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વગ કરણ

૧ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ
દાંડ યાબ

ર
ડો. જતીનભાઇ વી. મોદ 9879202453 સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ બાબત

ી જતીનભાઇ મોદ  વીજ કને. ન.ં ૧૬૧૨૪/૦૦૪૦૫/૪ અને 

૧૬૧૨૪/૦૦૪૦૬/૨ ની સીકયોર ટ  ડ પોઝીટ ુ ર ફંડ અ હાબાદ બે ક ચેક 

ન.ં ૦૬૮૮૭૮   ુ. ૨૫૭૮ અને ચેક ન.ં ૦૬૮૮૭૭ ુ. ૬૦૭૬.૫૯ નો તા. 

૨૬.૨.૨૦૧૮ થી કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

ર ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ
દાંડ યાબ

ર
ીમતી દલાર બેન વેણીભાઇ મોદ 9879202453 ૧) ટ પરર  કને. ;ુ ર ફંડ તથા       ર) ઇલે. ડ ુટ  બાબત

(૧) ુ લાર બેન વેણીભાઇ મોદ  - ટ પરર  કને. ુ  ર ફંડ અ હાબાદ બે ક ચેક 

ન.ં ૦૬૮૮૭૦ તા. ૨૬.૨.૨૦૧૮ ુ. ૧૦૨૩૬/- નો આપી દ ધેલ છે.  (ર) 

આપનો વીજ બીલ ાહક ન.ં ૧૬૧૪૧૦૦૮૮૭૯  ુ લાર બેન વેણીભાઇ 

મોદ  નામે છે.  અર  અને હો પીટલના ુરાવા - ગમા તાધારા અને 

પીસીબી સટ ફ કટ તે  ગાંધીના નામે છે.                      સદર 

બાબતની ણ અર  કરનારને તા. ૨૬/૨/૨૦૧૮ દાંડ યાબ ર સબ 

ડ વીઝનથી કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

૩ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ
દાંડ યાબ

ર
એન ક માછ 9824854769 લાઇટબીલમાં નામફર કરવા બાબત

સદર નીચે જણાવેલ દ તાવેજોની ૂ તતા કયથી તેમજ વેરાપાવતીમાં નામ 

દાખલ કરવાથી લાઇટબીલમાં નામફર કર  દવામાં આવશે. ૧. ોપટ  

કાડની નકલ.  ર. વેરાની નકલ  ૩. પેઢ ના .ુ  ૪.  સંમિતપ  (૧૦૦/- ના 

ટ પ પેપર ઉપર નોટર  સાથે)  પ. સોગંદના ુ (લાઇટબીલમાં મી ી અટક 

છે અને ર ુ  કરલ અર માં માછ  અટક છે તે બાબત ુ )

િનકાલ િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

૪ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

લાલબાગ બરાન ુરા
સં સ એ ડ ગરદ વે, નવી ધરતી 

નાગરવાડા, વડોદરા ૧
8306665552 િનકાલ િનકાલ એચ આર

૧. નવી ધરતી ૃ ણનગર ખાતે પાછલા વરસના લોક દરબારમાં 

મારા નોના ના આધાર કોઇ પણ કારની કામગીર  થયેલ 

નથી તે બાબત.

ૃ ણનગર નવી ધરતી ખાતેનો પાછલા વષ ના લોક દરબારમાં આપ ી 

વારા કોઇપણ  ુછાયેલા નથી.  પાછલા વષના લોક દરબારમાં 

ૃ ણનગર, નવી ધરતી ખાતેના ુલ ૪ ો પછાયેલા હતા ના લે ખત 

ુતર સં બધત ય કતઓને  તે સમયે આપી દ ધેલ છે તેમ છતા તમામ 

ચારય ુતર ની નકલ આ સાથે સામેલ છે. વ ુમાં સદર વીજળ થી 

વં ચત ઘરોના વીજળ કરણ માટ મ ુ વીજ કંપની ના નાયબ ઇજનેર તથા 

વ ુળ કચેર ના અિધકાર  લોક દરબારના અરજદાર સં સ એ ડ ગરદ વે ના 

ઓએ તા.૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ બ  થળ મોજણી કર  વીજળ  થી વં ચત 

ઘરોમાં રહતા રહ શોને અર  ફોમ સાથે ઓળખનો ુરાવો અને ડમીટ  

બો ડ(બાંહધર  પ ) ર ુ  કરવા/કરાવવા માટ ી સં સ એ ડ ગરદ વે ને 

જણાવેલ.  માટ ીસં સ એ ડ ગરદ વે ના ઓ એ જ ર  અર ફોમ ર ુ  

કરવામાટ સહમત થયેલ છે. થી સદર વીજળ  થી વં ચત ઘરોના 

લાભાથ ઓ તરફથી અર  નોધાયેથી વીજ જોડાણ આપવાની કાયવાહ  હાથ 

ધરવામાં આવશે બ   આપ ીની ણ સા ુ.

િનકાલ િનકાલ

ર. કાસમવાળા ક તાન, રોશનનગર, ફગવેલનગર, વા વી. 

નદ ના ક નાર આવેલ પડપ ૃી ને કયા આધાર વીજ કનેકશન 

આપેલ છે તે બાબત.

રોશનનગર. ફfગવેલનગર કાસમવાલા ક તાન િવ તારમાં અવેલી 

પડપ ૃી માં આવેલા વીજ જોડાણો કંપનીના વતમાન નીતી િનયમોને 

આધીન આપેલા છે.

િનકાલ િનકાલ

૩. શહરમાં સોરભા ય યોજના હઠળ વીજ કનેકશન આપવા 

બાબત.

શહરમાં સૌભા ય યોજના હઠળ વીજ જોડાણ માટ લાભાથ ઓ ને વતમાન 

જોગવાઈ ગે ની મા હતી આપેલ છે.
િનકાલ િનકાલ

૫ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ

મારવાડ  મનોજ રિતલાલ એ-૫ લમ 

કવાટસ ુ ધદવ કોલોની પાસે, 

કારલીબાગ વડોદરા ૧૮

9099476863 િનકાલ િનકાલ મેઇ ટન સ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત
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લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧. બીન ખાનગી સોસાયટ માં એમ વીસીએલ બોડ તરફથી 

મે ટન સ કરવા બાબત.

ઉપરોકત િવષયમાં આપ ીને જણાવવા ુ ક એમ વીસીએલ ના તાબા 

હઠળ આવતા સબ ડ વીઝનની એચ ટ  લાઇન તથા એલટ  લાઇનની અને 

ટ .સી. મે ટન સની કામગીર   તે સબ ડ વીઝન વારા સમયાંતર કરવામાં 

આવે છે.  વ ુમાં સદર ના અ ુસંધાનમાં આપ ી જોડ ટલીફોનીક વાત 

થયા ુજબ એમ વીસીએલના કાય ે  હઠળના સબ ડ વીઝનમાં ુ ય વે 

ખાનગી સોસાયટ માં એલ.ટ . એબી  કબલ નાંખવાની કામગીર  સોસાયટ ની 

માંગણી હોય તો એ ટ મેટના નાણાં ભયા બાદ બદલવામાં આવે છે.  

તદઉપરાંત  મેઇન રોડ ઉપર આવતી એલટ  લાઇનને એલટ  એબીસી 

કબલ વડ બદલવાની કામગીર  િનયમા ુસાર આઈપીડ એસ અથવા 

ડ આઇએસએસ ક મ હઠળ કરવામાં આવે છે.  આમ છતા આપના જણા યા 

ુજબ ુ ય ર તા પર નડતર પ થળે એલટ   લાઇન ના બદલે એબીસી 

કબલ નાંખવાની કામગીર  માટ વીજ કંપનીને કોપ રશન તરફથી ર ુઆત 

મળે તો એલટ  એબીસી નાંખી શકાય

િનકાલ િનકાલ

ર. ટ પરર  વીજ કનેકશનની ુદત વધારવા બાબત .
હાલ એમ વીસીએલના વતમાન િનયમ ુજબ ટ પરર કનેકશનની ુદત 

વધારમાં વધાર ર વષ ુધીની છે.
િનકાલ િનકાલ

૩. વડોદરા શહર એમ વીસીએલમાં નગર રચના સમીતી 

બનાવવા બાબત.

આપના નગર રચના સિમિત ુચન ગે અમો વડ  કચેર ને મોકલી 

આપવામાં આવશે.
િનકાલ િનકાલ

૬ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ
સરદાર 

એ ટટ

દાવડાનગર સેવા સમીતી-ક શનવાડ  

- વડોદરા
9978558399 િનકાલ િનકાલ ટાફ િવ ુ ધ 

ફર યાદ

૧. ડ વીઝનમાં કંપલેન સે ટરમાં બેસતા કંપલેન લેનાર 

કમચાર  ટલીફોન ુ ર સીવર ફોનથી ુ ર ુક  પોતાની ર તે 

ટબલ ઉપર આરામ ફરમાવે છે.  અ યવ થત ભાષામાં ુ ુ  મેમે 

વાળ  ભાષાનો ઉપયોગ કર છે.  ની કંપલેન અમોએ તા. ૧૮-

૧૨-૨૦૧૭ ના રોજ ડ વીઝનના ડ.ઇજનેર સાહબને આપેલી છે.  

થી કમચાર  ડ સી લીન માં રહ તે ુ  વતન શીખવાડો

કંપલેન સે ટરમાં બેસતા લાઇન ટાફને ટ ુચના આપવામાં આવે છે ક 

કોઇ પણ ાહકને ુબ ુમાં અથવા ટલીફોન ઉપર સ યવ થત ભાષાના 

ઉપયોગ કર ને કંપલેન ન ધવી તેમજ જવાબ આપવો.  તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૭ 

ના રોજ તે બાબતની કોઇ લે ખત ફર યાદ મળેલ નથી.

િનકાલ િનકાલ

ર. ડ વીઝનમાં અભણ અને ગર બ  કોઇપણ કામ અથ 

પોતાના કાગળો ઉપર સહ  લેવા ય તો જવાબદાર અિધકાર  

થમ ધકક મળતા નથી થી કાયમી ધોરણે એક જ ધકક 

અરજદારને કાગળોમાં સહ  કર  આપે તેવા જવાબદાર 

અધીકાર ની હાજર  રાખવી અને થમ ય ને જ કાગળોમાં 

સહ  થાય તેવી ગોઠવણ ુકો.

ઓફ સમાં ખાસ યાન રાખવામાં આવે  કોઇ એક એ નીયર અ ૂ ક 

ઓફ સમાં હાજર રહ તેથી ાહકોને કોઇપણ અ ુ િવધા ન થાય તેમ છતા 

અ ુક સમયે કાય ે માં આવેલ તમામ કામગીર  વા ક શટડાઉ ,્ સવ, 

ચેક ગ, કોપ રશનનના શીફટ ગ તેમજ ફો ટ, આ દને લીધે અ ુક સમયે કોઇ 

એ નીયર હાજર ન રહ  શકલ હોય અને ાહકની અર  તમામ કાગળોની 

ૂ તતા થયા બાદ સમયસર ન ધણી થાય તે ુ  યાન રાખવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ

૩. જવાબદાર અિધકાર  સામા ય માણસનો ફોન ક મોબાઇલ 

ઉપડતા નથી થી અક માત ક વીજળ  િવષયક બંધની કંપલેન 

માટ સામા ક કાયકરો એ ૂબ સમયનો વેડફાટ કરવો પડ છે.  

થી અરજદારો સીધા સંપક માં રહ તેવો કાયમી ધોરણે 

ડ વીઝનમાં નંબરો ુવા ય દખાય તે ર તે ુકવા અને 

અક માત સમયે સીધો સંપક થાય તેવી અ ય ગોઠવણ કરવી.

કોઇપણ અક માત અને વીજળ  િવશે કંપલેન સે ટર ૨૪ કલાક સતત ચા ુ 

રહ છે અને વીજ િવ ેપ ના કંપલેન સે ટરનો ફોન નંબરો પણ ઓફ સના 

કંપલેન સે ટરમાં ુવા ય ર તે લખેલ છે અને હાજર ટાફ વારા પણ 

આપવામાં આવે છે.  થી કોઇપણ ય કત આક મત સંજોગોમાં સીધો સંપક 

કર  શક અને કંપલેન સે ટરથી અિધકાર ઓને તેની માહ તી આપી 

આપવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૪. ડ વીઝન કામ કરતા કલાક  અરજદારને યેનકન કાર ધકકા 

જ ખવડાવે છે  આ  બહન ર  ઉપર છે કાલે બહન ડ સીમાં 

ગયા છે.  હમણા  કામ સંભાળે છે તે બહન-ભાઇ મોટા સાહબ 

સાથે ગયા છે તેવા શ દોથી અરજદારો કંટાળ  ગયા છે.  તેવા 

શ દોથી કંટાળ  ગયા છે તો સદર કલાક ર  ઉપર ગયા હોય 

તો ચા માં બી  સાયકલવાળો કલાક અરજદાર ુ પીડ સી 

નામફર ક એસઆર પડવા ુ કામ પતાવી આપે તેવી અરજ છે. .

કલાક  બાબતમાં ફર યાદ કરલ છે તે બાબતમાં જણાવવા ુ ક કોઇપણ 

કલાક ર  ઉપર હોય તો બી  ટાફ પણ ાહકોની ફર યાદ સાંભળે છે અને 

તેમની અર  વીકારવામાં આવે છે પણ અ ુક સમયે જ વા ક ડ સી 

ાઇવની કામગીર  માટ કલાક  બહાર ગયેલ હોય યાર કોઇ અરજદાર ુ 

કામ અ ુ ુ  રહ તો  તે કલાકની હાજર  થયા બાદ જ  તે કામ ૂણ થ ુ  

હોય છે.

િનકાલ િનકાલ

પ. સ ગલ ફઝ લાઇનમાં સહ  કરતા ુ.એ . અને ી ફઝ માં 

સહ  કરતા ુ .ઇજનેર અલગ અલગ રાખવામાં આવે છે.   

ુબ જ ખરાબ છે  .ુઅિધકાર  હાજર હોય તે અરજદારો ને 

સહ  કર  આપે તેવી માંગ છે.  એસ.આર. પાડતો કલાક અ ય 

ડ વીઝનમાં ય તો બી  અ ય એસ.આર. પાડ  આપે તેવી 

ગોઠવણ ુકો. .

કોઇપણ અર  ઉપર સ ગલ ફઝ અથવા ી ફઝ માં હાજર એ નીયર સહ  

કર છે.  તે માણેની યવ થા છે.  ુ નીયર કલાક આઇ.ટ .  તેમના ડ ુટ  

માણે બી  ઓફ સમાં હોય છે યાર ઓફ સમાં એસ.આર. પાડવાની 

યવ થા કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ

૬. સમ  વડોદરા શહરની એમ વીસીએલ કંપનીના 

ડ વીઝનોમાં મોટામાં મો ુ  ડ વીઝન સરદાર એ ટટ છે.  અહ યા 

૮૦૦૦૦/- થી વ ુ ાહકો છે.  અહ  લાઇટ બીલ ભરવા આવતા 

ાહકોની લાંબી લાંબી લાઇનો પડ છે.   અડધા ક .મી.ની 

ર જમાં હોય છે આ ડ વીઝનમાંન નથી પતરાનો શેડ ક નથી 

અરજદારને તાપમાં કોઇ સહારો મળે.  વરસાદદમાં ભં ઇ ને 

પલળ ને ઉભા રહ ુ પડ તેવા શેડની યવ થા કરો.  ાહકોને 

તા -્તડકા-પણીથી પડતી ુ કલીઓ ુ િનરાકરણ કર  પતરાના 

શેડ મોટો-લાંબો બનાવવા માંગ છે.

 ૬-અને ૭ બાબતે જણાવવા ુ ક હાલમાં ાહકોને બીલ ભરવા માટ એટ પી 

તેમજ કશ વી ડોની જ યા શેડઢની યવ થા છે તે ૂ રતી છે.  ાહકને નીચે 

જણાવેલ જ યા પર પણ નાણાં ભરપાઇ કર  શક છે.   ૧) પંચમ કો.ઓપ. 

સોસાયટ  - હરણી વારસીયા ર ગ રોડ  ર) ગાય ી ગેસ એજ સી - પાણીગેટ 

પાણીની ટાંક  પાસે  ૩) નાગા ુ ન ડસ  ૪) ફતે ુરા પો ટ ઓફ સ અને 

આજવા રોડ પો ટ ઓફ સ પ) બધીજ એમ વીસીએલ ઓફ સ કશ વી ડો 

અને એટ પી મશીન  અને ૬)  ઓનલાઇન એમ વીસીએલના પોટલ પરથી.

િનકાલ િનકાલ

૭. અમારા સરદાર એ ટટ ડ વીઝનમાં બીલ ભરવા આવતા 

અરજદારોની માંગ છે ક અહ  કશ કાઉ ટર અગાઉની  બે રાખો 

અથવા તો કસ લેવા બેસતા કશીયરને મદદગાર આપો. થી 

કશ લેતા કશીયરને મદદ મળે, કશ ગણતા સમયમાં બકમાં 

નાણાં ભરવા ાહકોનો તાયફો, લાંબી લાંબી લાઇનોથી કટાળેલા 

ગરાહકોના અપશ દો અને મારામાર ના કાયમી ધોરણે કશીયર 

સાથેના ઝધડા થા◌ાય છે.  જોયા છે સમાધાન કરાવેલ છે.  થી 

િવ તારના વતીથી ુ મેળ થતી માટ કશ લેતા કશીયરને એક 

મદદનીશ આપવા અરજ છે.  થી ગા્ ાહકોને પડતી ુ કલી 

ુ ર થાય.

િનકાલ િનકાલ

૮. કાયમી ધોરણે ઠં ુ  પાણી પીવા મળે તેવી યવ થા કરો.  

જગ આવે છે તો ટાંક માં પાણી નથી તો ટોયલેટ માં કામ માટ 

પાણી વપરાય છે લાસ નથી આવી તમામ અગવડો દર કરવા 

માર  માંગ છે.

કાયમી ધોરણે ઠં ુ  પીવા ુ  પાણી મળે તે માટની ઠંડા પાણીના જગની 

યવ થા કરલ છે અને બોર ગ પણ કરવામાં આવેલ છે તેમ છતા કોઇ 

ટકનીકલ ખામીને લીધે કયારય પાણી અછતની ફર યાદ થયેલ હશે તેમજ 

યાન રાખવામાં આવશે તે ણ સા .ુ

િનકાલ િનકાલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 
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office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર
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Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૭ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. પિ મ વાસણા
રાઠોડ સીકંદરખાં એતમખાં એફ-૧૦ 

મંકરદ દસાઇ રોડ વડોદરા
9428767393 વધારા ુ   વીજ ુરવણી બીલ ુ ર કરવા બાબત.

સદર ાહક ુ  કનેકશન તા. ૨૮/૩/૨૦૧૭ ના રોજ ચેક કરવામાં આવેલ 

અને કનેકટડ લોડ ૪.૮૧૯ ક .વો. જણાયેલ યાર કરાર ત લોડ ૦.૫ ક .વો. 

હતો થી સદર ાહકને વીજ અિધિનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૨૬ હઠળ .ુ 

૬૭૧૨.૪૮ ુ વધારા ુ   ુરવણી બીલ તા. ૧૨/૪/૨૦૧૭ ના રોજ આપવામાં 

આવેલ  તા. ૨૫/૪/૨૦૧૭ ના રોજ ભરપાઇ કરલ છે.  યારબાદ તા. 

૬/૨/૨૦૧૮ ના રોજ  ફર થી ાહકના વીજ થાપન ુ ચેક ગ કરવામાં 

આવેલ અને ફર થી િનયમ ુજબ .ુ ૬૭૩૧.૨૭ ુ ુરવણી બીલ તા. 

૧૬/૨/૨૦૧૮ ના રોજ આપવામાં આવેલ.  સદર ાહકને તા. ૨૭/૨/૨૦૧૮ 

ના રોજ ુબ ુમાં ુનાવણી માટ બોલાવેલ અને આખર  આકારણી ુજબ 

ાહકને ૩૧૫ દવસ ુ ુધારલ બીલ ુ. ૫૮૦૯.૧૯ ની રકમ ભરપાઇ 

કરવાની ણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ વીજ ચેક ગ

૮ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ
કારલીબા

ગ

રમેશભાઇ બી પટલ, એ-૧૦ ઉપવન 

સોસાયટ , અયો યાનગર ન ક, 

વીઆઇપી રોડ, કારલીબાગ વડોદરા

9825483835

વીજ અિધિનયમ ૨૦૦૩ ની કલમ ૧૩૫ હઠળ અપાયેલ બે 

ૂ રવણી બીલ નો  ા. ન.ં ૧૬૩૪૧૦૦૦૧૮૯ ુ િપયા 

૨૦૮૯૩૭.૭૨

સદર ાહક  નો ાહક ન.ં ૧૬૩૪૧૦૦૦૧૮૯ તા. ૪/૧/૨૦૧૦૮ ના રોજ 

ાહકની  ુબ ુ  માં વીજ મીટર બદલવામાં આવેલ.  ાહકની હાજર માં  

મીટર ુ  લેબ. ઇ પેકશન તા.૧૨/૨/૨૦૧૮ ના રોજ થયેલ મા  મીટર 

સાથે ચેડા થયેલ મા ુમ પડલ હ ુ    ાહક ને ુબ ુમાં બતાવવામાં 

આવેલ હ ુ  .  થી વીજ ચોર નો ુનો મા ુમ પડલ.   ની કાયવાહ ના 

આધાર  વીજ લોડની ગણતર  સાથે ુ. ૨૦૮૯૩૭.૭૨ ુ વધારા ુ  ૂ રવણી 

બીલ ાહકને  આપવામાં આ ુ હ ુ   તા. ૧૬/૨/૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઇ 

કરતા ુરતજ વીજ જોડાણ ચા ુ  કર  આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ વીજ ચેક ગ

૯ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ
સરદાર 

એ ટટ
સરદાર સહકાર  ઉધોગનગર લી. Jagdish J Patel - 9327239192 િનકાલ િનકાલ શીફટ ગ  ઓફ 

લાઇન

૧. ી સરદાર સહકાર  ઉધોગનગર લી. સરદાર એ ટટ સબ 

ડ વીઝન આજવા રોડ માં આશર ૨૫ થી ૩૦ વષ હલાના ુના 

ાહકોના બાક  પડતા વીજ બીલના નાણા હાલમાં વ ુલ 

કરવામાં આવે છે તે યો ય નથી.  હાલમાં નવા આવેલ સ ય 

આ વીજ બીલના નાણાં કવી ર તે ભર  શક ? જો વીજ બીલના 

નાણાં બાક  હોય તો નવા કનેકશન તેઓને શા માટ આપવામાં 

આ યા ? તો આ બાબતે યો ય તે ધટ ુ  કરવા િવનંતી.

