
 
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
 નિકાલ/ 

સમય 

મયાાદા

અંતિમ તિકાલિી 
તિગિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૨૦.૦૮.૨૦૧૪
પટેલ િગીિભાઇ 
આત્મારામ રહ.ે ગ  ૂંછળી િા 
. તિજાપરુ જી.મહસેાણા

૯૯૨૫૨૭૫૩૩૩

૦ િા.૧૮.૧૨.૨૦૧૨ િા રોજ કૃતિ િીજ 
જોડાણ લાડોલ કચેરી એ જરૂરી 
દસ્િાિેજી પરુાિા આપેલ છે. જરૂરી 
માગગદર્ગિ આપિા માટે.

તિજાપરુ/લાડોલ
શ્રી આર .જે. રામી ,   
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,    
 ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

હાલમાૂં સામાન્ય  યોજિા હઠેળ  િોધાયેલ  િા. ૧૭.૦૯.૨૦૧૨ થી ૧૬.૧૦.૨૦૧૨  િા 
સમયગાળા  દરમ્યાિ ‘ ડ ‘ કક્ષા હઠેળ િોધાયેલ અરજીઓિી  િીજ જોડાણ આપિાિી  
કામગીરી ચાલ ુછે. સદર હુૂં કામગીરી પ  ણગ  થયા બાદ િડી  કચેરીિા  આદેર્ અિે િે 
સમયિા  તિયમોનસુાર  તિજ જોડાણ આપિાિી કાયગિાહી  હાથ ધરિામાૂં આિરે્.

નિકાલ
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૧  તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૨ ૨૧.૦૮.૨૦૧૪
સરપૂંચ શ્રી કુકરિાડા 
ગ્રામ પૂંચાયિ , િા. 
તિજાપરુ ,જી. મેહસાણા

૯૯૨૫૫૮૮૫૩૪

કુકરિાડા િારીગહૃ િા ખોટા તિજ ભાર 
િધારાનુૂં બબલ બિાિીિે ૧૧૨૭૦૦૩ /- 
િો  દૂંડ આપેલો અિે વ્યાજ અિે 
દિાિા ખચાગ પેટે રૂતપયા 
૧૪,૫૯,૬૪૯,=૩૦ િસ  લ કરિા કોટગ  માૂં 
દરખાસ્િ મ  કેલ. હાલિી પૂંચાયિે રૂતપયા 
૧૦,૦૦૦ િા.૦૮.૦૫.૨૦૧૨.િા રોજ 
િેમજ ૧૯.૦૩.૨૦૧૩. િા રોજ ૧૭,૦૦૪/-
 રૂતપયા ભરેલ છે. બાકીિા ૧૪,૩૨,૬૪૫. 
માફ કરિા મહરેબાિી કરર્ો.

તિજાપરુ/કુકરિાડા

શ્રી આર.સી.ગઢિી. ,    
     િાયબ ઈજિેર શ્રી 
,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

 કુકરિાડા ગ્રામ પૂંચાયિ હસ્િક  આિેલ ત્રણ િારરગહૃિા  િોટર િકગસિા તિજ જોડાણો  
િિગ ૨૦૦૨ માૂં  ચેક કરિાૂં  લોડ િધારાનુૂં કુલ  પરુિણી  બીલ  રૂ. ૮,૩૭,૯૯૪=૬૫ રૂ.  
પાઠિેલ . સદર હુૂં રકમિી  િસલુાિ  સારૂ રૂ. ૧૧,૨૭,૦૦૩=૦૦ રૂ. િો દાિો  દાિા  
િૂંબર  ૧૮/૦૪  િા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૪  િા રોજ  દાખલ કરેલ. જેનુૂં હુકમિામુૂં  િા. 
૧૮/૧૦/૨૦૦૬  િા રોજ કૂંપિી  િરફેણમાૂં  જાહરે થિાૂં  દરખાસ્િ િૂંબર  ૫/૦૭  દાખલ 
કરેલ. દરખાસ્િિી રકમ  ૧૩,૫૮૨૧૯=૦૦ હિી . દરખાસ્િિી  િસલુાિ  બાબિે કોટગમાૂંથી 
જપ્િી િોરૂંટ  કાઢિા િસલુાિ થઈ  ર્કેલ િ હોિાથી સદર દરખાસ્િ  િીકળી જિાથી  
ફરીથી  ભરેલ રકમ રૂ.૧૪,૫૯,૬૪૯=૩૦  રૂપે  દરખાસ્િ િૂંબર ૨/૦૯  િા. ૦૫/૦૧/૨૦૦૯ . 
જે પૈકી  આજ સધુીમાૂં રૂ. ૩૨૦૦૪=૦૦  ભરપાઈ  થિાૂં રૂ. ૧૪,૨૭,૬૪૫=૩૦  બાકી છે. 
દરખાસ્િ  ચાલ ુછે.
 સદર હુૂં બાબિ િીતિતિિયક હોઈ, બાકી િીકળિાૂં  િાણાૂં હાલિા સૂંજોગોમાૂં  માફ થઈ 
ર્કે િહીં િેિી િોધ લેિી.

