
 
અ.ન.ં

 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

૧  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ, ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પેટા વિભાગ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

નગરપાલલર્ા હદમા ંઆિતા ડી.પી.રોડ, સ્ટેટ રોડ અથિા 
નિા વિર્ાસ રોડ પર થાભલા ંઅથિા ડી.પી.નાખંી હોય તો 
ર્ોઇ પણ પ્રર્ારના શીફટીંગ ચાર્જ િગર શીફટ ર્રી આપિી.

 શ્રી અવિક્ષર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, 
િર્ કળ ર્ચેરી, 
મહસેાણા

નગરપાલલર્ા હદમા ંઆિતા મ ખ્ય રોડ રે્ અન્ય રોડ ને નડતર રૂપ િીજરેષાઓ તથા ટાન્સફોમકર 
સેન્ટરન  ંસ્થળ મોજણી ર્રી લઘ ત્તમ અંદાજપત્રને આવિન પ્રિકતમાન વનયમ મ જબ ખસેડી 

આપિામા ંઆિે છે. િષક ૨૦૦૫-૦૬ ગ જરાત સરર્ારશ્રીના શહરેી વિર્ાસિષકમા ંમાગંણી મ જબ 
નગરપાલલર્ાની હદમા ંગૌરિપથ/વિર્ાસપથ ને નડતરરૂપ લાઇનો તે િષક પ રર્   ચાર્જ િસ લ્યા 

િગર ખસેડી આપિામા ંઆિેલ તેમજ સ્િલણિમ િષક ૨૦૧૦ મા ંસરર્ારશ્રીના આદેશાન સાર રં્પનીના 
વનયમ મ જબ નગરપાલલર્ાની હદના મ ખ્ય રોડને નડતરરૂપ વિજ રેષાઓ ખસેડી આપિામા ંઆિેલ 
છે. હાલમા ંપ્રિતકમાન વનયમાન સાર િીજ રેષાઓ ખસેડિા માટે થનાર તમામ ખચક અરજી ર્રનારે 

ભરપાઈ ર્રિાનો થાય છે.

 વનર્ાલ
 વનતી 
વિષયર્

૨  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ, ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પેટા વિભાગ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

ભવિષ્યમા ંઅથિાતો આ લોર્દરબાર પછી નિા થાભંલા 
અથિા ડી.પી.રોડ જાહરે રસ્તાઓ જેિા રે્ સ્ટેટ હાઇિે, 

નગરપાલલર્ાની માલીર્ીના ડી.પી.રોડ, ટી.પી.રોડ, સરર્ારી 
જગ્યાઓ વિગેરેમા ંનાખંતા પહલેા ંઆર.એન્ડ.બી તથા 
નગરપાલલર્ાની મજં રી લેિી અને ભવિષ્યના પ્લાનીંગ 

મ જબ નાખંિા અને રોડના માજીનો જાળિિા.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

નગરપાલલર્ાની હદમા ંઆિેલ મ ખ્ય રોડ રે્ અન્ય રોડ તથા સરર્ારી જગ્યાઓમા ંનડતરરૂપ િીજ 
રેષાઓ નગરપાલલર્ાના પ્રવતવનવિની હાજરીમા ંમોંજણી ર્રી, રોડને નડતરરૂપ ના થાય તે રીતે ઉભી 
ર્રિામા ંઆિે જ છે. તેમજ સદર બાબતે ભારતીય ટેલીગ્રાફીર્ એર્ટ ૧૮૮૫ ર્લમ-૧૩ મા ંઅને 
ઇન્ડીયન ઇલેર્ટ્રીર્ એર્ટ ૨૦૦૩ ની ર્લમ ન.ં૧૬૪ મ જબ નિીન િીજરેષાઓ ઉભી ર્રિા માટે 
બીનખેતી જમીન વસિાય તેમજ રોડની હદ પછી લાઇન ઉભી ર્રિાની સપંણૂક સત્તા મ જબ સદર 
બાબતે નગરપાલલર્ાની મજં રી લેિી જરૂરી નથી. આમ છતા ંનગરપાલીર્ા દ્વારા આિનાર રોડના 

વિર્ાસનો પ્લાન િીજ રં્પનીમા ંઅગાઉથી આપિામા ંઆિશે તો તે મ જબ નિીન િીજરેષાઓ ઊભી 
ર્રિામા ંઆિશે.

