
 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 ૦૪.૦૮.૧૪
પટેલ હાર્દિકભાઇ 
મહને્દ્રભાઇ, ઉમા 
ડુપ્લેક્ષ, મહસેાણા

૯૪૨૮૪૫૯૫૯૯ ઉમા ડુપ્લેક્ષમાાં વીજ લાઇનખસેડવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-વસટી

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-વસટી મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫

અરજદારની સદર રજૂઆતના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા વસટીએ વીજ લાઇનનુાં સવે કરી અરજદારને તા. 

૦૫.૦૮.૧૪ના રોજ રૂ. ૧૪૨૪૬/- નુાં  અંદાજપત્ર પાઠવેલ છે. 
અરજદારશ્રી દ્વારા તા. ૨૧.૦૮.૧૪ના રોજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ થતાાં 
પેટા વવભાગીય કચેરી મહસેાણા શહરે દ્વારા તા. ૨૧.૦૮.૧૪ ના રોજ 

સદર કામ પણૂભ કરી આપવામાાં આવેલ છે.

 વનકાલ

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૪.૦૮.૧૪ પત્ર 
નાંબર ૩૨૨૬ 
તથા પત્ર નાં. 
૩૪૮૫ તા. 
૨૧.૦૮.૧૪

૨ ૦૧.૦૮.૧૪
પટેલ વસાંતભાઇ 

ગોવવિંદભાઇ, સન વવલા 
બાંગલોઝ, મહસેાણા

૯૮૯૮૦૯૭૧૯૪
સન વવલા બાંગલોઝમાથી વીજ લાઇન ખસેડી 

આપવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-વસટી

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-વસટી મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫

અરજદારની સદર રજૂઆતના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા વસટીએ વીજ લાઇનનુાં સવે કરી અરજદારને તા. 
૦૨.૦૮.૧૪ના રોજ રૂ. ૬૩૨૨/- નુાં અંદાજપત્ર આપેલ છે.  
અરજદારશ્રી દ્વારા સદર અંદાજપત્ર ભરપાઈ થયેથી સદર 

કામ અગ્રતાનાાં ધોરણે કરી આપવામાાં આવશે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૩૨૫૩

૩ ૦૨.૦૮.૧૪

વમસ્ત્રી યોગેશકુમાર 
નગીનભઇ, ડી-૫, 

વશવશક્તત એપાટભમેંટ, 
મહસેાણા

૯૯૧૩૧૫૩૦૬૦
અરજદારશ્રીના ઘર આગળથી પસાર થતો 
સાાંધાવાળો સવવિસ  વાયર બદલવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-વસટી

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-વસટી મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫

ગ્રાહકની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી મહસેાણા 
વસટીએ તા. ૦૪.૦૮.૧૪ના રોજ સવવિસ વાયર બદલી 

અરજીનો સખુદ વનકાલ આપેલ છે.
 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૩૨૫૪

૪ ૦૨.૦૮.૧૪

બારોટ રમેશભાઈ 
મળૂજીભાઇ,૩૭ 

હક્તતનાપરુ સોસાયટી, 
મહસેાણા

૫૭૪૫૭૨૩૨૦

દેવકીનાંદન સોસાયટી પાસે આવેલ ટ્રાન્દ્સફોમભરની 
નીચેનુાં ર્ડસ્ટ્તટ્રબ્યશૂન બોતસ પરુાણને કારણે 
જમીનની નજીક આવી ગયેલ હોઈ ઊચે 

લગાડવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-હાઇવે

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-હાઇવે મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા હાઈવેએ તા. ૦૫.૦૮.૧૪ રોજ સદર જગ્યાએ  

ર્ડસ્ટ્તટ્રબ્યશૂન બોતસ સલામત અંતર સધુી ઊચુાં કરી અરજીનો 
સખુદ વનકાલ કરેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૯૮૨

૫ ૦૪.૦૮.૧૪

પટેલ ભારતીબેન 
બબવપનચાંર, ૩૯, 

આર્દત્ય બાંગલોઝ, 
સખુપારા, મહસેાણા

૯૯૯૮૮૫૪૧૮૬
૩૯, આર્દત્ય બાંગલોઝ, સખુપારામાાં અરજદારની 
મકાનની નજીક આવેલ વીજળીનો થાાંભલો નમી 

જવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-હાઇવે

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-હાઇવે મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૮

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા હાઈવેએ તા. ૦૫.૦૮.૧૪ રોજ સદર જગ્યાએ  

વીજળીનો નમી ગયેલ થાાંભલો સીધો કરી અરજીનો સખુદ 
વનકાલ કરેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૯૮૧

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : મહસેાણા

 તા ૧૨.૦૮.૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા મહસેાણા   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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૬ ૦૪.૦૮.૧૪

પટેલ ચાંરકાાંતભાઈ 
ગાંગારામ, H-1-A-12 

સરદારધામ, દેર્દયાસણ 
GIDC, મહસેાણા

૯૮૨૫૪૪૭૩૪૨
અરજદારશ્રી ના ઘરની સવવિસ લાઇન વાયર 
બદલવા તેમજ વ્યવક્તથત લગાવી આપવા 

બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/ પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-ઇન્દ્ડતટ્રીયલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-ઇન્દ્ડતટ્રીયલ મોબાઈલ 
નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા ઇન્દ્ડતટ્રીયલએ તા. ૦૪.૦૮.૧૪ રોજ સદર જગ્યાએ  

સવવિસ વાયર બદલી આપવામાાં આવેલ છે તથા જૂનુાં 
એનાલૉગ મીટર દૂર કરી નવુાં તટેર્ટક મીટર લગાવી સદર 

ફર્રયાદનુાં વનવારણ કરેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૩૯૭

૭ ૦૪.૦૮.૧૪
પટેલ રણછોડભાઈ 

પ્રભદુાસ,૨૩૫, GIDC, 
મહસેાણા

૯૯૨૫૨૨૩૧૭૬
 વારાંવાર બળી જતો સવવિસ કેબલ બદલી 

આપવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-ઇન્દ્ડતટ્રીયલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-ઇન્દ્ડતટ્રીયલ મોબાઈલ 
નાંબર-૯૯૨૫૨૧૨૭૨૧

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા ઇન્દ્ડતટ્રીયલએ તા. ૦૪.૦૮.૧૪ રોજ સદર જગ્યાએ  

હયાત ૧૦ mm2 નો સવવિસ વાયર બદલી ૨૫ mm2 નો 
સવવિસ વાયર નાખી ફર્રયાદનુાં વનવારણ કરેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૩૯૬

૮ ૦૪.૦૮.૧૪
ઠાકોર દીપકજી શાંકરજી, 

લીંચ
૯૭૨૭૮૨૫૦૭૭

ખેતીવાડી એ. જી. ડાકભઝોન યોજના હઠેળ 'ડ' 
કેટેગરીના કનેતશન અંગેની કાયભવાહી ત્વર્રત 

કરવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
જગદુણ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

જગદુણ મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

અરજદારશ્રીની નીવતવવષયક રજૂઆતના સાંદભભમાાં પેટા 
વવભાગીય કચેરી જગદુણે બધા અરજદારોને કુવો અથવા 
બોરવેલ બનાવી જરૂરી દતતાવેજો સાથે પેટા વવભાગીય 

કચેરીનો સાંપકભ  કરવા નોર્ટસ પાઠવેલ છે. તથા જે 
અરજદારોના કુવા અથવા બોરવેલ છે તેઓની અરજીઓને 
ટપક વસિંચાઇ પધ્ધવત માટે GGRCમાાં મોકલવાની કાયભવાહી 

હાથ ધરવામાાં આવેલ છે. હજુ સધુી કોઈ પણ અરજદાર દ્વારા 
એફપીએ કરવામાાં આવેલ નથી.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૪.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૯૦૨

૯ ૨૪.૦૭.૧૪
પટેલ વવષ્ણભુાઈ 

ભગવાનદાસ, ખેરવા
-

મોજે ગામ ખેરવા જગદુણ ચોકડી પાસે એલ.ટી. 
લાઇનના વાયરો ઊચા કરી આપવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
જગદુણ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

જગદુણ મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
જગદુણે તા. ૦૪.૦૮.૧૪નાાં રોજ સદર જગ્યાએ એલ.ટી. 

