
અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી વલજીભાઈ અમદાભાઈ મસ,ુ મ.ુપો: 
મહરેપરુા, તા: હહિંમતનગર, પે.વવ.:મહતેાપરુા

નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે
ર્ા.ઈ. 

હ િંમતનગર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

યજુીવીસીએલ કંપનીના પ્રવૅતમાન ધારાધોરણ મજુબ જે સવૅ/બ્લોક નબંરમા ંએક ખેતી વવષયક વીજ 
જોડાણ હયાત હોય તેવા સવૅ/બ્લોક નબંરમા ંબીજુ ંખેતી વવષયક વીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ નથી. 
 જે બાબતની અરજદારને વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં: ૪૪૨૭ તા: ૨૯.૫.૧૩ ધ્વારા જાણ કરી 
નીકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી અભેવસિંહ મગનવસિંહ સોલકંી, મ:ુ બોરીયા 
(ખરુાદ), પો: હાજીપરુા, તા: પે.વવ: 
હહિંમતનગર (ગ્રા)

નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણ ક્યારે મળશે 
તેની માહહતી માગંવા બાબત

ર્ા.ઈ. 

હ િંમતનગર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

આપના સદર માગંણીવાળા નવીન ખેતીવવષયક વીજજોડાણ માટે આવનાર હદવસોમા ંવડી કચેરી 
ધ્વારા ફાળવવામા ંઆવનાર લક્ષયાકંો મજુબ અગ્રતાક્રમ પ્રમાણે કામગીરી હાથ ધરી શકાય તેમ 
છે.સદર બાબતે અરજદારને આવનાર લક્ાકંો મજુબ   વીજ જોડાણ આપી શકાશે. જે બાબતની 
અરજદારને વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં: ૪૪૨૬ તા: ૨૯.૫.૧૩ ધ્વારા જાણ કરી નીકાલ કરવામા ં
આવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૩ ૪.૬.૧ ૩

શ્રીમતી રાજપરુા અમીનાબેન મસુ્તફુાભાઈ, 
મ.ુપો: ઈલોલ, તા: હહિંમતનગર, 
પે.વવ.:મહતેાપરુા

નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ંવેચાણ 
થયેલ જગ્યામા ંસ્થળ ફેર કરવા બાબત. ના 
દસ્તાવેજ રજૂ કરવા બાબત

ર્ા.ઈ. 

હ િંમતનગર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

નિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ સિે નબંર અથિા નામ બદલી માટે  ના જરૂરી દસ્તાિેજત્રણ માસ ની અંદર 

રજૂ ર્રિાના  ોય છે॰અરજદારશ્રી દ્વારા જરૂરી દ્સસ્તિેજો વનયત સમય મયાકદા મા ંરજૂ ન ર્રતા ં અરજદાર 

ની અરજી દફતરે ર્રિામા ંઆિે છે.જેની જાણ વિભાગીય ર્ચેરી એ પત્ર ક્રમારં્ ૭૨૮૬/તા ૨ ૧ .૦૮ .૧ ૩  ના 
રોજ ર્રેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી વલીભાઈ યારભાઈ ભટ્ટ, મ.ુપો: પીપોદર, 
તા: હહિંમતનગર, પે.વવ.:મહતેાપરુા

તા: ૨૧.૩.૧૯૯૭ના રોજ ખેતીવાડી વીજ-
કનેક્શન મજુંર થયેલ છે. જે આજહદન સધુી
ન મળવા બાબત

ર્ા.ઈ. 

હ િંમતનગર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

અરજદાર ની નિીન ખેતીિાડી વિજજોડાણ અરજી ના વનર્ાલ સમયે બદલાયેલ પહરસ્સ્થતી ના વનયમ ના 
આિારે નિીન વિજજોદન એર્ ગામ થી બીજે ગામ  ફેરફાર ર્રિા ની માગંણી ના અન સિંાને અરજી રદ 

ર્રિામા ંઆિેલ છે.. જે બાબતની અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના પત્ર ક્રમારં્: ૪૪૨૪ તા: ૨૯.૫.૧ ૩  

ધ્િારા જાણ ર્રી નીર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૫ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી ગલુામભાઈ સલેુમાનભાઈ આગલોડીયા, 
મ.ુપો: પીપોદર, તા: હહિંમતનગર, મહતેાપરુા

તા:૧૭.૧૦.૧૯૯૭ના રોજ ખેતીવાડી વીજ-
કનેક્શન મજુંર થયેલ છે. જે આજહદન સધુી
ન મળવા બાબત

ર્ા.ઈ. 

હ િંમતનગર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

અરજદાર ની નિીન ખેતીિાડી વિજજોડાણ અરજી ના વનર્ાલ સમયે બદલાયેલ પહરસ્સ્થતી ના વનયમ ના 
આિારે નિીન વિજજોડાણ એર્ ગામ થી બીજે ગામ  ફેરફાર ર્રિા ની માગંણી ના અન સિંાને અરજી રદ 

ર્રિામા ંઆિેલ છે. જે બાબતની અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના પત્ર ક્રમારં્: ૪૪૨૩  તા: ૨૯.૫.૧ ૩  ધ્િારા 
જાણ ર્રી નીર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ . 

જીલ્લાન  ંનામ: સાબરર્ાઠંા
તા: ૪.૬ .૧ ૩  ના રોજ હ િંમતનગર મ ર્ામે યોજિામા ંઆિેલ લોર્ દરબારમા ંઆિેલ ફરીયાદોની વિગત

માહ તી પત્રર્-૧



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૬ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી ગોકળભાઈ હીરાભાઈ પટેલ, મ.ુપો: 
રાજેન્દ્રનગર, તા: હહિંમતનગર, ગાભંોઈ

એકજ સવે નબંરમા ંબીજુ ંખેતીવવષયક
વીજજોડાણ મેળવવા બાબતની ગ્રામજનોની
અરજ બાબત

ર્ા.ઈ. 

હ િંમતનગર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

યજુીવીસીએલ કંપનીના પ્રવૅતમાન ધારાધોરણ મજુબ જે સવૅ/બ્લોક નબંરમા ંએક ખેતી વવષયક વીજ 
જોડાણ હયાત હોય તેવા સવૅ/બ્લોક નબંરમા ંબીજુ ંખેતી વવષયક વીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ નથી. 
. જે બાબતની અરજદારને વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં:૭૦૫૩ તા: ૧૩.૮.૧૩ ધ્વારા જાણ કરી 
નીકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૭ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી પટેલ જયેશકુમાર માણકાભાઈ, મ.ુપો: 
ઘામડી, તા: વડાલી ઈડર (ગ્રામ્ય)

મોજે સાપાવાડા, તા: ઇડરની સીમના સવે 
ન:ં ૧૪૦/૩ ની પૈકી/ઈ ની જમીનમા ં૬૬ 

કે.વી. ઈડર-જાદર-સુદંરપરુ લાઈન 
શીફ્ટીંગના કામ માટે રેવન્દ્ય ુલોસ પેટે 

ભરપાઈ કરવામા ંઆવેલ ડીપોઝીટ રકમ 
પરત આપવા બાબત.

ર્ા.ઈ. ઇડર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

૬૬ રે્િી લાઇન વિફ્ટિંગ ના ફાઇનલ બબલ માટે ઉગ વિર્લી ને થતા ંરેિણ્  ંલોસ માટે ની જરૂરી 
દરખાસ્ત ઇડર વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારા 6305 તા. 13.8.13 થી જેટર્ો ને મોર્લેલ છે.અને તેની જાણ 

અરજદાર ને ઇડર વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારાપત્ર ક્રમારં્: ૬૩ ૧૫ તા: ૧૪.૮ .૨૦૧ ૩  ધ્િારા પ્રત્્ ત્તર 

પાઠિેલ છે.   (ર્ામ પ્રગતીમા ંછે.

