
 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

 વનર્ાલ 
માટે 
આપેલ 
સમય 
મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૨૧.૦૮.૨૦૧૪

પટેલ અજમલભાઈ 
હમેરાજભાઈ મ . અરજણસર 
તા- રાિનપ ર ખેતીિાડી 
િીજજોડાણ 
ન.ં૭૨૧૮૨/૦૦૪૩૨/૭ 	

૩૧/૫/૨૦૦૧ ના રોજ 
આપેલ ખેતીવિષય 
વિજજોડાણ માટે વમટર 
બેસાડિાના સમંતી પત્રર્ 
મ જબ A5 રે્ટેગરી પ્રમાણે 
ખેતીિાડી બબલ આપિા 
બાબત  	

રાિનપ ર વિભાગીય 
ર્ચેરી/રાિનપ ર પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી

શ્રી પી.એમ પટેલ,     
નાયબ ઇજનેર,     
રાિનપ ર પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી        
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯

સરર્ાર શ્રી તથા જી ય  િી એન એલ દ્વારા ખેતીિાડી િીજ ગ્રાહર્ો ને ટેરરફ 
ઓપ્શન આપિાના વનયત સમય મા ંઅરજદાર શ્રી એ ઓપ્શન ફોમક રજૂ 
ર્રેલ હોય તેિો ર્ોઈ પ રાિો રજૂ ર્રી શક્યા નથી રે્ ઓરફસ ના દફતરે 
પણ સદર અરજદારે વનયત સમય મા ંઓપ્શન ફોમક રજૂ ર્યાક ન  ંજણાય  
નથી.તથા ઓપ્શન નો પીરરયડ પણૂક થયા પછી ફરીિાર ટેરરફ અંગે ના 
ઓપ્શન ની સ વિિા અપાઈ ન હોિાથી જયા ંસ િી અરજદાર પ રાિો રજૂ 
ન ર્રી શરે્ તયા ંસ િી ટેરરફ ઓપ્શન આપી શર્ાય તેમ નથી.િધ  મા ં
અરજદારે ટેરરફ અંગે નો વિિાદ આશરે ૧૨ િષક પછી ઊભો ર્રેલ છે જે 
માન્ય રાખી શર્ાય તેમ નથી.

વનવત 
વિષયર્

રાધનપરુ પેટા વિભાગીય કચેરી ના વિભાજન કરિા માટેની દરખાસ્ત િર્ુળુ 

કચેરી માાં પત્ર નાં ૬૧૯૬ તા- ૩ /૯/૨૦૧૪થી મોકલેલ છે અને િર્ુળુ 

કચેરીના પત્ર નાંબર પીસીઓ/ઇએસટી/બાઈફરકેશન/૭૮ ,તા.૨ .૦૧ .૨૦૧૪ 

થી કોપોરેટ ઓફફસમાાં મોકલાિેલ છે.તાાંવત્રક અને િહીિટી રીતે યોગ્ય હશે 

તો આગળની કાયુિાહી કરિામાાં આિશે.

વનવત  

વિષયક

રાિનપ ર વિભાગીય 
ર્ચેરી/રાિનપ ર પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી

શ્રી પી.એમ પટેલ,     
નાયબ ઇજનેર,     
રાિનપ ર પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી         
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯

3 ૦૩ -૦૯-૨૦૧૪
ચોધરી રાજાભાઈ એમ.     

અધ્યક્ષ રાધનપરુ તાલકુા 
પાંચાયત કારોબારી સવમવત

મો.૮૫૧૧૦૭૦૧૪૪૪
રાધનપરુ પેટા વિભાગીય 

કચેરી નુાં વિભાજન કરિા 
બાબત

 માહીતી પત્રર્-1
જીલ્લાન  ંનામ : પાટણ

શ્રી પી.એમ પટેલ,     
નાયબ ઇજનેર,     
રાિનપ ર પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી         
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૯

શ્રી િનજીભાઈ નારણભાઈ રાઠોડ ન  ંિીજજોડાણ જે સવિિસ લાઇન માથંી 
આપેલ હત   ંતેમાથંી અન્ય બે ગ્રાહર્ોને પણ ટેવપિંગ ર્રીને િીજજોડાણ 
આપેલ હત  . તા-૧૭/૮/૨૦૧૪ ના રોજ ઉપરોક્ત ત્રણેય ગ્રાહર્ોની સવિિસ 
લાઇન અલગ ર્રીને થાબંલા ઉપરથી આપેલ છે.

વનર્ાલ

 તા.૦૬/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા રાિનપ ર મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારની માહીતી 

૨ ૮.૧૨.૨૦૧૪

િનજીભાઈ નારણભાઈ રાઠોડ, 
પારસ નગર સોસાયટી, 
રાિનપ ર  ગ્રાહર્ 
ન.ં૭૨૧૦૧/૫૦૦૧૧/૩ 	

મો.૯૫૩૭૧૩૭૫૬૫

ઘર િપરાશ ન  ંવિજજોડાણ 
એર્ જ સવિિસ લાઇન માથંી 
ટેપ ર્રીને આપેલ છે તેની 
જગ્યાએ નિીન અલગ 
સવિિસ લાઇન આપિા બાબત

રાિનપ ર વિભાગીય 
ર્ચેરી/રાિનપ ર પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી


