
 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.

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી
 વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા

1 2 3 4 5 6 ૭
૧ ૨૫.૯.૧૪  હરીજન ચપંાબેન ખગાભાઈ 

હરીજન અમરતભાઇ ખગાભાઈ  

હરીજન સિશીભાઈ ખગાભાઈ  

હરીજન સેનાભાઈ ખગાભાઈ  

હરીજન નટિરભાઇ ખગાભાઈ  

હરીજન ઉત્તમભાઈ ખગાભાઈ  મ . 
પો. દેતાલ દરબારી તા. લાખણી 

જી. બનાસર્ાઠંા.

૮૧૪૧૪૮૨૦૦૯ સમંવત િગર ખેતી વિષયર્ 

િીજ જોડાણ ની વિર દ્ધ માં 
તપાસ ર્રિા બાબત.

ડીસા -૨ / 

લાખણી
એસ.પી.અસારી, 
નાયબ ઇજનેર 

લાખણી  
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬

 સદર અરજદારો એ દેતાલ દરબારી ગામમાં સિે ન.ં ૩૬ પૈર્ી ૨ માં તેમની સમંવત િગર હરીજન જગમાલભાઇ 

ગ માભાઈને ખેતીિાડી િીજ ર્નેક્શન આપેલ જેના અન સિંાને સદર િીજ જોડાણ વનયમ મ જબની પ્રકર્યા પરૂી ર્યાક બાદ જ 

આપિામાં આિેલ છે તે મ જબનો પત્ર ન.ં એસડીઓ/ટેર્/એચસીરે્/ઇ-૨૬૪૯ તા. ૨૩.૬.૧૪ થી ગ્રાર્હને જાણ ર્રી દીિેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૨૫.૯.૧૪  ર્ોળી પરબતભાઇ રખાજી     મ . 
ધણૂસોલ તા. લાખણી જી. 

બનાસર્ાઠંા

૯૮૭૯૧૭૦૧૬૭  નિીન િીજ જોડાણ 

મેળિિા બાબત
ડીસા -૨ / 

લાખણી
એસ.પી.અસારી, 
નાયબ ઇજનેર 

લાખણી  
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬

 સદર અરજદારે તારીખ ૧૬.૧૦.૧૨ ના રોજ િીજ જોડાણ માટેની અરજી ર્રેલ છે અરજી સમયે તેમણે રજૂ ર્રેલ નમનૂા ન.ં 

૧૬ તથા પરૂતા પાણીનો દાખલો તલાટીશ્રી નો  રજૂ ર્રેલ છે તેમાં સચૂચત બોર દશાકિેલ છે જેથી અરજદારની નોંિણી 
'ડ'વિભાગમાં ર્રેલ હોિાથી 'ર્' વિભાગના ડ્રો માં સામેલ ર્રેલ નથી અને 'ડ' વિભાગનો ડ્રો થયા બાદ િીજ જોડાણ આપિા 

માટેની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામાં આિશે.

વનર્ાલ

3 ૨૫.૯.૧૪  સ થાર રૂપાભાઇ ઉર્ાભાઈ  મ . પો. 
જસરા તા. લાખણી જી. બનાસર્ાઠંા

૯૯૭૮૫૯૧૬૭૫  િીજ જોડાણ ર્ાપી નાખિા 
તથા ભરેલ બીલની રર્મ 

પરત મેળિિા બાબત.

ડીસા -૨ / 

લાખણી ર્ચેરી
એસ.પી.અસારી, 
નાયબ ઇજનેર 

લાખણી  
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬

 સદર અરજદાર જસરા ગામમાં ગ્રાહર્ નબંર ૭૩૩૧૫\૦૦૦૪/૩\3 થી એ-૧ રે્ટેગરીન  ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ િરાિે છે અને 

