
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
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૦૮-૦૭-૨૦૧૪
 મોદી રે્શિલાલ અંબાલાલ

મ .ચાણસોલ 

તા.ખેરાલ 
૯૬૩૮૮૪૭૭૦૦

 એજી ૬૯૦ ચાણસોલન  ં
ખેતીિાડી િીજજોડાણ ચાલ  

ર્રિા બાબત

 મોદી રે્શિલાલ અંબાલાલ મ .ચાણસોલ 

તા.ખેરાલ  ન  ંએજી-૬૯૦ ચાણસોલમા ંઆિેલ છે. આ ખેતીિાડી 
િીજજોડાણમા ંિારસાઈ ભાઈ મા ંમોદી િાડીલાલ અંબાલાલ દ્વારા સિે 

નબંર ૪૦૨ /૨  અને ૪૦૨ /૧  િચ્ચે હાલમા ંવિિાદ ર્ોરટમા ંચાલ  છે જે 

સી.સી.ન.ં૧૭/૨૦૧૩  થી દાિો ચાલે છે. આથી નામદાર ર્ોટકનો હ ર્મ 

આિેથી આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૩  તા-
૨૬/૮/૧૪

૨ ૧૭-૦૮-૨૦૧૪
 ઠાર્ોર ગાડંાજી ર્ચરાજી

મ.ૂજોરાપ રા
તા.ખેરાલ 

 -
 નિીન ખેતીિાડી િીજ 

ર્નેર્શન મેળિિા સાર ં

 અરજદારે તા.૧૮/૯/૨૦૧૨  ના રોજ સિે નબંર ૪૩૭ પૈર્ી ૨  ગામ 

અરઠીમા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ માટે અરજી ર્રેલ હતી. પરંત   પ્રજાપતી 
પ્રહલાદભાઈ ર્રશનભાઇ એ િાિંા અરજી ર્રેલ છે અને સીિીલ સ્યટૂ 

નબંર ૨ /૧૪ થી ખેરાલ  ર્ોટકમા ંદાિો ર્રેલ છે અને વિિાદ ચાલતો હોિાથી 
આગળની ર્ાયકિાહી થઈ શરે્લ નથી.  સદર બાબતે દાિાનો વનર્ાલ 

થયેથી આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૪ તા-
૨૬/૮/૧૪

૩ ૧૭-૦૮-૨૦૧૪
 ચૌિરી હસમ ખભાઇ 

રણછોડભાઇ 

મ .પો.વિઠોડા
તા.ખેરાલ 

 -
 ખેતીિાડી િીજજોડાણ 

મેળિિા બાબત

 સદર અરજ્દારશ્રી એ તેમની માગણી મ જબ ડ્રો નબંર ''ર્'' રે્ટેગરીમા ં
૧૪૨૯ છે અને પેઇડ પેન્ડિંગ નબંર ૬૪૦ છે. હાલમા ંલાઇન/ટ્રા્સફોમકર 

ઊભ  ંર્રિાન  ંર્ામ ૨૯૫ કિૂાઓન  ંપણૂક ર્રેલ છે અને ૪૦૦ કિૂા સ િીના 
િર્ક  ઓડકર મજૂંર થયેલ છે તેથી આગામી ત્રણ  માસમા ંર્ામ પણૂક ર્રિામા ં

આિશે.

૩  માસ

૪ ૧૪-૦૮-૨૦૧૪
 શ્રી વશિવસિંહ મ . રાજપતૂ

મ .નદંાલી
તા.ખેરાલ 

 -
 ખેતીિાડી િીજજોડાણની 
લાઇન મરામત ર્રિા બાબત

સદર ફરીયાદના અન સિંાને તા.૧૮/૮/૨૦૧૪ના રોજ  િીજ ર્ચેરી ના 
લાઇન સ્ટાફના દ્વારાએલટી/એચટી લાઇનના ઢીલા િાયર ખેચી તથા 