 વનર્ાલ

૩  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

ખાનગી વ્યકર્તઓને મદદરૂપ થિા માટે રે્ટલાર્ 
એન્જીનીયરો રોડ પર જાણી જોઇ થાભંલા રે્ ડી.પી. ઉભા 

ર્રી દે છે, જે ઠીર્ નથી. તે અંગે ર્ડર્ સ ચના આપિી. જે તે 
માલીર્ની જગ્યામા ંજ ડી.પી. તથા થાભંલા ઉભા ર્રિા 

,જેથી ર્રીને ભવિષ્યમા ંશીફટીંગના પ્રશ્નો ઉપસ્સ્થત ન થાય.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

સદર બાબતે ઉ.ગ .િી.રં્.લી. દ્વારા ર્ોઇને નડતરરૂપ થાય તેિી જગાએ થાભંલા ઉભા ર્રિાની 
ર્ામગીરી ર્રતી નથી. છતા ંપણ ર્ોઇ ખાસ કર્સ્સો ઘ્યાનમા ંહોય તો ર્ાયકપાલર્ ઇજનેરીનો રૂબરૂ 
સપંર્ક  ર્રી જણાિશો જેથી રં્પની વનયામાન સાર યોગ્ય વનણકય લઇ ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

 વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : મહસેાણા

 તા.૨૮/૫/૨૦૧૩ ના રોજ મહસેાણા મ કામે યોજવામાું આવેલ લોક દરબારની માહહતી 

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : મહસેાણા
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અ.ન.ં

 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

૪  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

નગરપાલલર્ા વિસ્તારમા ંલાઇટ ર્નેર્શન, રહણેારં્, 
ર્ોમશીયલ રે્ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આપતા ંપહલેા ંનગરપાલલર્ાની 
બાિંર્ામ રજાચીઠ્ઠી મેળિી છે રે્ રે્મ ? (બી.ય .પરમીશન) 
બીલ્ડીંગ ય ઝ પરમીશન મેળિેલ છે રે્ રે્મ ? જે હરે્   માટે 
મેળિેલ હોય તે જ હરે્   મ જબન  ંબાિંર્ામ છે રે્ રે્મ ? તે 
અંગે તપાસ ર્રિી, માત્ર દસ્તાિેજની નર્લ રે્ ઇન્ડેક્ષની 
નર્લ તેને જ પ રાિા માની િીજ ર્નેર્શનો આપિા નહીં. 
પરંર્   નગરપાલલર્ા દ્રારા ય .જી.િી.સી.એલ. ના ફોમકમા ંસહી 
સીર્ર્ા લગાિી મજં રી મેળિીને ર્નેર્શન આપિા. જેથી 
ભવિષ્યમા ંગેરર્ાયદેસર બાિંર્ામ તોડિાનો પ્રશ્ન આિે 
ત્યારે ય .જી.િી.સી.એલ. ના સમય,શકર્ત,માનિ ર્લાર્ો 

તથા જોખમમા ંિટાડો થાય.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

નગરપાલલર્ વિસ્તારમા ંનિીન િીજજોડાણ રહણેારં્ રે્ િિંા સારૂ ર્ોઇ પણ અરજદાર માગંણી ર્રે 
તો જી.ઇ.આર.સી. તેમજ રં્પનીના વનયમ મ જબ જગ્યાની માલીર્ીના દસ્તાિેજી પ રાિાને આવિન 
ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિે છે. આમ છતા નગરપાલલર્ા દ્વારા જ્યારે પણ ગેર ર્ાયદેસર બાિંર્ામ દૂર 
ર્રિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિે છે તે સમયે િીજજોડાણ પણ દૂર ર્રિામા ંઆિે છે. િધ મા ં
િીજ સ િીિા પ્રાથમીર્ જરૂકરયાત હોિાથી ભવિષ્યમા ંતર્રાર ઊભી થાય તો િીજ જોડાણ દૂર ર્રિા 

અંગેન  ંબહિેરી પત્રર્ લઈને િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

 વનર્ાલ
 વનતી 
વિષયર્

૫  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

ગરીબ ઝપંડપટ્ટીમા ંમીટરો અપાય ત્યારે ર્ાળજી રખાતી 
નથી. રે્ ખરેખર ઝપંડપટ્ટીમા ંરહણેારં્ છે રે્ ર્ોઇ ચાની 

ર્ીટલી, પાનનો ગલ્લો રે્ ગેરર્ાયદેસર વ્યિસ્થા થાય છે. તે 
ચર્ાસીને આપવ .ં તથા થોડા થોડા સમયે સરપ્રાઇઝ ચેર્ીંગ 
ર્રવ  ંજેથી રાષ્ટ્રીય સપંવત્તનો દ રઉપયોગ ના થાય અને 

ગેરર્ાયદેસર િિંાને પ્રોત્સાહન ના મળે.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

શહરેી વિસ્તારમા ંઝપંડપટ્ટી યોજના હઠેળ લાભાથીઓને સરર્ારશ્રીના વનયમ અન સાર િીજજોડાણ 
આપિા સારૂ ચીફ ઓફીસર, નગરપાલલર્ા દ્વારા પ્રમાણીત યાદી આપિામા ંઆિે છે. જેના આિારે 
ઝૂપડપટ્ટીના વનયમ મ જબ િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિે છે. આમ છતા ંદરેર્ 
સલગ્ન પેટા વિભાગીય ર્ચેરીઓના આિેર્ારીઓને હયાત વિજજોડાણ ચેર્ ર્રિાની સચૂના 

આપિામા ંઆિે છે.