સરદાર એ ટટ સબ ડ વીઝન તરફથી આશર ૨૦-૩૦ વષ પહલાના ુના 

ાહકોના બાક  પડતા વીજળ  બીલના નાણાં વ ુલ કરવા માટ  હાલના 

સદર જ યા ઉપર હયાત જોડાણ માલીકોને નોટ સ આપવામાં આવેલ છે, તે 

બાબતમાં આપ ીને જણાવવા ુ ક ુના પીડ સી(કાયમી ધોરણે રદ) થયેલ 

ાહકોના થળ ચકાસણી પછ   થળ ઉપર  જોડાણ ચા ુ  મળેલ તે 

ાહકોને સરદાર એ ટટ ઓફ સ તરફથી નાણાં ભરપાઇ કરવા માટ નોટ સ 

આપવામાં આવેલ છે.  ઓ સદર જ યા ઉપર એક જ જોડાણ હોય તો એક 

જ નોટ સ તેમજ  જ યા ઉપર સદર જ યાઓ ની ભાગ પાડ , તમામ 

જોડાણો લેવામાં આવેલ મા ુમ પડલ, તો તમામ ને નોટ સ આપવામાં 

આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

ર. એ ટટના સભાસદો વારા પાવર વી. ને લઇને  અર ઓ 

કરવામાં આવે છે તેનો મ ય ુજરાત વીજ કંપની ના િનયમ 

ુજબ કામ થ ુ  નથી ના કારણે નવા કનેકશનમાં ધણો િવલંબ 

થાય છે તો તે કામનો ઝડપની િનકાલ થાય તેવી યવ થા 

કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે.

નવા વીજ જોડાણો માટ અર માં જણાવવામાં આવેલ છેક નવા વીજ 

જોડાણ માટ િવલંબ થાય છે.  તે બાબતમાં જણાવવા ુ ક સદર જોડાણોના 

ન ધણી તે જ કટગર ના સબ ડ વીઝનમાં ન ધણી થયેલ તમામ અર ઓના 

અ તા મ ુજબ કાયવાહ  કરવામાં આવે છે.  તેના માટ સદર એ ટટના 

જોડાણો માટ અલગ અ તા મ નથી.  તેના કારણે પણ અ ુક સમયમાં 

િવલંબ થાય છે પણ સબ ડ વીઝન તરફથી ૂ રતો યાસ કરવામાં આવે છે 

ક સમયસર કંપનીના િનયમ ુજબ વીજ જોડાણો આપી શકાય.

િનકાલ િનકાલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩. સદર ડ વીઝન માં ુબ જ કામગીર  હોવાથી એ નીયર 

સાહબનો ટાફ વધારવામાં આવે તો શકય છે ક કામગીર  

વહલી તક ુર  થાય એ ુ અમા ુ  માન ુ છે છે હાલમાં 

જવાબદાર ય કત કોઇ હાજર રહ ુ  ન હોવાથી સભાસદો તેમજ 

આવનાર ાહકોને ધકકા ખાવા પડ છે અને સમય બગડ છે.

સરદાર એ ટટ સબ ડ વીઝનમાં ુલ ૪૮૧૮૩ ાહકો છે અને કાય ે  વધ ુ  

રહ છે.  અ ુક સમયે કાય ે માં આવેલ તમામ કામગીર  વી ક શટડાઉન, 

સવ ચેક ગ, કોપ રશન માં શીફટ ગ ની કામગીર  તેમજ ફો ટ વી. ના લીધે 

અ ુક સમયે કોઇ એ નીયર હાજર ન રહ  શકલ હોય પણ આ ચોકકસ 

યાનમાં રાખવામાં આવે છે ક ઓફ સમાં શકય તેટલો વધાર સમય એક 

એ નીયર હાજર રહ  શક.

િનકાલ િનકાલ

૪. હાલમાં સરદાર એ ટટમાં ર લાય સ ઇ ફા તેમજ વડોદરા 

ગેસ લી. માંથી ડર ાઉ ડ વાયરો નાંખવામાં આવતા અમોએ 

તેઓ પાસેથી ચા  વ ુલ કરલ છે.  જો એમ વીસીએલ વારા 

ડર ાઉ ડ વાયરો નાંખવામાં આવેલ છે નો ચા  પણ 

અમાર વ ુલ કરવો પડ પરં ુ  અમોએ લીધેલ નથી તો આપ 

વારા અમારા સરદાર એ ટટની માલીક ની જ યામાં નાંખેલ 

એચટ  લાઇનનો હટાવવા માટ અમાર ચા  ભરવો પડ છે તે 

યો ય નથી  ખરખર તમારા તરફથી ચા  લીધા વગર કરવા 

પા  છે તો આ બાબતે યો ય કરવા અમાર  અરજ છે.

ડર ાઉ ડ કબલ સરદાર એ ટટમાં નાંખવામા માટ,  ચા  બાબત તેમજ 

આપ વારા માંગણી કરલ અચટ  લાઇનને શીફટ ગ ચા  માટ જણાવેલ છે 

તે બાબતમાં જણાવવામાં આવે છેક કંપનીના વતમાન િનયમ ુજબ 

હયાત લાઇનને શીફટ ગ માટ અ ેની કચેર  કરલ અર ના અ ુસંધાને 

આપને ુ. ૨૨૯૩૦/- ના દાજપ  આપવામાં આવેલ છે  તા. 

૧/૩/૨૦૧૮ ના રોજ ભરપાઇ કરવામાં આવેલ છે.  સદર લાઇન શીફટ ગની 

કામગીર  તા. ૪/૩/૨૦૧૮ ના રોજ ૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

૧૦ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. પિ મ અકોટા

ીધર ૃ ણકાંત ઉપ યાય, એ-૫૬ 

નરહર  એવ ,ુ સાંડસર રોડ, 

અટલાદરા વડોદરા ૧૨

9275107258
સોસાયટ ના ગેટ પાસે આવેલ કબીનમાં આવેલા મીટરો ધર 

પાસે ુકવા બાબત.

 બી ડર વારા ડર ાઉ ડ કબલ ગ કર  ગેટ પાસે સોસાયટ ના બધા જ 

મીટર પેનલમાં ુકવામાં આવેલ છે.    મીટર તમારા ધર પાસે શીફટ ગ 

કર ુ શકય નથી.  તેમ છતા તમાર આખી લાઇન ઓવરહડ કર  લાઇનના 

પૈસા ભરપઇ કરવા માટ સહમત હોવ તો કંપનીના િનયમ ુજબ એ ટ મેટ 

ભર  આગળની કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ
મીટર અ ય 
જ યા એ લઇ 

જવા

૧૧ ૭-૩-૨૦૧૮-

વડોદરા 

શહર 

વ ુળ 

કચેર

િવ. ૂ વ ટાવર

ગીર શ એન કાટ, ુક સેલસ, 

કાશક  એફ-૧, બેડકર હાઉસ, 

તાપ રોડ, રાવ ુરા, વડોદરા-૧

9428761325 વીજ કનેકશન આપવા બાબત.

અરજદાર ી ગીર શ એન કાંટના ના જવાબમાં જણાવવા ુ ં ક તેઓની 

વીજ કનેકશનની માંગણી ગે ભા ુઆત તથા મકાન માલીક વ ચે િવવાદ 

હોવાના કારણે વીજ જોડાણ એમ વીસીએલ એ આપેલ નથી.  થી તેઓ 

તા. ૧૬/૪/૨૦૧૫ ના રોજ નાયબ કલેકટર ી સમ  વીજ જોડાણ 

મેળવવાની ફર યાદ કરતા.  મા. નાયબ કલેકટર સાહબ ી એ તા. 

૩૦/૩/૨૦૧૭ ના રોજ ુકમ કરતાં !! ફર યાદ  ની વાદવાળ  મીલકતના 

ભાડાવાળ  જ યામાં પોતાના ખચ અને જોખમે નવીન વીજ જોડાણ મેળવવા 

ગેની ફર યાદ !! મં ુ ર !! કરવામાં આવે છે.  !!   વ ુમાં સદર ફર યાદ એ 

મા. નાયબ કલેકટર ીના ુકમ મ/યા બાદ આજ દન ુધી નાયબ ઇજનેર ી 

દાંડ યાબ ર સબ ડ વીઝનમાં નવીન વીજ જોડાણ માટની અર  જ ુર  

દ તાવેજ ૂ રાવા સાથે કરલ ન હોય તેઓ ીને વીજ કનેકશન આપવાની 

કાયાવાહ  હાથ ધરલ નથી.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૧૨ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  

ગોધરા 

શહર ૂ વ 

પેટાિવભા

ગીય 

કચેર ,ગો

ધરા

મતાબેન.ડ .સોની .ુ-ગોધરા શહર 9879693122
દ તાવેજના આધાર વીજ બલ માં  નામ ફરફાર નહ  કરવા 

બાબત.

ગોધરા શહર ૂ વ પેટાિવભાગીય કચેર,ગોધરા ારા સદર ાહક ને કચેર  

ના પ  નં સીઇ/૮૬૬૧ થી  નામ ફરફાર કરવાના જ ર  દ તાવેજો ર ૂ 

કરવા જણાવેલ છે.સદર જ ર  દ તાવેજો ની ુતતા થયેથી આગળ ની 

કાયવાહ  કરવા માં આવશે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ બલ
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વ ુળ 
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 કચેર
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થતી
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આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૩ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  
ગોધરા 

ા ય

સરપંચ ી ામ  પંચાયત    .ુ 

સામલી, તા.ગોધરા
7874467948 ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ બાબત

સદર અરજદાર સરપંચ ી ને વીજળ થી વં ચત લાભાથ ઓની યાદ  સાથે 

જ ર  દ તાવેજો વા ક આકારણી વેરા પાવતી આઇડ  ુફ,બી પી એલ નો 

દાખલો તથા તા ુકા િવકાસ અિધકાર  ી ુ ં ભલામણ પ  ર ૂ કય થી 

િનયમ અ ુસાર અ ેની કચેર નાં વતમાન િનયમ/પ રપ  તગત 

યોજનામાં સમાવેશ કર  વીજ જોડાણ આપવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન

૧૪ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  
ગોધરા 

ા ય

 રા શ પરસો મભાઈ જોષી, 

.ુવાવડ ( )ુ,તા.ગોધરા
9724092109  નડતર પ વીજ થાંભલો ુ ર કરવા બાબત

સદર થાંભલો હટાવવાનો ખચ .૮૬૯૦ થાય તેમ છે  અરજદાર ભરવા 

પા  છે  ભરપાઈ કય થી સદર કામગીર  ુણ કરવામાં આવશે.
િનકાલ શીફટ ગ  ઓફ 

લાઇન

૧૫ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  સંતરોડ
બા રયા ુભાઈ એમ ુ.-બોડ ા 

( )ુ,તા-ગોધરા
909733730

બોડ ા ગામ ના રાયણા ફ ળયા માં ૂની  ઓપન વાયર 

લાઇનને બદલે એબીસી  કરવા બાબત.

તાર ખ ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૨૨૫ મીટર ી ફજ ફોર વાયર તથા ૧.૨ 

ક .મી. િસગલ ફજ એ.બી.સી. ુ  વાયર નાંખી સદર કામ ૂણ કરવામાં 

આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ શીફટ ગ  ઓફ 
લાઇન

૧૬ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  સંતરોડ ી પટલ જગ દશ ુમાર આર 9429451158 મો  ગામ  બ ખર, દડક યા ફ ળયામાં લો વો ટજ બાબતે

તાર ખ ૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૧૫૦ મીટર એચ.ટ . લાઇન અને ૬૦ મીટર 

એલ.ટ . લાઇન તથા ૧૬ ક.વી.એ. ુ ં  ટ .સી. ઊ ું કર  સદર કામ ુણ 

કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૧૭ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  શહરા-૧
રતનભાઇ અ મેલભાઈ મકવાણા, -ુ

ખાંડ યા,તા-શહરા
8160303135

ગામ ખાં ડયા ના મકવાણા ફ ળયા માં લો વૉ ટજ ની સમ યા 

ૂર કરવા બાબત

તા.૨૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૦.૮૧ ક .મી. એચ.ટ . લાઇન, ૦.૧૪૫ ક .મી. 

એલ.ટ . લાઇન તથા ૫ ક.વી.એ. થી ૧૦ ક.વી.એ. ુ ં  ટ .સી. કર  સદર કામ 

ૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૧૮ ૫.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ગોધરા  શહરા-૨ િવજયિસહ ભાવિસહ બાર યા, ુ મેલાવ 9428783521
ગામ ુ મેલાવ ના નાયક ફ ળયા માં લો વૉ ટજ ની સમ યા ૂર 

કરવા બાબત

તાર ખ ૦૨.૦૪.૨૦૧૮ ના રોજ ૬૦૦ મીટર એચ.ટ . લાઇન, ૧૩૩ મીટર ી 

ફજ એ.બી.સી. ફોર વાયર, અને ૬૫ મીટર િસગલ ફજ ુ  વાયર એ.બી.સી. 

તથા ૧૬ કવીએ ુ ં ટ .સી. ઊ ું કર  કામ ૂણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૧૯ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા િવર ુર
સોમાભાઈ ુળાભાઈ પટલ 

ુ.ંપો.સાલૈયા તા.િવર ુર
9428361751;9586141945 A1 ટર ફ માં ખોટ  ર તે દંડ ના બલ આપવા બાબત

તા-૧૯.૦૨.૨૦૧૮ નાં રોજ પેટા િવભાગીય કચેર  િવર ુર ખાતે 

ુવીએનએલ ચેક ગ ાઈવ દર યાન સાલૈયા ગામના ૧૩ ખે ૂતોને લોડ 

વધારા માણે દંડ વ ુ પે વીજ બીલ આપવામાં આવેલ ની સામે ખે ૂતોએ 

િવરોધ ન ધાવતા નાયબ ઈજનેર ી પેટા િવભાગીય કચેર  િવર ુર ારા 

તેઓને સાંભળ  પ રપ  ન.ં MGVCL/RA&C/GERC/FPPPA/165 

DATE:14/15.02.2018 ારા ફ ુલ ચા  બાદ કર  રવાઇઝડ બલ 

આપવામાં આવેલ છે. પરં ુ  ખે ૂતો ારા તેઓને આપવામાં આવેલ સં ૂ ણ 

બીલ ર  કરવા લોક દરબારમાં અર  આપેલ છે. સદર ખેતીવાડ  લોડ 

વધારા ુ ં બીલ .ઈ.આર.સી. એ ૂચવેલ નવી માગદિશકા ને અ ુસંગતે 

આપવામાં આવેલ છે, માં કોઈ પણ ફરફાર કર ુ ં એ કંપનીના કાય ે ની 

બહાર છે. છતાં પણ આ માટ .ઇ.આર.સી. માં બતાવેલ સંરચના ુજબ 

આપની કોઈ પણ ર ૂઆત આગળ લઈ જવા માગતા હોય તો આપને 

આપવામાં આવેલ ુરવણી બલના ૫૦% રકમ ભર  િનયત સમય મયાદા 

માં આપ ઇલે કલ ઇ પે ટર ની કચેર  સરદાર પટલ ભવન, લોક.સી. 

ન ડયાદ માં ર ુઆત કર  શકો છો. પ રપ  ન.ં 

MGVCL/RA&C/GERC/FPPPA/165 DATE:14/15.02.2018 ારા ફ ુલ ચા  

બાદ કર  રવાઇઝડ બલ આપવામાં આવેલ છે

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ બલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૦ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
ુણાવાડા-

૧

મણીલાલ ાગ ભાઈ પટલ 

ુ.ંમાળ યા તા. ુણાવાડા
9574841329 ર તા વ ચેથી થાંભલો ખસેડવા બાબત.

તા-૧૩.૦૩.૧૮ ના રોજ િવભાગીય કચેર ના કા.પા.ઈ તથા ુણાવાડા સ.ડ .૧ 

ના ઈ ચા  ના.ઈ ને સાથે રાખી થળની ુલાકાત લઇ અરજદાર તથા 

વાંધો ર ુ  કરનાર અને ગામ લોકો સાથે બેઠક કર  વીજપોલ અ ય ખસેડવા 

ચચા કરવામાં આવેલ પરં ુ  ફ ળયાના અ ય રહવાશીઓ ારા પોલ અ ય 

જ યાએ ખસેડવા સામે વાંધો ચા ુ  રાખેલ. અને થી કર  પેટા િવભાગીય 

કચેર  ુણાવાડા-૧ ારા પ , માંક.એલએસડ /ટક/૯૧૧ તા-૧૪.૦૩.૧૮ થી 

દાજપ ના નાણા ભરપાઈ કરનાર સરપંચ ીને વીજપોલ અ ય જ યાએ 

ખસેડવા માટ વે-લીવ પરિમશન ૧૫ દવસમાં ર ુ  કરવા જણાવેલ છે. અને 

સમયમયાદામાં વે-લીવ પરિમશન મેળવી શકલ ન હોય સદર પોલ ખસેડવા 

ના દાજપ ના ભરપાઈ કરલ નાણા પરત લેવા માટ સરપંચ ીને 

ુણાવાડા પેટા િવભાગીય કચેર ના ારા પ  નં એલ એસ ડ/સં િન./1389 

તા.૨૬.૦૪.૨૦૧૮ થી ણ કરવામાં આવેલ છે. આમ સદર ર તે  નો 

િનકાલ ગણી દફતર કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ શીફટ ગ  ઓફ 
લાઇન

૨૧ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા કડાણા
ચૌહાણ હરપાલિસહ ૃ વીિસહ 

ુ.ંપો.કડાણા તા.કડાણા
7573842211

ઘર વપરાશ ુ ં વીજ જોડાણ કોઈપણ તની ણ કયા િવના 

કાપી નાખી એમ. .વી.સી.એલ સંતરામ ુર ની કચેર એ જમા 

લેવા બાબત.

અરજદાર પોતાના સવ.ન.ંમાં આવેલી ઓરડ માં ઘરવપરાશ ુ ં વીજજોડાણ 

ાહક.ન૫ં૦૯૬૪૧/૦૦૬૪૩/૬થી ધરાવતા હતાં પરં ુ  તેઓની ખેતીવાડ  

વીજજોડાણ ગેની માંગણી સદર સવ.ન.ંમાં હોઈ મશઃ વારો આવતા 

તેઓને ખેતીિવષયક વીજજોડાણ આપવા માટ પેટા િવભાગીય કચેર  

સંતરામ ુર-૧ નો ટાફ ગયેલ માં થળ ઉપરની ઓરડ માં વાય 

લાઈન ઉપરથી આપવામાં આવેલ ઉપરો ત ાહક નં વા ં વીજજોડાણ 

હયાત હોઈ એક જ થળે વાય તથા એ  બંને પાવર ભેગા ન કર  

શકાય અને અક માત ન સ ય તે હ ુથી ઘર વપરાશના જોડાણ ુ ં લાઈટ ગ 

મીટર થળ ઉપરથી કબ  લઇ પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે જમા લેવામાં 

આવેલ છે. આમ સદર ઓરડ માં પેટા િવભાગીય કચેર  કડાણા ારા તપાસ 

કરતાં કોઈ વસવાટ નથી થી કર ને સદર વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ 

નથી._અરજદાર ારા ઘર વપરાશ ુ ં વીજજોડાણ ખેતી વાડ  લાઈન ઉપરથી 

લેવા માટ સહમત  હોવાથી અરજદાર ને તાર ખ ૧૩.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ 

ખેતીવાડ  ફ ડર ઉપરથી  પાવર સ લાય  ચા ુ  કર  આપવામાં આવેલ છે॰

િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

૨૨ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
સંતરામ ુ

ર-૧

બાર યા શ ગભાઈ રામાભાઈ 

ુ.ંપો.મોટ  સરસણ તા.સંતરામ ુર
9825850587

ખેતીિવષયક વીજજોડાણ માટની તા-૨૮.૦૫.૨૦૧૨ ની .પી 

ન.ં ૧૨૨/૨૦૧૨ ની અર  બાબત.

લોકદરબાર તગત અરજદારની અર  તા-૨૬.૦૨.૨૦૧૮ નાં રોજ પેટા 

િવભાગીય કચેર  સંતરામ ુર-૧ ને મળેલ છે. અને તે ુજબ અરજદાર ારા 

તા-૨૮.૦૫.૧૨ નાં રોજ તેઓનાં સવ.ન.ં૧૭૨ માં ખેતી િવષયક 

વીજજોડાણની માંગણી કરલ પરં ુ   તે સમયે વતમાન િનયમ ુજબ 

તેઓનાં સવ ન.ં૧૭૨ માં બાર યા કા ભાઈ સરદારભાઈનાં નામે ાહક .ન-ં

૦૯૬૧૯/૦૦૧૯૭/૪ થી ખેતીિવષયક વીજજોડાણ હયાત હોવાથી અ ય 

વીજજોડાણ આપી શકાયેલ નથી. તેમજ િનયમો ુ ંસાર  થળે 

વીજજોડાણની માંગણી કરવામાં આવે તે િમ કત ઉપર કોઈપણ દ ુ ં બાક  

હોય તો વીજજોડાણ આપી શકા ુ ં  નથી.અરજદારના સવ.ન.ં૧૭૨ માં હયાત 

વીજજોડાણ હોવાથી અ ય વીજજોડાણ આપી શકાયેલ નથી..

