
અતે્રિી કચેરી દ્રારા થવીકારવામા આવતી િિી.
તેઓ જણાવે છે કે અિોડીયા ગામિી મોટા
ભાગિી વથતી ખેતરમા વસવાટ કરે છે અિે
ભતૂકાળમા ખેતરમા વસવાટ કરતા અમતક
લોકોિા ઘરોમા જ્યોવતગ્રામ લાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવામા આવેલ છે.    પ્રવતુમાિ
વિયમોનતસાર હાલમા ગામતળ વવથતારિી બહાર
ખેતીવાડી જમીિમા બિાવેલ ઘરોમા ખેતીવાડી
વીજ લાઇિ પરિી વીજ જોડાણ આપવામા
આવે છે જેમા ૮ કલાક થ્રી-ફેઝ અિે બાકીિો
સમય સીંગલ ફેઝ પાવર આપવામા ંઆવે છે.

વિકાલ૭૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

રાઠોડ મતકેશવસિંહ 
કાિવસિંહ, અિોકડયા 

(ડોડીપાર)

ખેતીવાડી જમીિમા 
બિાવેલ ઘરોમા 

જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ 
પરિી વીજ જોડાણ 

આપવા બાબતે

અરજદાર અિોડીયા ગામે ખેતીવાડી જમીિમા
ઘર બિાવી તેમા વસવાટ કરે છે અિે આ
ઘરમા જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવા બાબતેિી તેમિી માગંણી છે જે
અતે્રિી કચેરી દ્રારા થવીકારવામા આવતી િિી.
તેઓ જણાવે છે કે અિોડીયા ગામિી મોટા
ભાગિી વથતી ખેતરમા વસવાટ કરે છે અિે
ભતૂકાળમા ખેતરમા વસવાટ કરતા અમતક
લોકોિા ઘરોમા જ્યોવતગ્રામ લાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવામા આવેલ છે.    પ્રવતુમાિ
વિયમોનતસાર હાલમા ગામતળ વવથતારિી બહાર
ખેતીવાડી જમીિમા બિાવેલ ઘરોમા ખેતીવાડી
વીજ લાઇિ પરિી વીજ જોડાણ આપવામા
આવે છે જેમા ૮ કલાક થ્રી-ફેઝ અિે બાકીિો
સમય સીંગલ ફેઝ પાવર આપવામા ંઆવે છે.

વિકાલ૭૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨
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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 

રાઠોડ અજમેલવસિંહ 
પતજંવસિંહ, અિોકડયા 

(ડોડીપાર)

ખેતીવાડી જમીિમા 
બિાવેલ ઘરોમા 

જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ 
પરિી વીજ જોડાણ 

આપવા બાબતે

અરજદાર અિોડીયા ગામે ખેતીવાડી જમીિમા
ઘર બિાવી તેમા વસવાટ કરે છે અિે આ
ઘરમા જયોવતગ્રામ વીજલાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવા બાબતેિી તેમિી માગંણી છે જે
અતે્રિી કચેરી દ્રારા થવીકારવામા આવતી િિી.
તેઓ જણાવે છે કે અિોડીયા ગામિી મોટા
ભાગિી વથતી ખેતરમા વસવાટ કરે છે અિે
ભતૂકાળમા ખેતરમા વસવાટ કરતા અમતક
લોકોિા ઘરોમા જ્યોવતગ્રામ લાઇિ પરિી વીજ
જોડાણ આપવામા આવેલ છે.    પ્રવતુમાિ
વિયમોનતસાર હાલમા ગામતળ વવથતારિી બહાર
ખેતીવાડી જમીિમા બિાવેલ ઘરોમા ખેતીવાડી
વીજ લાઇિ પરિી વીજ જોડાણ આપવામા
આવે છે જેમા ૮ કલાક થ્રી-ફેઝ અિે બાકીિો
સમય સીંગલ ફેઝ પાવર આપવામા ંઆવે છે.

વિકાલ૭૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨
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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 

D

૮૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

સરપચંશ્રી, 
રંગપતર ગ્રામ 

પચંાયત,
 તા- માણસા, 
જી- ગાિંીિગર

એલટી એબી કંડકટર 
બદલવા બાબતે

રંગપતર ગામિી અંદર ૧૦ વષુ પહલેા એલ.ટી.
લાઇિિી મા  એબી કેબલ લગાવવામા આવેલ
છે. જે વાયરો જર્જરીત િઇ ગયેલ છે અિે ખાસ
કરીિે વરસાદી વાતાવરણમા આ વાયરોમા
ફોલ્ટ િવાિી લાઇટો બિં િઇ જાય છે. તેમજ
વારંવાર ફોલ્ટ િઇ આ વાયરો ર્ટૂી જવાિી
વીજ અકથમાતિો ભય રહ ેછે.
એલ્યતવમવિયમિા વાયરો ખેંચવા  એલટી એબી
કંડકટર િા ભેગા વાયરોિે અલગ કરી વીજ
પોલ પર ફેખબ્રકેશિ મટીરીયલ લગાવી દરેક
વાયરિે અલગિી લગાવવાનત િક્કી કરેલ છે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૬૦૦૪ તા.૧૮-૮-
૧૭ િી તાતં્રીક મજંતરી 
લીિેલ છે. સદરહતં કામે 
૧૫ િગં િાભલા ઉભા 
કરી. ૯૦ ગાળામા ંએબી 

કેબલ લગાવી તા. 
૨૮.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 

કામ પતણુ કરેલ છે.

વિકાલ A

મતં્રીશ્રી,
 પ ૂિંરા દતિ 

ઉત્પાદક સહકારી 
મડંળી લી.

વીજબીલિી ચકૂવણી 
માટે બિી રાષ્ટ્રીયક્રુત 
બેંકિા ચેક થવીકારવા 

બાબતે

લોદરા પે.વવ. કચેરીમા વીજબીલિા િાણા
ભરપાઇ કરવા માટે ફક્ત લોકલ બ્રાન્ચિી
બેંકોિા ચેકો થવીકારવામા આવે છે. તો
વીજબીલિી ચકૂવણી માટે બિી રાષ્ટ્રીયક્રુત
બેંકિા ચેક થવીકારવા માટેિી રજૂઆત
અરજદાર દ્રારા કરવામા આવેલ છે.  પ્રવતુમાિ
વિયમોનતસાર હાલ લોદરા ગામ ખાતે જે બેંકોિી
શાખાઓ  આવેલ છે તે બેંકોિા ચેક મારફતે જ
વીજ બીલિા િાણાિી ચકૂવણી કરી શકાય છે.
આ વસવાય ઓિલાઇિ, અન્ય બેંકોિા ડીડી અિે
ઉ.ગત.વી.કં.લી. િી કોઇ પણ પેટા વવ. કચેરી
ખાતે વિયત સમયમા વીજ બીલિા િાણા
ભરપાઇ કરી શકાય છે.

વિકાલ૮૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨
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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 

૮૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

સરપચંશ્રી, 
અંબોડ ગ્રામ 
પચંાયત, 

 તા-માણસા, જી-
ગાિંીિગર

ચાવડા િરેંદ્રવસિંહ કે.
 ગામ-અંબોડ,

 તા- માણસા, જી- 
ગાિંીિગર

વીજ ટ્રાન્સફોમુરિી 
જગ્યા બદલવા બાબતે

અંબોડ અંબાજી માતાજીિા મદંીરિી િજીક
આવેલ વીજ ટ્રાન્સફોમુર પર અવાર િવાર
વાદંરાઓનત ંમ્રતત્યત િાય છે. જેિી આ વીજ
ટ્રાન્સફોમુરિી જગ્યા બદલવા  ડીઆઈએસએસ
રરલ યોજિામા મજૂંરી મેળવી કમ પણુૂ કરવતં.

સદરહતં જગ્યાએિી 
હયાત  ટ્રાન્સફોમુર સેંટર 
જરકર તાવંત્રક મજંતરી લઈ 

િવીિ જગ્યાએ તા. 
૨૬.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
વશફ્ટ કરી કામ પતણુ 

કરેલ છે.

વિકાલ F

Fવિકાલ૮૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

ચાવડા મહને્દ્રવસિંહ 
દીપવસિંહ અિે 
અન્ય ચાર 
અરજદારો , 

રંગપતર, 
તા-માણસા, 
જી-ગાિંીિગર

વીજ ટ્રાન્સફોમુર અિે 
વીજ લાઇિ હટાવવા 

બાબતે

રંગપતર ગામમા અરજદારિી પહલેેિી  એિ. એ.
વાળી જગ્યામા બિાવેલ ૧૮ મકાિોિી વચ્ચેિી
૧૧ કેવી વીજ લાઇિ પસાર િાય છે, અિે વીજ
ટ્રાન્સફોમુર આવેલ છે. અગાઉ આ વીજ લાઇિ
અિે વીજ ટ્રાન્સફોમુર હટાવવા માટેિી રજૂઆત
કરવામા આવેલ છે. અિે થિળ વિકરક્ષણ માટે
અવિકારીગણ પણ આવેલ. બને્ન બાજત લીમડાિા
વકૃ્ષો આવેલ છે અિે ચોમાસા દરવમયાિ વવશેષ
રપિી જોખમ ઉભત િાય છે. જેિી આ વીજ
ટ્રાન્સફોમુર અિે વીજ લાઇિ હટાવવા માટેિી
કાયુવાહી કરવી. થિળ તપાસ કરી વિણુય
લેવામા આવશે. અરજદારિે જમીિિા એિ.એ.
િા પતરાવા રજૂ કરવા જણાવેલ 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 

૮૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

ચાવડા મહને્દ્રવસિંહ 
દીપવસિંહ અિે 
અન્ય ચાર 
અરજદારો ,
 રંગપતર, 

તા-માણસા, જી-
ગાિંીિગર

માખલકીિા ખેતરમા વીજ 
લાઇિ િાખવા બાબતે 

વાિંા અરજી

રંગપતર ગામે કરલાયન્સ ટાવરિે વીજ જોડાણ
આપવા માટે અરજદારિી માખલકીિા ખેતરમાિી
વીજ લાઇિ િાખવા માટે સવે કરવામા આવેલ
છે. જે તેમિા વાહો વચ્ચેિી પસાર િાય છે જે
જોખમકારક અિે  િડતરરપ છે. વાિંા અરજી
કરિારિે સાિે રાખી રી-સવે કરવતં

વાિંા અરજી કરિારિે 
સાિે રાખી રી-સવે કરેલ 
છે પરંર્ ત વાિાિો િીકાલ 

િ િતા ંઅરજદાર  
કરલાયન્સ  જજઓિે 
વાિો દત ર કરવા માટે 
પત્ર લખી કદિેલ છે.

વિકાલ S

૮૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

ચાવડા 
હકરકૃષ્ણવસિંહ 
અજતિુવસિંહ

લાબંી સવવિસોમા િવો 
પોલ ઉભો કરવો

હાલ સવવિસ વાયરો લાબંા હોવાિી ઝાડ સાિે
બાિેંલ છે. જે જોખમકારક છે. િવો પોલ ઉભો
કરવો

તા. ૦૫.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ િવીિ પોલ ઉભો 
કરેલ છે. તિા સવવિસ 
વાયરો પોલ ઉભો કરી 
જાડ ઉપરિી દત ર કરેલ 
છે. તિા િવવિ પોલ 

ઉપર વાયરીંગ કરેલ છે.

વિકાલ A

૮૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

રાઠોડ બાલતવસિંહ 
ચર્ તરવસિંહ  

ગામ- ખડાત, 
તા-માણસા,

 જી- ગાિંીિગર

વીજ બીલ માફ કરવા 
બાબતે

ખડાત ગ્રામ પચંાયતનત વીજ બીલ માફ કરવા
બાબતે   ખડાત ગ્રામ પચંાયતિા વાકરગહૃિા
બાકી િીકળતા લેણા માફ િઇ ગયેલ છે

વિકાલ D

૮૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

રમેશભાઇ 
રણછોડદાસ પટેલ  

ગામ- પ ૂિંરા, 
તા- માણસા, 
જી- ગાિંીિગર

પખંા બદલવા બાબત EESL મારફત મેળવેલ પખંા બદલવા બાબતે
એજનં્સીિો સપંકુ કરી ઉકેલ લાવવાિી ખાતરી
આપેલ

વિકાલ W
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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 

૮૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

સરપચંશ્રી, 
ગ્રામ પચંાયત 

મહતડી

વગડા વવથતારમા 
જ્યોવતગ્રામ વીજ 
લાઇિમાિી વીજ 
જોડાણ આપવતં

ગામતળ વવથતારિી બહાર વગડા વવથતારમા
જ્યોવતગ્રામ વીજ લાઇિમાિી વીજ જોડાણ
આપવાિી માગંણી  પ્રવતુમાિ વિયમોનતસાર
હાલમા ગામતળ વવથતારિી બહાર ખેતીવાડી
જમીિમા બિાવેલ ઘરોમા ખેતીવાડી વીજ
લાઇિ પરિી વીજ જોડાણ આપવામા આવે છે
જેમા ૮ કલાક થ્રી-ફેઝ અિે બાકીિો સમય
સીંગલ ફેઝ પાવર આપવામા આવે છે.

વિકાલ L

૮૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

સરપચંશ્રી, 
ગ્રામ પચંાયત 

ખડાત,
તા- માણસા,

 જી- ગાિંીિગર

વગડા વવથતારમા 
જ્યોવતગ્રામ વીજ 
લાઇિમાિી વીજ 
જોડાણ આપવતં

ગામતળ વવથતારિી બહાર વગડા વવથતારમા
જ્યોવતગ્રામ વીજ લાઇિમાિી વીજ જોડાણ
આપવાિી માગંણી  પ્રવતુમાિ વિયમોનતસાર
હાલમા ગામતળ વવથતારિી બહાર ખેતીવાડી
જમીિમા બિાવેલ ઘરોમા ખેતીવાડી વીજ
લાઇિ પરિી વીજ જોડાણ આપવામા આવે છે
જેમા ૮ કલાક થ્રી-ફેઝ અિે બાકીિો સમય
સીંગલ ફેઝ પાવર આપવામા આવે છે.

વિકાલ L

૯૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

રાઠોડ ઉદાજી 
પતજંાજી, 

અંબાજી પતરા, 
ગામ- ખડાત, તા- 

માણસા,
 જી- ગાિંીિગર

બોરિો કેબલ બદલવા 
બાબતે

ખેતીવાડી વીજ જોડાણમા લગાવેલ કેબલમા
સાિંા હોવાિી  કેબલ બદલવો િવો કેબલ
લગાવવો

ગ્રાહકનત ંબાકીનત ંવીજ 
ખબલ ર.૫૪૦૦/- ભરપાઈ 
િયા પછી િવીિ કેબલ 

લગાવી આપવામા ં
આવશે.

વિકાલ A

૯૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા  વવજાપતર લોદરા શ્રી એસ. એ. પટેલ
 િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૭૨

ઠાકોર પતજંાજી 
સતજાજી, 

ગામ- કતંવાદરા 
(શસ્ક્તપતરા), 

તા- માણસા, જી- 
ગાિંીિગર

િવો પોલ ઉભો કરવો ઘર મીટરિો સવવિસ વાયરિી લબંાઇ વિારે
હોય િવો પોલ ઉભો કરવો

સદર થિળે સવવિસ 
વાયર લાબંો હોઇ તા-

૧૮.૦૭.૨૦૧૭. િા રોજ 
િવવિ પોલ ઉભો કરી 

કામ પતણુ 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 ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

મગિભાઇ 
િાગજીભાઇ પટેલ, 

 લીમડી ચોક- 
િરમપતર

લીમડી ચોકમા ંએ.સી., 
ફ્રીઝ જેવા વિારે 

લોડવાળા સાિિો ચાલત 
કરતા વીજ પ્રવાહ ઘટી 
જઇ ઓછો િઇ જવા 

બાબત

લીમડી ચોક વવથતાર િા વીજ જોડાણો ચેક કરી
રેગ્યતલરાઈસ કરવા માટે તેમજ જરર જણાય તો
એલ.ટી.લાઇિ િેટવકુ મા ંફેરફાર કરી પતરતા
વૉલ્ટેજ િી સપ્લાય મળે તે મતજબ િી
જરકરયાત િા અનતસિંાિે કાયુવાહી કરવામાં
આવશે.

