
 
અ.નં

.
 તારીખ

 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ 
માટે આપેલ 
સમય 
મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧  ૭/૬/૨૦૧૩

શ્રી હિમાશં ક માર મનિરભાઇ 
પીત્રોડા, મ .લોદરા, 
તા.માણસા જી.ગાિંીનગર
લોદરા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૪૨૯૭૩૫૪૪૮

ફેબ્રીરે્શનના િિંા માટે જમીન એન.એ. ન 
િોિાથી થ્રી ફેઝ િીજજોડાણ માટેની 
અરજી ના મજૂંર ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

 રં્પનીના પ્રિતકમાન વનયામાન સાર જો જમીન 
એન.એ.િોય તો જ થ્રી ફેઝ ઇન્ડ.િીજજોડાણની મજૂંરી 
આપિામા ંઆિે છે. તા.૧/૪/૨૦૧૩ના પહરપત્ર મ જબ 
એન.એ.ની પ્રહિયામા ંિોય તેિા ઇન્ડ.િીજજોડાણ માટેની 

અરજીઓ સ્િીર્ારિામા ંઆિે છે.

 - વનર્ાલ

૨  ૭/૬/૨૦૧૩

શ્રી માનવસિંિ મોતીવસિંિ 
રાઠોડ 
ગામ : મહ ડી, તા.માણસા
જી.ગાિંીનગર લોદરા પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી

૯૫૫૮૧૭૪૭૪૭
 ખેતીિાડી િીજજોડાણના દર ઘટાડિા 

અંગે.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

 ખેતીિાડી િીજજોડાણના દર ગ જરાત િીજ વનયમન 
પચં દ્વારા નક્કી ર્રિામા ંઆિેલ િીજદરના માળખા 

પ્રમાણે િીજદર િસલૂિામા ંઆિે છે..
વનર્ાલ નીવત વિષયર્

૩  ૭/૬/૨૦૧૩

શ્રી રામાભાઇ બબાભાઈ 
ચૌિરી 
ગામ : બદપ રા, તા.માણસા
જી.ગાિંીનગર 
લોદરા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૪૨૯૨૧૦૨૦૦
 ખેતીિાડી િીજજોડાણને ૧૨-ર્લાર્ 
િીજપ રિઠો પરૂો પાડિા અંગે.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

 ખેતીિાડી િીજજોડાણને અપાતો િીજ પ રિઠો 
રોજેરોજના િીજ ઉત્પાદન અને િીજ માગંને ધ્યાનમા ં
રાખી સતત પરૂતા દબાણથી િીજ પ રિઠા વનયમન 
રે્ન્રની સચૂના મ જબ પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. જે 

નીતીવિષયર્ બાબત છે.

 - વનર્ાલ

માહીતી પત્રક-૧

જીલ્લાન ું નામ : ગાુંધીનગર

 તા.૭/૬/૨૦૧૩ ના રોજ ગાુંધીનગર મ કામે યોજવામાું આવેલ લોક દરબારમાું આવેલ ફરીયાદોની વવગત
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અ.નં

.
 તારીખ

 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ 
માટે આપેલ 
સમય 
મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૪  ૭/૬/૨૦૧૩
શ્રી જીતેન્રવસિંિ બી. ચાિડા 
મ .અંબોડ,તા.માણસા 
લોદરા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૮૦૦૦૧૪૨૯૯૯

 ફ્લેટોની સ્ર્ીમમા ંઇન્રાસ્રર્ચર ગણી મોટ ં 
અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિે છે. જ્યારે 
ઘરિપરાશના એર્ િીજ જોડાણન  ં

અંદાજપત્ર માત્ર ૪૦૦૦ લેિામા ંઆિે છે. 
તો તે પ્રમાણે ફ્લેટની સ્ર્ીમમા ંપણ લેિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

ય .જી.િી.સી.એલ. િડી ર્ચેરીના પરીપત્ર િમારં્ ૪૦૩૭ 
તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૨ અને પત્ર ૧૭૩/તા.૪/૨/૨૦૦૯ ને 

આઘીન નિીન િીજળી ર્રણ માટે પ્રત્યેર્ અરજદારે ૧૫ 
િોટ પ્રવત ચો.મી રે્ ત્રણ હર્લો િોટ આ બનેં માથંી જે 
િઘ  િોય તેમા ંલોડ ફેક્ટર બે િડે ભાગી તે મ જબ 

અરજદારનો ઇન્ફાસ્રર્ચર િીજળી ર્રણન  ંઅંદાજપત્ર 
આપિામા ંઆિે છે અને તે વનયમ મ જબ િસ લિામા ં

આિે છે.