 વનર્ાલ

૬  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

રે્ટલાર્ કર્સ્સાઓમા ંઅલગ અલગ વ્યકર્તઓ માટે અલગ 
અલગ િારા િોરણો મ જબ ર્નેર્શન માટેના સાિવનર્ 

ર્ાગળો માગંિામા ંઆિે છે. ર્ોઇ િગદાર માણસ માટે ર્ોઇ 
જ પ્રર્ારની પ્રકિયા િગર પણ િીજ જોડાણો આપિામા ં
આિે છે. જે ગભંીર બાબત ગણાય. જે તે અવિર્ારી સામે 

ર્ડર્ ર્ાયકિાહી થિી જોઇએ.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

નિીન િીજજોડાણ રહણેારં્ રે્ િિંા સારૂ ર્ોઇ પણ અરજદાર માગંણી ર્રે તો જી.ઇ.આર.સી. તેમજ 
રં્પનીના વનયમ મ જબ જગ્યાની માલીર્ીના દસ્તાિેજી પ રાિા દરેર્ અરજદાર પાસેથી પરૂા પાડેથી 
િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિે છે. જેથી િગદાર માણસ રે્ અન્ય માણસ સાથે ર્ોઈ 

ભેદભાિ રાખિામા આિતો નથી.

 વનર્ાલ
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અ.ન.ં

 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

૭  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

ય .જી.િી.સી.એલ.ના ફોન પર ર્યારેર્ સામેથી ર્ોણ બોલે છે, 
તે નામ ર્હિેાર્   ંનથી, ખરેખર પોલીસ સ્ટેશનમા ંજેમ ફોન 
ઉપાડી પોલીસ ર્મકચારી પહલેા ંપોતાન  ંનામ બોલે છે તેમ 
ય .જી.િી.સી.એલ. ર્ાયાકલયમા ંપણ પોતાન  ંનામ બોલે તો 
સારૂ. િણી િખત ખરાબ વ્યિહાર થાય તો ર્ોણ બોલે છે 
તેન  ંનામ ખબર ન હોય તો ર્ોની વિરૂઘ્િ ફરીયાદ ર્રિી, તે 

ખબર પડતી નથી.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

ર્ડી શહરે પેટા વિભાગ ર્ચેરીના ફોલ્ટ સેન્ટરમા ંફરજ બજાિતા ર્મકચારીઓને ર્ોઇપણ ગ્રાહર્ સાથે 
ટેલીફોનીર્ િાતચીત દરવમયાન ર્મકચારીન  ંનામ/હોદો અિશ્ય જણાિિા તેમજ સભ્યતાપણૂક સાભંળી 
યોગ્ય પ્રત્ય તર પાઠિિા અવિર્ારીશ્રી મારફતે સ ચના આપિામા ંઆિેલ છે. નોંિ : સદર બાબતની 

જાણ ર્મકચારીઓને ઓફીસ પત્ર ન૪ં૧૨૭ તા ૧૬/૦૮/૨૦૧૩ થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૮  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

આપશ્રીના વિભાગ તરફથી એર્ િખત નગરપાલલર્ા 
વિસ્તારમા ંરાત્રી ટય બલાઇટો જે નાગરીર્ોના કહતાથેજ 

લગાિેલ હોય છે, તથા પાણી માટેના બોર તથા મોટરો પણ 
જનસ ખાર્ારી માટે જ િપરાય છે તો આ િપરાશ ચાર્જમા ં
પણ ૫૦ ટર્ા રાહત આપિા માટે પણ વિચારવ  ંજોઇએ.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

નગરપાલલર્ાના હદમા ંસ્ટ્રીટલાઇટ તેમજ િારીગહૃ િીજ જોડાણના િીજદરના નાણાનંી િસ લાત 
પ્રિતકમાન જી.ઇ.આર.સી.ના વનયામાન સાર ર્રિામા ંઆિે છે. નગરપાલલર્ાના િારીગહૃ 

િીજજોડાણોમા ંરાવત્ર  દરમ્યાન ર્રાતા િીજ િપરાશના ય વનટ ચાર્જમા ંફક્ત ૭૫ પૈસા તથા ઓફ 
પીર્ અિસક દરમ્યાન ર્રાતા િીજ િપરાશના ય વનટ ચાર્જમા ંફક્ત ૩૦ પૈસા  િસલૂિામા ંઆિે છે. 