લીમડી ચોક વવથતાર મા ં
પતરતા વૉલ્ટેજ િી પાવર 

સપ્લાય મળી રહ ેતે 
માટે ગામમા ંવોટર 
વકુસ માટે િવીિ 

ટ્રાન્સફોમુર ઊભત ંકરી 
હયાત એલ ટી.િેટવકુ 
મા ંજરરી ફેરફાર કરીિે 

સદર ફકરયાદ િો 
વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ N

૯૩ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

વાઘેલા બહાદત રજી 
માસગંજી 
સરપચંશ્રી 
વવડજ, 

તા. કડી જી. 
મહસેાણા

હકરજિ વાસ, સેિમા 
વાસ, પટેલ િો માઢ, 

રબારીવાસ,   
દરબારવાસ વગેરેમા ં

આવેલા વીજ 
કિેક્શિોમા ંપતરતો વીજ 

પતરવઠો િા મળવા 
બાબત, પતરતો  
વીજપતરવઠો િા 

મળવાિી પખંા, ફ્રીઝ, 
બલ્બ વગેરેમા ંલો 
વોલ્ટેજ િા કારણે 

મતશ્કેલી પડવા બાબત

સદર ગામ િા જણાવેલ વવથતારો મા ંગામ િી
ટીસી મા ંિી  એલ.ટી.લાઇિ િેટવકુ િી
ચકાસણી કરી જો જરર જણાય તો તેમા ં માં
ફેરફાર કરી પતરતા વૉલ્ટેજ આવે તે મતજબ િી
કાયુવાહી કરી ફકરયાદ િો વિકાલ કરવામાં
આવશે.

Nફકરયાદ વાળા લોકેસિ 
પર હયાત એલ 

ટી.િેટવકુ મા ંિવીિ 
તાર ઉમેરી તેમજ જરરી 

ફેરફાર કરીિે સદર 
ફકરયાદ િો વિકાલ 

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 

૯૪ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

ડાહ્યાભાઇ 
મગંળદાસ પટેલ 
સોમેશ્વર પાિુ 
સોસાયટી, 

કરણ િગર, કડી

એલ. ઇ. ડી. િા 
ગોળાિા ર. ૮૦/- હતા 
પછી ર. ૭૦/- િયા તો 
ર. ૧૦/- તફાવતિા 

રવપયા હજી સતિી મજરે 
મળેલ િિી, જે મજરે 

અપાવવા બાબત

ઇ.ઇ.એસ.એલ. કંપિી દ્વારા બલ્બ વગેરે
વહચેણી િાય છે જે તેઓ દ્વારા કાયુવાહી
કરવામા ંઆવશે. આ અંગેિી જિ
ઈ.ઈ.એસ.એલ કંપિી િે જાણ કરવામા ંઆવેલ
છે.

વિકાલ W

૯૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

 ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણોમા ંફીક્સ ચાર્જ 
બિં કરવા બાબત , 

ઘણા બોર બિં હોય કે 
ચાલત તો પણ કફક્સ 
ચાર્જ લેવાય છે. જેિી 
ખેડતૂો િે બોર બિં 

કરવાિી ફરજ પડે છે 
જેિી કફક્સ ચાર્જ બિં 

કરવો.

ગતજરાત વીજ વિયમિ પચં િા પ્રવતુમાિ
ટેકરફ તેમજ  વિયમ અનતસાર હાલમા ંખેતીવાડી
વીજ જોડાણો િા  કફક્સ ચાર્જ ખબલ મા ંલેવામાં
આવે છે.

વિકાલ D

૯૬ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણોનત ંચેકીંગ કરી 
લોડ વિારાનત ંબીલ 

આપવામા ંઆવે છે જે 
િા આપવત ંપણ વધત 
લોડ માગંી લેવરાવવો.

ગતજરાત વીજ વિયમિ પચં િા પ્રવતુમાિ
વિયમ અનતસાર હાલ મા ંખેતીવાડીચેકીંગ કરી
લોડ વિારાનત ંબીલ  આપવા મા ંઆવે છે. હાલ
મા ંખેતીવાડી ગ્રાહકો માટે થવૈનચ્છક જાહરેાત
થકીમ િી મતદત ૩૧.૦૭.૧૭ સતિી કરવામાં
આવેલ 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 

૯૭ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણોનત ંચેકીંગ કરી 

લોડ વિારાનત ંબીલ એક 
માસ િી વિારા નત ંખબલ 

િા આપવતં

ગતજરાત વીજ વિયમિ પચં િા પ્રવતુમાિ
વિયમ અનતસાર હાલ મા ંખેતીવાડી ચેકીંગ કરી
લોડ વિારાનત ંબીલ  આપવા મા ંઆવે છે.

વિકાલ D

૯૮ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

ખેતીવાડી ગ્રાહક જ્યારે 
લોડ વિારો માગેં છે 

ત્યારે જલ્દી કરી અપાય 
છે જ્યારે લોડ ઘટાડો 
માગેં છે ત્યારે મકહિા 

ઑ વીતી જાય છે તેિી 
લોડ ઘટાડો પણ 

તાત્કાખલક કરી આપવો.

ગ્રાહક નત ંલોડ ઘટાડો  અરજી િી તારીખ િી
મજૂંર કરવા મા ંઆવે છે.

વિકાલ D

૯૯ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

િાિા કે મોટા ખેડતૂ 
તરીકે િો કોઈ ભેદભાવ 
િા રાખવો પરંર્ ત બિા 

િે એકસરખો હક્ક 
આપવો

યતજીવીસીએલ દ્વારા કોઈ પણ ગ્રાહક મોટા કે
િાિા મા ંભેદભાવ રાખવામા ંઆવતા િિી.

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 

૧૦૦ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

ખેડતૂો િી બળી ગયેલી 
ડી.પી. ૨૪ કલાક મા ં

બદલી આપવી.

ખેડતૂો િી બળી ગયેલી ડી.પી. ૨૪ કલાક માં
બદલી આપવા મા ંઆવે છે.

વિકાલ Y

૧૦૧ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

વીજળી િા િાભંલા 
ખેડતૂો િે પછૂયા વસવાય 
ખેતર મા ંઊભા કરવા 
િહીં, અિે ઊભા કરવા 
હોય તો ખેડતૂ િે સાિે 

રાખી સેઢા ઉપર જ કરવા

ખેડતૂ િે સાિે રાખી સેઢા ઉપર િાભંલા ઊભા
કરવા મા ંઆવે છે.

વિકાલ S

૧૦૨ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

મોટા પોલ ઊભા કરતા ં
હોય ત્યારે તે સજંોગો મા ં
ખેડતૂ િે એક પોલ િા 
૫૦ હજાર િી લાખ નત ં

વળતર આપવત.ં

અવત ભારે લાઇિ (૬૬ કેવી અિે તેિા િી ભારી
શમતા વાળી લાઇિ) માટે ઊભા કરવા માં
આવતા થટ્રક્ચર/ટાવર નત ંવળતર  જેટકો કંપિી
દ્વારા આપવામા ંઆવે છે

વિકાલ S
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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 ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

વીજળી િી લાઈિો િા 
અવિિગ તેમજ ઢીલા 

વાયર િા કારણે ઘણી 
જગ્યાએ અકથમાત  િાય 
છે તો તેિી નતકસાિી નત ં
વળતર મોઘવારી મતજબ 

આપવત.ં

નતકસાિી નત ંવળતર પ્રવતુમાિ  વિયમાનતસાર
આપવા મા ંઆવે છે.

વિકાલ H

૧૦૪ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

જ્યારે ખેડતૂો િા 
પોતાિા સવે િબંર િા 
ખેતર મા ંિી લાઇિ 
પસાર િાય છે ત્યા ં

બાિંકામ કરવાનત ંબિે 
ત્યારે તેિે કોઈપણ 

પ્રકાર િો ચાર્જ લીિા 
વસવાય લાઇિ ખસેડી 
આપી બદલી આપવી

લાઇિ ખસેડવાનત કામ ગ્રાહક/અરજદાર દ્વારા
જરરી અંદાજપત્રક ભરપાઈ િયે િી જ કરવામાં
આવે છે.

વિકાલ F

૧૦૫ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

ખેડતૂ િા જે ખેતર મા ં
વીજળી િા િાભંલા 
ઊભા કરેલ છે તે 

િાભંલા નત ંવાવષિક ભાડતં 
રવપયા.૨૦૦/- લેખે 

આપવત.ં

ગતજરાત વીજ વિયમ પચં દ્વારા એવા કોઈ
વિયમ મજૂંર કરવામા ંઆવેલ િિી.

વિકાલ S
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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 

૧૦૬ ૦૪.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી કડી - ૧ શ્રી એચ. ડી. પ્રજાપવત 
િાયબ ઇજિેર

િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૬૫૦

પટેલ ગોવવિંદભાઇ 
જાદવજીભાઇ મત. 

િરમપતર, 
તા. કડી, જી. 

મહસેાણા
પ્રમતખ શ્રી 

ભારતીય કકશાિ 
સઘં,

 કડી તાલતકો.

ખેડતૂો િા બોર િા ખબલો 
ર.૧૦૦૦૦/- િી વિારે 
હોય તો તે પૈસા રોકડે 

િી લેવા, ચેક િી 
લેવાિો આગ્રહ રાખવો 

િહીં.

પ્રવતુમાિ વિયમ અનતસાર હાલ મા ં ર.૧૦૦૦૦/-
 િી વિારે  ખબલ િી રકમ ચેક િીજ લેવામાં
આવે છે

વિકાલ D

૧૦૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

કદલીપભાઇ ડી. 
પટેલ, 
દેત્રોજ

મારસણા ખેતીવાડી 
કફડર ઉપર ૮ કલાક 
પાવર સપ્લાય હાલ 
આપવામા ંઆવે છે. 
જ્યારે અમતક કફડરો 

ઉપર ૧૦ કલાક પાવર 
અપાય છે તો મારસણા 
કફડર ઉપર પણ ૧૦ 
કલાક પાવર આપવો.

બિા કફડરો ઉપર ૧૦ કલાક પાવર અપાતો
િિી પરંર્ ત જીરા તેમજ ડાગંરિો પાક મહદઅંશે
જે કફડરો ઉપર હોય અિે અગાઉિી જેિી સદર
બાબતે મજૂંરી અપાયેલ હોય તે કફડરો ઉપર જ
૧૦ કલાક પાવર અપાય છે.

વિકાલ P

૧૦૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

જયરામભાઈ 
લાલજીભાઇ દેસાઇ, 

મત. િાિપતરા 
તા. દેત્રોજ

વરસાદિા કારણે લાઇટ 
બિં િઈ જવા બાબત

સદર અરજદાર/ગ્રાહક િા મકાિિી લાઇટ ચાલત
કરી દેવા તેમજ કાયમી વવકે્ષપ િા પડે તે રીતે
કરવા ઈલે. આસી. િે જણાવી દીિેલ છે, તિા
તા.૦૮.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ સદર ફકરયાદ િો
વિકાલ કરી દીિેલ 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 

૧૦૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

ગ્રા. િ ં
૨૫૮૧૪/૧૦૦૯૫/૮

 
પટેલ સતમિભાઈ 

ગોવવિંદભાઇ, 
આંગણવાડી કેન્દ્ર, 
મત. મારસણા, તા. 

દેત્રોજ

આંગણવાડીમા ંઘણા 
સમયિી લાઇટ બિં છે. 
જે ચાલત કરવામા ંઆવેલ 

િિી.

સદર ગ્રાહકિે લાઇટ બાબતે થિળ તપાસ કરી
અગાઉ જણાવેલત ંછે કે અરજદારિી
વપ્રમાઈવસસિા વાયકરિંગમા ંખામી છે અિે
મીટરિી બહાર મેઇિ સ્થવચ સતિી પાવર
સપ્લાય ચાલત છે જે જણાવેલ છે તેમ છતા ંઈલે.
આસી. િે ઘટર્ ત ંકરવા જણાવેલ છે.

વિકાલ A

૧૧૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

દેસાઇ મહને્દ્રભાઇ 
ગણેશભાઈ, 
ડે. સરપચં, 

દેત્રોજ

દેત્રોજ ઓકફસમા ંિાિા-
મોટા પ્રશ્નોિા ંવિકાલ 

માટે કમુચારીઓિી ઘટ 
હોવાનત ંકાયમી જણાય છે 
અિે બહાર ગયેલ હોય 
ત્યારે મતશ્કેલીઓ પડે છે.

દેત્રોજ પે. વી. કચેરીએ અમતક થટાફિી ઘટ
રહતેી હોય છે પરંર્ ત શક્ય બિે તે રીતે કોઈ િે
કોઈ કમુચારી હાજર હોય તે મતજબિી વ્યવથિા
કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ R

M૧૧૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

કાવંતભાઈ વી. 
પ્રજાપવત, 

બહતચરાજી માતા 
મકંદર પાસે, દેત્રોજ

બહતચરાજી માતા 
મકંદરિા મકાિમા ં

અગાઉ યતજીવીસીએલ 
િી ઓકફસ હતી ત્યારનત ં
૧૮ માસનત ંભાડતં બાકી 
િીકળે છે જે ચકૂવી 

આપવા વવિતંી

ભાડાિા કરાર અંગેિી વવગત જોઈ તપાસી
તેમજ વાથતવવક હકકકત અિે તે મતજબિી
શરતો અનતસિંાિે કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

ભાડાિા કરાર અંગે િા 
થટેમ્પ િી િકલ િી 

વવગત જોઈ તપાસતા 
તેમા ંિી શરતો જોતા ં

તિા તે અંગે િા ઓડુર 
તેમજ મજૂંરી િા વધત 
પેપસુ િી આવશ્યકતા 

હોઇ તેમજ  તે 
અનતશિંાિે કાયદાકીય 

વધત માગુદશુિ 
આવશ્યક હોય સદર 

બાબત વર્તળુ કચેરી એ 
સબવમટ કરેલ છે.   તે 
અનતસિંાિે આગળ િી  

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 

૧૧૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત, 

દેત્રોજ

થટ્રીટ લાઇટ વારંવાર 
ફોલ્ટ િઈ બિં િઈ જાય 
છે તેમજ કેબલમા ંશોટુ 

શકકિટ િાય છે જેનત ં
વિવારણ લાવવા બાબત

થટ્રીટ લાઇટિી જવાબદારી ગ્રામપચંાયતિી હોય
છે પરંર્ ત યતજીવીસીએલ િા તાર તેમજ કેબલિે
લગતી કોઈ ફકરયાદ કે મેંટેિન્સ કરવાનત ંહશે તે
કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ A

E

M

દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત, 

દેત્રોજ

જાલીસણા ગામ મા ં
ખેતીવાડી િા ગ્રાહકો િે 
હાલ મા ંબેચરાજી સબ 
થટેસિ માિી પાવર 
આવે છે જે િા કારણે 

ચોમાસા મા ંબહત વવકે્ષપ 
પડે છે તેમજ તાજેતર 
મા ંઘણો સમય પાવર 
બિં રહ્યો અિે કાયમી 

મતશ્કેલી દૂર કરવા બાબત

જાલીસણા ગામ મા ંખેતીવાડી િા ગ્રાહકો િે
હાલ મા ંબેચરાજી સબ થટેસિ િા ૧૧ કેવી
વીંછણ ખેતીવાડી કફડર ઉપર િી પાવર સપ્લાય
અપાય છે જે બેચરાજી પેટા વવભાગ તેમજ
દેત્રોજ પેટા વવભાગ  એમ બિેં કચેરી િા ગામો
િા ખેતીવાડી ગ્રાહકો માટે સયં તક્ત કફડર છે
તાજેતર મા ંબેચરાજી સબ થટેસિ િી સામે રોડ
િી િીચે િા ભાગે ઊંડાણ તેમજ પાણી ભરાયેલ
જગ્યા મા ંગડુર પોલ િમી િીચે પડી ગયેલ
હતી તેિી તે થિળે િવેસર િી ગડુર ઊભી કરે
તેવી થિળ સ્થિતી િતા ંતે જગ્યા એ ગડુર ઊભી
કરી કામ પતણુ કરી ફકરયાદ િો વિકાલ કરેલ છે.
તેમજ સદર  કફડર િા પાવર સપ્લાય માં
વવકે્ષપ િા પડે તે મતજબ કફડર નત ંજરરી મરામત
કરવામા ંઆવે છે.

વિકાલ

૧૧૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી દેત્રોજ એસ.પી.ઠાકોર, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૫૩

કાવંતભાઈ વી. 
પ્રજાપવત, 

બહતચરાજી માતા 
મકંદર પાસે, દેત્રોજ

બહતચરાજી માતા 
મકંદરિા મકાિમા ં

અગાઉ યતજીવીસીએલ 
િી ઓકફસ હતી ત્યારનત ં
૧૮ માસનત ંભાડતં બાકી 
િીકળે છે જે ચકૂવી 

આપવા વવિતંી

ભાડાિા કરાર અંગેિી વવગત જોઈ તપાસી
તેમજ વાથતવવક હકકકત અિે તે મતજબિી
શરતો અનતસિંાિે કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે.

