
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 ૦૩.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િધં તકા શ્રી.એસ.કે.ભાવસાર 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૭૦

સજ્જિબેિ 
જાદવભાઈ 
ગામ:ખણૂ 
તા: િોલેરા

બબિ અવિકૃત વીજ 
ચોરીિા ગતિામા ં

પકડાયેલ હોય તેિો દંડ 
માફ કરવા બાબત.

સદર અરજદાર તા:- ૩૦.૫.૧૭ િા રોજ વીજ
ચોરી કરતા ંપકડાયેલ અિે જે બદલ કંપિી િા
વિયમ મતજબ વીજ ચોરીિી કલમ-૧૩૫ હઠેળ
રૂ. ૫૭૭૩.૧૮નત ંવીજ ચોરી નત ંબબલ તિા
કમ્પાઉન્ડ ચાર્જ રૂ. ૧૦૦૦નત ંબબલ આપવામાં
આવેલ હર્ ત ં.આમ સદર અરજદાર િે આપવામાં
આવેલ  વીજ ચોરીનત ં  કંપિી વિયમ મતજબ
આપવામા ંઆવેલ છે અિે  જે અરજદાર િે
ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે અિે  આજ દદિ સતિી
અરજદારશ્રી  દ્વારા સદર બબલ ભરપાઈ કરેલ
િિી.

વિકાલ B

૨ ૦૩.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િધં તકા શ્રી.એસ.કે.ભાવસાર 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૭૦

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 
ગામ:રંગપતર 
તા: િધંતકા

રંગપતર ગામે આવેલ બે  
હળવા દબાણિા  
જર્જદરત વીજપોલ 
બદલવા બાબત.

રંગપતર ગામે સદર થિળ તપાસણી
તા.૨૯.૬.૨૦૧૭ િા રોજ  બે વીજ પોલ
જર્જદરત હાલતમા ંમાલમૂ પડેલ છે જેિી તાવંત્રક
મજૂંરી મેળવી જર્જદરત  વીજ પોલ બદલવાિી
કામગીરી  તા. ૦૨.૦૮.૧૭ સતિીમા ંપણુૂ કરી
ફદરયાદ વિવારણ કરવામા આવશે.

સદર ગામમા ંઆવેલ બે
જર્જદરત વીજ પોલ
બદલવાિી કામગીરી તા
૧૫.૭.૨૦૧૭ િા રોજ
પણુૂ કરી અરજદાર િી
ફદરયાદ નત ંવિવારણ
કરેલ છે.

વિકાલ A

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૩ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

શ્રી કનતભાઈ 
સાકંાભાઇ પટેલ, 

સામાજજક કાયુકર,  
ગાિંીિગર

ઉવારસદિી 
ઉવમયાિગર 

સોસાયટીિા ઘરોિી 
સવવિસ લાઈિો ઘણીજ 
જૂિી હોવાિી અવાર / 
િવાર ફોલ્ટ િાય છે, 

અિે સમયસર રીપેર િ 
િવાિી ઘણીજ 

મતશ્કેલીઓ ઊભી િાય 
છે. તો સત્વરે બિાજ  

ઘરોિી લાઈિો 
તાત્કાબલક બદલવા મારી 

થિળિી ચકાસણી કરતા ંસોસાયટીિા ગ્રાહકોિી
સવવિસો સારી હોવાિી હાલ બદલવાિી જરૂરત
જણાયેલ િિી.

વિકાલ A

શ્રી કનતભાઈ 
સાકંાભાઇ પટેલ, 

સામાજજક કાયુકર,  
ગાિંીિગર

 ઉવમયાિગર 
સોસાયટીમા ંપટેલ 

મનતભાઈ સાકંાભાઇ િા 
ઘર આગળિા 

િાભંલાિી શરૂ કરી 
પટેલ શકરાભાઈ 
ઘોળીદાસિા ઘર 

આગળિા િાભંલા સતિી 
િાખંવામા ંઆવેલ કેબલ 
વાયર વારંવાર ફોલ્ટ 
િાય છે. આ કેબલ 

વાયર બળી પણ ગયેલ 
હોઇ વારંવાર ફદરયાદ 
કરવા છતા ંહજત સતિી 

િવો વાયર બદલવામા ં
આવેલ િિી તો 

તાત્કાબલક િવો કેબલ 
વાયર િાખવા તેમજ 

ઢીલા િઈ ગયેલ વાયરો 
 સોસાયટીિી અંદર 

તાત્કાબલક ખેંચવા મારી 
િમ્ર વવિતંી છે.

ઉવમયાિગર સોસાયટીમા ંપટેલ મનતભાઈ
સાકંાભાઇ િા ઘર આગળિા િાભંલાિી શરૂ કરી
પટેલ શકરાભાઈ ઘોળીદાસિા ઘર આગળિા
િાભંલા સતિી િાખંવામા ંઆવેલ કેબલ વાયર
અગાઉ બદલેલ છે અિે કોઇ સાિંા િિી.
અરજદારિી આ અંગે હવે કોઈ ફદરયાદ રહતેી
િિી.

વિકાલ૪ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૫ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

શ્રી કનતભાઈ 
સાકંાભાઇ પટેલ, 

સામાજજક કાયુકર,  
ગાિંીિગર

ઉવારસદ ગામમા ં
ચીકાપરૂાિી ભાગોળે 

ઉવમયા માતાજી મદંદરિી 
બાજતમા ંમકૂવામા ંઆવેલ 

ટ્રાન્સફોરમર (ડી પી) 
િાનત પડર્ ત ંહોઇ એસી 
ઊપડતા ંિિી તો વધત 
હોસુ પવારનત ંડી પી 

મકૂવા મારી વવિવંત છે.

SI થકીમ હઠેેળ તાવંત્રક મજૂંરી િ:ં GOD/T-
૩/4145 date:૧૨.૦૬.૨૦૧૭  િી ૧૦૦કેવીએ
નત િવીિ ટ્રાન્સફોમુર મજૂંર કરેલ છે જે  ઊભતં
કરવાિી કાયુવાહી પ્રગવતમા ંછે.

તા.૧૮.૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ F

શ્રી કનતભાઈ 
સાકંાભાઇ પટેલ, 

સામાજજક કાયુકર,  
ગાિંીિગર

 ઉવમયાિગર 
સોસાયટીમા ંપટેલ 

મનતભાઈ સાકંાભાઇ િા 
ઘર આગળિા 

િાભંલાિી શરૂ કરી 
પટેલ શકરાભાઈ 
ઘોળીદાસિા ઘર 

આગળિા િાભંલા સતિી 
િાખંવામા ંઆવેલ કેબલ 
વાયર વારંવાર ફોલ્ટ 
િાય છે. આ કેબલ 

વાયર બળી પણ ગયેલ 
હોઇ વારંવાર ફદરયાદ 
કરવા છતા ંહજત સતિી 

િવો વાયર બદલવામા ં
આવેલ િિી તો 

તાત્કાબલક િવો કેબલ 
વાયર િાખવા તેમજ 

ઢીલા િઈ ગયેલ વાયરો 
 સોસાયટીિી અંદર 

તાત્કાબલક ખેંચવા મારી 
િમ્ર વવિતંી છે.

ઉવમયાિગર સોસાયટીમા ંપટેલ મનતભાઈ
સાકંાભાઇ િા ઘર આગળિા િાભંલાિી શરૂ કરી
પટેલ શકરાભાઈ ઘોળીદાસિા ઘર આગળિા
િાભંલા સતિી િાખંવામા ંઆવેલ કેબલ વાયર
અગાઉ બદલેલ છે અિે કોઇ સાિંા િિી.
અરજદારિી આ અંગે હવે કોઈ ફદરયાદ રહતેી
િિી.

વિકાલ૪ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૬ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

શ્રી કનતભાઈ 
સાકંાભાઇ પટેલ, 

સામાજજક કાયુકર,  
ગાિંીિગર

ગતજરાત રાજયમા ં
ગતજરાત વવદ્યતત બોડુ 

તરફિી ખેતરોમા ંતેમજ 
ગામડાઓિા ઘરોિી 

વવદ્યતત લાઈિોમા ંવીજ 
ગ્રાહકિે અિુ ટવમિિલ 
ઉવમયાિગર સોસાયટી 

તેમજ ગામમા ં
િાખંવાિા બાકી છે તો 
સત્વરે કાયુવાહી  કરવા 
મારી િમ્ર વવિવંત છે.

ગામિા વવજગ્રાહકોિે ત્યા ંઅિુટવમિિલ
લગાવવાિી કામગીરી ઉવારસદ ખાતે કાયુરત
જ છે અત્યાર સતિી ૧૪૫૦ અવિિગ કરી લીિેલ
છે અિે અન્ય કામ ત્રણ માસ મા ંપણુૂ કરાશે॰

બાકીિા અિુટવમિિલ િી 
કામગીરી ત્રણ માસમા ં
પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ W

૭ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

શ્રી કનતભાઈ 
સાકંાભાઇ પટેલ, 

સામાજજક કાયુકર,  
ગાિંીિગર

ઉવારસદ ગામમા ં
ઉવમયાિગર સોસાયટી 
તેમજ ગામમા ંડી પી િી 
ફરતે મકૂવામા ંઆવેલ 

લોખડંિી જાળીઓ કટાઈ 
ગઈ હોવાિી કલર કરવો 

તેમજ અંદરિા ભાગે 
સાફ સફૂી કરાવવી 
ઘણીજ જરૂરી છે.

ઉવમયાિગર સોસાયટીિી રૂબરૂ મતલાકાત
દરમ્યાિ ટ્રાન્સફોમુર િી ફરતે રહલે ફેવસિંગ
બરાબર  જણાય  છે તિા અંદરિી  બાજતએ
જરૂરી સાફસફૂી કરાવેલ છે.

વિકાલ A

૮ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

અંબા ટાઉિવશપ 
િા સચંાલક

થ્રી ફેઝિા રહણેાકં અિે 
વાબણજ્ય હરે્ તિા HPL િા 
મીટરો બદલવા બાબત

થ્રી ફેઝિા રહણેાકં િા ૧૦૪િગં  અિે વાબણજ્ય
હરે્ તિા ૨૦ િગં  HPL - SOCOMACH િા
મીટરો અતે્રિી કચેરીએ ઉપલબ્િ િવાિી
આપિા અંબા ટાઉિવશપ મા ંમીટરો બદલવાિી
કાયુવાહી પણુૂ કરી આપવામા ંઆવશે.

૧૦-૬૦ એમ્પીયર 
મીટરિી ઉપલબ્બ્િ િયે 
મીટરો બદલી આપવામા ં
આવશે અત્યાર સતિી ૨૦ 

મીટર બદલાયેલ છે.

પ્રગવત 
(સદર કામ 

તા.૩૦.૧૦.૧૭ 
સતિીમા ંપણુૂ 

કરવામા ંઆવશે.)

V
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૯ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર અડાલજ શ્રી એચ વી શાહ, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૬

1) પટેલ 
સજંયભાઈ 

બાબતભાઇ અિે 
2) પટેલ 

બાલદેવભાઇ 
સોમાભાઇ     મત: 
ઉવારસદ તા: જી: 

ગાિંીિગર

સવે િબંરમા ંઆવેલ 
ઘરોિે 24 કલાક 

(જેજીવાય) માિંી પાવર 
આપવા બાબત

સવે િબંર મા ંઆવેલા ઘરોિે ખેતીવાડી દફડર
માિીજ પાવર આપવામા ંઆવે છે.  એલ એસ
ટી િી ૨૪ કલાક પાવર આપવામા ંઆવે છે.
એિએ કે ગામતળ િા પતરાવા રજત કયે િી
આપિે 24 કલાક (જેજીવાય) માિી પાવર
આપવામા ંઆવશે

વિકાલ F

૧૦ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા બાવળા-૧ કે.એમ.પરમાર િાયબ 
ઇજિેરશ્રી 

મો.૯૯૨૫૫૧૨૦૭૦

પટેલ પ્રકાશકતમાર 
રામભાઇ,

૨૫ અલકાપતરી 
સોસાયટી િોળકા 

રોડ,
બાવળા

સોલર પપંિા જોડાણ 
માટે તા:૦૭.૧૦.૨૦૧૬ 
િા રોજ અંદાજપત્ર 

ભરપાઈ કરેલ છે પણ 
આજદદિ સતિી પપં સેટ 

મળેલ િિી

સોલર પપં િા જોડાણ િી ફાળવણી  કોપોરેટ
ઓદફસ મહસેાણા દ્વારા જતલાઈ -૨૦૧૬ સતિી િા
જે અરજદારો િા અંદાજપત્ર િા િાણા ભરપાઈ
કરેલ હોય  તેમિી ફાળવણી કરેલ છે .પરંર્ ત
હાલમા ંવડી કચેરી  દ્વારા  સોલર પપં માટે િી
ગ્રાન્ટ  ફાળવેલ િ હોવાિી જતલાઈ-૨૦૧૬ પછી
અંદાજપત્ર ભારપાઇ કરેલ હોય તેવા અરજદારો
િી ફાળવણી  સદર ગ્રાન્ટ આવ્યેિી  અંદાજપત્ર
િા િાણા ભરપાઈ કરેલ િી તારીખ િા
અગ્રતાક્રમ મતજબ કરવામા ંઆવશે.

ગ્રાન્ટ િી ફાળવણી
િયેિી અગ્રતાક્રમ મતજબ
આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ C
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૧૧ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
શહરે

શ્રી રાજ શમાુ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧

કનતભાઈ િટતભાઇ, 
મગંલમવૂતિ 
સોસાયટી 
વવરમગામ

જૂિો વાયર બદલવા 
માટે

૧૦ તારીખ સતિીમા ંLT  િવો પોલ ઊભો કરી
વાયરો બદલી િાખવામા ંઆવશે

સદર જગ્યાએ હાલમાં
વરસાદ નત ંપાણી ભરાઈ
ગયેલ હોવાિી કામ
કરવત ંશકય િિી. પાણી
સતકાવાિી કામ કરવાનતં
શકય બિશે.
અરજદારિે સદર
હકીકત સમજાવેલ છે
તિા અરજદાર સહમત
િયેલ છે. કામ પણુૂ
૧૦.૮.૧૭

વિકાલ A

૧૨ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
શહરે

શ્રી રાજ શમાુ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧

શોભાિાબેિ 
અિતાભાઇ  
મગંલમવૂતિ 
સોસાયટી 
વવરમગામ

િાભંલો િવો િાખવા 
માટે

૧૦ તારીખ સતિીમા ંLT  િવો પોલ ઊભો કરી
વાયરો બદલી િાખવામા ંઆવશે

સદર જગ્યાએ હાલમાં
વરસાદ નત ંપાણી ભરાઈ
ગયેલ હોવાિી કામ
કરવત ંશકય િિી.
અરજદારિે સદર
હકીકત સમજાવેલ છે
તિા અરજદાર સહમત
િયેલ છે.
તા.૨૫.૦૭.૧૭ િા રોજ
પોલ ઉભો કરી સદર
કામિો વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A

૧૩ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
શહરે

શ્રી રાજ શમાુ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧

િથતજી એમ ચૌહાણ 
મગંલમવૂતિ 
સોસાયટી 
વવરમગામ

JGY ફીડર માિી  શહરેી 
દફડર મા ંપાવર લેવા 

બાબત

મગંલમવૂતિ સોસાયટી વવરમગામ  મા ંઝડં  JGY
 દફડર િો પાવર મળે છે  તેિે વસટી ૨  દફડરમાં
આ ફેરવા બાબત િી ચકાસણી કરી રહ્યા છીયે
શક્યતા ચકાસી કામ આગળ હાિ પર લેવામાં
આવશે

સદર કામ
તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૭ િા
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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૧૪ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
શહરે

શ્રી રાજ શમાુ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૬૧

સતિારફળી ચોક 
વવથતારિા ગ્રાહકો 	

સીટી - ૧ દફડર િો 
પાવર વારંવાર બિં 

િવા બાબત

વરસાદ અિે વાવાઝોડા તેમજ વીજળી
પડવાિા કારણે સીટી - ૧ દફડર મા ંત્રણ
ટ્રાન્સફોમુર ફેલ િઈ ગયેલ હોવાિી ત્યા ંિો
પાવર ચાલત કરવા માટે વારંવાર સીટી  ૧ દફડર
િો પાવર બિં કરવો પડતો હતો જેનત ંહાલમાં
વિકાલ િઈ ગયેલ છે

વિકાલ A

૧૫ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
ગ્રામ્ય

શ્રી 
એમ.એમ.કણસગરા  

િાયબ ઈજિેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૪

પટેલ જગદીશભાઇ 
ચર્તરભાઈ 
મત.હરીપતરા

મોટા 
હરીપતરા,િરવસિંહપતરા,ભોજી
યપતરા, િાિા હરીપતરા 
ચાર ગામ વવરમગામ 

રૂરલ સ.ડી. િા જે મેલેજ 
દફડર પર છે જે જખવડા 
દફડર પર ટ્રાન્સફર કરવો

સદર લાઇિ િી થિળ તપાસિી કરી જરૂરી
શક્યતા તપાસી જો લોડ ટ્રાન્સફર િઈ શકે તેમ
હશે તો તેિી દરખાથત ૩૦ દદવસમા ંદડવવજિ
કચેરીમા ંમોકલી આપવામા ંઆવશે

સદર લાઇિિા થિળિી 
જરૂરી મોંજણી કરતા ં

અિે શક્યતાઓ 
તપાસતા માલમૂ પડેલ 
છે કે કંપિીિા વિયમ 
પ્રમાણે તાવંત્રક રીતે આ 
ચાર ગામોિે જખવાડા 
ફીડર પર લેવા શક્ય 

િિી. સદર કામ 
તા.૧૯.૦૯.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે.)

વિકાલ E

૧૬ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
ગ્રામ્ય

શ્રી 
એમ.એમ.કણસગરા  

િાયબ ઈજિેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૪

પટેલ રિશીભાઈ 
કાિજીભાઇ 
મત. સરૂજગઢ

એ.જી. લાઇિિા િમેલા 
પોલ સીિા કરી આપવા

અરજદાર િી એ.જી િી લાઇિ તેિા ખેતરમાં
આવતા પોલ વરસાદ પડવાિી િમી ગયેલ છે.
સદર લાઇિ ચાર અરજદારિી ગ્રપૂમા ંએ.જી
કિેકસિ િી મજૂંરી લઈ લાઇિ ઊભી કરાવેલ,
સદર િમી ગયેલા પોલ કોન્ટ્રાકટર િી ગેંગ
દ્વારા ઊભા કરવી જરૂર જણાય ત્યા ંિવીિ
તાણીયા લગાવી લાઇિ ચાલત કરી આપવામાં
આવશે વધતમા ંસદર એદરયિી જમીિ ચીકણી
હોવાિી વરસાદનત ંપાણી વધત ભરાયેલ રહ ેછે
જેિી જમીિ વધત ચીકણી િઈ જવાિી આ
પ્રકારિી સમથયા સર્જવાિી પદરસ્થિતી ઊભી
િાય છે

સદર થિળ પર હાલમા ં
૮ પોલ સીિા કરેલ છે 
તિા ૨ ટ્રાન્સફોમુ૨ 

થટ્રક્ચર તાણીયા મારી 
સીિા કરેલ છે. ૧ શેકલ 

પોલ અિે ૧ પોલ  
વરસાદ િા પાણી 

ભરવાિા કારણે હાલ 
સીિા િઇ શકે તેમ િિી

પ્રગવત 
(સદર કામ 

તા.૩૦.૧૦.૧૭ 
સતિીમા ંપણુૂ 

કરવામા ંઆવશે.)

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૧૮ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
ગ્રામ્ય

શ્રી 
એમ.એમ.કણસગરા  

િાયબ ઈજિેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૪

સોલકંી િટવરભાઇ 
િભંા ભાઈ મત.િોરી 

િાભંા

િોરી િાભંા ગામમા ં
આવેલ સડી ગયેલા 

અિે રથતાિે િડતર રૂપ 
પોલ થિળફેર કરી 

આપવા

સદર સરપચં શ્રી િી િોરી િાભંા ગામમાં
આવેલ સડી ગયેલા અિે રથતાિે િડતર રૂપ
પોલ થિળફેર કરવાિી રજૂઆત અન્વયે
સરપચં શ્રી િે ઠરાવ અતે્રિી કચેરીએ આપવા
જણાવેલ છે. જેિી ઠરાવ મળ્યે જરૂરી સવે કરી
તાવંત્રક મજૂંરી લઈ ફદરયાદિો વિકાલ કરવામાં
આવશે

ગ્રામ પચંાયત તરફિી 
ઠરાવ મળ્યેિી યોગ્ય 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ A

૧૭ 0૪.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી વવરમગામ 
ગ્રામ્ય

શ્રી 
એમ.એમ.કણસગરા  

િાયબ ઈજિેર 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૪

રાઠોડ જજવિભાઇ 
મત.ખેંગાદરયા

બી.પી.એલ લાભાિી િે 
વીજ કિેકસિ આપવા 

બાબત

સદર માજી સરપચંિી ખેંગાદરયા ગામમા ં૧૦૭
બી.પી.એલ લાભાિીનત ંબલથટ અતે્રિી કચેરીએ
જમા કરાવેલ જેમા ંસરપચં શ્રી/તલાટી
શ્રી/તાલતકા વવકાસ અવિકારી શ્રી િો કોઈપણ
સહી વસક્કા િિી તિા કોઈ ઠરાવ જોડેલ િિી
પરંર્ ત ત્યાર બાદ સરપચં દ્વારા સહી વસક્કા
સાિેનત ં૪૯ બી.પી.એલ લાભાિીનત ંબલથટ મળેલ
છે અિે બાકી રહી જતા ંબી.પી.એલ લાભાિીનતં
બલથટ સરપચં શ્રી/તલાટી શ્રી/તાલતકા વવકાસ
અવિકારી શ્રી િા જરૂરી સહી વસક્કા તિા ઠરાવ
સાિે આપવા મૌબખક રીતે જણાવેલ છે. સદર
૪૯ લાભાિીિા બલથટ િી દરખાથત વવભાગીય
કચેરીિે ૭ દદવસમા ંમોકલીિે જરૂરી
મજૂંરીઆવ્યા બાદ તરતજ વીજ જોડાણ
આપવામા ંઆવશે અિે બાકી રહલે લાભાિીનતં
બલથટ મળ્યા બાદ જરૂરી કાયુવાહી કરીશતં

કલૂ ૪૯ અરજીઓ પૈકી 
૧૦ અરજીઓ દથતાવેજ 
િ હોવાિી રદ િયેલ છે. 
અિે ૩૧ વવજ્જોડાણો 
આપવામા ંઆવેલ છે. 

બાકી રહતેા ૮ 
વીજજોડાણો બી ટાઇપ 
હોઈ જરૂરી લાઈિ ઉભી 
કયાુ બાદ આપવામા ં

આવશે.

વિકાલ L

8 of43



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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૧૯ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ચીલોડા-૧ શ્રી.આર.ડી.રામિાિી 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧

સરપચં શ્રી,
 વાકંાિેરડા તિા 
રાયપતર ગ્રામ 

પચંાયત

વાકંાિેરડા અિે રાયપતર 
ગામિા ખેતરોમા ંબોર 
ઉપર આવતી લાઇિિા 
વૉલ્ટેજ ઓછા આવવા 
બાબત અિે અહી િજીક 
સબ થટેશિ બિાવવા 

બાબત

સદર ખેતીવાડી ગ્રાહકોિે લાઇિિી લબંાઈ
વિારે હોવાિી તિા લાઈિિા છેલ્લા ભાગમાં
લોડ આવેલ હોવાિી વૉલ્ટેજ ઓછા મળે છે.
સદર પ્રશ્ન િા વિરાકરણ માટે ગ્રામ પચંાયત
દ્વારા મેદરા ગામમા ંઆવેલ ગૌચરિી જમીિમાં
૬૬કેવી એસએસ બિાવવામાટે જગ્યા
ફાળવવામા ંઆવે તો ઇિફ્રાથટ્રક્ચર ડેવલપ
કરીિે સબ થટેશિ બિાવી શકાય તિા તેમાિંી
િવીિ દફડરોિી લાઇિ ઊભી કરીિે ખેતીવાડી
ગ્રાહકોિા લો વૉલ્ટેજ િા પ્રશ્નોિા ંવિરાકરણ
લાવી શકાય.

આ અંગે તાવંત્રક સવેક્ષણ 
અિે થિળ તપાસણી 

કાયુવાહી હાિ િરેલ છે. 
ગ્રામ પચંાયત ઓફીસ 
તરફિી ઠરાવ મળેલ 
િિી. ઠરાવ મળ્યેિી 
આગળિી કાયુવાહી 

કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ N

૨૦ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ચીલોડા-૧ શ્રી.આર.ડી.રામિાિી 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧

શ્રી રાઠોડ 
જયવંતભાઈ 
સોમાભાઇ 

 મત: વશહોલીમોટી

મોજે વશહોલીમોટી જૂિા 
વણકર વાસમા ંથવ 

મતલાભાઈ માિાભાઈ િા 
ઘર આગળ થટ્રીટ લાઇટ 

પોલ ઊભો કરવામા ં
આવેલ હતો તિા  

18.06.16 િા રોજ વીજ 
પોલ જમીિ દોથત કરેલ 
છે તિા િાશ કરેલ છે 
તો કયા કારણ સર આ 

કાયુવાહી કરેલ છે

 સદર બાબતે જણાવવાનતકે, થિળ પર વણકર
વાસમા ંRCC રોડ બિતા ત્યિા રહીશો દ્વારા
લાઇિ વશફ્ટિંગ િી અરજી 24.8.15 િા રોજ
કરેલ હતી જેિા અનતસિંાિે વિયમોનતસર
લાઇિ વશફ્ટિંગ િો અંદાજપત્ર પાઠવતા ંતા:
04.12.15 તિા 18.6.16 િા રોજ અંદાજ પત્ર
િી રકમ ભરપાઈ કરેલ છે. તદતપરાતં, વણકર
વાસ િા રહીશોિી સવે સહમવતિી સદર વીજ
િાભંલો વશફ્ટિંગ કરેલ છે, સદર વીજ િાભંલો
અરજદાર શ્રી રાઠોડ જયવતભાઈ િા ઘરિી 2
ફૂટ દૂર રોડ િી બાજતમા ંિવીિ પોલ  ઊભો
કરેલ છે. સદર વણકર વાસ િી ગલી ગણી
સાકંડી હોવાિી ત્યાિા રહીશોિા બતાવ્યા મતજબ
સરવે સહમવતિી બતવેલ જગ્યાએ પોલ ઊભો
કરેલ છે તિા િવા ઊભા કરેલ પોલ પર થટ્રીટ
લાઇટ નત ંદફક્ષ્ચર પણ લગાવેલ છે, સદર જગ્યા
એ ગલી સાકંળી હોવાિી સલામતી ખાતર કેબલ
િાખેલ 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૨૧ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ચીલોડા-૧ શ્રી.આર.ડી.રામિાિી 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧

શ્રી રાઠોડ 
જયવંતભાઈ 
સોમાભાઇ  

મત: વશહોલીમોટી

મોજે વશહોલીમોટી 
તા.જી: ગાિંીિગર િા 
જૂિા  વણકર વાસમા 
શ્રી રાઠોડ જયવંતભાઈ 

સોમાભંાઈિા માબલકીિા 
મકાિિા ખણૂા િા 

ભાગમા ંજાહરે િવીિ 
થટ્રીટ લાઇટ વીજ પોલ 
ઊભો કરવામા ંઆવેલ 
છે. તે બાબતે વાિંા 

અરજી

સદર વણકર વાસિી જગ્યા ગલીમા ંઘણી
સાકંડી હોવાિી અરજદાર િા ઘરેિી ૨ ફૂટ િા
અંતરે લાઇિ વશફ્ટિંગ અંદાજ પત્ર ભયેિી કરેલ
છે તિા સલામતી ખાતર  ગલી સાકંડી હોવાિી
કેબલ વાયર િાખેલ છે.

વિકાલ F

૨૨ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ચીલોડા-૧ શ્રી.આર.ડી.રામિાિી 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૮૧

શ્રી રાઠોડ 
જયવંતભાઈ 
સોમાભાઇ  

મત: વશહોલીમોટી

મારા માબલકીિા મકાિ 
િા ભાગમા ંજે િવીિ 
જાહરે થટ્રીટ વીજ પોલ 
ઊભો કરવામા ંઆવેલ 
છે જે વીજ લાઇિ મારા 
મકાિ ઉપરિી પસાર 

કરેલ છે તે બાબતે વાિંા 
અરજી

સદર વીજ પોલ ઊભો કરવામા ંઆવેલ છે તે
રોડ િી બાજતમા ંપચંાયતિી માલીકીિી જગ્યામાં
િાખવામા ંઆવેલ છે જે સદર અરજદાર િા ઘર
િી ૨ ફૂટ િા અંતરે િાખેલ છે અિે સલામતી
ખાતર  કેબલ િાખેલ 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૨૩ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી રાજેશભાઈ 
માણેકલાલ પટેલ,

 મત-સરઢવ,
તા.-ગાિંીિગર	

વીજ બીલ બાકી િા 
હોવા છતા ંગલ્લા િા 
મીટરો ઉપાડી લઈ 
માિવસક ત્રાસ અિે 

આવિિક નતકસાિ કરાવેલ.

 સરઢવ ગામે ઉગમણી  ભાગોળે  રોડ ઉપર
ગલ્લો મકૂવા માટે ગ્રામ પચંાયત તરફિી જે
જગ્યા ભાડે આપેલ હતી તે જગ્યા સરુઢવગ્રામ
પચંાયતિા ઠરાવ િબંર ૧૦/૮ તારીખ
૧૭.૦૪.૨૦૧૭ િી રદ કરવાિો ઠરાવ કરી
િીચેિા પાચં િામ વાળા વીજ જોડાણો કાપી
િાખવા માટે િો સરઢવ ગ્રામ પચંાયત િો પત્ર
તારીખ ૧૯.૦૫.૧૭ િો અતે્રિી કચેરીમાં
આપવામા ંઆવેલ હતો. ૧) શ્રી ભવાિભાઈ
પે્રમજીભાઇ વૈષ્ણવ ૨) શ્રી િટવરભાઇ
અમિાભાઇ પટેલ ૩) શ્રી હસમતખભાઇ
વવષ્ણતભાઈ લીંબચીયા ૪) શ્રી જગદીશભાઇ
બાબતભાઇ પટેલ અિે ૫) શ્રી પોપટભાઈ
બબાભાઈ પટેલ. ગ્રામ પચંાયતબા ઠરાવ સદંભે
ઉપરોક્ત વીજ જોડાણો અતે્રિી કાપી િાખવામાં
આવેલ હતા પરંર્ ત ગ્રામ પચંાયત દ્વારા ઉપરોક્ત
વીજ જોડાણો દ્વારા ગલ્લા  હટાવવા સદંભે કોઈ
કાયુવાહી હાિ િ િરતા રોજી રોટી / આવક
બિં િ િાય તે હરે્ તસર  જોડાણો પતિ: ચાલત કરી
તેિી જાણ પચંાયત િે પણ કરવામા ંઆવેલ છે.
 ૩) દરેક વીજ જોડાણ િારક િે ( ગલ્લા માટે )
પચંાયત તરફિી ગાલ વળી જગ્યાિી સમંતી
દશાુવતી મજૂંરીિો ગ્રામ પચંાયત િો પત્ર રજૂ
કરવા માટે અલગિી જાણ કરેલ હોવા છતા ં

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૨૪ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી રાજેશભાઈ 
માણેકલાલ પટેલ, 

મત-સરઢવ,
તા.-ગાિંીિગર	

મીટરો કોિા ઇશારે 
ઉપાડી લેવામા ંઆવ્યા 
િોદટસ આપ્યા વગર.

સરઢવ ગામે ઉગમણી  ભાગોળે  રોડ ઉપર
ગલ્લો મકૂવા માટે ગ્રામ પચંાયત તરફિી જે
જગ્યા ભાડે આપેલ હતી તે જગ્યા સરુઢવગ્રામ
પચંાયતિા ઠરાવ િબંર ૧૦/૮ તારીખ
૧૭.૦૪.૨૦૧૭ િી રદ કરવાિો ઠરાવ કરી
િીચેિા પાચં િામ વાળા વીજ જોડાણો કાપી
િાખવા માટે િો સરઢવ ગ્રામ પચંાયત િો પત્ર
તારીખ ૧૯.૦૫.૧૭ િો અતે્રિી કચેરીમાં
આપવામા ંઆવેલ હતો. ૧) શ્રી ભવાિભાઈ
પે્રમજીભાઇ વૈષ્ણવ ૨) શ્રી િટવરભાઇ
અમિાભાઇ પટેલ ૩) શ્રી હસમતખભાઇ
વવષ્ણતભાઈ લીંબચીયા ૪) શ્રી જગદીશભાઇ
બાબતભાઇ પટેલ અિે ૫) શ્રી પોપટભાઈ
બબાભાઈ પટેલ. ગ્રામ પચંાયતબા ઠરાવ સદંભે
ઉપરોક્ત વીજ જોડાણો અતે્રિી કાપી િાખવામાં
આવેલ હતા પરંર્ ત ગ્રામ પચંાયત દ્વારા ઉપરોક્ત
વીજ જોડાણો દ્વારા ગલ્લા  હટાવવા સદંભે કોઈ
કાયુવાહી હાિ િ િરતા રોજી રોટી / આવક
બિં િ િાય તે હરે્ તસર  જોડાણો પતિ: ચાલત કરી
તેિી જાણ પચંાયત િે પણ કરવામા ંઆવેલ છે.
 ૩) દરેક વીજ જોડાણ િારક િે ( ગલ્લા માટે )
પચંાયત તરફિી ગાલ વળી જગ્યાિી સમંતી
દશાુવતી મજૂંરીિો ગ્રામ પચંાયત િો પત્ર રજૂ
કરવા માટે અલગિી જાણ કરેલ હોવા છતા ં

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

Sવિકાલ૨૫ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી રાજેશભાઈ 
માણેકલાલ પટેલ,

મત-સરઢવ,
તા.-ગાિંીિગર	

ચાર દદવસ સતિી લાઇટ 
બિં રહવા િી આવિિક 
નતકસાિ િયેલ તેનત 
વળતર આપવા 
વ્યવથિા કરવી.

૧) અિે ૨) સરઢવ ગામે ઉગમણી  ભાગોળે
રોડ ઉપર ગલ્લો મકૂવા માટે ગ્રામ પચંાયત
તરફિી જે જગ્યા ભાડે આપેલ હતી તે જગ્યા
સરુઢવગ્રામ પચંાયતિા ઠરાવ િબંર ૧૦/૮
તારીખ ૧૭.૦૪.૨૦૧૭ િી રદ કરવાિો ઠરાવ
કરી િીચેિા પાચં િામ વાળા વીજ જોડાણો
કાપી િાખવા માટે િો સરઢવ ગ્રામ પચંાયત િો
પત્ર તારીખ ૧૯.૦૫.૧૭ િો અતે્રિી કચેરીમાં
આપવામા ંઆવેલ હતો. ૧) શ્રી ભવાિભાઈ
પે્રમજીભાઇ વૈષ્ણવ ૨) શ્રી િટવરભાઇ
અમિાભાઇ પટેલ ૩) શ્રી હસમતખભાઇ
વવષ્ણતભાઈ લીંબચીયા ૪) શ્રી જગદીશભાઇ
બાબતભાઇ પટેલ અિે ૫) શ્રી પોપટભાઈ
બબાભાઈ પટેલ. ગ્રામ પચંાયતબા ઠરાવ સદંભે
ઉપરોક્ત વીજ જોડાણો અતે્રિી કાપી િાખવામાં
આવેલ હતા પરંર્ ત ગ્રામ પચંાયત દ્વારા ઉપરોક્ત
વીજ જોડાણો દ્વારા ગલ્લા  હટાવવા સદંભે કોઈ
કાયુવાહી હાિ િ િરતા રોજી રોટી / આવક
બિં િ િાય તે હરે્ તસર  જોડાણો પતિ: ચાલત કરી
તેિી જાણ પચંાયત િે પણ કરવામા ંઆવેલ છે.
 ૩) દરેક વીજ જોડાણ િારક િે ( ગલ્લા માટે )
પચંાયત તરફિી ગાલ વળી જગ્યાિી સમંતી
દશાુવતી મજૂંરીિો ગ્રામ પચંાયત િો પત્ર રજૂ
કરવા માટે અલગિી જાણ કરેલ હોવા છતા ં
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૨૬ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી બચતભાઈ 
ભીખાભાઇ પટેલ  

મત : સરઢવ

૧) ચોમાસામા ંવારંવાર 
સપ્લાય બિં િાય છે.
૨) ઝાડ કાપવા છતા ં
વારંવાર ફોલ્ટ િાય છે

 સરઢવ ગામિે ૬૬કેવી િારદદપતર સબ થટેશિ
માિંી િીકળતા ૧૧KV વરદાઈિી દફડરમાિી
વીજ પતરવઠો મળે છે. જેિી ઉપર સરઢવ, રૂપાલ
અિે સોિીપરૂ એમ ત્રણ ગામો જોડવામા ંઆવેલ
 છે. આ ઉપરાતં ઓએિજીસી િા કવૂા, ખાિગી
ઔિોબગક વીજ જોડાણોિો પણ આજ દફડર
માિી વીજ પતરવઠો આપવામા ંઆવેલો છે.
વખતોવખત મેંટેિન્સિા ભાગ રૂપે િડતર રૂપ
ઝાડ િા ડાળા ંકાપવા માટેિી કાયુવાહી અતે્રિી
કરવામા ંઆવેજ છે અિે તે માટે અતે્ર િો લાઇિ
થટાફ સતત કાયુરત પણ છે.

વિકાલ A

૨૭ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી બચતભાઈ 
ભીખાભાઇ પટેલ 

મત : સરઢવ

 વાયર ઢીલા હોય 
ખેંચવા.

  ઢીલા વાયર અંગે કોઈ ચોક્કસ સરિામત ંકે
જગયાનત િામ િ હોવાિી તેિો જવાબ આપી
શકાયેલ િિી. તેમ છતા ંઆપિા દ્વારા જો આવી
કોઈ ચોક્કસ જગ્યાનત સરિામત ંહોય તો તે
આપવા વવિતંી જેિી કરીિે ઘટતી કાયુવાહી
કરી શકાય.

વિકાલ A

૨૮ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી મતકેશભાઇ કે 
શાહ પ્રમતખ, 

ઊજુાિાગર વવભાગ-
2

 શ્રી 
થવાવમિારાયણ 

િામ પાસે, 
 ગાિંીિગર કોબ 

રોડ

લાબંા સમય િી પેફન્ડિંગ 
ઇલેક્ટ્રી વસદટ સપ્લાય 
અંડર ગ્રાઉંડ કેબલ 

લાઇિ િી (શ્રીજી દફડર ) 
આપવા બાબતિી 

રજૂઆત.

આપિી અંડર ગ્રાઉંડ કેબલ િી વીજ પતરવઠો
આપવા બાબત િી ફદરયાદ સદંભે જણાવવાનતકે,
હાલમા ંમજૂંર િયેલ "IPDS" યોજિા હઠેળ
આપિી સોસાયટી િે અંડર ગ્રાઉંડ કેબલ િી
વીજ પતરવઠો આપવાિી દરખાથત ચાલી રહી
છે. જેિી મજૂંરી મળ્યે િી  તે કામ અગ્રતા ક્રમ
મતજબ કરી આપવામા ંઆવશે.

કૅબલ િાખવાનત ંકામ  
પણુૂ કરેલ છે, કેબલ 

ચાર્જતા.૦૨.૦૮.૨૦૧૭  
િા રોજ કરેલ છે.

વિકાલ E
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૨૯ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી મતકેશભાઇ કે 
શાહ પ્રમતખ, 

ઊજુાિાગર વવભાગ-
2

 શ્રી 
થવાવમિારાયણ 

િામ પાસે, 
 ગાિંીિગર કોબ 

રોડ

અમારી સોસાયટી િી 
જમીિ એિ.એ. િયા 
છતા ંસોસાયટી માિંી 
૧૧ કેવી ખેતીવાડી 

લાઇિ અમારા પ્લોટ િ:ં 
૨૯૫, ૨૯૬ અિે પ્લોટ 
:૨૭૪ િી ૨૭૮ ઉપરિી 
પસાર િાય છે, તે દૂર 

કરવી.

પ્લોટ િ:ં ૨૯૫, ૨૯૬, ૨૭૪ િી ૨૭૮ ઉપરિી
પસાર િતી ખેતીવાડી દફડરિી ૧૧કેવી િી
લાઇિ ખસેડવા માટેિી કોઈ અરજી િોંિણી
િયેલ હોય કે અંદાજપત્ર ભરપાઈ િયેલ હોય
તેવી માદહતી ઉપલબ્િ િિી તેિી લાઇિ
ખસેડવા માટે જરૂરી અરજી કરવી ત્યાર બાદ તે
અંગે કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.

વિકાલ F

૩૦ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી મતકેશભાઇ કે 
શાહ પ્રમતખ, 

ઊજુાિાગર વવભાગ-
2

 શ્રી 
થવાવમિારાયણ 

િામ પાસે, 
 ગાિંીિગર કોબ 

રોડ

પ્લોટ િ ં૨૯૦ ઉપર 
મેઇિ લાઇિ િો જૂલ 

દૂર કરવો.

પ્લોટ િ:ં૨૯૦ ઉપર મેઇિ લાઇિ િો ઝોલ
સદંભે જણાવવાનતકે, થિળ તપાસિી કયાુ બાદ
સમારિા કામ રૂપે જે કઈ કાયુવાહી અતે્રિી
કરવાિી િશે તે કાયુવાહી ૧૫ દદવસમા ંપણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

તા.૧૦.૭.૧૭ િા રોજ 
કામ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૩૧ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી મતકેશભાઇ કે 
શાહ પ્રમતખ, 

ઊજુાિાગર વવભાગ-
2

 શ્રી 
થવાવમિારાયણ 

િામ પાસે, 
 ગાિંીિગર કોબ 

રોડ

અમારી સોસાયટી મા ં
ઇલેક્ટ્રીવસદટ સપ્લાય 
અંદર ગ્રાઉંડ કેબલ 

લાઇિ િી િ આપતા 
અમારી દ્વારા આરટીઆઇ 
દ્વારા માદહતી માગેંલ તે 
પણ આજ દદિ સતિી 

પરૂી પડેલ િિી તે પરૂી 
પાડવા બાબત. (ઝેરોક્ષ 

કોપી સામેલ છે).

આપિા દ્વારા માગંવામા ંઆવેલ આરટીઆઇ િી
માદહતી માટે આપણે અલગિી પત્ર વ્યવહાર
કરી તે અંગેિી વવગતોિી ઉપલબ્િી િયેિી
માદહતગાર કરવામા ંઆવશે.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૩૨ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી બગરીશભાઈ 
ચદંતલાલ પટેલ 

મત: સરઢવ
તા: જી: ગાિંીિગર

વીજ પતરવઠો પરૂા 
દબાણિી મળતો િિી 

દફ્રજ, ટીવી, એસી 
ચાલતા િિી અિે બળી 

જવાિો ભય રહ ેછે.

સરઢવ ગામમા ંકોઈ પણ વવથતારમા ંપરૂતા
દબાણિી વીજ પતરવઠો િ મળતો હોવાિી
કોઈપણ ફદરયાદ આ પહલેા અતે્રિી કચેરીિે
મળેલ િિી. તેમ છતા ંઆપિી ફદરયાદ િે
અનતલક્ષીિે જો કોઈ વવથતારમા ંગ્રાહકો દ્વારા
કરારીત વવજભાર જેટલોજ વીજ લોડ જોડેલો
હોવા છતા ંપરૂતા વૉલ્ટેજ િ મળતો હોવાિી
કોઈપણ ફદરયાદ ધ્યાિ ઉપર આવશે તો તે
અન્વયે જરૂરી કાયુવાહી અતે્રિી હાિ ઉપર
િરવામા ંઆવશે.

વિકાલ A

૩૩ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી બગરીશભાઈ 
ચદંતલાલ પટેલ 

મત: સરઢવ 
તા: જી: ગાિંીિગર

ગામિો સવે કરી 
વવજભાર વિારવા 

વ્યવથિા કરવી

આપિી હકારાત્મક રજૂઆત સદંભે "ડોર ટત ડોર"
સવે કરવવામા ંઆવશે અિે ત્યારબાદ વધત
વવજલોડ વપરાશ કતાુઓિે તેમિો વવજભાર
કાયદેસર કરવામાટે પણ જણાવવામા ંઆવશે
જેિી કરીિે કોઈ ચોક્કસ વવથતારમા પડતી
અપરૂતા દબાણિી ફદરયાદ અન્વયે જરૂરી
કાયાુવહી હાિ િરી શકાય.

વિકાલ N

૩૪ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી બગરીશભાઈ 
ચદંતલાલ પટેલ 

મત: સરઢવ 
તા: જી: ગાિંીિગર

વીજ પોલ િમી ગયેલ 
છે વાયર લતઝ હોય 
સમાર કામ કરવતં

વીજ પોલ િમી ગયેલ છે અિે વાયર લતઝ છે
તેવી ફદરયાદમા કોઈ ચોક્કસ જગયાનત સરિામતં
દશાુવેલ િિી. આમ છતા ંઆપિો રૂબરૂમાં
સપંકુ કરવા ગામિા લાઈિમેિ શ્રી વવનતભાઈ
પટેલિે જણાવેલ છે જેિા દરપોટુ બાદ ર્ તરંત
અતે્રિી તે સદંભે કાયુવાહી હાિ િરવામાં
આવશે જેિી િોંિ લેવા વવિતંી.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૩૫ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી ગોવવિંદભાઇ 
શકરાભાઈ પટેલ
 ઘાચંીવસ મત: 
સરઢવ તા:જી: 

ગાિંીિગર

ગામિા વાયરો ઘણાજ 
ઢીલા હોય અકથમાત 
િાય તે પહલેા ટાઈટ 

કરવા

સરઢવ ગામમા ંકઈ ચોક્કસ જગ્યા એ વાયરો
ઢીલા છે તેિી કોઈ ચોક્કસ માદહતી આપિા
દ્વારા રજૂ કરવામા ંઆવેલી  િિી તેમછતાં
આપણે જણાવવાનતકે, સરઢવ ગામમા ંલાબંા
ગાળા િા વાયરોિે "થપેસર લગાવી વીજ
અકથમાત િ હાય તેવત ંઆયોજિ અગાઉવિજ
કરેલ છે. તેમછતા ંજો કોઈ જગ્યા (ચોક્કસ થિળ
) આપિા દવારા બતાવવામા ંઆવશે તો
સમારકામિા ભાગ રૂપેજ તે દત રથત કરી
આપવામા ંઆવશે.

વિકાલ A

૩૬ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી ગોવવિંદભાઇ 
શકરાભાઈ પટેલ 

ઘાચંીવસ મત: 
સરઢવ તા:જી: 

ગાિંીિગર

વીજ પતરવઠો પરૂા 
દબાણિી િહીં આવતો 
હોય પખંા, દફ્રજ, ટીવી 

બળી જવાિો ભય રહ ેછે.

સરઢવ ગામમા ંકોઈપણ વવથતારમા ંઅપરૂતા
દબાણિી વીજ પતરવઠો મળે છે તેવી કોઈ પણ
લેબખત ફદરયાદ કે રજૂઆત આ પહલેા અતે્રિી
કચેરી િે મળેલ િિી. તેમછતા ંસરઢવ  ગામિા
કોઈપણ વવથતારમા ંગ્રાહકો દ્વારા કરારીત વીજ
ભાર જેટલોજ વવજલોડ જોડેલો હોવા છતાં
અપરૂતા દબાણ િી વીજ પતરવઠો મળતો હોવાનત
ધ્યાિે આવશે તો તે અન્વયે જરૂરી કાયુવાહી
હાિ િરવામા ંઆવશે.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૩૭ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર Aશ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
વવક્રમભાઈ 
આત્મારામ,

 િગરિી ખડકી,
 મત : સરઢવ

 તા: જી: ગાિંીિગર

ચોમાસા પહલેા ટ્રી કદટિંગ 
કરવામા ંઆવતા હોવા 
છતા ંવરસાદિા છાટંા 
પડતા ંજ લાઇટ બિં 

િાય છે.

સરઢવ ગામિે ૧૧કેવી વરદાઈિી દફડરમાિી
વીજ પતરવઠો કે જે ૬૬કેવી િારદદપતર સબ
થટેશિ માિી િીકળે છે તેમાિી આપવા આવે
છે. સદર વરદાઈિી દફડર ઉપર સરઢવ, રૂપાલ
તેમજ સોિીપતર એમ ત્રણ ગામો અિે
ઓએિજીસી િા કતવા તિા ખાિગી ઔધ્યોબગક
વીજ જોડાણો પણ જોડાયેલા છે વખતો વખત
સમારકામ િા ભાગ રૂપે િડતરરૂપ ઝાડ િા
ડાળા ંકાપવા માટેિી કાયાુવહી અતે્રિી કચેરીિી
કરવામા આવે જ  છે. તેમછતા,ં વધત પડતાં
પવિ અિે વરસાદી વાવાઝોડાિા કારણે
સામાન્ય સજંોગોમા ંદૂર દેખાતી ડાળીઓ પાણી
અિે પવિ િા કારણે લાઇિ ઉપર અડી જાય છે
 જેિા કારણે લાઇિમા વીજ વવકે્ષપ િાય છે
આવા થિળોએ પણ સમારકામ રૂપે કામ કયાુ
બાદ તા: ૧.૭.૧૭ અિે ૨.૭.૧૭િા રોજ સતત
વરસાદ હતો છતા ંપણ વીજ પતરવઠો લગભગ
સતત ચાલત રહલે છે અિે તે માટે અતે્રિો
લાઇિ થટાફ સતત કાયુરત છે.

વિકાલ

18 of43



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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૩૯ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
વવક્રમભાઈ 
આત્મારામ,

 િગરિી ખડકી,
 મત : સરઢવ

 તા: જી: ગાિંીિગર

િાયબ ઈજિેરશ્રી , ફોિ 
કાપી િાખે છે અિે 

સરખો જવાબ આપવાનત ં
ટાળે છે.

િાયબ  ઈજિેર પેટા વવભાગીય કચેરી,
ગાિંીિગરિા મોબાઈલ  પર આવતા દરેક ફોિ
દરસીવ કરવામા ંઆવેજ છે, ત્યારે ફોિ િ
ઉપડેલ હોય તેવત ંબન્યત ંિિી પરંર્ ત ગ્રાહક દ્વારા
સમય અિે બિાવ િે અનતરૂપ િ હોય તેવા
પ્રશ્નોિી ચચાુ કરવામા ંઆવે તો તેવી ચચાુમાં
ભાગ લેવાનત ંટાળવામા ંઆવે છે.

વિકાલ J

૩૮ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
વવક્રમભાઈ 
આત્મારામ,

 િગરિી ખડકી,
 મત : સરઢવ

 તા: જી: ગાિંીિગર

ગત અઠવાદડયામા ં
૧૦િી વિારે વખત 
લાઇટ બિં િયેલ

સરઢવ ગામિે ૧૧કેવી વરદાઈિી દફડરમાિી
વીજ પતરવઠો કે જે ૬૬કેવી િારદદપતર સબ
થટેશિ માિી િીકળે છે તેમાિી આપવા આવે
છે. સદર વરદાઈિી દફડર ઉપર સરઢવ, રૂપાલ
તેમજ સોિીપતર એમ ત્રણ ગામો અિે
ઓએિજીસી િા કતવા તિા ખાિગી ઔધ્યોબગક
વીજ જોડાણો પણ જોડાયેલા છે વખતો વખત
સમારકામ િા ભાગ રૂપે િડતરરૂપ ઝાડ િા
ડાળા ંકાપવા માટેિી કાયાુવહી અતે્રિી કચેરીિી
કરવામા આવે જ  છે. તેમછતા,ં વધત પડતાં
પવિ અિે વરસાદી વાવાઝોડાિા કારણે
સામાન્ય સજંોગોમા ંદૂર દેખાતી ડાળીઓ પાણી
અિે પવિ િા કારણે લાઇિ ઉપર અડી જાય છે
 જેિા કારણે લાઇિમા વીજ વવકે્ષપ િાય છે
આવા થિળોએ પણ સમારકામ રૂપે કામ કયાુ
બાદ તા: ૧.૭.૧૭ અિે ૨.૭.૧૭િા રોજ સતત
વરસાદ હતો છતા ંપણ વીજ પતરવઠો લગભગ
સતત ચાલત રહલે છે અિે તે માટે અતે્રિો
લાઇિ થટાફ સતત કાયુરત 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૪૦ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
વવક્રમભાઈ 
આત્મારામ,

 િગરિી ખડકી,
 મત : સરઢવ

 તા: જી: ગાિંીિગર

ત્રણ ગામમા ંએકજ 
લાઈિિી સપ્લાય િતો 
હોઇ વારંવાર ફોલ્ટ િાય 
છે. અિે એક ગામમા ં
ફોલ્ટ િતા ંત્રણ ગામ 

બિં િાય છે.

સરઢવ ગામિે ૧૧કેવી વરદાઈિી દફડરમાિી
વીજ પતરવઠો કે જે ૬૬કેવી િારદદપતર સબ
થટેશિમાિી િીકળે છે તેમાિી આપવા આવે છે.
સદર વરદાઈિી દફડર ઉપર સરઢવ, રૂપાલ
તેમજ સોિીપતર એમ ત્રણ ગામો અિે
ઓએિજીસી િા કતવા તિા ખાિગી ઔધ્યોબગક
વીજ જોડાણો પણ જોડાયેલા છે વખતો વખત
સમારકામ િા ભાગ રૂપે િડતરરૂપ ઝાડ િા
ડાળા ંકાપવા માટેિી કાયુવાહી અતે્રિી કચેરીિી
કરવામા આવે જ  છે  અિે તે માટે અતે્રિો
લાઇિ થટાફ સતત કાયુરત છે.

વિકાલ A

૪૧ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
સતરેશભાઇ 
સોમિાિ 

ગોવાલિી ખડલી 
મત: સરઢવ
 તા.: જી: 
ગાિંીિગર

ગામિા વાયરો ઘણાજ 
જૂિા હોય બદલવા 

તેમજ લજૂ વાયર ટાઈટ 
કરવા

 સરઢવ ગામિા વાયરો ઘણાજ જૂિા હોવા
બાબતિી આપિી ફદરયાદ સદંભે તબક્કા વાર "
SIS યોજિા અન્વયે" જરૂરી મજૂંરી  મેળવી
મલસામાિિી ઉપલબિી િયે િી અતે્રિી
વાયરો બદલવાિી કાયુવાહી કરવામા ંઆવશે તે
દરમ્યાિ લતઝ વાયરો પણ ખેંચીિે ટાઈટ
કરવામા ંઆવશે.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૪૨ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
સતરેશભાઇ 
સોમિાિ 

ગોવાલિી ખડલી 
મત: સરઢવ
 તા.: જી: 
ગાિંીિગર

વીજ પતરવઠો ઘણો 
દબાણ વગરિો આવતો 
હોય ઇલેટ્રોવિક્સ સાિિો 
બળી જવાિો ભય રહ ેછે.

સરઢવ ગામમા ંઆ પહલેા અપરૂતા  દબાણ િી
વીજ પતરવઠો મળતો હોવા અંગેિી કોઈપણ
લેબખત ફદરયાદ અતે્રિી કચેરીમા ંમળેલ િિી
તેમ છતા ંઅતે્ર િી ગ્રાહકોિા વીજ થિાપિ િી
ચકાસણી માટે તિા વીજ લોડ તપાસ અિે સવે
કરાવી કરારીત વીજ ભાર જેટલોજ વીજ લોડ
જોડેલો હોવા છતા ંજો અપરૂતા દબાણિી વીજ
પતરવઠો મળતો હોવા અંગેનત ંધ્યાિે આવશે તો
તે માટે જરૂરી મજૂરી મેળવી કામ કરવા અંગેિી
કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.

વિકાલ A

૪૩ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
સતરેશભાઇ 
સોમિાિ 

ગોવાલિી ખડલી 
મત: સરઢવ
 તા.: જી: 
ગાિંીિગર

ગામમા ંસવે કરી વીજ 
લોડ સરખો કરવો

ચોમાસાિી ઋર્ત બાદ ગામમા ંદરેક વીજ
થિાપિ સાિે જોડેલ વીજ લોડ િી તપાસ અિે
"ડોર ટ ૂડોર" સવે કરવા માટેનત ંઆયોજિ કરેલત
જ છે

વિકાલ N

૪૪ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર ગાિંીિગર શ્રી. પી. એ. જોષી, 
 િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૧

શ્રી પટેલ 
સતરેશભાઇ 
સોમિાિ 

ગોવાલિી ખડલી 
મત: સરઢવ
 તા.: જી: 
ગાિંીિગર

વીજ કિેક્શિ આપ્યા 
ત્યારિી મીટર ભાડતં 

વસલૂ કરવામા ંઆવે છે  
લગભગ ૫૦ વષુિી 
ભાડતં વસલેૂ છે તે બિં 

કરવત.ં

વીજ જોડાણમા લાગવામા ંઆવેલ મીટરનત ંભાડતં
કંપિી એ િક્કી કયાુ મતજબ વસલૂ કરવામાં
આવે છે. અિે તે િીવત વવષયક પ્રશ્ન 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૪૫ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી બોપલ શેલા બી.વાય જરીવાલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૬

શ્રી સી એ સતિાર
 રહ.ે સરખેજ

સરખેજ મતકામે પેહલા 
બબલ ભરવા માટે 

કલેક્શિ સેંટર હર્ ત ંજે 
હવે િિી જેિી ગ્રાહકો િે 
બબલ  ભરવા માટે શેલા 
ઓદફસ સતિી આવવત ંપડે 

છે.

બબલ ભરવા માટે વવવવિ સતવવિાઓ જેવી કે
ઓિલાઈિ પેમેન્ટ, એટીએમ કાડુ ,વવવવિ
પ્રકાર   િી એબ્પ્લકેશિ દ્વારા પણ બબલ ભરી
શકાય છે.તિા એજન્સી મળે િી બબલ કલેક્શિ
સેંટર ચાલત કરવાિી કાયુવાહી હાિ િરવામાં
આવશે. તેવી સમજ આપેલ છે

વિકાલ D

૪૬ 0૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી બોપલ શેલા બી.વાય જરીવાલા 
િાયબ ઈજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૬

શ્રી સી એ સતિાર
 રહ.ે સરખેજ

મોબાઇલ ઉપર બબલ િો 
મેસેજ જે પેહલા આવતો 
હતો અિે હવે આવતો 
િિી તે ચાલત કરાવવા

આ પ્રશ્ન મા ંિીવત વવષયક બાબત હોય આ પ્રશ્ન
િી રજૂઆત ઉપલી ઓદફસ િે કરવામા ંઆવશે
એવી સમાજ આપેલ છે.

વિકાલ D

૪૭ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા Oશ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

બારેજા િગર સેવા 
સદિ પ્રમતખ શ્રી 

ભરતભાઇ 
તિા 

ચીફ ઓદફસર 
િગરપાબલકા,
 ગામ બારેજા

થટ્રીટ લાઇટ િવીિ િો 
અંદાજપત્ર ભયાુ ઘણો 
સમય વીતી ગયા છતા ં
પોલ િ િાખવા બાબતે 
તિા ઝડપિી કામ પણુૂ 

કરવા બાબતે

આ બાબતે તા. ૨૬.૧૨.૧૬ િા રોજ
અંદાજપત્રિા િાણા ંભરપાઈ િવીિ થટ્રીટ લાઇટ
િા કામ માટે કતલ ૧૮ અરજીિા ભરપાઈ
કરવામા ંઆવેલ છે. જેમાિી  કતલ ૧૪ થટ્રીટ
લાઇટિા વીજ જોડાણ રીલીઝ કરવામા ંઆવેલ
છે.  તિા બાકી ૪ વીજ જોડાણ નત ંકામ હાલ માં
પ્રગવતમા ંછે. કતલ જરતરીયાત મતજબ બાકી
કામોમા ંઆશરે ૧૦૦ પોલિી જરૂરીયાતિી સામે
આશરે ૨૦ પોલ ઊભા કરી દીિેલ છે. બાકીનતં
કામ ઝડપ પેટે પણુૂ કરવામા ંઆબશે.
માલસામાિિી ઉપલબ્િતાિા આિારે ૩૧
જતલાઇ ૨૦૧૭ સતિીમા ંકામ પણુૂ કરવાનતં
આયોજિ કરવામા ંઆવશે.

િવીિ થટ્રીટ લાઇટ િા 
કામ માટે કલૂ આશરે 

૧૦૦ પોલ િી 
જરૂદરયાત છે, જેમાિંી 

૪૨ પોલ ઉભા કરી દીિા 
છે, બાકી રહતેા પોલ  
તા.૩૧.૦૮.૧૭ સતિીમા ં

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

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

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૪૮ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

દરિંકતભાઇ ચદં્રકાતં 
પટેલ, ગામ બારેજા

ખેતીવાડી  ગ્રાહક િબંર 
૨૬૬૦૧/૦૨૮૯૨/૪ મા ં
ઓછા વૉલ્ટેજ મળવા 

બાબતે

આ બાબતે તા. ૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ થિળ
તપાસ કરતા ંહાલમા ંચાલત ખેતીવાડી િા
ટ્રાન્સફોમુર િી આશરે ૨૦૦ મીટર દૂર તેમનતં
વીજ જોડાણ એલ.ટી. લાઇિ ઉપરિી આપવામાં
આવેલ છે. ૧૧ કે.વી. મતસ્ક્તપતરા ખેતીવાડી
ફીડરમા ંસદર વીજ જોડાણ ખતબજ અંતમાં
આવેલ હોવાિી એચ.વી.ડી.એસ. યોજિા હઠેળ
સદર કામગીરી હાિ િરી પ્રશ્નિો વિકાલ
કરવામા ંઆવશે તિી તાવંત્રક મજૂંરી મેળવી
કામ તા. ૨૦.૦૮.૧૭ સતિીમા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

તાવંત્રક મજૂંરી મેળવી 
કામ તા. ૩૧.૦૮.૧૭ િા 

રોજ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૪૯ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

ભવાભાઇ ટપતભાઇ 
કાસંકીયા ગામ િાઝ

ગામતળ િે અડી િે 
આવેલ િાઝિી સીમિા 
રહણેાકિા મકાિોમા ં

હાલમા ંખેતીવાડી દફડર 
પરિી પાવર આપેલ છે 

જે ૨૪ કલાકિી 
લાઇિમાિંી આપવા 

બાબત

આ બાબતે તા. ૦૪.૦૭.૧૭ િા રોજ થિળ
તપાસ કરતા ંકતલ ૧૨ લાઈટીંગ વીજ જોડાણ
હાલમા ંચાલત છે. જે રહણેાકિા વવથતારિી
આજતબાજતમા ંઈન્ડથટ્રીઝૉ ચાલે છે. હાલમાં
વવથતારિા ૭/૧૨ િા ઉતારા ખેતીવાડીિી
વસમિા છે. જો ગામતળિી બહાર આવેલ છે.
હાલમા ંથિળ ઉપર ૧૧ કે.વી. વમરોલી ખેતીવાડી
ફીડરિો વીજ સપ્લાય ચાલત છે. હાલમા ંથિળ
ઉપર કતલ રહણેાકિા મકાિો આશરે ૧૮
છે..િવીિ ૩ વીજજોડાણ માટેિી અરજી કરવા
માટે અરજદારિે જણાવવામા ંઆવેલ છે.
હાલમા ંપ્રવતુમાિ વિયમ અનતસાર ૧૫ વીજ
જોડાણ ચાલત હોય તેવત ંક્લથટર કે જે ગામતળિી
બહાર આવેલત ંહોય તે આ યોજિા િો લાભ લઈ
શકે .

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૫૦ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

ભરવાડ 
કરશિભાઇ 

મેરાભાઈ, ગામ 
વાસણાબતઝગુ

િવીિ ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણ મેળવવા બાબતે 
જેિો અંદાજપત્ર તા. 
૧૨.૦૬.૧૭ િા રોજ 

ભરેલ છે.

