
 અ. 
ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ 

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ-
નબંર.

ફરીયાદની વિગતિાર  માહીતી
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧
ધધંકુા ખેતીવાડી શહરેના 

ગ્રાહકોનો અલગ ફિડર કરી આપવું

ધધંકુા શહરેની  આસપાસ ખેતીવાડી વવસ્તાર માટે ધધંકુાથી તગડી ગામ 
તરિના ખેતીવાડી વવસ્તારમા ંપડાણા  િીડરનો વીજ પરુવઠો આપવામા ંઆવે  
ધધંકુાથી અમદાવાદ તરિનો ખેતીવાડી વવસ્તારમા ંજાલલયા ખેતીવાડી ફિડરનો 
વીજ પરુવઠો આપવામા ંઆવે છે.તદુપરાતં જાલીયા  સબસ્ટેશનથી  નવીન 
બાલાહનમુાન એજી ફિડર તા.૬.૧૦.૨૦૧૪ ના  રોજ અલગ ફિડર કાયયવત 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વનકાલ

ચદંરવા સબ સ્ટેશન  તાત્કાલલક 
ચાલ ુકરવુ.ં

ધધંકુા સ.ડી. અંતગયત ચદંરવા ગામે નવીન સબ સ્ટેશન ઊભુ ંકરી 
તા.૨૩.૧૦.૨૦૧૪ ના રોજ કાયયરત કરેલ છે. તેમજ  ખેતીવાડીના 
તા.૨૩.૧૦.૨૦૧૪ ના રોજ  તેમજ ૨ જેજીવાય ના ફિડરો  તા.૫.૧૧.૨૦૧૪ ના 
રોજ ચાલ ુકરી દેવામા ંઆવેલ છે.

વનકાલ

ખેતીવાડીમા ંવસિંગલ િેજ ચાલ ુ
રાખવા બાબત.

ધધંકુા સ.ડી. અંતગયત આવેલા બે ખેતીવાડી ફિડરોમા ંવસિંગલ િેજ પાવર 
સપ્લાય મળી રહ ેતે માટે એલએસટીસી ટ્રાન્સિોરમર લગાવેલ છે.  જે  
કંપનીના વનયત વશડયૂલ મજુબ વસિંગલ િેસ પાવર ની સવુવધા પરૂી પડે છે.

વનકાલ

વાગડ િીડરના ખેડતૂોને વસિંગલ 
િેસ પાવર સપ્લાય આપવા 

બાબત.

૧૧ કેવી વાગડ ખેતીવાડી િીડર રાણપરુ સબ સ્ટેશનમા ંથી નીકળે છે. તથા 
રાણપરુ સબ સ્ટેશન ની આસપાસનો વવસ્તાર પથરાળ હોવાથી અથીગ માટે 
જમીનની જરૂરી ગણુવત્તા નબળી છે છતા ંપણ ખાસ પ્રકારનુ ંઅથીઇંગ કરી 
વાગડ ખેતીવાડી િીડર ના ખેડતૂોને વ્યવસ્સ્થત વસિંગલ િેસ પરુવઠો મળી રહ ેતે 
માટે સ્પેવશયલ ફડજાઇન ટ્રાન્સિોરમર લગાડવાની કાયયવાહી હાથ ધરેલ છે. જે 
પણૂય થતા ંસતત વીજ પ્રવાહ આપવામા ંઆવશે.

૧૫  
ફદવસ

 માહીતી પત્રર્-૧
જીલ્લાન  ંનામ :અમદાિાદ

 તા.૧૪.૧૧.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા િધં  ર્ા મ ર્ામે યોજાયેલ  લોર્ દરબારની માહીતી  

૧૦.૯.૧૪

હસમખુભાઇ ડાભી , 
પ્રદેશ પ્રવતવનવધ, 

ભારતીય ફકશન સઘં, 
જી.અમદાવાદ

બાવળા વવભાગીય 
કચેરી / ધધંકુા પેટા 
વવભાગીય કચેરી

નાયબ ઇજનેર, 
ધધંકુા પેટા 

વવભાગીય કચેરી 
મો.નબંર 

૯૮૭૯૨૦૧૫૩૧



 અ. 
ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત.

 અરજદારનો 
સપંર્ક  નબંર

 ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય ર્ચેરી/ 

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ-
નબંર.