નડતર રૂપ ઝાડ ર્ાપી લાઇનન  ંસમારર્ામ પણૂક ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૫ તા-
૨૬/૮/૧૪

૫ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
 ચૌિરી નાથ ભાઈ રે્શરભાઈ 

મ .નળં
તા.ખેરાલ 

૭૫૬૭૬૦૮૮૭૧
ખેતીિાડી ડાર્કઝોન 

વિસ્તારમા ''ડ'' રે્ટેગરીમા 
દાખલ ર્રેલી અરજી મજં ર 

ર્રિા બાબત

અરજદારશ્રીએ ''ર્'' રે્ટેગરીમા ંસિે નબંર ૩૯/૧  મા ંઅરજી ર્રેલ અને ડ્રો 
મા ંઅગ્રતા ક્રમ નબંર ૮૯૬ છે પરંત   તા.૧ ૩ /૧ ૨ /૧ ૩  ના રોજ સ્થળ 

ચર્ાસણી ર્રતા ંસ્થળ ઉપર બોર/કિૂો ન હોિાથી ''ડ'' રે્ટેગરીમા ંઅરજી 

તબદીલ ર્રેલ છે.પ્રિતકમાન વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા નોંિાયેલ મ ળ 

અરજદારો નો અગ્રતાક્રમ નક્કી ર્યાક પછી આિા અરજદારો ને નોિણી ની 
તારીખ અન સાર અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા આિશે. ત્યારબાદ િીજજોડાણ 

આપિા માટેની ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના વનયમાન સાર ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૬ તા-
૨૬/૮/૧૪

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : મહસેાણા

તા. ૨૫-૮-૨૦૧૪ ના રોજ તાલકુા ખેરાલ ુમકુામે  યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજુઆતોનન માહીતી

વિભાગીય ર્ચેરી વિસનગર/

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી
ખેરાલ 

શ્રી િી.િી.આંબેર્ર
નાયબ ઇજનેર
પેટા વિભાગીય 

ખેરાલ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨



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
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૬ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
 સરપચંશ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

મ .સ ઢંઢયાં
૨૭૩૪૪૪

સ ઢંઢયા ંપરા વિસ્તારન  ં
ઝૂપડપટ્ટી યોજનામા ં

િીજજોડાણો આપિા બાબત

ઝૂપડપટ્ટી યોજના હઠેળ લાઈનો/થાભલા ઊભા ર્રિાન  ંર્ામ પણૂક થયેલ 

છે.૧૪ લાભાથીઓ ના જરૂરી દસ્તાિેજો પેટા વિભાગીય ર્ચેરીએ જમા 
ર્રાવ્યા બાદ િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ઝડપથી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૭ તા-
૨૬/૮/૧૪

૭ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી 

ગ્રામ પચંાયત 

રંડાલા
૨૭૩૪૪૪

સ ઢંઢયા ંગામે નિીન િધ  બે 

હલે્પર ની વનમણ રં્ ર્રિા 
બાબત.

સદર બાબતે જરૂરી દરખાસ્ત વિભાગીય ર્ચેરી વિસનગર દ્વારા 
તા.૨ ૨ /૮/૨૦૧૪ ના રોજ િડી ર્ચેરીએ  મોર્લી આપેલ છે.િહીિટીય 

તથા તાવંત્રર્ ચર્ાસણી થયા બાદ જરૂર જણાયે ઘટતી ર્ાયકિાહી સત્િરે 

હાથ િરિામા ંઆિશે
વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૮ તા-
૨૬/૮/૧૪

૮ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 દીપર્ભાઈ એસ.ભાિસાર 

મ .છીપાિાડ
તા.ખેરાલ 

 -
 િૉલ્ટેજ પરૂા ન મળિા 

બાબત
ગ્રાહર્ ની ફઢરયાદ ના આિારે તારીખ:૨ ૨ /૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ બપોરે 

