
 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.
 રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ

 વનર્ાલ માટે 
આપેલ સમય 

મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૨૧.૮.૧૪
દદનેશભાઇ નાગજીભાઇ પટેલ -

જાલમોર /વશહોરી
૯૪૨૬૩૧૭૮૨૯  ફામકહાઉસ ખાતે વિજર્નેર્સન આપિા  ડીસા-૧/વશહોરી 

બબ.િી સ તરીયા- નાયબ 
ઈજનેર ૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯ 

અરજદાર શ્રી પટેલ દાનાભાઇ જેઠાભાઈ ના  ખેતર મા ંઆિેલ મર્ાન મા ં વિજર્નેર્સન માટે 
તા.૧૫.૨.૨૦૧૧ ના રોજ નોંિણી ર્રેલ છે. હાલ બ વિભાગ ના ૧૪૮૪ સિે ર્રિામા ંઆિેલ છે. 

અને સદર અરજદાર નો ક્રમ ૧૮૫૨ છે જેથી મોજણી ર્રિાન  ંર્ામ તથા પ્રપોજલ બનાિિાન  ંર્ામ 
ચાલ  છે.  સિે ર્ામગીરી પણૂક થાય બાદ તેમજ અંદાજપત્ર ભરાયા બાદ અગ્રતાક્રમ મ જબ ર્નેર્શન  

આપિામા ંઆિશે.

૬૦- દદિસ

૨  ૨૪/૦૯/ ૧૨
પ્રજાપવત રે્િળભાઈ 
ચમનભાઈ મ . િાલપ રા  
ઉ.ગ .વિ.રં્.લી. થરા . સ.ડી.

૯૯૦૯૬૨૮૦૯૪

અરજદાર શ્રી એ ખેતીિાડી જોડાણ િાલપ રા ગામે માગેંલ પરંત   
અરજદાર ક િરિા ગામે રહતેા હોિાથી અંદાજપત્ર પરત આિેલ હોિાથી 
નિીન અંદાજપત્ર આપિા અથિા અંદાજપત્ર ની મ દત િિારી આપી 
અંદાજપત્ર ભરપાઈ ર્રી ખેતીિાડી િીજળી જોડાણ ચાલ  ર્રી આપિા 

મહરેબાની.

 રાિનપ ર / થરા 
સ.ડી.

 બી.જે.બ્રહભટ્ટ  નાયબ 
ઇજનેર 9925212196 
ઉ.ગ .િી.રં્.લી. સ.ડી.

અરજદાર શ્રી પ્રજાપવત રે્િળભાઈ ચમનભાઈ ને ઉપરોક્ત નિીન  ખેતીિાડી જોડાણ માટે નો 
અંદાજપત્ર ન  મળેલ  હોિાથી તેઓ શ્રી ને  પરત આિેલ  અંદાજપત્ર તા.૩૦.૮.૨૦૧૪ ના રોજ 
રૂબરૂ ં  બોલાિી ને આપેલ છે.  ,અંદાજપત્રર્ ભરિાની તારીખ એર્ મદહના સ િીની મ દત િિારી 

આપેલ છે.

વનર્ાલ

૩  ૦૮/૧૦/ ૧૨
 િાઘારી હિાભાઇ મગનભાઇ 
મ . િડા    ઉ.ગ .વિ.રં્.લી.       
સ.ડી.   થરા

૯૯૯૮૨૬૦૪૫૯
 માગેંલ જોડાણ િાળા સિે નબંર મા ંગ્રાહર્ નબંર ૭૨૫૨૧/૦૦૬૨૯/૭ 
િાઘારી ર્રશનભાઇ મગનભાઇ ના નામ થી િીજળી જોડાણ ચાલત  ં

હોિાથી નિીન બીજ  ંજોડાણ ના મળિા બાબત

 રાિનપ ર / થરા 
સ.ડી.

 બી.જે.બ્રહભટ્ટ  નાયબ 
ઇજનેર ઉ.ગ .િી.રં્.લી. સ.ડી.

 અરજદાર શ્રી િાઘરી હિાભાઇ મગનભાઇ એ ખેતી માટે િીજ જોડાણ સિે નબંર ૧૧૬૦  મા ં
તારીખ: ૦૮/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ  માગેંલ ત્યારે  સિે ન ં૧૧૬૦ સળંગ હતો જેન  ંસિે  ભાભર 

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી ના જૂવનયર એંજીવનયર શ્રી બી સી પટેલ દ્વારા ર્રિામા ંઆિેલ. સિે ર્રતી 
િખતે તેજ સિે ન.ં ૧૧૬૦ મા ં અગાઉ થી ગ્રાહર્ નબંર ૭૨૫૨૧/૦૦૬૨૯/૭ થી  િાઘારી 

ર્રશનભાઇ મગનભાઇ ના નામ થી િીજળી જોડાણ ચાલત  ંહત  .ં સિે ર્રતી િખતે ઉપરોક્ત ખેતર 
મા ંિાઘદર ર્રશનભાઇ મગનભાઇ ના િીજ જોડાણ અને સિે િાળી જગ્યા િચમા ંઊંચી િાડ 
હોિાથી જ ન   ંિીજ જોડાણ દેખાય  ંનહોત  .ં જેથી શ્રી િાઘરી હિાભાઇ મગનભાઇ ને  અંદાજપત્ર 