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૩ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
સંતરામ ુ

ર-૨

ઈ રભાઈ માલભાઈ આમલીયાર 

ુ.ંપો.બાબરોલ તા.સંતરામ ુર.
9725258868 ઘરવપરાશ ુ ં વીજ જોડાણ આપવા બાબત.

અ ેની કચેર  ારા પાઠવેલ પ ના સંદભમાં અરજદાર ીએ 

તા.૦૩/૦૩/૧૮ના રોજ અ ેની કચેર એ હાજર રહ  લેખીતમાં ણ કરલ ક 

અમો સૌભા ય યોજના હઠળ િવજ જોડાણ મેળવવા ઈ છ એ છ એ પરં ુ  

શરત ુકથી અર માં લોકદરબાર લખાઇ ગયેલ છે. થી અરજદાર એ-૧ 

ફોમ સાથે દ તાવે  ુરાવા તા.૦૩/૦૩/૧૮ના રોજ ર ુ  કરલ છે. ના 

સંદભમાં અ ેની કચેર  ારા થળ મોજણી કર  િવજ જોડાણ આપવા 

આગળની કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવેલ છે. આમ અરજદાર ારા પેટા 

િવભાગીય કચેર  ખાતે કોઈ ન ધણી કરાવેલ ન હોઈ વીજજોડાણ નહ  

આપવાનો  રહતો નથી. અ ેની કચેર  ારા પ  ન૧ં૮૮૩ અ 

તા.૨૮/૦૨/૧૮ના રોજ અરજદાર ી આમલીયાર ઇ રભાઇ માલભાઇ ને એ-

૧ ફોમ સાથે સદર દ તાવે  ુરાવાઓ જોડ  અર  નોધણી માટ ણ કરલ 

છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન

૨૪ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
ુણાવાડા-

૨

હર િસહ ગંભીરિસહ દવ 

ુ.ંપો.મોટા સોનેલા તા. ુણાવાડા
9427348862 ન ું વીજ જોડાણ ન મળવા બાબત.

અરજદાર ારા તા ૨૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ ખેતીિવષયક િવજજોડાણ ન 

મળવા બાબતની અર  પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-૨ ખાતે મળેલ છે 

ના અ ુસંધાને પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-૨ ારા િવભાગીય 

કચેર ના ટોરમાંથી મીટર મેળવી તા ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ના સદર િવજજોડાણ 

આપી આપની ફ રયાદ ુ ં િનવારણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન

૨૫ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
ુણાવાડા-

૧

ગોસાઈ અ ૃતગર હ રાગર 

ુ.ંપો.ચાંપેલી તા. ુણાવાડા
9726548458 નવીન ખેતી િવષયક વીજ જોડાણની અર  બાબત.

અરજદાર ારા લોક દરબાર તગત તા-૨૭.૦૨.૨૦૧૮ નાં રોજ પોતાનો 

 ર ુ  કરલ છે. તે જોતાં પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-૧ ારા  

રકોડની ચકાસણી કરલ છે. અને તે ુજબ અરજદાર તા-૦૮.૦૧.૨૦૧૪ નાં 

રોજ પોતાના સવ.ન.ં૧૯૪ પૈક  ૩ માં ખેતી િવષયક વીજજોડાણની ન ધણી 

કરાવેલ પરં ુ  સદર સવ.ન.ંમાં આ અગાઉ અરજદારના સહ ભાગીદાર ી 

િશવગર હ રાગર ગોસાઈની ન ધણી હોઈ તેઓનાં જોડાણની યા હાથ 

ધરવામાં આવેલ અને અરજદાર ી ગોસાઈ અ ૃતગર હ રાગર ને તેઓનાં 

વીજજોડાણની અર  દફતર કરતો પ  પણ તા-૦૫.૧૦.૧૬ નાં રોજ 

પાઠવવામાં આવેલ છે. આમ સદર સવ.ન.ંમાં હયાત વીજજોડાણ હોઈ 

નવીન ખેતીિવષયક વીજજોડાણ અથવા થળફર કર ને અ ય વીજજોડાણ 

આપી શકાય નહ .  આ ઉપરાંત વીજ કંપનીનાં પ રપ  

ન.ંએમ વીસીએલ/આરઈ/૪૭૪ તા-૦૩.૧૧.૨૦૧૬ ુજબ અરજદાર/ ાહક ૮ 

એકરથી વધાર ે ફળ હોઈ તેવા સળંગ એક જ સવ.ન.ંમાં બી ુ ં  

વીજજોડાણ િનયમા ુસાર મેળવી શકશે. તેની સમજ પણ અરજદારને 

આપેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન

૨૬ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા િવર ુર
જયંતીભાઈ રય ભાઈ પટલ 

ુ.ંખેરોલી તા.િવર ુરતા-૦૧.૦૩.૧૮
9979979095 ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ વહલી તક આપવા બાબત

અરજદાર ી ારા  તે સમયની ુ વીસીએલ કંપનીનાં સાઠંબા સબ 

ડ વીઝન ખાતે દાજપ ના નાણા તા-૧૦.૦૪.૨૦૧૭ નાં રોજ ભરપાઈ 

કરલ  સમયગાળા દર યાન લાઈન ઉભી કરવાની કોઈ થયેલ નહ . અને 

ુલાઈ-૨૦૧૭ માં પેટા િવભાગીય કચેર  િવર ુર તબદ લ થઈને 

એમ વીસીએલ માં આવેલ અને િવભાગીય કચેર  ુણાવાડાનાં આરઈ 

ક મ ારા તા-૧૩.૦૧.૨૦૧૮ નાં રોજ કામગીર  ૂણ કરલ છે. વીજ જોડાણ 

માટ અરજદારને ટ ટ રપોટ ર ુ  કરવામાટ પ  નં ૯૬૦/૨૨.૦૩.૨૦૧૮થી 

ટ એમએન (નો ટસ) આપેલ છે.  ર ુ  કયથી ખેતી િવષયક વીજજોડાણ 

આપી દવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૨૭ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
ુણાવાડા-

૨

પંડ ા ુરષો મ હ રાલાલ 

ુ.ંપો.પાંડરવાડા તા.ખાન ુર
9327029587 ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ ુ ં નામ ફરબદલ કરવા બાબત.

અરજદાર ારા તેઓનાં ખેતીવાડ  વીજજોડાણ ક નો 

ાહક.ન.ં૦૯૮૪૦/૧૦૩૮૩/૦ છે. તેઓ ારા પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-

૨ ખાતે નામ ફરફાર માટ કોઈ ન ધણી કરાવેલ નથી. પરં ુ  લોક દરબાર 

તગત તા ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ અ ેની પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-

૨ ને મળેલ છે ના અ ુસંધાને પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-૨ ારા 

અરજદારનો ફોન ઉપર કો ટક કરતાં તેઓ નામ ફર કરવાની કયાથી 

અ ણ હોઈ તેઓને જ ર  દ તાવેજો સાથે નામફરફાર માટ ન ધણી કરાવવા 

સમજ આપેલ છે. અને તેઓનાં િતિનિધ તા-૦૫.૦૩.૨૦૧૮ નાં રોજ પેટા 

િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-૨ ખાતે આવેલ અને તેમને A1 ફોમ આપી જ ર  

દ તાવેજો સાથે ન ધણી કરાવવાની સમજ આપેલ છે.અને આ ર તે ુ ં 

િનરાકરણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ જનરલ Misc.

૨૮ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
સંતરામ ુ

ર-૨

ીમતી રતનબેન મોતીભાઈ 

ભગવાનભાઈ પાંડોર
ઘર વપરાશ ુ ં વીજ જોડાણ ન મળવા બાબત.

લોક દરબારની હરાત ુજબ અગાઉથી અરજદારનો  આવેલ નથી. 

પરં ુ  લોક દરબારના દવસે મૌ ખક ર તે વીજજોડાણ ન મળવાની ર ુઆત 

કરલ અને થી કર ને     માન.એમ.ડ  સાહબ ારા પેટા િવભાગીય કચેર  

સંતરામ ુર-૨ ના.ઈજનેર ીને ુચના આપેલ ક વીજજોડાણ આપવા માટ 

િનયમો ુસાર ન ધણી કરાવી વીજજોડાણ આપવા માટની કાયવાહ  ઝડપથી 

હાથ ધરવી. અને અરજદારને પણ જ ર  દ તાવેજો સાથે ન ધણી કરાવવાની 

સમજ આપેલ છે. થી અરજદાર ારા ન ધણી કરા યેથી વીજજોડાણ 

આપવાની કાયવાહ  ઝડપથી કરવામાં આવશે.  _લોક દરબારના થળે બ  

સમજ આપી અને તેમને A1 ફોમ સાથે જ ર  દ તાવેજો તથા જ ર  ન ધણી 

ફ  સાથેની અર  પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે  ન ધણી કરાવવાની સમજ 

આપેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન

૨૯ ૭.૦૩.૨૦૧૮ ગોધરા  ુણાવાડા
ુણાવાડા-

૧

ી હષદભાઈ મણીલાલ પટલ 

ુ.ંપ ણ તા. ુણાવાડા તા-૦૭.૦૩.૧૮
ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ શી ટ ગ કરવા બાબત.

અરજદાર ી ારા લોક દરબાર તગત કોઈ  આવેલ ન હતો પરં ુ  લોક 

દરબારના દવસે બ માં પોતાનો  થળ ઉપર ર ુ  કરલ તે જોતાં 

અરજદાર ારા ખેતીિવષયક વીજજોડાણ િશફટ ગ કરવા માટની કોઈ 

ન ધણી પેટા િવભાગીય કચેર  ુણાવાડા-૧  ખાતે કરાવેલ નથી. થી 

અરજદારને સમજ આપી જણાવેલ છે ક જ ર  દ તાવેજો સાથે ખેતી િવષયક 

વીજજોડાણ િશફટ ગ કરાવવા માટ જ ર  ન ધણી ફ  સાથે અર  ન ધણી 

કરા યા બાદ વીજજોડાણ િશફટ ગ કરવાની કાયવાહ  હાથ ધરવામાં 

આવશે._લોક દરબારના થળે બ  સમજ આપી અને તેમને A1 ફોમ સાથે 

જ ર  દ તાવેજો સાથે ખેતી િવષયક વીજજોડાણ િશફટ ગ કરાવવા સમજ 

આપેલ છે.

િનકાલ િનકાલ િશ ટગ ઓફ 
લાઈન
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩૦ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ શહર

શા ી 

પેટા 

િવભાગીય

 કચેર

ી રાકશ ુમાર દસાઇભાઈ ગોહલ, 

વડવા ં ફ ળ ુ,ં મંગળ ુરા
9913070657 ર તાની વ ચે નડતર થાંભલો છે ૂર કરવા બાબત

ઉપરો ત િવષય પર વે જણાવવા ુ ં આપની અર  અ ેની કચેર ને મળેલ 

છે આ અ ુસંધાને સદર વીજપોલ ફ ળયાનાં ર તાની વ ચે આવતો હોઈ 

સદર વીજપોલ ડ આઈએસએસ યોજના હઠળ ખસેડ  તેને ર તાની  બા ુએ 

ઉભો કરવા માટ તેમજ સદર ફ ળયાનાં લાઇનમાં વીજવાયરો ુ લા હોઈ 

સદરલાઇન નાં  વાયર બદલી એર યલ બંચ કબલ નાખવા માટની મં ૂર  

ટકનીકલ સે શન શા ી/ટક/નં ૮૦૨ તાર ખ ૦૧.૦૩.૨૦૧૮ થી આપવામાં 

આવેલ છે. અને  થી સદર વીજપોલ ખસેડવા ુ ં તેમજ સદર વાયરો 

બદલવા ુ ં કામ આજ રોજ તાર ખ ૦૩.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૂણ કર  દવામાં 

આવેલ છે. આમ છતાં આપની લોકદરબારમાંની બ  ર ુઆત બાબતે 

જણાવવા ુ ં ક હ ુ  બાક  રહલ િવ તારમાં એ.બી. કબલ નાખવા ુ ં તથા ઘર 

પર થી પસાર થતી જણાવેલ ાહકની સિવસ લાઇન યો ય કરવા ુ ં કામ 

દન સાત માં હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ
તાર ખ 

૧૪.૦૩.૨૦૧૮ 
ુધીમાં

મેઇ  ટ  સ

૩૧ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ શહર

શા ી 

પેટા 

િવભાગીય

 કચેર

ૃિષ ઉ પાદન અને ઉ પાદકતા સેવા 

સહકાર  સંઘ લી આણંદ
9925023544 અડચણ પ ૃ ો કાપવા બાબત

ઉપરો ત િવષય પર વે આપની અર  અ ે ની કચેર ને મળેલ છે આ 

અ ુસંધાને જણાવવા ુ ં ક આપની ક પાઉ ડ ની દવાલ સાથે બે અર ૂસાનાં 

ૃ  પાસેથી વીજલાઇન પસાર થાય છે તેમજ ડ.પી.ની ન ક પણ ૃ ો  

આવેલ છે અને સદર ૃ ો કાપવા માટ અ ેની કચેર  ખાતે અગાઉ અર  

કરલ હતી પરં ુ  તે સમય દર યાન સંજોગોવશાત શટડાઉન ની યવ થા ન 

થતા, સદર કામ થયેલ ન હ ુ,ં પરં ુ  તા.૨૫.૨.૨૦૧૮ ના રોજ સદર 

વીજલાઇન તેમજ ડ .પી.ને નડતર પ ૃ ની ડાળ ઓ કાપી નાખેલ છે અને 

કામગીર  ૂણ કરવામાં આવેલ છે. આમ છતાં લોકદરબાર માં બ  કરલી 

ૃ  કાપવાની ર ુઆત ુજબ હાલમાં ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ ની 

પર ાઓ નો કાય મ હર થઈ ગયો હોઇ શટડાઉન લઈ ૃ  કાપી શકાય 

તેમ નથી. આથી પર ાઓ ૂણ થયે નાયબ ઈજનેર ી શા ી 

પેટાિવભાગીય કચેર  નો સંપક કરશો. ઓ આગળ ની કાયવાહ  હાથ ધરશે.

િનકાલ િનકાલ મેઇ  ટ  સ

૩૨ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ શહર

િવ યાનગ

ર પેટા 

િવભાગીય

 કચેર

પટલ ગીર શભાઇ હરમાનભાઇ, 

બકરોલરોડ િવ યાનગર
7201803883 ખેતી િવષયક ન ુ ં વીજ જોડાણ મેળવવા

ઉપરો ત િવષય તથા અ ુસંધાન અર  ના સંદભ માં જણાવવા ુ ં ક આપે 

બાકરોલ ગામમાં સવ ન.ં૬૦૦/૨ માં ૧૦ હો.પા. ુ ં  ખેતી િવષયક વીજ 

જોડાણ મેળવવા માટ તા.૧૫.૦૨.૨૦૧૭ના રોજ જ ર  ન ધણી ફ  ભરપાઈ  

કર  છે. અમાર  િવ ાનગર પેટા િવભાગીય કચેર માં મ ુ વીજ કંપની ના 

વતમાન િનયમા ુસાર ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ નો લ યાંક વડ  કચેર  

ારા ેિ ય કચર ઓને આપવામાં આવતો હોય છે. તથા તે લ યાંક માણે 

ેિ ય કચર ઓ અ તા મ માણે અર  નો િનકાલ કર છે. અ ેની કચેર  

ખાતેથી તા.૩૧.૧૨.૨૦૧૬ ુધીની ન ધણી થયેલ ખેતી િવષયક વીજ 

જોડાણની અર ઓ નો િનકાલ કર  દવામાં  આવેલ છે.વડ  કચેર  ારા 

નવો લ યાંક આ યે થી યારબાદ ની અર ઓનો અ તા મ માણે િનકાલ 

કરવામાં આવશે.

િનકાલ NIKAL નવા કનેકશન
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩૩ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ શહર

િવ યાનગ

ર પેટા 

િવભાગીય

 કચેર

પટલ ગીર શભાઇ શનાભાઇ, નાના 

બ ર િવ યાનગર
9624963774 નડતર પ લાઇન અને જોખમ પ ૃ  કાપવા બાબત

ઉપરો ત િવષય તથા આપની અર  ના સંદભમાં આપણે જણાવવા ુ ં ક 

આપે જણાવેલ થળ પર આપની જ યામાં લીમડા ુ ં ઝાડ આવેલ છે.સદર 

જ યાએ આપના ક પાઉ ડ ની બહારથી પાંચ વાયરની એલ ટ  લાઇન 

પસાર થાય છે. અ ેની કચેર  ારા સમારકામ દર યાન લાઇનને 

અડતા/નડતર પ ઝાડ ની ડાળ  કાપવાની કામગીર  કરવામાં આવે છે.તથા 

આપના ઝાડની કોઈ ડાળ હાલમાં મ ય ુજરાત વીજ ું લ ની લાઇનને 

નડતર પ દખાતી નથી. આમ સદર ઝાડ અથવા ડાળ કપાવવા માંગતા 

હોય તો અગાઉ થી નાયબ ઇજનેર ી િવ યાનગર પેટા િવભાગીય કચેર નો 

સંપક કર  અર  કરશો. અર  મ યા બાદ તેમના ારા આગળ ની 

કાયવાહ  કરવામાં આવશે._હાલમાં એસએસસી/એચ એસ સી ની બોડ ની 

પર ા ચાલતી હોવાથી તા.૩૧.૦૪.૨૦૧૮ બાદ આપને નડતર પ ઝાડની 

મોજણી કર  શટડાઉન લઈ કામગીર  ુણ કર  આપવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ મેઇ  ટ  સ

૩૪ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ શહર

સરદાર 

પેટા 

િવભાગીય

 કચેર

પટલ ુપે ભાઈ બી. પટલ પાક 

આણંદ
7283910097 ાહકો ના વીજળ  ના લગતા ો નો િનકાલ અથ લોક દરબાર

ુ ા ન.ં ૧. – ફ સ ચા  
વીજ બીલમા લેવાતો ફ સ ચા  ુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગ 

( .ઇ.આર.સી.) ના વખતોવખતના નો ટ ફકશન/ટ રફ સર ુલર ુજબ 
ુ દ ુ દ  કટગર , કરાર ત િવજભાર આધા રત લેવામા ંઆવે છે.  રહણાક 

વીજ જોડાણ માટ હાલ વતમાન ુજરાત વીજ િનયમન પંચ 
( .ઇ.આર.સી.) ના ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ ુજબ  દશાવેલ છે.

ુ ા ન.ં ૨. – મીટર  ચા  
ુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગ ના નો ટ ફકશન ન.ં ૯ , વષ ૨૦૦૫ ના 

પેરા ન.ં ૮.૨(ડ ) ના ઓડર ુજબ કાયમી વીજ જોડાણના ાહકો પાસેથી 
મીટરના કાર ુજબ  મીટર ભા ુ  ંલેવામા ંઆવે છે.

ુ ા ન.ં ૩ અને ૪ – બલ 
વીજ બલ આપવાની તાર ખો ન  હોય છે  અને ઘરવપરાશના  બીલ દર 
બે માસે આપવામા ંઆવે છે.  અગાઉ ના બલની તાર ખથી બે માસ ગણીને 

તે માસની તાર ખથી (+) (-) ૫ દવસમા ંવીજ બલ આપવામા ંઆવે છે. 
તેમજ દરક િવજ ાહકને બલ ભરવા માટ ૧૦  દવસનો સમય આપવામા ં
આવે છે. વીજ બલ ભરવાની આખર  તાર ખ બાદ બીલ ભરવામા આવે તો 

ાહક ને િવલ બત ુ કવણી ચા  ુજરાત િવ ુત િનયં ક આયોગ 
( .ઇ.આર.સી.) ના વખતોવખતના નો ટ ફકશન/ટ રફ સર ુલર ુજબ 

ુ કવવો પડ છે.  
ુ ા ન.ં ૫. – ડપો ટ

આપની અર મા આપનો ાહક ન બર દશાવેલ નથી. થી આપના ારા 
ાહક ન બર આ યેથી આપની ર ુઆતની બાબતમા ડપો ટ તેમજ યાજ 
ગે ઓ ફસ રકોડ ચકાસી  િનયમ અ ુસાર ની યો ય કાયવાહ  કરવામા 

આવશે.

િનકાલ NIKAL રવ   ુબીલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩૫ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ ા ય
ઉમરઠ 

ટાઉન

ુકશ ભાઈ . કટારા ,મંગલ પાક ના 

રહ શો
8849026489

સોસાયટ  ના વરંડા ની ન ક થી પસાર થતી જોખમ કારક 

વીજ લાઇન ને ખસેડવા બાબત

આપ ી ને જણાવવા ુ ં ક ઉમરઠ ુકામે મંગલ પાક સોસાયટ  માં વરંડા ની 

દ વાલ ઉપરથી ૧૧ ક.વી. હમીદ ુરા ફ ડર ની લાઇન પસાર થાય છે. સદર 

વીજ લાઇન ુ િશ ટગ મંગલ પાક સોસાયટ ના બ ડર ી ઈ રભાઈ ક. 

પટલની લાઇન િશ ટગની અર  તગત  તે સમયે ેિ ય કચેર ના 

અિધકાર  તથા અરજદાર ારા થયેલ સ ુ ત મોજણી ુજબ દાજપ ના 

નાણા ભયથી કરવામાં આવી હતી. હાલમા આપની અર ના અ ુસંધાનમાં 

અમાર  ેિ ય કચેર  ારા મોજણી કાય કરવામા આવેલ છે. તેઓના 

અહવાલ અ ુસાર સદર વીજ લાઇન મકાન નંબર ડ-૧૧, ડ -૧૨, ડ -૧૭, ડ -

૧૮ નંબર ન કથી પસાર થાય છે. તથા અર માં બતાવેલ અ ય મકાનો 

થી સદર લાઇન ુ ં તર સે લ ઇલે િસટ  ઓથોર ટ   સે ટ  ર ુલેશન – 

૨૦૧૦ ુજબ સલામત જણાયેલ છે. વ ુમાં આપ ી ને જણાવવા ુ ં ક સદર 

લાઇન િશ ટ કરવા માટ ઉમરઠ શહર િવભાગીય કચેર એ કંપનીના િનયમ 

ુજબ લાઇન િશ ટગની ન ધણી ચા  પેટ ના . ૧૦૦ /- ભરપાઈ કયથી 

તથા િશ ટગ ગે ના આપને પાઠવવામાં આવતા દાજપ  ભયથી 

િશ ટગ ગે ની કાયવાહ  સ વર હાથ ધરવામાં આવશે. ની ન ધ લેશો. 