વનર્ાલ  )

૧ ખેતીવાડી વવજજોડાણ ની તપાસણી 
બાબત

૧ .િીજ જોડાણોની તપાસણી ર્યાક બાદ જો ર્ોઈ ગેરરીતી જણાય તો તેની ભારતીય િીજિારા ર્ાયદો-
૨૦૦૩  મ જબની ર્ાયકિા ી ર્રિામા ંઆિે છે.આ ઉપરાત તાજેતર મા ંગ જરાત વિજ વનયમન પચં 

તરફથી મળેલ માગૅદવિર્ા મ જબ ૬૦ હર્લો િોટ સ િી ના ંજોડેલ લોડ મા ંર્ાયૅદક્ષતા ફેર્ટર ૮૫% 

તથા ૬૦ હર્લો િોટ થી િિારે ના ંજોડેલ લોડ માટે ર્ાયૅદક્ષતા ફેર્ટર ૯૦% ગણીને મોટર ની 
રે્પેસીટી નર્ર્ી ર્રિાની સ ચના તમામ કે્ષવત્રય ર્ચેરીઓને આપિામા ંઆિેલ છે.સદર બાબત  

અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના પત્ર ક્રમારં્:૩૯૨ ૩  તા: ૧ ૧ .૬ .૧ ૩  ધ્િારા જાણ ર્રી નીર્ાલ ર્રિામા ં
આિેલ છે. 

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨ લાઈનો મા ંસ્પેસર લગાવવા બાબત

એલ.ટી. લાઈનમા ંજયા ંજરૂર પડે તયા ંસ્પેસર લગાડવાની કાયયવાહી ચલ ુજ છે અને તે માટે દરેક 
નાયબ ઇજનેરશ્રીઓને સચુના આપવામા ંઆવેલ છે. વવભાગીય કચેરી, ઇડર ખાતે અતયાર સધુીમા ં
આશરે નવ હજાર પાચંસો જેટલા સ્પેસર લગાડવામા ંઆવેલ છે. સદર બાબતે એલ.ટી લાઈનમા ંજયા ં
જરૂર પડે તયા ંસ્પેસર લગાવવાની કાયયવાહી ચાલ ુજ હોય છે. છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ  

૩ નવીન વવજજોડાણ માટે ના થાભંલા 
ચોમાસા પહલેા ઊભા કરવા બાબત

આ માટે શક્ય તેટલા તમામ પ્રયતનો કરવામા ંઆવશે. ડાકયઝોનનુ ંઅંદાજપત્ર ભરપાઈ થયા બાદ 
તરતજ વીજ થાભંલા ઉભા કરી વીજ જોડાણમી કાયયવાહી કરવામા ંઆવે છે.અંદાજપત્રના નાણ  
ભરપાઈ થયા બાદ વનયત સમય મયાયદામા કામ માલસામાનની ઉપલબ્ધતા પ્રમાણે કરવામા ંઆવતા 
હોય છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

ર્ા.ઈ. ઇડર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

ર્ા.ઈ. ઇડર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

૮ ૪.૬.૧૩
ભારતીય હકશાન સઘં ઇડર

ઈડર



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૪ એકજ સવે નબંર મા ંવવજજોડાણ હયાત 
હોય તો બીજુ ંવવજજોડાણ આપવા બાબત

પ્રિતકમાન વનયમ અન સાર એર્ જ સિે નબંરમા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ  યાત  ોય તો બીજ  ં
િીજજોડાણ આપિાની જોગિાઈ નથી . જે બાબતની અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના ર્ચેરીના 
પત્ર ક્રમારં્ ૩૯૨૩ તા ૧૧q૬q૧૩ ધ્િારા જાણ ર્રી નીર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ . 

૫ ડાકયજોન યોજના હઠેળ અગાઉ અરજી 
કરેલ હોય અને મગેંલ સવે નબંર વળી 
જમીન મા ંવવજજોડાણ હયાત હોય તેઓ ને 
વીજ જોડાણ આપવા બાબત

અ' કેટેગરીમા ંજો વીજજોડાણની નોંધણી કરાવેલ હોય અને જો માગંણીવાળા સવે નબંરમા ંબીજુ કોઈ 
વીજજોડાણ હયાત ન હોય અને વીજ જોડાણ આપવા પાત્ર હોય તો નીયમ પ્રમાણે પ્રથમ અગ્રતાક્રમાકં 
આપવામા ંઆવે છે. સદર બાબતે અરજદારને કાયયપાલક ઇજનેર ઇડર ધ્વારા તેઓશ્રીના ંપત્ર ક્રમાકં: 
૩૯૨૩ તા: ૧૧.૬.૨૦૧૩ ધ્વારા પ્રતયતુ્તર પાઠવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૬ .ડાકયજોન યોજના હઠેળ અગાઉ અરજી 
કરેલ હોય અને ટપક વસિંચાઇ પધ્ધવત 
અપનાવેલ હોય  તેઓ ને વીજ જોડાણ 
આપવા બાબત

જો અરજદારે બોર/કુવો કરેલ ન હોય અને સમય મયાયદામા ંબોર/કુવો કરી જો અરજદાર પે.વવ. 
કચેરીએ જાણ કરે તો આવા અરજદારોને વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે. . સદર બાબતે અરજદારને 
કાયયપાલક ઇજનેર ઇડર ધ્વારા તેઓશ્રીના ંપત્ર ક્રમાકં: ૩૯૨૩ તા: ૧૧.૬.૨૦૧૩ ધ્વારા પ્રતયતુ્તર 
પાઠવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૭ નામ બદલી અને સવે નબંર બદલી મા ં
વારસદાર તથા ભાગીદારો ને વવજજોડાણ 
આપવા બાબત

ચેઈન્દ્જ ઓફ નેઈમ અને ચેઈન્દ્જ ઓફ સવે નબંરની માગંણીવાળા અરજદારોની અરજીઓ માટે વત ુયળ 
કચેરીની મજુંરી લઈને વીજજોડાણ આપવામા ંઆવે છે. આવી મજુંરી આપવામા આવે છે જે બાબતની 
જાણ અરજદારને  વવભાગીય કચેરીના કચેરીના પત્ર ક્રમાકં: ૩૯૨૩ તા: ૧૧.૬.૧૩ ધ્વારા જાણ કરી 
નીકાલ કરવામા ંઆવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૯ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી પરમાર (ઠાકરડા) વાલાજી ગગજુી વતીથી 
કલ્યાણજી વાલાજી, મ.ુપો: જાદર, તા:ઈડર, 
જાદર

ખેતીવવષયક વીજજોડાણનુ ંપનુ:ચાલ ુકરવા 
બાબત.

ર્ા.ઈ. ઇડર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

અરજદારે માગેંલ િીજજોડાણિાળી જગ્યાના ંદસ્તાિેજના ંપ રાિા અરજી સાથે રજ  ર્યેથી આગળની 
ર્ાયકિા ી ર્રિામા ંઆિિે. સદર બાબતે અરજદારને જરૂરી પ રાિા સાથે પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતે 

અરજી ર્રિાની જાણ   વિભાગીય ર્ચેરીના પત્ર ક્રમારં્: ૩૯૨૪ તા: ૧ ૧ .૬ .૧ ૩  ધ્િારા જાણ ર્રી નીર્ાલ 

ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૧૦ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી ચાવડા હસમખુભાઈ નાથાભાઈ, મ.ુપો: 
ભરસેર, તા: ઈડર
જાદર

નવીન ખેતીવાડી JLH HM0F6G]\ અંદાજપત્ર 
મળવા  AFAT.