કોર્ટ  મેર્ર
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૩  તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૩ ૨૩.૦૮.૨૦૧૪

પટેલ  બાબભુાઇ 
અમથાલાલ ,C/O  
મહાકાળી મૂંડળ - 
કુકરિાડા , રહ.ે પટેલિાસ 
,રામિગર, િા.તિજાપરુ, 
જી. મેહસાણા.  કેર્  
રામિગર િો છે.

િીજ ચોરીિા કેસમાૂં "  આરોપીએ  
હાઇકોટગમાૂં  જમા  કરાિેલ રડપોજીટ િી 
રકમ પરિ કરિામાૂં  આિે અિે કેસિો  
તિકાલ  કરિામાૂં આિે  જેમાૂં અમોિે  
કોઈ જ િાૂંધો કે િકરાર િથી " િે  
મિલબનુૂં  સરટિરફકેટ આપિા  રજ આિ  
કરેલ છે.

તિજાપરુ/તિજાપરુ

શ્રી એ. એ. રે્ખ         
       િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

પે.તિ.કચેરી. દ્વારા પત્ર ક્રમાૂંક ૪૯૬૧  િા. ૧૫.૧૦.૨૦૧૨ થી  કૂંપિીનુૂં કોઈ લહણેુૂં  બાકી 
િથી  િેવુૂં પ્રમાણપત્ર પાઠિેલ છે. સ્પેર્ીયલ  કોટગિા  હુકમ મજુબ  ગ્રાહક િીજચોરીમાૂં  
ગિેુગાર  સાબબિ થિાૂં  રૂ. ૮,૯૧,૦૧૮=૦૦  િાૂં દૂંડિી રકમ હાઇકોટગમાૂં  જમા કરાિેલ છે. 
“ સદર હુૂં રકમ પરિ  કરિામાૂં આિે અિે કેર્િો તિકાલ  કરિામાૂં આિે  િે અંગે  િીજ  
કૂંપિીિે કોઈ િાૂંધો િથી”. િે મિલબનુૂં  િા - િાૂંધા   પ્રમાણપત્ર  હાઇકોટગમાૂં  મેટર 
પેનન્ડિંગ  હોઈ  િીજ કૂંપિી આપી ર્કે િહીં.

કોર્ટ  મેર્ર
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૯ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

 તા. ૦૪.૦૯.૨૦૧૪ના રોજ તાલ ર્ા વિજાપ ર મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માહીતી

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : મહસેાણા
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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
 નિકાલ/ 

સમય 

મયાાદા

અંતિમ તિકાલિી 
તિગિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૪ ૨૬.૦૮.૨૦૧૪
સરપૂંચ શ્રી ગોતિિંદપરુા 
જુથ પૂંચાયિ , તિજાપરુ

૦૨૭૬૩-
૨૨૦૧૯૯

ગ્રામ પૂંચાયિ ઓ.જી. તિસ્િારમાૂં 
િાયરમેિ  ઉપરાૂંિ િધારાિો એક 
િિીિ હલે્પર મકુિા બાબિ.

