
 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/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૯.૦૯.૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ચાળિા ગ્રામ 
પચંાયત     દદયોદર-૨ 
પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

ચાળવા ગામના 
ખેતીવાડી વીજ	 

જોડાણોને પરૂતા 
વોલ્ટેજ ન મળવા 

બાબત

રાિનપ ર 
વિભાગીય 

ર્ચેરી/દદયોદર-૨ 
પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી

શ્રી બી.એન. ભાિસાર    
 નાયબ ઇજનેર,     
દદયોદર-૨ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી         
મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮

નિીન ૬૬ રે્.િી ચાલિા સબ સ્ટેસન બનાિિા માટેની દરખાસ્ત િર્  કળ ર્ચેરી મા ંપત્ર ન ં૪૩૦૮ 
તા- ૧૦/૯/૨૦૧૪થી મોર્લેલ છે અને તે તાવંત્રર્ અને િહીિટી રીતે યોગ્ય હશે તો આગળની 

ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

૬૦-
દદિસ

3 ૧૦.૦૯.૨૦૧૪

એન.આર.પટેલ ચેરમેન 

શ્રી મીઠી પાલડી 
(મોદીવાસ ) દૂધ 

ઉત્પાદક મડંળી દદયોદર-

૨  પેટા વવભાગીય કચેરી

 માહીતી પત્રર્-૨
જીલ્લાન  ંનામ : પાટણ

 તા.૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ ર્ા દદયોદર મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબારમા ંઆિેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૨ ૧૦.૦૯.૨૦૧૪

ભાિેશ બી. માળી 
ચેરમેન શ્રી માલીફામક 
દૂિ ઉત્પાદર્ મડંળી 
દદયોદર-૨ પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી

જ્યોવતગ્રામ ફીડર 
ઉપરથી ચોિીસ ર્લાર્ 

થ્રી ફેજ િીજળી 
આપિા બાબત

રાિનપ ર 
વિભાગીય 

ર્ચેરી/દદયોદર-૨ 
પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી

શ્રી બી.એન. ભાિસાર    
 નાયબ ઇજનેર,     
દદયોદર-૨ પેટા 

વિભાગીય ર્ચેરી         
              

મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮

જ્યોવતગ્રામ ફીડર 

ઉપરથી ચોવીસ કલાક 

થ્રી ફેજ વીજળી આપવા 
બાબત

ચેરમેન શ્રી મીઠી પાલડી (મોદીવાસ ) દૂધ ઉત્પાદક મડંળીને તા- ૧૫.૦૯.૨૦૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર 

આપેલ છે.

રાિનપ ર 
વિભાગીય 

ર્ચેરી/દદયોદર-૨ 
પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી

શ્રી બી.એન. ભાિસાર    
 નાયબ ઇજનેર,     
દદયોદર-૨ પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી  
મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮

વનકાલ

સદર અરજદાર દ્વારા જેજીિાય ફીડર ઉપરથી ૧ ર્ીમી લાઇન નાખી િીજ જોડાણ મેળિિા માટે 
માગણી તા.૧૪.૦૭.૨૦૧૪ થી  ર્રેલ હતી. જેની મજં રી અથે િર્  કળ ર્ચેરીએ મોર્લેલ.પરંર્   

ઇન્ફ્રાસ્્ર્ચર ના નિીન વનયમ મ જબ આપી શર્ાય નહીં તેથી અરજદાર ને જો તે િીજ જોડાણ ની 
જરૂર હોય તો તેઓ શ્રી ને ખેતીિાડી ફીડર ઉપર થી રે્ જે તેઓ ની માગણી િાળી જમીન થી ફક્ત 
૧૦૦  મીટર દૂર છે ત્યાથંી આપિામા ંઆિશે તેિી જાણ અરજદાર ને દદયોદર  પેટા વિભાગીય 

ર્ચેરી દ્વારાપત્ર નબંર  દદયોદર/ટેર્/3343/૧૨.૯.૨૦૧૪ થી ર્રેલ  છે.

વનર્ાલ