ર્ા.ઈ. ઇડર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮
અરજદાર ને તા ૩૦q૦૫q૧૩  ના રોજ અંદાજપત્ર આપેલ છેઅરજદાર ન  ંવિજજોડાણ તા ૦૯q૦૭q૧૩ ના રોજ 
ચાલ  ર્રી આપી ફહરયાદ નો વનર્ાલ ર્રિા મા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ	

ર્ા.ઈ. ઇડર મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮
૮ 
(એ)

૪.૬.૧૩
ભારતીય હકશાન સઘં ઇડર

ઈડર



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૧. એકજ સવે નબંર મા ંવવજજોડાણ હયાત 
હોય તો બીજુ ંવવજજોડાણ  આપવા બાબત

 પ્રિતકમાન વનયમ અન સાર એર્ જ સિે નબંરમા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ  યાત  ોય તો બીજ  ંિીજજોડાણ 

આપિાની જોગિાઈ નથી સદર બાબત નીતીવિષયર્  ોઈ અરજદારને િીજ જોડાણ આપી િર્ાય તેમ 

નથી. જે બાબતની અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના પત્ર ક્રમારં્: ૨ ૩૦૭ તા: ૩૦.૫.૧ ૩  ધ્િારા જાણ ર્રી 
નીર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ . 

૨ . એબિર્લ્ચરમા ંમેન્ટેનન્સના અભાિે ઉભા 
પાર્ બળિા બાબત.

સામાન્ય રીતે વનયવમત રીતે સમયાતંરે જ દી જ દી લાઇનોના સમારર્ામ ર્રિામા ંઆિતા  ોય છે  ાલ ર્ોઇ 

નામજોગ રે્ વિસ્તાર જોગ સમારર્ામ ર્રિા અંગેની ર્ોઇ ફરીયાદ અરજી પેન્ડીગ નથી. આમ છતા ંખાસ 

હર્સ્સામા ંનમજોગ રે્ વિસ્તારન  ંનામ આપિામા ંઆિિે તો તે દ્દયાને લઇ ત રંત સમારર્ામ  ાથ ઉપર 

લેિામા ંઆિિે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

 ૩ . ફામૅ  ાઉસ ઉપર ર તેા ખેડતૂોને િીજ 

પ રિઠો પરૂો પાડાિ બાબત.

ફામૅ  ાઉસ ઉપર ર તેા ખેડતૂોની અરજી મળતા ંિીજ રં્પનીના વનયમો મ જબ અંદાજપત્ર આપિામા ંઆિે 

છે અને અંદાજપત્રન  ંભરણ  ંથિાથી વનયમાન સાર િીજ જોડાણો આપિામા ંઆિે છે. સદર બાબતે 

અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના ંપત્ર ક્રમારં્: ૨ ૩૦૭ તા: ૩૦.૫.૧ ૩  ધ્િારા જાણ ર્રી નીર્ાલ ર્રિામા ં
આિેલ

સ્થળ પર 

વનર્ાલ  

૨ .  િાિરં્પાના ખેતી િીજજોડાણોને ૬૬રે્િી 
મેિરજ સબ સ્ટેિન થી ખેતી વિષયર્ િીજ 

પ રિઠો આપિાને બદલે ૬૬ રે્િી રેલ્લાિાડા 
સબ સ્ટેિનથી િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિા 
બાબત.

૨. ઓછા ંિોલ્ટેજ મળિા બાબતની સ્થળ તપાસણી હદન ૧૫ મા ંર્રિામા ંઆિિે સદર બાબતે ર્ા .  

મોડાસા ધ્િારા સ્થળ તપાસણી  ફહરયાદ િાળા સ્થળે િૉલ્ટેજ પરૂતા પ્રમાણ મા ંમળી ર  ેછે જેની જાણ 
અરજદાર ને  તેઓશ્રીના પત્ર ક્રમારં્  ૩૨૬૦ તા  ૪ ૭ ૨૦૧૩ ધ્િારા પ્રત્્ ત્તર પાઠિેલ છે

 

૧. વાવ કંપા તા. મેધરજના જુદા જુદા ૧૩ 
વીજ ગ્રાહકોએ તેમના રહણેાકંના હતેસુર ના 
લાઇટીગ વીજ જોડાણો ખેતી વવષયક વીજ 
પરુવઠામાથંી જયોવતગ્રામ વીજ પરુવઠો 

મેળવવા રજૂઆત કરેલ છે.

ર્ા.ઈ. મોડાસા  
મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૯

૧. વાકંપા, તા: મેઘરજ ગામે પે્રમજીભાઈ ડી.પટેલ તથા અન્દ્ય ૧૨ વીજ ગ્રાહકો/અરજદારોએ તેમના 
રહણેાકંના ફળીયામા ંજયોવતગ્રામ યોજનામા ંસમાવેશ કરવા માટે રજૂઆત કરેલ. જયોવતગ્રામ યોજના 
પ્રવતયમાન વનયમાનસુાર આહદજાવત વવસ્તારોમા ં૧૫ લાભાથીઓ જૂથમા ંરહતેા હોય તેવા સમહૂનો 

જયોવતગ્રામયોજનામા ંવીજળીકરણ કરવાનો ઉદે્દશ હતો. જે તે સમયે આ વવસ્તારના સદર ૧૩ 
અરજદારો છુટા છવાયા અને ગામતળથી દૂર હોવાને કારણે જયોવતગ્રામ યોજનામા ં વીજળીકરણ 
કરવામા ંઆવેલ ન હતો. હાલ આ યોજના અમલમા ંનથી.  હાલમા ંસદર લાભાથીઓને સતત ૨૪ 

કલાક વીજ પરુવઠો સ્પેશીયલ ડીઝાઈન ટ્રાન્દ્સફોમયર મકૂી સતત વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે 
. જે બાબતની જાણ અરજદારને વવભાગીય કચેરીના ંપત્ર ક્રમાકં ૨૩૦૬ તા: ૩૦.૫.૧૩ થી કરવામા ં

આવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩૧૧

૪.૬.૧ ૩૧૨

ભારતીય હકશાન સઘં મોડાસા

૪.૬.૧ ૩
12 
(એ)

ર્ા.ઈ. મોડાસા  
મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૯

ર્ા.ઈ. મોડાસા  
મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૯

શ્રી પે્રમજીભાઇ ડી. પટેલ, મુ.ં વાવકંપા, તા. 
મેધરજ. મેધરજ

શ્રી પે્રમજીભાઇ ડી. પટેલ, મુ.ં વાવકંપા, તા. 
મેધરજ. મેધરજ
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વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૩ . મેિરજ તાલ ર્ામા ંિર િપરાિ િણા બિા 
િા ર્ો જયોવતિામ યોજના થી િબંચત છે 

તેમને પણ જ્યોવતિામ નો લાભ આપિા 
વિનતંી.

 જ્યોવતિામ યોજનાના પ્રિૅમાન વનયમો અંતગૅત આહદજાવત વિસ્તારોમા ંદસ લાભાથીઓ અને બબન 

આહદજાવત વિસ્તારોમા ં૧૫ લાભાથીઓ જ થમા ંર તેા  ોય તેિા સમ  નો જ્યોવતિામ વનયમો અંતગકત 

વિજળીર્રણ ર્રિાનો ઉદે્દિ  તો. જે તે સમયે આ વિસ્તાર ના ઉર્ત પ્રિતકમાન વનયમો આવિન પાત્ર િીજ 

િાહ્ર્ોનો સમિેિ જયોવતિામ યોજનામા ંર્રિામા ંઆિેલ  તો અને છુટા છિાયા અને ગામતળથી દૂર 

 ોિાને ર્ારણે જયોવતિામ યોજના અંતગકત િીજળીર્રણ ર્રિામા ંઆિેલ ન  ોય તેિા છુટા છિાયા અને 

ગામતળમા ંન ર તેા  ોય તેિા િીજ િાહ્ર્ોને/ ન સમાવિષ્ટ લાભાથીઓને ર ણેારં્ના  તે  સર સતત ૨૪ 

ર્લાર્ િીજપ રિઠો પ રો પાડિા સારૂ સ્પેિીયલ ડીઝાઇઅન ટ્રાન્સફોમકર મ ર્ી સ્તત િીજપ રિઠો પ રો 
પાડિામા ંઆિે છે. ાલ આયોજના અમલમા ંનથી.  અરજદારને વિભાગીય ર્ચેરીના પત્ર ક્રમારં્: ૨ ૩૦૬ 

તા: ૩૦.૫.૧ ૩  ધ્િારા જાણ ર્રી નીર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ

હાલ મા ંખેવતવિષયર્ વવજ જોડાણો એક
સવૅન/ંબ્લોકન ં૧ મા ંએકજ જોડાણ નો
વનયમ લાદી ખેડુતો ને વવજ જોડાણ થી
વચંચત રાખવા આયોજન કરેલ છે. આ
બાબતે મારો પ્રશ્ન એ છે કે સદર વનયમ
અમલ મા ંઆવ્યો તે પહલેા ની માગંણી
વાળા ખેડુતો ને આ વનયમ લાગ ુપાડી
શકાય નહી તો આવા માગંણી વાળા ખેડુતો
ને તાતકાચલત જોડાણો પરુા પાડવા. આ
વનયમ ચબલકુલ ખેડુતોને ગળે ટુપોઆપનાર
છે. તો યોગ્ય જગ્યાએ રજુઆત કરી કાળા
કાયદા ને દુર કરો.