જે િીજ બીલમા ંપ્રિતકમાન જી.ઇ.આર.સી.ના વનયામાન સાર રાહત આપિામા ંઆિે જ છે.

 વનર્ાલ
 વનતી 
વિષયર્

૯  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯

આપના વિભાગ તરફથી ભતૂર્ાળમા ંએર્ િખત િીજ 
થાભંલા તથા ડી.પી.સરર્ારશ્રીની યોજના મ જબ ર્ોઇ પણ 
ચાર્જ િગર શીફટ ર્રી આપિાન  ંઆયોજન ર્રેલ, તેિી 

યોજના ફરી એર્ િખત પણ અમલમા ંમ ર્િી જોઇએ, જેથી 
ભ લાઇ ગયેલ શીફટીંગન  ંઆયોજન ર્રી શર્ાય, તથા 
નાગરીર્ોને પડતી મ શ્રે્લીમા ંિટાડો ર્રી શર્ાય.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

અગાઉના જિાબ-૧ મ જબ ભતૂર્ાળમા ંસરર્ારશ્રીના શહરેી વિર્ાસ િષક ૨૦૦૫-૦૬ મા ંડીસ્ટ્રીબ્ય ટર 
સરર્ય લર ૮૦૦/૨૪.૨.૦૫ મા ંસરર્ારશ્રીના આદેશાન સાર મ ખ્યમાગકને નડતરરૂપ િીજરેષાઓ 

ખસેડિામા ંઆિેલ અને સ્િણીમ િષક ૨૦૧૦ મા ંિડી ર્ચેરીના પત્ર િમારં્ ૨૮૧૧/ તા.૧૪/૧૨/૧૦ 
ના અન સિંાનમા ંનગરપાલલર્ાની હદમા ંસરર્ારી યોજનામા ંિીજ લાઇનો ખસેડિામા ંઆિેલ, 

હાલમા ંર્ોઇ યોજના અમલમા ંનથી

 વનર્ાલ
 વનતી 
વિષયર્
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અ.ન.ં

 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

૧૦  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી રાજેશભાઇ શ ર્લ,  પિૂક 
પ્રમ ખ,  ર્ડી નગરપાલલર્ા, ર્ડી 
શહરે પે.વિ

૯૮૨૫૦૨૨૯૯૯
ગ રૂિારે પાિરર્ાપ િખતે નગરપાલલર્ા ઓફીસને િૈર્લ્લ્પર્ 

વ્યિસ્થા ર્રિી.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

ર્ડી નગરમા ંનગરપાલલર્ાની ર્ચેરી, ૧૧ રે્.િી. રેલ્િેસ્ટેશન (અબકન) ફીડરમાથંી િીજ પ રિઠો 
પાડિામા ંઆિે છે. સદર ફીડરના સમારર્ામ દરમ્યાન તેમજ આર્સ્સ્મત સજંોગોમા ંજ િીજ પ રિઠો 
બિં ર્રિામા ંઆિે છે જેની સદર િીજ ફીડર ઉપર આિતી સરર્ારી ર્ચેરી, હોસ્સ્પટલને આ બાબતે 
અગાઉથી અિગત ર્રિામા ંઆિે છે. િધ મા ંદર ગ રૂિારે િીજ પ રિઠો બિં ર્રિામા ંઆિતો નથી. 
મેન્ટેનન્સની જરૂરીયાત મ જબ જ િીજપ રિઠો બિં ર્રિામા ંઆિે છે. નગરપાલલર્ા ર્ચેરીને અન્ય 
ર્ોઇ ફીડરમાથંી િીજ પ રિઠો આપી શર્ાય સ્થળ તપાસ દરમ્યાન નજીર્ના અન્ય ર્ોઈ ફીડર 

ઉપરથી િૈર્લ્લ્પર્ વ્યિસ્થા થઈ શરે્ તેમ નથી. ફકરયાદ ન ં૧ થી ૧૦ બાબતની જાણ અરજદારને  
ર્ડી વિભાગીય ઓફીસ પત્ર ન ં૨૯૪૭ તા ૧૩/૦૬/૨૦૧૩ થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૧૧  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી શૈલેષભાઇ જી. પટેલ 