તિજાપરુ/તિજાપરુ

શ્રી એ. એ. રે્ખ         
      િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

ગોતિિંદપરુા જુથ ગ્રામ પૂંચાયિિાૂં ગોતિિંદપરુા, આિૂંદપરુા, મણીપરુા, મોિીપરુા ,ભાિસોર, 
મહાદેિપરુા, મહશે્વરપરુા , કિકપરુા  ગામિો સમાિેર્  થાય  છે. દરેક  ગામમાૂં કૂંપિી 
દ્વારા ઈલે. આસી . િી તિમણકુ  કરેલ  છે. સરપૂંચ શ્રી દ્વારા  બિાિેલ  તિસ્િારમાૂં  
ફરરયાદિો તિકાલ  કરિા, િિીિ િીજ જોડાણ આપિા, િીજ રેિાનુૂં સમારકામ  કરિા 
માટે ઈમરજન્સી  કામ માટે  આ િમામ  સ્ટાફિો ઉપયોગ  કરી ગ્રાહકોિી  ફરરયાદોિો  
સત્િરે  તિકાલ કરિામાૂં  આિે  છે.  જરૂર જણાય ત્યારે  સીટી સ્ટાફિો પણ ઉપયોગ  કરી 
આ તિસ્િારમાૂં  ગ્રાહકોિે  સૂંિોિ થાય િેિી  કામગીરી કરિામાૂં આિે છે.
િા.ઈ.શ્રી  તિજાપરુિે િધારાિા એક એપે્ર. લાઇિમેિ ફાળિી િચગાળાિી વ્યિસ્થા કરિા 
જણાિેલ છે. સ્ટાફ  રી  ર્ફલ માટેિી  દરખાસ્િ મૂંજ રી  અથે  સત્િરે  મોકલી આપિામાૂં 
આિરે્. જરૂરી  મૂંજ રી મેળ્વવ્યેથી  યોગ્ય  કરિામાૂં  આિરે્

નિકાલ
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૪ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૫ ૨૬.૦૮.૨૦૧૪

પટેલ રદલીપકુમાર 
અંબાલાલ , લાડોલ  ૮૩, 
િૂંદિિિ બૂંગલોઝ , 
તિજાપરુ

૯૪૨૭૪૮૩૪૭૮
N.A.  તસિાયિી જમીિમાૂં તસિંગલ ફે્રઝ  
જોડાણ આપિા બાબિ.

તિજાપરુ/લાડોલ

શ્રી આર .જે. રામી ,     
      િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

અમારી પે. તિ. કચેરી , લાડોલ  મકુામે કાગળો  જેિા કે બૅન્ક લોિ, સબસીડી ,  ગોડાઉિ 
માટેિી  મૂંજ રી તિગેરે  કાગળો સાથે સાદી  અરજી  કરિાિી  રહરેે્.  આપિી  દરખાસ્િ  
અમારી િડી  કચેરીએ  ખેિીિાડી  જમીિમાૂં  N.A  તસિાય ૧Q  કોમગતર્યલ  િીજ 
જોડાણ  આપિા માટે યોગ્ય  ભલામણ  સાથે  મોકલિામાૂં  આિરે્. િડી  કચેરીિા  
આદેર્  મજુબ  ઘટત ુૂં  કરિામાૂં  આિરે્.

નિકાલ
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૬ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૬ ૨૬.૦૮.૨૦૧૪

પ્રજાપતિ  હીરાભાઈ  
મગિભાઇ અિે પ્રજાપતિ 
રામાભાઇ  મગિભાઇ ,મ.ુ 
ગણેર્પરુા, િા. તિજાપરુ .

િિીિ તસિંગલ ફે્રઝ  સત્િરે  આપિા 
બાબિ.