્ જીિીસીએલ રં્પનીના પ્રિૅતમાન િારાિોરણ મ જબ જે સિૅ/બ્લોર્ નબંરમા ંએર્ ખેતી વિષયર્ િીજ 

જોડાણ  યાત  ોય તેિા સિૅ/બ્લોર્ નબંરમા ંબીજ  ંખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ આપી િર્ાય તેમ નથી.
સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ
ખેવતવિષયર્ િીજ્જોડાણની માગણી ની
માહહતી બાબત. ખેવતવવષયક વીજ્જોડાણની
માગણીની માહહતી બાબત.

ખેવતવિષયર્ િીજ્જોડાણના અરજદારોને િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયૅિા ી દરિષૅ ક િાઓના િીજળીર્રણ 

ર્રિા બાબતનો લક્ષયારં્ પ્રાપ્ત થયે ક્રમાન સાર ર્ાયૅિા ી ર્રિામા ંઆિેછે. અરજ્દારોના અંદાજપત્રોના 
નાણા ભરપાઇ થયાબાદ માલસામાનની ઉપલબ્િતા પ્રમાણે નિીન માળખાર્ીય સ િીિાઓ ઉભી ર્રિાની 
ર્ાયૅિા ી ક્રમાન સાર ર્રિામા ંઆિે છે. તલોદ તાલ ર્ાના ખેવતવિષયર્ િીજજોડણોના અરજદારોને 

અંદાજપત્ર ના નાણા ભરપાઇ થયા બાદ માલસામાનની ઉપલબ્િતા પ્રમાણે િીજજોડાણોના ર્ામો 
િ લેામા ંિ લેી તરે્ પ રા ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩

૧૩

12 
(એ)

ર્ા.ઈ. મોડાસા  
મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૯

શ્રી પે્રમજીભાઇ ડી. પટેલ, મુ.ં વાવકંપા, તા. 
મેધરજ. મેધરજ

ર્ા.ઈ.   તલોદ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭
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વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ નિીન િીજજોડાણોની સેવિિસ લાઇન સાથે 

જી.આઈ.િાયર નાખિા બાબત

નિીન િેજ્જોડાણોની સવિિસ લાઇનોમા ંજી-આઇ િાયર તેમજ જરૂરી ઇન્સ્્ લેટ્સૅ નાખિામા ંઆિે છે. તેમ 

છતા ંઆપના તરફથી વનહદિષ્ટ ર્રેલ-િાહ્ર્ો િીજજોડાણોમા ંજી-આઇ િાયર તેમજ જરૂરી ઇન્સ્્ લેટ્સૅ 

નાખિામા ંઆિેલ છે. નિીન માલસામાનની ખરીદી જરૂરી ગ ણિતાની ચર્ાસણી ર્યાક બાદ રં્પનીના 
વનયમો પ્રમાણે ખરીદી અંગે જરૂરી ર્ાયૅિા ી ર્રિામા ંઆિે છે. અર્સ્માત બાબતે જે તે સમયે ર્ાયદેસરની 
ર્ાયૅિા ી ર્રી જે તે ર ી ગયેલ ક્ષવતઓ પ ણૅ ર્રી જરૂરી પગલા ભરિામા ંઆિે છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ
આજણા ગામે તલોદ પેટાવિભાગીય ર્ચેરી-૧  

જેજીિાય રૂપાલ ટેલીફોન એર્સચેન્જ નમી 
ગયેલ પોલ િાળી એચ.ટી લાઇનન  ંજરૂરી 
સમારર્ામ ર્રિા બાબત.

આજણા ગામે તલોદ પેટાવિભાગીય ર્ચેરી-૧  જેજીિાય રૂપાલ ટેલીફોન એર્સચેન્જ નમી ગયેલ પોલ 

િાળી એચ.ટી લાઇનન  ંજરૂરી સમારર્ામ પેટાવિભાગીય ર્ચેરી દ્રારા તા.૩૦.૫.૨૦૧ ૩  ના રોજ પ ર  ર્રિામા ં
આિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ ઝુપડપટ્ટી યોજના  ઠેળના િીજજોડાણો 
બાબત.

ઝુપડપટ્ટી યોજના  ઠેળ િીજજોડાણો આપિા માટે લાભાથીના માબલર્ીની જગ્યાના પ રાિાના અન સિંાને 

અને જે તે જગ્યનો- સમક્ષ અવિર્ારીની િીજજોડાણ આપિા બાબતે ભલામણના ભાગરૂપે જરૂરી દસ્તાિેજો 
માગિમા ંઆિેછે.  આ દસ્તાિેજો ઉજાક અને પેટ્રોરે્વમર્લ્સ વિભાગ- ઠરાિ ક્રમારં્ અ: ૨ :એસ:૧૦૯૪-૪૪૦૩ -

ર્-૧   સબચિાલય ગાિંીનગરના અન સિંાને કે્ષવત્રય અવિર્ારીઓ લાભાથીઓ પાસેથી જરૂરી દસ્તાિેજો 
મેળિિનો આિ  રાખે છે.  િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયૅિા ીના ભાગરૂપે સ્્ળ ચર્ાસણી ર્રતા ંછત્રીસા 
ગામના ભરિાડ ઝુપંડા ંબાિંી ર  ેછે. તે સરર્ારી િૌચરમા ંમાલ મ પડેલ અને લાભાથીઓને િીજ જોડાન 

આપિા માટે સક્ષમ અવિર્ારીન  ંના િાિંા લખાણ મળેલ ન  ોિાથી આપિમા ંઆિેલ નથી.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ એલ.ટી લાઇન સમારર્ામ બાબત.
એચ. ટી લાઇન અને એલ.ટી લાઇનન  ંસમારર્ામ સામાન્ય સજંોગોમા ંિષૅમા ંબે િાર અને એર્િાર ર્રિાન  ં
 ોય છે. તેમ છતા ંખાસ સજંોગોમા ંરજ આત મળ્યે જરૂરી જણાયે પણ સમારર્ામ ર્રિામા ંઆિે છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ તલોદ-૧  પેટાવિભાગીય ર્ચેરી બાબત
તલોદ-૧  પેટાવિભાગીય ર્ચેરીના ર્ાયૅકે્ષત્ર ગોરા ગામે મન ભાઇ નરવસિં ભાઇ પટેલના િરે જતી એલ.ટી. 
લાઇનન  ંજરૂરી તમામ સમારર્ામ તલોદ-૧  પેટાવિભાગીય ર્ચેરી દ્રારા તા. ૩૦.૫.૨૦૧ ૩  ના રોજ ર્રિામા ં
આિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ
આજણા ગામના ર ીિ રામાભાઇ રે્િાભાઇના 
મોરલ ફીડરમાથંી આપેલ ખેતીવિષયર્ િીજ 

જોડાણનો રે્બલ ના ંિાઉન્ડ ર્લીયરન્સ 

બાબત.