_અરજદારને તાર ખ ૦૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ િપયા ૧૨૫૦૧/-    ુ ં  લાઇન 

િશ ટગ ુ ં દાજપ  પ  ન.ં UMT/370 તા. ૦૭.૦૩.૨૦૧૮ થી પાઠવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ શીફટ ગ ઓફ 
લાઇન

૩૬ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ ા ય
આણંદ 

ઉતર 
ી િસરાજભાઈ એન. વહોરા, સમરખા 9723786643 જોખમકારક ડ .પી( ા સફોમર) બાબતે યો ય કરવા

લોકદરબારમાં ચચા થયા ુજબ સદર ા સફોમર ખસેડવા માટ અરજદાર ી 

તરફથી તા ુકા િવકાસ અિધકાર  વારા મા ણત થયેલ ભલામણ પ  

આણંદ ઉ ર પેટા વીભાગીય કચેર  ને ર ૂ કરવાનો રહશે ના આધાર 

ા સફોમર ખસેડવાની કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે. ા સફોમર ફરતે 

સલામતી માટ લગાવવામાં આવતી ફ સગ ની ટ ડર વગેર ની જ ર  

કયા અમાર  વડ  કચેર  વારા કારમાં આવે છે.  ન  થયેથી સદર 

ા સફોમર ફરતે ફ સગ કર  આપવામાં આવશે. તાર ખ ૦૬.૦૩.૨૦૧૮ ના 

રોજ સદર ા સફોમર ના ડ ૂશન બો સ ુ ં ઢાકણ યવ થત ર તે ફ ટ 

કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ

ા સફોમર 
િશ ટગ / નવા 

ા સફોમર 
લગાવા બાબત

૩૭ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ ા ય

ભાલેજ   

પેટા 

િવભાગીય

 કચેર

ીમિત દ રયાબેન િવ ુભાઇ ભોઇ 8347480418 હયાત વીજભારમાં વધારો કર  આપવા બાબત.

આપને જણાવવામાં આવે છે ક આપ સદર ઘર વપરાશના વીજ જોડાણમા 

પીવાના પાણી માટ ૨ હો.પા. ની મોટરનો લોડ વધારો- ભાલેજ 

પેટાિવભાગીય કચેર એ જ ર  એ-૧ ફોમ ભરાવીને કર  શકો છો. તેની સાથે 

આપે આ મોટરનો ઉપયોગ ઘર વપરાશ તેમજ પીવાના પાણી િસવાય અ ય 

બી  હ ુ  માટ વપરાશ કરશો નહ  તેવી ₹.૧૦૦ ના ટ પ પેપર ઉપર 

નોટર  કરલ બાહધર  આપવાની રહશે.

િનકાલ િનકાલ
નવા કનેકશન / 

લોડ વધારો

૩૮ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ ા ય
ઉમરઠ-

ા ય

ી ચં ુ ભાઈ વાભાઇ પટલ તથા 

અ ય, ગામ-થામણા
9429071441

ખેતીવાડ  લોડ વધારા ુ ં કલમ ૧૨૬ થી ુરવણી બીલ ઉમરઠ 

ા ય પેટાિવભાગીય કચેર થી આપવામાં આવેલ.  બીલ 

ભરપાઈ ના કરવા બાબત..

સદર ખેતીવાડ  લોડ વધારા ુ ં બીલ .ઈ.આર.સી. એ ૂચવેલ નવી 

માગદિશકા ને અ ુસંગતે આપવામાં આવેલ છે, માં કોઈ પણ ફરફાર કર ુ ં 

એ કંપનીના કાય ે ની બહાર છે. છતાં પણ આ માટ .ઇ.આર.સી. માં 

બતાવેલ સંરચના ુજબ આપની કોઈ પણ ર ૂઆત આગળ લઈ જવા 

માગતા હોય તો આપને આપવામાં આવેલ ુરવણી બલના ૫૦% રકમ 

ભર  િનયત સમય મયાદા માં આપ ઇલે કલ ઇ પે ટર ની કચેર  સરદાર 

પટલ ભવન, લોક.સી. ન ડયાદ માં ર ુઆત કર  શકો છો.

િનકાલ િનકાલ વીજ ચેક ગ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૩૯ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ આણંદ આણંદ ા ય
ઉમરઠ-

ા ય

ી  દનેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ પટલ 

તથા અ ય, ગામ-શી લ અને અ હમા
9574062094

ખેતીવાડ  લોડ વધારા ુ ં કલમ ૧૨૬ થી ુરવણી બીલ ઉમરઠ 

ા ય પેટાિવભાગીય કચેર થી આપવામાં આવેલ.  બીલ 

ભરપાઈ ના કરવા બાબત.

સદર ખેતીવાડ  લોડ વધારા ુ ં બીલ .ઈ.આર.સી. એ ૂચવેલ નવી 

માગદિશકા ને અ ુસંગતે આપવામાં આવેલ છે, માં કોઈ પણ ફરફાર કર ુ ં 

એ કંપનીના કાય ે ની બહાર છે. છતાં પણ આ માટ .ઇ.આર.સી. માં 

બતાવેલ સંરચના ુજબ આપની કોઈ પણ ર ૂઆત આગળ લઈ જવા 

માગતા હોય તો આપને આપવામાં આવેલ ુરવણી બલના ૫૦% રકમ 

ભર  િનયત સમય મયાદા માં આપ ઇલે કલ ઇ પે ટર ની કચેર  સરદાર 

પટલ ભવન, લોક.સી. ન ડયાદ માં ર ુઆત કર  શકો છો.

િનકાલ િનકાલ વીજ ચેક ગ

૪૦ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ નડ યાદ
નડ યાદ 

શહર

નડ યાદ 

( ૂ વ)
મીનાબેન એન . દવે નડ યાદ 8141313806 િવ ુત નગર સોસાયટ  માં લો વો ટજ હોવા બાબત

સદર  સોસાયટ  માં લો વો ટજ ની ફ રયાદ ૂરકરવા માટ ન ુ ં  ૧૦૦ કવી એ ુ ં 

ા ફોમર સે ટર આઇપીડ એસ ક મમાં . ૭.૬૩ લાખ ની ટ . એસ ન 

NCD/TECH/183 તા. ૧૦।૦૧।૧૮ થી મં ૂર કરલ છે. તથા સદર કામ તા. ૬.3.૧૮ 

ના રોજ ૂણ કરલછે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૪૧ ૦૫.૦૩.૨૦૧૮ નડ યાદ
નડ યાદ 

શહર

નડ યાદ  

(પિ મ)

િસકંદરખાન  િસતાબખન પઠાણ  

નડ યાદ
9925451637

નમી ગયેલ પોલ ની મરામત કરવા તથા  રોડ ચે આવેલ 

પોલ થી અવર જવર દર યાન  અક માત િનવારવા બાબત

અલમદ ના  સોસાયટ  માં બે થાંભલા થોડા નમેલા છે . પર ુ ં ભય જનક 

નથી . રોડ ચે આવેલ  પોલ ખસેડવા માટ  DISS    ક મ માં નડ યાદ  

(પિ મ) પેટા િવભાગ ારા ટ  એસ નં : NDW/T/1088 તા : ૦૯.૦૩.૧૮ ,ટ  

એસ રકમ   . ૨૦૯૩૮ થી મં ુ ર કરલ છે . અલમદ ના  સોસાયટ  માં બે 

થાંભલા થોડા નમેલા છે . પર ુ ં ભય જનક નથી . રોડ ચે આવેલ  પોલ 

ખસેડવા માટ  DISS    ક મ માં નડ યાદ  (પિ મ) પેટા િવભાગ ારા ટ  

એસ નં : NDW/T/1088 તા : ૦૯.૦૩.૧૮ ,ટ  એસ રકમ   . ૨૦૯૩૮ થી 

મં ુ ર કરલ છે . સદર કામ તા.૨૪.૦૩.૧૮ના રોજ ુણ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ િશ ટગ ઓફ 
લાઈન

૪૨ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ બાલાિસનો
ર-૨ સરપંચ ી પાંડવા 9081798821

પાંડવા વોટર વકસ પર ૮ કલાક બદલે ૨૪ કલાક ફ ડર પરથી 
વીજ ુરવઠો આપવા બાબત

સદર બાબતે મ. .ુવી.કં.લી. ના હાલના વતમાન િનયમો ુસાર સીમતળમાં 

નવીન વોટરવકસનો જોડાણ માંગવા માં આવે તો મા  એક જ વોટર વકસ 

ને ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો આપવામાં આવશે. યાર હયાત વોટર વકસ 

કને શનને ૮ કલાક માથી ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો આપવા માટની કોઈ  

જોગવાઈ નથી થી  સદર વીજ કને શન ને ૨૪ કલાક વીજ ુરવઠો આપી 

શકાય નહ  ._ નો થળ પર આજ રોજ િનકાલ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ ૮ કલાક થી 
વ  ુપાવર

૪૩ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ બાલાિસનો
ર-૨

ી પરમાર લાભાઇ સોમાભાઇ .ુ 
ફાગવેલ ૯૯૧૩૯૬૪૫૧૨ ખેતીવાડ  વીજ જોડાણમા ૂ રતા વો ટજ ન મળવા બાબત

મ. .ુવી.કં.લી. ના વતમાન િનયમો ુસાર આપના ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ 
પર વો ટજ મા યા બાદ જો તે ૂ રતા માણમા ંન મળતા હોય તો KHUSHI-
HVDS ની ક મ  હઠળ મોજણી કર  નવીન ા સફોરમર  ઊભા કર ને તમોને 
ૂ રતા  વો ટજ મળે તે માટ તાંિ ક મં ુ ર  ન.ં૧૨૪૨/૧૫.૦૩.૨૦૧૮ મેળવેલ 

છે સદર કામગીર  સદર કામ તા.૧૮.૦૪.૧૮ના રોજ ુણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૪૪ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ મ ુધા સરપંચ ી, .ુ મહ સા ૯૯૯૮૫૦૧૪૦૬ ગામ મહ સા ખાતે વણકરવાસ તથા અનંત ટકર  િવ તારમા ંલો-
વોલટજ બાબત.

 ગામ:મહ સા ખાતે વણકરવાસ તથા અનંત ટકર વાળા ફ ળયામાં લો-

વો ટજ બાબતે જ ર  સવ કર  ROBUST INFRA હઠળ માં કામગીર  માટ 

વ ુળ કચેર  વ ુળ કચેર  વારા આપેલ મં ૂર  પ  નં. એનસી/ટક/રોબ ટ 

ઇ ા ૧૫૦૭ તા:૧૬-૦૩-૨૦૧૮ થી તાં ીક મં ુ ર  મેળવેલ છે. તા.૨૫-૦૪-

૨૦૧૮ના રોજ સદર કામગીર  ુણ કર   નો િનકાલ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૪૫ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ મ ુધા
ી સોમાભાઇ માથાભાઇ પરમાર     
ી નાનિસહ રઈ ભાઇ પરમાર .ુ 

દરા
૮૧૪૦૬૬૯૫૧૧

ગામ દરા ખાતે ભ ત ૂ રામા ંઆવેલ ી સોમાભાઇ માવાભાઈ 
પરમાર તથા ી નાનિસહ રઈ ભાઈ પરમારને ખેતીવાડ  વીજ 

જોડાણ પર ૂ રતા વો ટજ ન મળવા  બાબત.

સદર બાબતે થળ પર વો ટજની માપણી  કર  ખરખર વો ટજ ૂ રતા ન 

મળતા હોય તે ુ ં જણાયેલ હોવાથી, ી સોમાભાઇ માવાભાઈ પરમાર ની  

તાંિ ક મં ુ ર  HVDS TS NO:એમ ુડ /ટક/૧૭૦૬ DTD:૧૨-૩-૧૮ 

,રકમ:૫૬૦૯૯/- અને તાંિ ક મં ુ ર  ી નાનિસહ રઈ ભાઇ પરમાર .ુ 

દરા HVDS TS NO:એમ ુડ /ટક/૧૭૦૫ DTD:૧૨-૩-૧૮ ,રકમ:૯૫૨૫૦/-  

મેળવેલ છે.સદર કામગીર  તા: ૦૫/૦૪/૧૮ ના રોજ કામગીર  ૂણ કરલ છે

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૪૬ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ ઠાસરા  તા ુકા િવકાસ અિધકાર  ી,તા. 
ગ તે ર.

૯૫૭૪૯૪૨૮૨૪ ગામ ુણી તથા ગામ રાજ ુરા ખાતે પડપ ી ના ૪ િવજજોડાણ 
આપવા બાબત.

સદર વીજ જોડાણો તા.૧૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ આપી દ ધેલ છે. િનકાલ NIKAL નવા કને શન

૪૭ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ ઠાસરા  સરપંચ ી, ટબના ુવાડા, ૯૯૭૯૭૨૪૦૮૫ ગામ ટબાના ુવાડા ખાતે રોડ પહોળો થતો હોવાથી નડતર પ 
વીજ થાંભલા ખસેડવા બાબત.

સદર થાંભલા ખસેડવા માટ જ ર  સવ કર  DISS ક મહઠળ 

રકમ:૧૨૮૯૧૭/ - ની તાંિ ક મં ૂર  ન.ં THS/TECH/૧૧૫૭ 

તા.૧૪.૦૨.૨૦૧૮ મેળવેલ છે. સદર કામ સદર કામગીર  તા: ૦૫/૦૪/૧૮ 

ના રોજ કામગીર  ૂણ કરલ છે

િનકાલ િનકાલ િશ ટગ ઓફ 
લાઈન

૪૮ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ બાલાિસનો
ર-૧

ી શેખ ૂનેદ ઈ ુબભાઈ આિશયાના 
સોસાયટ 7383209709 રાજ ુરા રોડ પર આિશયાના સોસાયટ  ખાતે લો-વો ટજ બાબત

સદર બાબતે થળ પર વો ટજની માપણી  કર  ખરખર વો ટજ ૂ રતા ન 

મળતા હોય તે ુ ં જણાયેલ હોવાથી,  તાંિ ક મં ુ ર  HVDS TS NO:NOD/TC-

1/IPDS/1195 DTD:13.03.18 મેળવેલ છે. સદર કામગીર  તા.૨૫-૦૪-

૨૦૧૮ના રોજ સદર કામગીર  ુણ કર   નો િનકાલ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૪૯ ૦૭.૦૩.૧૮ નડ યાદ નડ આદ બાલાિસનો
ર-૧ સરપંચ ી, .ુ માલીતાડ Bariya bhai 7046506320    Pagibhai  

9978286439
ગામ માલીતાડ  ટકરાના ુવાડા પેટાપરા ખાતે પડપ ી વીજ 

જોડાણ આપવા બાબત

આજ રોજ (તા.૦૭.૦૩.૧૮ના રોજ)  કને શન આપી દ ધેલ છે  ગામ 

માલીતાડ  ટકરાના ુવાડા પેટાપરા ખાતે જ પડપ ીના 4 વીજ જોડાણ 

આપી દ ધેલ છે

િનકાલ િનકાલ નવા કને શન

૫૦ ૧૦.૦૩.૨૦૧૮ નડ યાદ મહમદાવાદ મહમદાવા
દ રમેશભાઈ લાભાઇ ચૌહાણ 9408400986 

બળ  ગયેલ ખેતી િવષયક વીજ મીટરના ભરલ નાણા . ૨૬૦૦ 
જમા આપવા બાબત.

બળ  ગયેલ ખેતી િવષયક વીજ મીટરના ભરલ નાણા . ૨૬૦૦ અરજદારને 

તેઓના વીજ બલમાં જમા આપવામાં આવશે._સદર વીજ ાહક ુ ં વીજ 

મીટર કંપનીની લાઇનમાં ખામી સ વાને કારણે( 11કવી લાઇનના વાયર 

એલ ટ  લાઇન પર પડવાથી મીટર બળેલ) થયેલ હોય ઇલે િસટ  સ લાય 

કોડ ૨૦૧૫ ના સંદભ ૬.૩૬ ુજબ કાયવાહ  કર  સદર ાહકને નાણાં પરત 

કરવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ મીટર બદલવા  
બાબત

૫૧ ૧૦.૦૩.૨૦૧૮ નડ યાદ મહમદાવાદ મહમદાવા
દ શારદાબેન . ઠ ર 714846819; 8511009197

મીટર ફા ટ ફરવા બાબતે બલ વ  ુઆવ ુ ંહોવાથી મીટર 
ટ ટ ગના નાણા ભરાયા બાદ પણ મીટર ટ ટ ન કરવા બાબત. 

( . ૧૧૮ પેઇડ, રસીદ ન.ં ૬૬૪૬૯૨ તા. ૦૩.૦૧.૨૦૧૮)

મહમદાવાદ પેટા િવભાગીય કચેર  ારા સદર મીટર ચેક કરતાં મીટર ૧૬% 

ફા ટ મા ૂ મ પડલ છે. થી બલ ુ િનટની ગણતર  કર  હવે પછ ના 

બલમાં મજર આપવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ રવ /ુ બલ

૫૨ ૧૦.૦૩.૨૦૧૮ નડ યાદ મહમદાવાદ મહમદાવા
દ પરસો મભાઈ કાંિતભાઈ પટલ 9924878035 ખેતરમા ંવ ચેથી થાંભલા ઊભા કર  લાઇન પસાર કરવા બાબત.

નાયબ ઇજનેર મહમદાવાદ સ. ડ. વારા થળ તપાસ તા.૨૧.૦૩.૧૮ ના 

રોજ કરતા સદર અરજદારના ખેતરમાંથી એચટ  લાઇનનો એક પોલ ઉભો 

કર ને કા છાઇય પે સે ટર ાથિમક શાળામાંથી લાઇન ખસેડવામાં આવેલ 

તે વખતે અરજદાર વારા વાંધો લીધેલ ન હોવાથી સ ટ-૨૦૧૭ માસમાં 

લાઇન શીફટ ગ ુ કામ ુણ કરવામાં આવેલ. હાલમાં થળતપાસણી કરતા 

અરજદાર આ ઉભા કરલ પોલ ખસેડવાની ર ૂઆત કરલ છે. ના 

અ ુસંધાને નાયબ ઇજનેર મહમદાવાદ ધવરા આજ રોજ તા.૨૬.૦૩.૧૮ 

નારોજ લાઇન ખસેડવા માટ ુ દાજપ  પાઠવવામાં આવેલ.છે નો નંબર 

એમઅચડ / ટક /૧૯૦૭          તા.૨૬.૦૩.૧૮ છે.

િનકાલ nikal
અરજદાર હાજર 

(વાંધા અર )

૫૩ ૧૦.૦૩.૨૦૧૮ નડ યાદ મહમદાવાદ મહમદાવા
દ ુખ ી, મહમદાવાદ નગરપા લકા 9904382353 નડતર પ વીજપોલ તથા ડ પી ખસેડવા બાબત. (૫૩ લોકશન)

સદર કામગીર  કંપનીની વતમાન ડ આઇએસએસ ક મમાં જ ર  થળ 

મોજણી કર  િનયમા ુસાર તાંિ ક મં ુ ર  મેળવી આગામી નાણાક ય વષ 

૨૦૧૮-૧૯માં કામગીર  હાથ ધરવામાં આવશે

િનકાલ િનકાલ

ા સફોમર 
િશ ટગ / નવા 

ા સફોમર 
લગાવા બાબત

૫૪ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

મોભા 

સબડ વી

ઝન

માનિસહ કસર િસહ પઢ યાર        

(ચોકર )
9662132127 ખેતીવાડ  કમીશન લોડ ઘટાડવા માટ

ાહક વારા જ ર  ટ ટ રપોટ ર ુ  કયથી કંપનીના િનયમા ુસાર કાયવાહ  

હાથ ધરવામાં આવશે.
િનકાલ NIKAL જનરલ Misc.

૫૫ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૨ 

સબડ વી

ઝન

ક યાણિસહ કસર િસહ દવ 

(મદા ુર)
9904713661 ખેતીવાડ  કને શનના નાણા બાક  ગે નોટ સ આપવાથી

ાહક ુ ં વીજ જોડાણ હંગામી ધોરણે કાપી નાખવામાં આવેલ છે તથા સી.સી. 

345 ુજબ નોટ સ આપવામાં આવેલ છે, ાહક ારા બાક  નીકળતા નાણાં 

ભરપાઈ થયેથી કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે.

િનકાલ NIKAL રવ /ુ બલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૫૬ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૨ 

સબડ વી

ઝન

ચં કાં ત પરસો મભાઈ પટલ (સાધી) 9725702522 ખેતીવાડ  કને શન નામ બદલવા માટ ર ુઆત
નામ ફર માટની નવી અર  જ ર  ૂ રતા દ તાવેજો સાથે ન ધણી કયથી 

કંપનીના િનયમા ુસાર કાયવાહ  હાથ ધરવામાં આવશે.
િનકાલ NIKAL રવ /ુ બલ

૫૭ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૨ 

સબડ વી

ઝન

મહશ ુમાર તાપિસહ દવ       

(ડબકા)
8000001431

બી.પી.એલ ના કને શન માટ ર ુઆત.                      

વૉટર વકસના ૨૪ કલાક સ લાય માટ ર ુઆત.