ભાડાિા કરાર અંગે િા 
થટેમ્પ િી િકલ િી 

વવગત જોઈ તપાસતા 
તેમા ંિી શરતો જોતા ં

તિા તે અંગે િા ઓડુર 
તેમજ મજૂંરી િા વધત 
પેપસુ િી આવશ્યકતા 

હોઇ તેમજ  તે 
અનતશિંાિે કાયદાકીય 

વધત માગુદશુિ 
આવશ્યક હોય સદર 

બાબત વર્તળુ કચેરી એ 
સબવમટ કરેલ છે.   તે 
અનતસિંાિે આગળ િી  

કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે.

વિકાલ

૧૧૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી
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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 

૧૧૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

પટેલ મફતલાલ 
ચેલદાસ તિા 

અન્ય ૮ 
શખંલપતરિા ખેડતૂ 

ગ્રાહકો, 
મત. શખંલપતર, 
તા. બેચરાજી

સાપંાવાડા ખેતીવાડી 
કફડર ઉપર ઘણા 

સમયિી વસિંગલ ફેઝ 
પાવર આવતો િિી 

તિા આજતબાજતિા કફડરો 
સતરજ, મડંાલી, વેણપતરા 
વગેરે ઉપર વસિંગલ ફેઝ 

પાવર આવે છે તો 
સાપંાવાડા ખેતીવાડી 

કફડર ઉપર વસિંગલ ફેઝ 
પાવર આપવા વવિતંી

સાપંાવાડા ખેતીવાડી કફડર િા એસડીટી સતિી
જતા ંકંટ્રોલ કેબલ તેમજ વસટી કોઇલ િા
ફોલ્ટિી તકલીફ િા કારણે હાલ વસિંગલ ફેઝ
પાવર બિં છે જે બદલીિે ૨૦ કદવસ મા ંપાવર
ચાલત કરી આપવામા ંઆવશે.

સાપંાવાડા ખેતીવાડી 
કફડર િા એસડીટી સતિી 
જતા ંકંટ્રોલ કેબલ તેમજ 

વસટી કોઇલ બદલી 
તારીખ.૪.૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ વસિંગલ ફેઝ પાવર 

સપ્લાય ચાલત કરી 
દીિેલ છે.આમ સદર 
ફકરયાદ િો વિકાલ 
કરવામા ંઆવેલ છે

વિકાલ F

૧૧૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી બસથટેન્ડિી 
કાશી વવશ્વિાિ મકંદર 
પાછળિા મીટરિી 

ગરિાળા સતિી મેઇિ 
વાયર સવવિસ છે. તેિા 
બદલે એલ્યતવમવિયમ 
વાયર િાખવા બાબત. 
ચૈત્રી પિૂમમા ંપાવર 

કડમ પડે છે.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી વાયર બદલી સદર રજૂઆત
િો ૪૫ કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સદર થિળે સવે કરતા 
અગાઉ જરરી કેપેવસટી 
િો કેબલ લગાવેલ છે 
તેમજ લો વૉલ્ટેજ િો 

કોઈ હાલ મા પ્રશ્ન િિી 
જેિી હાલ મા સદર 

થિળે કોઈ કામ કરવાનત ં
રહરે્ ત ંિિી.

વિકાલ A

૧૧૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી મહસેાણા 
ફાટકિી અક્ષરિામ 

સો.વૈજિાિ સો,વલ્લભ 
ભટ્ટવાવ સતિી 

થટ્રીટલાઇટ વાયરિી 
તિા િવીિ િાભંલાિી 
જરર છે .વલ્લભકતંજ 

સતિી ૧૧કે.વી. િાભંલા 
છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૧૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

અક્ષરિામ સો. મા ંપટેલ 
શભંતભાઈ લાલજીભાઈિા 

ઘર પાછળ 
એલ.ટી.લાઇિ ઉપર 
૧૧કે.વી.પીિ મારી 
એવો એક વાયર 

લગાવેલ છે. તો ત્યા ં
અકથમાત િાય તેમ છે. 
તો તે ૧૧ કે.વી. વાયર 

દત ર કરવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી થિળ સ્થિવત અિે
તાવંત્રક રીતે શક્ય િાય તે રીતે સદર થિળ નતં
જરરી તમામ મેંટેિન્સ કરી ૧૦ કદવસ મા ંસદર
ફકરયાદ િો/રજૂઆત િો ૧૦ કદવસ મા ંવિકાલ
કરવા મા ંઆવશે.

સદર જણાવેલ થિળ િી 
પેટા વવભાગીય કચેરી 
બેચરાજી દ્વારા મોજણી 
કરાવી થિળ સ્થિવત 
ચકાસતા એલ ટી 

લાઇિિા  િાભંલા સાિે 
૧૧ કેવી વપિ િી ૧૧ 

કેવી વાયર િે િોડા દૂર 
સલામત રહ ેતે માટે તે 

મતજબ કરેલ છે

વિકાલ A

૧૧૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

માતાજી મકંદર શસ્ક્ત 
ચોકિી ૧૧કે.વી.લાઇિ 

રોડ ઉપર લાવવા 
બાબત.જતિી લાઇિ 

પાણીિા વોકરા માિંી 
જતી હોઈ ચોમાસામા ં

ગ્રામજિોિે મતશ્કેલી પડે 
છે॰

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી થિળ સ્થિવત અિે
તાવંત્રક રીતે શક્ય િાય તે રીતે મોજણી િા
અનતષિંાિે મજંતરી મેળવી ૩૦ કદવસ મા ંસદર
ફકરયાદ િો/રજૂઆત િો વિકાલ કરવા માં
આવશે.

સદર થિળ નત ંસવે કરી 
ચકાસણી કરતા ંલાઇિ  
ખસેડવી જરરી િિી. 

તેમજ તપાસતા હાલ મા ં
િડતર રપ પણ િિી.

વિકાલ F

૧૧૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
ઠાકોર પતજંાજીિા ઘરિી 
વાદી હંસાબેિિા ઘર 

તરફ થટ્રીટલાઇટ 
વાયરિી જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે જે ભરાયે વિયત
સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૨૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
સોળાવાળા વેલાજીિા 

ઘરિી બજાણીયા 
ભતરીબેિ િા ઘર બાજત 
૩ગાળા  થટ્રીટલાઇટ 
વાયર િી જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૨૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી પચંાયત 
ડી.પી.િી દરબાર જબ્બર 
સગંિા ઘર સતિી ૧ગાળા 

થટ્રીટલાઇટ વાયરિી 
જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૨૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
િાયકિા ગલ્લાિી 
ઠાકોર અમરતજી 
બબાજી ઘર તરફ  
થટ્રીટલાઇટ વાયરિી 

જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૨૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
પતજારા બળદેવભાઈિા 
ઘરિી ઠાકોર અભતજીિા 

ઘર સતિી ૩ગાળા 
થટ્રીટલાઇટ વાયરિી 

જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૨૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
જીિ રથતાિી મતમતાજ 
બેિિા ઘર સતિી ૧ 
ગાળો  થટ્રીટલાઇટ 
વાયરિી જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૨૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી હાઇવે ઉપર 
ઠાકોર રપસગંજીિા 
ગલ્લાિી રાવળ 

છિાભાઈિા ઘરિી 
પડંયાિા ઘર સતિી 
૬ગાળા થટ્રીટલાઇટ 
વાયરિી જરર છે

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૨૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી પાવૈયા સતિા 
દેિા મકાિિી બાવાિી 
વાડી સતિી કેબલ વાયર 
જતિો છે. બદલવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી થિળ સ્થિવત અિે
તાવંત્રક રીતે જરતરીયાત હશે તો મોજણી િા
અનતષિંાિે ૧૫ કદવસ મા ંસદર ફકરયાદ
િો/રજૂઆત િો વિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સવે કરતા ંહાલ મા ંજે 
વાયર છે તે યોગ્ય 
કેપેવસટી િો છે જે 

બદલવાિી હાલ મા ં
જરર િિી પરંર્ ત સદર 
લાઇિ મા ંવીજ લોડ 
વિસે તો બદલવામા ં

આવશે.

વિકાલ A

૧૨૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી રાજેશ્વરીિી 
કણાુવતી સો. બાજત 

હાઇવે ઉપર થટ્રીટલાઇટ 
વાયર તિા  િાભંલાિી 

જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૨૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચર-બેચરાજી ગામમા ં
તમામ જ્ગ્યાએ આવેલ 
લાઇટિા િાભંલા જે ર્ તટી 

ગયેલ હોય કે િમી 
ગયેલ હોય તો તે સત્વરે 
રીપેરીંગ કરવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી ખરાબ કે બદલવા જેવા
િાભંલા હશે તો તે બદલી બાકી નત ંજરતરીયાત
હસે તે મેંટેિન્સ કરી સદર રજૂઆત િો ૩૦
કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

પ્રાિવમક સવે કરતા 
હાલ મા ંર્ટેૂલા કે વળી 
ગયેલા િાભંલા િિી.

વિકાલ A

49 of79



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 

૧૨૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

આશાપતરાિી બેચર 
ગરિાળા સતિી જતિી 

થટ્રીટલાઇટ લાઇિ હતી 
જે રોડ પહોળો િવાિી 

કાઢી િાખેલ તેિી 
જગ્યાએ િવી લાઇિ 

િાખવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી સદર રજૂઆત અંગે
વિયમાનતશાર કાયુવાહી કરવા મા ંઆવશે.

સવે કરી તપાસતા 
અલગ િી એવી કોઈ 
થટ્રીટ લાઇટ િહોતી 

પરંર્ ત ગ્રામ પચંાયત િી 
વિયમાનતસાર િી 

માગંણી તેમજ અરજી 
કયે િી સદર થિળે થટ્રીટ 
લાઇટ અંગે િી મોજણી 
કરી તે અંગે આગળ િી 
કાયુવાહી કરવામા ંછે.

વિકાલ F

૧૩૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

કિૈયાિગર ફીંચડી રોડ 
ઉપર િવવિ થટ્રીટલાઇટ 
મીટર િાખવા બાબત 

વાયર ખેંચેંલા છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે જે ભરાયે વિયત
સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૩૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચર થમશાિિી 
રામાપીર મકંદર બાજત 

જતો  થટ્રીટલાઇટ 
વાયરિી જરર છે ૦૪ 
ગાળાિી જરર છે. બે 

વાયર ખેંચેંલ છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે જે ભરાયે વિયત
સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૩૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચર મહાદેવ મકંદર 
તળાવ પાળ ઉપર 

હનતમાિદાદા મકંદર પાસે 
સતિી િવવિ થટ્રીટલાઇટ 
ક્રોવસિંગ સવવિસ િાખેલ છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે જે ભરાયે વિયત
સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૩૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચર ડેડાણા રોડ 
પચંાલ હષુદભાઈ 

ઉમેદવારિા ઘરે જતો 
થટ્રીટલાઇટ વાયર 

ક્રોસીગ સવવિસ િાખેલ 
છે. ૦૪ ગાળા િી જરર 

છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે જે ભરાયે વિયત
સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૩૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી રાવળવાસિી 
જીિ આંગળવાડી કેન્દ્ર 

સતિી.૦૧ ગાળાિો 
થટ્રીટલાઇટ  વાયર િી 

જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે જે ભરાયે વિયત
સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૩૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગરમા ં
ઘણા જતિા િાભંલા 

ખરાબ છે. તિા લાઇિ 
િીચે છે.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી ખરાબ કે બદલવા જેવા
િાભંલા હસે તો તે બદલી બાકી નત ંજરતરીયાત
હસે તે મેંટેિન્સ કરી સદર રજૂઆત િો ૪૫
કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
મા ંજરકરયાત વાળા બે 
લોકેસિ પર લાઇિ 

િીચે િાભંલા ઊભા કરી 
સદર ફકરયાદ િો 

વિકાલ કરવામા ંઆવેલ 
છે.

વિકાલ A

૧૩૬ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઇન્ન્દરાિગર 
થમશાિિી ર્ તરીિગર 
રથતા બાજત થમશાિમા ં
િાભંલા િવા િાખી 
ઉપર કરવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી ખરાબ કે બદલવા જેવા
િાભંલા હસે તો તે બદલી બાકી નત ંજરતરીયાત
હસે તે મેંટેિન્સ કરી સદર રજૂઆત િો ૪૫
કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સવે સદર થિળે િાભંલા 
િિી જેિી ઉપર 

કરવાિી જરર િિી 
તેમજ િવા િાભંલા માટે 

ગ્રામ પચંાયત િી કે 
અરજદાર િે િવેસર િી 

માગણી અનતષિંાિે 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ A

૧૩૭ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી િવદતગાુચોકમા ં
સવવિસવાયર થટ્રીટલાઇટ 

વાયરિી તિા ૦૨ 
િવવિ િાભંલાિી જરર 
છે. પ્રજાપવત કાળુભાઈિા 

મકાિ પાસે તિા 
પ્રજાપવત રાજતભાઇ 

ગોવવિંદભાઇ ઘર પાસે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૩૮ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી ઠક્કરિા 
ડેલામા ંથટ્રીટલાઇટ 

વાયર િી જરર છે. જતિા 
૦૨ વાયર ખેંચેંલા છે. 
૦૩ ગાળાિી જરરી છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૩૯ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી બજારમા ં
ડીથટ્રકબકઁિી દયાિદં 

ડી.પી. સામેિી 
એલ.ટી.લાઇિ તિા 

૧૧કે.વી. લાઇિ ઘણી જ 
િીચી છે. જે ઉપર કરવા 

બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી થિળ સ્થિવત અિે
તાવંત્રક રીતે શક્ય િાય મતજબ મજંતરી મેળવી તે
રીતે સદર થિળ નત ંજરરી કામ કરી અિે તમામ
મેંટેિન્સ કરી મા ંસદર ફકરયાદ િો/રજૂઆત િો
૩૦ કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સદર કામગીરી 
તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૦ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

ઉપરિી બજારમા ં
એલ.ટી.લાઇિો ઘણી જ 
િીચી હોવાિી િવીિ 
િાભંલા િાખી ઉંચી 

કરવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી ખરાબ કે બદલવા જેવા
િાભંલા હસે તો તે બદલી બાકી નત ંજરતરીયાત
હસે તે મેંટેિન્સ કરી સદર રજૂઆત િો ૪૫
કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સદર કામગીરી 
તા.૨૭.૦૯.૨૦૧૭ િા 
રોજ પણુૂ કરવામા ં

આવેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૧ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

પટેલ અવિલભાઈ 
ભગતભાઈિી લાટી પાસે 
૦૨.ડી.પી. પાવર ભેગા 
િતા હોવાિી િવીિ 
થટ્રીટલાઇટ મીટર 
િાખંવા બાબત.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

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 

૧૪૨ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બહતચર સોસાયટીમા ં
એલ.ટી.લાઇિો ઘણી જ 
િીચી હોવાિી િવીિ 
િાભંલા િાખી ઉંચી 

કરવા બાબત.

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી થિળ સ્થિવત અિે
તાવંત્રક રીતે શક્ય િાય મતજબ મજંતરી મેળવી તે
રીતે સદર થિળ નત ંજરરી કામ કરી અિે તમામ
મેંટેિન્સ કરી મા ંસદર ફકરયાદ િો/રજૂઆત િો
૩૦ કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સદર સોસાયટી મા ંસવે 
કરતા  હયાત એલ.ટી. 
લાઇિ િીચે  ૪  લાબંા 

ગાળા મા ંિવીિ 
િાભંલા ઊભા કરવાિી 
મજૂંરી મેળવી કામ પતણુ 

કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૪૩ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

શખંલપતર ફાટકિી 
મહશે્વરી સોસાયટી 

સામેિી કેશવ,ગ્રીિસીટી 
બાજત િવા િાભંલા ત્તિા 
 થટ્રીટલાઇટ  વાયરિી 

જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

૧૪૪ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી કકડયાવાળી 
િમુશાળા પાસે ઠાકોર 
લાલાજી પતિાજીિા ઘર 
પાસે એલ.ટી.લાઇિિો 
િાભંલો રથતા વચ્ચે છે 
જે અકથમાત િાય તેવત 
છે તેિી બનેં્ન સાઇડમા ં

તાણીયા િિી. તો 
સાઇડમા ંકરવા બાબત॰

સદર જણાવેલ થિળ િી પેટા વવભાગીય કચેરી
બેચરાજી દ્વારા મોજણી કરાવી જરતરીયાત જણાસે
તો મજૂંરી મેળવી તાવંત્રક રીતે શક્ય બિે તે
મતજબ િવો િાભંલો તેમજ તાણીયા િવા
િાખવા મા ંતેમજ તે અંગે  બાકી નત ંજરતરીયાત
હસે તે મેંટેિન્સ કરી સદર રજૂઆત િો ૧૫
કદવસ મા ંવિકાલ કરવા મા ંઆવશે.

