
 
અ. 
ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

ફરરયાદની વિગત

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

 ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર.

 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૦૯.૦૮.૨૦૧૪
રૂઘનાથપ ર ગપૃ દૂિ 
ઉત્પા. સ.મ.ંલી.  મ . 

રૂઘનાથપ ર. પો.માલપ ર.
૨૨૩૦૪૮

રૂઘનાથપ ર ગામમા ંજ્યોવતગ્રામ નો પાિર મળે 
છે. પરંત   રાિળ િાસ ફળળયામા ંિારંિાર 
લાઇટ બિં રહ ેછે. તેન  ંવનિારણ ર્રિા વિનતંી

મોડાસા / 
માલપ ર

શ્રી 
આર.પી.અસારી,  
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

ચોમાસાની ઋતમુાાં શરૂઆતના સમયે ભારે વરસાદ તથા જુદી જુદી જગ્યાએ 

ઝાડ લાઈન ઉપર પડવાથી તેમજ અન્ય કોઈ તાાંત્રિક ખરાબીને લીધે વીજ 

ત્રવકે્ષપો આવતા હોય છે. આવા વીજ ત્રવકે્ષપો દુર કરવા સારૂાં જરૂરી સમારકામ 

ખેતીવાડી તથા જ્યોત્રતગ્રામ ફીડરો પર કરવામાાં આવે છે.  રાવળવાસ 

ફળળયામાાં ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર તથા તેની હળવા દબાણની વીજ લાઇનનુાં 
સમારકામ તા. ૨૯.૦૮.૨૦૧૪ ના રોજ કરી ફરીયાદનુાં ત્રનકાલ કરવામાાં 
આવેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૧૯.૦૮.૨૦૧૪
ડામોર અજમલ લક્ષ્મણ   
ગામ: લીંબોદરા તથા 
અન્ય  તા. માલપ ર

માલપ ર તાલ ર્ાના ંડામોર અજમલજી 
લક્ષ્મણજી તથા અન્ય ચાર જણાની તા. 
૧૯.૦૫.૨૦૧૪ ના રોજ લેળખત અરજી મ જબ 
લાઇટ ળબલમા ંસાબરર્ાઠંા જજલ્લાની જગ્યાએ 
અરિલ્લી જજલ્લો ર્રિા બાબત

મોડાસા / 
માલપ ર

શ્રી 
આર.પી.અસારી,  
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

સરનામાાં બદલવાનાાં સોફ્ટવેરમાાં હાલ એક-એક ગ્રાહકનુાં નામ બદલવાની 
સગવડ છે. સાબરકાાંઠા જીલ્લાનુાં ત્રવભાજન થઈ નવીન અરવલ્લી જીલ્લો 
બનેલ હોઈ, અરવલ્લી જીલ્લામાાં ગ્રાહકોની સાંખ્યા વધારે હોઈ આ કામ એક 

સાથે થઈ શકે તે માટેની શક્યતા અમારી આઈટી ત્રવભાગમાાં જાણ કરી ટુાંક 

સમયમાાં ત્રનકાલ લાવવામાાં આવશે.

વનર્ાલ

૩ ૨ ૨ .૦૮.૨૦૧૪
દરજી રામાભાઇ સોમાભાઇ  

મ.ુપો.તા. માલપરુ 

જી.અરવલ્લી
૯૬૬૨૫૫૭૨૪૩

માલપરુ ગામે દરવાજા બહાર દુકાન આગળ 

ઊભી કરવામાાં આવેલ લાઇન તથા ડીપી 
(ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર) અન્ય જગ્યાએ ખસેડવા નમ્ર 

ત્રવનાંતી.

મોડાસા / 
માલપ ર

શ્રી 
આર.પી.અસારી,  
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧

શ્રી રામાભાઇ સોમાભાઇ દરજી ની દુકાન પાસે ઊભાકરેલ ટ્રાન્સફોમમર તથા 
વીજ લાઈનો ૩૦ વર્મ અગાઉ થી ઊભી કરેલ છે તથા દુકાનો બાદમાાં 
બનાવેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર તથા વીજ લાઇન ખસેડવી તાાંત્રિક રીતે 

શક્ય નથી ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર નુાં સ્ટ્ટ્રીપ અથીગ કરી જરૂરી સમાર કામ કરેલ છે. 

તથા તેની ફરતે ફેન્સીંગ કરવાની કાયમવાહી ટુાંક સમયમાાં કરવામાાં આવશે.

ત્રનકાલ

(૧ ). માલપરુ ટાઉન ખાતે એક કાયમી હલેપર 

મકૂવા બાબત
(૧ ). માલપરુ ટાઉન ખાતે કાયમી હલેપર શ્રી પી.એચ.પટેલ ની ત્રનમણકૂ કરેલ 

છે.
ત્રનકાલ

(૨ ). માલપરુ તાલકુા માાં એક સવે નાં. માાં બીજુ ાં 
કનેક્શન આપવા બાબત

 (૨ ). માલપરુ તાલકુામાાં એક સવે નાંબરમાાં બીજુ ાં કનેક્શન આપવા બાબતે 

રજૂઆત કરેલ છે. જેના અનસુાંધાને આપણે જણાવવાનકેુ હાલ યજુીવીસીએલ 

કાંપનીના પ્રવતમમાન ત્રનયમોનસુાર એક  સવે નાંબરમાાં ખેતીવાડી કનેક્શન 

હયાત હોય તો બીજુ ાં વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ નથી
ત્રનકાલ

(૩ ). ટે. નાં. ૨ ૨ ૩૦૭૪ વારાંવાર બાંધ થાય છે તે 

ટેળલફોન ખાતાને ધ્યાન દોરવા બાબત

 (૩ ). ભારે વરસાદના કારણે ટેળલફોને નાં. ૨ ૨ ૩૦૭૪ બાંધ થઈજવા પામેલ જે 

ટેળલફોન ઓફફસ ને જાણ કરી તાત્કાળલક રેપર કરાવેલ છે. જે હાલ ચાલ ુછે.   

આ ઉપરાાંત ઉ.ગ.ુવી.કાં. લી. ધ્વારા સેંટ્રલાઈઝ્ડ કસ્ટ્ટમર કેર સેંટર ચાલ ુકરેલ 

છે. જેનો ટોલ ફ્રી નાં:  ૧૮૦૦૨૩૩૧૫૫૩૩૫ છે.

ત્રનકાલ

 માહીતી પત્રક-૨
જીલ્લાન ું નામ : અરવલ્લી 

 તા. ૧૮.૯.૧૪ ના રોજ તાલ કા માલપ ર મ કામે યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૪ ૨૮.૦૮.૨૦૧૪
માલપરુ તાલકુા ત્રનવતૃ 

કમમચારી અને ત્રસત્રનયર 

ત્રસટીજન માંડળ  મ.ુ પો. 
માલપરુ

૯૪૨૬૫૯૨૮૮૮ મોડાસા / 
માલપરુ

શ્રી 
આર.પી.અસારી,  
૯૮૭૯૨૦૧૭૧૧
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