તિજાપરુ/તિજાપરુ

શ્રી એ. એ. રે્ખ         
       િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

આપિા દ્વારા િા. ૧૭.૦૨.૨૦૧૪ િા રોજ ખેિરમાૂં બિાિેલ ઘરો માટે તસિંગલ ફે્રઝ ફામગ 
હાઉસ િીજ જોડાણો માટે માૂંગણી  કરેલ છે. િાજેિરમાૂં િડી કચેરીએ પાઠિેલ આદેર્ 
મજુબ  અરજદારોિી અરજીઓિી િાૂંતત્રક મૂંજ રી મેળિી તિયિ ભાિપત્રક પાઠિિામાૂં  
આિરે્. આપિા દ્વારા તિયિ ભાિપત્રકિાૂં  િાણાૂં  ભરપાઈ થયે, અગ્રિાક્રમાનસુાર માલ 
સામાિિી ઉપલબ્ધધએ  કામ સત્િરે હાથ ધરિામાૂં આિરે્.

૩૦ દદવસ
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૭ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૭ ૨૭.૦૮.૨૦૧૪
સરપૂંચ શ્રી ગોતિિંદપરુા 
જુથ પૂંચાયિ , તિજાપરુ

૦૨૭૬૩-
૨૨૦૧૯૯

તિજાપરુ ગ્રામ્ય તિસ્િારમાૂં  િેમજ 
તિજાપરુ ટાઉિ તિસ્િાર એમ બે અલગ 
તિસ્િાર કરી આપિા ભલામણ કરેલ છે.

તિજાપરુ/તિજાપરુ

શ્રી એ. એ. રે્ખ         
       િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

 તિજાપરુ ર્હરેી તિસ્િારમાૂં  આિેલ આર્રે ૧૧૦૦૦  ગ્રાહકો માટે તિજાપરુ ર્હરેમાૂં  કુલ 
૦૯ લાઇિ સ્ટાફ િી તિમણ  ક કરેલ છે.જયારે  મણીપરુા ગામમાૂં  આર્રે ૮૦૦ ગ્રાહકો  
આિેલ છે. એક  ઈલે. આસી.  તિમણ  ક  કરેલ છે.  જરૂરરયાિ  મજુબ  ઓરફસમાૂંથી  
િધારાિા  લાઇિ સ્ટાફ િી મદદ  આપી  ગ્રાહકોિી  ફરરયાદિો સત્િરે  તિકાલ કરિામાૂં  
આિે છે. કૂંપિીિા હાલિા  પ્રિિગમાિ  તિયમોનસુાર   તિજાપરુ ર્હરે  માટેનુૂં  સબ 
રડતિજિ િાૂંતત્રક િથા આિકિી   દ્રસ્ટીએ  મૂંજ ર કરી ર્કાય િેમ િથી.

નિકાલ
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૫ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪
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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
 નિકાલ/ 

સમય 

મયાાદા

અંતિમ તિકાલિી 
તિગિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૮ ૨૮.૦૮.૨૦૧૪
સરપૂંચ શ્રી ગ્રામ પૂંચાયિ 
, લાડોલ

૦૨૭૬૩-
૨૩૬૦૨૩

લાડોલ િારરગહૃ િાૂં પાઠિેલ દૂંડિીય 
બીલિી રકમ માફ કરિા બાબિ.

તિજાપરુ/લાડોલ

શ્રી આર .જે. રામી ,     
      િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

સરપૂંચશ્રી ગ્રામ પૂંચાયમાૂં આિેલ િારરગહૃ પૈકી જ િી બાકી િીકળિી રકમ િ ભરિાથી 
બે િીજ-જોડાણિી કુલ રકમ રૂ.૨૮૪૪૪૩૨=૦૦+રૂ.૮૪૫૧૪૯૯૩=૦૦ =રૂ.૧૧૪૩૬4૪૨૫=૦૦ 
રૂ.િી દરખાસ્િ કોટગમાૂં પેંન્ડીગ છે.આ ઉપરાિ એક િારરગહૃનુૂં લોડ િધારનુૂં િથા મીટર 
ધીમા ફરિાિા બબલ ભરપાઈ િ થિાૂં રૂ.૧૧4૩૮4૩૬૦=૬૦ બે દરખાસ્િ કોટગમાૂંપેંન્ડીગ છે 
આમ સરપૂંચ શ્રી ગ્રામ પૂંચાયિ લાડોલિી કુલ રકમ રૂ.૨૨4૭૪4૭૮૫=૬૦ બાકી છે. િે 
િસ  લિા માટે કુલ ૪ દરખાસ્િ કોટગમાૂં પેંન્ડીગ છે. સદર હુૂં િાણાૂં માફ કરિાિી સત્તા 
અતે્રિી કચેરીિે િથી. િીતિ-તિિયક બાબિ છે.