લાઇનના વાયરો ઊચા કરી આપવામાાં આવેલ છે.
 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૪.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૮૯૪

૧૦ ૨૬.૦૭.૧૪
ઠાકોર ગોમતીબેન 
બાબજુી, હરસુાંદલ 

(ચામુાંડાનગર)
૯૪૨૬૫૦૯૭૬૦

મોજે ગામ હરસુાંદલ (ચામુાંડાનગર)માાં 
અરજદારશ્રીના ઘરનો સવવિસ કેબલ દુરતત કરી 

આપવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
જગદુણ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

જગદુણ મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૮

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
જગદુણે તા. ૨૯.૦૭.૧૪નાાં રોજ સદર જગ્યાએ સવવિસ કેબલ 

બદલી આપવામાાં આવેલ છે.
 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૪.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૧૮૯૧
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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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧૧ ૩૧.૦૭.૧૪
પટેલ બાબભુાઇ 
કાશીરામદાસ, 
દેલાવાસ,પાાંચોટ

૯૮૨૪૩૮૬૫૮૨
મોજે ગામ પાાંચોટમાાં દેલવાસમાાં અપરૂતા 

વોલ્ટેજ મળવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
વધણોજ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 
વધણોજ  મોબાઈલ નાંબર- 

૯૯૨૫૨૧૨૭૨૨

અરજદારની અરજીના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
વધણોજએ તા. ૦૨.૦૮.૧૪નાાં રોજ સદર જગ્યાએ ટ્રાન્દ્સફોમભર 
લોડ બેલેક્ન્દ્સિંગ કરી નવીન એક ગાળાનો ફેજ માટે વાયર 
ખેચી અરજદારની અપરૂતા વોલ્ટેજની ફર્રયાદ દૂર કરેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૨૬૮૭

૧૨ ૦૪.૦૮.૧૪
પ્રમખુશ્રી લણવાનગર 
સોસાયટી, રાધનપરુ 

રોડ, મહસેાણા
૯૯૦૪૬૪૮૬૧૬

અરજ્દરશ્રીની સોસાયટીમાાં નવીન તટ્રીટ 
લાઇટના કનેતશન આપવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા રૂરલ  મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

અરજદારે પોતાની સોસાયટીમાાં નવીન તટ્રીટ લાઇટ મેળવવા માટે 
તા. ૦૭.૦૭.૧૪ના રોજ રૂ. ૧૦૭૦૦/- નુાં અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ 
છે. ત્યારબાદ સદર ર્ામ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી મેહસાણા રૂરલ દ્વારા 

તા. ૦૮.૦૮.૧૪ના રોજ પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૨૧૭૧

૧૩ ૦૨.૦૮.૧૪
પ્રજાપવત ગોવવિંદભાઇ 

બબાભાઈ, મરેડા
૯૯૭૮૭૨૩૩૫૫

અરજદારશ્રીના ખેતરમાાં ભયજનક થાાંભલો સીધો 
કરવા અથવા બદલવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા રૂરલ  મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

અરજદારની સદર અરજીના અનસુાંધાને તથળ તપાસ કરતાાં 
વરસાદના લીધે ભયજનક રીતે નમી ગયેલ થાાંભલો તા. 

૦૪.૦૮.૧૪ના રોજ સીધો કરી અરજદારની ફર્રયાદનો વનકાલ 
કરેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૬૧૬૫

૧૪ ૦૩.૦૮.૧૪
સરપાંચશ્રી મલૂસણ ગ્રામ 

પાંચાત, મલૂસણ
૯૯૨૪૩૧૧૬૭૪

મોજે ગામ મલૂસણમાાં ચોમાસા દરવમયાન 
વારાંવાર વીજ પરુવઠો બાંધ થઈ જવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા રૂરલ  મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