૧ ૨ :૧૫ ર્લારે્ સદર ગ્રાહર્ ન  ંિીજ સ્થાપન ની ચર્ાસણી ર્રતા ંવનયત 

મયાકદામા ંિીજ િોલ્ટેજ માલમૂ પડેલ છે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૬૯ તા-
૨૬/૮/૧૪

૯ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
ચૌિરી દેિજીભાઇ 

પે્રમજીભાઇ 

મ .પો.ગોરીસણા
તા.ખેરાલ 

૯૪૨૭૦૧૯૬૦૦

એસ્ટીમેટ ગ જરાતી મા ંહોિો 
જોઈએ અને ખેતીિાડી 
િીજજોડાણન  ંએસ્ટીમેટ 

ભરિા છતા ંહજ  ર્ામ થય  ં
નથી

'ઇ ઉજાક'' મા ંભાિ પત્રર્ મજૂંર થતા ંહોય છે અને તે અંગે્રજીમા ંહોય છે તેથી 
ભાિ પત્રર્ ''ઇ ઉજાક' મા ંઅંગે્રજીમા ંઆપિામા ંઆિે છે.  આપશ્રીએ 

એસ્ટીમેટ જે ભરેલ છે તેની પેડ પેન્ડિંગ પ્રયોરીટી નબંર ૫૪૧  છે.   િર્ક  
ઓડકર ૪૦૦ સ િી મજૂંર ર્રેલ છે અને લાઇન/થાભંલા ઊભ  ંર્રિાન  ંર્ામ 

૨૯૫ કિૂા સ િી ર્રેલ છે જેથી આપના સદર ક િા-િીજળી ર્રણન  ંર્ામ 

આગામી ત્રણ  માસમા ંપણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

૩  માસ

૧૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 ચૌિરી માનસગંભાઈ 

લિજીભાઈ
મ .સમોજા
તા.ખેરાલ 

૯૪૨૭૫૪૪૪૦૬
 મોજે સમોજા સિે નબંર ૫૨ -

બ મા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ 

આપિા બાબત

 અરજ્દારશ્રી દ્વારા ''ર્'' રે્ટેગરીમા ંતા.૧ ૩ /૯/૨૦૧૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ. 

ડ્રો દરમ્યાન અગ્રતાક્રમ નબંર ૧ ૧૯૨  આિેલ હતો. ત્યારબાદ 

તા.૨ /૧ ૨ /૨૦૧૩  ના રોજ સ્થળ સિે દરમ્યાન બોર/કિૂો માલમૂ પડેલ ન 

હતો. આથી સદર અરજી ''ડ'' રે્ટેગરી મા ંતબદીલ ર્રેલ છે.પ્રિતકમાન 

વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા નોંિાયેલ મ ળ અરજદારો નો અગ્રતાક્રમ 

નક્કી ર્યાક પછી આિા અરજદારો ને નોિણી ની તારીખ અન સાર 

અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા આિશે. ત્યારબાદ િીજજોડાણ આપિા માટેની 
ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના વનયમાન સાર ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૭૦ તા-
૨૬/૮/૧૪

૧૧ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 ચૌિરી મળૂજીભાઇ 

નરસગંભાઈ
મ .સમોજા
તા.ખેરાલ 

૭૮૭૪૦૭૮૩૫૮
 મોજે સમોજા સિે નબંર 

૧ ૧૯૦ પૈર્ી-૧મા ંખેતીિાડી 
િીજજોડાણ આપિા બાબત

 અરજ્દારશ્રી દ્વારા ''ર્'' રે્ટેગરીમા ંતા.૧ ૩ /૯/૨૦૧૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ. 

