
 
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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૨૫.૮.૨૦૧૪
સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત-ર્ાલેડા

૯૯૨૪૩૧૩૫૧૮
ર્ાલેડા મ ર્ામે અપરૂતો 
સ્ટાફ હોિા બાબત		

પાલનપ ર-
૨/િડગામ

શ્રી એન.એમ.મોઢ નાયબ 
ઇજનેર િડગામ - 
૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

હાલ મા ંનિીસેિની મ ર્ામે ફરજ બજાિતા  ઇલેક્ટ્રિર્લ આવસસ્ટન્ટ દ્વારા ર્ાલેડા ગામે િીજ ફરરયાદ ન  ંવનિારણ લાિિામા ંઆિે છે જેની પાસે 
નિીસેિની ગામ અને ર્ાલેડા વસિાય અન્ય ૧૦ બીજા ગામો ની પણ જિાબદારી સોપિામા ંઆિેલ છે.સદર વિસ્તાર મા ંઘરિપરાશ ના ૨૭૧૪ 
અને ખેતીિાડી ૭૨૨ ક લ ૩૪૩૬ગ્રાહર્ો છે. સદર ગામડાઓમા ંજ્યોવતગ્રામ ર્ાલેડા રફડર થી પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે જ્યોવતગ્રામ યોજના 
ના ક લ ૧૮ િાન્સફોમકરછે. અને ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહર્ો ને પાડંિા અને ડ લાના રફડરો માથી િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. ખેતીિાડી ના 

ક લ ૩૮૦ િાન્સફોમકરછે.સદર વિસ્તાર ના િીજ ગ્રાહર્ો ને સતંોષ પણૂક ર્ામગીરી પરૂી પાડિા માટે જરૂર જણાય ત્યારે ગેંગ ની મદદ પ રી 
પાડિામા ંઆિે છે. નિીન હલે્પર મરૂ્િા ની બાબત એ નીવતવિષયર્ છે.

વનર્ાલ

૨ ૨.૯.૧૪
સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત-અમીરપ રા	

૯૯૭૮૧૮૯૮૫૪
અમીરપ રા ગામે 

હલે્પર મરૂ્િા બાબત
પાલનપ ર-
૨/િડગામ

શ્રી એન.એમ.મોઢ નાયબ 
ઇજનેર િડગામ - 
૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

હાલ મા ંનિીસેિની મ ર્ામે ફરજ બજાિતા  ઇલેક્ટ્રિર્લ આવસસ્ટન્ટ દ્વારા અમીરપ રા ગામે િીજ ફરરયાદ ન  ંવનિારણ લાિિામા ંઆિે છે જેની 
પાસે નિીસેિની ગામ અને અમીરપ રા વસિાય અન્ય ૧૦ બીજા ગામો ની પણ જિાબદારી સોપિામા ંઆિેલ છે.સદર વિસ્તાર મા ંઘરિપરાશ 
ના ૨૭૧૪ અને ખેતીિાડી ૭૨૨ ક લ ૩૪૩૬ગ્રાહર્ો છે. સદર ગામડા ઑ મા ંજ્યોવતગ્રામ ર્ાલેડા રફડર થી પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે 

જ્યોવતગ્રામ યોજના ના ક લ ૧૮ િાન્સફોમકરછે. અને ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહર્ો ને પાડંિા અને ડ લાના રફડરો માથી િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ં
આિે છે. ખેતીિાડી ના ક લ ૩૮૦ િાન્સફોમકરછે.સદર વિસ્તાર ના િીજ ગ્રાહર્ો ને સતંોષ પણૂક ર્ામગીરી પરૂી પાડિા માટે જરૂર જણાય ત્યારે ગેંગ 

ની મદદ પ રી પાડિામા ંઆિે છે.નિીન હલે્પર મરૂ્િા ની બાબત એ નીવતવિષયર્ છે.

વનર્ાલ

૩ ૨૫.૮.૧૪
સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત-પીલ ચા

૯૪૨૮૬૭૫૬૯૧
પીલ ચા  મ ર્ામે પરૂતો 
સ્ટાફ ન હોિા બાબત		

પાલનપ ર-
૨/િડગામ

શ્રી એન.એમ.મોઢ નાયબ 
ઇજનેર િડગામ - 
૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

હાલ મા ંપીલ ચા મ ર્ામે ફરજ બજાિતા  ઇલેક્ટ્રિર્લ આવસસ્ટન્ટ દ્વારા પીલ ચા ગામે િીજ ફરરયાદ ન  ંવનિારણ લાિિામા ંઆિે છે જેની પાસે 
પીલ ચા  વસિાય અન્ય ૦૩  ગામો ની પણ જિાબદારી સોપિામા ંઆિેલ છે.સદર વિસ્તાર મા ંઘરિપરાશ ના ૧૪૦૦ િીજ જોડાણ તથા 
ખેતીિાડીના ૨૧૫ એમ ક લ ૧૬૧૫ િીજ ગ્રાહર્ો છે. સદર ગામડા ઑ મા ંજ્યોવતગ્રામ ર્ોદરમ રફડર થી પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે 

