
અ.ન.ં તારીખ 
ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત

અરજદારનો 
સમ્પર્ક નબંર

ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ- 
નબંર

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

ર
વ 
મ
 ા
ર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

૧ ૨૨-૦૭-૨૦૧૪
ઠાર્ોર નરસીંહજી મોહનજી

િાઘડીયા િાસ, 
રામનગર, પાટણ

મીટરન  ંબીલ િઘારે આિત  ંહોિાથી 
મીટર ચેર્ ર્રી બદલી આ૫િા વિનતંી

પાટણ શહરે-૧
પાટણ

સદર મીટર તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ ચેર્ ર્રતા ંબઘંમા ંફરત   ંનથી તેમજ લોડના પ્રમાણમા ં
ચેર્ ર્રતા ંબરાબર છે. ૫રંત   સદર ગ્રાહર્ન  ંઆગળન  ંબબલ સમયસર ન ભરતા ંબબલમા ં

પાછળની રર્મ રા.૬૩૦/- બાર્ી આિતા ંિઘારે બબલ આિેલ જેની ગ્રાહર્ને તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૪ 
ના રોજ રબરમા ંસમજ આપેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા

૨ ૩૧-૦૭-૨૦૧૪
૫ટેલ જક બેન િાલાભાઇ
મ .ં અનાિાડા તા.પાટણ

બોર ઉ૫ર રે્બલ િાયર બળી જિા 
બાબત.

પાટણ શહરે-૧
પાટણ

સદર અરજદારની અરજીના અન સઘંાને ચેર્ ર્રતા ંટ્રાન્સફોમકર ઉ૫રનો રે્બલ બળી ગયેલ 
માલ મ ૫ડેલ અને તેની જગ્યાએ નિીન રે્બલ તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ બદલી આપેલ છે.

વનર્ાલ
અ
ર
જ

૩ ૦૧-૦૮-૨૦૧૪

જોષી દદનેશક માર 
રિીશરં્ર

૧૨૩, હષકપ્લાઝા સોપીંગ 
સેન્ટર, પાટણ

બીલ િઘારે આિત  ંહોિાથી મીટર ચેર્ 
ર્રી બદલી અ૫િા વિનતંી

પાટણ શહરે-૧
પાટણ

સદર અરજીના અન સઘંાને તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ મીટર ચેર્ ર્રી બદલી જ ના મીટરને 
પાટણ વિભાગીય ર્ચેરીની લેબોરેટરીમા ંમોર્લેલ જેન  ંતા.૨૧/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ ગ્રાહર્ની 
હાજરીમા ંટેસ્ટીંગ ર્રતા ંસદર મીટર ૨૧.૭૨ ટર્ા િઘારે ફરત   માલ મ ૫ડેલ. જેથી ગ્રાહર્ દ્વારા 
ભરપાઇ ર્રેલ િઘારાની રર્મ રા.૪૦૯.૩૫ તેના ખાતામા ંતા૨૬/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ જમા 

આપેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા

૪ ૦૪-૦૮-૨૦૧૪
શેર મહમદ જાનમહમદ
લખારિાડો, પાટણ

સિીસ િાયર બદલિા બાબત.
પાટણ શહરે-૧

પાટણ

ગ્રાહર્ની અરજી અન સઘંાને તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ ઉ૫ર તપાસ ર્રતા ંરે્બલ િાયર 
ખામીય ર્ત જણાતા તેજ દદિસે નિીન સિીસ િાયર બદલી આપી િીજ પ્રિાહ વનરંતર મળી 

રહ ેતેિી વ્યિસ્થા ર્રેલ છે.
વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૫ ૦૮-૦૮-૨૦૧૪

૫ટેલ ભરતક માર 
માઘિલાલ

ર્સ બંીયા પાડો, ૫ટેલનો 
માઢ,પાટણ

૯૮૨૪૭૨૩૯૮૪
ઘરનો વિદ્ય ત પ્રિાહ બઘં હોિાથી સવિિસ 

િાયર બદલિા બાબત
પાટણ શહરે-૧

પાટણ
સદર ગ્રાહર્ની અરજીના અન સઘંાને સ્થળ તપાસ ર્રતા ંસિીસ િાયર બળી ગયેલ હોિાથી 

તેની જગ્યાએ તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ નિીન સિીસ િાયર બદલી આપેલ છે.
વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૬ ૧૯-૦૮-૨૦૧૪

૫ટેલ ચનં્રર્ાન્ત રે્શિલાલ
સીન્ડીરે્ટ બેંર્, રે્-શ્યામ 

એિન્ય ,ં
રેલ્િેનાળા પાસે, પાટણ

અમારી બેંર્ના લાઇટીંગ મીટરમા ંરીડીંગ 
ન દેખાિિા બાબત.