સામાન્ય સજંોગોમા ંખેતીવાડી િવીિ વીજ 
જોડાણ જેમા ંલાઇિનત ંતિા િવીિ ટ્રાન્સફોમુર 
ઊભત ંકરવાિી ફરજ પડે છે. તેવા સજંોગોમા ં
કંપિીિા વિયમોનતસાર કામ અંદાજપત્ર ભયે િી 
દદિ ૧૨૦ િી સમય મયાુદામા ંપણુૂ કરવાનત ંરહ ે
છે. હાલમા ંઅગ્રતાક્રમ િા ૪૪ સતિી ખેતીવાડી 
વીજજોડાણ િી કામગીરી પણુૂ કરેલ છે અિે 
અરજદારિી અરજીિો અગ્રતાક્રમ ૫૫ છે. આ 
બાબતે હાલમા ંખેતીવાડીિા કામ પ્રગતી હઠેળ 
છે જે માસ ઓક્ટોબર ૨૦૧૭ સતિીમા ંપણુૂ 
કરવામા ંઆવશે.

તા.૩૦.૧૦.૧૭ સતિીમા ં
સદર કામગીરી પણુૂ 

કરવામા ંઆવશે.

પ્રગવત 
(સદર કામ 

તા.૩૦.૧૦.૧૭ 
સતિીમા ંપણુૂ 
કરવામા ં

આવશે.).હાલ,ડાગં
ર િા વાવેતરિા 

કારણે પાણી 
ભરેલ હોવાિા 
કારણે કામ 
કરાયેલ િિી

L

૫૧ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

સરપચંશ્રી 
વમરોલી ગ્રામ 

પચંાયત, વમરોલી

પટેલ વાસમા ંએ.સી. િા 
કારણે લો વૉલ્ટેજ 

આવવા બાબત તિા 
િડતરરૂપ િાભંલા 
હટાવવા બાબત.

િડતર િાભંલા અિે લો વૉલ્ટેજ માટે સવે
કામગીરી હાિ િરી વિયમોનતસાર યોગ્ય
યોજિામા ંતેઓિે લાભ આપી તિા તેિી તાવંત્રક
મજૂંરી મેળવી ઑક્ટો-૧૭ સતિીમા ંકામગીરી પણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

સદર થિળ સવે કરતા ં
સરપચંશ્રી ધ્વારા 

ટ્રાન્થફોમુર ઊભત ંકરવાનત ં
થિળ િક્કી કરી શકાયેલ 
િિી જે બાબતે સપચં 

િે ટ્રાન્થફોમુર ઊભત ં
કરવાનત ંથિળ બતાવવા 
માટે ૨૨.૮.૧૭ િા રોજ 
પત્રિી જાણ કરેલ છે

વિકાલ F

૫૨ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 
પાલડીકાકંજ

લોખડંિા ખવાઇ ગયેલા 
િાભંલા ખતબજ જૂિા 

હોવાિી બદલવા બાબત

સદર બાબતે સવે કામગીરી હાિ િરી યોગ્ય
યોજિા િો લાભ આપી તેિી તાવંત્રક મજૂંરી
મેળવી ઑક્ટો-૧૭ સતિીમા ંકામગીરી પણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

એસ.આઈ થક્રીમ મા ં
તાવંત્રક મજૂંરી મળેલ છે 
જેમા ંકતલ ૩૪ િાભંલા 
બદલવિા િાય છે, 

સદર કામ 
તા.૧૮.૦૯.૧૭ િા રોજ 

પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

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

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૫૩ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 
પાલડીકાકંજ

ગામમા ંવીજ જોડાણ 
લાઇટીગ - ૨૫૦૦, 

ખેતીવાડી - ૨૦૦ અિે 
ઇન્ડ. વીજ જોડાણો 
હોવાિી બીજો ઈલે. 

આસી. આપવા બાબતે.

કંપિી િા વિયમાનતસાર તાવંત્રક રીતે શક્ય હશે
તો જરૂરી દરખાથત વડી કચેરીએ મોકલી
આપવામા ંઆવશે.

રજૂઆત વાળા વવથતારમાં
ફદરયાદો આવ્યેિી પેટા
વવભાગીય કચેરી દ્વારા
અન્ય ટેકવિકલ થટાફ િી
ફાળવણી કરવામા ંઆવે
છે, અિે ફદરયાદોનતં
વિરાકરણ કરવામા ંઆવે
છે, તેમજ પે.વી.કચેરીમાં
જીએસઓ-૪ પ્રમાણે
ટેકવિકલ થટાફ મજંતર
કરવાિી દરખાથત મજૂંરી
હઠેળ છે.

વિકાલ R

૫૪ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 

િાઝ

લોકદરબારિી જાણ 
લેબખતમા ંિ કરવા 

બાબતે

આ બાબતે લોકદરબારિી જાહરેાત તિા તેિી
વવગતવાર માદહતી દૈવિક પેપર ગતજરાત
સમાચારમા ંઆપવામા ંઆવેલ તિા આ બાબતે
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત  િાઝ િે િાયબ
ઇજિેર દ્વારા તેમિા મોબાઈલ પર જાણ
કરવામા ંઆવેલ હતી.  અિે આ બાબતિો
વવગતવાર ખતલાસો લોકદરબારમા ંકયાુ બાદ
તેઓિી ફરીયાદ નત ંવિરાકરણ લાવેલ છે.

વિકાલ X

૫૫ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત, 
પાલડીકાકંજ

પાલડીકાકંજ લાટ મા ં
લો વૉલ્ટેજ આવવા 
બાબત તિા થ્રી ફેઝ 
લાઇટ આપવા બાબત

આ બાબતે સવે કામગીરી હાિ િરી તેઓિા
દથતાવેજી પતરાવા ચકાસણી કરી તાવંત્રક મજૂંરી
િા આિારે યોગ્ય કાયુવાહી હાિ દરવામાં
આવશે.

૧૦૦ કૅવીએનત ંિવત ંટીસી 
એસ આઇએસ યોજિા 

હઠેળ ઉભત કરી લૉ 
વોલ્ટેજિો પ્રશ્ન હલ 

કરેલ છે ૩.૮.૧૭િા રોજ 
કામ 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૫૭ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

િરેશભાઇ 
હસમતખભાઇ 

વાળંદ, 
ગામ કમોડ

ગામ કમોડ મતકામે 
વાડામા ંબિાવેલ મકાિ 
જેમા ંઆકારણી પાચં 
વષુ સતિી િ િતી 

હોવાિી ચતટંણી કાડુ તિા 
આિાર કાડુ િા આિારે 
વીજ જોડાણ આપવા 

બાબત

આ બાબતે સવે કરતા ંજગ્યા ગામતળિી બહાર
હોય તેવત ંજણાય છે. હાજર અરજદાર પાસે કોઈ
દથતાવેજી પતરાવા હાલમા ંિ હોવાિી કોપણ
કાયુવાહી હાિ િરી શકાય તેમ િિી. તેમજ
કોપોરેશિમા ંઆકારણી મેળવવા માટેિી
કાયુવાહી કરેલ છે કે િહી તે બાબતનત ંકોઈ
થપષ્ટીકરણ તેઓએ કરેલ િિી.

વિકાલ L

શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

રાજેશકતમાર 
બચતભાઈ પટેલ, 
તાલતકા સભ્ય,
 ગામ િાઝ

૧૧ કે.વી. િકલગં 
ફીડરિા વપરાણા િી 

એસેન્ટ માઇક્રો સતિીિા 
િાભંલા િા વાયરો 

બદલવા બાબત તિા તે 
િાભંલા આશરે ૨૫ િી 
૩૦ રોડ સાઇડે બહાર 

કાઢવા બાબતે

૫૬ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા Aઆ બાબતે અગાઉ વાયર બદલવા માટેિી
તાવંત્રક મજૂંરી િવીિ ઔદ્યોગીક વીજ જોડાણ
આપતી વખતે કરવામા ંઆવેલ હતી. તિા
વાયરો બદલવા માટે વારંવાર પ્રયત્િો પણ
કરવામા ંઆવેલ હતા. પરંર્ ત તેમા ંવાિંા
અવરોિો આવતા તે બાબતે િાયબ ઈજિેરશ્રી
બારેજા દ્વારા પોલીસ ફરીયાદ પણ દાખલ
કરવામા ંઆવેલ હતી. આમ તેિો કાયદાકીય
વિકાલ આવ્યા બાદ સદર કાયુવાહી હાિ િરી
શકાય. વધતમા ંએજ િાભંલા રોડ સાઇડે બહાર
કાઢવા માટે એટલે કે ખસેડવા માટે જે ખેડતૂો િે
િાભંલા િડતરરૂપ છે તેઓએ પોતાિા જરૂરી
પતરાવા રજૂ કરી વિયમોનતસાર વશફ્ટિંગ બાબતે
અરજી િોંિણી કરાવવાિી રહશેે. અરજી િોંિણી
કયાુ બાદ મજૂંરી મેળવી તે મતજબ અંદાજપત્ર
ભરપાઈ કયાુ બાદ કાયુવાહી હાિ િરવામાં
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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૫૮ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

ચૌહાણ દહમ્મતવસિંહ 
કસરવસિંહ 
ગામ િાઝ

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણમા ંડી.ઑ. 
આપવા બાબત

સદર બાબતે લોકદરબારમા ંટ્રાન્સફોમુર સેંટરિી
એક અિવા બે પોલ આગળ ડી.ઑ. ટેવપિંગ
બિાવી આપવા જણાવેલ છે. તે અંગેિી
કાયુવાહી તા. ૩૧.૦૭.૧૭ સતિીમા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર કામગીરી 
તા.૦૨.૦૮.૧૭ િા રોજ 
પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૫૯ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

રાજેશકતમાર 
બચતભાઈ પટેલ, 
તાલતકા સભ્ય,
 ગામ િાઝ

વવકાસિી હરણફાળિે 
ધ્યાિે લઈ બારેજા 

ઓફીસમાિી સારી રીતે 
વહીવટી સરળતા માટે 
ખેડા તાલતકાિા ંગામો 
અલગ કરી આપવા 

વવિતંી

આ બાબતે બારેજા તિા બારેજડી બિે કચેરીિા
ખેડા તાલતકાિા ંગામો જતદા કરી ત્રીજી િવીિ
કચેરી ગોબલજ મતકામે બિે તેવી દરખાથત
મહસેાણા કોપોરેટ કચેરી ખાતે મજૂંરી માટે
મોકલાવેલ  છે.

વડી કચેરી એ સદર 
દરખાથત મોકલાવેલ છે.

વિકાલ M

૬૦ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

આશીષભાઇ પટેલ 
ગામ અસલાલી

દરિંગ રોડ િે ફરતે 
અસલાલી િી બરાબર 

અડીિે આવેલ 
કોમવસિયલ વસિંગલ ફેઝ 
લાઇટ ઝોિીગ સટી 

ફાઇડ િયા તે આિારે 
આપવા બાબત તિા 
કોપોરેશિમા ંતેનત ંટેક્ષ 
બીલ પણ દતકાિો તરીકે 
લેવાય છે. તે આિારે 
િવા કિેક્શિ આપવા 

બાબત

સદર વવથતારમા ંઆવેલ દત કાિો િી અરજી
જરૂરી દથતાવેજો સાિે િોંિણી કરી આગળિી
મજૂંરી અિે વવભાગીય કચેરીએ મોકલેલ છે. જે
મજંતર િયેિી વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવશે.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૬૧ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

આશીષભાઇ પટેલ 
ગામ અસલાલી

અગાઉિા સમયમા ં
ખેડતૂોિા ખેતરમા ં

િાખેલી લાઈિો ખસેડવા 
માટે કોઈ પણ ચાર્જ િ 
વસલૂવા બાબતે અિવા 
તો લેબર ચાર્જ લેવા 

બાબતે

િડતરરૂપ વીજ લાઈિ િા િાભંલા ખસેડવા
માટે પ્રવતુમાિ વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર
લેવામા ંઆવે છે.

વિકાલ F

૬૨ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજા શ્રી.એમ.એચ.પદરખ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૬૫

બારેજા િગર સેવા 
સદિ પ્રમતખ શ્રી 
ભરતભાઇ તિા 
ચીફ ઓદફસર 

િગરપાબલકા, ગામ 
બારેજા

કાલતપર બેંક પાસે 
િડતરરૂપ ટ્રાન્સફોમુર 
સેન્ટર ખસેડવા બાબત

આ બાબતે સવે કામગીરી હાિ િરી જરૂરી
તાવંત્રક મજૂંરી િા આિારે યોગ્ય કાયુવાહી હાિ
દરવામા ંઆવશે.

સવે કામગીરી પણુૂ કરેલ 
છે. રજૂઆત વાળી જગ્યા 
ખાિગી માબલકીિી હોઈ 
અિે અગાઉ અંદાજપત્ર 
આપેલ હોઈ અંદાજપત્ર 
ભરપાઈ કયેિી કામ 
પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ F

૬૩ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િોળકા શહરે કે.એચ.શાહ
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧

દાવડા બબવપિભાઇ 
કાસ્ન્તલાલ,

શારદા સોસાયટી
કબલકતંડ રોડ,િોળકા

ઘર વપરાશ િા વીજ 
જોડાણ નત ંિામ ફેર કરી 
આપવા બાબત ગ્રાહક 
િ.૨૭૨૭૦૮/૦૧૭૪૮/૪

સદર ગ્રાહકિા ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ િા
િામ ફેર માટે ૬.૭.૧૭ િા રોજ અરજી કરેલ જે
સદંભે કંપિી િા વિયમ મતજબ જરૂરી િામફેર
માટે િી કાયુવાહી દદિ-૧૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર અરજદાર શ્રી િે 
પત્ર િ.૧૦૧૩ 

તા.૨૦.૭.૧૭ િી િામ 
ફેર નત ંઅંદાજપત્ર 

આપેલ છે. જે ભરપાઈ 
કયાુ બાદ િામફેર માટે 
િી કાયુવાહી કંપિી િા 
વિયમ મતજબ કરવામા ં

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૬૪ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િોળકા શહરે કે.એચ.શાહ
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧

સતન્દ્રીયા 
પન્કજકતમાર 
શાવંતલાલ,

શારદા સોસાયટી ,
કબલકતંડ રોડ,િોળકા

ઘર વપરાશ િા વીજ 
જોડાણ નત ંિામ ફેર કરી 
આપવા બાબત  ગ્રાહક 
િ.૨૭૨૭૦૮/૦૧૭૪૯/૨

સદર ગ્રાહકિા ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ િા
િામ ફેર માટે ૬.૭.૧૭ િા રોજ અરજી કરેલ જે
સદંભે કંપિી િા વિયમ મતજબ જરૂરી િામફેર
માટે િી કાયુવાહી દદિ-૧૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર અરજદાર શ્રી િે 
પત્ર િ.૧૦૧૪ 

તા.૨૦.૭.૧૭ િી િામ 
ફેર નત ંઅંદાજપત્ર 

આપેલ છે જે ભરપાઈ 
કયાુ બાદ િામફેર માટે 
િી કાયુવાહી કંપિી િા 
વિયમ મતજબ કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ D

૬૫ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િોળકા શહરે કે.એચ.શાહ
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧

ઠક્કર િીરતભાઇ 
કાવંતલાલ,
ઊંડાપાડા,

ફાયર થટેશિ રોડ,
 િોળકા

ઘર વપરાશ િા વીજ 
જોડાણ નત ંિામ ફેર કરી 
આપવા બાબત          

                    
ગ્રાહક 

િ.૨૭૨૭૦૮/૦૧૪૩૩/૭

સદર ગ્રાહકિા ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ િા
િામ ફેર માટે ૬.૭.૧૭ િા રોજ અરજી કરેલ જે
સદંભે કંપિી િા વિયમ મતજબ જરૂરી િામફેર
માટે િી કાયુવાહી દદિ-૧૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર અરજદાર શ્રી િે 
પત્ર િ.૧૦૧૫ 

તા.૨૦.૭.૧૭ િી િામ 
ફેર નત ંઅંદાજપત્ર 

આપેલ છે જે ભરપાઈ 
કયાુ બાદ િામફેર માટે 
િી કાયુવાહી કંપિી િા 
વિયમ મતજબ કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ D

૬૬ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િોળકા શહરે કે.એચ.શાહ
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧

પટેલ શારદાબેિ 
ચન્દતભાઇ,

પ્રહલાદવાડી ગેટ 
પાસે,

ખોદડયાર મદંદર િો 
ખાચો,
િોળકા

ઘર વપરાશ િા વીજ 
જોડાણ નત ંિામ ફેર કરી 
આપવા બાબત  ગ્રાહક 
િ.૨૭૨૭૦૫/૦૦૬૦૮/૨

સદર ગ્રાહકિા ઘરવપરાશ વીજ જોડાણ િા
િામ ફેર માટે ૬.૭.૧૭ િા રોજ અરજી કરેલ જે
સદંભે કંપિી િા વિયમ મતજબ જરૂરી િામફેર
માટે િી કાયુવાહી દદિ-૧૦ મા ંપણુૂ કરવામાં
આવશે.

