
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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૧૧ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર પ્ર થ્િીવસિંહ 

નાથ વસિંહ
મ .ભાણિાસ 

તા.સતલાસણા
 -

નિીન વિજજોડાણ માગણીની 
અરજી રરસિે ર્રિા બાબત.

અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૨૮-૯-૧ ૨  ના રોજ "ર્" રે્ટેગરીમા ંમોજે ભાણિાસ સિે 

નબંર ૪ પૈર્ી મા ંપેટાવિભાગીય ર્ચેરી સતલાસણા ખાતે નાિંણી ર્રેલ હતી. તે 

સદંભે વિજ ર્ચેરીના અવિર્ારીશ્રી દ્વારા સ્થળ ચર્ાસણી ર્રતા ંસ્થળ ઉપર 

બોર/કિૂો હયાત ન હતો. તે સબંવંિત જરૂરી પચંનામ -નોટીસ આપિામા આિેલ 

અને આ અરજી ''ડ'' રે્ટેગરીમા તબરદલ ર્રિામા આિેલ 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 રં્પની ના વનયમાન સાર 

ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

૨ ૧૧ -૦૮-૨૦૧૪
પટેલ પરષોતમભાઈ 

ર્ચરાભાઈ
મ .પો.ગોઠડા 
તા.સતલાસણા

 -

"ડ" રે્ટેગરીમા ંનોિાિેલ અરજી 

અન સિંાને િીજજોડાણ આપિા 
બાબત.

અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૧૭-૯-૨૦૧૨  ના રોજ "ડ" રે્ટેગરીમા ંબોર/કિૂો ન હોિા ને 

ર્ારણે િીજ ર્ચેરી સતલાસણામા ંઅરજી નોંિણી ર્રાિેલ.  હાલમા ં"ર્" રે્ટેગરીના 
અરજદારોને િીજ જોડાણો આપિા માટેની ર્ાયકિાહી ચાલ  છે.  "ર્" રે્ટેગરીના 
અરજદારો ના વિજજોડાણ માટેની ર્ાયકિાહી પણૂક થયાબાદ જરૂરી ડ્રો "ડ" 

રે્ટેગરીનો ર્રિામા ંઆિશે. ડ્રો થયાબાદ આપના નિીન અગ્રતાક્રમારં્ અન સાર 

િીજ જોડાણ માટેની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૩ ૧૪-૦૮-૨૦૧૪
ચૌહાણ છત્રવસિંહ 

ગભંીરવસિંહ
મ .ભાણિાસ 

તા.સતલાસણા
 -

નડતરરૂપ વિજલાઇનને ખસેડિા 
બાબત.

સદર અરજદાર દ્રારા તેમના ખેતરમાથંી ભારે દબાણિાળી લાઈનો પસાર થાય 

છે.  સદર બાબતની સ્થળ ચર્ાસણી ર્રી અને ઘટતી ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ં
આિશે.

વનર્ાલ

૪ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
ભાયાત જલ વસિંહ 

ઇન્દ્દ્રવસિંહ
મ .પો.ભાલ સણા 
તા.સતલાસણા

૯૪૨૯૦૬૦૪૧૫
સિે નબંર ૪૬૫/૧  મા ંિીજ 

ર્નેર્શન લેિાને બદલે ભ લથી 
૪૬૬/૧  મા ંશરતચ ર્થી લખેલ 

છે. તે બાબત.

અરજદારશ્રી દ્વારા  તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૨  ના રોજ મોજે ભાણિાસ સિે નબંર ૪૬૬/૧  

મા ંજરૂરી દસ્તાિેજો સાથે ખેતીિાડી િીજ જોડાણ અરજી ર્રેલ હતી. સ્થળ 

ચર્ાસણી દરમ્યાન સ્થળ ઉપર સદર સિે નબંરમા ંએજી-૨૦૯ ગ્રાહર્ નબંરન  ંતેજ 

નામન  ંિીજ જોડાણ ચાલ -હયાત છે. જે  વનયમાન સાર બીજ  િીજ જોડાણ આપી 
શર્ાય નહી અને આપની જે અરજી શરતચ ર્થી સિે નબંર ખોટો લખાયેલ છે. તે 

ગ્રાહ્ય રાખી ફરીથી િીજ જોડાણનો લાભ આપી શર્ાય નહીં.

વનર્ાલ

૫ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪
હરરજન ર્ાળીદાસ 

ભીખાભાઇ
મ .પો.ઉમરેચા 
તા.સતલાસણા

૮૯૮૦૦૪૫૭૩૫
મોજે ગામ ઉમરેચા સિે નબંર 

૧૦ મા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

આપિા બાબત.

અરજદારશ્રી દ્વારા મોજે ઉમરેચા ના સિે નબંર ૧૦ મા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

માટે તા.૧ ૧ -૧૦-૧ ૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ હતી. તે અન સાર જરૂરી સિે ર્રિામા ં
આિેલ અને ત્યારબાદ િીજ રં્પનીના વનયમાન સાર ભાિપત્રર્ રૂ।.૧૦૬૨૦.૦૦ 

તા.૨૭-૦૮-૧ ૩  ના રોજ આપિામા ંઆિેલ જે અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૦૩ -૦૯-૧ ૩  

ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ અનેજરૂરી ટ્રાન્દ્સફોમકર સ્ટ્રક્ચર તથા લાઇનન  ંર્ામ પણૂક 
ર્રેલ છે.