પાટણ શહરે-૧
પાટણ

અરજદારની અરજીના અન સઘંાનમા ંસ્થળ તપાસ ર્રતા ંમીટરની ડીસ્પ્લે બઘં માલ મ ૫ડેલ 
અને પાિર ન મળતો હોિાથી તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ નિીન મીટર બદલી  આપેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા

૭ ૨૨-૦૮-૨૦૧૪
૫ટેલ મગનભાઇ િેણાભાઇ
મ .ંઅનાિાડા તા.પાટણ

લાઇનને નડતર ર૫ ઝાડ ર્ા૫િા બાબત.
પાટણ શહરે-૧

પાટણ
અરજદારના ખેતીિાડી િીજ જોડાણના એલ.ટી. લાઇનને નડતરર૫ ઝાડ તા.૨૩/૦૮૨૦૧૪ 

ના રોજ ર્ાપી િીજ લાઇનન  ંસમારર્ામ ર્રિામા ંઆિેલ છે.
વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

માહીતી પત્રક
જીલ્લાન ુનામ  : પાટણ

તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ તાલકુા પાટણ મકુામે  યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજુઆતોની માહીતી

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫



અ.ન.ં તારીખ 
ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત

અરજદારનો 
સમ્પર્ક નબંર

ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ- 
નબંર

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

ર
વ 
મ
 ા
ર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૮ ૨૭-૦૮-૨૦૧૪
૫ટેલ દેિચદંભાઇ 

રે્શિલાલ
મ .ંતા.પાટણ

૯૯૨૪૪૯૯૨૫૯
ખેતીિાડી નિીન ર્નેર્શન ટ૫ર્ ૫ઘ્ઘવત 

િગર આ૫િા બાબત
પાટણ શહરે-૧

પાટણ
સદર બાબત વનવતવિષયર્ છે. વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૯ ૨૭-૦૮-૨૦૧૪
૫ટેલ ર્લ્પેશભાઇ 

ર્ાળીદાસ
મ .ંસાડંેસરપાટી તા.પાટણ

૯૮૭૯૦૮૦૨૬૦
૨૪ ર્લાર્ની લાઇનમા ંફામકહાઉસન  ં

િીજ જોડાણ આ૫િા બાબત
પાટણ શહરે-૧

પાટણ

અરજદારશ્રી દ્વારા માગંિામા ંઆિેલ વસિંગલ ફેઝ િીજ જોડાણ ખેતીિાડી વિસ્તારમા ંઆિેલ 
છે. ૫રંત   તેની આજ બાજ  ખેતીિાડી ફીડરનો પાિર આિતો નથી તેથી ફામક હાસઉસ િીજ 
ર્નેર્શન આપી શર્ીએ તેમ નથી અને  ઉ.ગ .િી.રં્.લી.ના િતકમાન વનયામાન સાર બબનખેતી 
વિસ્તારમા ંજ ૨૪ ર્લાર્ િાળા ફીડર ઉ૫રથી પાિર આ૫િામા ંઆિે છે ખેતીિાડી વિસ્તારમા ં
૨૪ ર્લાર્ િાળા ફીડર ઉ૫રથી પાિર આ૫િામા ંઆિતો નથી. તેમ છતા ંખેતીિાડી ફીડર ને 

એલ.એસ.ટી.સી. દ્વારા ૨૪ ર્લાર્ વસિંગલ ફેજ િીજ પ્રિાહ પરૂો પાડિામા ંઆિે છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા
ર
ન

૧૦ ૨૮-૦૮-૨૦૧૪
પ્રજા૫વત દદનેશભાઇ રે્.