સદર થિળ નત ંસવે કરી 
ચકાસણી કરતા ંિાભંલો 
ખસેડવાિી જરર િિી 
પરંર્ ત જરરી તાખણયો 
મારી મરામત નત ંકામ 
કરી સદર ફકરયાદ િો 

વિકાલ કરેલ છે.

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 

૧૪૫ ૦૬.૦૭.૧૭ મહસેાણા કડી બેચરાજી બી.વી.ફેરા, 
િાયબ ઇજિેર , 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૨૩

સરપચં શ્રી,
ગ્રામ પચંાયત, 

બેચરાજી

બેચરાજી એંદલા રોડ 
ઉપર પચંવટી સોસાયટી 
િી આશ્રમ બાજત થટ્રીટ 

લાઇટ વાયર િી જરર છે.

ગ્રામ પચંાયત બેચરાજી તરફ િી કોઈ પણ
પ્રકાર િી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ કે હયાત થટ્રીટ
લાઇટ મા ંવિારા અંગે િી  આવી માગંણી
આવેલ િહોતી કે અરજી િોંિણી િયેલ િિી,
જેિી  માગંણી આવે થિળ સવે કરી જરરી
અંદાજ પત્ર આપવા મા ંઆવશે જે ભરાયે
વિયત સમય મા ંકામ કરી આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ O

Rરજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ૧૪૬ ૧૧.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર વડિગર શ્રી.કે.જે.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 
 વલાસિા

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત વલાસિાિી 
એવી રજૂઆત છે કે 
વલાસિા ગામમા ં

અંદાજે ૪૦૦ જેટલા 
ખેતીવાડી વીજ કિેકશિ 
આવેલા છે.તો અમારા 
ગામમા ંથવતતં્ર હલે્પર 

આપવા બાબત.

વવભાગીય કચેરીએ દરખાથત બિાવવાિી
કામગીરી પ્રગવત ઉપર 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 

૧૪૮ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર વડિગર શ્રી.કે.જે.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત

મોલીપતર

સરપચં શ્રી િી એવી 
રજૂઆત છે કે મોલીપતર

 ગામે મોમીિપરા 
વવથતાર મા ંઆશરે ૪૫ 
જેટલા મકાિોમા ંઘર 

વપરાશ માટે ખેતીવાડી 
ફીડર ૧૧ કેવી વસપોર 

ઉપર છે .તો આ રહણેાકં 
વાળા કિેક્શિોિે ૨૪ 
કલાક જ્યોતીગ્રમા ંમા ં
કરી આપવા બાબત.

સવે કરવાની કામગીરી પ્રગત્રતમાાં છે. સદર ફરીયાદ સદંરે્ભ 

ઉ.ગ.ુવી.કં.લી િા સક્ષમ 

અનિકારી શ્રી દ્વારાસ્થળ 

ચકાસણી કરતા 
જયોનતગ્રામ યોજિા 

અંતગગત ૨૪ કલાક વીજ 

પરુવઠો આપી શકાય તેમ 

િથી.હાલમા ંએસ.ડી.ટી 
દ્વારા નસિંગલ ફેસ વીજ 

પરુવઠો સતત આપવામા ં
આવે છે.

જે પત્ર ક્રમાકં 

વીડીયો/ટેક/૪૮૬૯/તા.૧
૮ .૮ .૧૮ િા રોજ પત્ર 

દ્રારા  જાણ કરેલ છે.

વિકાલ T

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

વિકાલ R૧૪૭ ૧૧.૦૭.૧૭ મહસેાણા વીસિગર વડિગર શ્રી.કે.જે.પ્રજાપતી 
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૬૬

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત,
બાદરપતર

સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત,

બાદરપતર િી એવી 
રજૂઆત છે કે અમારે 
ત્યા ંહલે્પર છે તેિે 

બાદરપતર,ચાપા,મોલીપતર,
અિે સરિા,એમ ચાર 
ગામ આપેલ છે તો 

અમારી એવી રજૂઆત 
છે કે બાદરપતર ગામમા ં
અમિે થવતતં્ર હલે્પર 

આપવા બાબત

વવભાગીય કચેરીએ દરખાથત બિાવવાિી
કામગીરી પ્રગવત ઉપર 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 

૧૪૯ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા િીણોજ વી.ટી.પટેલ, 
િાયબ ઇજિેર 

 મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

ચૌિરી 
વવજયકતમાર 

વવરસગંભાઈ   
બેરાવાસ િા ઢાળ 
મા ંગામ-િીણોજ 
તા-ચાણથમા જી-

પાટણ

લાઇિ િે િડતરરપ 
લીમડો કાપવા બાબત.

તા-૫.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ એલ ટી લાઇિ િા
વાયરો ઉતારી િે લીમડા િા ડાળા ંકપાવી િે
ફકરયાદ નત ંવિરારણ કરેલ છે.

નિકાલ A

૧૫૦ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા િીણોજ વી.ટી.પટેલ, 
િાયબ ઇજિેર 

 મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

િાઈ રણજીતભાઈ 
ચતિીલાલ  

િારાયણવવલેજ 
રેલ્વેપતરા તા-

ચાણથમા જી-પાટણ

િાભલો  િમી જવા 
બાબત.

તા-૧૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ ખાડો કરીિે પોલ
સીિો કરીિે ફકરયાદ િા વિવારણ કરેલ છે.

નિકાલ A

૧૫૧ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા િીણોજ વી.ટી.પટેલ, 
િાયબ ઇજિેર 

 મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

પટેલ વવપતલભાઈ 
મોહિભાઇ રહ-ે 
દાણોદરડા તા-

ચાણથમા જી-પાટણ

પટેલ વવરાભાઈ 
અંબારામ િા િામે િી 
પટેલ મધતબેિ પ્રભતદાસ 
િા િામે િામ ફેર કરવા 

માટેિી રજતઆત

તા-૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ િામફેર િી અરજી
િી િોિણી કરવામા ંઆવેલ છે તેમજ તા-
૧૨.૦૭.૧૭ િા રોજ અંદાજપત્ર આપવામાં
આવેલ છે જે ભરપાઈ િયેિી િામ ફેર કરવામાં
આવશે.

નિકાલ D

૧૫૨ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા િીણોજ વી.ટી.પટેલ, 
િાયબ ઇજિેર 

 મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

પટેલ ભાણજીભાઈ  
સરપચં શ્રી 

છઠ્ઠીયારડા તા-જી-
મહસેાણા

છઠ્ઠીયારડા ગામ મા ં
બહલેીમવાસ મા ંલો 

વૉલ્ટેજ મળવા બાબત.

બહલેીમ વાસ મા ંલોડ વિારા વાળા
વીજગ્રાહકો િી અરજી લઈ િે િવીિ
ટ્રાન્સફોમુર ઉભત કરવા માટેિી તાવત્રક મજૂંરી
લઈ લીિેલ છે જે િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઉભત કરીિે
ચાર્જ કરીિે લોડ બાફરકેશિ કરીિે લો વૉલ્ટેજ
િા પ્રોબ્લેમનત ંવિરાકરણ કરવામા ંઆવશે.

તા. ૧૪.૮.૧૭ ના રોજ 
નવીન ટ્રાન્સફોમમર ઉભ ુ
કરીને ચાર્જ કરીને લોડ 
બાફરકેશન કરીને લો 
વૉલ્ટેજ ના પ્રોબ્લેમનુાં 
ત્રનરાકરણ કરવામાાં 

આવેલ છે.

વિકાલ N
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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 ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા મહસેાણા િીણોજ વી.ટી.પટેલ, 
િાયબ ઇજિેર 

 મો-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

પટેલ ભરતભાઈ 
રામભાઈ  
મત-પાચંોટ  

તા-જી-મહસેાણા

પાચંોટ એજી કફડર મા ં
આવતા પાચંોટ ગામ િા 
ખેતીવાડી વીજગ્રાહકો િે 
વૉલ્ટેજ પરૂતા િ મળવા 

બાબત.

પાચંોટ એજી કફડર િીણોજ સબથટેશિ મા ંિી
આવેછે જેિી લાઇિ લાબી છે આિી આ કફડર
િો ટેલ એન્ડ િો લોડ ભાડંત સબથટેશિ માિી
િીકળતા ૧૧ કેવી સોિેરીપતરા કફડર મા ંિાખવા
માટેિી મજૂંરી લઈ લીિેલ છે જેિા િાભાલા
ઉભા કરી દેવામા ંઆવેલ છે જેનત ંવાયરીગ
કરીિે લોડ બાયફરકેશિ કરીિે પાચંોટ
ખેતીવાડી વીજગ્રાહકો િે મળતા લો વોલટેજ નતં
વિરાકરણ કરવામા ંઆવશે.

૨૨ નાંગ થાાંભલા ઊભા 
કરવા માાં આવેલ 
છે.સદર કામ તા 

૨૯.૮.૨૦૧૭ ના રોજ 
પણૂમ કરેલ છે

વિકાલ E

૧૫૪ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

તલાટી કમ મતં્રીશ્રી,
 ગ્રામ પચંાયત

મત.ંસેઢાલ 
તા.ચાણથમા

સેઢાલ ગ્રામ પચંાયતિી 
ઓફીસનત ંલાઇટીંગ વીજ 
જોડાણ બઘં હોવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૭ િા રોજ િવીિ સવીસ કેબલ
બદલી સદર વીજ જોડાણ ચાલત કરેલ છે.

નિકાલ A

૧૫૫ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

૫ટેલ મતકેશકતમાર 
જયવંતલાલ

પાટણ જજલ્લા 
ભાજ૫ ઉ૫પ્રમતખ, 
મત.ંપો.જશલપતર 

તા.ચાણથમા

જશલપતર ગામે 
અંખબકાિગર (બોરવાડી) 
મા ંરથતાિે િડતરર૫ 
વીજ િાભંલા ખસેડવા 

બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૭
િા રોજ થિળ  સવે કરતા ં૧૧ કે.વી. ચાણથમા
સીટી ફીડરિા ચાર પોલ જાહરે રથતામાં
િડતરર૫ માલતમ ૫ડેલ છે. સદર વીજ િાભંલા
ડી.આઇ.એસ.એસ. ગ્રામ્ય યોજિા હઠેળ
ખસેડવાિી કામગીરી હાિ ઘરવામા ંઆવશે.

વવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર િ.ં૫૩૫૮ તા.૧૦-૮-
૧૭ િી રા.૩૨૩૬૬/- િી 
તાતં્રીક મજંતરી આ૫વામા ં
આવેલ છે.સદર કામ તા 
૨૪.૮.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ F

58 of79



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 

૧૫૬ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

Fસરપચંશ્રી, ગ્રામ 
પચંાયત

મત.ંગલોલીવાસણા 
તા.ચાણથમા

ગલોલીવાસણા ગામે 
જાહરે રથતા ઉ૫ર ડેરી 
પાસે િડતરર૫ િાભંલા 
ખસેડવા બાબત તેમજ 

ઠાકોરવાસ ૫રામા ં
વીજળીકરણ બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૭
િા રોજ થિળ  સવે કરતા ંએલ.ટી.લાઇિિા
ચાર પોલ જાહરે રથતામા ંિડતરર૫ માલતમ
૫ડેલ છે. સદર વીજ િાભંલા ડી.આઇ.એસ.એસ.
ગ્રામ્ય યોજિા હઠેળ ખસેડવાિી કામગીરી હાિ
ઘરવામા ંઆવશે. તેમજ ઠાકોરવાસ ૫રામાં
િવીિ વીજ જોડાણ માટે અરજદારોિી
અરજીઓ વિયત અરજી ફોમુમા ંઅતે્રિી કચેરીએ
જરરી દથતાવેજો સાિે િોંઘણી કરવા માટે
જણાવવામા ંઆવેલ છે. સદર અરજીઓિી
િોંઘણી અતે્રિી કચેરીએ િયાબાદ
વીજળીકરણિી આગળિી કાયુવાહી હાિ
ઘરવામા ંઆવશે.

ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર નાં.૫૩૬૧ તા.૧૦-૮-
૧૭ થી રૂા.૨૫૩૦૭/- ની 
તાાંત્રીક માંજુરી આ૫વામાાં 
આવેલ છે.સદર કામ તા 
૨૪.૮.૨૦૧૭ ના રોજ 

પણૂમ કરેલ છે

નિકાલ
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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 

૧૫૭ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

૫ટેલ બીપીિચનં્દ્ર 
આત્મારામ
ઠે.ખતસાલ 

પ્રાગજીિો માઢ
મત.ંપો.ચાણથમા

અરજદારિા વીજ 
જોડાણમા ંવોલ્ટજ લો 

મળતા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિમા ંતા.૦૭/૦૭/૨૦૧૭
િા રોજ થિળ તપાસ કરી િવીિ
એલ.ટી.લાઇિિા વાયર બે ગાળાિા િાખીિે
અિે ગ્રાહકિો પતરતા પ્રમાણમા ંવોલ્ટેજ ૨૩૦
માપેલ છે. જેિી ગ્રાહકિા વીજ થિા૫િમાં
લગાવેલ એ.સી. સતત ચાલત રહલે અિે ટ્રી૫
િવાિી ફરીયાદનત ંવિવારણ કરલ છે.

નિકાલ N

૧૫૮ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

સરપચંશ્રી, ગ્રામ 
પચંાયત તિા 

ગ્રામજિો
મત.ંવડાવલી 
તા.ચાણથમા

વડાવલી ગામિે 
ચાણથમા પેટા વવભાગીય 
કચેરીમા ંરાખવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
િવીિ મોઢેરા પેટા વવભાગીય કચેરી
બિાવવાિી દરખાથતમા ંબેચરાજી તિા
ચાણથમા પેટા વવભાગીય કચેરીિા ગામડાઓિો
સમાવેશ કરવાિો િતો હોઇ ચાણથમા પેટા
વવભાગીય કચેરી માિંી વડાવલી ગામિે િવીિ
મોઢેરા પેટા વવભાગીય કચેરીમા ંસમાવેશ
કરવાનત ંદરખાથતમા ંદશાુવવામા ંઆવેલ છે.

નવીન મોઢેરા પે.ત્રવ. 
કચેરી બનાવવાની 

દરખાસ્તમાાં બેચરાજી 
તથા ચાણસ્મા પે.ત્રવ. 

કચેરી ના ગામડાઓનો 
સમાવેશ કરવાનો થતો 
હોઇ ચાણસ્મા પે.ત્રવ. 
કચેરી માાંથી વડાવલી 
ગામને નવીન મોઢેરા 

પે.ત્રવ. કચેરી ની 
દરખાસ્તમાાં દશામવવામાાં 

આવેલ છે.

નિકાલ 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 

૧૬૦ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

સરપચંશ્રી તિા 
તલાટી કમ મતં્રીશ્રી 

ગ્રામ પચંાયત
મત.ંમીઠા ઘરવા 
તા.ચાણથમા

મીઠા ઘરવા ગામે 
રથતામા ંિડતરર૫ વીજ 
િાભંલા ખસેડવા બાબત 
તેમજ વણકરવાસ તેમજ 

વાઘરીવાસમા ં
થટ્રીટલાઇટ માટે િવી બે 
િાભંલા િાખંવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે થિળ સવે કરીિે
સદર ગામે જાહરે રથતામા ંિડતરર૫ િાભંલાનતં
ડી.આઇ.એસ.એસ. ગ્રામ્ય યોજિા હઠેળ
ખસેડવાિી કામગીરી કરવામા ંઆવશે. તેમજ
થટ્રીટલાઇટમા ંવીજ ભાર વઘારો કરવા માટે
સરપચંશ્રી, ગ્રામ પચંાયત તરફિી વિયત
અરજી ફોમુમા ંઅરજી કયેિી હયાત થટ્રીલાઇટમાં
વીજભાર વઘારો કરી િવીિ િાખંવા પાત્ર વીજ
િાભંલા ઉભા કરવાિી કામગીરી હાિ ઘરવામાં
આવશે.

ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર નાં.૫૩૫૯ તા.૧૦-૮-
૧૭ થી રૂા.૨૫૮૧૧/- ની 
તાાંત્રીક માંજુરી આ૫વામાાં 
આવેલ છે.સદર કામ તા 
૨૪.૮.૨૦૧૭ ના રોજ 

પણૂમ કરેલ છે

વિકાલ F

Mસદર અરજીના 
અનસુાંઘાને જણાવવાનુાં 
કે, નવીન મોઢેરા પેટા 

ત્રવભાગીય કચેરી 
બનાવવાની દરખાસ્તમાાં 
બેચરાજી તથા ચાણસ્મા 
પેટા ત્રવભાગીય કચેરીના 
ગામડાઓનો સમાવેશ 
કરવાનો થતો હોઇ 

ચાણસ્મા પેટા ત્રવભાગીય 
કચેરી માાંથી વડાવલી 
ગામને નવીન મોઢેરા 

પેટા ત્રવભાગીય કચેરીમાાં 
સમાવેશ કરવાનુાં 

દરખાસ્તમાાં દશામવવામાાં 
આવેલ છે.

નિકાલ૧૫૯ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

૫ટેલ બાબતભાઇ 
જોઇતારામ

પ્રમતખ તાલતકા 
ભાજ૫, ચાણથમા 
અિે વડાવલીિા 

ગ્રામજિો
મત.ંવડાવલી 
તા.ચાણથમા

વડાવલી ગામિે 
ચાણથમા પેટા વવભાગીય 
કચેરીમા ંરાખવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
િવીિ મોઢેરા પેટા વવભાગીય કચેરી
બિાવવાિી દરખાથતમા ંબેચરાજી તિા
ચાણથમા પેટા વવભાગીય કચેરીિા ગામડાઓિો
સમાવેશ કરાિો િતો હોઇ ચાણથમા પેટા
વવભાગીય કચેરી માિંી વડાવલી ગામિે િવીિ
મોઢેરા પેટા વવભાગીય કચેરીમા ંસમાવેશ
કરવાનત ંદરખાથતમા ંદશાુવવામા ંઆવેલ છે.
સદર બાબત વિવતવવષયક 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 

૧૬૧ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

સરપચંશ્રી તિા 
તલાટી કમ 

મતં્રીશ્રી, ગ્રામ 
પચંાયત

મત.ંખારીઘારીયાલ 
તા.ચાણથમા

ખારીઘારીયાલ ગામે 
દરબારવાસ તિા િવીિ 

તબંોડીયા રોડ 
વવથતારમા ં િડતરર૫ 
વીજ િાભંલા ખસેડવા 

બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે તા.૦૭-૦૭-૨૦૧૭
િા રોજ થિળ સવે કરતા ંસદર ગામે
દરબારવાસ તિા િવીિ તબંોડીયા રોડમાં
િડતરર૫ િાભંલાનત ંડી.આઇ.એસ.એસ. ગ્રામ્ય
યોજિા હઠેળ ખસેડવાિી કામગીરી કરવામાં
આવશે.

ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર નાં.૫૩૬૦ તા.૧૦-૮-
૧૭ થી રૂા.૩૨૬૦૮/- ની 
તાાંત્રીક માંજુરી આ૫વામાાં 
આવેલ છે.સદર કામ તા 
૨૪.૮.૨૦૧૭ ના રોજ 

પણૂમ કરેલ છે

વિકાલ F

૧૬૨ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ ચાણસ્મા  શ્રી એસ.એમ. દલવાડી
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

સરપચંશ્રી, ગ્રામ 
પચંાયત

મત.ંમીઠાઘરવા 
તા.ચાણથમા

મીઠાઘરવા ગામે ૬૬ 
કે.વી. ઘીણોજ સબ 
થટેશિિા ૧૧ કે.વી. 

જે.જી.વાય. ઓએિજીસી 
કફડર માિંી વીજ 

પરૂવઠો બદલી ૬૬ 
કે.વી. કેશણી સબથટેશિ 

માિંી વિકળતા ૧૧ 
કે.વી.  જે.જી.વાય. 

ઓએિજીસી કફડર મા ં
જોડવા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે, થિળ
ઉ૫ર સવે કરીિે તાતં્રીક દ્નષ્ટીએ શકય હશે તો
અગળિી જરરી કાયુવાહી હાિ ઘરવામાં
આવશે.વવભાગીય કચેરી દ્વારા  ૫ત્ર િ.ં૫૪૬૬
તા.૧૬-૮-૧૭ િી રા.૨૨૦૭૧૯/- િી તાતં્રીક
મજંતરી આ૫વામા ંઆવેલ છે.

સદર કામ તા 
૧૨.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ T
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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 

૧૬૪ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ હારીજ  શ્રી એિ.જે. પ્રજા૫વત
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૫

ચૌહાણ ઇન્દ્રવસિંહ જે.
મત.ંતા.હારીજ

જિતા પેટ્રોલ પ૫ંિા 
પાછળિા ભાગમા ં

આવેલ મકાિોમા ંલો-
વોલ્ટેજિો પ્રશ્ન દત ર 

કરવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
હયાત ટ્રાન્સફોમુરનત ંલોડ બાયફરકેશિ કરીિે
િવીિ ટ્રાન્સફોમુર ઉભત કરવાિી તાતં્રીક મજંતરી
વવભાગીય કચેરી, પાટણ તરફિી ૫ત્ર િ.ં૪૧૫૯
તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ િી મેળવવામા ંઆવેલ છે.
તેમજ થિળ ઉ૫ર ટ્રાન્સફોમુર ૫ણ ઉભત કરવામાં
આવેલ છે. ૫રંર્ ત ઇલેકટ્રીક ઇન્સપેકટરિી
મજંતરીિો ૫ત્ર મળ્યેિી િવીિ ટ્રાન્સફોમુર માિંી
વીજ પતરવઠો આ૫વાિી આગળિી કાયુવાહી
હાિ ઘરવામા ંઆવશે.

સદર કામગીરી 
તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૭ ના 
રોજ પણૂમ કરવામાાં 

આવેલ છે.

નિકાલ N

R૧૬૩ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ હારીજ  શ્રી એિ.જે. પ્રજા૫વત
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૫

ઠાકોર રમેશજી 
વાઘાજી

ઠે.વસઘ્ઘયોગી 
સોસાયટી

મત.ંતા.હારીજ

હારીજ સીટીમા ંલાઇિ 
થટાફિી ફાળવણી કરવા 

બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
હારીજ સીટીમા ંત્રણ અબુિ ફીડર તિા ૩૦
એચ.ટી., ૨૪ એલ.ટી.એમ.ડી., ૧૬૮ થ્રી-ફેઇઝ
કોમશીયલ, ૧૪૦૦ સીંગલ ફેઇઝ કોમશીયલ
તિા અન્ય ગ્રાહકો તેમ કતલ ૬૮૩૦ જેટલા
ગ્રાહકો હોવાિી ગ્રાહકોિી ફરીયાદનત ંવિવારણ
કરવામા ંવવલબં િાય છે. હાલ હારીજ શહરેમા ં૧-
લાઇિમેિ, ૧-આસી.લાઇિમેિ તિા ૨-
ઇલે.આસી. મળી કતલ ૪ લાઇિ થટાફ જ છે. જે
અપતરતો હોવાિી વડી કચેરીએિી મજંતરી
મળ્યાબાદ થટાફિી ફાળવણી કરવામા ંઆવશે.

રજૂઆત વાળા 
વવથતારમા ંફકરયાદો 

આવ્યેિી પેટા વવભાગીય 
કચેરી દ્વારા અન્ય 
ટેકવિકલ થટાફ િી 

ફાળવણી કરવામા ંઆવે 
છે, અિે ફકરયાદોનત ં

વિરાકરણ કરવામા ંઆવે 
છે, તેમજ પેટા 

વવભાગીય કચેરીમા ં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે 
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર 
કરવાિી દરખાથત 
મજૂંરી હઠેળ છે.

નિકાલ
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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 

૧૬૫ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ હારીજ  શ્રી એિ.જે. પ્રજા૫વત
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૫

ઝાલા જયેન્દ્રવસિંહ 
હતકતમવસિંહ

મત.ંવાસંા તા.હારીજ

અમારા વીજ જોડાણનત ં
િામ ફેર કરી આ૫વા 

બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
સદર અરજદાર દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણિા
િામફેર માટે તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૭ િા રોજ અરજી
કરેલ છે. જેિી િામફેરિી મજંતરી માટે વવભાગીય
કચેરી, પાટણ ખાતે ૫ત્ર િ.ં૨૧૫૭
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૭ િા રોજ મોકલી આપેલ છે.
જેિી મજંતરી મળ્યેિી ગ્રાહકિા ખેતીવાડી
મીટરનત ંિામફેર કરી આ૫વામા ંઆવશે.

નામફેરની દરખાસ્તમાાં 
જરૂરી પરુાવા ની પતૂમતા 
ન થવાથી દરખાસ્ત ની 

માંજુરી મળેલ નથી.

નિકાલ D

૧૬૬ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ સમી  શ્રી એમ.જી. ૫ટેલ
ઇન્ચર્જ િાયબ ઇજિેર
પેટાવવભાગીય કચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

િાડોદા 
જગમાલભાઇ 
િારણભાઇ

મત.ંજલાલાબાદ 
તા.સમી

િવવિ ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણ આ૫વા બાબત

સદર અરજીિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
અરજદારશ્રી દ્વારા  િવીિ ખેતીવાડી વીજ
જોડાણ મેળવવા માટે પે.વી.કચેરી, સમી ખાતે
તા.૨૨/૦૨/૧૭ િા રોજ અરજી િોંઘણી કરાવેલ
છે. વડી કચેરીિા આદેશાનતસાર હાલમાં
તા.૩૧/૦૧/૧૭ સતઘીમા ંિોઘાયેલ િવીિ
ખેતીવાડી વીજ જોડાણિી અરજીિી મોજણીનતં
કામ પણુૂ કરી બોર બિાવવાિી િોટીંસ
આ૫વામા ંઆવેલ છે. તા.૩૧/૦૧/૧૭ ૫છી
િોંઘાયેલ અરજીઓિી કામગીરી વડી કચેરીિી
સતચિા મતજબ વીજ જોડાણ આ૫વા માટેિી
આગળિી કામગીરી કરવામા ંઆવશે.

લોક દરબારમાાં લેવાયેલ 
ત્રનણમય મજુબ માચમ-

૨૦૧૭ સઘુીમાાં 
નોંઘાયેલ અરજીઓનો 

ત્રનકાલ કરવાની 
કામગીરી હાથ ઘરવામાાં 

આવશે. આથી સવે 
કામગીરી પ્રગત્રતમાાં છે.

નિકાલ 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 

૧૬૮ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ સમી  શ્રી એમ.જી. ૫ટેલ
ઇન્ચર્જ િાયબ ઇજિેર
પેટાવવભાગીય કચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

િાડોદા શકંરભાઇ 
લક્ષ્મણભાઇ તિા 

વવ.૮
મત.ંગતજરવાડા 

તા.સમી

ગતજરવાડા ખેતીવાડી 
કફડર ઉ૫ર સીંગલ ફેઇઝ 

પાવર ચાલત કરવા 
બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
ગતજરવાડા એજી કફડર ઉ૫ર સીંગલ ફેઇઝ
પાવર આ૫વા માટે સદર કફડર ઉ૫ર
એલ.એસ.ટી.સી. િી વ્યવથિા કરવામા ંઆવેલ
છે. સદર કામગીરીમા ંરીલે લગાવવાિી
કામગીરી બાકી હોવાિી તે પણુૂ િયાબાદ સદર
કફડર ઉ૫ર સીંગલ ફેઇઝ પાવર સપ્લાય ચાલત
કરવામા ંઆવશે.

સદર કામ તા 
૨૪.૮.૨૦૧૭ ના રોજ 

પણૂમ કરેલ છે

વિકાલ T

A૧૬૭ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ સમી  શ્રી એમ.જી. ૫ટેલ
ઇન્ચર્જ િાયબ ઇજિેર
પેટાવવભાગીય કચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

વિરાશ્રીત 
િારણભાઇ 

છગિભાઇ તિા 
વવ.૪

વરાણા એજી કફડરિી 
ખરાબ લાઇિનત ં

મેન્ટેિન્સ કરાવવા 
બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
વરાણા એજી કફડરિી લાઇિનત ંમોજણીકામ પણુૂ
કરવામા ંઆવેલ છે. તેમા ંજર્જરીત ૮૦ િાભંલા
તેમજ ૮ કી.મી. લાઇિનત ંમેન્ટેિન્સિી કામગીરી
હાલમા ંસરકારશ્રીિી એસ.કે.જી.વાય. યોજિામાં
કરવા માટેિી દરખાથત વવભાગીય કચેરી ખાતે
મોકલી આ૫વામા ંઆવેલ છે. સદર દરખાથતિી
તાવંત્રક મજંતરી મળ્યાબાદ કફડરનત ંમેન્ટેિન્સ
કરવાિી આગળિી કાયુવાહી ઝડ૫િી હાિ
ઘરવામા ંઆવશે.

સદર દરખાસ્તની 
તાાંત્રીક માંજુરી 

એસ.કે.જી.વાય.માાં 
આ૫વામાાં આવેલ છે. 

સદર કામગીરીમાાં જરૂરી 
બદલવા પાત્ર જર્જરીત 

પોલ નાંગ ૬૦, ૧૦ 
કી.મી. કાંડક્ટર, ૩૫૦ 
પીન ઇન્સલેુટર, ૨૧ 
ડીસ ઇન્સલેુટર, ૨૦ 
તાણીયા તથા ૬૦ 
થાાંભલાનુાં અરથીંગ 

કરવામાાં આવેલ છે અને 
સદર કામગીરી 

તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૭ ના 
રોજ પણૂમ કરવામાાં 

આવેલ 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 

૧૬૯ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ સમી  શ્રી એમ.જી. ૫ટેલ
ઇન્ચર્જ િાયબ ઇજિેર
પેટાવવભાગીય કચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

સરપચંશ્રી, ગ્રામ 
પચંાયત

મત.ંિાયકા તા.સમી

િાયકા ગામમા ં
િડતરર૫ વીજ િાભંલા 

બદલવા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
િાયકા ગામમા ંસવે કરતા ંરથતાિે િડતરર૫
વીજ િાભંલા બદલવા માટે ડી.આઇ.એસ.એસ.
યોજિા હઠેળ તાતં્રીક મજંતરી વવભાગીય કચેરી
તરફિી મેળવી લેવામા ંઆવેલ છે. અિે
િાભંલા બદલવાિી કામગીરી પ્રગવતમા ંછે.

તા.૧૦.૦૯.૨૦૧૭ ના 
રોજ કામ પણૂમ કરેલ છે.

વિકાલ F

૧૭૦ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ સમી  શ્રી એમ.જી. ૫ટેલ
ઇન્ચર્જ િાયબ ઇજિેર
પેટાવવભાગીય કચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

ભરતભાઇ ભાયુ 
ડીરેકટરશ્રી, 

ગત.રા.મા.વા.વ્ય.વિ.
મત.ંશખેંશ્વર

શખેંશ્વર ખાતે િવવિ 
પેટા વવભાગીય કચેરી 

બિાવવા બાબત

સદર રજતઆતિા સદંભુમા ંજણાવવાનત ંકે,
શખેંશ્વર ખાતે િવીિ ઉ.ગત.વી.કં.લી.િી પેટા
વવભાગીય કચેરી બિાવવા માટેિી દરખાથત
અતે્રિી વવભાગીય કચેરીિા ૫ત્ર
િ.ંયતજીવીસીએલ/પીડીઓ/ટેક/૧૮
તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૭ િી વર્ તળુ કચેરી, મહસેાણાિે
મોકલી આ૫વામા ંઆવેલ છે.

સમી, હારીજ, બેચરાજી 
પેટા ત્રવભાગીય કચેરી નુાં 
ત્રવભાજન કરી શાંખેશ્વર 

ખાતે નવીન પેટા 
ત્રવભાગીય કચેરી 

બનાવવાની દરખાસ્ત 
ની ચકાસણી કરતાાં 

GSO-4 ના ધારાધોરણ 
પ્રમાણે શાંખેશ્વર ખાતે 
હાલ નવીન પેટા 

ત્રવભાગીય કચેરી થઇ 
શકે તેમ નથી.