- વનર્ાલ

૫  ૭/૬/૨૦૧૩

શ્રી અર્ચિત ભટ્ટ
ગ્રીન િાઉસ,મ .અલિૂા હિલ્સ,
મ .અલિૂા તા.ર્લોલ
માણસા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 ગ્રીન િાઉસ પ્રોજેક્ટને ખેતીિાડી બીલ 

આપિા અંગે.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

ગ્રીન િાઉસ પ્રોજેક્ટના િીજબીલ િડી ર્ચેરીના પહરપત્ર 
ન.ંજીય િીએનએલ/ટેર્/એસટીપી/ગ્રીન/૧૩૮૨ 

તા.૨૦/૫/૨૦૧૨ ના ક્લોઝ ન.ં૭ મ જબ મજૂંર થયેલ 
ટેરીફ પ્રમાણે િસલૂ ર્રિામા ંઆિે છે. જે એર્ નીતી 

વિષયર્ બાબત છે.

વનર્ાલ નીવત વિષયર્

૬  ૭/૬/૨૦૧૩

શ્રી અંબાલાલ ર્ળીદાસ ચૌિરી
મ .માણેર્પ ર
તા.માણસા
માણસા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
નિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણ આપિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

નિીન ખેતીિાડી િીજજોડાણ માટે જ દા જ દા ચાર 
વિભાગમા ંતા.૧૭/૯/૧૨ થી તા.૧૬/૧૦/૧૨ સ િી 

અરજીની નોિણી ર્રાિિા અગાઉથી િતકમાનપત્રોમા ં
જાિરેાત આપિામા ંઆિેલ િતી. સદર અરજદાર દ્વારા 

તા.૧૭/૯/૧૨ના રોજ ચાણસ્મા પે.વિ.ર્. ખાતે 'ડ' 
વિભાગમા ંનિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી 
નોિાિેલ છે. િાલમા ંચાણસ્મા પે.વિ.ર્. ''ર્'' વિભાગમા ં
નોિાિેલ અરજીઓની િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાિી 

ચાલ  છે જે પણૂક થયે ''ડ'' વિભાગમા ંનોિાયેલ 
અરજીઓની ર્ામગીરી િડી ર્ચેરીની સચૂના મ જબ 

વનયામાન સાર િાથ િરિામા ંઆિશે. .

વનર્ાલ નીવત વિષયર્
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અ.નં

.
 તારીખ

 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ 
માટે આપેલ 
સમય 
મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૭  ૭/૬/૨૦૧૩

શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મિાદેિભાઇ 
ચૌિરી
મ .બાપ પ રા તા.માણસા
જી.ગાિંીનગર 
માણસા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
ખેતીવિષયર્ થ્રી ફેઝ િીજપ રિઠો હદિસે 

આપિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઇ., 
ય જીિીસીએલ, 
વિજાપ ર મો. 
ન.ં ૯૯૨૫૨ 
૧૨૪૬૩

ખેતીની વસિંચાઇ માટે બોરિેલ ઉપર અપાતો િીજ 
પ રિઠો એ રોજે રોજના િીજ ઉત્પાદન અને તેની સામે 
િીજ માગંને ધ્યાનમા ંરાખી સાતત્યરીતે િીજ પ રિઠો 
પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. જેમા ંદરેર્ ગ્રપૂના સમય ને દર 
અઠિાડીએ બદલિામા ંઆિે છે. િધ મા ંદરેર્ ખેતીિાડી 

ફીડરના ગ્રપૂને ક્ા ંસમયે થ્રી ફેઝ િીજ પ રિઠો 
આપિામા ંઆિશે તે અગાઉથી િતકમાન પત્રમા ંતેમજ 
અમારી િેબ સાઇટ ઉપર જાિરે ર્રિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૮
સોની ચેતનક માર અરવિિંદલાલ, 
૨૮, ઇન્રિન ષ -૨, ક ડાસણ, 
ગાિંીનગર

ક ડાસણ મ ર્ામે એલ.ટી.લાઇન ખસેડિા 
માટે જરૂરી એસ્ટીમેન્ટ તા.૩/૪/૨૦૧૩ મા ં
ભયાક બાદ રે્ટલા સમયમા ંઆ લાઇન 
ખસેડિા માટેન  ંર્ામ ર્રિામા ંઆિશે.