ર્લ્યાણેશ્વરની પોળ, પાટણ
િીજ બબલના નાણંા સિારે ૮:૦૦ થી 

સાજં ના ૬:૦૦ િાગ્યા સ ઘી લેિા બાબત
પાટણ શહરે-૧

પાટણ

િીજ બબલના નાણંા અતે્રની ર્ચેરીએ ૧૦:૩૦ થી ૧૭:૦૦ સ ઘી લેિામા ંઆિે છે િઘ મા ં
ઉ.ગ .િી.રં્.લી.ના ર્મકચારીઓની મડંળીના રે્સ ર્લેર્શન સેન્ટર ઉ૫ર સાજંે ૧૭:૩૦ િાગ્યા 

સ ઘી િીજ બબલના નાણંા સ્િીર્ારિામા ંઆિે છે.
વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૧૧ ૦૮/૦૯/૨૦૧૪ ઠાકોર ગભંીરજી મણાજી
મ .ંભદ્રાડા તા.પાટણ

ઘર િ૫રાશના િીજ જોડાણન  ંમીટર 
િઘારે ફરત   ંહોિાથી તથ િીજ બબલ 

િઘારે આિત  ંહોિા બાબત

પાટણ ગ્રામ્ય
પાટણ

 શ્રી પી.ટી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર
પે.વિ. ર્ચેરી,
પાટણ ગ્રામ્ય

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૦

 સદર મીટર ૧૨/૦૯/૧૪ ના રોજ બદલી અરજદારની હાજરીમા ંતા૧૨/૦૯/૧૪ ના રોજ 
લેબોરેટરી, પાટણમા ંચર્ાસણી ર્રતા ંમીટર બરાબર ફરત   માલ મ ૫ડેલ છે.

વનર્ાલ અ
ર
જ
દ
 ા

૧૨ ૩૦-૦૪-૨૦૧૪

દરજી રી૫લભાઇ 
સ રેશભાઇ

૨૭, વિશ્વઘામ સોસાયટી,
પાટણ

૯૪૦૮૭૨૯૪૬૭
સોસાયટીમા ંએ.સી. નહી ઉ૫ડતા 
હોિાની ફદરયાદ ઘ્યાને લેિા બાબત

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

પાટણ શહરેમા ંભૈરિ મદંદર વિસ્તારમા ંઆિેલ પલ્લિી પાર્ક  સોસાયટીના બાજ મા ંઆિેલ 
ટી.સી. માથંી િીજ વિતરણ થાય છે અને તેમા ંખાસ વિશ્વઘામ સોસાયટીમા ંઉનાળામા ંલો-
િોલ્ટેજનો પ્રશ્ન હતો જેને SI સ્ર્ીમમા ંનિીન ટી.સી. મજં ર ર્રાિી ઉભ  ર્રિામા ંઆિેલ 

છે.સદર ર્ામગીરી તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રિામા ંઅિેલ છે. આમ લો-િોલ્ટેજની 
ફરીયાદન  ંવનિારણ  ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ અ
ર
જ
દ
 ા
ર

૧૩ ૧૭-૦૬-૨૦૧૪
અશોર્ભાઇ પી. ૫ટણી
૩૨, સારથીનગર, પાટણ

૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫ િારંિાર લાઇટો જિા બાબત.
પાટણ શહરે-ર

પાટણ

અરજદારની સોસાયટીમા ંડેરી ફીડર ઉ૫રથી પાિર આ૫િામા ંઆિતો હતો, સદર ફીડરનો 
લોડ િઘારે હોિાથી તથા સદર ફીડરની લબંાઇ ઘણી િઘારે હોિાથી ચોમાસામા ંિારંિાર 

ટ્રીપીંગ આિત  ંહોિાથી સદર ફીડરન  ંબાયફરરે્શન ર્રી નિીન પ નમ ફીડર 
તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ ચાલ  ર્રી તેના ઉ૫રથી િીજ પ્રિાહ ચાલ  ર્રી આ૫િામા ંઆિેલ 

છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-ર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫



અ.ન.ં તારીખ 
ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત

અરજદારનો 
સમ્પર્ક નબંર

ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ- 
નબંર

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

ર
વ 
મ
 ા
ર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૧૪ ૦૧-૦૭-૨૦૧૪

૫ટેલ જયતંીભાઇ 
સારં્ાભાઇ

ર્નાથિાડો, ઘેમરીયાિીર, 
પાટણ

િ૫રાશ ર્રતા ંિઘારે બીલ આિત  ં
હોિાથી ખામી ય ર્ત મીટર બદલી આ૫વ ં

પાટણ શહરે-૧
પાટણ

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

 સદર મીટર ૧૨/૦૯/૧૪ ના રોજ બદલી અરજદારની હાજરીમા ંતા૧૨/૦૯/૧૪ ના રોજ 
લેબોરેટરી, પાટણમા ંચર્ાસણી ર્રતા ંમીટર બરાબર ફરત   માલ મ ૫ડેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા
ર