સદર અરજદાર શ્રી િે 
પત્ર િ.૧૦૧૬ 

તા.૨૦.૭.૧૭ િી િામ 
ફેર નત ંઅંદાજપત્ર 

આપેલ છે. જે અંદાજપત્ર 
ભરપાઈ િયેલ હોઈ 
િામફેર િી કાયુવાહી 

પણુૂ કરવામા ં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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૬૭ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િોળકા શહરે કે.એચ.શાહ
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૧

ઠક્કર િીરતભાઇ 
કાવંતલાલ,
ઊંડાપાડા,

ફાયર થટેશિ રોડ,
 િોળકા

ઘર વપરાશ િા વીજ 
જોડાણ નત ંિામ ફેર કરી 
આપવા બાબત ગ્રાહક 
િ.૨૭૨૭૦૮/૦૦૯૬૯/૪

સદર ગ્રાહકિા વાબણજ્ય વપરાશ િા  વીજ
જોડાણ િા િામ ફેર માટે ૬.૭.૧૭ િા રોજ
અરજી કરેલ જે સદંભે કંપિી િા વિયમ મતજબ
જરૂરી િામફેર માટે િી કાયુવાહી દદિ-૧૦ માં
પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

સદર અરજદાર શ્રી િે 
પત્ર િ.૧૦૧૭ 

તા.૨૦.૭.૧૭ િી િામ 
ફેર નત ંઅંદાજપત્ર 

આપેલ છે જે ભરપાઈ 
કયાુ બાદ િામફેર માટે 
િી કાયુવાહી કંપિી િા 
વિયમ મતજબ કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ D

૬૮ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી બાવળા િોળકા ગ્રામ્ય એ.જે.ગાદંઠયા 
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૧૬

પટેલ લક્ષ્મણભાઇ 
શકંરભાઇ 

ગામ:કેબલયા 
વાસણા 

તા: િોળકા

ખેતીવાડી ફીડરમા ંઓછા 
વોલ્ટેજ મળવા બાબતે

કેલીયાવાસણા,સરોડા,રીડપતરા અિે ચડંીસર
ગામિા ખેતીવાડી ગ્રાહકો િે વીજ પતરવઠો પરૂો
પાડતા કેલીયાવાસણા , સરોડા અિે રીડપતરા
ખેતીવાડી ફીડરિા ટેલ એન્ડ વાળા ગ્રાહકો િે
પતરતા વોલ્ટેજ મળતા િ હોવાિી િવીિ
કેબલયાવાસણા સબ થટેશિ મજૂંર કરવા માટે િી
દરખાથત કોપોરેટ કચેરી િે મોકલેલ હતી જે
કોપોરેટ કચેરી દ્વારા પત્ર િ.૭૩૪ તા.૨૪.૩.૧૭
િામજૂંર કરવામા ંઆવેલ હતી. વધતમા ંસદર
અરજદાર િી રજૂઆત સદંભે ફરી અતે્ર િી
કચેરી દ્વારા િવીિ કેબલયા વાસણા સબ થટેશિ
િી દરખાથત ફરી િી વર્ તળુ કચેરી િે મોકલી 

વડી કચેરી દ્વારા િવીિ 
કેલીયાવાસિા સબ 

થટેશિ િી દરખાથતિી 
ચકાસણી કરતા ંતાવંત્રક 
રીતે તે શક્ય િ હોવાિી 

િવીિ સબ થટેશિ 
મજંતર િઇ શકે તેમ 
િિી. પરંર્ ત હાલમા ં

સદર ખેતીવાડી ગ્રાહકોિે 
વોલ્ટેજ િી કોઈ ફદરયાદ 

જણાયેલ િિી.

વિકાલ E
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૬૯ 0૬.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી બારેજડી શ્રી એસ.એમ. શાહ 
િાયબ ઇજિેર.

મો.૯૯૨૫૨૧૨૦૫૫

સતરેશભાઇ 
સોમાભાઇ પટેલ
 ગામ બીડજ

ચોમાસાિી ઋર્ત મા ં
વારંવાર લાઇટ જતી 

રહવેા બાબત તેમજ ૧૧ 
કે.વી. વવટ્ઠલપતરા ફીડરનત ં
સમારકામ કરાવવા તિા 
જો શક્ય હોય તો તેમનત ં
ફામુ હાઉસનત ંકિેક્શિ 
ખેતીવાડી ફીડર પરિી 
જે.જી.વાય ફીડર પર 

લઈ જવા બાબત

ચોમાસા પહલેા સદર ફીડરિા સમારકામિી
કાયુવાહી તા.૨૫.૦૭.૧૭.પણુૂ કરેલ છે, તેમ
છતા ંતમારી ફરીયાદ િા અનતસિંાિે ૧૧ કે.વી.
વવટ્ઠલપતરા ફીડરનત ંપેટ્રોલીંગ કામ કરાવી કયાં
કારણોસર વારંવાર લાઇટ જતી રહ ેછે તે અંગેનતં
વિરાકરણ સત્વરે કરવામા ંઆવશે. વધતમાં
કંપિીિા વિયમ પ્રમાણે ફામુ હાઉસ કિેક્શિ
ફક્ત રૂરલ ફીડર પરિી જ આપી શકાય

તા.૨૫.૦૭.૧૭ િા રોજ 
સમારકામ િી કામગીરી 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ A

૭૦ 0૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર દહગેામ શહરે 	 શ્રી એિ.એચ.પટેલ 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૬૯

ભાનતબેિ સિાભાઈ 
પચંાલ 

મત: દહગેામ 
તા: દહગેામ

મકાિો ઉપરિી વાયરો 
હટાવી કેબલ િાખવા 

બાબત

અરજદારિે આજ રોજ િી રજૂઆતિા
અનતસિંાિે તેઓિા પ્રવતવિવિિે જરૂરી વશફ્ટિંગ
િી અરજી કરવા માટે જણાવેલ છે. અિે અરજી
કયાુ બાદ સવે કરી અંદાજપત્ર િા િાણાં
ભરપાઈ કયાુ બાદ કામ પણુૂ કરી આપવામાં
આવશે.

વિકાલ F

B૭૧ 0૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર દહગેામ ગ્રામ્ય શ્રી.એમ.આર. 
ભપૂતકર, 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૯૬

શ્રી  ઇફન્દરાબેિ 
અરવવિંદભાઇ પટેલ 

મત: ઘમીજ 
તા: દહગેામ 
જી: ગાિંીિગર

યતજીવીસીએલ દ્વારા 
અમોિે આપવામા ં

આવેલ વીજ દંડ બાબત

 તારીખ : ૧૩.૦૬.૧૭ િા રોજ GUVNL િા
ચેદકિંગ ડ્રાઇવ દરમ્યાિ આપનત ંવીજ મીટર કે જે
અરવવિંદભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલિા િામે કે જે
ગ્રાહક િબંર : ૨૬૨૧૮૦૦૦૫૧૬ િી િરાવો છો
તે મીટરિા વાયદરિંગમા ંછેડછાડ કરી મીટરમાં
વપરાશ િ િાય તેવી વ્યવથિા કરેલ જે થિળ
પરિા ચેદકિંગ ઓદફસર દ્વારા પતરવાર  કરેલ જે
સદંભુમા ંઅતે્રિી કચેરી દ્વારા અરવવિંદભાઇ
ભાઇલાલભાઇ પટેલિે આઉટવડુ િં:
યતજીવીસીએલ/  ટેક/ લીગલ/ ૩૦૯૭ તારીખ:
૧૫.૦૬.૧૭  આપવામા ંઆવેલ જેિી તમિે
મૌબખક પણ જાણ કરવામા ંઆવેલ છે.
સદર કેસ વીજચોરીિો કલમ િં: ૧૩૫ અન્વયે
હોય આપિી પરૂવણી બબલિી રકમ સપંણુૂ પણે
ભરપાઈ કયાુ બાદ   કંપિીિા વિયમ અનતસાર
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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૭૨ 0૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ છત્રાલ	 એસ.એસ.રાઠોડ
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૭

અમતૃ ઇન્ડ. , 
પ્લોટ િ:ં ૩૨૧૮ 

ફેઝ-3 જીઆઈડીસી, 
છત્રાલ 
મો.િ.ં 

૯૯૯૮૫૫૫૫૫૨

અરજદારે િામ બદલવા 
માટેિી અરજી ૨૦.૦૫.૧૭ 
િા રોજ કરેલ હતી , જેમા 

વવભાગીય કચેરીએ 
ઓદરજજિલ રસીદ અિે 

ઇન્ડમવિટી બોંડ િી 
માગંણી કરેલ છે. સદર 

પ્લોટ અરજદારે બકઁ પાસે 
િી હરજીમા ંલીિેલ છે. 

જેિી જૂિા ગ્રાહક િો કોઈ 
પ્રશ્ન ઉભો િતો િિી

અરજદારશ્રીએ સદર પ્લોટ િ ં૩૨૧૮ ફેઝ -૩
જીઆઈ ડીસી પાસેિી ઓક્શિમા ંખરીદેલ છે.
જતિા ગ્રાહકિી દડપોઝીટ િવા ગ્રાહકિા િામે
તબદીલ કરી શકાય િહી, સદર માદહતી
અરજદારિે થિળ ઉપર સમજાવીિે માદહતગાર
કરેલ છે. અરજદાર િવી દડપોબઝટ ભરવા
સહમત િયેલ છે.

વિકાલ D

૭૩ 0૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર  રબખયાલ બી.એલ.મકવાણા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૬

શ્રી વસતંકતમાર 
રવતલાલ શાહ, 

૩/સી, દેવ એવન્ય ૂ
્લેટ્સ, શતભ લક્ષ્મી 
સોસાયટી પાછળ, 

સાબરમતી,
અમદાવાદ

ખેતી લાયક વીજ 
જોડાણ મેળવવા બાબત

 આપે તારીખ : ૨૧.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ ખેતી
વવષયક વીજ જોડાણ મેળવવા માટે
અંદાજપત્રિા િાણા ંભરપાઈ કરેલ છે. જેિો
રબખયાલ સબ દડવવજિ િો પેઇડ પેફન્ડિંગ િબંર
૧૭૦ છે હાલિા સજંોગો પ્રમાણે પેઇડ પેફન્ડિંગ
િબંર ૭૩ સતિીિા કામ પણુૂ કરવામા ંઆવેલ છે.
આગળિા કામ  અગ્રતાક્રમ મતજબ પણુૂ કરી
આપવામા ંઆવશે.

હાલમા ંપેઈડ-પેન્ડીગ 
િબંર ૧૨૫ સતિી પણુૂ 
કરવામા ંઆવેલ છે. 

બાકી રહતેા કામ માલ 
સમાિ િી ઉપલબ્િ 
મતજબ પણુૂ કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ L

B૭૧ 0૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર દહગેામ ગ્રામ્ય શ્રી.એમ.આર. 
ભપૂતકર, 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૯૬

શ્રી  ઇફન્દરાબેિ 
અરવવિંદભાઇ પટેલ 

મત: ઘમીજ 
તા: દહગેામ 
જી: ગાિંીિગર

યતજીવીસીએલ દ્વારા 
અમોિે આપવામા ં

આવેલ વીજ દંડ બાબત

 તારીખ : ૧૩.૦૬.૧૭ િા રોજ GUVNL િા
ચેદકિંગ ડ્રાઇવ દરમ્યાિ આપનત ંવીજ મીટર કે જે
અરવવિંદભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટેલિા િામે કે જે
ગ્રાહક િબંર : ૨૬૨૧૮૦૦૦૫૧૬ િી િરાવો છો
તે મીટરિા વાયદરિંગમા ંછેડછાડ કરી મીટરમાં
વપરાશ િ િાય તેવી વ્યવથિા કરેલ જે થિળ
પરિા ચેદકિંગ ઓદફસર દ્વારા પતરવાર  કરેલ જે
સદંભુમા ંઅતે્રિી કચેરી દ્વારા અરવવિંદભાઇ
ભાઇલાલભાઇ પટેલિે આઉટવડુ િં:
યતજીવીસીએલ/  ટેક/ લીગલ/ ૩૦૯૭ તારીખ:
૧૫.૦૬.૧૭  આપવામા ંઆવેલ જેિી તમિે
મૌબખક પણ જાણ કરવામા ંઆવેલ છે.
સદર કેસ વીજચોરીિો કલમ િં: ૧૩૫ અન્વયે
હોય આપિી પરૂવણી બબલિી રકમ સપંણુૂ પણે
ભરપાઈ કયાુ બાદ   કંપિીિા વિયમ અનતસાર
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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૭૪ 0૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી ગાિંીિગર  રબખયાલ બી.એલ.મકવાણા 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૭૬

પટેલ મોતીભાઈ 
ચેલાભાઇ

પાવર ચોરીિા બબલ 
બાબત અિે િવીિ 

વીજ જોડાણ મેળવવા 
બાબત

અરજદારિી રજૂઆતિા અનતસિંાિે તારીખ :
૦૭.૦૨.૧૭ િા રોજ કલમ િ:ં૧૩૫ પ્રમાણે વીજ
ચોરીનત ંબબલ આપવામા ંઆવેલ છે જેિા બબલિી
રકમ રૂ. ૧૬૯૩૫૪.૦૦ છે. જે બબલ ભરપાઈ
િયેિી આપિે િવીિ વીજ જોડાણ આપવાિી
કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.

વિકાલ B

૭૫ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ કલોલ-૨ એસ.જે.ગામીત
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫

પટેલ 
િારાયણભાઈ 

સોમદાસ, 
૧૨, શ્રી બાલાજી 

પાકુ,
 શારદા સકુલ, 

કલોલ-૩૮૨૭૨૧  
મો.૯૭૨૫૬૪૭૧૫૬

િવીિ કરજીશિ 
એસ.એસ. નત ંકાયુ (TR 
તરફિી)/િવીિ દફડરનત ં
કામ પણુૂ િઈ ચાર્જ 
ક્યારે િાય તેમ છે ? 
જેિી આજતબાજતિા 
ગામડાઑિે લો 

વૉલ્ટેજિી રાહત મળે.

કરજીશિ ગામમા ં૬૬ કેવી નત ંિવીિ સબ
થટેશિ બિી રહલે છે જે ટ્રાન્સવમશિ વવભાગિા
તાબામા ંઆવે છે જે ઝડપી પણુૂ કરવા પેટા
વવભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર લખેલ છે. તેમજ
િવીિ દફડરનત ંકામ પેટા વવભાગીય કચેરી દ્વારા
હાિ ઉપર લીિેલ છે.

જેટકો ધ્વારા કન્થટ્રક્શિ 
નત ંકામ હાિ પર લીિેલ 
છે.જેટકો ધ્વારા આપેલ 
માદહતી મતજબ માચુ-૧૮ 

સતિીમા ંકામ પણુૂ 
કરવામા ંઆવશે

વિકાલ N

૭૬ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ કલોલ-૨ એસ.જે.ગામીત
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫

પટેલ 
િારાયણભાઈ 

સોમદાસ, 
૧૨, શ્રી બાલાજી 

પાકુ,
 શારદા સકુલ, 

કલોલ-૩૮૨૭૨૧  
મો.૯૭૨૫૬૪૭૧૫૬

િામ ફેરિી અરજી અંગે 
ઝડપી કાયુવાહી આછા 
ડૉક્યતમેન્ટમા ંમજૂંરી 

આપવામા ંઆવે, વારસાગત 
િામફેરમા ંઘણા પ્રશ્નો છે તો 
એક લેબખત શક્ય હોય તો 
૧૦૦ રૂવપયાિા થટેમ્પ પેપર 
લઈ યોગ્ય કાયુવાહી કરવા 
વવિતંી છે, આ કેસમા ંજૂિી 
E.D. મજરે મળે તે વ્યવથિા 

િાય તે યોગ્ય છે.