વતમાન િનયમા ુસાર ગામમાં એક જ વૉટર વકસ ુ ં વીજ જોડાણ ૨૪ 

કલાક ફ ડર પરથી આપવામાં આવે છે. યાર બી ુ  વીજ જોડાણ ખેતીવાડ  

ફ ડર પરથી આપવામાં આવે છે.

િનકાલ નીતી િવષયક ૮ કલાક થી 
વ  ુપાવર

૫૮ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૧ 

સબડ વી

ઝન

શૈખ શ બીરભાઈ ઉ માનભાઈ      

(પાદરા)
9824382437 કં પલેન સે ટર પર જવાબ બરાબર ન આપવા બાબત.

કં લે ટ/ફો ટ સે ટરના ઓપરટરો ાહકોને સારો િતભાવ આપવા બાબત 

કંપની વારા અવાર નવાર ૂ ચનાઓ આપવામાં આવતી હોય છે.આ 

ર ૂઆત સદભ સંલ ન પેટા િવભાગીય કચેર ને યો ય ૂ ચનાઓ આપવા 

જણાવેલ છે.

િનકાલ જનરલ Misc.

૫૯ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૧ 

સબડ વી

ઝન

ધારાસ ય ી જશપાલિસહ વતી      

    િતિનિધ               ી 

ઈ તીયાજભાઈ.આઈ. વોરા

7698025168 ૧. ક પલેન સે ટર પર જવાબ બરાબર આપવા બાબત.

૧.કં લે ટ/ફો ટ સે ટરના ઓપરટરો ાહકોને સારો િતભાવ આપવા બાબત 

કંપની વારા અવાર નવાર ૂ ચનાઓ આપવામાં આવતી હોય છે.આ 

ર ૂઆત સદભ સંલ ન પેટા િવભાગીય કચેર ને યો ય ૂ ચનાઓ આપવા 

જણાવેલ છે.

િનકાલ Solved જનરલ Misc.

૬૦ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૧ 

સબડ વી

ઝન

ધારાસ ય ી જશપાલિસહ વતી      

    િતિનિધ               ી 

ઈ તીયાજભાઈ.આઈ. વોરા

7698025168
૨.પાદરા ખાતે ાહકોને વીજ બીલ ભરવા માટ તકલીફ થતી 

હોવાથી એક સે ટર ઊ ુ ં કરવા બાબત.

૨. આ બાબતે યો ય તપાસ કર   બીલ કલે શન માટ કોઈ એજ સી/સહકાર  

બે ક તૈયાર  બતાવશે તો તેવી દરખા ત ઉપલી કચેર  ખાતે  મોકલી 

આપવામાં આવશે.  પાદરા ખાતે ાહકોને વીજ બીલ ભરવાની ુ િવધા માટ 

એ.ટ .પી. સે ટર ૂ કવામાં આવેલ છે.

િનકાલ રવ /ુ બલ

૬૧ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૧ 

સબડ વી

ઝન

ધારાસ ય ી જશપાલિસહ વતી      

    િતિનિધ               ી 

ઈ તીયાજભાઈ.આઈ. વોરા

7698025168
 ૩. ખે ૂતોને ખેતીવાડ  કને શનમાં સમયમાં વધારો કરવા 

બાબત.
3.. સરકારની િનતી િવષયક બાબત. િનકાલ નીતી િવષયક ૮ કલાક થી 

વ  ુપાવર

૬૨ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૧ 

સબડ વી

ઝન

ધારાસ ય ી જશપાલિસહ વતી      

    િતિનિધ               ી 

ઈ તીયાજભાઈ.આઈ. વોરા

7698025168 ૪. નવા ખેતીવાડ  કને શન વ ુ ઝડપથી આપવા બાબત.

૪. ુવા ડ વીઝન કચેર  હઠળ પેટા િવભાગીય કચેર ઓ માં વષ. ૨૦૧૭-

૧૮ દરિમયાન ૂન-૨૦૧૬ ુધીની નોધયેલ પડતર અર ઓ તેમજ વષ-

૨૦૧૮-૧૯ દરિમયાન ન ધાયેલ (dec-17 )પડતર અર ઓનો િનકાલ 

કરવા ુ ં આયોજન છે. આમ વીજ કંપની દરવષ વ ુમાં વ ુ વીજ જોડાણ 

આપવામાં કાયશીલ છે.

િનકાલ નવા કને શન

૬૩ ૦૫.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
ુવા

પાદરા-૨ 

સબડ વી

ઝન

જયદ પિસહ લમિસહ દવ      

(ડભાસા ખાડરાવ ુરા)
9924044155

 નવાં બનાવેલ વોટર વકસમાં આઠ કલાક સ લાય આપે છે તો 

તેની જ યાએ ૨૪ કલાક માથી સ લાય આપવામાં આવે તો 

ગામ જનોને ુર ુ ં  પાણી મળ  રહ.

પવતમાન િનયમા ુસાર ગામમાં એક જ વૉટર વકસ ુ ં વીજ જોડાણ ૨૪ 

કલાક ફ ડર પરથી આપવામાં આવે છે. યાર બી ુ  વીજ જોડાણ ખેતીવાડ  

ફ ડર પરથી આપવામાં આવે છે.

િનકાલ નીતી િવષયક ૮ કલાક થી 
વ  ુપાવર

૬૪ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય
પટલ મહ ભાઈ વનભાઈ 9909730791

વઢવાના, ૂકડ, પણસોલી, બોર યાદ,વસઈ, ટ બી, 

મંડાળા,કરમાલ,ધમ ુર , અકોટાદર ૂકડ વસાહત, િપસાઈ, 

પર ખા, તેનતળાવ, સીત ુર,દંગીવાડા, આ તમામ ગામોમાં 

ડાંગર નો પાક લેવામાં આવેછે તથા આ વષ કનાલોમાં પાણી 

બંધ કરવાના છે. ને લીધે અમોને પાક બળવાની ભીિત છે. 

થી અમોને ૧૫ કલાક ખેતીવાડ ની વીજળ  આપવા િવનંતી છે.

સદર ગામો ૧૧કવી વડજ, મંડાળા,સીમલીયા, શંકર ુરા, કરમાલ, થરવાસા, 

પર ખા, સાઠોડ,શીરોલા એ  ફડરો ઉપર આવેછે. સદર ગામ ના લોકો ારા 

ઉપરો ત ફડરો માં ૧૫ કલાક ખેતીવાડ  માટ પાવર આપવાની ર ૂઆત છે. 

 બાબતે જણાવેલ છે ક સદર બાબત નીિત િવસયક હોઈ ઉપલી કચેર ને 

ભલામણ કરવામાં આવશે.

િનકાલ નીતી િવષયક ૮ કલાક થી 
વ  ુપાવર
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૬૫ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

દ પકભાઈ કા તીભાઈ પટલ          

     ક ુભાઈ મગનભાઈ પટલ
9909450027

મોટોર ચેક કરવામાં આવેછે યાર ર વાઈ ડ થયેલી મોટોર 

હોવાથી તથા ૬૬ કવી સાઈડ વો ટજ ઓછા આવવાથી મોટર 

મોટ  બતાવે છે. સદર ર ૂઆત ી દ પકભાઈ કા તીભાઈ પટલ 

ને આપવામાં આવેલ બીલ બાબતે હતી.

ખેતીવાડ ની મોટર એ ુચેક મીટર થી ચેક કરવામાં આવેછે. આ મીટર 

સમયાંતર Standard મીટર વડ હાઈટક લેબોરટર માં ચેક કરવામાં આવ ું 

હોય છે. વો ટજ, કરંટ, પોવરફકટર તમામ ક સીડર કર  લ ડ બતાવવામાં 

આવેછે  બરાબર હોય છે. તેમ છતાં હાલમાં પ રપ  બહાર પાડવામાં 

આવેલ છે તે ુજબ બીલ ર વાઈઝ કર  આપવામાં આવશે.

િનકાલ િનકાલ વીજ ચે કગ

૬૬ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

મોતીલાલ બાલાલ પટલ ગામ: 

તેનતલાવ તા: ડભોઇ
9879303388

મેઈન લાઈન ની વી-નામી જવા, થાંભલા વાંકા તથા તાર ઢ લા 

થઇ જવા બાબત.

સદર મૈ ટન સ કામગીર  ૨૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૂણ કર  ુ ં િનરાકરણ 

લાવેલ છે.
િનકાલ િનકાલ મેઈ ટન સ

૬૭ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

પટલ િવ ુલભાઈ જયંતીભાઈ         

 ગામ: તેનતલાવ       તા: ડભોઇ
9099117404

શંકર ુરા લાઇન ફો ટ પર હોય યાર ન ક થી વીચ કાપી 

ચા ુ  કરવામાં આવેછે. થી અમને ૮-કલાક પોવર મળતો 

નથી, ટ આપવા િવનંતી.

સદર શંકર ુરા ફડર ુ ં મટન સ ની કામગીર  તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૮ ુધીમાં 

ુ ુ ં  કરવા ુ ં આયોજન છે. મોટાભાગ નો ફ ડર બંધ હોય તેવા સંજોગોમાં  

તે ટ  આર િવભાગ ને પાવર કો પે સેસન માટ ણ કરવા માં આવશે.

પડતર ૩૦.૦૫.૧૮ મેઈ ટન સ

૬૮ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

પટલ િવ ુલભાઈ જયંતીભાઈ         

 ગામ: તેનતલાવ       તા: ડભોઇ
9099117404 એલઈડ  બ બ ુ ં વેચાણ ચા ુ  કરવાની યવ થા કરવી.

સદર LED બ બ ુંિવતરણ ભારત સરકારના EPD િવભાગ ારા નીમેલ 

EESL સં થા ારા કરવામાં આવે છે. ની ણ સંલ ન કચેર ને કરવામાં 

આવશે.

િનકાલ જનરલ Misc.

૬૯ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

પટલ ધમ ુમાર જયંતીભાઈ ગામ: 

ફત ુઈ તા: ડભોઈ
9978882707

એ  કને સન મં ુ ર થયેલ હ ુ ં  તેને ક સલ કરવા ુ છે તે થ ુ ં 

નથી, ચાજ  ભરલ છે.

નાયબ ઇજનેર ી ડભોઇ ા ય  પેટા િવભાગ ને રકોડ તપાસી કાયવાહ  

કરવા ુચના પાઠવેલ  અ વયે સદર એ  કને શન PDC ઓડર ન.  

૧૨૯૪ તા ૧૪.૩.૧૮ થી રદ કરલ છે.

િનકાલ જનરલ Misc.

૭૦ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ભરતભાઈ પટલ ગામ:  ધમ ૂ ર  તા; 

ડભોઇ
9426560303 ખેતીવાડ  મીટર બળ  યછે તેના પૈસા ભરાવવામાં આવેછે.

સદર ાહકને િમટર બળ  ય તેવાં ક સાઓમાં કંપનીમાં વતમાન 

િનયમ તેમજ ઇલે િસટ  સ લાય કોડ-૨૦૧૫ નાં સંદભ ૬.૩૬ અને૬.૩૭ 

ુજબ કાયવાહ  કરવામાં આવેછે તેવી સમજણ આપેલ છે.

િનકાલ NIKAL જનરલ Misc.

૭૧ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ભરતભાઈ પટલ ગામ:  ધમ ૂ ર  તા; 

ડભોઇ
9426560303 ટાફ નો અભાવ છે.

મ ુ વીજ ું લ. બોડ ના બી આર નં ૯૮.૧૩ તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૬થી  એસ 

ઓ-૦૪ ના ધારાધોરણો ુજબ પેટા િવભાગીય કચેર ઓ ના ટાફ સેટ અપ 

ુ રશનલાઈસેશન કર  નવી ૬૬૯ જ યાઓ  ુ વી એન એલ / ઇ પી ડ  

, GOG ની મં ુ ર ની શરતે મં ૂર કરલ છે.સદર દરખા ત માંક ૪૭ 

તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૭ ના પ  ારા જનરલ મેનેજર (એચ આર)  ુ વી એન 

એલ ને  ુ વી એન એલ / ઇ પી ડ ,GOG(ગાંધીનગર) ની મં ૂર  અથ 

પાઠવવા માં આવેલ છે. હાલમાં ડભોઇ( ા ય) પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે 

૬૦ જ યાઓ તથા ડભોઇ(શહર ) પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે ૩૨ જ યાઓ 

છે,  રશનલાઈઝ થયા બાદ અ ુ મે ૬૩ અને ૩૪ જ યાઓ ઉપલ ધ થશે. 

આમ સદર જ યાઓ ભરવા માટ ઉપરની કચેર  ની મં ુ ર  મ યે થી જ ર  

કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

િનકાલ નીતી િવષયક એચ આર

૭૨ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ઈ ાહ મભાઈ ઇ માંઈલ ભાઈ 

મ ુડાવાળા ગામ: પણસોલી તા; ડભોઇ
9898632945 ૮-કલાક વીજળ  માટ સીમલીયા ફડર ુ ં મે ટન સ કરાવ ુ ં

૧૧કવી સીમ લયા ફડર ુ ં મે ટન સ કરવા માટ નાયબ ઇજનેર ી ડભોઇ 

ા યને જણાવેલ છે. માં માચ-૧૮ માં પર ા ચાલતી હોઈ સદર માસ માં 

આ ફડર ુ ં પે ોલીગ કરલ છે તથા તા.૩૦.૦૫.૨૦૧૮ ુધીમાં મે ટન સ ુ ં 

કામ ૂણ કરવા ુ ં આયોજન છે.

પડતર ૩૦.૦૫.૧૮ મેઈ ટન સ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૭૩ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ઈ ાહ મભાઈ ઇ માંઈલ ભાઈ 

મ ુડાવાળા ગામ: પણસોલી તા; ડભોઇ
9898632945 ટાફ નો વધારો કરવો.

મ ુ વીજ ું લ. બોડ ના બી આર નં ૯૮.૧૩ તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૬થી  એસ 

ઓ-૦૪ ના ધારાધોરણો ુજબ પેટા િવભાગીય કચેર ઓ ના ટાફ સેટ અપ 

ુ રશનલાઈસેશન કર  નવી ૬૬૯ જ યાઓ  ુ વી એન એલ / ઇ પી ડ  

, GOG ની મં ુ ર ની શરતે મં ૂર કરલ છે.સદર દરખા ત માંક ૪૭ 

તા.૦૪.૦૧.૨૦૧૭ ના પ  ારા જનરલ મેનેજર (એચ આર)  ુ વી એન 

એલ ને  ુ વી એન એલ / ઇ પી ડ ,GOG(ગાંધીનગર) ની મં ૂર  અથ 

પાઠવવા માં આવેલ છે. હાલમાં ડભોઇ( ા ય) પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે 

૬૦ જ યાઓ તથા ડભોઇ(શહર ) પેટા િવભાગીય કચેર  ખાતે ૩૨ જ યાઓ 

છે,  રશનલાઈઝ થયા બાદ અ ુ મે ૬૩ અને ૩૪ જ યાઓ ઉપલ ધ થશે. 

આમ સદર જ યાઓ ભરવા માટ ઉપરની કચેર  ની મં ુ ર  મ યે થી જ ર  

કાયવાહ  કરવામાં આવશે.

િનકાલ નીતી િવષયક એચ આર

૭૪ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ધમશભાઈ પી પટલ ગામ: વાસાઈ 

તા: ડભોઇ
9913122011

૧૧કવી તરસાના વાય ફડર બયફરકસન કરવા બાબત. 

સદર ફ ડર વાયદ ુરા ુધી ય છે.

૧૧કવી તરસાના ફડર ુ ં બાયફરકસન કરવા ટકિનકાલ ુ ા તપાસતા 

સદર ફડર પર મહ મ ૮૫ એ પયર િવજભાર છે  જોતાં તાંિ ક ર તે 

સદર ફડર ુ ં બાયફરકશન/િવભાજન કરવા ુ ં જ ર નથી/ થઈ શક નહ .

િનકાલ િનકાલ ફ ડર િવભાજન

૭૫ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ધમશભાઈ પી પટલ ગામ: વાસાઈ 

તા: ડભોઇ
9913122011

ડભોઇ સબ ટસન માંથી ફોન ઉપર બરાબર જવાબ આપવામાં 

આવતા નથી.

સબ ટસન બાબત ની ફ રયાદ ગે તે ટ  આર ઓથોર ટ  ને ણ 

કરવામાં આવશે.
િનકાલ જનરલ Misc.

૭૬ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

ધમશભાઈ પી પટલ ગામ: વાસાઈ 

તા: ડભોઇ
9913122011 વસાઈ ગામમાં ન ુ ં ટ સી ુકવા બાબત.

વસાઈ ગામમાં થળ મોજણી કર  તાંિ ક ર તે સદર ટ સી પરની હયાત 

હળવા દબાણ વાળ  વીજ લાઇનને સ કટ/બાયફરકશન કર  સદર નો 

િનકાલ થઈ શક તેમ હોય તાંિ ક મં ુ ર  ન.ં2544/05.04.2018 મેળવેલ છે. 

 સદરકામગીર  ૦૪.૦૫.૨૦૧૮ના રોજ  ૂણ કરલ છે અને  ુ ં 

િનરાકરણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ

૭૭ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ સંખેડા

પટલ હષદભાઈ શનાભાઈ ગામ: 

ઇ ાલ તા: સંખેડા
9687104454

૧૧કવી ભાટ ુર ફડર ુ ં મે ટન સ કરવા બાબત, લાઇન 

ખેચવા બાબત.

૧૧કવી ભાટ ુર ફડર ુ ં મે ટન સ કરવા માટ નાયબ ઇજનેર ી સંખેડાને 

જણાવેલ છે. માં માચ-૧૮ માં પર ા ચાલતી હોઈ સદર માસ માં આ 

ફડર ુ ં પે ોલીગ કરલ છે. સદરકામગીર  ૧૭.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ  ૂણ 

કરલ છે અને  ુ ં િનરાકરણ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ મેઈ ટન સ

૭૮ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ સંખેડા

જ ુભાઈ નાથાભાઈ ગામ: ઇ ાલ 

તા; સંખેડા
9586882194 ખેતીવાડ  જોડાણ ની લાઇન ખેચવી.

સદર મૈ ટન સ કામગીર  ૩૦.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ૂણ કર  ુ ં િનરાકરણ 

લાવેલ છે.
િનકાલ િનકાલ મેઈ ટન સ

૭૯ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

મે ુલ મહશભાઈ પટલ ગામ: 

ધમ ુર  તા; ડભોઇ
9687477885 ટોલ  નંબર ઉપર ક લૈન લેતા નથી. તે ઔથોર ટ  ને ણ કરવામાં આવશે. િનકાલ જનરલ Misc.

૮૦ ૭.૦૩.૧૭
વડોદરા 

( ા ય)
ડભોઇ

ડભોઇ 

ા ય

મે ુલ મહશભાઈ પટલ ગામ: 

ધમ ુર  તા; ડભોઇ
9687477885

મંડાળા, વડજ એ  ફડર માં ઓછા વો ટજ આવેછે ના માટ 

યો ય પગલા લેવા. મે ટન સ કર ુ.ં

નાયબ ઇજનેર ી ડભોઇ ા ય ારા સદર ફ ડર લાઇન ની વીજ વાયરો 

બદલવા માટની તાંિ ક મં ુ ર  ન.ં2188/05.08.2017 હઠળ સદર મટન સ 

કામગીર  ૧૫.૦૫.૨૦૧૮ના રોજ ૂ ુ ં  કરલ છે. વ ુમાં નાણાક ય વષ ૨૦૧૮-

૧૯ માં નવીન સબ ટશન સીત ુર માટની સૈ ાંિતક તથા તાંિ ક મં ુ ર  

થયેલ છે અને સદર િસત ુર ખાતેના િનમાણાધીન નવીન સબ ટશનમાંથી 

11કવી વડજ એ  ફડર ુ ં બાય ફરકશન થઈ શકશે અને સદર ર તે સદર 

ફ રયાદ ુ ં કાયમી ુખ પ િનવારણ થઈ શકશે. આમ સદર ર તે સદર 

નો િનકાલ કરવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ લો-વો ટજ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૮૧ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા ડસર કાન ભાઇ માંનાભાઈ વણકર 9898882972 સવ નંબર ૧૨૭ વળ  જમીનમાં િવ ુત જોડાણની માંગણી સંદભ.

અરજદાર ી ારા દસર પેટાિવભાગીય કચેર  ખાતે ગામ છાં લયર ના સવ 

નંબર ૧૨૭ માં ખેતીવાડ  નવીન વીજ જોડાણ લેવા માટ અર  કરવામાં 

આવેલ. સદર સવ નંબર માં અ ય ય તઓની સં ુ ત ભાગીદાર  હોય 

અર  કરતી વખતે અરજદાર ારા આની ભાગીદારો ુ ં ના વાંધા માણ 

પ ક (NOC) આપવામાં આવેલ અને અર  ની કાયવાહ  કરવામાં આવેલ. 

યારબાદ તા. ૨૯.૬.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદાન ના ભાઈ ી ગોિવદભાઇ 

માંનાભાઈ પરમાર દવારા સદર વીજ જોડાણ તેઓની િપ ૃ ક િમલકત હોય 

તેઓની સંમિત વગર આપ ું નહ  તે ુજબ ની અર  કરવામાં આવેલ. 

ના અ ુસંધાને દસર પેટાિવભાગીય કચેર  ારા અરજદાર ી કાન ભાઇ 

માંનાભાઈ વણકર ને તા ૮.૯.૨૦૧૭ ના રોજ વક નંબર ૩૪૦૬ થી સદર 

બાબત ની ણ કરતો પ  લખવામાં આવેલ છે. _ વક નંબર ૩૪૦૬ થી 

સદર બાબત ની ણ કરતો પ  લખવામાં આવેલ છે

િનકાલ

અરજદાર 

લોકદરબાર માં 

હ ર રહલ 

નથી,

નવા કને શન

૮૨ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા સાવલી િશવ ુર  ના ામ જનો

૧. આઠ કલાક સ લાય આપે છે તો તેની જ યાએ ૨૪ કલાક 

માથી સ લાય આપવા બાબત     ના બલ આવે છે તો એક જ 

ઓ ફસ થી બલ મળે તેવી યવ થા કરવી.