૧૫ ૦૫-૦૮-૨૦૧૪
શ્રીદેિ ર્ોમ્પ્લેક્ષ િેપારી 
એસોવસએશન, પાટણ

શ્રીદેિ ર્ોમ્પ્લેક્ષમા ંઆિેલ 
દ ર્ાન/ઓફીસના લાઇટ ર્નેર્શન બાબત

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-ર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮

ઉ.ગ .િી.રં્.લી તરફથી ર્રિામા ંઆિતી ર્ામગીરી સબબ નિીન ૭૦ એમ.એમ.ના રે્બલની 
સરર્ીટ ખેચીને ર્ામગીરી તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે. અને ગ્રાહર્ 
દ્વારા જાળિણી ર્રિામા ંઆિતા મીટર પછીના િીજ સ્થાપનન  ંિાયરીંગ સ ઘારિા માટે 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ નોટીસ પાઠિિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા
ર

૧૬ ૦૮-૦૮-૨૦૧૪
બચલ્રન પાર્ક  પ્રા.શાળા
રાજ મહલે રોડ, પાટણ

૦૨૭૬૬-૬૪૫૨૬૧
સ્ક લ નજીર્ નાખેંલ નિા થાભંલા 

અડચણ ર૫ બાબત.
પાટણ શહરે-ર

પાટણ
બચલ્રન પાર્ક  સ્ક લની અરજીના આઘારે સ્ક લને જોખર્ ર્ારર્ િીજ થાભંલા તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૪ 

ના રોજ દ ર ર્રિામા ંઆિેલ છે.
વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૧૭ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪
પારેિા બબલ્ડસક

૧૯, ઇન્રપ રી સોસાયટી, 
પાટણ

૯૪૨૯૦ ૬૦૧૨૦ ફોલ્ટી મીટર બદલિા બાબત.
પાટણ શહરે-ર

પાટણ
સદર ગ્રાહર્ન  ંમીટર તપાસ ર્રતા દડસ્પ્લે બિં જણાતા તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ િીજ 

મીટર બદલી આ૫િામા ંઅિેલ છે.
વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૧૮ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪
આષીશ ર્ો.ઓ. હાઉસીંગ 

સોસાયટી, પાટણ
મીટર રે્બલ બદલિા બાબત

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ નિીન ૭૦ એમ.એમ.નો રે્બલ લગાિી સદર ફરીયાદનો વનર્ાલ 
ર્રેલ છે.

વનર્ાલ
અ
ર
જ

૧૯ ૧૪-૦૮-૨૦૧૪

નાયી મનોજક માર 
વિઠલદાસ

૧૨૨, વજૃઘામ-૧, પાયલ 
પાર્ક  પાસે, પાટણ

૮૩૪૭૦ ૦૨૨૮૧

આનદંનગર સોસાયટી પાસે િીજ 
થાભંલો નમી ગયેલ હોિાથી તથા 
રસ્તામા ંરાહદારીઓને નડતર ર૫ 

હોિાથી યોગ્ય રીતે ર્ામ ર્રિા વિનતંી.

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

આનદંનગર સોસાયટી પાસે આિેલ જરજરીત થાભંલો તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ દ ર ર્રી 
િીજ તારને બાજ મા ંઉભા ર્રેલ નિીન િીજ થાભંલા ઉ૫ર લઇ ફરીયાદનો વનર્ાલ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા
ર

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-ર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮



અ.ન.ં તારીખ 
ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત

અરજદારનો 
સમ્પર્ક નબંર

ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ- 
નબંર

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

ર
વ 
મ
 ા
ર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૨૦ ૨૭-૦૮-૨૦૧૪
૫ટેલ ર્રશનભાઇ હમેાભાઇ
૧૫, પીપી ર્ોમ્પલેક્ષ, 
ચારરસ્તા પાટણ

૯૪૨૬૩  ૪૩૮૦૩

અમારી દ ર્ાનમા ંપાિર િઘ-ઘટ થાય 
છે. તેથી અગિડ ૫ટે છે તો અમાર 
મીટર તથા તેન  ંસીલ ખોલીને િાયર 

નિા નાખિા બાબત.