પરંત   સદર સિે નબંરના સહ રહસ્સેદારશ્રી ચમાર રામભાઇ ચેલાભાઇ એ સમંતી 
બાબતે િાિંા અરજી તા.03-૦૯-૧ ૩  ના રોજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરીએ આપેલ 

હોિાથી આગળની િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રેલ નથી.

વનર્ાલ

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : મહસેાણા

તા. ૩૦-૮-૨૦૧૪ ના રોજ તાલકુા સતલાસણા મકુામે  યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજુઆતોની માહીતી



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૬ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪

ઠાર્ોર ર્ોદરજી ભીખાજી 

તથા
 ઠાર્ોર રાજ જી સરદારજી

મ .પો.નેદરડી 
તા.સતલાસણા

૯૭૨૩૯૮૫૬૩૩ ખેતરમા ંબનાિેલ મર્ાન ઉપર 

િીજ પ રિઠો આપિા બાબત.

અરજદારશ્રીઓ દ્વારા મોજે ગામ નેદરડી ના ખેતર સિે નબંર (ફામકહાઉસ)મા ંસિે 

નબંર ૬૫ તથા ૫૭/૧  માિંીજજોડાણમાટે અરજી ર્રેલ છે. સિે મોજણી ર્રતા ં
"બી" રે્ટેગરીમા ંઆિતા હોિાથી આગામી એર્ માસમા ંભાિપત્રર્ આપિામા ં
આિશે અને ભાિપત્રર્ ભરપાઈ ર્યાક પછી અગ્રમતાના િોરણે સીંગલ ફેજ િીજ 

જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૭ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ ર્ાવંતભાઈ 

ચીમનભાઈ
શીિપ રારં્પા

મ .આનદંભાખરી 
તા.સતલાસણા

૯૮૨૫૯૭૫૭૬૬
ખેતીિાડી ફીડર ઉપરથી 

જ્યોવતગ્રામ યોજનામાથી સીંગલ 

ફેજ િીજ જોડાણનો પ રિઠો 
આપિા બાબત.

મોજે શીિપ રારં્પા - આનદંભાખરી વિસ્તારમા ંખેતરોમા ંઆશેર સોળ(૧૬) 

વસિંગલફેજ િીજ જોડાણો ખેતીિાડી એજી ફીડર ઉપરથી આપિામા ંઆિેલ છે. જે 

ફામકહાઉસ સીંગલ ફેજ િીજ જોડાણો છે સદર િીજ જોડાણ ગામતળ મા ંઆિેલ ન 

હોિાથી  જ્યોવતગ્રામ નો લાભ આપિામા ંઆિતો નથી.
વનર્ાલ

૮ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ ચીમનભાઈ 

ર્ાનજીભાઇ
મ .પટેલફામક 

(આનદંભાખરી) 
તા.સતલાસણા

૯૪૨૭૨૮૫૨૨૩
ખેતીિાડી ફીડર ઉપરથી 

જ્યોવતગ્રામ યોજનામાથી સીંગલ 

ફેજ િીજ જોડાણનો પ રિઠો 
આપિા બાબત.

મોજે પટેલફામક - આનદંભાખરી વિસ્તારમા ંખેતરોમા ંઆશેર એર્િીસ(૨ ૧ ) 

વસિંગલફેજ િીજ જોડાણો ખેતીિાડી એજી ફીડર ઉપરથી આપિામા ંઆિેલ છે. જે 

ફામકહાઉસ સીંગલ ફેજ િીજ જોડાણો છે. સદર િીજ જોડાણ ગામતળ મા ંઆિેલ 

ન હોિાથી  જ્યોવતગ્રામ નો લાભ આપિામા ંઆિતો નથી.
વનર્ાલ

૯ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪ ચૌહાણ ચપં વસિંહ 

અંદરવસિંહ ૯૭૨૬૦૨૬૯૯૨
આપની ર્ચેરીમા ંઅમોએ માગેંલ 

ખેતીિાડી િીજ જોડાણ ફરીથી 
સિે ર્રિા બાબત.

અરજદારશ્રીએ "ર્" રે્ટેગરીમા ંતા.૧૮/૯/૧ ૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ હતી. તે સદંભે 

િીજ રં્પનીના અવિર્ારીશ્રી દ્વારા સ્થળ ચર્ાસણી ર્રતા ંસ્થળ ઉપર બોર/ક િો 
માલ મ પડેલ ન હતો.તે સબંવંિત જરૂરી પચંનામ -નોટીસ આપિામા આિેલ અને 

આ અરજી ''ડ'' રે્ટેગરીમા તબરદલ ર્રિામા આિેલ 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 રં્પની ના વનયમાન સાર 

ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

૧૦ ૨૦-૦૮-૨૦૧૪
હાજી જાનમોહમદ 

ગ લાબનબી મેમણ
મ .િાિ તા.સતલાસણા

૯૪૨૬૫૮૧૩૨૪ ઘર િાપરશ મીટરન  ંએસ્ટીમેન્દ્ટ 

ભરિા છતા ંવ્યિસ્થા થઈ નથી.  સદર ગ્રાહર્ન  ંિીજજોડાણ તા.૨૮/૮/૨૦૧૪ ના રોજ ચાલ  ર્રેલ છે. વનર્ાલ