સદર ાહકોને ખેતી િવષયક ફ ડર પર પે યલ ડ ઝાઈન ા સફોમર 

મારફત 24 કલાક સ ગલ ફઝ વીજ ુરાતવઠો ૂ રો પાડવામાં આવે છે.
િનકાલ NIKAL ૮ કલાક થી 

વ  ુપાવર

૮૩ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા સાવલી િશવ ુર  ના ામ જનો

             ૨. અધા ગામ માં મં ૂસર ના બલ આવે છે અને 

અધા ગામ માં સાવલી

સદર પેટા પરાના ાહકોને મં ૂસર પેટા િવભાગીય કચેર  હઠળ તબદ લ 

કરવા માટ વ ુળ કચેર  ની વહ વટ  મં ુ ર  નં ૨૩૯૮ તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના 

અ ુસંધાને હવે પછ નાં એિ લ-૧૮ બ લગ સાયકલમાં સદર ો ત તમામ 

ાહકોને મં ૂસર પેટા િવભાગીય કચેર  તરફથી વીજ બીલ આપવામાં 

આવશે.

િનકાલ િનકાલ જનરલ Misc.

૮૪ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા કોયલી પટલ હસ ુખભાઇ એફ. 9724535144

ખેતીવાડ  િવષયક નવા વીજ જોડાણક  5 HP ુ ં  મં ૂર થયેલ 

છે, તેના બદલે 10 HP ુ ં  કરવા બાબત ની ર ૂઆત.

અરજદાર ી ુ ં 5HP ુ ં  વીજ જોડાણ મં ૂસર થઈ ગયેલ છે, TMN ઇ ુ થઈ 

ગયેલ છે તેમજ 5 HP વીજ જોડાણ ને લગતી લાઇન ની કામગીર  પણ ૂણ 

થઈ ગયેલ છે. લોક દરબાર માં હાજર અિધકાર ીઓ એ અરજદાર ને 

સમ વેલ ક, સદર 5 HP ુ ં  વીજ જોડાણ ર લજ થઈ ગયા બાદ  તેઓ 

સદર વીજ જોડાણ માં લોડ વધારા ની અર  કર  શકશે.

િનકાલ Solved નવા કને શન

૮૫ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા નંદસર સરપંચ ી દામા ૂ રા ામપંચાયત

વોટરવકસ નાં વીજ જોડાણ ને 24 કલાક (JGY) ફદાર માં થી 

જોડાણ આપવા બાબત.

લોક દરબાર માં હ ર અિધકાર ીઓ એ અરજદાર ને સમ વેલ ક, વોટર 

વ સ નાં વીજ જોડાણ માટ હાલમાં સરકાર ી ની નીિત માણે ગમતળ ની 

બહાર નાં િવ તારમાં મા  1 જ વીજ જોડાણ JGY ફડર માં થી આપવાની 

નીિત અમલ માં છે.  ુજબ તેઓના ગામ માં એક વીજ જોડાણ 24 કલાક 

નાં ફડર પરથી આપવામાં આવેલ છે. થી બી ુ ં  જોડાણ 24 કલાક નાં 

ફડર પરથી આપ ું હાલ ની નીિત ને અ ુસરતા શ  નથી.

િનકાલ નીતી િવષયક ૮ કલાક થી 
વ  ુપાવર

૮૬ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા સાવલી

ી કતનભાઈ એમ ઇનામદાર 

(ધારાસ ય ી સવી િવધાનસભા) 

વતી તેઓના ર ૂઆત કતા ી.

1. િશવ ુરા ગામ માં 8 કલાક ની લાઇટ આવે છે, ને 24 

કલાક કરવી.

સદર ાહકોને ખેતી િવષયક ફ ડર પર પે યલ ડ ઝાઈન ા સફોમર 

મારફત 24 કલાક સ ગલ ફઝ વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામાં આવે છે.
િનકાલ િનકાલ ૮ કલાક થી 

વ  ુપાવર

૮૭ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા સાવલી

ી કતનભાઈ એમ ઇનામદાર 

(ધારાસ ય ી સવી િવધાનસભા) 

વતી તેઓના ર ૂઆત કતા ી.

  2.  રામ ુરા ગામ ને મં ૂસર પેટાિવભાગીય કચેર  માં 

સમાવ ુ.ં

સદર પેટા પરાના ાહકોને મં ૂસર પેટા િવભાગીય કચેર  હઠળ તબદ લ 

કરવા માટ વ ુળ કચેર  ની વહ વટ  મં ુ ર  નં ૨૩૯૮ તા.૦૪.૦૪.૨૦૧૮ ના 

અ ુસંધાને હવે પછ નાં એિ લ-૧૮ બ લગ સાયકલમાં સદર ો ત તમામ 

ાહકોને મં ૂસર પેટા િવભાગીય કચેર  તરફથી વીજ બીલ આપવામાં 

આવશે.

િનકાલ િનકાલ જનરલ Misc.
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૮૮ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા સાવલી

ી કતનભાઈ એમ ઇનામદાર 

(ધારાસ ય ી સવી િવધાનસભા) 

વતી તેઓના ર ૂઆત કતા ી.

 3. જવેર ુરા ગામના 22 થી 25 ઘરોને એચએએલ 8 કલાક 

ની લાઇટ મળે છે, ને 24 કલાક માં થી આપવી.

સદર ાહકોને ખેતી િવષયક ફ ડર પર પે યલ ડ ઝાઈન ા સફોમર 

મારફત 24 કલાક સ ગલ ફઝ વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામાં આવે છે.
િનકાલ નીતી િવષયક ૮ કલાક થી 

વ  ુપાવર

૮૯ ૧૦.૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
વડોદરા સાવલી

ી કતનભાઈ એમ ઇનામદાર 

(ધારાસ ય ી સવી િવધાનસભા) 

વતી તેઓના ર ૂઆત કતા ી.

 4. સામત ુરા (ગોઠડા) ુ પડપિત માટ કને શન છે લા દોઢ 

વષ થી માંગવામાં આવેલ છે માં આજ દન ુધી કોઈ કમગીર  

થયેલ નથી.

હાલ કોઈ ુપપડપ ી ના કને શન આપવા ના બાક  નથી. તેમ છતાં 

ર ુ કતા અરજદારને જણાવેલ છે ક જો કોઈ વીજળ થી વં ચત લાભાથ ઓ 

હોય તો તેઓ જ ર  ફોમ સાથે દ તાવે  ુરાવા ર ુ  કયથી  કંપનીનાં 

વતમાન િનયમા ુસાર વીજ જોડાણ આપવાની કાયવાહ  હાથ ધરવામાં 

આવશે.

િનકાલ નવા કને શન

૯૦ ૧૩.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
બોડલી નસવાડ ચૌહાણ દોલતિસહ સોમિસહ 9586963282 ; 7203863851 ખેતીવાડ  ુનઃ વીજ જોડાણ બાબત

અરજદાર ી ચૌહાણ દોલતિસહ સોમિસહ ખેતીવાડ  ુનઃ વીજ જોડાણ 

અર  કરલ.  પરં ુ  આપ  જશવંતિસહ સોમિસહ ચૌહાણ ના સીધી લીટ ના 

વારસદાર નહ  હોવાથી  જશવંતિસહ સોમિસહ ચૌહાણ(11875203605) ના 

નામે કપાયેલ ખેતીવાડ  વીજ જોડાણ આપના નામે ુનઃ વીજ જોડાણ 

પ રપ  ુવીએનએએલ-ટક-એ  con-૨૮૯ તા- ૨૪.૧૦.૨૦૧૩ ુજબ 

આપી શકાય નહ .

િનકાલ Solved નવા કને શન

૯૧ ૧૩.૦૩.૧૮
વડોદરા 

( ા ય)
બોડલી

પાવી ત

ુર

રાઠવા િવ ુભાઇ ુ લભાઈ તથા અ ય 

૪.

ગામતળની બહાર ટા છવાયા ઘરોને યોિત ામ ફડર પરથી 

વીજ જોડાણ બાબત.

મ. .ુિવ.કં. લ. ના વતમાન પ રપ  GUVNAL/TECH/2719 DT:-

31.01.2017 ના અ ુસંધાને ગામતળની બહાર ટા છવાયા ઘરોને યોિત 

ામ ફડર પરથી વીજ જોડાણ આપી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ િનકાલ ૮ કલાક થી 
વ  ુપાવર
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૯૨ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર 9624923935

૧. હાલોલ-અરાદ રોડ પર આવેલ લાલ  કો લે મા ંઆવેલ 
મોબાઇલ ટાવર ુ ંવીજ જોડાણ ૂર કરવા બાબત

ચીફ ઓ ફસર નગરપા લકા ના પ  માંક ૩૨૬, તા-૧૯.૦૭.૧૭ ના રોજ 

મોબાઇલ ટાવરનો એ ીમટ સમય ૂ રો થતો હોય વીજ જોડાણ ૂર કરવા 

જણાવેલ ની ણ અ ેની હાલોલ શહર પેટા િવભાગીય કચેર ના પ  

માંક ૩૮૩૭, તા-૩૧.૦૭.૧૭ ના રોજ ાહકને ણ કરતાં તેઓ ારા 

તા.૦૮.૦૮.૧૭ ના રોજ અગાઉ તા.૧૭.૦૩.૧૬ ના રોજ થયેલ ૧૦ વષ ના 

એ ીમટની નકલ ર ૂ કરલ. નવીન એ ીમટ ગેની ણ નગર પા લકાને 

કરતાં વીજ જોડાણ કાપવા યો ય જવાબ પેટા િવભાગીય કચેર ને મળેલ 

નહ  થી વીજ જોડાણ કાપેલ ન હ ુ.ં પરં ુ  તા ુકા વાગત નોડલ 

અિધકાર  અને મામલતદાર ારા તેઓના પ  માંક ૫૪૧૮, તા.૨૩.૦૨.૧૮ 

અને ુધારણા પ  માંક ન.ં ૬૩૧૮, તા.૦૩.૦૩.૧૮ થી આદશ મળવાથી 

તા. ૦૩.૦૩.૧૮ ના રોજ મોબાઇલ ટાવર ુ ં વીજ જોડાણ વીજ િમટર તેમજ 

વીજ વાયર સ હત ૂર કર  વીજ ુરવઠો બંધ કરવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૯૩ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર 2676222406

૨. હાલોલ શહરમા ં દા  ૩૨ થી ૩૩ મોબાઇલ ટાવર િવિવધ 
કંપનીના ુ દા ુ દા િવ તારમા ંકાયરત છે  પૈક  મા  ૧૦ 
ટાવરની ન ધણી પા લકા રકડ િમલકત વેરાના વ પમા ં

ન ધાયેલ છે. હાલોલ નગરમા ંહાલ કાયરત અને વીજ જોડાણનો 
લાભથી જોડાયેલા છે તેવા તમામ મોબાઇલ ટાવરોની ુ તો 

ર  ચ ી અને પા લકાની ૂ ચનાઓ ચકાસી ુ ત વીતી ગયેલા 
મોબાઇલ ટાવરની પા લકાની ૂ ચના અને નવા કરાર માટની 

બાબતો ચકાસી તમામ ટાવરના વીજ જોડાણ ૂર કરવા.

હાલોલ શહર પેટા િવભાગીય કચેર થી આપવામાં આવેલ વીજ જોડાણના 

વીજ બલના નાણાં ભરવાના બાક  રહતા હોય તેવા વીજ જોડાણો કાપી 

શકાય છે અ ય ક સામાં કોટ ુકમને આધાર ક સ મ અિધકાર નો લે ખત 

ઓડર ુજબ જ કાપી શકાય છે.

િનકાલ િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

૯૪ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૩. હાલોલ નગરની એમ.એસ હાઇ ૂલની પાછળના ભાગેથી 
કંજર  રોડ તરફ જતા ંર તાની બંને દશાના તે પાણીની ગટરો 

ઉપર પા લકા ારા શાકભા ના કામે ૧૦૦ ટલા ઓટલા 
અપાયા છે  પૈક  એક પણ ઓટલા પર શાકભા નો ધંધો 

કાયરત નથી પરં  ુઓટલાને બદલે કાચી પાક  કબીનો- ુ કાનો-
શટરો વાળ  િનમાણ પામી છે. ની ઉપર પા લકાની ર  

ચ ીના આધાર  અયો ય ર તે વીજ જોડાણ અપાયા છે તેની 
તપાસ કરાવવા બાબત. આજ ર તે સવ નંબર ૧૪૭૨ વાળ  

યા ઢોર ડ બા તર ક રકોડ છે છતા ં યા ંઊભા થયેલ 
ગેરકાયદ શોિપગના વીજ જોડાણ બાબત.

હાલોલ નગરની એમ.એસ હાઇ ૂલની પાછળના ભાગેથી કંજર  રોડ તરફ 

જતાં ર તાની બંને દશાના તે પાણીની ગટરો ઉપર આવેલ કાચી પાક  

ુ કાનોમાં આપેલ વીજ જોડાણો  તે સામના વીજ કંપનીના નીિત િનયમ 

ુજબ દ તાવે  ુરાવાને આધાર આપવામાં આવેલ છે અને જો પા લકા 

ારા સદર ુ કાનો ૂર કરવાની કામગીર  હાથ ધરવામાં આવેશે તો તે સમયે 

તેઓની ૂ ચનાના આધાર સદર વીજ જોડાણો ૂર કર  શકાશે. વીજ 

જોડાણના નાણાં બાક  હોય તેવા જ વીજ જોડાણ કાપી ૂર કર  શકાય છે 

અ ય ક સામાં સ મ અિધકાર  નો ુકમ અથવા નામદાર કોટનો ુકમ થયે 

વીજ જોડાણ ૂર કર  શકાય છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૯૫ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૪. હાલોલ નગરમા ંધાિમક સંગો વા ક હોળ , નવરાિ , ગણેશ 
ચ ુથ વા સંગોએ મોટા ા ડ, નવા લોટ અને શેર ઓમા ં
વીજ કંપનીની નજર હઠળ ગેર કાયદસર જોડાણ ચાલતા હોવા 

બાબત

ધાિમક સંગોમાં કાયદસરના વીજ જોડાણ અ ેની હાલોલ શહર પેટા 

િવભાગીય કચેર થી આપવામાં આવે છે. વષ ૨૦૧૭ની નવરા ીમાં ૮ નંગ 

ટ પરર  વીજ જોડાણ પેટા િવભાગીય કચેર થી આપવામાં આવેલ હતા.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૯૬ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૫. હાલોલ નગરમા ં દવાળ , પતંગ ઉ સવના સંગોએ હાલોલ 
થત નાના બગીચામા ંફટાકડા બ ર અને પતંગ બ રમા ં
પા લકા તં ની ફાળવણીમા ંવીજ જોડાણને ગેર કાયદસર 

આપવા બાબત

નગર પા લકાની જ યામાં ટ પરર  વીજ જોડાણ કંપનીના િનયમ ુજબ 

જ ર  દ તાવે  ુરાવા લઈને કંપનીના નીિત િનયમ ુજબ જ આપવામાં 

આવે છે. ટ પરર  વીજ જોડાણ ુ ં વીજ બલમાં સદર િમટર પર જોડલ 

લોડને યાનમાં રાખી વીજ બલ આપવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન
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મ Date of Lok 
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વ ુળ 
કચેર
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વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૯૭ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૬. હાલોલ નગરની પા લકા કચેર  પાસેના બગીચાની હદમા ં
િનમાણ પામેલ "અ ુલ પાલર" અને તેની કાયદસરના િવગેરને 

નેવે ૂ ક ાર અને કવી ુચનાના આધાર વીજ જોડાણ 
અપાયેલ છે. તેમજ નગર પા લકા ારા તળાવ ની હદમા ંબનેલા 

શોિપગ સે ટરમા ંપા લકાની મા લક  હોવા છતા ં ુ કાનદારના 
નામે વીજ જોડાણ અપાયેલ છે.

હાલોલ નગર પા લકા કચેર  પાસેના બગીચાની બહાર િનમાણ પામેલ 

અ ુલ પાલર ુ ં વીજ જોડાણ પટલ િવમલ ુમાર મહ ભાઇ ની નવા વીજ 

જોડાણની તાર ખ ૦૬.૦૭.૧૭ની અર  જ ર  દ તાવે  ુરાવા વાક ચીફ 

ઓ ફસર હાલોલ ની મં ૂર  પ  તેમજ વેરા પહોચ, ઓળખ પ ના આધાર 

કંપનીના િનયમ ુજબ તાર ખ ૨૦.૦૯.૧૭ ના રોજ અપાયેલ છે. તેમજ 

તળાવ પાસેના શોિપગ સે ટરમાં પણ જ ર  દ તાવે  ુરાવા ચકાસી 

કંપનીના િનયમ ુજબ અરજદારના નામે વીજ જોડાણ આપેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૯૮ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૭. હાલોલ નગર ખાતેના અ ુક િવ તારોમા ંધોડા દવસે પણ 
સીધાજ પોલ ઉપરથી ગેર કાયદસર જોડાણો કાયરત છે,  વીજ 
કંપનીને ુ કશાન પહોચાડ  ર ા છે. તેમજ તળાવની હદ ગેર 
કાયદસરની કબીનોમા ંવીજ જોડાણની તપાસ થવી જોઈએ.

અ ેની હાલોલ શહરની પેટા િવભાગીય કચેર ના કાય ે માં આવતા 

િવ તારમાં સમયાંતર વીજ જોડાણો ુ ં ચે કગ થ ુ ં જ રહ છે. વષ ૨૦૧૭-૧૮ 

માં ુલ ૮૭૪ વીજ જોડાણ ચે કગ કર  ૧૧૫ ટલા વીજ જોડાણમા ગેરર િત 

પકડલ છે. અ ેની કચેર ના કમચાર ઓ ારા વીજ ચોર માં કોઈ સહકાર 

આપવામાં આવતો નથી અને જો આપ ારા આવી કોઈ બાબત યાનમાં 

આવે તો અ ેની કચેર માં ખાનગીમાં જણાવ ુ.ં થી યો ય પગલાં લઈ 

શકાશે. આપના જણા યા ુજબ હાલોલમાં તળાવના કનાર આવેલ ગેર 

કાયદસર શોિપગ સે ટરમાં વીજ જોડાણો આવેલ છે  સદર બાંધકામ ૂર 

કરવાની કાયવાહ  સમયે પા લકાની ુચનાના આધાર ૂર કર  શકાશે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૯૯ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૮. તા. ૧૯.૦૨.૧૭ ના રોજ અમારા દ કરાના લ નના સંગે 
હંગામી વીજ જોડાણ લેવા શાર રક, માનિસક અને આિથક 
ુ કસાની સહન કરલ યાર બી  બા ુ નગરમા ં ુ લે આમ 
લ ન સંગોએ હર વીજ વપરાશ થાય છે,  માટ વીજ 
કંપની તરફથી યો ય પગલા ંલેવા તેમજ ડપો ઝટની રકમ 

પરત કરવા બાબત.

માહ ફ ુઆર  ૨૦૧૭ માં ુ િશલાબેન ગોપાલદાસ શાહના નામે લ ન 

િવષયક હ ુ  માટ ટ પરર  વીજ જોડાણની અર  પેટા િવભાગીય કચેર એ 

કરલ હતી. સદર વીજ જોડાણ માટ જ ર  ડપો ઝટ પેટ . ૬૦૦૦/- તાર ખ 

૦૯.૦૨.૧૭ ના રોજ પહોચ નંબર ૩૪૪૭૭૧ થી ભરપાઈ કરલ છે. બાક  

નીકળતા નાણાં માટ રફંડ હ ુ  િવભાગીય કચેર માં પ  માંક 

૧૯૬૩/૨૦.૦૪.૧૭ થી મોકલેલ અને સદર ાહકને રફંડના નાણાં . 

૨૫૫૩/- ચેક ન.ં ૪૦૯૩૮, તા. ૦૮.૦૭.૧૭ થી ુકવણી કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

૧૦૦ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૯. મ. .ુવી.કં.લી ની હાલોલ શહર ખાતેની કચેર  ારા અમોએ 
સરકાર ી ારા હર થયેલી એલ.ઈ.ડ  બ બની ખર દ  . ૮૦/- 

દર ૧૦ નંગ ુ િશલાબેન ગોપાલદાસ શાહના નામે તા. 
૨૦.૦૬.૧૭ના રોજ કરલ હતી. યારબાદ આ યોજના સંબંધી 

એલ.ઈ.ડ  બ બની કમતમા ંઘટાડો બતાવી નાણા ંપરત કરવા 
સરકાર ી ારા ઠરવાયેલ હ ુ.ં નો તફાવતની રકમ આજ દન 

ુધી મ. .ુવી.કં.લી તરફથી મળેલ નથી.

સરકાર ીની ઉ લા યોજના હઠળ સરકાર ીએ િનમેલી એજ સી ારા 

એલ.ઈ.ડ  બ બ ું વેચાણ કરવામાં આવે છે.  તે વખતે સરકાર ી ારા 

હર કરવામાં આવતા ભાવ માણે બ બ વગેરની કમંત લેવામાં આવતી 

હોય છે. ુજરાત સરકારના પ રપ  ન.ં G.R.No.SLR/11/2015/1273/B 

તા.24.06.2016 ુજબ બ બ ની ઘટાડા સાથે નવી કમત( ઘરવપરાશ  માટ 

ુની કમત .ુ૮૦ થી નવી કમંત .ુ૭૦ ) બહાર પાડવામાં આવી હતી.  

થી સદર સમયગાળા દર યાન જો આપે  એલ.ઈ.ડ  બ બ ખર દલ હશે તો 

તે બાબતે નાયબ ઈજનેર ીને જ ર  તપાસ કર  પ રપ  માણે તફાવતની 

રકમ પરત/મજર આપવા માટની કાયવાહ  હાથ ધરવા માટ જણાવેલ છે.

િનકાલ થળ પર 
નીકાલ.

જનરલ Misc.