કોર્ટ  મેર્ર
યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૮ તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૯ ૨૭.૦૮.૨૦૧૪
પટેલ પ્રહલાદભાઈ 
બળદેિભાઈ  ઉતમયાિગર 
સોસાયટી સુૂંદરપરુ

૯૮૨૫૦૭૫૪૧૬
મ-ુચાગોડસિેિૂં-૧૬૭ પૈકી૧માૂં 
ખેિીિાડીિીજ-જોડાણ િત્કાળ આપિા 
બાબિ

તિજાપરુ/લાડોલ

શ્રી આર .જે. રામી ,     
      િાયબ ઈજિેર 
શ્રી ,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

આપિી  રજ આિ  સ્પેતર્યલ કેસ િરીકે  અમારી  િડી  કચેરીિે  ભલામણ   સહ મોકલી 
આપિામાૂં આિરે્. 
િડી કચેરીિા  આદેર્  મજુબ  યોગ્ય  કાયગિાહી  હાથ  ધરિામાૂં  આિરે્. ૩૦ દદવસ

યજુીવીસીએલ\વીજે
પીડીઓ\ લોક 

દરબાર\૬૫૧૨  તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૧૦ ૦૪.૦૯.૨૦૧૪
સરપૂંચ શ્રી ગ્રામ પૂંચાયિ 
,પીરોજપરુા , િા. તિજાપરુ 
,જી. મેહસાણા

પીરોજપરુા  ગામે  આદર્ગ  તિલેજ 
યોજિા  િળે  ગામિળ માૂં અડચણ રૂપ 
થાૂંભલા િથા િાયરો  બદલિા  બાબિ.

તિજાપરુ/લાડોલ
શ્રી આર .જે. રામી ,  
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,    
 ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

ગામ પીરોજપરુા માૂં ગામિી િચ્ચે મૂંરદર આગળિી  મખુ્ય ચોક ( હોળી સળગાિિાિી 
જગ્યા)  આિેલ અડચણ રૂપ થાૂંભલા  અંગે રજ આિ કરેલ.  જે અન્િયે અતે્રિી કચેરીએ 
થી સિે  કયાગ મજુબ દરખાસ્િ  મૂંજુરી  મેળિિા માટે ઉપલી  કચેરીએ  મોકલિામાૂં 
આિરે્. જે મૂંજ રી  મળ્વયેથી   સદર અડચણ રૂપ થાૂંભલો  દ ર કરિાિી કાયગિાહી  હાથ  
ધરિામાૂં આિરે્.

નિકાલ
લાડોલ\ડીઈ 
\ટેક\૩૩૯૫  િા. 
૦૪.૦૯.૨૦૧૪

૧૧ ૦૪.૦૯.૨૦૧૫
સરપૂંચ શ્રી ગ્રામ પૂંચાયિ 
,રામપરુ ( કોટ), િા. 
તિજાપરુ ,જી. મેહસાણા

જાહરે માગગ માૂં િીજ થાૂંભલા  િડિરરૂપ 
 બદલિા  બાબિ .