બીલ્ડર એસોસીએશન, ૨૦-જય 
રણછોડ સોસાયટી,ર્ડી

૯૮૯૮૨૧૪૫૩૪

ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચર મા ં૧૫ ટર્ા જે સ પર િીઝન ચાર્જ લેિામા ં
આિે છે, છતા ંતેની ર્ોઇ જિાબદારી ય .જી.િી.સી.એલ.ની 
રહતેી નથી. તો આ ૧૫ ટર્ા ચાર્જ િસ લ ર્રિો જોઇએ 
નહીં. અથિા તેની જિાબદારી નર્ર્ી ર્રિી જોઇએ.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

અત્યારે હાલ નિીન અંડર ગ્રાઉન્ડ ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચર િીજળીર્રણ માટે અરજી ર્રેથી િડી ર્ચેરીના પત્ર 
િમારં્ ૧૭૨/ તા.૪/૨/૨૦૦૯ તથા પત્ર િમારં્ ૩૦૧૪/તા.૪/૧૨/૨૦૦૯ અને ૬૧૭/તા.૨૪/૨/૨૦૧૨ 
મ જબ અરજદારે િાપરેલ મટેરીયલ તેમજ લેબર ચાજીસના ક લ કર્િંમતના ૧૫ ટર્ા સ પરિીઝન 

ચાર્જ િસ લ ર્રિામા ંઆિે છે.

 -  વનર્ાલ

૧૨  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી શૈલેષભાઇ જી. પટેલ 

બીલ્ડર એસોસીએશન, ૨૦-જય 
રણછોડ સોસાયટી,ર્ડી

૯૮૯૮૨૧૪૫૩૪

નાના રો હાઉસના રહણેારં્મા ંપણ મીનીમમ ત્રણ કર્લો િોટ 
ગણી ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચરમા ંિિારે રર્મ ભરાિે છે, જે ખરેખર 
સરર્ારની ગરીબ અને મઘ્યમ િગક ના લોર્ોને મર્ાન પ રૂ 
પાડિાની યોજના અમલમા ંમ ર્િામા ંતર્લીફ પડે છે. અને 
આ નાણા ંગરીબ અને મઘ્યમ િગકના અરજદારે બોજ સહન 

ર્રિો પડે છે.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

ય .જી.િી.સી.એલ. િડી ર્ચેરીના પરીપત્ર િમારં્ ૪૦૩૭ તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૨ અને પત્ર 
૧૭૩/તા.૪/૨/૨૦૦૯ ને આિીન નિીન િીજળી ર્રણ માટે પ્રત્યેર્ અરજદારે ૧૫ િોટ પ્રવત ચો.મી 
રે્ ત્રણ કર્લો િોટ આ બનેં માથંી જે િઘ  હોય તેમા ંલોડ ફેક્ટર બે િડે ભાગી તે મ જબ અરજદારનો 
ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચર િીજળી ર્રણન  ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિે છે અને તે વનયમ મ જબ િસ લિામા ંઆિે 

છે. ટૂંર્મા ંલોડ ફેક્ટરની ગણતરી ર્રતા ંત્રણ ર્ીલો િોટની માગંણી ઉપર દોઢ ર્ીલો િોટની 
ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચર ચાર્જ િસલૂિામા ંઆિે છે.

 -  વનર્ાલ

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-4



 
અ.ન.ં

 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

૧૩  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી શૈલેષભાઇ જી. પટેલ 

બીલ્ડર એસોસીએશન, ૨૦-જય 
રણછોડ સોસાયટી,ર્ડી

૯૮૯૮૨૧૪૫૩૪

અંડર ગ્રાઉન્ડ ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચરમા ંઆજીિન જિાબદારી 
આયોજર્ રે્ સોસાયટીના શીરે જે નાખિામા ંઆિે છે જે 
ખરેખર ય .જી.િી.સી.એલ.ની જિાબદારી બને છે જે અંગે 

પ ન:વિચારણા ર્રિી જોઇએ.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

અંડર ગ્રાઉન્ડ ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચરમા ંડેિલોપસક દ્વારા સ્િખચે જરૂરી માલસામાન તથા માળખ  ઉભ  ર્રિા 
માટે અરજી પત્રર્ સાથે ય .જી.િી.સી.એલ.ના પરીપત્ર િમારં્ ૩૦૧૪ તા.૧૪/૧૨/૨૦૦૯ મ જબ જરૂરી 
બાહંિેરી ડેિલોપસક પાસેથી લેિાની હોય છે. જેમા ંઅંડર ગ્રાઉન્ડ િીજ સ્થાપનની ભવિષ્યમા ંથનાર 

