
 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧ ૦૪.૦૮.૧૪
આચાર્યશ્રી મેમદપરુા 

પ્રાથમમક શાળા, 
મેમદપરુા

૯૯૨૫૨૦૬૮૧૫
મોજે ગામ મેમદપરુા પ્રાથમમક શાળામાાં આવતી 

સમવિસ લાઇનનો કેબલ બદલવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની અરજીના સાંદભયમાાં પેટા મવભાગીર્ કચેરી જોટાણાએ તા. ૦૪.૦૮.૧૪નાાં રોજ સદર જગ્ર્ાએ 
સમવિસ વાર્ર બદલી ફરરર્ાદ દૂર કરેલ છે.

 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૭૧

૨ ૦૫.૦૮.૧૪
પટેલ ઘનશ્ર્ામભાઈ 
એમ., ક્રુષ્ણનગર, 

કટોસણ
૯૯૧૩૬૩૨૬૭૪

ક્રુષ્ણનગર, મોજે કટોસણ ક્રુષ્ણનગરમાાં 
રિસ્ટ્રીબ્યશુન બોક્સની જગ્ર્ા બદલવા બાબત 

તથા કેબલ બદલવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની અરજીના સાંદભયમાાં પેટા મવભાગીર્ કચેરી જોટાણાએ તા. ૦૫.૦૮.૧૪નાાં રોજ સદર જગ્ર્ાએ 
રિસ્ટ્રીબ્યશુન બોક્સ બાજુના પોલ પર નવીન કેબલ લગાવી બદલી આપેલ છે. તથા રાન્સફોમયર સેન્ટરની 

ફરતે ફેનન્સિંગ કરવા એમરોક કાંપનીને ઓિયર આપી દેવામાાં આવેલ છે.
 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૮૭

૩ ૦૪.૦૮.૧૪
ઠાકોર માંગાજી વરવાજી, 

અંબાસણ
૯૫૮૬૫૧૨૦૧૨

ખેતીવાિી એ. જી. િાકયઝોન ર્ોજના હઠેળ 'િ' 
કેટેગરીમાાં કનેક્શન આપવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની અરજીના સાંદભયમાાં પેટા મવભાગીર્ કચેરી જોટાણાએ સદર અરજદારના સવે નાંબરમાાં સ્ટ્થળ 
તપાસ કરી જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો સાથે તેમની અરજી ટપક મસિંચાઇ પદ્ધમત માટે જીજીઆરસીમાાં તા. ૧૬.૦૭.૧૪ના 

રોજ મોકલેલ છે. જીજીઆરસી દ્વારા એફપીએ થર્ા પછી અરજદારને અંદાજપત્ર આપવામાાં આવશે.
 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૪.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૬૫૬

૪ ૦૪.૦૮.૧૪
પરમાર સોમાભાઇ 
હીરાભાઈ, અંબાસણ

૮૩૪૭૪૯૮૪૩૩
અરજદારશ્રી ના ઘરની આગળથી પસાર થતી 
નિતરરૂપ સમવિસ લાઇનની જગ્ર્ા બદલવા 

બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની અરજીના સાંદભયમાાં પેટા મવભાગીર્ કચેરી જોટાણાએ સદર અરજદારના ઘર આગળથી પસાર 
થતી નિતરરૂપ સમવિસ લાઇનની જગ્ર્ા બદલી આપેલ છે.

 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૭૨

૫ ૦૫.૦૮.૧૪
સરપાંચ શ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્ત, જોટાણા

૦૨૭૬૨-૨૬૫૪૨૫
જોટાણા ગામનાાં રાજીવનગર તથા ગોકુળનગર 

મવસ્ટ્તારમાાં વોલ્ટેજ ઓછા મળવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની સદર રજૂઆત અગાઉ ગરમીના રદવસોમાાં પણ આવેલ હતી. જે સાંદભયમાાં પેટા મવભાગીર્ કચેરી 
જોટાણાએ ગોકુળનગર મવસ્ટ્તારમાાં એસ.સી.એસ.પી. ર્ોજનામાાં નવીન રાન્સફોમયર ઊભુાં કરી લો વોલ્ટેજની 

ફરરર્ાદ દૂર કરેલ હતી. અરજદારની ૦૫.૦૮.૧૪ના રોજ મળેલ અરજી મજુબ રાજીવનગરમાાં જરૂરી સવે કરી 
તા. ૦૫.૦૮.૧૪ના રોજ બે વાર્રમાથી ત્રણ વાર્ર નાખવાની તાાંમત્રક માંજુરી લીધેલ છે. જરૂરી મરટરરર્લની 

ઉપલબ્ધતાએ સદર કામ ૧ માસમાાં પણૂય કરી આપવામાાં આવશે.