તિજાપરુ/લાડોલ
શ્રી આર .જે. રામી ,   
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,    
 ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

લાઇિ ખસેડિાિો અંદાજપત્ર િી મજ રી ખચગ રૂ. ૭૧૩૩/- આપેલ છે.  ઉ.ગ.ુિી.કૂં .લી. દ્વારા 
 િડિરરૂપ લાઇિ ખસેડિાિી  તિિા મ  લ્યે  કોઈ યોજિા અમલી િ હોઈ અરજી અન્િયે  
અંદાજપત્ર  આપિામાૂં આિેલ છે. જે અંદાજપત્ર ભયેથી લાઇિ ખસેડિાિી  કાયગિાહી  
કરિામાૂં  આિરે્. જે િોધ લેર્ો.

નિકાલ
લાડોલ\ડીઈ 
\ટેક\૩૩૯૩  િા. 
૦૪.૦૯.૨૦૧૪

૧૨ ૦૪.૦૯.૨૦૧૪

પરમાર રાિિતસિંહ 
લાલાજી , પૂંચાયિ 
સદસ્યશ્રી ,રહ.ે િાૂંટામાૂં, 
ગામ લાડોલ

તિધિા અથિા તિરાધાર (િી સૂંિાિ) િે 
રાહિ થી અથિા મફિ ઘરિપરાર્ 
મીટર  આપિા બાબિ.

તિજાપરુ/લાડોલ
શ્રી આર .જે. રામી ,   
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,    
 ૯૯૨૫૨૧૨૬૭૧

તિધિા અથિા તિરાધાર વ્યક્તિ જો બી.પી.એલ િી યાદીમાૂં સમાિેર્ થિો હોઈ અથિા 
બી.પી.એલ િી યાદીમાૂં સમાિેર્ િ થિો હોય િો િેિી િાતિિક આિક રૂ. ૨૭૦૦૦/- કે 
િેથી ઓછી હોય િો િાલકુા તિકાસ અતધકારીિા આિક િા દાખલા અિે િેિા રહઠેાણિા  
પરુાિા  સાથે અરજી કયેથી મીટર આપિા િી ઝૂપડપટ્ટી  યોજિા હાલ અમલી છે. િેમજ 
જો લાભાથી એસ .સી  જાતિિા હોય િો ખાસ અંગભ  િ યોજિામાૂં પણ િીજ જોડાણ 
આપિાિી  યોજિા હાલ અમલી  હોઈ  અરજી કયેથી  િીજ જોડાણ   આપી ર્કાય.

નિકાલ
લાડોલ\ડીઈ 
\ટેક\૩૩૯૪  િા. 
૦૪.૦૯.૨૦૧૪
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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
 નિકાલ/ 

સમય 

મયાાદા

અંતિમ તિકાલિી 
તિગિ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧૩ ૪.૦૯.૨૦૧૪

પટેલ અમિૃભાઇ 
હીરાભાઈ ગોતિિંદપરુા જુથ 
પૂંચાયિ સભ્ય ,મ.ુ 
આિૂંદપરુા ,િા. તિજાપરુ, 
જી. મેહસાણા.

આિૂંદપરુા ગમે ટ્રાન્સ્ફોમગર બદલિા  
બાબિ. [ િિીિ ટ્રાન્સ્ફોમગર મ  કિા  
બાબિ લો િોલ્ટેજિા કારણે]

તિજાપરુ/તિજાપરુ
શ્રી એ. એ. રે્ખ      
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,   
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

આિૂંદપરુા ગામમાૂં લાઇરટિંગ  હતે ુમાટે એક ટ્રાન્સ્ફોમગર  સેંટર ઊભુૂં કરિામાૂં આિેલ છે. 
ઉિાળાિી  સીઝિમાૂં  એસી જેિા ઉપકરણિો  િપરાર્  િધિાૂં  લો િોલ્ટેજિી  ફરરયાદ  
મળિાૂં  િિીિ  ટ્રાન્સ્ફોમગર મ  કિા અંગે  એસ.આઇ  સ્કીમ  હઠેળ  દરખાસ્િ  િૈયાર કરી 
તિભાગીય કચેરી તિજાપરુ ખાિે  િાૂંતત્રક મૂંજ રી  માટે મોકલી આપિામાૂં  આિેલ છે. 
મૂંજ રી  મળિાૂં  િિીિ  ટ્રાન્સ્ફોમગર  ઊભુૂં  કરિાિી  કાયગિાહી  હાથ  ધરિામાૂં  આિરે્.