િામફેરિી અરજી અંગે કંપિીિા વિયમ મતજબ
ડૉક્યતમેન્ટ લઈ િામ ફેર કરી આપવામા ંઆવે
છે, વરસાઈ િામફેરમા ંપેઢીિામત તિા મળૂ
ગ્રાહકનત ંમરણ િોંિનત ંસદટિદફકેટ તેમજ
પેઢીિામામા ંઅન્ય વારસદાર હોય તો ૧૦૦
રૂવપયાિા થટેમ્પ પેપર ઉપર સમતી લઈ
િામફેરિી પ્રદક્રયા કરવામા ંઆવે છે, આવા
કેસમા ંજૂિી E.D. િવા િામમા ંમજરે આપવામાં
આવે છે.

વિકાલ D
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

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

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૭૭ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ કલોલ-૨ Cસોલાર પાવર િાબા પરિી યોગ્ય જાહરેાત
સરકારશ્રી સમયાતંરે આપે છે તેમજ રૂવપયા
૧૫૦૦/- કિેફક્ટવવટી ચાર્જ વસલૂવામા ંઆવે છે
તેમજ સદર વસથટમમા ંરેજજથટે્રસિ ચાર્જ GEDA
વસલેૂ છે તેમજ અન્ય ચાર્જ GERC િા વિયમ
મતજબ વસલૂવામા ંઆવે છે. વિારાિી વીજળી
યત.જી.વી.સી.એલ.. િે મળે છે અિે હાલમાં
રૂવપયા ૩.૨૨ ચકૂવવામા ંઆવે છે તે GERC િા
વિયમ પ્રમાણે આપવામા ંઆવે છે.

વિકાલ

ભાનતશાલી દમયવંત 
બેિ છગિભાઇ 

 એણાસિ

અમારા બબલવસયા ગામે 
આવેલ સવે િ ં૩૧૪/અ-

બ તિા ૩૧૯ મા ં
આવેલ મકાિ મા ં
ચોવીસ કલાક નત ં

કિેક્શિ િ આપવા 
બાબતે 	

એસ.જે.ગામીત
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૮૫

પટેલ 
િારાયણભાઈ 

સોમદાસ, 
૧૨, શ્રી બાલાજી 

પાકુ,
 શારદા સકુલ, 

કલોલ-૩૮૨૭૨૧  
મો.૯૭૨૫૬૪૭૧૫૬

સોલાર પાવર િાબા 
પરિી યોગ્ય જાહરેાત 
િાય તો જી.ઈ.બી. અિે 

ગ્રાહક બિેંિે લાભ 
િાય., તેમા ંજે 

રજીથટ્રાસિ ફી તેમજ 
ટેફથટિંગ ફી ૧૫૦૦/-  

તેમજ ૧૦૦૦\- રાખેલ 
છે તે ઘણી વિારે છે, 

તેમજ વિારાિી વીજળી 
જી.ઈ.બી. િે મળે છે 
અિે હાલમા ંરૂવપયા 

૩.૨૨ ચકૂવવામા ંઆવે 
છે તે ઘણા ઓછા છે.

કોપોરેટ ઓદફસ િા સક્યતલુર િં:
UGVCL/GERC/Fix charge /1412 તા. 14-05-
16 મા ંજણાવ્યા મતજબ ખેતીવાડી જમીિ માં
રહણેાક હરે્ ત માટે ફામુ હાઉસ નત ંફકત 1ph. નતં
3.0 k.w. નત ંવીજ જોડાણ આપી શકાય છે.
જ્યારે સદર ગ્રાહકે ખેતર મા ંરહણેાક હરે્ ત માટે
3ph. વીજ જોડાણ િી 24 કલાક વાળા
જ્યોવતગ્રામ ફીડર માિી માગંણી કરેલ છે. તેમજ
સદર જગ્યાિી િોિ એગ્રી કલ્ચર િી પરમીશિ
હાલ િિી પરંર્ ત તેિા માટે રેવન્યત વવભાગમાં
અરજી કરેલ છે. િવા ઉજુા અિે પેટ્રો કેવમકલ્સ
વવભાગિા પત્ર તા. 24-01-17 િા અનતસિંાિ
મા ંપણ ખેતીવાડી જગ્યામા ંરહણેાક હરે્ ત માટે 24
કલાકિા ફીડરમાિી 3ph. જોડાણ આપી શકાય
તેવી જોગવાઈ િિી.

વિકાલ L૭૮ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

34 of43



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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૭૯ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

ઠાકોર િિાજી 
ગાડંાજી

			સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત,

ગામ-એણાસિ  						

૭/૧૨ િા ઉતરામા ં
િરિા વીજ જોડાણો 
આપવામા ંમાગંવામા ં

આવતી અન્ય ભાગીદારો 
િી સમંતી બાબતે 	

૭/૧૨ િા ઉતારા મા ંદશાુવેલ પ્રિમ હક માં
માબલકો િી જરૂરી બાહિેરી પત્રક તિા પચંાયત
શ્રી તરફિી જરૂરી વીજળીકરણ -લાભાિી સાિે
ઠરાવ/મજૂંરી મળ્યેિી જરૂરી દરખાથત
વવભાગીયકચેરીિી મજૂંર કયે િી સદર રજૂઆત
શક્ય બિે.

વિકાલ L

ભાનતશાલી દમયવંત 
બેિ છગિભાઇ 

 એણાસિ

અમારા બબલવસયા ગામે 
આવેલ સવે િ ં૩૧૪/અ-

બ તિા ૩૧૯ મા ં
આવેલ મકાિ મા ં
ચોવીસ કલાક નત ં

કિેક્શિ િ આપવા 
બાબતે 	

શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

ભરતભાઇ 
રવતલાલ પટેલ

    ગામ-બબલવસયા 
          	

ટીપી ફાઇિલ િયા બાદ 
મળેલા ફાઇિલ પ્લોટ 
મા ંવીજ જોડાણ માટે 
એિ.એ િી મજૂંરી િી 
જરૂદરયાત છે કે િહીં 
તેિી માદહતી આપવા 
બાબતે	, માગેલ ફામુ 

હાઉસ વીજ જોડાણ જેિા 
અંદાજપત્ર િા િાણા ં

ભરપાઈ િયેલ છે પરંર્ ત 
લાઇિ ઊભી કરવામા ં
વાિંો હોવાિી િજીકિા 
૨૪ કલાક વાળી લાઇિ 
માિી પાવર આપવા 

બાબતે

કોપોરેટ ઓદફસ િા સક્યતલુર િં:
UGVCL/GERC/Fix charge /1412 તા. 14-05-
16 મા ંજણાવ્યા મતજબ ખેતીવાડી જમીિ માં
રહણેાક હરે્ ત માટે ફામુ હાઉસ નત ંફકત 1ph. નતં
3.0 k.w. નત ંવીજ જોડાણ આપી શકાય છે.
જ્યારે સદર ગ્રાહકે ખેતર મા ંરહણેાક હરે્ ત માટે
3ph. વીજ જોડાણ િી 24 કલાક વાળા
જ્યોવતગ્રામ ફીડર માિી માગંણી કરેલ છે. તેમજ
સદર જગ્યાિી િોિ એગ્રી કલ્ચર િી પરમીશિ
હાલ િિી પરંર્ ત તેિા માટે રેવન્યત વવભાગમાં
અરજી કરેલ છે. િવા ઉજુા અિે પેટ્રો કેવમકલ્સ
વવભાગિા પત્ર તા. 24-01-17 િા અનતસિંાિ
મા ંપણ ખેતીવાડી જગ્યામા ંરહણેાક હરે્ ત માટે 24
કલાકિા ફીડરમાિી 3ph. જોડાણ આપી શકાય
તેવી જોગવાઈ િિી.

વિકાલ L

૮૦ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ Lસદર બાબતે થિળ ઉપર હયાત ખેતીવાડી અિે
૨૪ કલાક િી લાઇિ િી સ્થિવત બતાવતી
દરખાથત વવભાગીય કચેરીમા ંમજૂંર કયે િી
સદર રજૂઆત શક્ય બિે.

ફામુ હાઉસ િે ફક્ત 
ખેતીવાડી ફીડર ઉપરિી 
જ કિેક્શિ આપવામા ં
આવે છે. વાિંા દૂર િયા 

પછી જ આગળિી 
કાયુવાહી કરવામા ં

આવશે.

વિકાલ

૭૮ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		
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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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૮૧ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

કનતવસહ જવાિવસહ 
વાિેલા

ગામ-વિકોલ 											

ટીપી ફાઇિલ િયા બાદ 
મળેલા ફાઇિલ પ્લોટ 
મા ંવીજ જોડાણ માટે 
એિ.એ િી  મજૂંરી 
આવેલ િિી પરંર્ ત 

અમારા દ્વારા  માગેલ 
ફામુ હાઉસ વીજ જોડાણ 
આપવાિો ઇિકાર કરેલ 

				છે.					

સદર અરજદારે જે થિળે ફામુ હાઉસ વીજ
જોડાણ િી માગંણી કરેલછે તેિી િજીકમા ંકોઈ
ખેતીવાડી લાઇિ િ હોવાિી ફરીિી અબુિ
દફડર માિી પ્રપોજ કરી દરખાથત વવભાગીય
કચેરી િી મજૂંરી બાદ શક્ય બિે

ગતજરાત વીજ વિયમિ 
પચં િા પ્રવતુમાિ 

વિયમ પ્રમાણે જ ફામુ 
હાઉસ િા વીજજોડાણ 
ફક્ત ખેતીવાડી ફીડર 
પર િી જ આપવામા ં

આવે છે.

વિકાલ L

T૮૨ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

રાવજીભાઇ 
મેઘજીભાઇ 

ભાનતસાળી          
                  
ગામ:-બબલવસયા

બબલાવસયા જંાબતવાડી 
વવથતારમા ંઅમોએ ત્રણ 
બગંલા બિાવેલ છે અિે 
અમારા પદરવાર સાિે 

રહીએ છીએ હાલ 
અમોએ અમારા સદર 
સવે િબંર નત ંએિ.એ 
પરમીસિ માટે અરજી 
કરેલછે.  અમોિે હાલ 
ખેતીવાડી લાઇિ માિી 

ફામુ હાઉસ નત ં૨.૦ 
કી.વોટ નત ંવસિંગલ ફેસ 
વીજ જોડાણ આપવામા ં
આવેલ છે પરંર્ ત અમોિે 

સદર જગ્યામા ં૨૪ 
કલાક વાળી લાઇિ 
માિી થ્રી  નત ંવીજ 
જોડાણ આપવા િી 

રજૂઆત	 છે.			

 સદર વીજ વપરાશ િી જગ્યા િો હરે્ ત,
સરકારશ્રી િી  એિ.એ પરમીસિ િી મજૂંરી
મળ્યેિી ૨૪ કલાક વીજ પતરવઠાિી લાઇિ
માિી જોડાણ શક્યબિે. આમ છતા ંજરૂરી
બાહિેરી પત્રક તિા તલાટીશ્રી નત ંપ્રમાણપત્ર
રાજતકરી વવભાગીયકચેરી માિી દરખાથત મજૂંર
કયેિી સદર રજૂઆત િો ઉકેલ િઈ શકે

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૮૩ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

મફતભાઇ મગંાજી 
તેમજ ડાભી 
ગણપતભાઈ 
સિાજી   

ગામ:એણાસિ 	

સવે િબંર વાળા ૭/૧૨ 
વાળા ખેતર મા ં

બિાવેલ મકાિિી 
આકારણી મળેલ છે તેમા ં

સાત જેટલા વીજ 
જોડાણો ૨૪ કલાક વાળી 
લાઇિ માિી જોઈએ છે 	

સદર થિળ ઉપર લોકો કેટલા સમય િી
વસવાટ તેમજ ભોગવટો કરેછે તેવી પચંાયતશ્રી
િી ભલામણ /ઠરાવ/બીપીએલ
કાડુ/આિારકાડુ/અિવા ચતટિી કાડુ િી િકલ
સાિે TDO સાહબે િી મજૂંરી રજૂ કયે િી
વવભાગીય કચેરી િી મજૂંરી બાદ આગળ
વીજળીકરણ િી કામગીરી શક્ય બિે .

અરજદારે જરૂરી 
દથતાવેજ સાિે અરજી 
િોંિણી કરાવેલ િિી

વિકાલ T

૮૪ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

મફાજી મગંાજી 
ઠાકોર          
ગામ:એણાસિ

ગામિી અંદર વીજ બબલ 
િા િાણા ંથવીકારવાિી 
વ્યવથિા કરવા બાબતે	

હાલ સરપચંશ્રી િી હાજરીમાજ માદહતી પછૂતાં
િવા ઇ-ગ્રામ ઓપરેટર િી વિમણકૂ માટે િરોડા
અબુિ પેટા વવભાગીય કચેરીમા ંિોંિણી
મળ્યેિી િાણા ંથવીકારવાિી વ્યવથિા કરવામાં
આવશે.

વિકાલ D

૮૫ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

આમરાજી ડાહયાજી 
ખાટં   ગામ:-

એણાસિ

ખેતર મા ં૧૦ િી ૧૫ 
મકાિો બિાવેલા 

(િદીવાળો વાસ) 	છે 
જેમા ંવીજળી કારણ 
કરાવવત ંછે તો ઘટર્ ત ં

કરવા વવિતંી		

પચંાયતશ્રી િી ભલામણ /ઠરાવ/બીપીએલ
કાડુ/આિારકાડુ/અિવા ચતટિી કાડુ િી િકલ
સાિે TDO સાહબે િી મજૂંરી રજૂ કયે િી
વવભાગીય કચેરી િી મજૂંરી બાદ આગળ
વીજળીકરણ િી કામગીરી શક્ય બિે .

અરજદારે જરૂરી 
દથતાવેજ સાિે અરજી 
િોંિણી કરાવેલ િિી

વિકાલ L

૮૬ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા અબુિ શ્રી એ પી  પટેલ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૩૪૮૧૫		

ડાહયાજી વીરાજી 
ઠાકોર ગામ:-
એણાસિ 	

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
મા ંિામ બદલી તેમજ 
લોડ વિારાિી પડતર 

અરજી બાબતે 	

સદર દરખાથત તા.03.07.17 િા રોજ વવભાગીય
કચેરી માિી મજૂંરી િીકળી ગયેલછે. સદર િામ
બદલી િયા બાદ VDS યોજિા હઠેળ લોડ
વિારો પાસ કરવામા ંઆવશે.

અરજદારિે વીડીએસ 
યોજિા 

હઠેળતા.૧૨.૭.૧૭ િા 
રોજ અંદાજપત્ર 

પાઠવવામા ં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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૮૭ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા શ્રી ડી.ડી.પટેલ 
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૧			

પેવસ		દફક ઇંડથટ્રીઝ 
િરોડા 

જીઆઇડીસી, 
પ્રકાશભાઈ ગતપ્તા

પ્લોટ મર્જ કરી એચટી 
વીજ જોડાણ મતજબ બબલ 
િી ગણતરી કરી બબલ 
આપેલછે જેિા બાબતે 
લેબખત રજતવાત તેમજ 
કબજા તારીખ અિે 
પતરવણી બબલ િી 

તારીખ અંગે વવવાદ 	

સદર રજૂઆત િા દથતાવેજ િરોડા કચેરીમાં
રાજતકયેિી, દરખાથત બિાવી વવભાગીય કચેરી
િી મજૂંરી મળ્યેિી ફદરયાદ વિકાલ િાય.	

વિકાલ B

૮૮ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી િરોડા શ્રી ડી.ડી.પટેલ 
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૮૭૯૨૦૧૪૫૧			

િાિા ચીલોડા  
બજરંગ 

પાકુ,પારસિગર 	 
સોસાઇટી 	

હાલ અમારી  સોસાયટી 
મા ંવલાદ ખેતીવાડી 
લાઇિ માિી પાવર 

આપવામા ંઆવેછે જેિે 
૨૪ ક્લાક વાળી લાઇિ 

મા ંફેરવી આપવત ં	

સદર દરખાથત વવભાગીયક ચેરીમા ંDISS-
RURAL મા ંમજૂંર કરાવીિે ફદરયાદ િો ઉકેલ
કરવો.			

સદર સોસાયટીઓ એલ 
એસ િબંર મા ંછે, ૨૪ 
કલાક વીજ પતરવઠો 
લેવા માટે એિડી 

થક્રીમમા ંકયેિી જો કોઈ 
પણ એથટીમેટ આવે તે 
ભયાુ પછી જ આગળિી 

કાયુવાહી કરવામા ં
આવશે.