જ્યોવતગ્રામ યોજના ના ક લ ૧૦ િાન્સફોમકરછે. અને ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહર્ો ને ૬ ખેતીિાડી રફડરો માથી િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. 
ખેતીિાડી ના ક લ ૧૧૦ િાન્સફોમકરછે.સદર વિસ્તાર ના િીજ ગ્રાહર્ો ને પરૂતા િોલ્ટેજ થી િીજ પ રિઠો મળી રહ ેતે હતે   ૬૬ રે્િી પીલ ચા 
સબસ્ટેશન બનાિિામા ંઆિેલ છે.િધ મા ંઅરજદાર ની રજૂઆત મ જબ ર્ોદરામ ગામે મરૂ્િામા ંઆિેલ ઇલેક્ટ્રિર્લ આવસસ્ટન્ટ પાસે ર્ોદરમ 
વસિાય અન્ય બીજા ત્રણ ગામ છે અને ત્યા ં૬૬ રે્િી ર્ોદરામ સબ સ્ટેશન માથી િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ં આિે છે.સદર વિસ્તાર ના િીજ 

ગ્રાહર્ો ને સતંોષ પણૂક ર્ામગીરી પરૂી પાડિા માટે જરૂર જણાય ત્યારે ગેંગ ની મદદ પ રી પાડિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

૪ ૧૮.૯.૧૪

પટેલ લક્ષ્મણ ભાઈ 
ગલબા ભાઈ -મ :-
બાદરપરૂા તા:-

િડગામ

૯૮૨૫૮૭૨૪૮૮
રદિાળી પહલેા નિીન 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 
ચાલ  ર્રિા બાબત

પાલનપ ર-
૨/િડગામ

શ્રી એન.એમ.મોઢ નાયબ 
ઇજનેર િડગામ - 
૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

સદર અરજદારે તારીખ:-૧૫.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ સિે નબંર ૧૧ ગામ બાદરપરૂા મા ં'ર્' વિભાગમા ંઅરજી ર્રેલી છે જેનો ડ્રૉ નબંર ૧૮૧ આિેલો 
છે.અને તારીખ :-૩.૯.૧૪ ના રોજ એફ.પી.એ. ર્રાવ્યા બાદ તારીખ:-૧૨.૯.૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર પાઠિિામા આિેલ જે અરજદારે તારીખ:-
૧૫.૯.૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે .જેનો પેઇડ પેક્ટ્ન્ડિંગ નબંર ૩૫૪ છે.અતે્ર ની ર્ચેરી દ્વારા પેઇડ પેક્ટ્ન્ડિંગ નબંર ૨૧૩ સ િી ના ર્ામ પણૂક 

ર્રિામા ંઆિેલ છે. સદર અરજદારની ર્ામગીરી પણૂક ર્રિા  માટે  માલ સમાન ની ઉપલબ્ધિ તેમજ અગ્રતા ક્રમ પ્રમાણે ર્ાયકિાહી  ર્રિા મા ં
આિશે.

૩-માસ

૫ ૧૮.૯.૧૪

ચૌિરી પરાણ બેન 
હરી ભાઈ મ :-
િડગામ તા:-
િડગામ

૯૪૨૭૬૫૦૭૭૬
િડગામ ગામના સિે 
નબંર ૨૫૪/૨પૈર્ી૨ 
સ્થળફેર ર્રિા બાબત

પાલનપ ર-
૨/િડગામ

શ્રી એન.એમ.મોઢ નાયબ 
ઇજનેર િડગામ - 
૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

સદર અરજદારે તારીખ:-૧૦.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ સિે નબંર ૨૫૪/૨પૈર્ી૨ ગામ િડગામ મા ં'ર્' વિભાગમા ંઅરજી ર્રેલી છે જેનો ડ્રૉ નબંર ૬૪૫ 
આિેલો છે.અને તારીખ :-૨૨.૧.૧૪ ના રોજ માગણીિાળા સિે નબંર મા ંહયાત કિૂામા ંમોજણી ર્રાિેલ છે. જેની જરૂરી તાવંત્રર્ મજૂંરી લીિા 
બાદ તા:-૩૧.૫.૧૪ ના રોજ જી.જી.આર.સી. મા ંમોર્લેલ છે,પરંત   અરજદાર ને સદર સિે નબંર મા ંપરૂતો પાણી નો પ રિઠો મળે તેમ ન હોય 
િડગામ ગામના તેમની માલલર્ી ના જ અન્ય સિે નબંર ૨૬૦/૨પૈર્ી૨ મા ંસ્થળફેર માટે રજૂઆત ર્રેલ છે. 'ર્' રે્ટેગરી મા ંનોિાિેલ અરજી માટે 
વનયમાન સાર સ્થળ ફેર થઈ શરે્ તેમ ન હોઇ સદર અરજી 'ર્' રે્ટેગરી માથી 'ડ' રે્ટેગરી મા ંતબદીલ ર્રી સ્થળ ફેર ની આગળની ર્ાયકિાહી 

ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : બનાસકાુંઠા

 તા ૨૬.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ તાલ કા :વડગામ મ કામે યોજાનાર લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-1



 
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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૬ ૧૦.૦૯.૨૦૧૪

હરીભાઇ એમ. 
રાિલ , ગામ-
જલોત્રા , તા. 
િડગામ

હરીભાઇ રાિલ- 
૯૪૨૮૯૯૭૪૦૯

ખેતરમાથી ડીપી 
હટાિિા બાબત

પાલનપ ર-
૨/જલોત્રા

શ્રી ડી.જે.આગલોડીયા,  
નાયબ ઇજનેર,  જલોત્રા 

૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

 અરજદારના ખેતરમા ંસને-૧૯૮૮ મા ંજલોત્રા ગામના ંિીજળીર્રણ િખતે ખેતીિાડી િીજ જોડાણો માટે ડીપી શ્રી હરીભાઇ એમ. રાિલના 
ખેતરમા ંઊભી ર્રિામા ંઆિેલ છે. સદર ટીસી મા ંહરીભાઇ એમ. રાિલન  ંર્ોઈ ખેતીિાડીન  ંિીજ જોડાણ આિેલ નથી. તેમની રજૂઆત મ જબ 
આ ડીપીનો મને ર્ોઈ લાભ ના હોિાથી ડીપી ખસેડી અન્ય જગ્યાએ સ્થળફેર ર્રિી.પરત  ંઅરજદારને લાભ હોય રે્ ના હોય ખેતીિાડી જમીન મા ં
િીજળી ની લાઇન ઇક્ટ્ન્ડયન ઈલેર્િીસીટી એરટ મ જબ નાખી શર્ાય છે. તેથી ફેરફાર ર્રિાને ર્ોઈ અિર્ાશ નથી.તેમ છતા ંઅરજદાર સદર 
િાન્સફોમકર ખસેડિા ઇચ્છતા હોય તો તે માટેનો થનાર ખચક ના નાણા ંઅરજદાર દ્વારા ભરપાઈ ર્રિાની લેલખત સમ્મવત આપેથી અને સ્થળ 

ઉપર તાવંત્રર્ રીતે શક્ય હશે તો આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૭ ૧૭.૦૯.૨૦૧૪

ગોળ મોંઘજીભાઈ 
રાજસગંભાઇ ,ગામ-
જલોત્રા , તા. 
િડગામ

 ગોળ મોંઘજીભાઈ 
રાજસગં ભાઈ-
૯૪૨૬૪૪૪૫૧૪

ડ્રૉ જી.પી. ન-ં૧૦૭૦ 
અરજીિાળં નિીન 

ખેતીિાડી િીજજોડાણ 
જલદી આપિા બાબત

પાલનપ ર-
૨/જલોત્રા

શ્રી ડી.જે.આગલોડીયા,  
નાયબ ઇજનેર,  જલોત્રા 

૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

ગોળ મોંઘજીભાઈ રાજસગંભાઇ  એ નવિન ખેતીવિષયયર્ હતે   ન  ંવિજજોડાણ લેિા માટે તા.૧૭-૦૯-૨૦૧૨ ના રોજ અરજી નોંિણી ર્રાિેલ 
છે."ર્" રે્ટગરી મા ંડ્રૉ પછીનો અરજદારનો અગ્રતાક્રમ ૧૦૭૦ છે. અરજદારનો અગ્રતાક્રમ આિતા ંસદર અરજદાર ને પ્રિતમાન વનયમ અન સાર 
અંદાજપત્ર ૨૦૩૪/૩૦.૦૭.૨૦૧૪ પત્રનબંરથી પાઠિિામા ંઆિેલ છે. જેના નાણા ંતા.૩૦-૦૭-૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ થયેલ છે. હાલમા ંપેઇડ-
પેક્ટ્ન્ડિંગ નબંર -૨૫૦ સ િીના અરજદારો ના ર્ામ પણૂક ર્રેલ છે. સદર અરજદારનો અગ્રતાક્રમ ૩૮૯ છે.  માલસામાન ની ઉપલધિતા મ જબ 

ક્રમાન સાર અરજદારન  ંર્ામ પણૂક ર્રિામા આિશે.