ડ્રો દરમ્યાન અગ્રતાક્રમ   નબંર ૧ ૨૫૮ આિેલ હતો. ત્યારબાદ 

તા.૨ /૧ ૨ /૨૦૧૩  ના રોજ સ્થળ સિે દરમ્યાન બોર/કિૂો માલમૂ પડેલ ન 

હતો. આથી રં્પની વનયામાન સાર સદર અરજી ''ડ'' રે્ટેગરી મા ંતબદીલ 

ર્રેલ છે પ્રિતકમાન વનયમાન સાર ''ડ' રે્ટેગરીમા નોંિાયેલ મ ળ અરજદારો 
નો અગ્રતાક્રમ નક્કી ર્યાક પછી આિા અરજદારો ને નોિણી ની તારીખ 

અન સાર અગ્રતાક્રમમા ંમ ર્િામા આિશે. ત્યારબાદ િીજજોડાણ આપિા 
માટેની ર્ાયકિાહી ર્મ્પની ના વનયમાન સાર ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૭૧  તા-
૨૬/૮/૧૪

વિભાગીય ર્ચેરી વિસનગર/

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી
ખેરાલ 

શ્રી િી.િી.આંબેર્ર
નાયબ ઇજનેર
પેટા વિભાગીય 

ખેરાલ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨



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
ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી

વનર્ાલ/ 

સમય 

મયાકદા
રીમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૨ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 ઠાર્ોર બાબ જી મધ જી

મ .વિઠોડા
તા.ખેરાલ 

૮૫૧૧૫૩૫૨૩૧
 ફામક હાઉસ ''બી'' ટાઈપમા ં
વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ 

આપિા બાબત

 અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૧૪/૨ /૨૦૧૪ ના રોજ ખેતરમા ંફામક હાઉસમા ં
વસિંગલ ફેજ િીજ જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ હતી. સદર બાબતે િીજ 

રં્પનીના પઢરપત્ર નબંર જીઇઆરસી/ટેર્/૧ ૩૭૮ તા.૨૪/૬/૨૦૧૪ 

અન સાર અંદાજ પત્ર આગામી એર્ માસમા ંઆપિામા ંઆિશે.અંદાજ પત્ર 

ભરપાઈ થયે થી િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિશે.

૧  માસ

૧૩ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર પ્રતાપજી શીિાજી

મ .નાનીિાડા
તા.ખેરાલ 

૯૪૨૯૭૩૧૪૧૮  ફામક હાઉસમા ંિીજ જોડાણ 

આપિા બાબત

 અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૨ /૧ ૧ /૨૦૧૩  ના રોજ મોજે નાનીિાડામા ંફામક 
હાઉસમા ંવસિંગલ ફેજ િીજ જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ હતી. હિે સદર 

બાબતે િીજ રં્પનીના પઢરપત્ર નબંર જીઇઆરસી/ટેર્/૧ ૩૭૮ 

તા.૨૪/૬/૨૦૧૪ અન સાર અંદાજ પત્ર આગામી એર્ માસમા ંઆપિામા ં
આિશે.અંદાજ પત્ર ભરપાઈ થયે થી િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી 

હાથ િરિામા ંઆિશે.

૧  માસ

૧૪ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 પ્રમ ખશ્રી

સથિારા સમાજની િાડી
મ .ખેરાલ 

 -
 િૉલ્ટેજ પરૂા ન મળિા 

બાબત

 સદર િોલ્ટેજ પરૂા ન મળિાની ફઢરયાદના અન સિંાને િીજ રં્પનીના 
સક્ષમ અવિર્ારીશ્રી દ્વારા જરૂરી સ્થળ સિે ર્રિામા ંઆિશે અને ત્યારબાદ 

જરૂરી આગળની ર્ાયકિાહી િીજ રં્પનીના વનયમાન સાર ર્રી ફઢરયાદન  ં
સતંોષર્ારર્ વનર્ાલ ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૭૨  તા-
૨૬/૮/૧૪

