
 
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 
/સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૧૦.૦૯.૨૦૧૪

પટેલ જામાભાઇ 
નારસગંભાઇ મ . ખારા તા- 
ભાભર    ભાભર પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી

૯૭૨૬૩ ૩૬૫૧૭
ડ વિભાગ ના ખેતીિાડી 
િીજ કનેકસનો ઝડપી 
ચાલ ુકરિા બાબત

ઉ.ગ .િી.રં્.લી. દ્વારા અત્યારે હાલ ર્ રે્ટેગરી ના િીજ જોડાણો આપિાન  ંચાલ  છે તે પત્યા પછી જ ડ 
વિભાગ ના ખેતીિાડી િીજ જોડાણો આપિાન  ંર્ામ હાથ ઉપર લેિામા ંઆિશે

૬૦- 
દદિસ

૩ ૮.૯.૨૦૧૪
 ઠાકોર લાડુબેન મગનજી 

થનાજી મ.ુ કોતરિાડા 
ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી

ઉ.ગ .િી.રં્.લી.રાિનપ ર વિભાગીય ર્ચેરી મા ંઅત્યારે  "ર્ " વિભાગ ના નાણા ંભરપાઈ થયેલ હોય 
તેિા અરજદારો ન  ંર્ામ ચાલ  છે જેમાથી હજ  ૧૯ િીજ જોડાણો આપિાના બાર્ી છે.જે  પત્યા પછી જ 
ડ વિભાગ ના ખેતીિાડી િીજ જોડાણો આપિાન  ંર્ામ હાથ ઉપર લેિામા ંઆિશે . "ડ" વિભાગ મા ં

આપના  નાણા ંભરપાઈ થયેલ છે જેમા ંઆપનો અગ્રતાક્રમ (૭) છે.

૬૦- 
દદિસ

૪ ૩.૦૯.૨૦૧૪
પટેલ તલાભાઇ દેિશી ભાઈ 

મ.ુ ભોડલલયા તા- ભાભર  

ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૮૨૫૯ ૭૧૯૯૮

ઉ.ગ .િી.રં્.લી.રાિનપ ર વિભાગીય ર્ચેરી મા ંઅત્યારે  "ર્ " વિભાગ ના નાણા ંભરપાઈ થયેલ હોય 
તેિા અરજદારો ન  ંર્ામ ચાલ  છે જેમાથી હજ  ૧૯ િીજ જોડાણો આપિાના બાર્ી છે.જે  પત્યા પછી જ 
ડ વિભાગ ના ખેતીિાડી િીજ જોડાણો આપિાન  ંર્ામ હાથ ઉપર લેિામા ંઆિશે . "ડ" વિભાગ મા ં

આપના  નાણા ંભરપાઈ થયેલ છે જેમા ંઆપનો અગ્રતાક્રમ (૧૧) છે.

૬૦- 
દદિસ

૫ ૮.૯.૨૦૧૪
ઠાકોર નગાજી સિસીજી મ.ુ 

ખારી પાલડી તા- ભાભર  

ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૯૭૮૦૧૧૮૬૦

ઉ.ગ .િી.રં્.લી. દ્વારા અત્યારે હાલ ર્ રે્ટેગરી ના િીજ જોડાણો આપિાન  ંચાલ  છે તે પત્યા પછી જ ડ 
વિભાગ ના અરજદારો રે્ જેઓ શ્રી ના નાણા ંભરપાઈ થયેલ હોય તેિા ખેતીિાડી િીજ જોડાણો 

આપિાન  ંર્ામ, તબક્કા િાર  હાથ ઉપર લેિામા ંઆિશે.

૧૦-
દદિસ

રાઠોડ રગનાથજી વિરમજી ને 04.04.2007 ના રોજ તત્ર્ાલ ખેતીિાડી યોજના હઠેળ અંદાજપત્ર 
આપિામા ંઆિેલ હતો. અત્યારે ઉપરોક્ત અંદાજપત્ર ની મ દત િિારિા માટેનો  ર્ોઈવનયમ ન 

હોિાથી મ દત િિારી સર્ાય તેમ  નથી
વનર્ાલ

 માહીતી પત્રર્-૨
જીલ્લાન  ંનામ : પાટણ

 તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા ભાભર મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારમા ંઆિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨ ૧૦.૦૯.૨૦૧૪
રાઠોડ રગનાથજી વિરમજી 
મ . ભોડલલયા ભાભર પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી

તા- ૦૪.૦૪.૨૦૦૭ ના 
રોજ આપેલ તત્ર્ાલ 
ખેતીિાડી િીજ 

જોડાણના અંદાજપત્ર 
ની મ દત િિારિા 

બાબત રાિનપ ર 
વિભાગીય 
ર્ચેરી/ભાભર 
પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી

શ્રી સી.બી.પડંયા     
નાયબ ઇજનેર,     ભાભર 
પેટા વિભાગીય ર્ચેરી      

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૧

ડ વિભાગ ના ખેતીિાડી 
િીજ કનેકસનો ઝડપી 
ચાલ ુકરિા બાબત



 
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 
/સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 માહીતી પત્રર્-૨
જીલ્લાન  ંનામ : પાટણ

 તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા ભાભર મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારમા ંઆિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

રાિનપ ર 
વિભાગીય 
ર્ચેરી/ભાભર 
પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી

શ્રી સી.બી.પડંયા     
નાયબ ઇજનેર,     ભાભર 
પેટા વિભાગીય ર્ચેરી      

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૧

૬ ૮.૯.૨૦૧૪
ઠાકોર માનસગંજી બાબજુી 

મ.ુ કોતરિાડા  તા- ભાભર  

ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૮૭૮૭૯૩૮૭૦

૭ ૮.૯.૨૦૧૪
ઠાકોર ભરૂાજી વિરમજી મ.ુ 

ખારી પાલડી તા- ભાભર  

ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૭૨૩૮૬૧૯૦૭

૮ ૮.૯.૨૦૧૪
પટેલ િનાભાઇ રાણાભાઈ 

મ.ુ ગોલિી ભાભર પેટા 
વિભાગીય કચેરી

૯ ૮.૯.૨૦૧૪
ઠાકોર હરચદંજી િઘાજી મ.ુ 

કુિાળા ભાભર પેટા 
વિભાગીય કચેરી

૯૯૯૮૬૫૫૦૦૧
૬૦-
દદિસ

૧૦ ૮.૯.૨૦૧૪
ઠાકોર બળિતંજી રાયાજી મ.ુ 

ખારી પાલડી તા- ભાભર  

ભાભર પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૬૬૨૦૯૮૫૦૬

૧૦-
દદિસ

૧૧ ૮.૯.૨૦૧૪
 ઠાકોર બાબજુી ભોજાજી  મ.ુ 

હીરપરુા તા- ભાભર  ભાભર 

પેટા વિભાગીય કચેરી
૯૭૨૩૪૭૩૧૪૫

૬૦-
દદિસ

રાિનપ ર 
વિભાગીય 
ર્ચેરી/ભાભર 
પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી

શ્રી સી.બી.પડંયા     
નાયબ ઇજનેર,     ભાભર 
પેટા વિભાગીય ર્ચેરી      

                 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૧

૧૦-
દદિસ

ડ વિભાગ ના ખેતીિાડી 
િીજ કનેકસનો ઝડપી 
ચાલ ુકરિા બાબત

ઉ.ગ .િી.રં્.લી. દ્વારા અત્યારે હાલ ર્ રે્ટેગરી ના િીજ જોડાણો આપિાન  ંચાલ  છે તે પત્યા પછી જ ડ 
વિભાગ ના અરજદારો રે્ જેઓ શ્રી ના નાણા ંભરપાઈ થયેલ હોય તેિા ખેતીિાડી િીજ જોડાણો 

આપિાન  ંર્ામ, તબક્કા િાર  હાથ ઉપર લેિામા ંઆિશે.