આજણા ગામના ર ીિ રામાભાઇ રે્િાભાઇના મોરલ ફીડરમાથંી આપેલ ખેતીવિષયર્ િીજ જોડાણનો 
રે્બલ આપિામા ંઆિેલ છે. તેન  અને તે િીજજોડાણિાળા ટ્રાન્સફોમરૅની એલ. ટી. લાઇનન  ંસમારર્ામ તા. 
૩૦.૫.૧ ૩  ના રોજ ર્રીને બે થાભંલા િચ્ચે નાખિામા ંઆિેલ એ.બી.રે્બલન  ંજમીનથી આિરે ૧૬ ફુટ 

અંતર ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૧૩

ર્ા.ઈ.   તલોદ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭

ર્ા.ઈ.   તલોદ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ િડી એસ/એસ ના મોરાલ ફીડરના િાપર 

વિડ્ લ બાબત.

૬૬- રે્િી િડી સબસ્ટેિનમાથંી નીર્ળતા ખેતીવિષયર્ ફીડરો પર દર અઠિાહડયે  િાર પધ્િવત પ્રમાણે દર 

અઠિાહડયે થી ફેઝ િીજ પ રિઠો આપિામા ંઆિેલ છે. ખાસ સજોગોમા ંસબ સ્ટેિન રે્ લાઇનો બિં 

ર્રિાની  ોય અને થી ફેઝ િીજપ રિઠો જે તે સમયે જે તે ફેડર ને આપિાનો  ોય તો થી ફેઝ િીજ પ રિઠો 
આપિનો સમય બદલિાની જરૂહરયાત ઉભી થાય તો બદલિો પડે છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ

તલોદ-૧  અને તલોદ-૨  પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરીના ર્ાયૅકે્ષત્ર  ઠેળ ઝુપડપટી યોજના 
અન્િયે માગણીદારોને િીજ જોડાણો માટે ના ં
દસ્તાિેજો ખોિાઇ ગયાની ર્ોઇ ફહરયાદ 

આપિામા ંઆિેલ ્છે.

તલોદ-૧  અને તલોદ-૨  પેટાવિભાગીય ર્ચેરીના ર્ાયૅકે્ષત્ર  ઠેળ ઝુપડપટી યોજના અન્િયે માગણીદારોને 

િીજ જોડાણો આપિામા ંઆિેલ છે. માગણીદરોના ચલણ રે્ દસ્તાિેજો ખોિાઇ ગયની ર્ોઇ ફરીયાદ નથી.
સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ
તલોદ-૨  સબહડિીઝનના ર્મ્પલેઇન નબંર 

ઉપર (૮ થી ૬ વસિાય) ના એટેન્ડ ર્રિા 
બાબત ની ફરીયાદ

તલોદ-૨  સબહડિીઝનના ર્મ્પલેઇન નબંર ઉપર (૮  થી ૬ વસિાય) ના સમયે ફોન ન ંએટેન્ડ ર્રિા બબતે 

જે તે સબંવંિત નાયબ ઇજનેર અને ર્ાયૅપાલર્ ઇજનેર જેટર્ોને તાર્ીદ ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં તલોદ તલોદ-૨ પેટાવિભાગીય ર્ચેરીના નાયબ
ઇજનેરને િા ર્ો સાથે ન  ંઉધ્તાઇ ભરેલ  િતૅન

તલોદ-૨  પેટાવિભાગીય ર્ચેરીના નાયબ ઇજનેરને િા ર્ો સાથે સ મેળભ્ ક િતૅન ર્રિા ખાસ સ ચના 
આપિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

મોજે ગામ આકરૂન્દ્દ વષોથી બે વાયરમેનની
પોસ્ટ છે. છેલ્લા બે વષયથી ફક્ત એક જ
વાયરમેન હોઈ તે પણ છેલ્લા એક વષયથી
ધનસરુા મકુામે મખુ્ય કચેરીએ બોલાવી
લીધેલ છે. આમ પદંર ગામના વવસ્તારમાં
નાના સરખા વીજ ફોલ્ટ માટે પણ ધનસરુા
મકુામે જાણ કરીએ તયારે બે હદવસે તેનું
વનરાકરણ થાય છે. તો સતવરે બને્ન હલે્પરની
કાયમી વનમણકૂ કરવા તજવીજ કરશોજી.

આર્રૂન્દ ગામ પચંાયત વિસ્તારમા ંવન્ ર્ત ર્રેલ બનેં લાઇન સ્ટાફ ર્મૅચારીઓને નોર્રીના સ્થળે  ાજર 

ર િેા તાર્ીદ ર્રિામા ંઆિેલ છે. સદર બાબતે ર્ાયક પણૂક ર્રી   અરજદારશ્રીને ર્ા.ઈ. તલોદ ધ્િારા 
તેઓશ્રીના પત્ર ક્રમારં્: ૫૧૭૮ તા: ૧ ૩ .૮ .૨૦૧ ૩  ધ્િારા પ્રત્્ ત્તર પાઠિેલ છે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ  

ર્ા.ઈ.   તલોદ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭

૧૩

૧૪ સરપચંશ્રી આર્રૂન્દ પચંાયત
ધનસરુા

૪.૬.૧ ૩

ર્ા.ઈ.   તલોદ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

મોજે ગામ આકરૂન્દ્દ પચંાયતના પેટાપરા
દેવપરુા અને ભારૂજીના મવુાડા ગામે સ્ટ્રીટ
લાઈટનુ ંએસ્ટીમેન્દ્ટ ચકુવી એક વષયનો
સમય થઈ ગયો હોવા છતા ંઆજ હદન સધુી
કનેક્શન આપવામા ંઆવેલ નથી. તો સતવરે
કનેક્શન જોડી આપવા તજવીજ કરશોજી

મોજે ગામ આર્રૂન્દ ગામ પચંાયતના પેટા પરા દેિપ રા ગામે સ્ટીટ લાઇટના વિજળીર્રણ ર્રિા માટે ૪૨  

મીટર નિીન એલ.ટી લાઇન અને ૯૬૭ મીટર એર્ િાયર ઉમેરિાન  ંર્ામ છે. ભારૂજીના મ િાડા ગમે ૫૩૫ 

મીટર એર્ િાયર ઉમેરીને સ્ટીટ લાઇટન  ંર્ામ ર્રિાન  ંછે. આ બને ગામોના અંદાજપત્રના નાણા ંતા. 
૧૫.૧ ૨ .૨૦૧ ૧  ના રોજ ભરપાઇ થયેલ છે. . તા 30.06.13 ના રોજ ર્ામ પ ણાક ર્રેલ છે જેની જાણ સરપચં શ્રી 
ર્ાઈ તલોદ ના પત્ર ના ૫૧૭૮ તા: ૧ ૩ .૮ .૨૦૧ ૩  ધ્િારા ર્રેલ છે.

 વનર્ાલ

મોજે ગામ આકરૂન્દ્દના મહાદેવપરુા ગામના
પીવાના પાણીનુ ંતથા સ્મશાન ગહૃનું
એસ્ટીમેન્દ્ટ ભરેલ હોવા છતા ંઆજ હદન સધુી
જોડાણ આપવામા ંઆવેલ નથી. તો સતવરે
જોડાણ આપવા તજવીજ કરશોજી.

મોજે ગામ આર્રૂન્દ મ ાદેિપ રા ગામના પીિાના પાણીના િીજ જોડાણ માટે અંદાજપત્રના નાણા ંતા. 
૧ .૨ .૨૦૧ ૨  ના રોજ ભરપાઇ થયેલ. જે એ પ્રર્ારન  ંિીજ જોડાણ માટે તા. ૩૦.૫.૧ ૩  ના રોજ િાયરીગ ર્યાક 
બાબતનો તેસ્ટ રીપોટૅ રજ  ર્રતા ંસદર િીજ જોડાણ તા. ૩ ૧ .૫.૧ ૩  ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ છે. 

સ્મિાનગ્ર   ના િીજ જોડાણ માટેની ૨૦૦ મીટર એલ. ટી. લાઇનન  ર્ામ તા.૩૦.૬ .૧ ૩  ના રોજ  ર્ામ પ ણાક 
ર્રેલ છે જેની જાણ સરપચં શ્રી ર્ાઈ તલોદ ના પત્ર ના ૫૧૭૮ તા: ૧ ૩ .૮ .૨૦૧ ૩  ધ્િારા ર્રેલ છે.