૧૫ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 ઠાર્ોર પ્રહલાદજી અમરતજી 

મ .કડૂા
તા.ખેરાલ 

૩ ૬૨ ૧૯૨૫૪૦૦ ખેતીિાડી િીજજોડાણ 

આપિા બાબત

 અરજદાર દ્વારા તા.૩ ૧ /૧ ૨ /૧૯૯૮ ના રોજ મોજે કડૂા સિે નબંર ૨૪૮/૧  

માટે સલંગ્ન િીજ ર્ચેરીમા ંઅરજી ર્રેલ હતી. સરર્ારશ્શ્શ્રી દ્વારા ડાર્કઝોન 

ઉઠાિી લેતા જરૂરી સિે ર્રિામા ંઆિેલ ત્યારે સ્થળ ઉપર બોર/કિૂો 
હયાત ન હતો અને તે અન સાર જરૂરી નોટીસ આપિામા ંઆિેલ હતી અને 

જરૂરી દસ્તાિેજો આપિા જણાિેલ. ત્યારબાદ છેલ્લી આખરી નોટીસ 

તા.૨૭/૨ /૨૦૧૩  ના રોજ જરૂરી દસ્તાિેજ આપિા સાર ં જણાિેલ પરંત   
ગ્રાહર્ દ્વારા સમય મયાકદામા ંજરૂરી દસ્તાિેજોની પ તકતા ર્રેલ ન હોિાથી 

અરજી દફતરે ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૭૩  તા-
૨૬/૮/૧૪

૧૬ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 સરપચં શ્રી
ગ્રામ પચંાયત
મ .વિઠોડા
તા.ખેરાલ 

૯૪૨૯૯૩૬૨૭૭
ટ્રા્સફોમકરની ફરતે 

વસક્ય રીટી સેનટટ માટે જાળી 
નાખિા બાબત

સદર ફઢરયાદના અન સિંાને રજી. અને ર્ોપો. ઓફીસ ના ઓફીસ ઓડકર 

નબંર ય જીિીસીએલ/એસપી/૨૯૯૧  તા.૧૦/૩ /૨૦૧૪ થી ફેન્સિંગ 

ર્રિાનો ઓડકર મજૂંર થયેલ છે. આથી સદર ર્ામ આગામી બે  માસમા ં
પણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

 ૨  માસ

૧૭ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
 સરપચં શ્રી
ગ્રામ પચંાયત
મ .પાછંા
તા.ખેરાલ 

૯૪૨૭૦
ટ્રા્સફોમકરની ફરતે 

વસક્ય રીટી સેનટટ માટે જાળી 
નાખિા બાબત

સદર ફઢરયાદના અન સિંાને રજી. અને ર્ોપો. ઓફીસ ના ઓફીસ ઓડકર 

નબંર ય જીિીસીએલ/એસપી/૨૯૯૧  તા.૧૦/૩ /૨૦૧૪ થી ફેન્સિંગ 

ર્રિાનો ઓડકર મજૂંર થયેલ છે. આથી સદર ર્ામ આગામી બે  માસમા ં
પણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

 ૨  માસ

૧૮ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪ રાણા વિજયવસિંહ વશિાજી 

મ . ડભાડ -

હયાત ખેતીવિષયર્ િીજ 

જોડાણ સ્થળ ફેર ર્રિા 
બાબત

અરજદારશ્રી એ સિે નબંર 543/2 માથી સિે નબંર 548/1 મા ંસ્થળ ફેર 

ર્રિા માટેની અરજી ર્રેલ પરંત   સિે નબંર 548/1 િેચાણ રાખેલ છે તો 
રં્પનીના વનયમાન સાર િેચાણ રાખેલ સિે નબંર ને બે િષક થતા ંન હોઇ 

િીજ ર્નેક્શન સ્થળ ફેર ર્રી શર્ાય નહીં
વનર્ાલ

પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી ખેરાલ   દ્વારા 
ગ્રાહર્ને પ્રત્ય તર 

આપેલ છે જેનો 
નબંર-

નાઈજ/ખે/૨૬૮૯ તા-
૨૭/૮/૧૪

વિભાગીય ર્ચેરી વિસનગર/

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી
ખેરાલ 

શ્રી િી.િી.આંબેર્ર
નાયબ ઇજનેર
પેટા વિભાગીય 

ખેરાલ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૨