૧ માસ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૮૬

૬ ૦૪.૦૮.૧૪
દેસાઇ ગીતાબેન એમ., 
આચાર્યશ્રી તેજપરુા 

પ્રાથમમક શાળા, તેજપરુા
-

 તેજપરુા પ્રાથમમક શાળાનો સાંધાવાળો સમવિસ 
વાર્ર બદલવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

 તેજપરુા પ્રાથમમક શાળામાથી પસાર થતો સાાંધાવાળો સમવિસ વાર્ર અતે્રની પેટા મવભાગીર્ 
કચેરી જોટાણા દ્વારા તા. ૦૫.૦૮.૧૪ના રોજ બદલી ફરરર્ાદ દૂર કરેલ છે.

 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૭૦

૭ ૦૪.૦૮.૧૪
ચાવિા મવમળાબેન 
પ્રહલાદભાઈ, મદુરિા

૯૭૨૩૯૪૭૪૫૭
અરજદારને ઘરવપરાશ માટે એસ.સી. એસ. પી. 

સ્ટ્કીમમાાં વીજ કનેક્શન આપવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારશ્રીના ઘરનુાં સવે કરી વીજ કનેક્શન માટે તાાંમત્રક માંજૂરી તા.૦૬.૦૮.૧૪ ના રોજ લઈને 
જરૂરી નવીન લાઈનનુાં કામ તા. ૦૭.૦૮.૧૪ના રોજ પણૂય કરેલ છે. અરજદારશ્રી દ્વારા ઘરનુાં લાઇટ 

ફીટીંગનુાં કામ પણૂય કર્ાય પછી વીજ કનેક્શન આપવાની કાર્યવાહી કરવામાાં આવશે.
 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૪.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૬૦

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : મહસેાણા

 તા ૧૨.૦૮.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા જોટાણા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની 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

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૮ ૦૨.૦૮.૧૪
પટેલ જગદીશભાઈ 
ગોરધનદાસ, માાંકણજ

૯૯૦૯૫૩૪૫૦૧

મોજે ખારા ગામના કાચા રસ્ટ્તા પર આવેલ 
અરજદારના ખેતીવાિી વીજ લાઇનના વાર્ર 
વીજ થાાંભલો નમી જવાથી ઢીલા પિી ગર્ા 

હોવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની સદર અરજીના અનસુાંધાને પેટા મવભાગીર્ કચેરીના માાંકણજ ગામના ઇલેક્ટ્ક્રકલ 
આમસસ્ટ્ટન્ટ દ્વારા તા. ૦૫.૦૮.૧૪ના રોજ નમી ગરે્લ થાાંભલો સીધો કરી વાર્ર ખેચીને ટાઈટ કરી 

અરજદારની ફરરર્ાદ દૂર કરેલ છે.
 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૬૯

૯ ૦૪.૦૮.૧૪
પ્રજાપમત સોમાભાઇ 
જીવાભાઇ, ખદલપરુ

૯૭૨૬૩૫૪૨૪૨
મોજે ખદલપરુની સીમમાાં આવેલ અરજદારના 
ખેતીવાિી વીજ કનેક્શનનો થાાંભલો વરસાદના 
લીધે નમી ગરે્લ હોવાથી સીધો કરવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

 ખદલપરુની સીમમાાં આવેલ અરજદારના ખેતીવાિી વીજ કનેક્શનનો નમી ગરે્લ વીજ થાાંભલો 
તા. ૦૪.૦૮.૧૪ના રોજ યજુીવીસીએલના અંબાસણ ગેંગના લાઇન સ્ટ્ટાફ દ્વારા સીધો કરી આપી 

કામ પણૂય કરી અરજદારની ફરરર્ાદ દૂર કરેલ છે.
 મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૯૯

૧૦ ૦૫.૦૮.૧૪
સરપાંચ શ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્ત, મસિોસણા

૯૯૯૮૮૬૧૩૯૬
મસિોસણા ગામમાાં આવેલ મહાદેવના માંરદરની 

પાછળ આવેલ લોખાંિની બે ગિયરો કાઢવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

મસિોસણા ગામના પાદરે આવેલ મહાદેવના માંરદરના પાછળ આવેલ હર્ાત જૂના િી.પી. 
સ્ટ્રક્ચરના ગિયર પોલ દૂર કરવાની કાર્યવાહી વરસાદી રદવસો પણૂય થતાાં હાથ પર લેવામાાં આવશે.