સદર િીજ જોડાણ માં નામ ફેરફાર ર્રિા માટે મજૂંરી નબંર ડીઓડી/\એર્ા\રેિેન્ય /\૩૨૫૬/\૧૭.૪.૨૦૦૬ થી મજૂંરી 
આપિામાં આિેલ પરંત   જમીન િહચેણી નો વિખિાદ ચાલતો હોિાથી સદર િીજ જોડાણ શ્રી રબારી રં્ર્ાબેન સોભાજી ની 
િાિંાઅરજી ના  આિારે િડી ર્ચેરી ના પત્ર નબંર ય જીિીસીએલ/\સીઇ\ઓપી\૨૫૫૯\ ૧૫.૧૧.૨૦૦૮ ના ઓડકર મ જબ 

સદર િીજ જોડાણ તા. ૩.૧૨.૨૦૦૮ ના રોજ ર્ાપી નાખિામાં આિેલ. સદર િીજ જોડાણ ર્ાયમી િોરણે રદ ર્રિા માટે 

ગ્રાહર્ તરફથી ર્ોઈ અરજી મળેલ ન હોિાથી િીજ જોડાણ ન  ંબીલીંગ ચાલ  રાખેલ છે. ગ્રાહર્ને િીજ જોડાણ ર્ાયમી િોરણે 

રદ ર્રિા માટે જરૂરી ર્ાયકિાહી માટે પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ના પત્ર નબંર ૩૪૫૬/\૩૦.૮.૨૦૧૪ થી જાણ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૪ ૨૫.૮.૧૪ માળી ગોરધનજી કાળુજી 
ગામ: મોટા કાપરા   તા: લાખણી / ભીલડી 

પેટા વિભાગીય કચેરી

૯૮૨૪૧ ૬૮૨૭૭ તત્કાળ યોજના હઠેળ ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણ માટેની અરજી 

બાબત

ડીસા - ૧ / ભીલડી શ્રી જે.િી. સોલરં્ી 
નાયબ ઇજનેર , 

ભીલડી પે. વિ.  

ર્ચેરી , મો.ન ં

૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

સદર અરજદારની માાંગણી િાળા સિે નાં માાં સ્થળ મોજણી (સિે) ની  કામગીરી કરતાાં સદર સિે નાં માાં ગ્રાહક નાંબર 
71731/00022/7ન ાં રબારી પશાભાઈ દાનાભાઈની માલલકીન ાં ખેતીિાડી વિજ જોડાણ હયાત હોિાથી ઉ.ગ .િીજ.કાં.લી ના 
પ્રિતતમાન વનયમ અન સાર એક સિે નાં. માાં જો એક કનેક્શન ચાલ  હોય તો અન્ય કનેક્શન મળી શકે નહીં. જેથી સદર 

અરજદારની તત્કાળ યોજના અંતગતતની અરજી દફતરે કરી અતે્રની કચેરી ના પત્ર નાં R-1199 તા-20.2..2014 થી અરજદારશ્રીને 
જાણ કરેલ છે. તદઉપરાાંત  "ડ" કેટેગરીના ડ્રો મ જબ સદર અરજદારની અરજીનો  અગ્રતાક્રમ ૭૧૩ છે. સદર અગ્રતાક્રમ મ જબ 

કાંપની ના વનયમ અન સાર અરજદાર ને િીજ જોડાણ આપિાની કાયતિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે.

વનર્ાલ

૫ ૧૧ .૮ .૧૪ રબારી રાજાભાઈ માધાભાઈ
ગામ:પેપળું તા: લાખણી/ ભીલડી પેટા 

વિભાગીય કચેરી

ડાર્કઝોન યોજના હઠેળ 

ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મજૂંર 

થિા બાબત

ડીસા - ૧ / 

ભીલડી
શ્રી જે.િી. સોલરં્ી 
નાયબ ઇજનેર , 

ભીલડી પે. વિ.  