 વનર્ાલ

મોજે ગામ આકરૂન્દ્દ પચંાયત વવસ્તારમાં
છેલ્લા દસ વષયથી મળાઅ પાત્ર ૫%
મજુબના સ્ટ્રીટ લાઈટ પોલ વારંવાર માગંણી
કરવા છતા ંઆજ હદન સધુી ફાળવેલ નથી.

મોજે ગામ આર્રૂન્દ પચંાયતના  યાત સ્ટીટ લાઇટના પોઇન્ટની મોજણી ર્રી. ૫ ટર્ા યોજના  ઠેળ 

આપિાપાત્ર થતા િિારાના પોઇન્ટની સક્ષમ અવિર્ારી દ્રારા મજં રી આપિામા ંઆિેલ છે.  ર્ામગીરી પ ણાક 
ર્રેલ છે જેની જાણ સરપચં શ્રી ર્ાઈ તલોદ ના પત્ર ના ૫૧૭૮ તા: ૧ ૩ .૮ .૨૦૧ ૩  ધ્િારા ર્રેલ છે

 વનર્ાલ

૧૫ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી કટારા સોમજીભાઈ લખમાભાઈ મ.ુપો: 
વાઘપરુ તા: ભીલોડા થ્રી ફેઈઝ લાઈન ખસેડવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

અરજદાર સદર લાઈન ખસેડવા માટે અરજી કરી જરૂરી અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરે તો સલંગ્ન પેટા 
વવભાગીય કચેરી ધ્વારા સતવરે લાઈન ખસેડી આપવામા ંઆવશે. સદર બાબતે અરજદારને લાઈન 

ખસેડિા માટે નો રૂ Z&*#& qv  અંદાજપત્ર તા Z(q_&q!# ના રોજ આપેલ છે॰  H[ VFHlNG ;]WL EZ5F. SZ[, GYLP

 વનર્ાલ

૧૬ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી પટેલ શામળભાઈ સાકંાભાઈ મ .પો: 
િોલિાણી તા: ભીલોડા

કંુડોલ ખેતીવાડી ફીડરના મરામત
(મેઈન્દ્ટેનન્દ્સ) બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

કોઈ ખેડતૂના લાઈનના વાયર ઢીલા હોય તો નામ જોગ જણાવવુ ંજેથી સતવરે પેટા વવભાગીય ક્ચેરી 
ધ્વારા કાયય પણૂય કરી શકાય. સામાન્ય રીતે વનયવમત રીતે સમયાતંરે જ દી જ દી લાઇનોના સમારર્ામ 

ર્રિામા ંઆિતા  ોય છે  ાલ ર્ોઇ નામજોગ રે્ વિસ્તાર જોગ સમારર્ામ ર્રિા અંગેની ર્ોઇ ફરીયાદ 
અરજી પેન્ડીગ નથી

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

ર્ા.ઈ.   તલોદ 

મો.ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭
૧૪ સરપચંશ્રી આર્રૂન્દ પચંાયત

ધનસરુા
૪.૬.૧ ૩



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૧૭ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી પટેલ શામળભાઈ સાકંાભાઈ મ.ુપો: 
ધોલવાણી તા: ભીલોડા

એક જ સવે નબંરમા ંબીજુ ં(વધ)ુ કનેક્શન
આપવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

પ્રવતયમાન વનયમ અનસુાર એક જ સવે નબંરમા ંખેતીવાડી વીજજોડાણ હયાત હોય તો બીજુ ં
વીજજોડાણ આપવાની જોગવાઈ નથી.. જે બાબતની અરજદારને વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં: 
૩૫૦૬ તા: ૩૧.૫.૧૩ ધ્વારા જાણ કરવામા ંઆવેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

લસુડીયા વવભાગમા ંનવી એસ.એસ. બાબતે
ઘણા ંસમયથી પ્રશ્ન વવલબંમા પડેલ છે. તેના
માટે યોગ્ય કાયયવાહી કરી ખેડતૂોના હહતમાં
યોગ્ય કાયયવાહી કરવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

લસુડીયા ગામ તથા આજુબાજુના વવસ્તારમા રેલ્લાવાડા એસએસમાથંી આવતી એચટી લાઈન ધ્વારા
પાવર આપવામા ંઆવે છે. પરંત ુલસુડીયા ગામ પાસે નવુ ંસબ સ્ટેશન બનાવવા મજુંરી લેવામાં
આવેલ છે અને તે સબ સ્ટેશન બનાવવા માટેનુ ંકામ હાલ પ્રગતીમા ંછે. જે હાલ ગજુરાત એનજી
ટ્રાન્દ્સમીશન કોપોરેશન પાસે છે. સદર સબ સ્ટેશનની સ્થળ પસદંગીનુ ંકામ પ્રગતીમા ંછે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

વીજ વપરાશ મજુબની સીક્યરુીટી ડીપોઝીટ
લેવાની પ્રતા બધં કરવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

વીજ વપરાશની સીક્યોરીટી ડીપોઝીટની રકમ ભારતીય વીજ ધારો-૨૦૦૩ ની કલમ -૪૭ માં
આપવામા ંઆવેલ સત્તા મજુબ ગજુરાત વેજ વનયમન પચંના ંજાહરેનામા ન:ં ૮ની ૪.૬. ૪.૯, ૪.૧૦
મજુબ લેવામા ંઆવેલ છે તથા કનેક્શન લેતા ંસમયે કરવામા ંઆવેલ કરાર ગ્રાહક વખતો વખતનાં
વનયમોનુ ંપાલન કરવા બધંાયેલ છે.સદર બાબત નીતીવિષયર્  ોઈ વિભાગીય ર્ચેરી ધ્િારા જાણ
ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ  

નામ ટ્રાન્દ્સફર સમયે લેવાતા ંચાર્જ બાબત.
ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

નામ  ટ્રાન્દ્સફર સમયે રજીસ્ટે્રશન સીવાય નવા નામે સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ લેવામા ંઆવે છે. જે ગ્રાહક
નવા નામે થતો હોવાથી જરૂરી છે. તથા નવા નામના કરાર નામાના સ્ટેમ્પના ખચય વસવાય અન્દ્ય કોઈ
ચાર્જ લેવામા ંઆવતો નથી.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ  

૧૯ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી પટેલ કોદરભાઈ દોલાભાઈ મ.ુપો ખેરાડી 
તા: ભીલોડા લાઈનોના મેઈન્દ્ટેનન્દ્સ બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

મેઈન્દ્ટેનન્દ્સનુ ંકામ તથા ટ્રાન્દ્સફોમયર સેન્દ્ટરની સકીટોનુ ંમેઈન્દ્ટેનન્દ્સ કામ સલંગ્ન પેટા વવભાગીય કચેરી 
ધ્વારા સતવરે પણૂય કરી આપવમા ંઆવશે.સામાન્દ્ય રીતે વનયવમત રીતે સમયાતંરે જુદી જુદી લાઇનોના 
સમારકામ કરવામા ંઆવતા હોય છે હાલ કોઇ નામજોગ કે વવસ્તાર જોગ સમારકામ કરવા અંગેની 
કોઇ ફરીયાદ અરજી પેન્દ્ડીગ નથી. આમ આ બાબતનો વનકાલ કરવામા ંઆવે છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨૦ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી ધનેવસિંહ જશવતંવસિંહ રમલાવત મ.ુપો 
નરોડા તા: ભીલોડા લાઈનોના મેઈન્દ્ટેનન્દ્સ બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

સદર બાબતે અરજદારની અરજીના અનસુધંાનમા ંસલંગ્ન પેટા વવભાગીય કચેરી ધ્વારા લઝુ વાયરની 
વીગત પ્રમાણેની તપાસ કરી સદર લાઈનોના મેઈન્દ્ટેનન્દ્સ કાયય સતવરે પરૂૂ કરી આપવામા ં
આવશે.સદર બાબતે તમામ માગંણી વળી લાઈનો નુ ંસમારકામ કરી અરજદાર ને કાઇ ચભલોડા ના 
પત્ર ન.ં૫૬૬૭ તા.૧૬-૦૮-૨૦૧૩ થી જાણ કરેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૧૮ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી શામળભાઈ શાકંાભાઈ પટેલ, મ.ુપો: 
ધોલવાણી, તા: ભીલોડા