૧૫ રદન

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૭૦૦

૧૧ ૦૨.૦૮.૧૪
સરપાંચ શ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્ત, તેજપરુા

૯૭૧૨૧૨૨૬૮૪
મોજે તેજપરુા ગામના રાન્સફોમયરનુાં રિક્ટ્સ્ટ્રબ્યશૂન 
બોક્સ વરસાદના કારણે જમીનની નજીક આવી 

ગરે્લ હોઇ સલામત અંતરે ખસેિવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની અરજીના સાંદભયમાાં  પેટા મવભાગીર્ કચેરી જોટાણાએ તા. ૦૫.૦૮.૧૪ના રોજ સ્ટ્થળ 
તપાસ કરી મોજે તેજપરુા ગામના રાન્સફોમયરનુાં રિક્ટ્સ્ટ્રબ્યશૂન બોક્સ જે વરસાદના કારણે જમીનની 

નજીક આવી ગરે્લ તેને આશરે ૨ ફૂટ ઊચાઇએ ખસેિી આપી ફરરર્ાદ દૂર કરેલ છે.
 મનકાલ .

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૫.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૭૦૧

૧૨ ૩૧.૦૭.૧૪
પટેલ બાબભુાઇ 

પ્રહલાદભાઈ, અંબાસણ
૯૮૯૮૭૮૧૦૨૦

અરજદારની ફરરર્ાદ મજુબ તેઓએ દશાયવેલ 
મવસ્ટ્તાર ૧૧ કે.વી. ભેસાણા રફિર પરથી વીજ 
પાવર મેળવે છે જર્ાાં લોિ શેરિિંગના સમરે્ 

મસિંગલ ફેઝ  પાવર રિમ મળવા બાબત

 મવભાગીર્ કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

મવભાગીર્ કચેરી, 
જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

અરજદારની અરજીના અનસુાંધાને સદર મવસ્ટ્તારની તપાસ કરતાાં છેવાિાના મવસ્ટ્તારમાાં લોિ 
શેરિિંગ દરમમર્ાન ૧૧૫ વૉલ્ટ જ મળતા હતા. જેની મવગતે તપાસ કરતાાં ફોલ્ટ તે રફિરના 

એસ.િી.ટી. રાન્સફોમયરમાાં હોવાનુાં પ્રસ્ટ્થામપત થરે્લ. આથી રિમવઝનની ટીએમએસ ગેંગ બોલાવી 
રાન્સફોમયરની જરૂરી મરામત કરાવી તા.૦૩.૦૮.૧૪ના રોજ ફરરર્ાદનો ર્ોગ્ર્ મનકાલ કરેલ છે.

 મનકાલ.

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૪.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૬૫૭

૧૩	 ૬.૦૮.૧૪	
સરપાંચ શ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્ત,મોદીપરુ		

૯૪૨૭૬૩૧૯૧૫
અરજદારની ફરરર્ાદ મજુબ તેઓએ દશાયવેલ મવસ્ટ્તાર 
મોદીપરુ ગામ મવસ્ટ્તાર માાં લોિ વધારે હોવાથી અલગ 

રાન્સફોમર કરી આપવા બાબત

ય.ુ જી. વી. સી. એલ. 
પેટા મવભાગીર્ કચેરી, 

જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. એલ. 
પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  મોબાઈલ 

નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

મોજે ગામ મોદીપરુમાાં હાલ ગ્રાહકોની લોિની જરૂરરર્ાત મજુબ તેમને ૧૦૦ કે.વી.એ.ની કેપીસીટીના 
રાન્સફોમયર દ્વારા વીજ પરુવઠો પરુો પાિવામાાં આવે છે. છતાાં સદર અરજદારની અરજીને ધ્ર્ાનમાાં લઈ સદર 