૩૦ દદવસ
િીજેપી\ટેક\૩૪૦૪   
િા. ૦૫.૦૯.૨૦૧૪

૧૪ ૦૪.૦૯.૨૦૧૪

સરપૂંચશ્રી ખણુૂંસા ગ્રામ 
પૂંચાયિ ,મ.ુપો. ખણુૂંસા , 
િા.તિજાપરુ,            
જી. મેહસાણા

ખણુૂંસા \ કોટડી ગામમાૂં િાયરમેિ  
પોસ્ટીંગ  જુદી  કરિા બાબિ.

તિજાપરુ/તિજાપરુ
શ્રી એ. એ. રે્ખ      
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,   
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

ખણુૂંસા ગામમાૂં  આર્રે  ૯૮૫ ગ્રાહકો  આિેલ છે. ખણુૂંસા ઉપરાૂંિ  કોટડી િથા  
રામિગર ગામો માટે એક ઈલે. આસી. િી તિમણકુ  કરેલ છે અિે આ  ગામોમાૂં  આર્રે 
૮૫૫  ગ્રાહકો  આિેલ છે. આ  ગામોમાૂં  જરૂરરયાિ  મજુબ  િધારાિા  લાઇિ સ્ટાફ િી 
મદદ આપી  ગ્રાહકોિી  ફરરયાદિો  તિકાલ  કરિામાૂં  આિે  છે. િા.  ૦૪.૦૯.૨૦૧૪  િા 
 રોજ  લોક દરબારમાૂં  આપિી ખણુૂંસા\ કોટડી  ગામમાૂં  િાયરમેિિી  પોસ્ટીંગ  જુદી  
કરિા  બાબિિી  અરજીિા  સૂંદભગમાૂં  જણાિિાનુૂં કે  િે અંગેિી  દરખાસ્િ  અમારી  
િડી  કચેરીએ  મૂંજ રી  માટે મોકલી  આપિામાૂં આિરે્.  મૂંજ રી મળ્વયે જરૂરી  કાયગિાહી  
કરિામાૂં  આિરે્.

નિકાલ
િીજેપી\િહીિટ\૩૩૮
૯   િા. 
૦૫.૦૯.૨૦૧૪

૧૫ ૦૪.૦૯.૨૦૧૪

સરપૂંચશ્રી કોટડી  ગ્રામ 
પૂંચાયિ ,મ.ુપો. કોટડી  ,  
 િા. તિજાપરુ,             
   જી. મેહસાણા

ખણુૂંસા \ કોટડી ગામમાૂં િાયરમેિ  
પોસ્ટીંગ  જુદી  કરિા બાબિ.

તિજાપરુ/તિજાપરુ
શ્રી એ. એ. રે્ખ      
િાયબ ઈજિેર શ્રી ,   
૯૯૨૫૨૧૨૬૬૯

કોટડી ગામમાૂં  આર્રે  ૭૪૫  ગ્રાહકો  આિેલ છે. કોટડી ઉપરાૂંિ   ખણુૂંસા િથા  
રામિગર ગામો માટે એક ઈલે. આસી. િી તિમણકુ  કરેલ છે અિે આ  ગામોમાૂં  આર્રે 
૧૦૯૫   ગ્રાહકો  આિેલ છે. આ  ગામોમાૂં  જરૂર પડય ે  િધારાિા  લાઇિ સ્ટાફ િી 
મદદ આપી  ગ્રાહકોિી  ફરરયાદિો  તિકાલ  કરિામાૂં  આિે  છે. િા.  ૦૪.૦૯.૨૦૧૪  િા 
 રોજ  લોક દરબારમાૂં  આપિી કોટડી\ ખણુૂંસા  ગામમાૂં  િાયરમેિિી  પોસ્ટીંગ  જુદી  
કરિા  બાબિિી  અરજીિા  સૂંદભગમાૂં  જણાિિાનુૂં કે  િે અંગેિી  દરખાસ્િ  અમારી  
િડી  કચેરીએ  મૂંજ રી  માટે મોકલી  આપિામાૂં આિરે્.