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૨૧ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી લક્ષમણભાઈ સાજંાભાઈ કટારા મ .પો 
રામેલા તા: ભીલોડા

અરજદારે અંદાજપત્ર ભરપાઈ કયાય છતાં
ખેતીવવષયક વીજજોડાણ મળેલ નથી, તથા
વીજ ચોરી અંગેની રજુઆત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

તા. ૨૩.૫.૧૩ ના ંરોજ સદર સ્થળ ની રૂબરૂ મલુાકત લેતા અરજ્દાર રહણેાકં ના ંમકાન નો વવજ 
વપરાશ હળવા દબાણ ની લાઇન મા ંલગરીય ુમારી કરતા હોવાનુ ંમાલમુ થતા તેઓને રૂ. ૨૫૩૭/- નુ ં
વવજ ચોરીનુ ંપરુવણી ચબલ આપેલ છે. અરજદારની ખેતીવાડી વીજજોડાણ  મળેલ છે..

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨૨ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી બેચરભાઈ દલાભાઈ ડામોર મ.ુપો રામેલા 
તા: ભીલોડા

અરજદારનુ ંઘર વપરાશનુ ંવીજ બીલ
વધારે આવવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

અરજદાર ધ્વારા નવીન રીગ બોર બનાવી રીંગ બોરમા ંસીગલ ફેઈઝ મોટર બેસાડી ખેતીવાડી હતે ુ
માટે સતત વપરાશ કરાતા વધારે વીજ બીલ આવેલ હત ુ.ંસ જેની જાણ અરજદારશ્રી  પેટા વવભાગીય 
કચેરી ધ્વારા જાણ કરી વનકાલ કરવામા ંઆવેલ છે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ . 

૨૩ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી વીરસગંભાઈ છગનભાઈ પટેલ  મ.ુપો 
મનુઈ તા: ભીલોડા લાઈનોના મેઈન્દ્ટેનન્દ્સ બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

સામાન્દ્ય રીતે વનયવમત રીતે સમયાતંરે જુદી જુદી લાઇનોના સમારકામ કરવામા ંઆવતા હોય છે હાલ 
કોઇ નામજોગ કે વવસ્તાર જોગ સમારકામ કરવા અંગેની કોઇ ફરીયાદ અરજી પેન્દ્ડીગ નથી.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨૪ ૪.૬.૧ ૩

શ્રી સાકંાભાઇ છગનભાઈ પટેલ મ.ુપો 
જવાનગઢ  પો :- ગહઠયોલ તા: ઇડર ડીપી ખસેડવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

સદર બાબતે અરજદાર અરજી કરે તો સદર અરજી ના ંસદંભૅમા ંસલગ્ન પેટાવવભાગીય કચેરી રારા 
સ્થળ તપાસ કરાવી અરજ્દાર ને અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવશે. જેની ભરપાઇ થયેથી ડીપી ખસેડવા 
ની કાયૅવાહી કરવામા ંઆવશે. સદર બાબતે આજ હદન સ િી અરજદારે પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતે ડીપી 
ખસેડિા માટે ર્ોઈ અરજી ર્રેલ નથીP

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨૫ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી ભીખાભાઇ રેિાભાઇ પટેલ મ .પો: નિા 
રેિાસ તા: ઇડર ડીપી ખસેડવા બાબત.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

સદર બાબતે અરજદાર અરજી કરે તો સદર અરજી ના ંસદંભૅમા ંસલગ્ન પેટાવવભાગીય કચેરી રારા 
સ્થળ તપાસ કરાવી અરજ્દાર ને અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવશે. . સદર બાબતે આજ હદન સ િી 
અરજદારે પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતે ડીપી ખસેડિા માટે ર્ોઈ અરજી ર્રેલ નથી આમ સદર બાબતનો 
વનર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છેP

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૨૬ ૪.૬.૧ ૩ શ્રી પટેલ ભગાભાઇ ન્થ ભાઇ મોજે : જંાબ ડી 
તા: હ િંમતનગર નવીન જોડાણ બાબત

ર્ા. ઈ.  

હ િંમતનગર, 

મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

અરજદારના માગંણીિાળા સિે નબંર ૫૪૪ મા ંપટેલ નરવસિં ભાઈ જેઠાભાઈ ગ્રા.ન:ં ૨૪૩૧૭૧૦૦૯૧૬
વાળં ખેતીવાડી વીજજોડાણ હયાત હોઈ યજુીવીસીએલના પ્રવતયમાન વનયમાનસુાર નવીન વીજજોડાણ
આપી શકાય તેમ નથી અરજદારને વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં: ૭૦૪૮ તા:૧૩.૮.૧૩ ધ્વારા જાણ
કરવામા ંઆવેલ છે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ . 

૨૭ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી હદનેશભાઈ પટેલ મ.ુપો: તાદંલીયા, તા: 
ઇડર

તાદંલીયા ૬૬ કેવી એસ.એસ. જલ્દી ચાલુ
કરવા બાબત.

ર્ા.ઈ. ઇડર, મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

તાદંલીયા એસ.એસ માથંી નીર્ળતા ૨  જેજીિાય તથા ૩  ખેતીવિષયર્ ફીડરોન  ંર્ાયક પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ 

છે. જેટર્ો ધ્િારા ૬૬ રે્.િી. તાદંલીયા એસ.એસ. ચાર્જ ર્યેથી સદર ફીડરોમાથંી િીજ પ રિઠો મેળિી 
િર્ાિે. ( ર્ામ પ્રગવત મા ંછે.).

૪ માસ પડતર



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૨૮ ૪.૬.૧ ૩
શ્રી ધનેવસિંહ જશવતંવસિંહ રમલાવત મપુો 
નરોડા તા: ભીલોડા.

નવા વીજજોડાણો માટે ELCB સ્વીચ
ફરજીયાત લગાવવાનો આગ્રહ ન રાખવો.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

કેન્દ્રીય વીજળી સત્તા મડંળના ંઅવધવનયમ-૨૦૧૦ની કલમ ૪૨મા ંજણાવ્યા ંમજુબ ૨૫૦ વૉલ્ટથી વધારે
વૉલ્ટેજ ક્મતા ધરાવતા ંબધા જ વીજજોડાણો અને ૨૫૦ વૉલ્ટ કે તેનાથી વધારે વૉલ્ટેજ ક્મતાવાળા
વીજજોડાણ કે જેઓની વીજ માગં ૫ કી.વો. કે તેનાથી વધારે છે તે બધા જ વીજ ગ્રાહકો એ વીજ
પ્રાવાહના ંગળતરથી આંચકો (વીજ અકસ્માત) ન લાગે તે માટે પોતાના વીજ સ્થાપન પર અથય લીકેજ
સકીટ બે્રકર (ELCB) લગાવવુ ંફરજજયાત કરેલ છે. જેથી કરીને અથય ફોલ્ટ અથવા કરંટ લીક થવાના
બનાવ વખતે વીજપરુવઠો તાતકાચલક બધં થઈ શકે અને વીજ અક્સ્માતથી બચી શકાય અરજદારને
વવભાગીય કચેરીના પત્ર ક્રમાકં:૫૬૫૦ તા:૧૪.૮.૧૩ ધ્વારા જાણ કરી નીકાલ કરવામા ંઆવેલ છે

સ્થળ પર 

વનર્ાલ . 