૧
ફામકહાઉસમા ંઘણા સમયથી બિં 

ર્રેલ સીંગલ ફેજ િીજ જોડાણો 
આપિા બાબત

િીજ રં્પનીના પરરપત્ર નબંર જીઇઆરસી/ટેર્/૧ ૩૭૮ તા.૨૪/૬/૨૦૧૪ અન સાર 

અંદાજ પત્ર આગામી એર્ માસમા ંઆપિામા ંઆિશે.  િીજ જોડાણ માટેની 
ર્ાયકિાહી અગ્રમતાના િોરણે ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૨

તાલ ર્ાની િીજ ઓરફસ હોય 

ત્યારે ફરરયાદ માટે ત્રણ પાળીમા ં
હલે્પરની વનમણરૂ્ હોિી જોઈએ 

જેથી રાવત્રના સમય દરમ્યાન 

ફરરયાદ દૂર થઈ શરે્

રાવત્રના સમય દરમ્યાન સામ વયર્ ફરરયાદ દૂર ર્રિા જરૂરી વ્યિસ્થા િીજ ર્ચેરી 
દ્વારા ર્રિામા ંઆિે છે. ઈમરજન્દ્સી સમયે દરેર્ લાઇન સ્ટાફ સાથે મોબાઈલ 

ફોનથી જરૂરી વ્યિસ્થા ર્રી ફરરયાદો પહોચી િળિા પ્રયત્નો ર્રિામા ંઆિતા 
હોય છે.

વનર્ાલ

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૨૧ -૦૮-૨૦૧૪૧૧
દેિજીભાઇ િી. પટેલ

મ .સતલાસણા
સતલાસણા ભાજપ 

સગંઠન



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૩

સતલાસણા તાલ ર્ાન  ંજ ના િીજ 

િાયરો થાભંલા બદલિા અને 

િાયરોના જે જોલાહોય ત્યા ં
ફરીથી િાયરો ખેંચિાની 

ર્ામગીરી ર્રિી

સતલાસણા ગામમા ંજે જ ના િાયરો તથા થાભંલા બદલિા માટે જરૂરી સિે ર્રી 
બદલિા પાત્ર થાભાલા તથા ઢીલા િાયરન  ંસમારર્ામ ર્રિાન  ંઆયોજન 

ર્રિામા ંઆિશે.

ત્રણ માસ

૪

સતલાસણા સબ ડીિીઝનમા ં
િીજ ગ્રાહર્ોની સખં્યામા ંિિારો 

થતો જાય છે. પરંત   સ્ટાફ 

તેટલોને તેટલો જ છે તો સ્ટાફ 

િિારો

સમયાતંરે ગ્રાહર્ોની સખં્યા, આિર્ની આવથિર્ અને િહીિટીય ચર્ાસણી ર્રિામા ં
આિતી હોય છે.  જરૂર જણાય ત્યા ંસ્ટાફ મજૂંર ર્રિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ં
આિતી હોય છે.

વનર્ાલ

૫

એનજી મીટરના ભાડા િીજ 

જોડાણ ચાલ  થાય ત્યારથી 
લેિામા ંઆિે છે તો મીટરની 
િસ લાત પરૂી થાય ત્યારબાદ 

મીટરન  ંભાડ  ંબિં ર્રવ .ં

િીજ વનયમનપચં અવિવનયમન એક્ટ ૨૦૦૩  પ્રમાણે એનજી મીટરના ભાડાની 
િસલૂાત થતી હોય છે.

વનર્ાલ

૬

૩  ફેજ િીજ જોડાણોની િીજ 

જોડાણ આપતી િખતે ભાઈઓ 

ભાગીદારીની સમંતી નાયબ 

ઇજનેરની રૂબરૂમા ંલેિાની 
પ્રરક્રયા ર્રિી જેથી ભાઈ ભાઈ 

િચ્ચે ખોટી સહીઓ બાબતે પ્રશ્નો 
થાય નહી.

ર્ોઈપણ ૩ ફેજ િીજ જોડાણોની અરજી લેિાના સમયે િીજ ર્ચેરીના અવિર્ારીશ્રી 
દ્વારા દસ્તાિેજોની સપંણૂક ચર્ાસણી થાય છે. ભાગીદારી હોય તેિા રર્સ્સામા ંરૂવપયા 
૧૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નોટરી િર્ીલની સાક્ષીમા ંફોટાઓ સાથે જરૂરી નોટરી 
ર્રિામા ંઆિે છે. જેમા ંત્યારબાદ નાયબ ઈજનેરશ્રીને આ ભાઈઓ-ભાગીદારોને 

રૂબરૂ ઓરફસમા ંસહીઓ બાબતે પછૂપરછ ર્રિાની હોતી નથી. જે િર્ીલ 

નોટરાઇઝ િખતે સાક્ષી પ રાિો થતો હોય છે.

વનર્ાલ

૭

ખેતીિાડી િીજ જોડાણોની 
અરજીઓ િિારે હોિાથી આ 

િીજ જોડાણોની જરૂરી ર્ાયકિાહી 
ઝડપથી ર્રિી જેથી સમય 

મયાકદામા ંિીજ જોડાણો આપી 
શર્ાય.