વિકાલ E

૮૯ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી કઠવાડા શ્રી બી કે પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૬૨૩૯૧

ચાવડા ભાનતભાઇ 
સતદંરભાઈ, 

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત ,ગામ :- 

કઠવાડા 						

ગામિી અંદર લો 
વોલ્ટેજ િી ફદરયાદ, 

પટેલવાસ,ભ્રમ 
																																														કોટ,ઠાકોરવાસ,ગામિી 

ભાગોળ 	

સદર બાબતે કઠવાડા ગામમા ંિવીિ વાડી ગહૃ
નત ંટ્રાન્સફોરમેર ઉભતકરી એલટી લાઇિ િો લોડ
વેહચી લો વોલ્ટેજ િી ફદરયાદ દૂર કરેલ છે

વિકાલ A

૯૦ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી કઠવાડા શ્રી બી કે પટેલ
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૬૮૭૬૬૨૩૯૧

ચાવડા ભાનતભાઇ 
સતદંરભાઈ, 

સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત ,ગામ :- 

કઠવાડા 						

 ગૌચર એદરયામા ંતેમજ 
દબાણ મા ંમજૂરો તિા 
આવશ્રતો િે માિવતાિા 
િોરણે  વીજ જોડાણ 

આપવા બાબતે 	

સદર ગૌચર મા ંવીજળીકરણ હોવાિી TDO
સાહબેિી વીજ વપરાશિા હરે્ તિી મજૂંરી મળ્યેિી
સદર રજૂઆત શક્ય બિે.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૯૧ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી કજૂાડ શ્રી જે. કે. શાહ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮

સરપચંશ્રી કતહા 
ગ્રામપચંાયત ગામ:-

કતહા

મોતીપતરા મતવાડી તિા 
બારૈયા િી મતવાડી તિા 
શાળા  મા ંપહલેા ૨૪ 
કલાક િી લાઇટ હતી 

હાલ ૮ કલાક િી લાઇટ 
િઈ ગયેલચે તો ફરીિી 

૨૪ કલાક િી કરી 
આપવી.

સદર બાબત િો ગ્રામ પચંાયતિો ઠરાવ
મળ્યેિી જે પરામા ં૧૫ િી વધત વીજ જોડાણ
હશે તે પરાિે સક્ષમ અવિકારીિી વહીવટી
મજૂંરી મેળવી કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.

વિકાલ T

૯૨ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી કજૂાડ શ્રી જે. કે. શાહ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮

સરપચંશ્રી  ગામ:-
ગત્રાડ 	

જૂિા વોટરવક્સુ િા 
જૂિા બાકી પડતા ંિાણા ં
િી ભરપાઈ િ િતા ં
િવીિ વોટરવક્સુ નત ં

વીજળીકરણ િી 
દરખાથત UGVCL મા ં
મજૂંર કરવા માટે િી 

રજૂઆત

સિે.૧૯૯૫ પહલેાિી વીજ વપરાશ િા બબલ િી
રકમ સરકારશ્રી િી યોજિા મતજબ સેટલ કરી
શકાય, ત્યારબાદિી વીજ વપરાશ િા િાણાં
જેતે પચંાયતશ્રી તરફિી ભરપાઈ કરવાિા રહશે

હાલિા પ્રવતુમાિ 
વિયમ અનતસાર 

વોટરવકુસિી એરીયસુ 
િે ધ્યાિમા ંલીિા 

વસવાય વીજ જોડાણ 
બાબતે કાયુવાહી 
કરવામા ંઆવે છે. 

વધતમા ંજૂિી એરીયસુ િા 
િાણા િી વસતલાત 

સરકારશ્રી મા ંઅલગિી 
કરવાિી રહશેે.

વિકાલ D

૯૩ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી કજૂાડ શ્રી જે. કે. શાહ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮

દદિેશભાઇ 
મોહિભાઇ પટેલ, 
સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત ભાવડા

ભાવડા ગામિા 
જેતાજીિા લાટ પેટા 
પરામા ંજ્યોવતગ્રામ 
યોજિા િો લાભ 

આપવા અંગે

સદર બાબત િો ગ્રામ પચંાયતિો ઠરાવ
મળ્યેિી જે પરામા ં૧૫ િી વધત વીજ જોડાણ
હશે તે પરાિે સક્ષમ અવિકારીિી વહીવટી
મજૂંરી મેળવી કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.

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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૯૪ ૦૫.૦૭.૧૭ સાબરમતી સાબરમતી કજૂાડ Lસરપચં શ્રી ગ્રામ પચંાયત કજૂાડ દ્વારા તા.
૦૫.૦૭.૧૭ િા રોજ એિાસણ ગામે ઉત્તર
ગતજરાત વીજ કંપિી લી. દ્વારા રાખેલ
લોકદરબાર મા ંગામતળ બહાર ખેતીિી જમીિ
મા ંબિાવેલ મકાિો કે જોિો ગ્રામજિો રહણેાક
માટે ઉપયોગ કરે છે. તેઓિે આકારણી પત્રક
રજૂ કયે લાઇટનત ંવીજ જોડાણ આપવા રજૂઆત
કરેલ છે. સદર રજૂઆત અન્વયે જણાવવાનત ંકે
ખેતરિી સવે િબંર વાળી જમીિમા ંપોતાિી
માલીકી િા મકાિમા ંઘરવપરાસનત ંવીજ જોડાણ
(ફામુ હાઉસ) આપવામા ંઆવે છે. સવે
િબંરવાળી જમીિમા ંઆકારણીમા ંભોગવટો
દશાુવેલ હોય તેઓ િે બી.પી.એલ. કે
અંદાજપત્ર ભયે િી વીજ જોડાણ આપવામાં
આવશે.

વિકાલ

૯૫ ૦૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ િારદીપતર બી.સી.લેઉઆ 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

સરપચંશ્રી, 
લીંબોદરા ગ્રામ 

પચંાયત, 
લીંબોદરા ૦૨૭૬૪-

૨૮૭૫૪૦

લીંબોદરા ગામ ઉત્તર 
ગતજરાત વીજ કંપિી 
િારદીપતરિી કાયુવાહી 

િાય છે જે કલોલ 
તાલતકામા ંઆવેલ છે, 
લીંબોદરા ગામિો 

માણસામા ંસમાવેશ િઈ 
ગયેલ છે તેમજ બીજી 
અન્ય કામગીરી માણસા 
તાલતકામા ંચાલત િઈ 
ગયેલ છે, લીંબોદરા 
માણસાિી ્ ક્ત ૭ 

કી.મી. જેટલત ંઅંતર િાય 
છે, જ્યારે િારદીપતર 

આશરે ૨૦ કી.મી. જેટલત ં
દૂર િાય છે, તો 
લીંબોદરા ગામિા 
વીજળીિે લગતી 
કામગીરી માણસા 

ઓદફસિી િાય તે માટે  
યોગ્ય કાયુવાહી કરવી

શ્રી જે. કે. શાહ,
િાયબ ઇજિેર

મો.૭૫૭૩૦૧૮૨૮૮

કૈલાસબેિ 
દદિેશવસિંહ વાઘેલા, 
સરપચંશ્રી ગ્રામ 
પચંાયત, કજૂાડ, 

ગામ કજૂાડ

બ્લોક (સવે) િબંર િી 
ખેતીિી જમીિમા ં
બિાવેલ મકાિોમા ં

લાઇટ કિેક્શિ આપવા 
બાબત

લીંબોદરા ગામિી યતજીવીસીએલિે લગતી
કામગીરી િારદીપતર પેટા વવભાગીય કચેરીએિી
કરવામા ંઆવે છે, લીંબોદરા ગામિી
યતજીવીસીએલિી કામગીરી િારદીપતર
પેટાવવભાગીય કચેરીએિી માણસા પેટા
વવભાગીય કચેરી ખાતે ખસેડવાિી બાબત િીવત
વવષયક છે આ બાબતે માન્ય કલેક્ટર સાહબેશ્રી
ગાિંીિગર િે તિા માન્ય મતખ્ય મતં્રીશ્રી િા
કાયાુલયિે અગાઉ તા. ૧૫.૦૪.૧૬ િી અરજીિી
રજૂઆત કરેલ, િારદીપતર પેટાવવભાગીય
કચેરીએ પત્ર િ. ૪૦૪૬ તા. ૧૫.૦૬.૧૭ િી
વવભાગીય કચેરીિે યોગ્ય કરવા જણાવેલ,
કલોલ વવભાગીય કચેરીએ અમારી વર્ તળુ કચેરી
સાબરમતીિે પત્ર િ. ૫૩૨૮ તા. ૨૨.૦૬.૧૭
િી યોગ્ય કરવા જણાવેલ છે. આ અંગે જરૂરી
દરખાથત તૈયાર કરી વડી કચેરી એ મોકલવામાં
આવશે.

દરખાથત પત્ર િ ં
૬૮૬૩/૧૩.૭.૧૭ િા 
રોજ વડી કચેરીએ  
મોકલવેલ છે. જેિી 
મજૂંરી વડી કચેરીિા 

પત્ર િ.ં૨૬૭૫/૯.૮.૧૭ 
િી મજૂંરી આવી ગયેલ 

છે.

વિકાલ M
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

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

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૯૫ ૦૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ િારદીપતર બી.સી.લેઉઆ 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

સરપચંશ્રી, 
લીંબોદરા ગ્રામ 

પચંાયત, 
લીંબોદરા ૦૨૭૬૪-

૨૮૭૫૪૦

લીંબોદરા ગામ ઉત્તર 
ગતજરાત વીજ કંપિી 
િારદીપતરિી કાયુવાહી 

િાય છે જે કલોલ 
તાલતકામા ંઆવેલ છે, 
લીંબોદરા ગામિો 

માણસામા ંસમાવેશ િઈ 
ગયેલ છે તેમજ બીજી 
અન્ય કામગીરી માણસા 
તાલતકામા ંચાલત િઈ 
ગયેલ છે, લીંબોદરા 
માણસાિી ્ ક્ત ૭ 

કી.મી. જેટલત ંઅંતર િાય 
છે, જ્યારે િારદીપતર 

આશરે ૨૦ કી.મી. જેટલત ં
દૂર િાય છે, તો 
લીંબોદરા ગામિા 
વીજળીિે લગતી 
કામગીરી માણસા 

ઓદફસિી િાય તે માટે  
યોગ્ય કાયુવાહી કરવી

બી.સી.લેઉઆ 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૯૬

સરપચંશ્રી, 
પ્રતાપપતરા-રામપતરા 

ગ્રામ પચંાયત, 
પ્રતાપપતરા(બાલવા)

 તા-કલોલ, જી-
ગાિંીિગર 

મો.િ.ં૯૮૭૯૯૭૬૬
૩૫

અમારા ગામે બોડુ દ્વારા 
પાવર તપાસણી કરતા ં
અમતક એ.જી. િા પાવર 
લોડ વધત જોવા મળેલ 
તેિા અનતસિંાિે બોડુમા ં

લોડ કરંટ જોતા ં
વિારાિી પાવર માગંણી 

કરવા જણાવેલ, તો 
તેવા દકથસામા ંજેિા 

િામિો પાવર હોય તેવા 
અમતક વ્યસ્ક્ત બહાર છે, 

તો તેઓિા થિાિે 
તેમિા ભાઈ અિવા 
ભાગીદાર દ્વારા કાચા 
પેપર ઉપર માગણી 

કરવામા ંઆવે તો પાવર 
વિારી આપવા અમારી 

ભલામણ છે.

૯૬ ૦૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી કલોલ િારદીપતર

લીંબોદરા ગામિી યતજીવીસીએલિે લગતી
કામગીરી િારદીપતર પેટા વવભાગીય કચેરીએિી
કરવામા ંઆવે છે, લીંબોદરા ગામિી
યતજીવીસીએલિી કામગીરી િારદીપતર
પેટાવવભાગીય કચેરીએિી માણસા પેટા
વવભાગીય કચેરી ખાતે ખસેડવાિી બાબત િીવત
વવષયક છે આ બાબતે માન્ય કલેક્ટર સાહબેશ્રી
ગાિંીિગર િે તિા માન્ય મતખ્ય મતં્રીશ્રી િા
કાયાુલયિે અગાઉ તા. ૧૫.૦૪.૧૬ િી અરજીિી
રજૂઆત કરેલ, િારદીપતર પેટાવવભાગીય
કચેરીએ પત્ર િ. ૪૦૪૬ તા. ૧૫.૦૬.૧૭ િી
વવભાગીય કચેરીિે યોગ્ય કરવા જણાવેલ,
કલોલ વવભાગીય કચેરીએ અમારી વર્ તળુ કચેરી
સાબરમતીિે પત્ર િ. ૫૩૨૮ તા. ૨૨.૦૬.૧૭
િી યોગ્ય કરવા જણાવેલ છે. આ અંગે જરૂરી
દરખાથત તૈયાર કરી વડી કચેરી એ મોકલવામાં
આવશે.

દરખાથત પત્ર િ ં
૬૮૬૩/૧૩.૭.૧૭ િા 
રોજ વડી કચેરીએ  
મોકલવેલ છે. જેિી 
મજૂંરી વડી કચેરીિા 

પત્ર િ.ં૨૬૭૫/૯.૮.૧૭ 
િી મજૂંરી આવી ગયેલ 

છે.

વિકાલ M

Xપ્રતાપપતરા (રામપતરા) ગામિા ખેતીવાડી
ગ્રાહકોિી ખેતીવાડી વીજ જોડાણિો લોડ
વિારો/િામ ફેરફાર બાબતિી સયં તક્ત અરજી
અંગે કંપિીિા વિયમ મતજબ ગ્રાહક પોતે તેિી
સહીિી કે તેિા કતલમતખત્યાર (પાવર ઓફ
એટિી) િી સહીિી લોડ વિારો/િામ ફેરફાર
કરાવી શકાય 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૯૭ ૦૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી બોપલ સાણદં-૧ એમ.એમ.બાડંી
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬

શ્રી ઈવશતા ડ્રગ્સ 
રહ ેસાણદં

મે. ઈવશતા ડ્રગ્સ  સાણદં 
દ્વારા એમિી કંપિી િી 
હદ માિંી પસાર િતી 
ઓવરહડેલાઇિ વશ્ટ 

કરવા તિા સદર લાઇિ 
નત ંમેંટેિન્સ કરવા 

બાબત.

લાઇિ વશફદટિંગ માટે સાણદં પેટા વવભાગીય
કચેરી ખાતે રજજથટે્રશિ કરવા માટે િી સમજ
આપેલ તિા એચટી લાઇિ મેંટેિન્સ કરવાિી
સચૂિા િાયબ ઇજિેર શ્રી સાણદં િે આપવામાં
આવેલ છે.

વિકાલ F

૯૮ ૦૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી બોપલ સાણદં-૧ એમ.એમ.બાડંી
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬

શ્રી રવતભા આર 
વાઘેલા ગામ 

વાસણા

શ્રી રવતભા આર વાઘેલા 
ગામ વાસણા િી 

રજૂઆત છે કે સાણદં 
પેટા વવભાગીય કચેરી 
ખાતે છેલ્લા ચાર પાચં 
દદવસ િી કિેફક્ટવવટી 
િો પ્રોબ્લેમ હોવાિી 
ગામ માિી આવતા 

લોકોિે એસટીમેટ ભરવા 
માટે વારે વારે િક્કા 
ખાવા પડે છે.તિા 

ઉજાલા બલ્બ વવતરણ 
માટે EESL એજન્સી 

હાજર િ હોવાિી ગ્રાહકો 
િે બલ્બ 

લેવા/બદલાવવા 
તકલીફ પડે છે..

આ પ્રશ્ન મા ંઉપર િી કચેરી િે જાણ કરેલ છે. 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 (તા.૦૪.૧૦.૨૦૧૭ િી સ્થિવતએ)

૯૯ ૦૭.૦૭.૧૭ સાબરમતી બોપલ સાણદં-૧ એમ.એમ.બાડંી
િાયબ ઈજિેર 

મો.૯૮૭૯૨૦૧૫૨૬

શ્રી રવતભા આર 
વાઘેલા ગામ 

વાસણા

ઉજાલા બલ્બ વવતરણ 
માટે EESL એજન્સી 

હાજર િ હોવાિી ગ્રાહકો 
િે બલ્બ લેવા/ 

બદલાવવા તકલીફ પડે 
છે.

EESL એજન્સી િે જાણ કરવામા ંઆવેલ છે. વિકાલ W
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