૨૯ ૪.૬.૧ ૩
સરપચંશ્રી, પથૃ્વીપરુા, મ.ુપો: પથૃ્વીપરુા, તા: 
ઇડર

પથૃ્વીપરુા, તા: ઇડર વોટરવક્સય  જોડાણ
ચાલ ુકરવુ.ં

ર્ા.ઈ. ઇડર, મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

   અરજદાર ની 7/12 ના ઉતારા મા ંનામ દાખલ ર્રિા ની એન્ટ્રી બાર્ી  ોિાને લીિે પડતર છે.  નિીન 

િાહરગ ૃ ના િીજ જોડાણ માટેની અરજી માટેં નો  રૂ. 11668/- ન  ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ છે , જેની 
રર્મ  ભરપાઈ તા. 15/1/13 ના રોજ ર્રતા ંતા. 1/2/13 નરોજ લાઇન ન  ંર્યાક પ ણાક ર્રિામા ંઆિેલ છે અને 

ફહરયાદ નો વનર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૩૦ ૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં, ભીલોડા
ભીલોડા તાલકુામા ં૨૦૦૬ ના ંપશુ
અકસ્માતમા ં૫૦% રકમ મળેલ છે. બીજા
૫૦% બાકી છે.

ર્ા.ઈ.  બભલોડા 
મો.ન.ં૮૯૮૦૦૩

૧ ૧૮૦

કંપનીના પ્રવતયમાન વનયમાનસુાર સલંગ્ન પે.વવ.કચેરીના ંના.ઈ. ધ્વારા એનેક્ર-૧૩ વવદ્યતુ નીરીક્કને
મોકલવામા ંઆવે છે. જેના બાદ વવદ્યતુ નીરીક્કનો અકસ્માત તપાસણીનો અહવેાલ વત ુયળ કચેરીને
મળતા ંબાકીની ૫૦% રકમ રજી., અને કોપો, કચેરી મહસેાણાની પરવાનગી બાદ મળે છે.આમ છતા
નામ જોગ અરજી કરવામા ંઆવે તો ચોક્કસ જવાબ આપી શકાય.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ

૩૧ ૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં, ખેડબ્રહ્મા
૨૦૧૩મા ંપાક બળવાના ખેડબ્રહ્મા
વવસ્તારમા ંબે બનાવ બનેલ છે. વીમા કંપની
ધ્વારા વીમાની રકમ ક્યારે મળશે?

ર્ા.ઈ. ઇડર, મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

સદર બનાવોના વીમાની રકમ અંદાજે ૩૦ હદવસમા ંવીમા કંપની ધ્વારા મજુંર થશે. ખેડબ્રહ્મા તાલકુા
ની આવી કોઈ વ્યક્ક્તગત ફ્રહરયાદો પડતર નથી.આમ છતા વ્યક્ક્તગત રજૂઆત આવ્યે થી પ્રવતયમાન
વનયમેયાનસુાર દરખાસ્ત વીમા કંપની ને મોકલી આપવામા ંઆવશે.

 વનર્ાલ



અ. 

ન.ં
તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ સરનામ -ંપેટા વિભાગની 

વિગત
સપંર્ક  
નબંર ફરી યાદીની વિગત

ફરીયાદના વનિા 
રણ માટ એ 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના 
નામ-નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ 

સમય 

મયાકદા

અંવતમ 

વનર્ાલની 
વિગત

૩૨ ૪.૬.૧ ૩ શ્રી વવનોદભાઈ બબાભાઈ પટેલ, તા: ધનસરુા.
નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણ તતકાલ
યોજનામા ંન મળવા બાબત તથા નાયબ
ઇજનેર ધ્વારા પજવણી કરવા બાબત.

ર્ા.ઈ. તલોદ 

મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૭

અરજદારશ્રીએ તા: ૨૪.૫.૨૦૦૬ ના રોજ નવીન ખેતીવાડી વીજજોડાણ માટે અરજી કરેલ. તતકાલ
૨૦૧૦-૧૧ દરવમયાન અરજદારશ્રીએ સદર અરજી સ્વીચ ઓવર કરી તતકાલમા ંવીજજોડાણ માટે
અરજી કરેલ તેના ંઅનસુધંાને રૂ. ૧૧૧૨૧૨ નુ ંઅંદાજપત્ર આપેલ તે ભરપાઈ ન થતા ંઅરજદારની
અરજી પડતર રહલે. તયાર બાદ સામાન્દ્ય યોજના હઠેળ અરજદારશ્રીનો વષય ૨૦૧૨-૧૩ ના લક્ષયાકંમાં
નબંર આવતા સ્થળ મોજણી સમયે અરજદારના માગંણી વાળી જગ્યામા ંઅન્દ્ય વીજજોડાણ હયાત હોઈ
વીજજોડાણ આપી શકાય તેમ છે.  શ્રી બી.એન.ભાવસાર નાયબ ઇજનેર ધનસરુા ની શીક્ાતમક પગલાં
રૂપે બદલી કરવામા ંઆવી છે.સદર ફહરયાદ ગ્રાહક તકરાર વનવારણ ફોરમ મા ંઆવી જતાં, તેમાં
આવેલ ચકુાદા મજુબ અરજદારને તા.૦૬.૦૮.૧૩ ના રોજ અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવેલ.

 વનર્ાલ

૩૩ ૪.૬.૧ ૩ શ્રી ભીપેન્દ્રવસિંહ હરખાજી, મ.ુપો: લે-રણાસણ.
તા: ૩૦.૧૦.૧૨ના ંરોજ લે.રણાસણ ગામનાં
ખેડતેૂ PDRC માગેંલ છે. જેનો જવાબ કરવો.

ર્ા.ઈ. ઇડર, મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮

.કંપની દ્વારા જરૂરી મજૂંરી આપવામા ંઆવેલ છે.અરજદારશ્રી દ્વારા ટપક વસિંચાઇ પ[ધ્ધવત નુ ંએફપીએ
કયે થી અંદાજપત્ર આપવામા ંઆવશે. તથા અરજદારને એફ.પી.એ કરવા માટેની જાણ કા.ઈ. ઇડર
ધ્વારા તેઓશ્રીના પત્ર ક્રમાકં: ૩૦૧૬ તા: ૧.૮.૨૦૧૩ ધ્વારા કરવામા ંઆવેલ છે.

 વનર્ાલ

૩૪ ૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં
સપંમા ં૫ હો.પા. સધુી MIS માટે જોડાણ
આપવુ ંતેવો સરક્યલુર ઇડર ડી.ઑ. માં
ગોતા ગામમા ંમાગેંલ કનેક્શન બાબત.

ર્ા.ઈ. ઇડર, મો. 
ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૮
સદર સક્યુયલરની નકલ આપેલ છે. વનર્ાલ	

૩૫ ૪.૬.૧ ૩ ભારતીય હકશાન સઘં
થ્રી ફેઝ પાવરનો રાત્રીનો પ્રોગ્રામ બે
ભાગમા ંવહેંચીને ૫૦% હદવસ અને ૫૦%
રાત્રી પાવર આપવા.

અ.ઈ. 

હ િંમતનગર  

મો. ન.ં૯૮૭૯૨  

૦૦૭૫૬

ખેતીવવષયક ફીડરોની તેમના ઉપર આવતા લોડ પ્રમાણે જુદા જુદા ગ્રપુોમા ંવહેંચણી કરેલ છે.આ
ગ્રપુોને લોડ હડસ્પેચ સેન્દ્ટર ધ્વારા વારા પધ્ધવત પ્રમાણે થ્રી ફેઝ વીજપરુવઠો આપવામા ંઆવે છે. દર
અઠવાડીએ આપવામા ંઆવતા ંપ્રોગ્રામ પ્રમાણે દરેક ફીડરોને હદવસે અને રાત્રીના સ્મયગાળા દરમ્યાન
સપ્રમાણ વીજપરુવઠો આપવામા ંઆવે છે. જેથી સબ-સ્ટેશન અને લાઈનો ઉપર વીજ વવકે્પનુ ંપ્રમાણ
ઓછંુ થાય. આ રીતે બાયડ તાલકુાના સબ-સ્ટેશનોમાથંી નીકળતા ખેતીવવષયક ફીડરો ઉપર વીજ
પરુવઠો આપવામા ંઆવે છે.

સ્થળ પર 

વનર્ાલ