ર્ચેરી , મો.ન ં

૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

સદર અરજદારની માુંગણી િાળા સિે નું ૧૦૪માું સ્થળ મોજણી (સિે) ની  કામગીરી કરતાું સ્થળ પર બોર હયાત ન  હોિાથી ભીલડી 
પેટા વિભાગીય  કચેરીના  પત્ર નું BHD/E-2205/27.8.2012 થી દદન 30 માું સિે નું.૧૦૪ માું  બોર બનાિી નમનુા નું 16 સાથે 

અતે્રની કચેરી ખાતે જાણ કરિા જણાિેલ હત ુું. તથા ભીલડી પેટા વિભાગીય  કચેરીના  પત્ર નું BHD/E-3072/8.11.2012 થી  
અરજદારને પ્રથમ નોટીસથી ૯૦ દદિસ તારીખ ૨૪.૧ ૧ .૨૦૧ ૨  ના રોજ પણૂણ થતાું હોિાથી તા.૨૪.૧ ૧ .૨૦૧ ૨  સધુીમાું નિીન બોર 

બનાિી ભીલડી પેટા વિભાગીય  ખાતે જાણ કરિા જણાિેલ હત ુું. પરુંત ુઅરજદાર દ્વારા દદન ૧૮૦ ની સમયમયાણદા તા.૨ ૩ .૨ .૨૦૧ ૩  

સધુીમાું નિીન બોર બનાિી ભીલડી પેટા વિભાગીય ને જાણ કરેલ નથી. તદુપરાુંત અરજદાર દ્વારા તારીખ ૬.૩ .૨૦૧ ૩  ના રોજ બોર 

બનાિિાની મદુત િધારિાની તથા સ્થળ ફેરની અરજી કરિામાું આિેલ હતી. જેના અનસુુંધાને ભીલડી પેટા વિભાગીય  કચેરીના  
દ્વારા પત્ર નું BHD/R-1099/25.3.2012 થી સ્થળ ફેર તથા બોર બનાિિાની મદુત િધારિાની મુંજૂરી માટે વિભાગીય કચેરી ડીસા 1 

ને મોકલતા વિભાગીય કચેરી ડીસા 1 દ્વારા પત્ર નું DOD/R-1605/9.4.2013 થી જણાિેલ કે  દદન ૧૮૦ ની સમય મયાણદા મા 
અરજદાર દ્વારા બોર બનાિી જાણ કરેલ ના હોિાથી સદર અરજદાર ની અરજી  રદ કરિી.આમ વનયત  સમય મયાણદા માું બોર 

બનાિેલ ના હોિાથી અરજદારની અરજી દફતરે કરેલ છે. સદર બાબત ની જાણ અરજદારને ભીલડી પેટા વિભાગીય  કચેરીના પત્ર 

નું.BHD/E-1704/23.07.2013 થી કરિામાું આિી છે.ત્યારબાદ અરજદારે તા.૩ .૨ .૨૦૧૪થી ઉપરોક્ત અરજીના અનસુુંધાને ભીલડી 
પેટા વિભાગીય કચેરીને ફરી સદર િીજ જોડાણ બાબતે સિે નું. ૧૦૪ થી સિે નું. ૧ ૧ ૩  માું સ્થળફેર કરી િીજ જોડાણ મુંજૂર કરિાની 
અરજી કરેલ. તેમને પાઠિેલ પ્રથમ બોર બનાિિાની નોટીસથી ૧૪ મહીના તા.૨૦.૧૦.૨૦૧ ૩ના રોજ પણૂણ થતા હોઈ જ્યારે તેઓએ 

તા.૩ .૨ .૨૦૧૪ ના રોજ સદર અરજી કરેલ છે. તેમજ સદર અરજદાર શ્રી દ્વારા નમનૂા નું ૧૬ માગણી િાળા સિે નું ૧૦૪ ના બદલે 

સિે નું ૧ ૧ ૩  ભીલડી પેટા વિભાગીય કચેરીને તા.૬.૩ .૧ ૩  ના રોજ મોકલી આપેલ છે, આમ માુંગણી સિે નું ૧૦૪ માું થયેલ હોિાથી 
અને બોર સિે નું ૧ ૧ ૩  માું બનાિેલ હોિાથી િીજ જોડાણ આપી શકાય નહીં.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : બનાસર્ાઠંા

 તા. ૨૫/૯/૨૦૧૪ ના રોજ લાખણી તાલ ર્ા મ ર્ામે યોજાનાર લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજૂઆત ની માહીવત 