 મલૂસણ ગામે વીજ પરુવઠો પરૂો પાડવા માટે પ્રતથાવપત કરેલ ૧૧ 
કે.વી. પી એન્દ્ડ ટી ખેરવા ર્ફડર ધરતી બાંગલોઝથી મલૂસણ ગામ 
સધુી આશરે ૮૬૦ મીટરનો તપાન ગીચ ઝાડીમાથી પસાર થાય છે. 
જેના ટ્રી કર્ટિંગના કામ માટે  ફોરેતટ ર્ડપાટભમેંટના પ્રવતવનધીને હાજર 
રાખી તા. ૨૫.૦૭.૧૪ના રોજ નડતરરૂપ ટ્રી કર્ટિંગ કરી આપવામાાં 
આવેલ છે. સદર ફર્રયાદના કાયમી વનકાલ માટે સદર લાઇનને 
વશફ્ટ કરવાની તાાંવત્રક મજૂરી તા. ૧૮.૧૧.૧૩ના રોજ મેળવેલ છે. 
સદર કામ માટે જરૂરી મર્ટર્રયલની ઉપલબ્ધતાએ  ૩ માસમાાં કામ 

પણુભ કરી આપવામાાં આવશે.

૩ માસ

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૨૧૬૭

૧૫ ૩૦.૦૭.૧૪

મેહતા કમલેશભાઈ 
નવીનચાંર, વવદ્યાનગર 

ટ્વવન બાંગલોઝ, 
મહસેાણા

૯૨૫૫૪૨૫૧૭
વવદ્યાનગર સોસાયટીમાાં ઉનાળા દરવમયાન 

અપરૂતા વોલ્ટેજ મળવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા રૂરલ  મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

સદર રજૂઆત અન્દ્વયે હયાત ટ્રાન્દ્સફોમભર સેન્દ્ટર પર લોડ 
બેલેક્ન્દ્સિંગ કરીને હાલ પરૂતા લો વોલ્ટેજની ફર્રયાદનુાં 

વનરાકરણ કરેલ છે. સદર ફર્રયાદના કાયમી વનકાલ માટે 
નવીન ટ્રાન્દ્સફોમર ઊભુાં કરવાની તાાંવત્રક મજૂરી તા. 
૩૧.૦૭.૧૪ના રોજ પાઠવેલ છે. જરૂરી મલસામાનની 
ઉપલબ્ધતાએ સદર કામ પણૂભ કરી આપવામાાં આવશે.

૨ માસ

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૨૧૬૪
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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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧૬ ૦૧.૦૮.૧૪
સરપાંચશ્રી મરેડા ગ્રામ 

પાંચાયત
૯૫૩૭૪૯૯૪૯૭

મરેડા ગામના પાદરે બનેલ ગરનાળા પરથી 
પસાર થતી લાઇન પરુાણ થવાના કારણે નીચી 

આવી જવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા રૂરલ  મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

સદર તથળની રૂબરૂ તપાસ કરતાાં હયાત વીજ લાઇનનુાં અંતર 
જમીનથી નજીક ખબૂ જ ભયજનક જણતા તા. ૦૪.૦૮.૧૪ના 

રોજ લાઇન વશફ્ટ કરી અરજીનો યોગ્ય વનકાલ કરેલ છે.

 વનકાલ થઈ 
ગયેલ છે.

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૨૧૬૯

૧૭ ૦૨.૦૮.૧૪
એસ, એલ. પઠાણ ઉફે 
કાળુભાઇ, દેદીયાસણ

૯૯૨૪૪૭૮૦૯૫
દેદીયાસણ ગામના મકુ્તલમ મહોલ્લામાાં ઓછા 

વોલ્ટેજ મળવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા રૂરલ

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા રૂરલ  મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૩૩

અરજદારની સદર અરજીના અનસુાંધાને જરૂરી તાાંવત્રક 
સવેક્ષણ કરી નજીકમાાં આવેલ ટ્રાન્દ્સફોમભર પર લોડ ટ્રાન્દ્સફર 

કરીને લો વોલ્ટેજની ફર્રયાદનુાં વનવારણ કરેલ છે.
 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૫.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૨૧૭૦