મવસ્ટ્તારની સ્ટ્થળ તપાસ કરી તથા સવે કરી ૨ માસમા ંફરરયાદનો સતંોષર્ારર્ વનર્ાલ ર્રિામા ંઆિશે.
૨ માસ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૦૮.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૧૭૩૩
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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.
ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી

 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૫ ૨૫.૦૭.૧૪
પટેલ દશરથભાઈ 
અંબાલાલ મ-ુ ભટાસન , 
તા. જોટાણા

૯૮૨૫૪૪૫૫૧૮
ખેતીવાિી વીજ જોિાણ ગ્રાહક નબર – 
૨૦૮૦૭/૦૦૩૭૩/૫ ૭૦ એચ.પી. ના વીજ 
જોિાણ પર વૉલ્ટેજ ઓછા આવવા બાબત.

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

પટેલ દશરથભાઈ અંબાલાલનુાં ખેતીવાિી વીજ જોિાણ જેનો ગ્રાહક નાંબર ૨૦૮૦૭/૦૦૩૭૩/૫  છે 
તે ભટાસનની સીમમાાં છે જે ૭૦ હોસ પાવર નુાં એ -૧ ટેરરફ પ્રકારનુાં વીજ જોિાણ ૬૬ કેવી સરુજ 
સબ સ્ટ્ટેસનના ૧૧ કેવી ભટાસન ખેતીવાિી રફિર ઉપર આવેલ છે સદર ફરરર્ાદના અનસુાંધાને 
સ્ટ્થળ તપાસ કરતાાં કેબલના લગ બળી ગરે્લ હતા જે તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ  તેનુાં સમાર 
કામ કરી તથા રાન્સફોમયર ન ુસમારકામ કરી ફરરર્ાદ દુર કરેલ છે

મનકાલ

૧૬ ૦૪.૦૮.૧૪
રમેશભાઈ મત્રભોવનદાસ 
પટેલ મુાં. ભટાસણ, તા. 
જોટાણા

૯૮૨૫૪૪૫૫૧૮

રમેશભાઈ મત્રભોવનદાસ પટેલ રે. ભટાસણ 
ગામમાાં પાંચાર્તમાાં    મવજબીલના નાણા ગ્રામ 
પાંચાર્તમાાં ઈ-ગ્રામમાાં સ્ટ્વીકારાતા નથી આથી 
મવજબીલના નાણા ભરવા કિી જવુાં પિે છે તો 
મવજબીલ ભરવા ગામમાાં વ્ર્વસ્ટ્થા થાર્ તેવુાં 
કરવા મવનાંતી.

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

ભટાસણ ગામ પાંચાર્તમાાં સ્ટ્થાનીક કમયચારીના અભાવના કારણે મનર્મીત મવજબીલનાાં નાણા 
સ્ટ્વીકારાતા નથી. તથા સ્ટ્થાનીક પોસ્ટ્ટ ઓફીસમાાં ખેતીવાિીનાાં જ બીલો સ્ટ્વીકારાતા હતા તેના 
અનસુાંધાને પોસ્ટ્ટ ઓફીસમાાં સાંપકય  કરી બધા જ મવજ ગ્રાહકોના બબલો સ્ટ્વીકારવા મવનાંતી કરેલ છે 
જે પોસ્ટ્ટ ઓફીસ ભટાસણે માન્ર્ રાખેલ છે. આમ, ભટાસણ ગામે દ્વારા મવજબીલનાાં નાણા 
સ્ટ્વીકારવામા આવશે.

મનકાલ

૧૭ ૦૪.૦૮.૧૪
રાઠોિ ભગવાનજી 
મશવાજી મુાં. દીગિી , 
તા. જોટાણા

૯૯૭૮૧૫૦૬૦૩ રાઠોિ ભગવાનજી મશવાજી મુાં. દીગિી ની અરજ 
છે કે તેમના મકાન આગળનો વીજ થાાંભલો 
જુનો જજરરિત થઇ જવાથી નવીન બદલવા માટે

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સદર ફરીર્ાદ અનસુાંધાને સ્ટ્થળ ઉપર રૂબરૂ તપાસ કરતા વીજ થાાંભલો રાઠોિ ભગવાનજી મશવાજી 
મુાં. દીગિીના ઘરની પાસે છે જેના પરથી ચાર મવજ જોિાણની સમવિસ જાર્ છે અને તર્ાાંથી આગળ 
એલ. ટી.  લાઈન જાર્ છે હાલ કોઈ ભર્જનક પરીનસ્ટ્થમત નથી પરાંત ુસદર થાાંભલો જુનો થઇ 
ગરે્લ હોવાથી  તા.૨૦.૮.૧૪  ના રોજ બદલી નાખેલ છે.

મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 
૨૧.૦૮.૧૪ પત્ર 

નાંબર ૨૨૦૩

અરજદારની ફરરર્ાદ મજુબ તેઓએ દશાયવેલ કે 
લાઇન મેંટેનન્સ કરાવવા તથા ખેતીવાિી અને 
ગ્રામ્ર્ મવસ્ટ્તાર માાં ૨૪ કલાક લાઇટ આપવા 

તથા શક્ય એટલી ઓછી બાંધ રાખવા 
બાબત,ધરુાં  માટે આપવામાાં આવતા ટેમ્પરરી 

કનેક્શનની રિપોજીત ના નાણાાં સમર્સર 	 પરત 
કરવા બાબત તથા રિપોજીત ના નાણાાં શક્ય 

એટલા ઓછા લેવા

ય.ુ જી. વી. સી. એલ. 
પેટા મવભાગીર્ 
કચેરી, જોટાણા

નાર્બ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા મવભાગીર્ કચેરી, જોટાણા  

મોબાઈલ નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૬૩૬

મોજે ખદલપરુ ગામે અન્નપણૂાય જે.જી.વાર્. રફિર પરથી વીજ પરુવઠો આપવામાાં આવે છે.સદર 
રફિર ઉપર જૂન મારહનામાાં એક ટી.ટી. અને એક એસ.એફ. છે. તથા જુલાઈ મારહનામાાં બે ટી.ટી. 
અને એક એસ.એફ. છે. આમ સદર રફિરનો વીજ પરુવઠો સાતતર્પણૂય છે પરાંત ુસબ સ્ટ્ટેશનમાાં 
કેબલ ફોલ્ટ થવાથી ત્રણ વાર ઇ.એસ.િી. લેવાના લીધે ગ્રાહકોને વીજ પરુવઠો પરુો પાિવામાાં 

મવકે્ષપ થરે્લ છે. સદર હુાં કેબલનો ફોલ્ટ એટેંિ કર્ાય પછી સદર રફિર ઉપર અમવરત વીજ પરુવઠો 
પરુો પાિવામાાં આવેલ છે. ઓગસ્ટ્ટ માસમાાં હજુ સધુી એક પણ ટી.ટી. કે  એસ.એફ. આવેલ નથી. 
આ ઉપરાાંત અરજદારની રજૂઆત મજુબ જે તે રફિરનુાં તથા ગામની એલ.ટી. લાઇનનુાં સમર્ાાંતરે 

સમારકામ કરવામાાં આવે છે. ગ્રાહકની અરજીમાાં જણાવ્ર્ા મજુબ ઢીલા તાણીર્ાઓને શોધી 
અગ્રતાક્રમે ઘટતી કાર્યવાહી કરવામાાં આવશે. અરજદારની રજૂઆત મજુબ ખેતીવાિી મવસ્ટ્તારના 

રફિર નામે સીદોસણા અને ખદલપરુ એજી રફિરો ઉપર એસ.િી.ટી. લગાવેલ છે અને તે મવસ્ટ્તારમાાં 
મસિંગલ ફેઝ ચોવીસ કલાક વીજ પરુવઠો પરૂો પાિવામાાં આવે છે. વધમુાાં અરજદારે રજૂ કરેલ ધરુાં  

ઉછેર માટે ગર્ા વરે્ષ આપારે્લ ૧૭ ટેમ્પરરી કનેકશનો ફાઇનલાઈઝ કરી ૧૪ અરજદારોને 
રિપોબઝટ પરત ચકૂવી દીધેલ છે બાકી રહલે ત્રણ અરજદારોની RTGS મારહતીના અભાવે 

રિપોબઝટના નાણાાં પરત કરાઇ શકેલ નથી. આમ આવા ટેમ્પરરી કનેકશનોનો ર્ોગ્ર્ સમર્ાાંતરે 
મનકાલ કરેલ છે.