૯૦ 
રદિસ

૮ ૧૨.૦૯.૨૦૧૪

હરીજન જેઠાભાઈ 
જીિાભાઇ, ગામ-
સીસરાનંા તા. 
િડગામ જી.બ.ર્ા

---

જૂના ડાર્કજોન 
ખેતીિાડી વિજજોડાણ 
અરજી રદ ન ર્રિા 

માટે

પાલનપ ર-
૨/જલોત્રા

શ્રી ડી.જે.આગલોડીયા,  
નાયબ ઇજનેર,  જલોત્રા 

૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

હરીજન જેઠાભાઈ જીિાભાઇ એ નવિન ખેતીવિષયયર્ હતે   ન  ંવિજજોડાણ લેિા માટે જૂના ડાર્કજોન અંતગકત તા.૧૯.૦૯.૨૦૦૦ ના રોજ અરજી 
નોંિણી ર્રાિેલ છે. અરજદારનો જનરલ અગ્રતાક્રમ ૨૪૧૬ છે. અરજદારની અરજીન  ંજી.જી.આર.સી. દ્વારા બીરે્-૧૦૧૫૭૧ તા.૨૧.૧૦.૧૩થી 
રજીસ્િેશન થયેલ છે. પરંત   ૧૮૦ રદિસમા ંઅરજદાર દ્રારા ઍફ.પી.એ. ના રજૂ ર્રતા ંઅરજદારની સદર અરજી રદ થયેલ છે. રં્પનીના 

પ્રિતકમાન વનયમોન સર ડાર્કઝોન અંતગતક ૧૮૦ રદિસ મા ંઍફ.પી.એ. રજૂ ર્રિાન  ંહોય છે. પરંત   અરજદાર દ્રારા ઍફ.પી.એ. રજૂ ના ર્રતા ં
અતે્રની ર્ચેરીના પત્ર ન-ં ૯૬૧૦/૨૪.૦૬.૨૦૧૪ થી સદર અરજી રદ ર્રિામા ંઆિેલ છે.

નીવત-
વિષયર્

૯ ૧૮.૦૯.૨૦૧૪

મ મન ( મરેરડયા) 
અધબાસભાઈ 

પીરમહમદ  ગામ-
થ ર, તા. િડગામ  

જી.બ.ર્ા

અધબાસભાઈ-
૯૪૨૭૩૯૨૦૩૭

દૂરની ડીપીથી િી.આર 
ન મળતા ંનજીર્ની 
ડીપીથી િીજ જોડાણ 
ર્રી આપિા બાબત

પાલનપ ર-
૨/જલોત્રા

શ્રી ડી.જે.આગલોડીયા,  
નાયબ ઇજનેર,  જલોત્રા 

૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

 અરજદાર શ્રી મ મન ( મરેરડયા) અધબાસભાઈ પીરમહમદ,  ગામ-થ ર, ખેતીિાડી િીજ જોડાણ િરાિે છે. સદર ગ્રાહર્ ન  ંિીજ ર્નેરશન ડી.પી. 
થી ૧૧ (અગીયાર) મા પોલ ઉપર આિેલ છે. સદર એલ.ટી. ની લબંાઇ આશરે ૬૦૦ મીટર જેટલી છે.અને આ િીજ જોડાણ થી ૭૦ મીટરના 
અતરે બીજી ડી.પી.આિેલ જેમા ંઆ િીજ ર્નેરશન જોડિામા ંઆિે તો આ પ્રશ્ન ન  વનરાર્રણ આિે તેમ છે.તેથી સપંણૂક સિે ર્રીને દરખાસ્ત 

બનાિી વિભાગીય ર્ચેરી ની તાવંત્રર્ મજં રી મેળિી એર્ માસ મા ંસદર ગ્રાહર્ નો પ્રશ્ન હલ ર્રિા મા ંઆિશે.

૩૦ 
રદિસ

૧૦ ૧૯.૯.૨૦૧૪
હરડયોલ 

બલિતંવસિંહ સ રાજી 
  મ -જૂની પાલડી

૯૯૨૫૪૪૨૨૦૮

પાલડી ખાતે ખરીદેલ 
જમીનમા ંએજી 

ર્નેરશન ન  ંનામ ફેર 
ર્રિા બાબત

વસદ્ધપ ર / છાપી
શ્રી રે્.ટી પટેલ, નાયબ 

ઇજનેર,  છાપી 
૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬	

અરજદાર દ્વારા નામ ફેરફાર ર્રિા માટેની રજૂઆત ના અન સિંાને  છાપી પેટા વિભાગીય ર્ચેરીના તા ૧૯-૯-૨૦૧૪ ના પત્ર થી નામ ફેરફાર 
ના પ્રિતકમાન વનયમાન સાર ના જરૂરી દસ્તાિેજો સાથે રૂ ૩૦૦/- નોિણી ફી ભરી અરજી નોિાિા જાણ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ
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