૧૦૧ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૧૦. હાલોલ નગરના સરકાર  જ યાઓ ઉપરના ગેર કાયદસરના 
દબાણો ઉપર વીજ જોડાણ આપી વીજ ભારને ુ કશાન પહોચાડ  

ર ા છે. સદર વીજ વપરાશ ઘણો હોવા છતા ંતેમ વીજ ભાર 
ઓછો બોલી ર ો છે.

વીજ જોડાણોના વીજ બલ વીજ વપરાશ ુજબ આપવામાં આવે છે. અ ેની 

પેટા િવભાગીય કચેર માં હયાત વીજ જોડાણમાં વીજ ભાર વધારાની અર  

વષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ૮૧ નંગ આવેલ છે તથા વષ ૨૦૧૭ માં ૫૧ નંગ વીજ 

જોડાણો વધારાના લોડ વપરાશ માટ દંડ કરલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

ગોપાલદાસ વણલાલ શાહ, .ુ 
નંદલાલ શેર , હાલોલ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૦૨ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

૧૧. હાલોલ નગર પા લકા તં ના લાખો અને કરોડોની લાઇટ 
બલની રકમ બાક  સામે વીજ કંપની વ ૂલાત માટ નબળ  

ુરવાર થાય છે.

વીજ બલ રકવર ની કામગીર  સ લાય કોડના સે શન ૮.૩ ુજબ વીજ 

બલ બાક  હોય તો વીજ કને શન કાપવાની સ ા આપેલ છે  ુજબ હર 

જનતાના ઉપયોગ િસવાયના વીજ જોડાણો કાપવાની કાયવાહ  હાથ 

ધરવામાં આવે છે.

િનકાલ િનકાલ રવ  ુ/ બીલ

૧૦૩ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

જગદ શચં  નવનીતલાલ શાહ, ડ /૬ 
િશરાલી સોસાયટ , ફતેગંજ, વડોદરા 9898578407

મો -હાલોલ સ.ન.ં ૬૯ અને ૭૦ પૈક  ૨ મા ંઅયો ય ર તે વીજ 
પોલ ઊભા કરવા બાબતમા ં ૂ ળ માલીક ની સમતી વગર/બીન 
ખેતીની જમીનો થવાના સંદભમા ંજવાબદાર સામે પગલા ંભરવા 

બાબત

થળ તપાસણી બાદ આગળની કાયવાહ  થઈ શકશે. અરજદારને થળ 

તપાસણી માટ હાજર રહવા પેટા િવભાગીય કચેર  તરફથી પ  ન.ં ૮૭૬, 

તા.૧૭.૦૩.૧૮ ના રોજ થી ણ કરલ છે. પરં ુ  આજ દન ુધી અરજદાર 

હાજર રહલ નથી.

િનકાલ િનકાલ શીફટ ગ  ઓફ 
લાઇન

૧૦૪ ૧૦.૦૩.૧૮ ગોધરા  હાલોલ હાલોલ 
શહર

મોહ મદ ફક ુ ન મોહ મદ ુ ન 
અ સાર , કશોર નગર, પાવાગઢ રોડ, 

હાલોલ
9427595220; 9099751104

અમાર  વેચાણ રાખેલ જમીનમા ંઅગાઉથી વાંધા આપેલ હોવા 
છતા ંગેર કાયદસરના િનયમો અપનાવી હાલોલ મ. .ુવી.કં.લી. 
તરફથી ગેર કાયદસર ુ ંઆપેલ વીજ કને શન રદ કર  વીજ 

કને શન કાપવા બાબત

સવ ન.ં ૫૮૪ વાળ  જમીનમાં ી ુબારક ઇ ીશભાઈ ચૌધર  એ લોટ ન.ં 

૯૧+૯૧ અ વાળ  જમીનમાં બનાવેલ મકાનમાં તા. ૨૯.૦૨.૧૬ ના રોજ 

વીજ જોડાણ માંગેલ. અરજદાર મકાન નં ૯૧/એ/૧ ની ચા ુ  વષની અસલ 

નકલ ર ૂ કરલ માં કોઈ વાંધા ગેની ન ધ ન હતી થી વીજ જોડાણ 

આપવા પા  થ ુ ં હોય પેટા િવભાગીય કચેર  ારા કંપનીના િનયમ ુજબ 

વીજ જોડાણ આપેલ છે. સદર વીજ જોડાણ બાબતે અગાઉ પણ આપે પેટા 

િવભાગીય કચેર  ખાતે અર ઓ તેમજ આર.ટ .આઇ કરલ નો જવાબ 

વખતો વખત પાઠવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ નવા કનેકશન

૧૦૫ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા     દાહોદ દ’બા રયા

બા રયા કસરિસહ બળવંતિસહ  

ુ.ંપો. ુ િધયા તા.દ’બા રયા 

તા૨૭.૦૨.૧૮

9825862426
ુ િધયા ગામના વચલા ફ ળયામાં રોડ ોસ એલ.ટ  લાઇનના 

ુ લા તાર બદલી એ.બી કબલ બદલવા બાબત

તાર ખ.૨૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ મો  ગામ ુ િધયા ના સરપંચ ી ારા 

ુ િધયા ગામના વચલા ફ ળયામાં આર.સી.સી રોડ ઉપરથી પસાર થતી 

ુ લા તારની એલ.ટ  લાઇન ને બદલી ુ લા તારની જ યાએ તાર ખ-

૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ એલ.ટ  એ.બી કબલ નાખી ફ રયાદ ુ ં િનવારણ કર  

દવામાં આવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ મેઇ ટન સ

૧૦૬ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ ઝાલોદ આર ડ  ુ ુ ુલમ -ુચમર યા ૮૧૬૦૧૨૧૭૮૯-૯૬૬૨૦૭૨૩૦૩ લો વો ટજ ની સમ યા બાબત

તા-૨૮.૦૨.૨૦૧૮ નાં રોજ પેટા િવભાગીય કચેર  ઝાલોદખાતે અરજદાર ી 

આર ડ  ુ ુ ુલમ ની લો વો ટજ સમ યા બાબત ની ફ રયાદ મળેલ હતી. 

સદર ફ રયાદ ુ ં જ ર  સવ કરતા મા ૂ મ પડલ છે ક સદર શાળા માં ૧૦૦ 

kva ના ઠાકોર ફ ળયા ા સફોરમર માથી સ લાય મળે છે. થળ તપાસ 

કરતાં સદર શાળા ુ ં કને શન  ફજ માં આપવામાં આવેલ હ ુ ં તેમાં વધાર 

કનેકસન હોવાથી સદર ટ સી માથી લોડ બેલે સ કરવા માટ જ ર  તાંિ ક 

મં ૂર  ઝેડએલડ  /ઓ&એમ /ટક/૨૫૦૧ તા-૦૫.૦૩.૨૦૧૮ ખસ RS. 

૩૦૩૦૪/ થી મેળવી નવીન ૨-કોર એબી કબલ આશર ૪૮૦ મીટર દવારા 

વધારાનો ફજ દોડાવી તા-૯.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ કામગીર  ુણ કરલ  તા-

૨૮.૨.૨૦૧૮ ના રોજ વો ટજ સમય રા ે ૨૦:૧૫ R-N-196 V,Y-N-186 V,B-

N-198V AMP: R PH-103 AMP,Y PH-46AMP B PH-26 તા-

૦૯.૦૩.૨૦૧૮ એનએ વો ટજ રા ે ૨૦:૦૦  R-N-235V,Y-N-233V,B-N-

236V  AMP:R PH-53  amp,Y ph-66 amp,B PH-51 amp

િનકાલ િનકાલ લો વો ટજ

Page 22 of 27



મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૦૭ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ ઝાલોદ
ચરપોટ રાયિસગભાઈ રાય ભાઇ 

સં લી 13.03.2018
8160121789

સં લી ખાતે નવીન સબ ટશન તથા સબ ડિવજન બનાવવા 

બાબતે

સદર ો લોકદરબારના દવસે તાર ખ ૧૩.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ સં લીના 

ી ચરપોટ રાયિસગભાઈ રાય ભાઇ ારા લોકદરબારના દવસે ર ૂ 

કરવામાં આવેલ હતો ના અ ુસંધાને િવભાગીય કચેર  તથા વ ુળ કચેર  

ારાં તેઓ ી ને ણવામાં આવલ છેક ગામ:- સં લી ના બા ુમાં આવેલ 

ગામ ઈટાડ  ખાતે નવીન ૬૬કવીએ સબ ટશન બનાવવા માટ ની 

એમ. વી.સી.એલ કંપની ારાં સદર સબ ટશન ની મં ૂર  આપવા 

બાબતનો પ  ટકો કંપની ને લખવામાં આવેલ છે થી કર  ટકો કંપની 

સદર સબ ટશનની જમીનના નાણાં ભરપાઈ કરવાની આગળ ની કાયવાહ  

કરશે અને નવીન સબ ટશન બનાવવાની કાયવાહ  ટકો કંપની હાથ પર 

લેશે. વ ુમાં નવીન સબ ડિવજન બનવા માટની પોસલ માટ અિધ ક 

ઇજનેર ી ને જણાવવામાં આવેલ છે

પડતર પડતર ન ુ ંS/S/GETCO 
RELATED

૧૦૮ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ દાહોદ ય ગનીભાઈ રિસકભાઈ ચાંદ 9427484141

દાહોદની હાઇવે રોડના આસપાસ આવેલા મકાનોને પાઠવવામા 

આવેલ ઘર વપરાશના વીજ કને શનના િનયત ભાવ પ કો 

વધાર આપવા બાબતે

સદર  બાબતે ી ગનીભાઈ રિસકભાઈ ચાંદ તથા તેમની સાથે આવેલ 

ભાઈઓને જણાવવામાં આવે છે ક દાહોદની બહાર થી પસાર થતા હાઇવે 

રોડની આસપાસ આવેલા મકાનો દાહોદ ા ય િવ તારમાં આવેલા છે 

ઓને ન ધણી કયથી દાહોદ ા ય સબ ડિવજન ારાં સદર થળ ુ ં સવ 

કર  િનયત ભાવ પ ક કંપનીના વતમાન િનયમો અ ુસાર પાઠવવામાં 

આવેલ હતા  તેઓ ીએ ભરલ ન હતા.

િનકાલ થળ પર 
નીકાલ.

નવા કનેકશન

૧૦૯ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ ધાન ુર
આચાય ી માનલી ુ ય ાથિમક 

શાળા
9537302752

શાળા ના પટાંગણ માથી હળવા દબાણ ની  ુ લા તાર વાળ  

લાઇન બહાર થળાંતર કરવા બાબત. અર  તા:૦૧.૦૩.૨૦૧૮

સદર હળવા દબાણ વાળ  લાઇન ુ ં થળ તપાસ કર  તા:૦૯.૦૩.૨૦૧૮ ના 

રોજ લાઇન ૂલ પટાંગણ માથી બહાર તળાંતર કરવાની કામગીર  ૂણ 

કારવામાં આવેલ છે॰
િનકાલ થળ પર 

નીકાલ.
શીફટ ગ  ઓફ 

લાઇન

૧૧૦ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ ધાન ુર
આચાય ી રયાવણ ાથિમક શાળા, 

પલાસ ફ ળ ુ.ં
9723118741

ૂલ ુ ં ૂ ુ ં વીજ િમટર બદલી આપવા બાબત. અર  તા: 

૨૮.૦૨.૨૦૧૮.

સદર   ૫૧૦૦૧/૦૦૦૪૪/૭   ાહક નંબર વા ં વીજ િમટર નો લોક  બળ  

ગયેલ હોવાથી તા:૦૮.૦૩.૨૦૧૮ના બળેલ વીજ  િમટર ના નાણાં ભરપાઈ 

થયેથી  તા: ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ બદલી આપવામાં આવેલ છે.

િનકાલ થળ પર 
નીકાલ.

મીટરબદલવા 
બાબત
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૧૧ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ લીમખેડા
ુહાર વેચાતભાઇ મન ુખભાઈ 

:ુમછેલાઈ, તા: િસગવડ
992506598 ખેતીવાડ  વીજ કને શન ન મળવા બાબત

તાર ખ: ૨૭.૦૨.૨૦૧૭ ના રોજ અરજદા ી એ લીમખેડા પેટાિવભાગીય 

કચેર એ ખેતી િવષયક વીજ કને સન ન મળવા બાબત અર  લોક દરબાર 

કાય મ તરગત કરલ હતી. તે અ ુસંધાણે વ ુ તપાસ કરતા ણવા 

મળેલ ક સદર અરજદાર ની માંગણી વાળ  જ યા એ લે ક સવ નંબર: 

૬૫/૧ મા પેહલે થી જ ી ુહાર રતનસ હ મ ુરભાઈ ના નામે ા ક 

નંબર:૧૦૪૫૩/૦૦૪૨૬/૧ થી ખેતી િવષયક વીજ કને સન ધરાવે છે. થી 

એમ. .વી.સી.એલ ના તાં ીક પ રપ  માંક:૧૫//૧૪.૦૩.૨૦૧૩ થી એકજ 

સવ નંબર મા એક થી વ ુ વીજ કને સન આપી શકાય તેમ નથી. જો 

તેઓને બી ુ  વીજ કને સન જોઈ ુ  હોય તો ૬૫/૧ સીવાય ના એ લે ક યા 

ખેતી િવષયક વીજ કને સન હયાત ના હોય યા માંગણી કરવી. અને તેની 

નવીન અર  લમખેડા પેટા િવભાગીય કચેર  એ કરવી. આ ( ગે ની ણ 

આ અગાઉ પણ  માંક લીમખેડા/આર.ઈ/૨૦૪૭/૩૦.૧૨.૨૦૧૭ થી કરલ 

છે.)

િનકાલ થળ પર 
નીકાલ.

નવા કનેકશન

૧૧૨ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ લીમખેડા
બાર યા ફતેસ ગભાઈ ુરસ ભાઈ 

:ુઉષરા, તા:લીમખેડા
9909153111 વીજ મીટર બ લી આપવા બાબત

તાર ખ:૨૮.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદા ી એ લીમખેડા પેટાિવભાગીય 

કચેર એ વીજ મીટર બગડ  ગયેલ બાબત ની લેખીત ફર યાદ લોક દરબાર 

કાય મ તરગત મળેલ હતી. ના અ ુસંધાણે વ ુ તપાસ કરતા ણવા 

મળેલ ક અરજદાર ને યા ( ાહક ન:ં૧૦૪૪૩૦૦૦૮૨૪) વીજ મીટર 

ખામી ુ ત થઈ ગયેલ હ ુ  થી સદર વીજ મીટર તા:૦૧.૦૩.૨૦૧૮ ના 

રોજ બદલી ાહક ની ફર યાદ ુ  નીવારણ કર  આપેલ હ ુ.

િનકાલ થળ પર 
નીકાલ.

મીટરબદલવા 
બાબત

૧૧૩ ૧3.૦૩.૧૮ ગોધરા  દાહોદ લીમખેડા
પટલ ગણપતભાઈ ગોબરભાઈ 

:ુમછેલઈ ,તા:સ ગવડ
9638725582 લાઈટ ડ મ પડવા બાબત

તાર ખ:૨૬.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ લીમખેડા પેટાિવભાગીય કચેર એ 

અરજદાર ી પટલ ગણપતભાઈ ગોબરભાઈ ની લઈટ ડ મ પડવા બાબત 

ની અર  લોક દરબાર કાય મ તરગત મળેલ હતી. સદર અર  ના 

અ ુસંધાણે જ ુર  ટ નીકલ સવ તા: ૨૭.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ હાથ ધરલ. 

સવ કરતા મ ુમ પડલ ક સદર િવ તાર મા 25KVA ની ટ .સી ુકલ છે. 

સદર ટ .સી મા એક જ ફઝ ઉપર બધો લોડ હતો. થી સદર િવ તાર મા 

ટ .સી થી બી  બે ફઝ અલગ કરવા માટ જ ુર  તાં ીક મં ુ ર  પ  માંક 

એલ.ક.ડ /ઓ&એમ/ટક/૨૩૦૦/૨૮.૦૨.૨૦૧૮ ખચ । ૬૮૧૩૯/- થી મેળવી 

નવીન ૩ફઝ,૪ વાયર લાઈન દા ત ૫૦૦ મીટર (નવી સક ટ) નાખી 

તાર ખ:૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ નવીન કામગીર  ુણ કરલ છે. 

તાર ખ: ૨૬.૦૨.૨૦૧૮ ના રોજ વો ટજ (કામ કરતા પેહલા)

R-N-190V, Y-N-195V,B-N-201V (સમય: 19:૨૫ (રા ે)

Amp: R Ph-39 Amp,Y Ph- 40 Amp, B Ph-0.01A,N-25Amp

તાર ખ: ૦૮.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ વો ટજ (કામ કયા પછ )

R-N-237V, Y-N-235V,B-N-237.5V (સમય: 19:3૭ (રા ે)

Amp: R Ph- 27 Amp,Y Ph- 25 Amp, B Ph-22Amp,N- 2Amp

િનકાલ િનકાલ લો વો ટજ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૧૪ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ ુપે ભાઈ ડા ાભાઇ પટલ 9016224451 કમલા પાક મા ંનમી ગયેલ પોલ અને લાઇન ક લેટ કરવા બાબત

સદર નમી ગયેલા પોલને સીધા કરવાની કામગીર  તા. ૦૫/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ૂ ણ 
કરલ છે તથા સિવસ લાઇન પણ યો યલ ચાઇએ ફ ટ કરલ છે. 

સદર પોલ આપ શીફટ કરાવવા માંગતા હો તો તે ગેની અર  ન ધણી અમાર  
રાસ ેિ ય કચેર એ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. યાં◌ેથી આપને પોલ શીફટ ગ 

ગે ુ ં દાજપ  પાઠવવામા ંઆવશે.  આપના તરફથી ભરપાઇ કયા બાદ 
કંપનીના કયા બાદ કંપનીના િનયમો ુસાર આગળની કાયવાહ  કરવામા ં

આવશે._સદર પોલ આપ શીફટ કરાવવા માંગતા હો તો તે ગેની અર  ન ધણી 
અમાર  રાસ ેિ ય કચેર એ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. યાં◌ેથી આપને પોલ 
શીફટ ગ ગે ુ ં દાજપ  પાઠવવામા ંઆવશે.  આપના તરફથી ભરપાઇ કયા 
બાદ કંપનીના કયા બાદ કંપનીના િનયમો ુસાર આગળની કાયવાહ  કરવામા ં
આવશે. _સદર પોલ આપ શીફટ કરાવવા માંગતા હો તો તે ગેની અર  

ન ધણી અમાર  રાસ ેિ ય કચેર એ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. યાં◌ેથી આપને 
પોલ શીફટ ગ ગે ુ ં દાજપ  પાઠવવામા ંઆવશે.  આપના તરફથી ભરપાઇ 
કયા બાદ કંપનીના કયા બાદ કંપનીના િનયમો ુસાર આગળની કાયવાહ  કરવામા ં

આવશે. 

િનકાલ
શીફટ ગ ઓફ 

લાઇન

૧૧૫ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ ુપે ભાઈ ડા ાભાઇ પટલ 9016224451
કસાર  કટ આઉટ ને ફરફાર કર  શરણાઈ ૂઈ દલ રોડ પર ફરફાર 

કરવા બાબત

થળની મોજણી કામ થઈ ગયેલ છે અગાઉ સદર થળે ડ . ઑ. ફ ુઝ લગાવેલ 
હતા. ની ગત લોક દરબારમા ં ર ૂઆત અ વયે તેની  જ યાએ એ. બી. 
વચ બેસાડલ છે. ફો ટ સમયે  તે ભાગ isolate – િવભા ત કરવા માટ 

એ.બી. વચ લગાવેલ અને તાંિ ક ર તે વચ યો ય જ યાએ લગાવેલ છે.

િનકાલ મેઇ ટન સ

૧૧૬ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ ુપે ભાઈ ડા ાભાઇ પટલ 9016224451
ૃ િષ િવષયક વીજ જોડાણ ધરાવતા ખે ૂતો ને ઓવર લોડ બાબતે 

ફટકારલ દંડ માફ કરવા બાબત

ખેતી િવષયક વીજ જોડાણ ચેક ગ દરિમયાન કરાર ત વીજભાર કરતા ંવ  ુ
વીજભાર જણાતાં, બનઅિધ ૃત વધારાના વીજભાર માટના       કલમ – ૧૨૬ 

હઠળ તે સમયના િનયમ ુજબ વીજ બીલ આપવામા ંઆ યાન હતા. પરં  ુનવા 
પ રપ  ુજબ દરક લોડ વધારાના બલ ુધાર  આપેલ છે.  તો ભરપાઈ કરવા 

િવનંતી.

િનકાલ વીજ ચેક ગ

૧૧૭ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ ુપે ભાઈ ડા ાભાઇ પટલ 9016224451 લોડ ચે કગ બ  કરવા બાબત

 તે સમયે એક ુચેક મીટર ારા આપના ખેતી િવષયક િવજ જોડાણની તપાસણી 
કરવામા ંઆવેલ છે અને  િનયમા ુસાર લોડ વધારા માટ બલ આપવામા ંઆવેલ 
છે. નવા પ રપ  ુજબ દરક લોડ વધારાના બલ ુધાર  આપેલ છે. તો 

ભરપાઈ કરવા િવનંતી.

િનકાલ વીજ ચેક ગ

૧૧૮ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ સી વા ામ પંચાયત 9998258764
લોક દરબાર મા ં  ર ૂ કરવાબાબત ૧ - ૬૬ કવી સબ ટશન 

બનાવવા માટ ૨ - ન ુ ંસબ ડિવજન બનાવવા માટ

આપની ઉપરો ત ર ૂઆત ુલ બે ો માટ છે. ના  એક બાબતે આપને 
જણાવવા ુ ંક, એ તે સમયે નવીન સબ ટશન બનાવવા માટ જમીન ફાળવવામા ં
આવેલ.  પરં ુ,  ભાદરણ ગામ ુ ં ુએજ  ુપાણી સંપા દત કરલ જ યાની 

આ ુબા ુ ભે ુ ંથ ુ ંહોઇ , સદર જમીન  સબ ટશન માટ અ ુ ુળ રહતી નથી. 
આથી  જમીન પરત કરલ છે. 