મરામત , ફોલ્ટ  રે્ ન ર્સાન ની તમામ જિાબદારી ડેિલોપસકની આજીિન રહ ેછે,

 -  વનર્ાલ

૧૪  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી શૈલેષભાઇ જી. પટેલ 

બીલ્ડર એસોસીએશન, ૨૦-જય 
રણછોડ સોસાયટી,ર્ડી

૯૮૯૮૨૧૪૫૩૪
ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચર િર્ક ટાઇમસર થર્   નથી, સમય િિારે લાગે 

છે, તેના પર વિચારણા ર્રિી જોઇએ

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચરના િીજળી ર્રણ માટે અરજીની નોિણી ર્યાક બાદ સક્ષમ અવિર્ારીની મજં રી મેળવ્યા 
બાદ અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્રના નાણા ંભરપાઇ થયેથી સમય મયાકદામા ંમાલસામાનની 

ઉપલબ્િતાએ િમાન સાર ર્  તકજ ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિે છે. માહ ેએવપ્રલ-૨૦૧૩ થી અવિક્ષર્ 
ઇજનેરની નાણાર્ીય મજૂંરીની ક્ષમતા રૂ.દશ લાખ થી િિારી રૂ.િીસ લાખ ર્રિામા ંઆિેલ છે. 

જેથી ઝડપથી મજૂંરીની ર્ાયકિાહી થઈ શર્શે.

 -  વનર્ાલ

૧૫  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી શૈલેષભાઇ જી. પટેલ 

બીલ્ડર એસોસીએશન, ૨૦-જય 
રણછોડ સોસાયટી,ર્ડી

૯૮૯૮૨૧૪૫૩૪

૨.૦૦ ર્ી.િોટ ની જે મીટરની માગંણી ર્રે છે, તેના પર 
રૂા.૩૫૦૦- સિીસ ચાર્જ લાગે છે, તે િિારે પડતો છે. તેના 

પર વિચારણા ર્રિી.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, ર્ડી

હાલમા ંનિીન િીજ જોડાણ રે્ લોડ િિારા માટે જીઇઆરસીની મજૂંરીથી જી.ય .િી.એન.એલ.ના પત્ર 
િમારં્ ૧૦૬૭ તા.૧૧/૫/૨૦૧૧ અન સાર કર્લોિોટ આિારીત કફર્સ ચાર્જ િસ લ ર્રિામા ંઆિે છે. 
આ વસિાય અન્ય ર્ોઇ ચાર્જ ઇન્ફાસ્ટ્રર્ચરને લગતો િસ લ ર્રિામા ંઆિતો નથી. ફકરયાદ ન ં૧૧ 
થી ૧૫ બાબતની જાણ અરજદારને  ર્ડી વિભાગીય ઓફીસ પત્ર ન ં૨૯૪૭ તા ૧૩/૦૬/૨૦૧૩ થી 

ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 -  વનર્ાલ

૧૬  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી અંબાલાલ લખ દાસ પટેલ , 
મ .હસનપ ર તા.વિસનગર, 

જી.મહસેાણા
૯૪૨૬૭૦૧૫૭૬ ખેતીિાડી ઉપયોગી િીજર્નેર્શનનોં ભાર િટાડો ર્રિા સાર .

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ,વિસ
નગર

સદર અરજદારન  ંખેતીિાડી િીજજોડાણ મોજે ગામ-ઉમતા, સિે ન.ં૮૫૯/૧ મા ંતા.૧૦/૧૨/૨૦૧૨ 
ના રોજ ૧૫ હો.પા.ન  ંડાર્કઝોન યોજના હઠેળ આપિામા ંઆિેલ છે.

અરજદાર દ્વારા ૧૫ હો.પા. માથી ૭.૫ હો.પા. ર્રિા રજૂઆત ર્રેલ અન્િયે ગ જરાત ઇલેક્ટ્ક્ટ્રસીટી 
રેગ્ય લેટરી ર્મીશનના ઇલેક્ટ્રીસીટી સપ્લાય ર્ોડ ન.ં૧૧/૨૦૦૫ અન સાર ગ્રાહરે્ ર્રેલ એગ્રીમેન્ટ 
મ જબ િીજજોડાણ આપ્યા તારીખથી બે િષક સ િી રં્પની વનયમાન સાર લોડ િટાડો ર્રી શર્ાય 
નહી. સદર બાબતની જાણ અરજદારોને ઓફીસ પત્ર ન ં૩૪૪૨તા૭/૬/૨૦૧૩થી ર્રિામા ંઆિેલ 

છે. 