આપેલ જે અંદાજપત્ર પણ તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ. સદર સિે ન.ં ૧૧૬૦ અગાઉ 
થી ગ્રાહર્ નબંર ૭૨૫૨૧/૦૦૬૨૯/૭ િાઘારી ર્રશનભાઇ મગનભાઇ ના નામ થી િીજળી જોડાણ 
ચાલત  ંહત   ં તેિી જાણ થતા ંસદર ગ્રાહર્ શ્રી ને પત્ર નબંર ય  જી િી સી એલ /થરા ટેર્/6572 તા: 
19/7/2014 થી નોદટસ આપતા તેઓ  એ તે પછી સિે ન.ં ૧૧૬૦ ના ભાગ પાડી સિે ન.ં ૧૧૬૦ પૈ 
૨ ભાગ ની નોિ િાઘારી હિાભાઇ મગનભાઇ  પાડેલ છે. િીજ ર્નેક્શન મેળિિા માટે અરજી ર્રેલ 
છે.  પરંત   મોજણી િખતે સિે ન.ંઍર્ જ હોઈ િીજ જોડાણ આપી શર્ાય તેમ નથી. અરજદારને 
પત્રક્રમારં્ ૧૪૦૭ તા ૨૯-૪-૨૦૧૪ થી નાણા ંપરત લેિા માટેની આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિા 

જણાિેલ છે.

વનર્ાલ

૪ ૧૯.૪.૧૪

શ્રી િાસનપદર (િડા) દૂિ 
ઉત્પાદર્ સહર્ારી મડંળી c/o 
અત મ્બબયા ભ જી લેરાજી  
મ .પો; િડા

૯૯૯૮૬૮૯૫૬૬

સદર અરજદારે તા :-૧૯/૪/૨૦૧૪ ના રોજ ૩ ફે્રજ િીજ જોડાણ લેિા 
માટે અરજી ર્રેલ હતી . પરંત   સિે ન :-૧૧૬૩ િાળી જમીન તા:-

૧૬/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ ઉિોગ /રહઠેાણ /તથા નાના રે્ન્દ્રો ના હતે   માટે 
બબન ખેતી ર્રાિેલ અને પ્લોદટિંગ નો નક્શો પણ આપેલ છે. લેટર નબંર 
ugvcl/rod/tech/ 2784 dt 13/5/2014 ના અન સિંાને સદર અરજદારને 
લેટર નબંર ugvcl/thr/tech/1543/23.05.2014 થી ઇન્દ્ફ્રાસ્રક્ચર માટે 
અતે્ર ની ર્ચેરીએ અરજી ર્રિાની જાણ ર્રેલ . પરંત   હજ  સ િી 

ઇન્દ્ફ્રાસ્રક્ચર માટે અરજી  ર્રેલ નથી. અને ડેરી તેમજ બલ્ર્ કલૂર સેન્દ્ટર 
 ની મજૂંરી મળેલ છે  માટે 8.5 hp  િીજ જોડાણ લેિા માટે તારીખ:- 
15/07/2014 ના રોજ અરજી ર્રેલ છે . માગેલ સિે ન  થી ખેતીિાડી 
ફીડર 200 મીટર અંતર દૂર છે. અને 11 kv ડ ંગરાસન જ્યોવતગ્રામ 

ફીડર(વશહોરી સ /ડી ) થી  1.5 km દૂર આિેલ છે .

 રાિનપ ર / થરા 
સ.ડી.

 બી.જે.બ્રહભટ્ટ  નાયબ 
ઇજનેર ઉ.ગ .િી.રં્.લી. સ.ડી.

સદર અરજદાર દ્વારા જેજીિાય ફીડર ઉપરથી ૧.૫ ર્ીમી લાઇન નાખી િીજ જોડાણ મેળિિા માટે 
માગણી તા.૧૯.૪.૨૦૧૪ થી  ર્રેલ હતી. જેની મજં રી અથે િત  કળ ર્ચેરીએ મોર્લેલ.પરંત   

ઇન્દ્ફ્રાસ્્ર્ચર ના નિીન વનયમ મ જબ આપી શર્ાય નહીં તેથી અરજદાર ને જો તે િીજ જોડાણ ની 
જરૂર હોય તો તેઓ શ્રી ને ખેતીિાડી ફીડર ઉપર થી રે્ જે તેઓ ની માગણી િાળી જમીન થી ફક્ત 
200 મીટર દૂર છે ત્યાથંી આપિામા ંઆિશે તેિી જાણ અરજદાર ને થરા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ના 

પત્ર ન.ંય જીિીસીએલ/થરા/ટેર્/૨૪૪/તા.૩૦.૮.૨૦૧૪ થી ર્રેલ છે॰

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : બનાસકાુંઠા

 તા.૨.૯.૨૦૧૪ ના રોજ તાલ કા કાુંકરેજ મ કામે યોજાયેલ લોક દરબારની માહહતી 