 નંબર. ૨ બાબતે આપને જણાવવા ુ ંક, કંપનીના પ રપ  ુજબ કલાવ, 
બોરસદ- ા ય  અને રાસ  સબ ડ વીઝનના િવભાજનના માપદંડો ૂ રા થતા નથી. 

થી સદર સબ ડ વીઝનો ુ ંિવભાજન થઇ શક તેમ નથી.

િનકાલ એચઆર

૧૧૯ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ મકવાણા અશોકભાઇ ભીખાભાઇ  9662855264
ી ફજ ન ુ ંવીજ જોડાણ બાબત અને ૧ તાર ખ ૦૬.૦૫.૨૦૧૮ ની 

અર  અ વયે

આપે તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૭ ના રોજ આપના ખેતી િવષયક વીજજોડાણ માટ અર  
ન ધણી કરાવેલ છે. હાલ  ૩૧/૧૨/૨૦૧૬  ુધી નોધાયેલ અર ઓનો િનકાલ 

કરવામા ંઆવેલ છે. સરકાર ી ારા સમયાંતર ફાળવવામા ંઆવતા લ યાંક ુજબ 
મા ુસાર વીજ જોડાણ આપવામા ંઆવે છે. મા ંઆપનો મ આ યેથી આગળની 

કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ નવા કનેકશન

૧૨૦ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ સરમસ ખાન અમીનખાન પઠાણ 9924459223
ડ .પી. અને િપગ યવ થા કર  આપવા બાબત, બોર ૂવા ુધીની 

લાઇન ઉપર કવર ગ વાયર નાખવા બાબત

હાલ હયાત ા સફોમરથી ૨૦૦ મીટરના તર આપના ૂવો આવેલ છે તેમજ 
આપના સદર વીજ થા◌ાપન પર લો વો ટજનો  નથી. થી ુવા પર 

અલગથી ડ પી ુકવાની જ રયાત જણાતી નથી. આપની ર ુઆત ુજબ તા. 
૦૫/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ઓપન વાયરની જ યાએ ૨00 િમટર એ.બી. કબલ નાખી 

કામગીર  ૂ ણ કરલ છે.

િનકાલ મેઇ ટન સ

૧૨૧ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ સરમસ ખાન અમીનખાન પઠાણ 9924459223 ઓપન વાયર ને બદલે કવર ગ વાયર નાખી આપવા બાબત

આપે કરલી ર ુઆત ુજબ ા ચ. નંબર. ૩ શાળા આગળથી સીમરડ યાની 
ખડક મા ંજતી ઓપન વાયરની લાઇનની જ યાબએ  તા. ૦૫/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ 

૧00 િમટર એ.બી. કબલ નાખી કામગીર  ૂ ણ કરલ છે. 

તથા ડ .પી. નંબર. ૧૨ થી ડ .પી. નંબર. ૧૩ ુધી વીજ લાઇન ુ ંસવ 
અમાર  ેિ ય કચેર ના નાયબ ઇજનેર ી બોરસદ શહર વાચરા બ મા ંકરવામા ં
આવતા ંજણાયેલ છે ક સદર ઓપન વાયરની લાઇન નીચ ેસલામતી માટ જ ર  

આઇ વાયર ુ ંગાડ ગ આવેલ છે. તેથી હાલમા ંઆ લાઇનને બદલે કબલ 
નાખવાની કોઇ જ ર યાત જણાતી નથી.  

િનકાલ મેઇ ટન સ
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૨૨ ૧૦/૦૩/૨૦૧૮ બોરસદ મ ુભાઈ મેલાભાઈ પ ઢયાર 9925776384 નવી સબ ડિવજન બાનવવવા માટ
કંપનીના પ રપ  ુજબ સદર સબ ડ વીઝનના િવભાજનના માપદંડો ૂ રા થતા 

નથી. થી સદર સબ ડ વીઝનો ુ ં િવભાજન થઇ શક તેમ નથી.
િનકાલ એચઆર

૧૨૩ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ મહ ભાઇ હ રભાઇ પટલ (લ બા ુઇ શેર  
ના  રહ શો )

વીણભાઈ મોહનભાઇ પારખ ના મકાન ઉપર સીટ  લાઇટ કર  
આપવા બાબત

સદરકામગીર  ૨૦.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ  ૂણ કરલ છે. િનકાલ િનકાલ વાંધા અર

૧૨૪ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710 પાળજ ગામે લોખંડના પોલ હટાવવા બાબત

 હાલ મા ં ુલ ૧૮ નંગ પોલ કાઢ  નાખેલ છે. બી   ૂના લોખંડ ના થાંભલા ક  
પાળજ ગામની સાંકડ  શેર ઓમા ંઆવેલ છે  નીકળ  શક તેમ ના હોય તેમજ 
અરજદારની બ  મા ં થળ મોજણી દર યાન સદર થાંભલાઓ અકબંધ તેમજ 

ખતરા પ ન હોઈ તેવી ખાતર  કર  અરજદાર સદર થાંભલાઓ કાઢવાની જ રયાત 
નથી તે ુ ં વીકાર  સમથન આપી પોતાનો સદર ુ ંિનરાકરણ થયેલ છે તે ુ ં

જણાવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ મેઇ  ટ  સ

૧૨૫ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710 પાળજ ગામે વીજ મીટરના અથ ગના વાયરો જોડવા બાબત પાળજ ગામમા ંવીજ મીટરો સાથે મીટરના અથ ગ વાયરો મીટર સાથે જોડવાની 
કામગીર  તા.૨૫.૦૩.૨૦૧૮ના રોજ ુણ કરલ છે, િનકાલ જનરલ/Misc.

૧૨૬ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710 નામ ફરફારમા ં વારસદારોની સ મિત મેળવવા બાબત
સદર બાબતે જણાવવા ુ ં ક પેઢ નામામા ંદશા યા માણ ેજો સીધી લીટ  ના 
વારસદાર હોય તેવા દ તાવે  ુરાવા ર ૂ કયથી કંપની ના વતમાન િનયમો 

અ ુસાર નામ-ફર કરવામા ંઆવે છે
િનકાલ જનરલ

૧૨૭ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710
૨૪ કલાકની લાઇન માટ ૧ પોલ ઊભો કરવા બાબત તેમજ વોટર 
વકસની લાઇનમાથી તે િવ તારના લોકોને ૨૪ કલાકનો લાભ મળ  

શક તેમ છે.

હાલ ખેતી િવષયક ફડર માથી પેિશયલ ડઝાઇન ા સફોમર ારા ચોવીસ કલાક 
િસગલ ફજ વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવામા ંઆવે જ છે. ગામની બહાર ખેતીવાડ  

િવ તારમા ંવસવાટ કરતા ં રહ શોને ચોવીસ કલાકવાળા એટલે ક યૌિત ામ ફડર 
માથી વીજ ુરવઠો ૂ રો પાડવાનો  નીિતિવષયક હોઇ , તમામ અરજદાર ારા 
અમાર  ેિ ય કચેર એ તેમની અર  નોધાવીને ઉપલી કચેર ની તાંિ ક અને 
વહ વટ  મં ૂર માટ આગળ મોકલવામા ંઆવે છે. મા ં વતમાન િનયમો 

અ ુસાર કાયવાહ  કરવામા ંઆવે છે.

િનકાલ 8Hrs.

૧૨૮ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710 ુ લા વાયરોની જ યાએ ABC વાયર નાખવા બાબત

પાળજ ગામ મા ંબસ ટ ડ ની પાછળ ગામ ના ા સફોમર ની મેઇન સ કટ હોય 
લોડ મા ંએ.બી.સી. કબલ બળ  ના ય તે માટ ા સફોમર ના થમ બે ગાળા 

છોડ  બાક ની લાઇન  એબીસી કરલ છે. બાક ના બે ગાળા તાર ખ:- 
૨૫.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ  ૂ ણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ મેઇ ટન સ

૧૨૯ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ આણંદ પેટલાદ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710 ા સફોમરની DP ને ફિસગ કરવા બાબત

પાળજ ગામ ના બસ ટ ડ ની ડ .પી અને અ ય ડ .પી. મા ંઅક માત ન થાય 
તે માટ તેમની આ ુબા ુ ળ  મારવાની કામગીર  માટ હાલમા ંઓડર ૂ ણ થયેલ 
છે. વડ  કચેર  ારા નવો વક ઓડર મ યા બાદ કામગીર  વ રત ૂ ણ કરવામા ં

આવશે. નવા વક ઓડર માટ વડ  કચેર  એ ણ કરવામા ંઆવેલ છે.

પડતર પડતર મેઇ ટન સ

૧૩૦ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710
ી રાવલ રિતલાલ રાવ ભાઇ ુ ંવીજ મીટર બાક  હોવાથી મીટર 

કાયમી કાઢ  ગયેલ છે.

પાળજ ગામના ી રાવલ રિતલાલ રાવ ભાઇ ક મનો ા. નંબર 
૦૯૪૬૪/૦૦૬૨૭/૭ છે તેમના . ૩૬૨૩/- લાઇટ બલ પેટ તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૫ થી 
બાક  હોવાથી તા. ૧૨.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ તેમ ુ ંવીજ કને શન કંપનીના િનયમો 

અ ુસાર કાયમી ધોરણે રદ કરવામા ંઆપેલ છે. યારબાદ તેઓએ તા. 
૧૨.૧૨.૨૦૧૫ તથા ૧૫.૧૨.૨૦૧૫ની  લોક અદાલતમા ંબાક  બલ ના નાણા ંની 
ભરપાઈ કરલ. આપના વારા વીજ જોડાણ માટ જ ર  દ તાવે  ુરાવા સાથે 
ે ીય કચેર એ અર  નોધણી કરા યા બાદ વતમાન િનયમોઅ ુસાર કાયવાહ  

કરવામા ંઆવશે.

િનકાલ નવા કને શન

૧૩૧ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ નગીનભઇ પી પટલ (પાળજ) 9173698710
NA કરલ લોક ન.ં૧૫૧૯ વાર  જમીનમા ં૧૧ કવી લાઇન હટાવવા 

બાબત
સદર લાઇન હટાવવા માટ અર  કય થી તેમજ તે ગે ુ ંિનયમો અ ુસાર ુ ં

દાજપ ક ના નાણા ંભય થી આગળ ની કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. િનકાલ લાઇન િશ ટગ

૧૩૨ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ સિતશ જશભાઈ પટલ 9638524005
ફ રયાદ િનવારણ કરવા બાબત - ખેતર મા ંજમીન ઉપર નમી ગયેલ 

થાભલા બાબત

તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ આપની મા લક ના ખેતર સવ ન.ં૧૨૫૧ પૈક  ની 
જમીનના પારા ઉપર લાઇટના થાંભલા નમી ગયેલ હોવાની ફ રયાદ આપેલ. ના 
િનવારણ માટ અમાર  ેિ ય કચેર  તારા ુર પેટા િવભાગ ારા તા. ૦૪/૦૩/૨૦૧૮ 
ના રોજ સદર નમી ગયેલ થાંભલા સીધા કરવાની કાયવાહ  ુણ કરવામા ંઆવેલ 

છે.આમ આપની ફ રયાદ ુ ંિનવારણ કરવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ મેઇ ટન સ

૧૩૩ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ ઉષાબેન બા ુભાઇ નાયક, ભવાનીનગર, 
પેટલાદ 9099180720

એન એ થયેલ જમીન મા ંઆવેલ મકાન ની આગળ પાછળ બા ેવ 
બા ુએ થી જતી ૧૧ ક.વી ની લાઇન ૂર કરવા બાબત

ઉપરો ત ફ રયાદ બાબતે આપને જણાવવા ુ ંક આપને નડતર બંને લાઇનને 
હટાવવા માટ જ ર  દાજ પ કના નાણા ંભયથી લાઇન ખસેડવાની આગળ ની 
કાયવાહ  હાથ ધર  શકાય. લોકદરબાર મા ંથયેલ ચચા ુજબ કાયપાલક 

ઈજનેર ી પેટલાદ િવભાગીય કચેર  દન સાત મા ં બ  થળ ઉપર તપાસ કર  
લાઇન ખસેડવા માટની આગળની કાયવાહ  કરશે._સદર ર ુઆત નીિતિવષયક 
હોઇ જો કોઈ ઈસમ લાઇન ખસેડવા ની ઇ છા  ધરાવતો હોય તો તેણ ેસંલ ન 
કચેર  ખાતે તેની નોધણી કરાવીને તે ુ ં દાજપ  ભરવા ુ ંરહ છે યારબાદ 

વતમાન િનયમા ુસાર આગળની કાયવાહ  કરવામા આવે છે

િનકાલ નીિતિવષયક શીફટ ગ ઓફ 
લાઇન
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મ Date of Lok 
Darbar

વ ુળ 
કચેર

Place of Lok 
Darbar 

(Division 
office)

પેટા 
િવભાગીય
 કચેર

Name of 
Applicant/Location

Phone No. Details of Complain Actions taken/ Suggested િનકાલ ની 
થતી

સમયમયાદા 
(કઇ તાર ખ 
ુધીમા ંિનકાલ 
કરવામા ં
આવશે)

વગ કરણ

લોકદરબાર ૨૦૧૮ મા ંર ુ થયેલા ોની િવગત

૧૩૪ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ પટલ મે ુલભાઈ રાવ ભાઇ 9726655944 સો ા ખાતે મ ય ુજરાત વીજ કંપની ની ઓ ફસ ખસેડવા બાબત

સો ા ખાતે મ ય ુજરાત વીજ કંપની લી. ઓફસ ખસેડવા માટની ફ રયાદ 
અગાઉ પણ થઈ ૂ કલ છે અને અ ેની કચેર  ારા કાયવાહ  હાથ પર લેવામા ં
આવેલ ના અ ુસંધાનમા ંચેરમેન –કારોબાર  સિમિત ,નગર સેવા સદન –સો ા 
વારા ર.સવ નં- ૧૯૫૭ માથી ૩૦ ૂ ઠા જમીન સો ા નગર પા લકાના મોગરાઈ 
તળાવ ઉપર આવેલ મશાનની એક બા ુ માંગણી ુજબની જ યા ફાળવવા 

બાબતે જ ર  ઠરાવ નં-૧૫૮ કરલ છે ની નકલ ુખ ી સો ા નગરપા લકા 
વારા પ  ન.ં ૧૧૮૨ તા. ૨૯.૧૨.૨૦૧૭ મારફતે અિધ ક ઇજનેર સાહબ-વ ુ ળ 

કચેર  –આણંદ મોકલી આપવામા ંઆવેલ. ના અ ુસંધાન મા ંવ ુ ળ કચેર -આણંદ 
તથા હડ ઓફસ –વડોદરા થી જવાબદાર અિધકાર  વારા “joint visit” પણ 
કરવામા ંઆવેલ અને પ  ન ં-એ.એન.સી./િસિવલ/જ.સ/સો ા/૧૧૪૦ તા. 

૨૧.૨.૧૮ થી માનનીય કલે ટર ી ,આણંદ જ લા,આણંદ ને સદર જમીન ફાળવણી 
માટ અિધ ક ઇજનેર ી, વ ુ ળ કચેર -આણંદ  ારા મોકલવામા ંઆવેલ છે.

િનકાલ

માનનીય 
કલે ટર ી 

,આણંદ 
જ લા,આણંદ ને 
સદર જમીન 
ફાળવણી માટ 

અિધ ક ઇજનેર 
ી વ ુળ કચેર  
આણંદ  વારા 

પ  મોકલવામા ં
આવેલ છે.

      એચઆર

૧૩૫ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ
મ હકનાલ કોલોની પાસે ચરા િવ તાર 
સવ નંબર ૨૭૬ ના આ ુબા ુ ના 

તમામ રહ શો
9662795600 ન ુ ંઘરવપરાશ ના વીજ જોડાણ બાબતે

ડભોઉ ગામના સીમ સવ નંબર ૨૭૬ના આ ુબા ુના તમામ રહ શોને પડપ ી 
યોજના હઠળ ઘર વપરાશના વીજ જોડાણ આપવા માટ આપે અ ેની કચેર એ 
ર ૂઆત કરલ છે. સદર બાબતે અમાર  ેિ ય કચેર એ તપાસ કરતા ં ણવા 
મળેલ છે ક પડપ ી યોજના હઠળ ઘર વપરાશ ુ ંવીજ જોડાણ મેળવવા કરાયેલ 
અર ઓમા ંજમીનની મા લક  બાબતે કોઈ પ ટતા થયેલ નથી તથા વીજ જોડાણ 
મેળવવા માંગતા અરજદારોની જમીન સવ ન.ં ૨૭૬ મા ં થાિનક અિધકાર -અ ય  
સામા ક યાય સિમિત તથા તલાટ  મમં ી, ડભોઉ ારા સદર જમીનમા ંવીજ 
જોડાણ નહ  આપવા બાબતનો ઠરાવ ન.ં૨૭૯ તા. ૧૯/૧૦/૨૦૧૬ અમાર  ેિ ય 
કચેર  સો ા પેટા િવભાગને ર ૂ કરલ છે. આથી કંપનીના તવતમાન િનયમો 

અ ુસાર સદર વીજ જોડાણો આપી શકાય તેમ નથી.

િનકાલ નવા વીજ જોડાણ

૧૩૬ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ આણંદ પેટલાદ પેટલાદ ી સી.ડ .મકવાણા 9898935431
રો હતવાસ ગામ પંડોળ  મા ં ુ ય ર તા લોકશન ન.ં ૦૦૦૫ અને 

૦૦૦૪ પર નળતર પ નાખેલ પોલ બાબત

સદર થાંભલા ખસેડવા માટ જ ર  સવ કર  DISS ક મહઠળ તાંિ ક મં ૂર  

ન.ંPTD/TECH/DISS/3228 તા.12.04.2018 મેળવેલ છે. સદર કામ સદર કામગીર  

તા: ૧૭/૦૪/૧૮ ના રોજ કામગીર  ૂણ કરલ છે

િનકાલ િનકાલ શીફટ ગ ઓફ 
લાઇન

૧૩૭ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ ી પરષોતમભાઈ ઠાભાઇ પરમાર 8980381167
 વન દ પ સોસાયટ   ગામ ઇસરમા ંહળવા દબાણ ની ુ લા તાર 

ના વાયર બદલવા બાબત

આપના ઘર ની સામે મ  ુવી કા ંલી ના હળવા દબાણ નો સીમે ટ નો થાભલોક 
ના પર લોકશન નંબર  VT/04/459 /55 /4 આવેલ છે ,તે પડલ પોલ નંબર  

VT/04/459 /55 /4 પર ુ લા 2 (બે ) તાર ની હલકા દબાણ ની લાઇન પસાર 
થાય છે ,  ખરખર જ રત હોવા થી આજ રોજ તાર ખ – ૦૫ /૦૩/૨૦૧૮ના રોજ તે 

ુ લા વાયર ને બદલી અને કબલ નાખી આપેલ છે.

િનકાલ િનકાલ મેઇ ટન સ

૧૩૮ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ આણંદ પેટલાદ પેટલાદ ી હષદભાઈ નરિસહભાઈ પટલ 9726859094
ઘર નંબર ૪૦૫ અને ૩૯૭ વ ચે આવેલ નોન ુજ કબલ હટાવવા 

બાબત

પળજ ગામમાં આવેલા ૧૦૦ ક.વી.એ ા સફોમર લોકશન નંબર ૨૮ ઓવરલોડ 

થ ુ ં  હોવાથી, ૧૦૦ ક.વી.એ ા સફોમર લોકશન નંબર ૨૫, પર લોડ લેવા ઘર 

નંબર ૪૦૫ અને ૩૯૭ વ ચે એલ.ટ . એ બી કબલ નાખવામાં આવેલ હતો. લોક 

દરબારમાં બ  જણા યા માણે કાયપાલક ઈજનેર ી પેટલાદ િવભાગીય કચેર  

ના ઑ એ સદર થળ ની તા.૧૭.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ ુલાકાત કરતા ામ જનો એ 

સદર કબલ સ લાય ચે જ ઓવર માટ રાખેલ હોય સદર કબલ ને ખસેડવા માટ 

એક થાંભલો ઉભો કરવાની જ ર જણાયેલ છે.  સદર પોલ ગામ ના હર 

ર તાની હદમાં બા ુ  માં ઉભો કરવાનો હોય સદર પોલ ઉભો કરવામાટની જ યા 

ન  કરવામાટ ામ પંચાયત કચેર ના સ મ કમચાર ને થળ મોજણી કરવા માટ 
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ણ કરલ છે. આમ સદર થાંભલો ઉભો કરવા માટની મોજણી અને જો સદર પોલ 

ઉભો કરવામાં આવતા વાંધા િવરોધ ામ પંચાયત ારા ૂર કય થી સદર  ૂર 

કરવા ુ ં આયોજન છે.

પડતર પડતર
શીફટ ગ ઓફ 

લાઇન

૧૩૯ ૦૭/૦૩/૨૦૧૮ પેટલાદ ી રમેશભાઈ ુળાભાઈ પટલ મોબાઈલ નથી રાખતાં વીજ જોડાણ મા ંનામફર કરવા બાબત

સદર અરજદાર નામફર માટ પેટલાદ ા ય પેટા િવભાગીય કચેર  મા ંઅર  
નોધણી કરાવેલ નથી પરં  ુલોકદરબાર મા ં બ  જણાવતા તેઓ મા ૂમ પડલ છેક 
હાલના વીજબલમા ંતેમની ુ વ  ુ ુ ંનામ છે અને દ તાવેજમા ંઅરજદાર ના 
િપતા ી ુ ંનામ છે. તેઓને જ ર  દ તાવેજો સાથે પેટલાદ ા ય િવભાગીય 

કચેર  મા ંસંપક કરવા જણાવેલ છે.

િનકાલ િનકાલ બ લગ
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