 મનકાલ 
થઈ ગરે્લ 

છે.

અરજદારને જિાબ 
આપ્યા તારીખ 

૦૪.૦૮.૧૪ પત્ર નબંર 
૧૬૫૭

૧૪ ૮.૦૮.૧૪	
પટેલ સોમાભાઇ 

હરજીભાઇ,ખદલપરુ
૯૯૦૯૧૫૩૦૩૭
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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.
ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી

 વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

રરમાર્ક

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦

૧૮ ૦૪.૦૮.૧૪
ઝાલા લાભજુી ભવાનજી 
મુાં. મોર્ણ , તા. જોટાણા

ઝાલા લાભજુી ભવાનજીની અરજ છે કે તેમના 
મકાન આગળનો 
વીજ થાાંભલો જુનો થઈ જવાથી ખરાબ થઈ 
ગરે્લ જુનો જજરરિત થઇ જવાથી બદલવાની 
બાબત

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સદર ફરીર્ાદના અનસુાંધાને સ્ટ્થળ ઉપર રૂબરૂ તપાસ કરતા વીજ થાાંભલો ઝાલા લાભજુી 
ભવાનજી મુાં. મોર્ણ ના ઘરની પાસે છે જેના પરથી એલ.ટી. લાઈન આવેલ છે જે કોટેિ કન્િકટર 
ની હોવાથી ભર્જનક પરીનસ્ટ્થમત નથી પરાંત ુસદર થાાંભલો જુનો થઇ ગરે્લ હોવાથી તા. 
૨૦.૮.૧૪ ના રોજ બદલી નાખેલ છે.

મનકાલ

અરજદારને જવાબ 
આપ્ર્ા તારીખ 

૨૧.૦૮.૧૪ પત્ર નાંબર 
૨૨૦૪

૧૯ ૦૪.૦૮.૧૪
ઠાકોર જીતેન્રભાઈ 
એન.મુાં. મોર્ણ , તા. 
જોટાણા

ઠાકોર જીતેન્રભાઈ એન. ની અરજ છે કે તેમના 
મકાન આગળનો વીજ થાાંભલો જુનો થઈ 
જવાથી બદલવા બાબત.

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સદર ફરીર્ાદના અનસુાંધાને સ્ટ્થળ ઉપર રૂબરૂ તપાસ કરતા વીજ થાાંભલો ઠાકોર જીતેન્રભાઈ 
એન. ના ઘરની પાસે આવેલ છે જેના ઉપર સદર ગામની એલ.ટી. લાઈન આવેલ છે જેમાાં કોટેિ 
કન્િકટર નો ઉપર્ોગ કરેલ છે તથા સદર પોલ સમવિસ પોલ છે. જેથી ભર્જનક નસ્ટ્થમતમાાં નથી 
આથી  સદર પોલ બદલવાની જરૂર નથી

મનકાલ

૨૦ ૦૪.૦૮.૧૪
સાધ ુસતીર્ષભાઈ 
બળદેવભાઈ મુાં. દીગિી 
, તા. જોટાણા

સાધ ુસતીર્ષભાઈ બળદેવભાઈ ગ્રાહક નાંબર : 
૨૦૮૧૭/૦૦૦૦૧/૧ 
 થી મવજ જોિાણ ધરાવે છે અને તેના મવજ 
બીલમાાં નાણા ભરેલા હોવા
 છતા બાકી આવે છે તો તે અંગે તપાસ કરી 
ર્ોગ્ર્ કરવા અંગે

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સાધ ુસતીર્ષભાઈ બળદેવભાઈ પજુારી રામજી માંરદર મુાં. રદગિી નુાં ૨૦૮૧૭/૦૦૦૦૧/૧ થી રામજી 
માંરદરમાાં મવજ જોિાણ ધરાવે છે અને તેમનો મવજ ભાર ૦.૫ કી.વોટ છે. તેમના બીલ અંગે 
તપાસતા બીલમાાં કોમ્બીનેશન કોિ ભલૂ થી ખોટો ચાલતો હોવાથી (RGPR ને બદલે RGPU) 
સ્ટ્થળ ઉપર RGPR   પ્રમાણે બીલ બનાવવા છતાાં કોમ્પ્યુાંટરમાાં RGPU તરીકે બનતુાં હોવાથી બીલ 
તફાવતની રકમ આવતી હતી જે છેલ્લા તફાવતની રકમ રૂ.૧૯૬.૦૦ ગ્રાહકના ખાતા માાં જમાાં 
આપેલ છે, અને  તે અંગે કોિ બદલવાની જરૂરી કાર્યવાહી કરેલ છે. હવે પછીના બીલથી આ ભલૂ 
સધુરી જશે.