ફરીયાદની વિગતિાર  માહીતી
 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

ધધંકુા ની િીડર લાઈનો ૧૮૦૦ 
ચો.ફકમી. એફરયા મા ંઆવેલ છે 

તો સ્ટાિ વધારવા વવનતંી.

બાવળા વવભાગીય 
કચેરી / ધધંકુા પેટા 
વવભાગીય કચેરી

ધધંકુા સબ ફડવવજન અંતગયત કુલ ૮૪ ગામોનો સમાવેશ થાય છે તથા અતે્રની 
કચેરી એ હાલમા ં૩૧ ટેકવનકલ કમયચારીઓ િરજ બજાવે છે. જે મહકેમ મજુબ 
બારોબર છે.

વનકાલ

ખેતીવાડી માટે અલગ થી 
હલે્પરોની વનમણકૂ કરવા વવનતંી

બાવળા વવભાગીય 
કચેરી / ધધંકુા પેટા 
વવભાગીય કચેરી

કંપનીના પ્રસ્થાવપત વનયમો અનસુાર જે તે કક્ષાના કે્ષવત્રય કમયચારીની વનમણકૂ 
થયેલ છે.

ખેડતૂને ૮ કલાક પરૂી વીજળી 
આપવા વવનતંી

બાવળા વવભાગીય 
કચેરી / ધધંકુા પેટા 
વવભાગીય કચેરી

સામાન્ય પફરસ્સ્થવતમા ંખેડતૂોને ખેતીવાડી વીજ વપરાશ હતે ુકંપની ના વનયત 
વશડયૂલ મજુબ ૮ કલાક વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવામા ંઆવે છે તથા આકસ્સ્મક 
સજંોગોમા ંવીજ વવકે્ષપ થયો હોય તો તે ફદવસના વશડયૂલ મજુબ ૮ કલાક 
વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવાની વ્યવસ્થા કરવામા ંઆવે છે.

વનકાલ

૨ ૧૩.૮.૧૪
જયરાજભાઈ 

વવષ્ણભુાઈ ખાચર, 
ગામ.ચાદંરવા

અમારે ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન 
તા.૧૫-૧૨-૧૧ ના રોજ સી.ન.ં 
૧૫૦૩૬૩૨ થી જયરાજભાઇ 

વવષ્ણભુાઈ ખાચર તથા 
સી.ન.ં૧૫૦૫૧૮૧ થી 

જીવરાજભાઇ જયરાજભાઈ ખાચર 
ના નામે ૧૫ એચ.પી. ના મજૂંર 

થયેલ છે જેની કામગીરી 
કોન્ટ્રાક્ટર ધ્વારા પફરપણૂય 

કરવામા ંઆવેલ નથી તો તે પણુાય 
કરવા શુ ંપગલા ંલેવામા ંઆવશે 

તેની જાણ કરવા વવનતંી.

બાવળા વવભાગીય 
કચેરી / ધધંકુા પેટા 
વવભાગીય કચેરી

નાયબ ઇજનેર, 
ધધંકુા પેટા 

વવભાગીય કચેરી 
મો.નબંર 

૯૮૭૯૨૦૧૫૩૧

આપે તા.૧૩-૮-૧૪ ના રોજ અતે્રની કચેરી એ કોન્ટ્રાક્ટર ધ્વારા લાઇન કામ 
સવુ્યવસ્સ્થત ના હોવાની રજૂઆત કરેલ છે જેના અનસુધંાને અતે્રની કચેરીના 
સક્ષમ અવધકારી ધ્વારા સ્થળ તપાસ કરતા ંતાજેતરની વધ ુવરસાદ ની 
પફરસ્સ્થવતને કારણે અમકુ થાભંલા નમી ગયેલ તેને સીધા કયાય  તેમજ લાઇન 
ખેંચી તા.૩.૧૧.૨૦૧૪ ના રોજ કામ પણૂય કરેલ છે.

વનકાલ

૧૦.૯.૧૪

હસમખુભાઇ ડાભી , 
પ્રદેશ પ્રવતવનવધ, 

ભારતીય ફકશન સઘં, 
જી.અમદાવાદ

નાયબ ઇજનેર, 
ધધંકુા પેટા 

વવભાગીય કચેરી 
મો.નબંર 

૯૮૭૯૨૦૧૫૩૧