૧૮ ૦૮.૦૮.૧૪
પ્રમખુશ્રી સાંજયનગર 

સોસાયટી, ઉચરપી રોડ, 
મહસેાણા

૯૩૨૭૩૮૧૨૬૫
અરજદારની સોસાયટીના લાઇટ બબલો મહસેાણા 

શહરે પેટા વવભાગીય કચેરીએ ભરવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-વસટી

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-વસટી મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫

અરજદારની સદર રજૂઆતના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા વસટીએ તા. ૦૮.૦૮.૧૪ના રોજ પત્ર દ્વારા 

અરજદારને જણાવેલ છે અરજ્દરશ્રી તેઓનુાં  લાઇટ બબલ  
ય.ુજી.વી.સી.એલ. ની કોઈ પણ પેટા વવભાગીય કચેરીએ ભરી 
શકે છે. વધમુાાં નાયબ ઈજનેરશ્રીએ તેમની કચેરીના બબબલિંગ 
તટાફને પણ બબલની છેલ્લી તારીખ પેહલા નાણાાં તવીકારવાની 

સચૂના આપેલ છે.

 વનકાલ .

અરજદારને 
જવાબ આપ્યા 

તારીખ 
૦૪.૦૮.૧૪ 
પત્ર નાંબર 

૩૨૨૬

૧૯ ૦૬.૦૮.૧૪
પ્રમખુશ્રી કૃષ્ણપાકભ  

સોસાયટી, વવસનગર 
બલન્દ્ક  રોડ, મહસેાણા

૯૮૨૫૦૫૩૭૨૧
અરજદારની સોસાયટીમાથી પસાર થતી લાઇન 

દુર કરવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-વસટી

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-વસટી મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫

અરજદારની સદર રજૂઆતના સાંદભભમાાં પેટા વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા વસટીએ તા. ૦૮.૦૮.૧૪ના રોજ જરૂરી સવે કરી તાાંવત્રક 

માંજૂરી લઈ તા. ૧૯.૦૮.૧૪ના રોજ અરજદારને અંદાજપત્ર પાઠવેલ 
છે. સદર અંદાજપત્ર અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ થયેથી સદર કામ 

પણૂભ કરી આપવામાાં આવશે.

૩ માસ

અરજદારને તે 
બાબતે 

માર્હતગાર 
પત્ર નાં ૩૨૮૫ 
તા ૮.૮.૧૪ થી 

કરેલ છે.

૨૦ ૦૮.૦૮.૧૪

પરમાર ડાહ્યાભાઇ 
હીરાભાઈ, ૧૦૧ 

બચત્રોડીપરૂા ર્હજરતી 
વસાહત

૯૪૦૮૯૭૩૮૬૪
અરજદારની સોસાયટીમાથી પસાર થતી લાઇન 

દુર કરવા બાબત

 વવભાગીય કચેરી 
મહસેાણા/પેટા 

વવભાગીય કચેરી, 
મહસેાણા-વસટી

નાયબ ઈજનેરશ્રી, ય.ુ જી. વી. સી. 
એલ. પેટા વવભાગીય કચેરી, 

મહસેાણા-વસટી મોબાઈલ નાંબર-
૯૯૨૫૨૧૨૬૨૫

અરજદારની સદર રજૂઆતના સદંર્ભમા ંપેટા વિર્ાગીય કચેરી 
મહસેાણા વસટીએ તા. ૦૮.૦૮.૧૪ના રોજ જરૂરી સિે કરી 

અરજદારને તા. ૦૮.૦૮.૧૪ના રોજ રૂ. ૨૨૨૭૦/-ન  ંઅંદાજપત્ર 
આપેલ છે. સદર અંદાજપત્રના નાણા ંઅરજદાર દ્વારા ર્રપાઈ 

કરેથી ૧ માસમા ંલાઇન વિફ્ટ કરિાની કાયભિાહી કરિામા ંઆિિે.

૧ માસ

અરજદારને તે 
બાબતે 

માર્હતગાર 
પત્ર નાં ૩૨૮૭ 
તા ૮.૮.૧૪ થી 
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