સદર લાઇન શીફ્ટીંગન  ંર્ામ તા. ૧-૦૬-૨૦૧૩ ના રોજ 
પણૂક ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૯
સરપચંશ્રી, ઉનાિા ગ્રામ 
પચંાયત, તા. ગાિંીનગર

(૦૭૯) 
૨૩૯૭૫૫૮૧

(૧) ઉનાિા ગામે ઉ.ગ .વિ.ક .લી. દ્વારા બે
ર્મકચારીઓની વનમણ ૂરં્ િતી. છેલ્લા બે
િષક થી એર્જ ર્મકચારી ર્રેલ છે. જેથી
િીજ ફરીયાદના વનર્ાલમા ંમ શરે્લી ઉભી
થાય છે.

(૧) તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૩ ના ંરોજ થી િિારાના એર્
િલે્પરની વનમણ ૂરં્ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

 નાયબ 
ઇજનેર, 

ઉ.ગ .વિ.ક .લી. 
સબ ડીિીઝન 
ગાિંીનગર મો. 

૯૮૭૯૨ 
૦૧૪૭૧
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 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ 
માટે આપેલ 
સમય 
મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

(૨) ઉનાિા ગામમા ં૬૬ રે્.િી. સબ
સ્ટેશન આિેલ છે. તો પણ ગામમાં
નારદીપ ર સબ સ્ટેશનમાથંી નીર્ળતા
ફીડરમાથંી પાિર આિે છે.

(૨) ઉનાિા ગામને ઉનાિા સબ સ્ટેશનમાથંી નીર્ળતા
ફીડર પર લેિા માટે લાઇનન  ંર્ામ પણૂક ર્રેલ છે. તથા
ફીડરની િચ્ચે રેલ્િે િોસીંગ માટેએજન્સી નક્કી ર્રિા
ટેન્ડરની પ્રહિયા ચાલ  છે.

 ૯૦ હદિસ પડતર

(૩) ગામના અમ ર્  વિસ્તારોમા ંલો
િોલ્ટેજનો પ્રશ્ન છે.

(૩) ગામમા ંઅલગ અલગ વિસ્તારમા ંનિીન રં્ડક્ટર ૭
ગાળાના ંનાખેલ છે. તથા લાબંા અંતરની સિીસ લાઇનો
િચ્ચે ૨ નિા થાભંલા ઉભા ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

(૪) નેટિર્ક વ્યિસ્સ્થત નથી જેમા ંસ િારો
ર્રિો.

(૪) ગામમા ંજરૂરી સમારર્ામ ર્રી લો િોલ્ટેજનો પ્રશ્ન દૂર
ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૧૦
ગ રૂદયાલ વસિંિ જી. ડાભી, ગામ : 

પેથાપ ર
૮૯૮૦૩૯૧૦૧

પેથાપ ર ગામના ર્ાયમી િોરણે રદ 
થયેલા ખેતીિાડી જોડાણ ગ્રાિર્ નં. 
ર૬૯૦૫/૦૩૫૯૮/૦ (એ.જી.૫૫૪) ને 

પ નઃજોડાણ ર્રિા માટે તા.૦૬/૦૮/ર૦૧ર 
ના રોજ અરજી ર્રેલ છે. તેમ છતા ંમજં રી 

મળેલ નથી.

નાયબ ઇજનેર, 
ઉ.ગ .વિ.ક .લી. 
સબ ડીિીઝન 
ગાિંીનગર મો. 

૯૮૭૯૨ 
૦૧૪૭૧

ગ્રાિર્ને તા.૧૪/૦૬/૧૩ ના રોજ િર્  કળ ર્ચેરી, 
સાબરમતી ખાતે તેમના ર્ાયમી િોરણે રદ થયેલા 
જોડાણની અસલ ફાઈલ બતાિેલ જેમા ંઅરજી ફોમકમા ં
સ.ન.ં૧૬ર૭/૧  દશાકિેલ છે. જયારે ગ્રાિર્ન  ંસદર જોડાણ 
૧૬૩૦/૩ મા ંઆિેલ  ંછે તેવ  ંતેમની પ નઃ જોડાણની 
તા.૦૬/૦૮/૧ર ની અરજીમા ંદશાકિેલ છે. જેથી ગ્રાિર્ને 
જરૂરી ચર્ાસણી ર્યાક બાદ ફરીથી અરજી ર્રિા માટે જાણ 
ર્રેલ છે. જેના માટે ગ્રાિર્ને ગાિંીનગર પે.વિ.ર્. ૫ત્ર ન.ં 
ય જીિીસીએલ/ જીએનઆર/ટેર્/૩૧૪૫,તા.૧૭/૦૬/૧૩ 
ઘ્ િારા જાણ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

 નાયબ 
ઇજનેર, 

ઉ.ગ .વિ.ક .લી. 
સબ ડીિીઝન 
ગાિંીનગર મો. 