નિકાલ
િીજેપી\િહીિટ\૩૩૯
૦   િા. 
૦૫.૦૯.૨૦૧૪

૧૬ ૦૪.૦૯.૨૦૧૪
સરપચશ્રી  કેલીસણા ગ્રામ 
પૂંચાયિ ,મ.ુપો. કેલીસણા, 
િા. તિજાપરુ, જી.મેહસાણા

સ્ટ્રીટ  લાઇટિા થાૂંભલા મૂંજ ર કરિા 
બાબિ અિે  કેલીસણા  ગામમાૂં  ગ્રામ 
પૂંચાયિ  ઓફીસિા આગળિા ભાગે  
આિેલ ડી. પી. ટ્રાન્સ્ફોમગરિી  ફરિે  
ફેક્ન્સિંગ કરિા  િથા ડી.પી.  ખસેડિા  
બાબિ .

તિજાપરુ/કુકરિાડા

શ્રી આર.સી.ગઢિી. ,    
     િાયબ ઈજિેર શ્રી 
,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

સ્ટ્રીટ  લાઇટિા થાૂંભલા મૂંજ ર કરિા માટે આપિા  કેલીસણા  ગામમાૂં  મોજણીનુૂં કામ 
પ  ણગ કરેલ છે.  તિભાગીય કચેરીિી મૂંજ રી  મેળિી િાત્કાબલક  આપિી  સ્ટ્રીટ લાઇટનુૂં 
કામ પ  ણગ કરી આપિામાૂં આિરે્. ફેક્ન્સિંગ માટે  િિા ઓડગર  આવ્યેથી  આપિા  કેલીસણા 
  ગામમાૂં  ગ્રામ  પૂંચાયિ ઓફીસિા  આગળિા ભાગે  આિેલ  બૂંિે ટ્રાન્સ્ફોમગરનુૂં  
ફેક્ન્સિંગ નુૂં કામ કરી આપિામાૂં આિરે્. િેમજ ડી.પી.  ખસેડિા  માટે અતે્રિી  કચેરીએ  
રજીસ્ટે્રર્િ ચાર્જ ભરી અિે અંદાજપત્ર ભરપાઈ  કયાગ  બાદ કામ કરી આપિામાૂં આિરે્.

૩૦ દદવસ
કેકેડી\ઈ.એસ.ર્ી.\રે્ક\

બબબલિંગ\૨ ૨૪૧   તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪

૧૭ ૦૪.૦૯.૨૦૧૪

સરપચશ્રી  કુકરિાડા  
ગ્રામ પૂંચાયિ ,મ.ુપો. 
કુકરિાડા , િા. તિજાપરુ, 
જી.મેહસાણા

એપ્રોચ  રોડ  પર સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલ ુ
કરિા બાબિ

તિજાપરુ/કુકરિાડા

શ્રી આર.સી.ગઢિી. ,    
     િાયબ ઈજિેર શ્રી 
,              
૯૯૨૫૨૧૨૬૭૯

આપિી કુકરિાડા  ગ્રામ પૂંચાયિિા સ્ટ્રીટ લાઇટિા િીજ બીલોિી  રકમ રૂ. 
૨૩૧૨૮૪=૦૦ બાકી પડે છે.  િેમજ  દરખાસ્િ િૂંબર ૨/૯ િો રકમ રૂ. ૧૪,૨૭,૬૪૫=૩૦  
બાકી પડે છે.  િો સદર  િાણાૂં  ભરપાઈ થયેથી  સ્ટ્રીટ લાઇટ ચાલ ુકરિાિી  કાયગિાહી  
િાત્કાબલક  કરી  આપિામાૂં  આિરે્.

નિકાલ
કેકેડી\ઈ.એસ.ર્ી.\રે્ક\

બબબલિંગ\૨ ૨૪૨   તા. 
૦૬.૦૯.૨૦૧૪
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