
અન.ુનં તારીખ
ફરરયાદીનુ ંનામ - 

સરનામુ ંપેટા 
વિભાગ ની વિગત

અરજદારનો  સપંર્ક  
નબંર ફરરયાદી ની વિગત

વિભાગીય 

ર્ચેરી / પેટા 
વિભાગીય 

ર્ચેરી

ફરરયાદ ના 
વનિારણ માટે 

જિાબદાર 

અવિર્ારીઓ ના 
નામ- નબંર

રં્પનીએ સ્થળ પર આપેલ જિાબ
વનર્ાલ માટે 

આપેલ સમય 

મયાકદા
અંવતમ વનર્ાલ ની 

વિગત

(૧ ) અટાલ  ગામ પ્રાથમમક 

શાળા પાસે આવેલ ડી.પી. 
સ્થળાાંતર કરવા બાબત.....

દાાંતીવાડા
સબ. 

ડીવીજન. / 

પાલનપરુ- ૧  

ડીવીજન

આર.બી.મનનામા 
ના.ઇ. 

ય.ુજી.વી.સી.એલ
દાાંતીવાડા
૯૯૨૫૨ ૧ ૨ ૧૪૨

નવી અટાલ પ્રાથમમક શાળા ના પાછળ ના ભાગે બહાર દૂધ માંડળી ના 
કમ્પાઉન્ડ  માાં ડીપી આવેલ છે. તેમાથી હળવા દબાણ ની લાઇન દ્વારા દૂધ 

માંડળી ને કનેક્શન આપેલ છે. જે એક ગાળા ના  ખલુ્લા વાયર ની જગ્યાએ 

કેબલ વાયર કરી છે. ટ્રાન્સફોમમર સેન્ટર ની આજુબાજુ ફેનન્સિંગ કરવાનુાં બાકી 
હોઈ દદન ૧૫ માાં કરવામાાં આવશે. ખલુ્લા વાયર ની જગ્યા એ  કેબલ વાયર 

તેમજ ફેન્સીંગ  કરવાથી  તે મેદાન માાં બાળકો રમી શકશે અને સલામતી 
જળવાઈ રહશેે. જેથી  સદર ડીપી પ્રાથમમક શાળા ના કમ્પાઉન્ડ માાં ના હોઈ 

ખસેડવા ની જરૂર નથી

૧૫-દદવસ

(૨ ) નમવન મીટર બદલવા ની 
કાયમવાહી માાં કોન્ટ્રાકટર  દ્વારા 
પૈસા વસલૂ કરવા અંગે

દાાંતીવાડા
સબ. 

ડીવીજન. / 

પાલનપરુ- ૧  

ડીવીજન

આર.બી.મનનામા 
ના.ઇ. 

ય.ુજી.વી.સી.એલ
દાાંતીવાડા
૯૯૨૫૨ ૧ ૨ ૧૪૨

૧ ૧  કેવી  રામેશ્વર દફડર ઉપર ઇલેક્ટ્રો મમકેમનકલ મીટર ની જગ્યા એ સ્ટેદટક 

મીટર બદલવાનુાં કામ ગપુ્તા અમનલ એમ. પાલનપરુને આપવામાાં આવેલ. 

મીટરો બદલવા ની કાયમવાહી દરમમયાન કોન્ટ્રાકટર ના માણસો ગ્રાહકો 
પાસેથી પૈસા વસલૂ કરેલ છે તેની  ફદરયાદ લોક દરબાર અનસુાંધાને મળતા  
કોન્ટ્રાકટરો નુાં કામ બાંધ કરાવેલ છે.  ફદરયાદમાાં કોઈ ગ્રાહક નુાં નામ જણાવેલ 

નથી, જેથી આ અંગે તપાસ કરી ફદરયાદ નુાં તથ્ય માલમૂ પડશે તો મનયમો 
અનસુાર કોન્ટ્રાકટરની સામે કાયમવાહી કરવામાાં આવશે.

૧૫-દદવસ

(૩ ) ઘર વપરાશ ના કેબલ 

બદલવા અંગે

દાાંતીવાડા
સબ. 

ડીવીજન. / 

પાલનપરુ- ૧  

ડીવીજન

આર.બી.મનનામા 
ના.ઇ. 

ય.ુજી.વી.સી.એલ
દાાંતીવાડા
૯૯૨૫૨ ૧ ૨ ૧૪૨

કાંપની ના મનયમ પ્રમાણે દરસીલલિંગ ચાર્જ ભરપાઈ કયામથી સમવિસ વાયર 

બદલવવાની જરૂર જણાય તો બદલી આપવામાાં આવે છે. પરાંત ુછેલ્લા 
કેટલાક સમયથી ૨  કોર કેબલ ની અછત હોવાથી કેબલ બદલાવવાના બાકી 
છે. સાત ગામ માટે ફક્ત એક જ મવલેજ હલે્પર મનમણકૂ થયેલ છે, જેથી 
અગ્રતાક્રમાનસુાર વીજ ગ્રાહકોની ફદરયાદોનુાં મનવારણ કરવામાાં આવે છે.	

૧૫-દદવસ

મારિતી પત્રર્ - ૧
જીલ્લા નુ ંનામ : બનાસર્ાઠંા 

તા.   ૧૧-૦૯-૨૦૧૪  ના રોજ તાલરુ્ા દાતંીિાડા   મરુ્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની મારિતી

૧ 		 ૧ ૨ -૦૮-૨૦૧૪

રબારી હાલભુાઇ 

મવરમાજી 

મ.ુ અટાલ, 

તા. દાાંતીવાડા,
જી. બનાસકાાંઠા

૯૪૨૭૪૧૫૩ ૩ ૩

કાયમપાલક ઈજનેર    

   પાલનપરુ મવભાગીય કચેરી-૧