સતલાસણા િીજ ર્ચેરીના તાબા હઠેળ હાલમા ં"ર્" રે્ટેગરી હઠેળ ક લ કિૂા/બોર 

િળી ૧૯૪૯ અરજીઓની નોંિણી થયેલ હતી તેમાથંી ૪૯૧  "ડ" રે્ટેગરી તબદીલ 

ર્રેલ છે.તેમાથંી ૧૦૮અરજી રે્ન્દ્સલ ર્રેલા છે. ૧૦૨૧  અરજીઓના ભાિપત્રર્ 

આપેલ છે. તેમાથંી ૯૮૧   અરજીઓના ભાિપત્રર્ ભરાયેલ છે. ત્યારબાદ લાઈનો 
અને ડીપી સ્ટ્રર્ચર ના ર્ામ ૨૭૭ ના પણૂક થયા છે. અને હાલમા ં  પેઇડ પેંડીંગ 

કિૂાની અરજીઓન  ંસમયાતંરે માલ સમાનની ઉપલબ્િી પ્રમાણે ર્ામ ર્રિામા ં
આિે છે. અને બાર્ી રહલે ર્ામો અગ્રમતાના િોરણે પણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૧૨ ગામમા ંિિારાનો હલે્પર મજૂંર 

ર્રિા બાબત
િહીિટીય તથા તાવંત્રર્ ચર્ાસણી થયા બાદ જરૂર જણાયે ઘટતી ર્ાયકિાહી સત્િરે 

હાથ િરિામા ંઆિશે વનર્ાલ

૧૩ ગામની ડીપી આજ બાજ  ફેન્દ્સીંગ 

ર્રિા બાબત
 રજી.ર્ચેરીના ઓડકર ન.ંએસપી/૨૯૯૧  તા.૧૦/૭/૧૪ થી ફેનન્દ્સિંગ ર્રિાનો ઓડકર 

મજં ર થયેલ છે. આથી સદર ર્ામ આગામી બે માસમા પ ણક ર્રિામા આિશે.
બે માસ

૧૧
દેિજીભાઇ િી. પટેલ

મ .સતલાસણા
સતલાસણા ભાજપ 

સગંઠન

૨૧ -૦૮-૨૦૧૪

સરપચંશ્રી 
ડભોડા ગ્રામ્ય પચંાયત 

મ .ડભોડા તા.ખેરાલ 
૯૯૭૮૭૧૭૯૭૮

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

વિસનગર
સતલાસણા



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૧૪ ૨૧ -૦૮-૨૦૧૪
 ઠાર્ોર રામાજી રાધ જી 

મ .ફતેપ રા
તા.સતલાસણા

૯૭૨૬૦૨૯૧૪૦
મોજે ફતેપ રના સિે નબંર ૧૮૬ 

પૈર્ી ના અલગ રહસ્સામા ં
(ખાતામા)ં િીજ જોડાણ આપિા 

બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૨ ૧ /૦૯/૧ ૨  ના રોજ સિે નબંર ૧૮૬ પૈર્ી મા ંખાતા નબંર 

૧૬૮ મા ંખેતીિાડી િીજજોડાણની માગંણી ર્રેલ હતી તે સદંભે તા.૧૮/૧ ૨ /૧ ૩  

ના રોજ સિે ર્રતા ંસિે નબંર ૧૮૬ પૈર્ીમા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ હયાત હોિાને 

ર્ારણે આ સદર અરજી િીજ રં્પનીના વનયમાન સાર દફતરે ર્રિામા ંઆિેલ 

હતી.પરંત   તાજેતરમા ંિીજ ર્ચેરીના પરરપત્ર નબંર જીય િીએનએલ /ટેર્/410 

તા.1/3/14 ના અમલથી આ અરજદારને અલગ ખાતા નબંર ૧૬૮મા ંિીજ 

જોડાણ આપવ  ંતે નીવતવિષયર્ બાબત છે.

વનર્ાલ

૧૫ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪
રબારી લક્ષ્મણભાઈ 

માલાભાઈ
મ .ખોડામલી 
તા.સતલાસણા

૯૪૨૮૪૫૮૮૧૨
મોજે ખોડામલી ગામના સિે 

નબંર ૩ ૨૪ મા ંનિીન િીજ 

જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા સરર્ારશ્રીની યોજના અન્દ્િયે પરરપત્ર નબંર 773 તા-3/9/12 

ના અન સિંાને અરજદારે એ રે્ટેગરીમા ંસિે સ્થળ ફેર બાબતે સિે નબંર 324 

માથી સિે નબંર 108 મા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ નો લાભ આપિામા ંઆિેલ છે 

જેથી સિે નબંર 324 મા ંઉપરોક્ત લાભ મળિાપાત્ર નથી
વનર્ાલ

૧૬ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર નટિરજી 

નરભાજી
મ .ફતેપ રા 

તા.સતલાસણા
૯૬૬૨૮૦૪૬૮૯

ફતેપ રા ગામની સીમના સિે 

નબંર ૭૭ પૈર્ી મા ંઆિેલ કિૂા 
ઉપર અમારા નામે ઈલે. 