 -  વનર્ાલ

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-5



 
અ.ન.ં

 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

૧૭  ૨૮/૫/૨૦૧૩

િરતી ટાઉનશીપ સોસાયટીના 
રહીસો, રાિિ ગૅસ એજન્સી 

પાછળ, 
મ .તા.વિજાપ ર,જી.મહસેાણા

 -
િરતી ટાઉનશીપ સોસાયટીમાથી પસાર થતી ૧૧રે્િી 

લાઇનની મરામત અંગે.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ,વિ
જાપ ર

તા.૨૩/૫/૨૦૧૩ ના રોજ િરતી ટાઉનશીપ સોસાયટી પાછળથી પસાર થતી ૧૧રે્િી  મણીપ રા 
ફીડરના િળી ગયેલા ગડકર સીિા ર્રી ડબલ પીન બાઈન્ડીગ ર્રેલ છે તેમજ નિીન જપંર નાખી 
િાયરો ખેચી ટાઇટ ર્રિામા ંઆિેલ છે અને જરૂરી નિીન તાણીયા લગાિી થાભંલા ઉપર ફીડરન  ં
નામ અને નબંર લખી પણૂકપણે મરામત ર્રેલ છે.  સદર લાઇનન  ંસમારર્ામ તા.૧૩/૬/૨૦૧૩ના 

રોજ ર્રિામા ંઆિેલ છે તથા લાઇન અન્ડર ગ્રાઉન્ડ ર્રિામાટેની વિગતિાર માહીતી 
તા.૩૧/૭/૨૦૧૩ના રોજ રૂબરૂ સ્થળ પર આપેલ છે. જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન.ં૫૦૨૯ 

તા.૩૧/૭/૨૦૧૩ થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૧૮  ૨૮/૫/૨૦૧૩

શ્રી રમેશભાઈ એન.ચૌિરી ,પિૂક 
સરપચંશ્રી, રામપ રા (ક ર્સ),૯૦-
વિનાયર્ પાર્ક , જૂની િરમ 
સીનેમા ંપાછળ, મહસેાણા -૨

 -
માન.ર્લેક્ટરશ્રીની અધ્યક્ષતામા ંિીજળી વિષે લેલખતમા ં

રજૂઆત બાબત.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ,મહે
સાણા

માન.ર્લેક્ટરશ્રીની અધ્યક્ષતામા ંિીજળી વિષે લેલખતમા ંરજૂઆત આપે ર્રેલ જેના અન સિંાનમા ં
િર્  કળ ર્ચેરીના પત્ર િમાર્ ય જીિીસીયએલ/ એમસીઓ/રેિ./ગિક.રેફ./૪૭૦ તા.૧૯/૧/૨૦૧૧ અને 
ય જીિીસીયએલ/એમસીઓ/ટેર્/૨૦૨૮ તા.૧૯/૩/૨૦૧૩ થી આપને યોગ્ય પ્રત્ય તર પાઠિિામા 
આિેલ છે. બનેં પ્રશ્ન િીજ દરના માળખાને લગતા છે. આપની રજૂઆતમા ંજણાિેલ બાબતો 

નીવતવિષયર્ છે.

 -
નીવતવિષય

ર્

૧૯  ૨૮/૫/૨૦૧૩

શ્રી રમેશભાઈ એન.ચૌિરી ,પિૂક 
સરપચંશ્રી, રામપ રા (ક ર્સ),૯૦-
વિનાયર્ પાર્ક , જૂની િરમ 
સીનેમા ંપાછળ, મહસેાણા -૨

 -

ખેતીની વસિંચાઇ માટે બોરિેલ ઉપર પાિર રાતે્ર ૧૧.00 
ર્લારે્ અને સિારે ૩.૩૦ ર્લારે્ આપો છો જેની જગ્યાએ 
રાતે્ર ૭.૦૦ થી ૯.૦૦ ર્લારે્ અને કદિસે સિારે ૬.૦૦ 
ર્લારે્ આપિો જેથી પાિરનો સદઉપયોગ ર્રી શર્ાય તે 

અંગેની રજૂઆત.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ,મહે
સાણા

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 જાહરે ર્રિામા ંઆિે છે.

 -  વનર્ાલ

૨૦  ૨૮/૫/૨૦૧૩

શ્રી રમેશભાઈ એન.ચૌિરી ,પિૂક 
સરપચંશ્રી, રામપ રા (ક ર્સ),૯૦-
વિનાયર્ પાર્ક , જૂની િરમ 
સીનેમા ંપાછળ, મહસેાણા -૨

 -

અગાઉ ખેતીની વસિંચાઇ માટે ૧૦ ર્લાર્ પાિર આપિામા ં
આિતો હતો ખેડતૂોએ એ પ્રમાણે િાિેતર ર્રેલ પછી ૮ 
ર્લાર્ જાણ ર્યાક િગર ર્રી દીિો જે વ્યાજબી નથી. ગયા 
િષે ૫૦% િીજબીલ માફ ર્રેલ અને ૧0 ર્લાર્ પાિર 
આપતા તેની જગ્યાએ ૮ ર્લાર્ પાિર અને મકહને 
રૂ.૧૫૦૦૦.૦૦ બીલ. આ પ્રશ્ન નીવતવિષયર્ હોિાથી 