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

સદર ગ્રાહર્ની અરજીને ઘ્યાને લઇ, મીટર પેટીન  ંસીલ તા.૨૮/૮/૨૦૧૪ ના રોજ ખોલીને લોડ 
સાઇડના નિીન િાયર બદલી આપી ફરીયાદનો વનર્ાલ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા

૨૧ ૦૬-૦૯-૨૦૧૪ નગર પાલીર્ા, પાટણ ૦૨૭૬૬-૨૩૦૩૩૩
સિીસ લાઇનના િાયરો છોડી આ૫િા 

બાબત
પાટણ શહરે-ર

પાટણ

નગર પાલીર્ા પાટણ દ્વારા શહરેમા ંહીંગળાચાચર વિસ્તારમા ંનડતર ર૫ ઝાડ ર્ા૫િા માટેની 
ર્ામગીરી હાથ ઘરાતા,ં િીજ લાઇનને છોડીને સદર ર્ામગીરી પણૂક ર્રિામા ંમાટે 

ઉ.ગ .િી.રં્.લી.ની પાટણ શહરે-ર ર્ચેરી દ્વારા સપં  ણક સહર્ાર આપી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ 
ર્ામગીરી પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
 ા

૨૨ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪

૫રમાર બાબ ભાઇ 
બબલદાસ
૫રમાર િાસ,

મ .ંસરિા તા.પાટણ

પોલ નમી ગયેલ હોઇ તે સીઘો ર્રી 
પોલ રાઉન્ડ ર્લેમ્પ મારિા

રણ જં
પાટણ

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંસ્થળ તપાસ ર્રી નમી ગયેલ પોલ સીઘો ર્રી સમારર્ામ ર્રી 
ર્ામગીરી તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રી અરજદારને જાણ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ

૨૩ ૨૮-૦૮-૨૦૧૪
દેસાઇ તેજાભાઇ હરીભાઇ
મ .ંરણ જં તા.પાટણ

૯૯૨૫૦૫૧૬૩૩
બોર િેલ બનાિિાની સમય મયાકદા 

િઘારી આ૫િા બાબત
રણ જં
પાટણ

અરજદારશ્રી દ્વારા ડાર્કઝોન વિસ્તારમા ં'ડ' રે્ટેગરીમા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા અંગેની 
અરજી નોંઘણી તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ ર્રાિેલ. રણ જં પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતે 
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ ર્રેલ રો બાદનો નિીન અગ્રતાક્રમ ૪૧ આિેલ જે સદંભે 

તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ મોજણી ર્ામ ર્રતા ંક િો/બોર માલ મ ૫ડેલ નહી જેથી અરજદારને 
તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ બોર બનાિિા માટેની ૯૦ દદિસમા ંબોર બનાિિાની નોંટીસ 
અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા આ૫િામા ંઆિેલ જેની મ દ્દત તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક થાય છે. 
આ દરમ્યાન અરજદાર દ્વારા બોર બનાિિાની મ દ્દત િઘારિા માટે તા.૨૮/૦૮/૨૦૧૪ ના 
રોજ અતે્રની ર્ચેરીએ અરજી ર્રેલ. આથી સદર બોર બનાિિાની મ દત િઘારિા માટેની 
અરજી અતે્રની ર્ચેરીએથી ૫ત્ર ન.ં૩૦૨૧/૧૧-૯-૧૪ ના રોજ િડી ર્ચેરીને મજં રી માટે 

મોર્લિામા ંઆિેલ છે. િડી ર્ચેરીએથી જે વનણકય લેિામા ંઆિશે તેની અરજદારને જાણ 
ર્રિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

અ
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દ
 ા
ર
ન
 ે
 
પ
 ા

 શ્રી એસ.પી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
રણ જં

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-ર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮



અ.ન.ં તારીખ 
ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત

અરજદારનો 
સમ્પર્ક નબંર

ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 
ર્ચેરી

ફરીયાદના વનિારણ 
માટે જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ંનામ- 
નબંર

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી 
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