ર્નેક્શન માગેંલ હોય મળિા 
બાબત

સિે નબંર ૭૭ પૈર્ી ના ખાતા નબંર-૧  મા ંનટિરજી નરભાજીએ િીજ જોડાણ માટે 

તા.૦૪/૧૦/૧ ૨  ના આરોજ અરજી ર્રેલ હતી. સદર સિે નબંર ૭૭ પૈર્ી મા ંકિૂો 
આિેલો છે. હાલમા ંસદર કિૂામા ંઠાર્ોર હીરાજી તલાજીના નામન  ંએજી-૭૯ થી 
િીજ જોડાણ ચાલ -હયાત છે જેનો ખાતા નબંર ૧૬૫ છે. સ્થળ ચર્ાસણી દરમ્યાન 

કિૂામા ંિીજ જોડાણ ચાલ  છે. એર્જ કિૂામા ંભાગીદારી છે પરંત   એર્જ કિૂામા ંઆ 

તબકે્ક નિીન િીજ જોડાણ આપિાની યોજના હાલમા ંઅમલમા ંનથી.

વનર્ાલ

૧૭ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર જેહાજી િીરાજી

મ .ખોડામલી 
તા.સતલાસણા

૯૭૩૭૭૬૪૦૫૩
મોજે ખોડામલી ગામની સીમના 
સિે નબંર ૩૬૬/૩  મા ંનિીન 

િીજ જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારે સિે નબંર ૩૬૬/૩  મા ં"ર્" રે્ટેગરીમા ંઅરજી ર્રેલ હતી. ત્યારબાદ 

સ્થળ ચર્ાસણી દરમ્યાન આ સિે નબંરમા ં(૧ ) ઠાર્ોર હીરાજી િનાજી (૨ ) ઠાર્ોર 

માનસગંજી િાલાજી નામના બનેં િીજ જોડાણો એર્જ કિૂામા ંહયાત છે. હિે 

અરજદારશ્રી દ્વારા આજ કિૂામા ંત્રીજા િીજ જોડાણની માગંણી ર્રેલ છે. અને સિે 

નબંર-ખાત   ંએર્જ (સિે નબંર ૩૬૬/૩  અને ખાતા નબંર ૨૪૮) જેથી િીજ 

રં્પનીના પરરપત્ર વનયમાન સાર બીજ  ંનિીન િીજ જોડાણ આપી શર્ાય નહી.

વનર્ાલ

૧૮ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર રે્શાજી િાલાજી

મ .ખોડામલી 
તા.સતલાસણા

૯૭૨૩૫૬૦૦૨૮
મોજે ખોડામલી ગામના સિે 

નબંર ૩ ૧૪/૨  મા ંનિીન િીજ 

જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારે મોજે ખોડામલી ગામના સિે નબંર ૩ ૧૪/૨  ખાતા નબંર ૨ ૩૮ મા ં
અરજી ર્રેલ ત્યારબાદ સ્થળ ચર્ાસણી ર્રતા ંતેજ સિે નબંર તથા ખાતા નબંરમા ં
હાલમા ંહાજાજી ઉગરાજી એજી-૧ ૩૬ થી િીજ જોડાણ ચાલ  છે. જેથી પરરપત્ર 

મ જબ બીજ  િીજ જોડાણ વનયમાન સાર આપી શર્ાય નહી.
વનર્ાલ

૧૯ ૨૧ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર લક્ષ્મણજી તલાજી

મ .ખોડામલી 
તા.સતલાસણા

૯૯૦૪૫૧૭૮૭૩
મોજે ખોડામલી ગામના સિે 

નબંર ૮૨ /૫ મા ંનિીન િીજ 

જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારે સિે નબંર ૮૨ /૫ મા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે "ર્" રે્ટેગરીમા ં
તા.૧૬/૧૦/૧ ૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ. તે સદંભે સ્થળ ચર્ાસણી ર્રતા ંસ્થળ ઉપર 

(૧ ) સ થાર ચેલાભાઈ ર્ચરાભાઈ (૨ ) ઠાર્ોર જ નારજી િજાજી એમ બે ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણો હયાત છે. આથી એર્જ સિે નબંર ૮૨ /૫ ખાતા નબંર ૧૪ મા ંબે 

િીજ ર્નેક્શન હયાત હોિાથી િીજ રં્પનીના વનયમાન સાર નિીન િીજ જોડાણ 

આપી શર્ાય નરહ.

વનર્ાલ

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૨૦ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર દશરથજી 

જિાનજી 		

મ .ખોડામલી 
તા.સતલાસણા

૮૧૪૦૫૪૪૨૨૪		

મોજે ખોડામલી ગામના સિે 

નબંર ૩૦૨ /૨   મા ંનિીન િીજ 

જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારની માગણી િાળા  સિે નબંર ૩૦૨ /૨  સ્થળ ચર્ાસણી ર્રતા ંએર્જ 

કિૂામા ંહાલમા ં(૧ ) ઠાર્ોર મોતીજી િરસગંાજી એજી -૧ ૩૫ (૨ ) ઠાર્ોર દનાજી 

સ રસગંજી એજી-૨૬૨  (૩ ) ઠાર્ોર મગંાજી ભીખાજી એજી-૫૦૯ એમ ક લ ત્રણ 

ખેતીિાડી િીજ જોડાણો એક્જ કિૂામા ંભાગીદારીના ર્ારણે હયાત છે. પરંત   
હાલના પ્રિતકમાન વનયમાન સાર એક્જ સિક નબંરમા ંિીજ જોડાણ હયાત હોિાથી 
અરજદારને નિીન િીજ જોડાણ આપી શર્ાય નહી.

વનર્ાલ

૨૧ ૨૩ -૦૮-૨૦૧૪	

સ થાર ગોિાભાઇ 

નરભાભાઇ 

મ .ઉમરી	 
તા.સતલાસણા

૯૪૨૭૪૭૦૩૯૬	
 નિીન ખેતી વિષયર્ િીજ 

જોડાણ મેળિિા 	 બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા તા.૧૭-૯-૨૦૧૨  ના રોજ "ર્" રે્ટેગરીમા ંમોજે ગામ ઉમરી સિે 

નબંર-૧૪ મા ંઅરજી ર્રેલ હતી. ત્યારબાદ સ્થળ સિે દરમ્યાન સ્થળ ઉપર 

ચર્ાસણી ર્રતા ંિીજ જોડાણ હયાત માલમૂ પડેલ અને જ ના અરજી સમય ના 
દસ્તાિેજો જોતા ંઅરજી ફાઇલમા ંતારીખ-૧૮-૦૯-૧૯૭૯ ના રોજ િીજ જોડાણ 

ચાલ  ર્રાિેલ અને રે્શ ફાઇલ જોતા ંફાઇલમા ંસિે નબંર ૧૪ ના દસ્તાિેજો 
હતા.હિે સ્થળ ઉપર જોતા ંહયાત િીજ જોડાણ સિે નબંર ૧ ૧  ગામ ઉમરી મા ં
ચાલ  છે અને સિે નબંર ૧૪ મા ંિીજ જોડાણ હયાત નથી. પરંત   ઉપરોક્ત હર્ીર્ત 

જોતા ંજે તે સમયે ગ .િી.બોડક દ્વારા ખેતીિાડી િીજ જોડાણનો લાભ આપિામા ં
આિેલો છે. અને તે સિે નબંર ૧ ૧  મા ંઅપાયેલ છે. અને અરજદારશ્રી દ્વારા સિે 

નબંર ૧ ૧  ને  બદલે ૧૪ ના દસ્તાિેજો આપેલા છે.પરંત   ખેતીિાડી િીજ 

જોડાણનો લાભ જે તે સમયે અપાયેલ તો છે જ જેથી અપશ્રી ને ખેતીિાડી િીજ 

જોડાણનો લાભ બીજી િખત મળે નરહ.

વનર્ાલ

૨૨
મોજે ખોડામલી ગામના સિે 

નબંર ૪૨૧   મા ંનિીન િીજ 

જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારે તા.૨૬/૯/૧ ૨  ના રોજ ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે "ર્" રે્ટેગરીમા ંસિે 

નબંર ૪૨૧  ખોડામલી ગામની સીમમા ંઅરજી ર્રેલ હતી ત્યારબાદ િીજ 

રં્પનીના વનયમાન સાર સ્થળ સિે ર્રિામા ંઆિેલ તે સમયે સ્થળ ઉપર 

બોર/કિૂો માલમૂ પડેલ ન હતો તે સબંવંિત જરૂરી પચંનામ -નોટીસ આપિામા 
આિેલ અને આ અરજી ''ડ'' રે્ટેગરીમા તબરદલ ર્રિામા આિેલ 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 રં્પની ના વનયમાન સાર 

ર્રિામા આિશે.

વનર્ાલ

૨૩ નિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

મેળિિા બાબત

અરજદારશ્રીએ મોજે ગામ ફતેપ રના સિે નબંર ૧૮ મા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

માટે તા.૨૭/૯/૧ ૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ ત્યારબાદ સ્થળ સિે ર્રિામા ંઆિેલ તે 

સમયે સ્થળ ઉપર ઠાર્ોર અમતૃજી મગંાજી ન  ંિીજ જોડાણ સિે નબંર ૧૯ મા ં
હયાત માલમૂ પડેલ હિે અરજદારશ્રીના ર્હિેા મ જબ હયાત કિૂો સિે નબંર ૧૮ 

અને ૧૯ ની જોડાયેલી હદ િચ્ચે આિેલો છે. જે ૧ /૨  ભાગ સિે નબંર ૧૮ અને 

૧ /૨  ભાગ સિે નબંર ૧૯ મા ંછે. પરંત   ચોક્કસ સ્થળ પરરનસ્થવતનો ખ્યાલ ન 

આિિાને ર્ારણે જમીન સરક્ષણ અવિર્ારી (ડી.એલ.આઈ.આર.) નો સ્થળ 

અહિેાલ મગંાિિા સારૂ જણાિિામા ંઆિેલ છે. અને ત્યારબાદ આગળની ઘટતી 
ર્ાયકિાહી ર્રી શર્ાય.

વનર્ાલ

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૨૫-૦૮-૨૦૧૪	

ઠાર્ોર ર્ાનન્દ્તજી મોતીજી 

મ .ખોડામલી 
તા.સતલાસણા

૯૭૨૬૪૧૦૨૮૩	



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૨૪ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪	

ઠાર્ોર ચાપંાજી 

રાયસગંજી
મ .ફતેપ રા 

તા.સતલાસણા
૯૪૨૯૭૩૦૬૦૩

મોજે ફતેપ રા ગામની સીમના 
સિે નબંર ૬૨ /૩  મા ંમાગેંલ િીજ 

જોડાણ આપિા બાબત

અરજદારશ્રીએ મોજે ગામ ફતેપ રના સિે નબંર ૬૨ /૩  મા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

માટે તા.૨ ૧ /૯/૧ ૨  ના રોજ અરજી ર્રેલ ત્યારબાદ ગ્રાહર્/પ્રવતવનવિની હાજરીમા ં
રૂબરૂમા ંસ્થળ સિે ર્રિામા ંઆિેલ તે સમયે સ્થળ ઉપર ઠાર્ોર દલપતજી રે્શાજી 

એજી-૩  થી િીજ જોડાણ હયાત છે સિે નબંર ૬૨ /૨  છે હિે અરજદારશ્રીના 
જણાવ્યા મ જબ હયાત કિૂો બનેં સિે નબંરો ૬૨ /૩  અને ૬૨ /૨  ના િચ્ચેના સેઢા 
ઉપર આિેલો છે.

પરંત   ચોક્કસ સ્થળ પરરનસ્થવતનો ખ્યાલ ન આિિાને ર્ારણે જમીન સરક્ષણ 

અવિર્ારી (ડી.એલ.આઈ.આર.) નો સ્થળ અહિેાલ મગંાિિા સારૂ જણાિિામા ં
આિેલ છે. અને ત્યારબાદ આગળની ઘટતી ર્ાયકિાહી ર્રી શર્ાય.

વનર્ાલ

૨૫ ૨0-૦૮-૨૦૧૪	

નાયી સોમાભાઇ 

પ જંભાઇ  મ .પો. ડાિોલ
તા.ખેરાલ 

-

  સિે નબંર 141 પૈર્ી મા ં
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા 

બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા  મોજે ગામ ડાિોલ સિે નબંર ૧૪૧  પૈર્ી મા ંફેજ-૧  મા ંસિે 

મોજણી ર્રિમા ંઆિેલ હતી તે સમયે હયાત સિે નબંર મા ંઅન્દ્ય િીજ જોડાણો 
હયાત માલમૂ પડેલ અને અરજી દફતરે ર્રિમા ંઆિેલ.પરંત   તાજેતરમા ંિીજ 

ર્ચેરીના પરરપત્ર નબંર જીય િીએનએલ /ટેર્/410 તા.1/3/14 ના અમલથી આ 

અરજદારને અલગ ખાતા નબંર ૧૪૧મા ંિીજ જોડાણ આપવ  ંતે નીવતવિષયર્ 

બાબત છે.

વનર્ાલ

૨૬ ૨૧ -૦૮-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી 

ડભોડા ગ્રામ્ય પચંાયત 

મ .મ મનિાસ 

તા.સતલાસણા
૯૪૨૮૭૫૧૫૪૨ બોર ઉપર િીજ જોડાણ ચાલ  ર્રી 

આપિા બાબત
ગ્રામ પચંાયત, મ મનિાસન  ંિોટર િર્કસ િીજ જોડાણ તા.૨૭/૮/૨૦૧૪ ના રોજ 

પેટા વિભાગીય ર્ચેરી, સતલાસણા દ્વારા િીજ જોડાણ ચાલ  ર્રી આપેલ છે.
વનર્ાલ

૨૭ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
પ્રજાપવત બેચરભાઈ 

વિરાભાઈ
મ .પો. ઉમરી તા- 
સતલાસણા

-
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિા 

બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા તા-૨ ૧ /૯/૧ ૨  ના રોજ '' ર્ '' રે્ટેગરીમા ંઅરજી મોજે ઉમરી મા ં
અરજી ર્રેલ હતી. સ્થળ સિે દરમ્યાન કિૂો/બોર હયાત ન હોિાને ર્ારણે રં્પનીના 
વનયમાન સાર "ડ" રે્ટેગરીમા ંતબદીલ ર્રિામા ંઆિેલ છે. '' ડ '' રે્ટેગરીનો ડ્રો 
ર્યાક બાદ આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૨૮ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
ચૌહાણ ક બેરવસિંહ 

જશિતંવસિંહ 

મ .પો. ઉમરી તા- 
સતલાસણા

૯૪૨૬૨૭૨૭૩૬
તા- ૨૮૧૨ ૧૯૯૦ ના રોજ ર્રેલ 

અરજીને ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

આપિા બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા તા-૨૮/૧ ૨ /૯૦ ના રોજ સિે નબંર ૪૫/૪ મા ંગામ ઉમરી 
અરજીની નોિણી ર્રેલ.  પત્ર ક્રમાર્ ન.ંડીઇ/ખેરાલ /આરઇસી/૨૦૦૩  

તા.૨ /૭/૨૦૦૯ ના રોજ થી જણાિેલ છે રે્ જીપી ન.ં૬૩૭ તા.૨૮/૧ ૨ /૧૯૯૦ 

સ િીના જરૂરી કિૂા ન  ંિીજળીર્રણની ર્ાયકિાહી પણૂક ર્રેલ છે.  અરજદારશ્રી નો 
જીપી ન.ં૬૩૨  હતો તેથી જે તે સમયે આપની અરજીની ર્ાયકિાહી થયેલ છે.

વનર્ાલ

૨૯ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
પરમાર બળિતંવસિંહ 

ભેમરવસિંહ  

મ .આનદંભાખરી તા- 
સતલાસણા

૯૪૦૮૫૪૪૭૩૦ ખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિા 
બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા તા-૧૦/૧૦/૧ ૨  ના રોજ મોજે ગામ આનદંભાખરી ના  સિે 

નબંર ૧૦૬ મા ંિીજ જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ હતી. દસ્તાિેજી પ રાિા જોતા ં
બોર/કિૂો હયાત અંગેનો નમનૂો ૧૬ સામેલ ન હોઈ '' ડ '' રે્ટેગરીમા ંસામેલ ર્રેલ 

હતી આથી '' ડ '' રે્ટેગરીનો ડ્રો થયેથી આપણે ખેતીિાડી િીજ જોડાણ અંગે 

ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો. ૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫

૩૦ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
પટેલ ડાહ્યાભાઈ 

લીલભાઈ 

મ .પો.તા. સતલાસણા
ઠે.પટેલ િાસ

૯૯૨૪૭૭૫૧૭૮ મીટર બદલિા અંગે અરજદારન  ં3ફેજ એનજી મીટર તા.૨૮/૮/૨૦૧૪ ના રોજ બદલી આપિામા ં
આિેલ છે.

વનર્ાલ

૩૧ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
ચૌિરી િલમાબેન 

િીરજીભાઇ 

મ . ઓરડા તા-
સતલાસણા

-
3ફેજ ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 

મેળિિા અંગે

અરજદારશ્રી ચૌિરી િલમાબેન િીરજીભાઇ એ મોજે ઓરડાના સિે નબંર 222/2 

મા તા-21-9-12 ના રોજ અરજી નોિણી ર્રેલ હતી॰પરંત   સ્થળ ચર્ાસણી 
દરમ્યાન સદર સિે નબંરમા ંચૌિરી ભીખાભાઇ દલસગંભાઈ ન  ંખેતીિાડી િીજ 

જોડાણ હયાત માલમૂ પડેલ. જેથી રં્પનીના વનયમાન સાર એર્જ સિે નબંરમા ં
એર્ િીજ જોડાણ હયાત હોિાને ર્ારણે બીજો લાભ ન મળિા પાત્ર હોઈ અરજીની 
િીજ જોડાણ આપિા અંગે ર્ાયકિાહી ર્રી શર્ાયેલ નથી.

વનર્ાલ

૩૨ ૨૨ -૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર ચેહરાજી તખાજી  

મ . ભીમપ ર તા-
સતલાસણા

૯૯૭૮૭૧૮૧૦૨  ખેતીિાડી િીજ જોડાણ મળિા 
બાબત

અરજદારશ્રી એ મોજે રટિંબા ના સિે નબંર ૬૬૫ મા તા-૨૪/૯/૧ ૨  ના રોજ 

ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ હતી. પરંત   ઠાર્ોર સરદારજી હાથીજી 

અને તેમના િરસદારોએ િીજ જોડાણ ન આપિા માટે િીજ ર્ચેરીએ તા-
૧૭/૧ ૨ /૧ ૩  ના રોજ િાિંા અરજી આપેલ છે. જેથી હાલમા ંબનેં પક્ષો સમાિાન 

અતે્રની ઓરફસે રજૂ ર્યે થી આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૩૩ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
ચૌહાણ જશિતંવસિંહ 

ગ લાબવસિંહ  

મ . આનદંભાખરી તા- 
સતલાસણા

૯૪૦૮૩૧૩૮૯૭  ખેતીિાડી િીજ જોડાણ આપિા 
બાબત

અરજદારશ્રી દ્વારા તા-૨ ૨ /૧ ૨ /૯૭ ના રોજ સિે નબંર ૯૪ પૈર્ી મા ગામ 

આનદંભાખરી મા િીજ જોડાણ માટે અરજી ર્રેલ. તે સદંભે ફેજ-૧  મા સરર્ારશ્રી 
ની યોજના મા જરૂરી સિે ર્રિામા ંઆિેલ તે સમયે સ્થળ ઉપર બોર/કિૂો હયાત 

ન હતો. જેથી િીજ ર્ચેરી દ્વારા જરૂરી નોરટસો આપિામા ંઆિેલ અને આખરી 
અંજામ નોરટસ પણ તા-૧૦/૪/૧ ૩  ના રોજ એર્ માસમા ંબોર/કિૂો બનાિિા માટે 

આપિામા ંઆિેલ હતી. 
તેમ છતા ંઅરજદારશ્રી દ્વારા તે સમય ગાળામા ંબોર/કિૂો ન બનાિતા અરજી 

દફતરે ર્રિામા ં આિેલ છે.

વનર્ાલ

વિસનગર
સતલાસણા

 શ્રી ડી.જે.પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પેટાવિભાગીય 

ર્ચેરી સતલાસણા
મો.૯૯૨૫૨૧૨૫૭૫