નિકાલ M

૧૭૧ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા પાટણ સમી  શ્રી એમ.જી. ૫ટેલ
ઇન્ચર્જ િાયબ ઇજિેર
પેટાવવભાગીય કચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

આચાયુશ્રી, 
એચ.ડી.ગાડી 

સહજાિદં હાઇથકતલ
મત.ંઝીલવાણા 

તા.સમી

હાઇથકતલિે જયોવતગ્રામ 
કફડર ઉ૫રિી વીજ 

પતરવઠો આ૫વા બાબત

સદર ફરીયાદિા અનતસઘંાિે જણાવવાનત ંકે,
હાલમા ંહાઇથકતલિે ૧૧ કે.વી. રવદ ખેતીવાડી
કફડર ૫રિી વીજ પતરવઠો આ૫વામા ંઆવે છે.
૧૧ કે.વી. રવદ ખેતીવાડી કફડર ઉ૫ર થપેવશયલ
ડીઝાઇિ ટ્રાન્સફોમુર મતકેલ છે. જયોવતગ્રામ
કફડર ઉ૫રિી વીજ પાવર આ૫વા માટે થિળ
તપાસ કરી આગળિી યોગ્ય કાયુવાહી કરવામાં
આવશે.

૧૧ કે.વી. રવદ 
ખેતીવાડી રફડર ૫રથી 
સ્પેત્રશયલ ડીઝાઇન 

ટ્રાન્સફોમમર દ્વારા સતત 
વીજ પરુવઠો પરૂો 
પાડવામાાં આવે છે.

નિકાલ T
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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 

૧૭૨ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

સરપચં શ્રી 
ગોજાકરયા ગ્રામ 

પચંાયત, 
ગામ- ગોજાકરયા, 
તા- જી- મહસેાણા	

વાટા વવથતાર મા ં
વૉ		લ્ટેજ ઓછા આવવા 

બાબત

વા	ટા વવથતાર િા ટ્રાન્સફોરમર િો લોડ બેલેન્સ
કરેલ છે, તિા એ સી વાળા વીજ જોડાણ
િરાવતા ગ્રાહકો લોડ વિારો કરેિી જરર
જણાયે િવીિ ટ્રાન્સફોમુર સૈદ્ધાકંકક મજૂંરી
મેળવી ઊભત ંકરવા મા ંઆવશેવવભાગીય કચેરી
દ્વારા  ૫ત્ર િ.ં૬૦૩૬ તા.૨૧-૮-૧૭ િી તાતં્રીક
મજંતરી રત. ૨૮૬૬૫૮/-  આ૫વામા ંઆવેલ છે.
તિા સદર હતં કામ તા. ૧૪.૦૯.૨૦૧૭ િા રોજ
પતણુ કરેલ છે.

સદર કામ તા 
૧૪.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ 

પણૂમ કરેલ છે

વિકાલ N

૧૭૩ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

સરપચં શ્રી 
ગોજાકરયા ગ્રામ 

પચંાયત, 
ગામ- ગોજાકરયા, 
તા- જી- મહસેાણા	

ગોજારીયા ગામિા 
તમામ ડી.પી િા ન્યતટિ 
અિીગ કરવા બાબત

ટ્રાન્સફોમુર િા ન્યતટરલિા  અિીગ નતં
કરિોવેશિ કરવા માટે કોંટ્રાક્ટર િે સબ વકુ
ઓડુર મકૂી સદરહતં કામ કરવામા ંઆવશે.

ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર નાં.૨૩૮૬ તા.૦૯-૮-
૧૭ થી તાાંત્રીક માંજુરી 
આ૫વામાાં આવેલ છે. 

તથા સદરહુાં અથીગ નુાં  
કામ આજ રોજ તા. 

૨૮.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ 
પણુમ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૭૪ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

 શ્રી  ઠાકોર 
પ્રહલાદજી 

લક્ષ્મણજી મત ચરાડતં

એલ.ટી લાઇિ બદલી 
આપવા અંગે લોક 
દરબારમા ંરજૂઆત 

કરવા અંગે

એલ ટી લાઇિ િી થિળ તપાસ કરતા ંઆ એલ
ટી લાઇિ  િા એક જ ગાળા િી આ ગ્રાહક નતં
ખેતી વવષયક વીજ જોડાણ જોડેલ છે આ
વસવાય આ ટ્રાન્સફોમુર ઉપર અન્ય કોઈ વીજ
જોડાણ િિી. સદર ગાળા િી લબંાઈ ૪૫ મીટર
છે તિા એલ ટી િા વાયરો યોગ્ય રીતે ખેચેલ
છે તિા એલ ટી થપેસર પણ મારેલ છે. સદર
એલ ટી લાઇિ િીચે અસલામત જગ્યાએ
ઓરડી બિાવેલ છે જે અકથમાત િ સજુાય તેવી
રીતે દૂર કરવા મૌખખક સચૂિા આપેલ છે.

નિકાલ 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 

પટેલ છગિભાઇ 
અમિાભાઈ   ગામ-

ગોજારીયા 
ગાયત્રીપોળ વાટંા 

માં

M૧૭૫ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

૧. ગોજાકરયા મા ંજી ઇ 
બી ઓકફસ નત ંબોડુ 

લગાવવત ં૨. ઓકફસ િી 
આગળ બોડુ લગાવો. ૩. 
ગ્રાહકો િે ઓકફસ િા 
કમ્પાઉન્ડ મા ંસાિિો 

લાવવા િી છૂટ આપવી 
૪.  ગોજાકરયા વસટી 

કફડર લાબંો સમય માટે 
બિં રાખવા મા ંઆવે છે 
૫. વાટંા વવથતાર િી ડેરી 
િો કેબલ િાિો હોવાિી 

બદલી આપવો. ૬. 
ગોજાકરયા સબ કડવવજિ 
 મા ંિવીિ મીટર લેવત ં
હોય તો તકલીફ પડે છે 

૭. ચરાડતં અિે 
બળવતંપતરા ફીડર િે 
ગોજાકરયા વસટી મા ંિી 

બહાર કાઢવત ં૮.હોસ્થપટલ 
િી સામે ગાયત્રી પોળ 

મા ંિવત ંડીપી મકૂી 
આપવત.ં ૯. ગોજાકરયા 

વસટી કફડર ઉપર બિાજ 
એકરયા મા ંટ્રાન્સફોમુર 

ઊભા કરવા. ૧૦. 
ગોજાકરયા વસટી કફડર નત ં
યોગ્ય મેંટેિન્સ કરાવવત ં 

અિે એકરયા પ્રમાણે 
થવીચો મકૂવી ૧૧. 

ગોજાકરયા સબ કડવવજિ 
ચાલત અિે બિં કરવા 

િો સમય કયો તેનત ંબોડુ 
લગાવવત ંતિા 

અવિકારીઓ તિા 
વાયરમેિ િા કામ કાજ 

િો સમય કયો ૧૨. 
અમારી રજૂઆત િો 
અમિે જવાબ આપો 

૧૩. ગોજાકરયા ઓકફસ 
મા ંભ્રથટાચાર િાય છે 
અિે માટેકરયલ પણ 

વેચાય છે તે કોણ વેચે 
છે અવિકારીયો કે 

કોન્ટ્રાકટરો

૧. સમૌ ચાર રથતા પર ઉ ગત વી કત લી િી
ઓકફસ દશાુવર્ ત બોડુ લગાવવા મા ંઆવશે. ૨.
૬૬ કેવી સબ થટેશિ તિા ઉ ગત વી ક ૂલી િી
પે.વી.કચેરી ઓકફસ ખબન્લ્ડિંિ પાસ પાસે જ છે
તિા જરરી બોડુ લગાવવા મા ંઆવેલ છે ૩.
દરેક ગ્રાહક િે ઓકફસ પાકકિંગ મા ંવાહિ
લાવવા િી છૂટ આપવા મા ંઆવેલ છે તિા વધત
વ્યવથિા િા ભાગ રપે ઓકફસ િી બહાર ખતલ્લી
જગ્યામા ંપાકકિંગ િી વ્યવથિા કરેલ છે. ૪.
અગત્ય િા લાઇિ વશન્ફ્ટિંગ અિે  અગત્યિા
લાઇિ િા કામ સીવાય વધત લાબંા સમય માટે
ગોજાકરયા વસકટ કફડર બિં કરવા મા ંઆવર્તં
િિી. ૫. ૬. વિયમ અનતસાર વીજ જોડાણ
આપવા િી કાયુવાહી કરવા મા ંઆવે છે ૭.
વષો પહલેા ચરડતં અિે બળવતંપતરા કફડર
િાખવામા ંઆવેલ છે સદર કફડરો સલામત
અંતર જળવાઈ રહ ેતેમ ગોજાકરયા માિંી પસાર
િાય છે. તિા બળવતંપરૂા કફડર િા મરામત
માટે િી તાવંત્રક મજૂંરી મેળવેલ છે અિે ૧૦
મીટર િા પોલ ઊભા કરી સત્વરે કામ પણુૂ
કરવા મા ંઆવશે. ૮. થિળ તપાસ કરતા
હોસ્થપટલ િી સામે ગાયત્રી પોળ મા ંયોગ્ય
વોલ્ટેજ મળે છે તિા ભવવષ્ય મા ંજરર જણાયે
યોગ્ય કાયુવાહી કરવા મા ંઆવશે. ૯. ગોજાકરયા
વસટી કફડર નત ંસવે કરી તાવંત્રક રીતે જરર
જણાયે ટ્રાન્સફોમુર મકૂવા મા ંઆવેલ છે તિા
છેલ્લા ત્રણ વષુ મા ં૪ ટ્રાન્સફોમુર ઊભા કરેલ છે
અિે જરર જણાયે ભવવષ્ય મા ંતાવંત્રક સવે
પ્રમાણે યોગ્ય કરવા મા ંઆવશે. ૧૦. ગોજાકરયા
વસટી કફડર પર છેલ્લા એક વષુ મા ં૫ વાર જતદા
જતદા એકરયા મા ં માસ મેંટેિન્સ િી કાયુવાહી
કરેલ છે તિા રોજબરોજ િી કામગીરી િા ભાગ
રપે લાઇિ થટાફ દ્વારા પણ એલ ટી લાઇિ અિે
ટ્રાન્સફોમુર નત ંમેંટેિન્સ હાિ િરવા મા ંઆવે છે.
ગોજાકરયા વસટી કફડર ઉપર જતદા જતદા વવભાગો
કાપવા માટે કતલ મળી ૬ સ્થવચ મકૂવા માં
આવેલ છે. ૧૧. ગોજાકરયા ઓકફસ િા કામ કાજ
િો સમય ૧૦.૩૦ િી ૬.૧૦ છે ઓકફસ િી
બહાર બોડુ પર લગાવેલ છે, દરેક કમુચારી એ
ફરજ િા ભાગ રપે ૮ કલાક કામ કરવા નત ંહોય
છે. આ ઉપરાતં કમુચારઓ ઈમરજન્સી કામો
ઓકફસ સમય વસયાવ પણ કરતા ંહોય છે. ૧૨.
સદર અરજદાર િે તિા અન્ય તમામ
અરજદારો જ્યારે જ્યારે અતે્ર િી કચેરી એ
ફકરયાદ થવરપે રજૂઆત કરે છે તેમિે અતે્રિી
કચેરી દ્વારા યોગ્ય લેખખત તિા મૌખખક જવાબ
આપવા મા ંઆવે છે ૧૩. અરજદાર િી
ભ્રથટાચારિી રજૂઆત પતરાવા વસવાય િી છે.
જેિી સદર રજૂઆત િકારેલ છે

નિકાલઅરજદારે આ રજુઆત 
અગાઉ ફરરયાદ સ્વરુપે 
કરેલ હતી જેનો પ્રત્યતુર 

 
યજુીવીસીએલ/જજજેડઆર/

ટેક/ ૮૮૪    તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ 
આપેલ છે. તથા સમૌ 

ચાર રસ્તા પર 
યજુીવીસીએલ ત્રન 

ઓરફસ દશામવત ુબોડમ 
તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૭  ના 
રોજ લાગાવી રદધેલ છે.
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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 

M૧૭૫ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

૧. ગોજાકરયા મા ંજી ઇ 
બી ઓકફસ નત ંબોડુ 

લગાવવત ં૨. ઓકફસ િી 
આગળ બોડુ લગાવો. ૩. 
ગ્રાહકો િે ઓકફસ િા 
કમ્પાઉન્ડ મા ંસાિિો 

લાવવા િી છૂટ આપવી 
૪.  ગોજાકરયા વસટી 

કફડર લાબંો સમય માટે 
બિં રાખવા મા ંઆવે છે 
૫. વાટંા વવથતાર િી ડેરી 
િો કેબલ િાિો હોવાિી 

બદલી આપવો. ૬. 
ગોજાકરયા સબ કડવવજિ 
 મા ંિવીિ મીટર લેવત ં
હોય તો તકલીફ પડે છે 

૭. ચરાડતં અિે 
બળવતંપતરા ફીડર િે 
ગોજાકરયા વસટી મા ંિી 

બહાર કાઢવત ં૮.હોસ્થપટલ 
િી સામે ગાયત્રી પોળ 

મા ંિવત ંડીપી મકૂી 
આપવત.ં ૯. ગોજાકરયા 

વસટી કફડર ઉપર બિાજ 
એકરયા મા ંટ્રાન્સફોમુર 

ઊભા કરવા. ૧૦. 
ગોજાકરયા વસટી કફડર નત ં
યોગ્ય મેંટેિન્સ કરાવવત ં 

અિે એકરયા પ્રમાણે 
થવીચો મકૂવી ૧૧. 

ગોજાકરયા સબ કડવવજિ 
ચાલત અિે બિં કરવા 

િો સમય કયો તેનત ંબોડુ 
લગાવવત ંતિા 

અવિકારીઓ તિા 
વાયરમેિ િા કામ કાજ 

િો સમય કયો ૧૨. 
અમારી રજૂઆત િો 
અમિે જવાબ આપો 

૧૩. ગોજાકરયા ઓકફસ 
મા ંભ્રથટાચાર િાય છે 
અિે માટેકરયલ પણ 

વેચાય છે તે કોણ વેચે 
છે અવિકારીયો કે 

કોન્ટ્રાકટરો

૧. સમૌ ચાર રથતા પર ઉ ગત વી કત લી િી
ઓકફસ દશાુવર્ ત બોડુ લગાવવા મા ંઆવશે. ૨.
૬૬ કેવી સબ થટેશિ તિા ઉ ગત વી ક ૂલી િી
પે.વી.કચેરી ઓકફસ ખબન્લ્ડિંિ પાસ પાસે જ છે
તિા જરરી બોડુ લગાવવા મા ંઆવેલ છે ૩.
દરેક ગ્રાહક િે ઓકફસ પાકકિંગ મા ંવાહિ
લાવવા િી છૂટ આપવા મા ંઆવેલ છે તિા વધત
વ્યવથિા િા ભાગ રપે ઓકફસ િી બહાર ખતલ્લી
જગ્યામા ંપાકકિંગ િી વ્યવથિા કરેલ છે. ૪.
અગત્ય િા લાઇિ વશન્ફ્ટિંગ અિે  અગત્યિા
લાઇિ િા કામ સીવાય વધત લાબંા સમય માટે
ગોજાકરયા વસકટ કફડર બિં કરવા મા ંઆવર્તં
િિી. ૫. ૬. વિયમ અનતસાર વીજ જોડાણ
આપવા િી કાયુવાહી કરવા મા ંઆવે છે ૭.
વષો પહલેા ચરડતં અિે બળવતંપતરા કફડર
િાખવામા ંઆવેલ છે સદર કફડરો સલામત
અંતર જળવાઈ રહ ેતેમ ગોજાકરયા માિંી પસાર
િાય છે. તિા બળવતંપરૂા કફડર િા મરામત
માટે િી તાવંત્રક મજૂંરી મેળવેલ છે અિે ૧૦
મીટર િા પોલ ઊભા કરી સત્વરે કામ પણુૂ
કરવા મા ંઆવશે. ૮. થિળ તપાસ કરતા
હોસ્થપટલ િી સામે ગાયત્રી પોળ મા ંયોગ્ય
વોલ્ટેજ મળે છે તિા ભવવષ્ય મા ંજરર જણાયે
યોગ્ય કાયુવાહી કરવા મા ંઆવશે. ૯. ગોજાકરયા
વસટી કફડર નત ંસવે કરી તાવંત્રક રીતે જરર
જણાયે ટ્રાન્સફોમુર મકૂવા મા ંઆવેલ છે તિા
છેલ્લા ત્રણ વષુ મા ં૪ ટ્રાન્સફોમુર ઊભા કરેલ છે
અિે જરર જણાયે ભવવષ્ય મા ંતાવંત્રક સવે
પ્રમાણે યોગ્ય કરવા મા ંઆવશે. ૧૦. ગોજાકરયા
વસટી કફડર પર છેલ્લા એક વષુ મા ં૫ વાર જતદા
જતદા એકરયા મા ં માસ મેંટેિન્સ િી કાયુવાહી
કરેલ છે તિા રોજબરોજ િી કામગીરી િા ભાગ
રપે લાઇિ થટાફ દ્વારા પણ એલ ટી લાઇિ અિે
ટ્રાન્સફોમુર નત ંમેંટેિન્સ હાિ િરવા મા ંઆવે છે.
ગોજાકરયા વસટી કફડર ઉપર જતદા જતદા વવભાગો
કાપવા માટે કતલ મળી ૬ સ્થવચ મકૂવા માં
આવેલ છે. ૧૧. ગોજાકરયા ઓકફસ િા કામ કાજ
િો સમય ૧૦.૩૦ િી ૬.૧૦ છે ઓકફસ િી
બહાર બોડુ પર લગાવેલ છે, દરેક કમુચારી એ
ફરજ િા ભાગ રપે ૮ કલાક કામ કરવા નત ંહોય
છે. આ ઉપરાતં કમુચારઓ ઈમરજન્સી કામો
ઓકફસ સમય વસયાવ પણ કરતા ંહોય છે. ૧૨.
સદર અરજદાર િે તિા અન્ય તમામ
અરજદારો જ્યારે જ્યારે અતે્ર િી કચેરી એ
ફકરયાદ થવરપે રજૂઆત કરે છે તેમિે અતે્રિી
કચેરી દ્વારા યોગ્ય લેખખત તિા મૌખખક જવાબ
આપવા મા ંઆવે છે ૧૩. અરજદાર િી
ભ્રથટાચારિી રજૂઆત પતરાવા વસવાય િી છે.
જેિી સદર રજૂઆત િકારેલ છે

નિકાલઅરજદારે આ રજુઆત 
અગાઉ ફરરયાદ સ્વરુપે 
કરેલ હતી જેનો પ્રત્યતુર 

 
યજુીવીસીએલ/જજજેડઆર/

ટેક/ ૮૮૪    તા. 
૧૮/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ 
આપેલ છે. તથા સમૌ 

ચાર રસ્તા પર 
યજુીવીસીએલ ત્રન 

ઓરફસ દશામવત ુબોડમ 
તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૭  ના 
રોજ લાગાવી રદધેલ છે.
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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 

૧૭૬ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

સરપચં શ્રી 
ગોજાકરયા ગ્રામ 

પચંાયત, 
ગામ- ગોજાકરયા, 
તા- જી- મહસેાણા	

િવીિ થટ્રીટ લાઇટ િી 
લાઈિ િાખવા બાબત	

ગામ તળ િ હોવાિી િવીિ થટ્રીટ લાઇટ એજી
કફડર પરિી મજૂંર કરવા મા ંઆવશે જેનત ંકંપિી
િા પ્રવતુમાિ વિયમ મતજબ અંદાજ પત્ર
ભરપાઈ કરવા નત ંરહશેે	

નિકાલ L

૧૭૭ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

સરપચં શ્રી 
ગોજાકરયા ગ્રામ 

પચંાયત, 
ગામ- ગોજાકરયા, 
તા- જી- મહસેાણા	

ડાભલા ગામે િવા 
વાયરમેિ મકૂવા બાબત 		

જરર જણાયે અતે્ર િી ઓકફસ િી મદદ આપવા
મા ંઆવછે તિા કંપિી િા પ્રવતુમાિ િારા
િોરણો  મતજબ સતસઘંત હશે તો િવીિ
ઇલેન્ક્ટ્રકલ આવસથટન્ટ િી જગ્યા માટે ભલામણ
કરવા મો આવશે

જીએસો ૪ મતજબ યોગ્ય 
કાયુવાહી કરવામા 

આવશે. તિા હાલ જરતર 
પડય ેત્યારે વિારાિા 
થટાફ આપી કામ પતણુ 

કરવામા આવે છે.

નિકાલ R

૧૭૮ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

કમલેશ સી પટેલ 
		મત ગોજાકરયા	

ગોજાકરયા ગામે િવા 
વાયરમેિ મકૂવા બાબત 		

જરર જણાયે અતે્ર િી ઓકફસ િી મદદ આપવા
મા ંઆવછે તિા કંપિી િા પ્રવતુમાિ િારા
િોરણો  મતજબ સતસઘંત હશે તો િવીિ
ઇલેન્ક્ટ્રકલ આવસથટન્ટ િી જગ્યા માટે ભલામણ
કરવા મો આવશે

જીએસઓ ૪ મતજબ 
યોગ્ય કાયુવાહી કરવામા 
આવશે. તિા હાલ જરતર 
પડય ેત્યારે વિારાિા 
થટાફ આપી કામ પતણુ 

કરવામા આવે છે.

નિકાલ R

૧૭૯ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

પટેલ ભરતભાઇ 
અંબાલાલ 
મત.ંપારસા	

ખેતર મા ંિાભાલો 
ખસેડવા બાબત તિા 

વધત અંદાજપત્ર આપવા 
બાબત.

િાભલો ખસેડવા િી તાવંત્રક મજૂંરી લીિેલ છે
પરંર્ ત ૧૧ કેવી િા વાયરો િી સ્થિવત જોઈ જરર
હશે તો કંડક્ટર િી કકમત બાદ કરી ફરીિી
અંદાજ પત્ર આપવામા ંઆવશે.

સદર અરજદારે આપેલ 
અંદાજપત્ર ભરપાઈ 
કરેલ છે. તિા તા. 

૦૨.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
િાભંલો ખસેડી કામ 

પતણાુ કરેલ છે.

નિકાલ 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 

૧૮૦ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

કમલેશ સી પટેલ 
		મત ગોજાકરયા	

લાઇટ ખબલ ભરવા માટે 
ગોજાકરયા મા ંરોડ િજીક 
ગામ મા ંિવીિ ઓકફસ 

ચાલત કરવા બાબત

ગોજાકરયા ગામ મા ંવીજ ખબલ િા િાણાં
થવીકારવા માટે પોથટ તિા બેન્ક મા ંઇ ગ્રામ િી
વ્યવથિા કરેલ છે

નિકાલ D

૧૮૧ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

સરપચં શ્રી 
હારણાહોડા ગ્રામ 

પચંાયત, 
ગામ- હારણાહોડા, 

તા- માણસા 
જી- ગાિંીિગર	

વસમેન્ટ િા ખવાઇ 
ગયેલા િાભંલા બદલવા 

બાબત	

તાવંત્રક મજૂંરી મેળવી સદર કામ સત્વરે પણુૂ
કરવા મા ંઆવશે	

ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર નાં.૫૪૭૨ તા.૨૫-૭-
૧૭ થી તાાંત્રીક માંજુરી 
આ૫વામાાં આવેલ છે. 

તથા સદરહુાં ત્રસમેન્ટ ના 
ખવાઇ ગયેલા થાાંભલા  
બદલી ફરીથી વાયરરિંગ 

કરી આજ રોજ તા. 
૨૮.૦૮.૨૦૧૭ ના રોજ 

કામ પણુમ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૮૨ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

કમલેશ સી પટેલ 
		મત ગોજાકરયા	

િવીિ વીજ જોડાણ 
મેળવવા માટે રજૂ કરવા 
પડતા ંદથતાવેજો જણાવો	

વવવવિ કેટેગરી િા વીજ જોડાણો આપવા માટે
જરરી દથતાવેજો િી માકહતી આપેલ છે,
અરજદારે ભાર પવુૂક ગોજાકરયા ગામમાં
કોમવસિયલ વવજ જોડાણ લેવા માટે કયા જરરી
દથતાવેજો છે તેિી માકહતી માગેલ; તે સદંભે
અરજદાર િે જગ્યાિી માખલકી પતરવાર કરતો
ગ્રામ પચંાત િો પતરાવો જરરી હોવા નત ંજણાવેલ

નિકાલ 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 

૧૮૩ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

દરજી ખગરીશભાઈ 
એસ 

કહમાલયા હોમેસ , 
૯૪૨૬૫૦૭૭૦૨		

થવીચ લગાવવા બાબત 		થિળ તપાસ કરતા હાલ વસવવલ હોસ્થપટલ િા
પાછળ િા લોકેશિ પર સ્થવચ આવેલ છે
ત્યારબાદ કહમાલય હોમ તિા હરીકતંજ
સોસાયટીઓ જોડવામા ંઆવેલ છે જેિી કફડર
ફોલ્ટ વખતે આ સ્થવચ કપાતા આ બિેં
સોસાયટી િે પાવર િ મળે તે થવાભાવવક છે
પરંર્ ત હાલ િી સ્થિતી એ આ સ્થવચ હાલ િા
લોકેશિ િી વશફ્ટ કરી સોસાયટી પછી િા ર્ તરંત
િા શેકલ પોલ ઉપર બેસાડી શકાય તેમ છે તેમ
કરવા િી કફડર ફોલ્ટ િી સ્થિવત એ િવીિ
જગ્યાએ િી સ્થવચ કાપતા આ સોસાયટી ઑ િે
વીજ પ્રવાહ મળી શકે છે

આજ રોજ તા. 
૦૯/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ  
ત્રસત્રવલ હોસ્સ્પટલ ના 

પાછળ ના લોકેશન પર 
આવેલ સ્સ્વચ રહમાલય 

હોમ તથા હરીકુાંજ 
સોસાયટીઓ  ચાલ ુરહ ે
તે રીતે ત્રશફ્ટ કરી કામ 

પણુમ કરેલ છે.

ત્રનકાલ A

૧૮૪ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

કનતભાઈ એમ પટેલ
ગીતા પાકુ 
સોસાયટી
ગોજાકરયા	

વોલ્ટેજ વિ ઘટ બાબત	 લાઇિ થટાફ દ્વારા ટ્રાન્સફોમુર િી અરજદાર િા
ઘર તિા વવથતાર સતિી એલ ટી લાઇિ િા
તમામ જપંરો ચેક કરી ફકરયાદ નત ંવિરાકરણ
કરવા મા ંઆવશે

તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૭ ના 
રોજ એલ ટી લાઈનના 
જમ્પરોન ુમરામત કરેલ 
છે.  જેથી તપાસ કરતા 
હાલ વોલ્ટેજ વધ ઘટ 

નો કોઇ પ્રશ્ન નથી

ત્રનકાલ N

૧૮૫ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ ગોજારરયા શ્રી એમ. આર. પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૭		

કમલેશ સી પટેલ 
		મત ગોજાકરયા	

ટ્રાન્સફોમુર િી જગ્યા 
બદલવા બાબત	

અરજદાર િી રજૂઆત મતજબ સદર ટ્રાન્સફોમુર
િી બાજત પરિી વરસાદી પાણી જવા માટેનતં
િાળંુ છે તિા માટી પરૂાણ િવાિી ટ્રાન્સફોમુર
િી ઊંચાઈ જમીિ લેવલ િી િીચી િયેલ છે
તિા િજીક મા ંબગીચો હોવાિી વાિરો િો
સતત ઘસારો રહ ેછે જેિી ફોલ્ટ િા પ્રશ્નો
વારંવાર બિે છે. જેિી સદર ટ્રાન્સફોમુર થિળ
તપાસ કરી યોગ્ય જગ્યાએ તાવંત્રક રીતે શક્ય
હશે તેવી જગ્યા એ બદલવા મા ંઆવશે

સદર સ્થળે બે ટ્રાન્સફોમગર 

 જોડે જોડે હોઈ તથા 
ટ્રાન્સફોમગર  સેંટરો 

પાસેથી  વરસાદી પાણી 
િા િીકાલ માટે િનવિ 

બિેલા િાળા િા કારણે 

ર્ભનવસ્યમા ંનકુસાિ થાય 

તેમ હોઈ જરુરર તાનંત્રક્ 

મજુંરી મેળવી  તા. 
૨૬.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 

બને્ન ટ્રાન્સફોમગરોનુ ં
નશફ્ટિંગ નુ ંકામ પણુગ 

કરેલ છે.

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 

૧૮૬ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

વવહાર	

ગામમા ંલોખડંિા વીજ 
િાભંલા જર્જકરત 
હાલતમા ંહોવાિી 
તાત્કાખલક બદલવા 

બાબત

થિળ તપાસ કરતા ંહળવા દબાણિી વીજ
લાઈિોમા ંઆઠ િાભંલા ગ્રાઉંડ લેવલિી ખવાઇ
ગયેલ છે. જેિે બદલવાિી જરર છે. સદર
કામગીરીનત ંસવે તાત્કાખલક કરી કદિ-૭ માં
જરરી મજૂંરી મેળવી ૩૦ કદવસમા ંકામ પણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા  
૫ત્ર નાં.૭૪૩૬ તા.૨૬-
૧૦-૧૬ થી તાાંત્રીક 

માંજુરી આ૫વામાાં આવેલ 
છે. ૭ નવીન પોલ ઉભા 
કરી ફરીથી વાયરીંગ 

કરી તા. ૨૮.૦૮.૨૦૧૭ 
ના રોજ કામ પણુમ કરેલ 

છે.

વિકાલ A

૧૮૭ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત વવહાર	

 ઉગતવવકંલી પેટા-
વવભાગીય કચેરી 

કતકરવાડાિી જગ્યાએ 
વવહાર કરવા બાબત		

સદર વવગતિી ચચાુ કરતા ંકંપિીિા પ્રવતુમાિ
વિયમો અનતસાર પેટા-વવભાગીય કચેરીનત ંિામ
પહલેાિંી જ કતકરવાડા હોઇ માત્ર તેિા થિળ
બદલાતા ંકચેરીિા ંિામમા ંકોઈ ફેરફાર િાય
તેમ િિી, પરંર્ ત કચેરીિા સરિામામા ંવવહાર-
કતકરવાડા એવત ંઊલ્લેખ છે.

નિકાલ M

૧૮૮ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત 

પાલડી વ્યાસ

પાલડી વ્યાસ ગામે 
ચામતડંાિગર સોસાયટી 
બહાર જતા ંજાહરે રથતા 
ઉપર ઊભી કરેલ થટ્રીટ-
લાઇટ હજી સતિી ચાલત 

િ કરવા બાબત.

સદર થિળ તપાસ કરતા ંપાલડી વ્યાસ ગામે
ચામતડંિગર પાસે આવેલ જાહરે રથતા ઉપર
ઊભી કરેલ થટ્રીટ-લાઇટિી લાઇિ પોલ તિા
વાયર ખેચી આશરે ૬ વષુ પહલેા ઊભી કરેલ
છે, જે લાઇિ પરિી ભારે દબાણવાળી (૧૧
કેવી) લાઇિ પસાર િતી હોય સદર એલટી
લાઇિ અિે ગ્રાઉન્ડ વ્ચેનત ંઅંતર જાળવર્ત ંિ
હોય લાઇિ ચાર્જ કરેલ િિી. જે બિેં લાઈિો
વચ્ચેનત ંક્રોવસિંગ દૂર કરવાિી મજૂંરી લઈ સદર
કામ કદિ-૧૦મા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

૧૧ કેવી લાઇન નીચે 
૧૦ મીટર ના બે 
થાાંભલા ઉભા કરી 

સ્ટ્રીતલાઇટ ની હલવા 
દબાણ ની લાઇનથી 
યોગ્ય અંતર કરી 

સ્ટીટલાઇટ ની લાઇન 
તા-૨૧.૦૭.૨૦૧૭. ના 

રોજ ચાર્જ કરેલ છે.

નિકાલ 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 

૧૮૯ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

પટેલ બાબતભાઇ 
મખણલાલ વવહાર		

પટેલ બાબતલાલ 
મખણલાલ વવહારિી 

લાઇિ ખસેડવાિી અરજી

સદર વવગતિી તપાસ કરતા ંપટેલ બાબતભાઇ
મખણલાલિી તા. ૨૯.૦૪.૨૦૧૭િા રોજ અંદાજ-
પત્રિી રકમ ભરેલ જે અગાઉ આપેલ અંદાજ-
પત્રિી રકમ કરતા ંવધત છે, જે લાઇિ ખસેડવાનતં
કામ પણુૂ િયેિી સદર કામિી માલ-સામાિિી
યાદી (ઇન્વેન્ટરી) બિાવી વિ-ઘટિી રકમ
પરત ચકૂવવામા ંઆવશે. તેમજ સદર લાઇિ
ખસેડવાનત ંકામ કદિ-૨૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર ગ્રાહક્ન ુલાઈિ 

નશફ્ટિંગ નુ ંકામ તા. 
૨૫.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 

પણુગ કરવામા ંઆવેલ છે. 

તથા તાનંત્રક મજુંરી મા 
દશાગવેલ ગડગરો કરતા ંબે 

ગડગરો ઓછી ઉર્ભી કરવી 
પડેલ છે. જેથી આ 

અરજદાિે પરત કરવી 
પડ્તી રકમિી દરખાસ્ત 

તા. ૨૯.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ  તૈયાર કરી 

મોકલવામા આવશે. જેિી 
મજુંરી મળેથી રકમ પરત 

કરવામા આવશે.

વિકાલ F

૧૯૦ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સરપચંશ્રી
 ગ્રામ પચંાયત 

ઉવમયાિગર

11 કેવી મોતીપતરા 
િાભંલો િમી જવા 

બાબત

સદર બાબતે  થિળ તપાસ કરતા ૧૧ કેવી
મોતીપતરા જેજીવાય ફીડરિો િામ્ભલા પટેલ
ભરતભાઈ િારણદાસ િા ખેતર મા ંિમેલો હોઈ
સીિો કરી કામ પતણુ કરેલ છે.

સદર કામ પણૂગ થયેલ છે. 	 નિકાલ A

૧૯૧ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

પટેલ બાબતભાઇ 
મખણલાલ વવહાર		

લોક દરબારિી િોકટસ 
કઈ તારીખે જાહરે 
કરવામા ંઆવેલ તે 
તારીખિો િોકટસમા ં
ઉલ્લેખ કેમ િિી?	
 લોક દરબાર તા. 

૧૧.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ છે,
 તેમા ંકેટલો વવથતાર 
આવે છે તે અંગેિો 
પ્રચાર કેવી રીતે 

કરવામા ંઆવેલ? તે 
બાબત

સદર વવગતિી તપાસ કરતા ંિોકટસ
તા.૦૩.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ જાહરે કરવામાં
આવેલ, પરંર્ ત શરતચતકિી તારીખિો ઉલ્લેખ
કરવાિો રહી ગયેલ છે. આ લોક દરબારિી
િોકટસ કચેરીિા તાબા હઠેળિા તમામ ૨૭ ગ્રામ-
પચંાયતોમા ંલગાવવામા ંઆવેલ તિા
ઓકફસિા લાઇિ-થટાફ અિે ગામ વીજ હલે્પર
દ્વારા આ અંગે લોકોિે જાણ કરવામા ંઆવેલ.

નિકાલ 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 

૧૯૨ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

વવહાર	

વવહાર ગામમા ંઆવેલ 
થટ્રીટ-લાઇટિા ગોળા 

હલે્પર દ્વારા િ બદલવા 
બાબત.	

સદર વવગતિી તપાસ કરતા ંથટ્રીટ-લાઇટ પરિા
ગોળા બદલવાિી જવાબદારી વવલેજ હલે્પરિી
હોતી િિી, સદર કામ માટે પચંાયતમાિી
માણસિી વિમણકૂ કરવાિી હોય છે. જ્યારે
ગોળા કે કફકચર બદલવાિી જરર પડે ત્યારે જે-
તે લાઇિ બિં કરવાિી જવાબદારી તે ગામિા
વવલેજ હલે્પરિી રહશેે, જે આપિી જાણ સારતં .

નિકાલ A

૧૯૩ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

વવહાર	

વવહાર ગામમા ંવવલેજ 
હલે્પરિી અવિયવમત 

હાજરી બાબત.

સદર વવગતિી તપાસ કરતા ંજતલાઇ-૧૭ પહલેાં
વિયતક્ત વવલેજ હલે્પર દ્વારા વિયવમત હાજર રહી
વવહાર ગામિી તમામ વીજ ફકરયાદોિો
સતંોષકારક વિકાલ કરેલ છે, જેમિા વવરતદ્ધ કોઈ
લેખખત ફકરયાદ િયેલ િિી. જેમિી હાલમાં
બઢતીિી બદલી િતા ંતેમિી જગ્યાએ ઈલે.
આસી િો ચાર્જ શ્રી જે.એમ.પટેલ મડંાલી
હલેપરિે આપેલ છે. જે સમયસર હાજર રહી
વવહાર ગામિી ફકરયાદોિો વિકાલ કરશે, જે
આપિી જાણ સારતં .

નિકાલ J
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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 

૧૯૪ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સામકૂહક ખેતીવાડી જમીિમા ં
જેજીવાય લાઇિમાિંી 
વીજ કિેક્શિ આપવા 

બાબત

હાલિા અમલી પકરપત્ર પ્રમાણે ખેતીવાડી
જમીિમા ંખેતીવાડી કફડરમાિંી વીજ કિેક્શિ
આપવામા ંઆવે છે. જેજીવાય લાઇિિો હરે્ ત
ફક્ત ગામ તળ પરૂતો હોઈ તિા ખેતીવાડી
જમીિમા ંલાઇિ લબંાવતા ંલાઇિિી
કરયાઈબ્બ્લટી રહતેી િ હોઈ જેજીવાય
લાઇિમાિી વીજ કિેક્શિ ખેતીવાડી જમીિમાં
આપવામા ંઆવતા િિી. પરંર્ ત એપ્પ્રોચ રોડ િી
૫૦૦ મીટર મા ંગામ તળ બહાર જેજીવાય ફીડર
પરવિ વાથતવીક ખચુ વસતલ કરી  વીજ જોડાણો
આપવાિા પરીપત્ર િી માકહતી આપેલ છે.

નિકાલ L

૧૯૫ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

પટેલ કાભાઈ 
આિદંપતરા

લો વૉલ્ટેજ હોઈ િવીિ 
ટીસી ઊભત ંકરવા બાબત.		

સદર થિળ તપાસ કરતા ંઆિદંપતરા ગામમાં
સવે કરી લાઇિિા અંવતમ ભાગિા વોલ્ટેજિી
ચકાસણી કરી જરર પડે મજૂંરી લઈ િવીિ
ટીસી ઊભત ંકરવામા ંઆવશે, જે આપણી જાણ
સારતં .

સદર કામ તા 
૧૦.૦૯.૨૦૧૭ ના રોજ 

પણૂમ કરેલ છે

વિકાલ N

૧૯૬ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

પટેલ કાભાઈ 
આિદંપતરા

આિદંપતરા ગામ પાસેિી 
પસાર િતી ખેતીવાડી 
ભારે દબાણિી લાઇિ 

ખસેડવા બાબત.

સદર થિળિી તપાસ કરી આગળિી કાયુવાહી
હાિ િરવામા ંઆવશે.

નાયબ ઇજનેરશ્રી પેટા 
ત્રવભાગીય કચેરી દ્વારા 
સ્થળ તપાસ કરેલ છે. 

પરાંત ુઆ વીજ લાઈનની 
બને્ન બાજુએ સલામત 

અંતરે મકાનો આવેલ છે. 
તથા સદર લાઈન  કોઈ 
પણ જગ્યાએ નડ્તરરુપ 

નથી.  જેથી સદરહુાં 
લાઈન ત્રશફ્ટ કરવાની 

કોઈ જરુર નથી .

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 

૧૯૮ ૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

પટેલ કાભાઈ 
આિદંપતરા

આિદંપતરા ગામમા ં
આઇકડયલ વવલેજનત ં
અધરૂતં  કામ પરૂતં  કરવા 

બાબત

સદર થિળિી તપાસ કરતા ંઆઇકડયલ વવલેજ
તરીકે લીિેલ આિદંપતરા ગામમા ંમોટાભાગનતં
કામ પણુૂ િયેલ છે. પરંર્ ત રજૂઆત મતજબ જે
કોઈ કામ બાકી છે, તે ઉપલી કચેરીિી મજૂંરી
અિે જરરી માલ-સામાિ મળેિી કામ પણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

સદરહતં ગામિી એલ.ટી 
લાઈિિી જરતરી મરામત 
નત ંકામ આજ રોજ તા. 
૨૮.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
પતણુ કરવામા આવેલ છે.

વિકાલ A

૧૯૯ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ લાડોલ શ્રી આર.જી.બામણીયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 

લાડોલ

થટ્રીટલાઇટિા ચાલત 
બીલો માફ કરવા બાબત

હાલિા કંપિીિા પ્રવતમાિ વિયમ અનતસાર
થટ્રીટલાઇટિા ચાલત ખબલો માફ કરવાિી
જોગવાઈ િિી

નિકાલ D

૨૦૦ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ લાડોલ શ્રી આર.જી.બામણીયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 

લાડોલ

લાડોલ ગામિા લાઇટિા 
િાભંલાઓનત ંભાડતં 
ચતકવવા બાબત

હાલિા કંપિીિા પ્રવતમાિ વિયમ અનતસાર
ગામમા િાખેલા વીજળી િા િાભંલાઓનત ંભાડતં
ચ તકવવાિી જોગવાઈ િિી

નિકાલ S

Lપટેલ સોમાભાઇ 
િાિાભાઇ 

વવહાર

સદર વવગતિી તપાસ કરતા ંઉ.ગત.વી.કં.લી.િા
પ્રવતુમાિ વિયમ મતજબ ફામુ હાઉસિા િવીિ
કિેક્શિ ખેતીવાડી વવજ ટ્રાન્સફોમુર પરિી
આપતી વખતે ર. ૧૦૦િા થટેમ્પ પર બાહંિેરી
લેવામા ંઆવેશે કે જ્યારે ખેતીવાડી વીજ જોડાણ
પીડીસી / થિળ ફેર િાય અિે ટ્રાન્સફોમુર
ઉઠાવી લેવામા ંઆવશે ત્યારે માગેલ કિેક્શિ
આપોઆપ બિં િઈ જશે. જે કંપિીિા વિયમો
અનતસાર આપનત ંસદર વીજ કિેક્શિ રદ્દ િવા
પત્ર છે. વધતમા ંજણાવવાનત ંકે જો લાઇકટિંગ વીજ
જોડાણ ચાલત રાખવત ંહોય તો િજીકમાિંી પસાર
િતી એલટી લાઇિમાિી સદર વીજ જોડાણ
જોડવા માટે જરરી અંદાજપત્ર ભરેિી વીજ
જોડાણ ચાલત કરવામા ંઆવશે.

૧૯૭ ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
પીડીસી / થિળ ફેર િાય 
અિે ટ્રાન્સફોમુર ઉઠાવી 

લીિેલ હોય તો તે 
પરિી આપેલ કિેક્શિ 
બિં હોય તો તે કિેક્શિ 

ચાલત કરવા બાબત.

૧ ૧ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ કુકરવાડા શ્રી એ.આર.યાદવ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

નિકાલ
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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 

૨૦૧ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ લાડોલ શ્રી આર.જી.બામણીયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 

લાડોલ

વાકરગહૃિા 
ઓવરલોડિા દંડિી 

રકમ માફ કરવા બાબત

લાડોલ વાકરગહૃિા ઓવરલોડિા કેસો ન્યાયિી
કોટુ મા ંચાલી જતાઅ  વિણુયો ઉ.ગત.વવ.ક.લી.
િી તરફેણ મા ંઆવેલ છે.  તિા હાલ દરખાથત
દાખલ િયેલ છે. જેિા બાકી પડતા િાણાં
ભરપાઈ િયેલ િિી. આમ સદરહતં બાબતે
ન્યાવયક પ્રકક્રયા ચાલત હોવાિી વાકરગહૃિા
ઓવરલોડિા દંડિી રકમ માફ કરી શકાય િહી.

નિકાલ D

૨૦૨ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ લાડોલ શ્રી આર.જી.બામણીયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

રાઠોડ જસવતંવસિંહ 
કતબેરવસિંહ, 
ગામ: ફલત

લાઇિ વશન્ફ્ટિંગનત ંકામ 
પણુૂ કરવા બાબત તિા 

વિારાનત આપેલ 
અંદાજ્પત્ર રદ કરવા 

બાબત

લાઇિ વશન્ફ્ટિંગનત ંકામ પણુૂ િઈ ગયેલ હોઈ
કદિ ૭ મા ંલાઇિ ચાર્જ કરવામા ંઆવશે
તદતપરાતં મજંતર િયા વસવાયિો  વિારાિો
પોલ ઉભો કરેલ છે. પરંર્ ત જતિા પોલ સારી
સ્થિતી મા ંવિકળશે તો વિારાિા િામ્ભલા માટે
આપેલ અંદાજ્પત્ર ભરવાનત ંરહશેે િહી.

લાઇન ત્રશફફ્ટિંગનુાં કામ 
પણૂમ થયેલ હોઈ અને 

જુનો પોલ સારી 
સ્સ્થત્રતમાાં નીકળેલ હોઈ 
વધારાના થાાંભલાનુાં 
અંદાજપત્ર ભરપાઈ 
કરવાનુાં થત ુાં નથી.

નિકાલ F

Fવિકાલપટેલ ગોપાલભાઈ 
ગોબરદાસ, 
ગામ: ફલત

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
અલગ ટ્રાન્સફોમુર 

મકૂવા તિા રોડ ક્રોવસિંગ 
િી લાઈિ ઉંચી કરવા 

બાબત

હયાત ટ્રાન્સફોમુર પર જોડાયેલ ગ્રાહકોિા
વીજજોડાણ અિે થિળ સ્થિતીિી તપાસણી કયાુ
બાદ જરતર હશે તો અલગ વવજ ટ્રાન્સફોમુર
મતક્વામા ંઆવશે તિા રોડ ક્રોવસિંગ િી લાઈિ
ઉંચી કરવામા ંઆવશે.

ફલત ગામિા પેટ્રોલ પપં 
િજીક રોડ ક્રોવસિંગ 
પરિી પસાર િતી 

એગ્રીકલ્ચર િી હળવા 
દબાણિી  થ્રી. ફેઝ ફોર 
વાયરિી વીજ લાઈિિી 
બને્ન બાજતએ એક્થટેન્સિ 

લગાવી તા. 
૨૬.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
રોડ લેવલિી સલામત 
અંતર કરી કામ પતણુ 
કરેલ છે.   ટ્રાન્સફોમુર 
સેંટર પર જોડાયેલા 
ત્રણેય ખેતી વવસયક 

ગ્રાહકોિા તા. 
૨૨.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
ફેઝ- ન્યતટ્રલ માપતા ં
વોલ્ટેજ ૨૪૦ માલતમ 
પડેલ છે. જે બરાબર 

હોઈ અલગ ટ્રાન્સફોમુર  
કરવાિી જરતર રહતેી 

િિી.

૨૦૩ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ લાડોલ શ્રી આર.જી.બામણીયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧
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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 

Fવિકાલપટેલ ગોપાલભાઈ 
ગોબરદાસ, 
ગામ: ફલત

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
અલગ ટ્રાન્સફોમુર 

મકૂવા તિા રોડ ક્રોવસિંગ 
િી લાઈિ ઉંચી કરવા 

બાબત

હયાત ટ્રાન્સફોમુર પર જોડાયેલ ગ્રાહકોિા
વીજજોડાણ અિે થિળ સ્થિતીિી તપાસણી કયાુ
બાદ જરતર હશે તો અલગ વવજ ટ્રાન્સફોમુર
મતક્વામા ંઆવશે તિા રોડ ક્રોવસિંગ િી લાઈિ
ઉંચી કરવામા ંઆવશે.

ફલત ગામિા પેટ્રોલ પપં 
િજીક રોડ ક્રોવસિંગ 
પરિી પસાર િતી 

એગ્રીકલ્ચર િી હળવા 
દબાણિી  થ્રી. ફેઝ ફોર 
વાયરિી વીજ લાઈિિી 
બને્ન બાજતએ એક્થટેન્સિ 

લગાવી તા. 
૨૬.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
રોડ લેવલિી સલામત 
અંતર કરી કામ પતણુ 
કરેલ છે.   ટ્રાન્સફોમુર 
સેંટર પર જોડાયેલા 
ત્રણેય ખેતી વવસયક 

ગ્રાહકોિા તા. 
૨૨.૦૮.૨૦૧૭ િા રોજ 
ફેઝ- ન્યતટ્રલ માપતા ં
વોલ્ટેજ ૨૪૦ માલતમ 
પડેલ છે. જે બરાબર 

હોઈ અલગ ટ્રાન્સફોમુર  
કરવાિી જરતર રહતેી 

િિી.

૨૦૩ ૧ ૩ .૦૭.૧૭ મહસેાણા  નવજાપરુ લાડોલ શ્રી આર.જી.બામણીયા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧
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