માગંણી સરર્ારશ્રીમા ંમોર્લિા બાબત.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ, 
મહસેાણા

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 પાડિો તે નક્કી ર્રિામા ં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 જાહરે ર્રિામા ંઆિે છે અને ગ જરાત 

િીજ વનયમન પચંના નક્કી ર્રેલા ખેતી વિષયર્ રે્ટેગરીના ભાિ માળખા અન સાર સમગ્ર 
ગ જરાતના ંખેતીિાડી ગ્રાહર્ોન  ંબીલીંગ ર્રિામા ંઆિે છે. આથી ઉત્તર ગ જરાત રે્ દક્ષીણ 

ગ જરાતના ંખેતી વિષયર્ ગ્રાહર્ોને અલગ અલગ દર મ જબ બીલ આપિામા ંઆિર્  ંનથી. ખેતી 
વિષયર્ િીજ દરો ગ જરાતના ંતમામ ખેતીિાડી ગ્રાહર્ોને સમાન રીતે લાગ  પડે છે. આથી ર્ોઈ 

ભેદભાિ રે્ પિૂકગ્રહ રાખીને બીલ ૂઆપિામા ંઆિતા નથી.

 વનર્ાલ
નીવત 
વિષયર્
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અ.ન.ં

 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

૨૧  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી ભરતભાઈ રે્શરભાઈ ચૌિરી 
 સરપચંશ્રી, ગામ.તાિડીયા

 -

 ગામ તાિડીયાની સીમમા ંઆિેલ ખેતીિાડી 
િીજજોડાણમા ંલો-િોલ્ટેજની સમસ્યા અને નામ ફેર બદલી 

માટે િિારે ભરિી પડતી ડીપોઝીટ અંગે રજૂઆત.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ,મહે
સાણા

 ગામ તાિડીયાની સીમમા ંઆિેલ ખેતીિાડી િીજજોડાણમા ંલો-િોલ્ટેજની સમસ્યા અંગેની 
ચર્ાસણી ર્રી તેના વનર્ાલ માટે ર્ાયકપાલર્ ઈજનેરશ્રી,મહસેાણાને જરૂરી સચૂના આપિામા ંઆિેલ 
છે અને નામ ફેર બદલી માટે ડીપોઝીટ જી.ઇ.આર.સી.ના વનયમ મ જબ િસલૂિામા ંઆિે છે. સદર 
ફીડરમાથી નિીન અલગ ફીડર બનાિિાની પ્રાથમીર્ મોજણીન  ંર્ામ પણૂક ર્રી દેિામા ંઆિેલ છે. 
તાવંત્રર્ મજૂંરી મળેથી આગળની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિશે.જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન ં

૪૮૩૪ તા.૧૩/૮/૨૦૧૩ થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

૫-માસ પડતર

૨૨  ૨૮/૫/૨૦૧૩
શ્રી ભગાભાઈ ગોિાભાઈ ચૌિરી 
 મ .કહમમતપ રા, તા.માણસા 

જી.ગાિંીનગર
 -

 ડાર્કઝોન વિસ્તારમા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ માટે 
મીલેટરીમા ંસેિા બજાિેલ આમીમેનને અગ્રતા િોરણે 

િીજજોડાણ આપિા અંગે.

 શ્રી ર્ાયકપલાર્ 
ઇજનેર, 

ય જીિીસીએલ,વિ
જાપ ર

 તાજેતરમા ંજ તા.૨.૫.૨૦૧૩ના રોજ જીય િીનલ દ્વારા ડાર્કઝોન વિસ્તારમા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ 
માટે મીલેટરીમા ંસેિા બજાિેલ આમીમેનને અગ્રતા િોરણે િીજજોડાણ આપિા માટેનો પકરપત્ર 
થયેલ છે. જે મ જબ અરજદારે તત્ર્ાલના વનયમ મ જબ  અંદાજપત્ર, તત્ર્ાલના વનયમ મ જબ િીજ 
બીલ અને ટપર્ વસિંચાઇ પદ્ધવત ફરજીયાત પણે અપનાિિા અંગેન  ંસમવત પત્રર્ રજૂ ર્રિાથી 

િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિશે. સદર અરજદારે તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૩ સ િી 
સમંવત પત્રર્ રજૂ ર્રેલ નથી.

 વનર્ાલ
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