મનકાલ

૨૧

૦૪.૦૮.૧૪

સરપાંચશ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્ત, મુાં. સરુજ, તા. 
જોટાણા

૯૯૨૫૬૮૮૮૪૫  નવીન વોટર વકયસ માંજુર થરે્લ છે. તે માટે 
અલગ િી.પી. મકુવા બાબત

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 
કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-
૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

 સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાર્ત, મુાં. સરુજ, તા. કિી માાં નવીન વોટર વકયસ નાાં મવજ કનેક્શન માટે 
જરૂરી દસ્ટ્તાવેજો સાથે અતે્રની કચેરીએ તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૪ નાાં રોજ અરજી ની નોધણી કરાવેલ છે 
તેના અનસુાંધાને સ્ટ્થળ પર જઈને તાાંમત્રક મોજણી તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૪ નાાં રોજ કરીને તા. 
૦૫/૦૮/૨૦૧૪ નાાં રોજ મવભાગીર્ કચેરીમાાં પ્રપોજલ બનાવીને માંજુરી માટે મોકલેલ અને તા. 
૦૬/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ સક્ષમ અમધકારી ની માંજુરી મળેલ છે અને તા. ૦૬/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ 
રૂ.૬૪૩૭૭-00 ન ુઅંદાજપત્ર પાઠવેલ છે અને જે ભરપાઈ થરે્થી આગળની કાર્યવાહી કરવામાાં 
આવશે.

 મનકાલ

૨૨ ૦૪.૦૮.૧૪
સરપાંચશ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્ત, મુાં. સરુજ, તા. 
જોટાણા

૯૯૨૫૬૮૮૮૪૫

 ગામમાાં બાકી રહલેા િીપી ની આજુબાજુ 
લોખાંિની ફેન્સીંગ કરવા બાબત

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

  સરુજ ગામ ના કુલ ૦૮ િીપી માાંથી ૦૬ િીપી ઓંના ફેન્સીંગનુાં કામ પણૂય કરેલ છે અને બાકીના 
૦૨ નાં. િીપી ઓંના ફેન્સીંગનુાં કામ હાથ ધરેલ છે  જે ૧ માસ ની અંદર પણૂય કરવામાાં આવશે.

 એક- માસ

૨૩ ૦૩.૦૮.૧૪
સરપાંચશ્રી ગ્રામ 
પાંચાર્તમુાં. દીગિી , 
તા. જોટાણા

૯૯૭૯૩૫૮૬૮૨

સરપાંચશ્રી ગ્રામ પાંચાર્ત મુાં. દીગિી ની અરજ 
છે કે તેમના ગામમાાં     સ્ટ્રીટ લાઈટ વીજ 
જોિાણ ઘણાાં વર્ષો થી બાંધ છે તે ચાલ ુકરી 
આપવા 
 બાબત

ક્િી મવભાગીર્ 
કચેરી/ક્િી ગ્રામ્ર્ નાં-
૨ પેટા મવભાગીર્ 

કચેરી

એચ.જે.કાંદોઇ , નાર્બ ઇજનેર,ક્િી 
ગ્રામ્ર્ નાં-૨ પેટા મવભાગીર્ કચેરી,  મો-

૯૯૨૫૨૧૨૬૫૧

સદર ગામમાાં હાલમાાં સ્ટ્રીટ લાઈટનુાં કોઇપણ કનેક્શન ચાલ ુનથી તથા કોઈ માાંગણી પણ થરે્લ 
નથી તેથી નવીન કનેક્શનની માાંગણી કરવાની જરૂર હોવાથી નવીન કનેક્શન માટે ગ્રામ 
પાંચાર્તના ઠરાવ સાથે મનર્ત ફોમયમાાં અરજી કરવાથી નવીન કનેક્શની કાર્યવાહી હાથ ધરી 
શકાશે જેની સમજ આપેલ છે.

મનકાલ
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