૯૮૭૯૨ 
૦૧૪૭૧

સરપચંશ્રી, ઉનાિા ગ્રામ 
પચંાયત, તા. ગાિંીનગર

(૦૭૯) 
૨૩૯૭૫૫૮૧
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 તારીખ

 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ 
માટે આપેલ 
સમય 
મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧૧ ૧૮.૦૫.૧૩
પ્રમ ખ/મતં્રી િષ્ણનગર ર્ો. ઓપ. 
િાઉવસિંગ સોસાયટી લી. ર્લોલ

િષ્ણનગર વિભાગ-૨ ના બ્લોર્ ન. ૭૫ 
પાસે આિેલ િીજ થાભંલો નમી ગયેલ છે 
તેમજ જરૂરી સમારર્ામ ર્રિા અંગે

સદર િીજ થાભંલા અંગે જરૂરી સમારર્ામ તા. 
૨૪.૦૫.૧૩ ના રોજ ર્રીને િીજ થાભંલાને સીિો ર્રી 
દીિેલ છે, . આ અંગે તા. ૦૫. ૦૬. ૨૦૧૩ ના રોજ 
ફહરયાદી દ્વારા  ફહરયાદ વનર્ાલ થયેલ છે  તેમ લેખીત 
મા ંજણાિેલ છે

વનર્ાલ

૧૨ ૧૮.૦૫.૧૩
પ્રમ ખ/મતં્રી િષ્ણનગર ર્ો. ઓપ. 
િાઉવસિંગ સોસાયટી લી. ર્લોલ

િષ્ણનગર વિભાગ-૨ ના િયાત િીજ
જોડાણોમા ંિીજભાર િિારો ર્રિા અંગેની
અરજી તા. ૨૧.૦૩.૦૯ ના રોજ ર્રેલ
તેમજ તે અંગે જરૂરી અંદાજપત્ર પણ જે
તે સમયે ગ્રાિર્ો ધ્િારા ભરપાઈ ર્રિામાં
આિેલ પરંર્   આ અંગે મજૂંર ર્રેલ લાઇન
અંગેન  ંર્ામ સપંણૂક પણે ર્રિામા ંઆિેલ
નથી િધ મા ંબ્લોર્ ન. ૫૮, ૬૪ તેમજ
અન્ય જગ્યાએ િીજ દબાણ પરૂતા
પ્રમાણમા િાલમા ંમલતા નથી

તાવંત્રર્ મજૂંરી પ્રમાણે ર્ામગીરી પણૂક ર્રેલ િતી . િીજ 
દબાણ િધ  સારા પ્રમાણમા મળી રિ ેતે અંગે જરૂરી 
તાવંત્રર્ સમારર્ામ અંગેની ર્ામગીરી તા. ૨૪.૦૫.૧૩ ના 
રોજ પ ણક ર્રેલ છે આ અંગે તા. ૦૫. ૦૬. ૨૦૧૩ ના 
રોજ ફહરયાદી દ્વારા  ફહરયાદ વનર્ાલ થયેલ છે  તેમ 
લેખીત મા ંજણાિેલ છે.

વનર્ાલ

૧૩ ૧૮.૦૫.૧૩

પટેલ ભીખાભાઇ ભ લાભાઇ 
તેમજ અન્ય ૧૭ અરજદારો રિ.ે 
અલરં્ાર સોસાયટી ગામ 
િમાસણા

અલરં્ાર સોસાયટી ગામ િમાસણા ખાતે 
િીજ દબાણ પરૂતા પ્રમાણમા ન મળતા 
િોિા અંગેની ફહરયાદ.

નાયબ ઇજનેર, 
ર્લોલ -૧, મો. 
૯૯૨૫૨ 
૧૨૫૮૬

અંગેની તાવંત્રર્ મજૂંરી કે્ષવત્રય ર્ચેરીના પત્ર ન. ૬૩૭ તા. 
૩૧.૦૫.૧૩ ધ્િારા (એસઆઈ સ્ર્ીમ) આપિામા ંઆિેલ 
છેતા. ૨૭.૦૬.૧૩ ના રોજ લાઇનન  ંર્ામ પણૂક ર્રેલ 
તેમજ તા. ૨૮.૦૬.૧૩ ના રોજ નિીન ઊભ  ંર્રેલ 
રાન્સફોમકર લોડ બાઈફરરે્શન ર્રેલ  છે.

વનર્ાલ

ના.ઇ.  
પે.વિ.ર્ચેરી 
ર્લોલ શિરે, 
મો. ૯૯૨૫૨ 
૧૨૫૯૧
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