ર
વ 
મ
 ા
ર

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

 શ્રી એમ.જી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-૧

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૫

૨૪ ૦૬-૦૯-૨૦૧૪
ઠાર્ોર નથાજી ભ ૫તાજી
મ .ંઆંબલીયાસણા 

તા.પાટણ
૯૭૨૬૦૯૫૩૭૦

એ.જી. ર્નેર્શનના બે ગાળાના િાયરો 
ઢીલા હોિા બાબત

રણ જં
પાટણ

 શ્રી એસ.પી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
રણ જં

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંહાલના સમયગાળામા ંભારે િરસાદ હોિાથી સ્થળ ઉ૫ર જિાના 
રસ્તે પાણી ભરાયેલ હોિાથી સ્થળ ઉપર જઇ શર્ાય તેમ ન હોઈ હાલમા ંર્ામગીરી થઇ શરે્ 

તેમ નથી. હળિી સ્થીતી થયા બાદ ત  રંત ર્ામગીરી હાથ ઘરિામા ંઆિશે.

પદંર 
દદિસ

અ
ર
જ
દ
ાા
ર
ન
ા 
 

૨૫ ૦૮-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંખાનપ ર ર્ોડી તા.પાટણ

૯૯૦૯૪૬૮૪૮૮
િીલેજ ટીસીના િાયર ખેંચી 

ડીસ્ટ્રીબ્ય શન બોક્ષ વ્યિસ્થીત ર્રિા
રણ જં
પાટણ

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંઅતે્રની ર્ચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ ર્રી જરરી સમારર્ામ ર્રી 
તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ર્ામગીરી પણૂક ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
ાા
ર

૨૬ ૦૮-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત

મ .ંરણ જં તા.પાટણ

જ ના િારીગહૃ ર્નેર્શનની િીજ બીલની 
રર્મ બાર્ી હોિાથી નિીન િારીગહૃન  ં

િીજ જોડાણ ન આ૫િા બાબત

રણ જં
પાટણ

સદર અરજીના અન સઘંારમા ંમોજે રણ જં ગામના સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયતના િીજ બબલના 
લેણા પેટે ઉ.ગ .િી.રં્.લી. દ્વારા સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત વિરઘ્ઘ ર્ોટકમા ંરા.૧૧,૩૦,૯૦૪/- નો 
દાિો ર્રિામા ંઆિેલ જે ર્ોટક  દ્વારા મજં ર ર્રેલ છે. આથી સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયતના બાર્ી 
લેણાની રર્મ ભરપાઇ થયા બાદ નિીન િીજ જોડાણ આપિાની આગળની ર્ાયકિારી 

તાત્ર્ાલીર્ હાથ ઘરિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
ાા
ર
ન
ા 

૨૭ ૧૫-૦૯-૨૦૧૪
વનમેશભાઇ રમેશચનં્ર 

ગોલે
ઠે.ર્લારિાડો મ .ંતા.પાટણ

એમ.એન.હાઇસ્ક લ સામે બોરની બાજ ના 
રસ્તાને નડતરર૫ લોખડંના થાભંલાનો 

ટ ર્ડો ર્ાઢિા બાબત

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

સદર અરજીના અન સઘંારમા ંસ્થળ તપાસ ર્રી સદર લોખડંના નડતરર૫ થાભંલાનો ટ ર્ડો 
તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ જમીનમાથંી ર્ાઢી દ ર ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

અ
ર
જ
દ
ાા
ર
ન

૨૭ ૧૫-૦૯-૨૦૧૪

પ્રજા૫વત હરેશક માર 
સોમાભાઇ

ઠે.૧૦-વતર૫તી નગર-૨ 
મ .ંતા.પાટણ

લાઇટ ર્નેર્શન લીઘા ૫છી પ્રથમ બીલ 
છેલ્લા ચાર માસથી મળેલ નથી

પાટણ શહરે-ર
પાટણ

સદર અરજીના અન સઘંારમા ંઅરજદારન  ંિીજ મીટર તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ રીલીઝ 
થયેલ છે જેન  ંપ્રથમ બીલ તા.૨૮/૭/૧૪ ના રોજ બનેલ છે. તેમજ હિે ૫છીન  ંિીજ બીલ 

તા.૨૮/૯/૧૪ ની આજ બાજ મા ંબનશે.
વનર્ાલ
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ર
જ
દ
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ન

 શ્રી પી.એમ. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
પાટણ શહરે-ર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૧૮

 શ્રી એસ.પી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
રણ જં

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧


