
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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત

મ .ંનાયર્ા તા.સમી
૯૬૩૮૪૩૮૩૯૩ વિજ પ્રિાહ ઓછો મળિા બાબત

નાયર્ા ગામમા ંિોટરિર્કસ માટેન  ંનિીન િીજ ટ્રાન્સફોમકર N.D. યોજના હઠેળ 
તાવંિર્ મજૂરી પિ ય જીિીસીએલ/આરઓડી/ટી/૨૩૧૩/૪.૪.૨૦૧૪ થી   મજૂંરી 
લઈને તા.૨૦-૦૫-૧૪ ના રોજ ઉભ  ર્રિામા ંઆિેલ છે જેના ઉ૫રથી બે 
એલ.ટી..લાઇનના પોલ ઉભા ર્રી નાયર્ા ગામના ભીલિાસ, ભરિાડિાસ 
તથા ૫ટેલિાસ ની લો-િૉલ્ટેજની ફરીયાદન  ંવનિારણ એસ.આઇ. યોજના મા ં
ઝડ૫થી પ રૂ ર્રિામા ંઆિશે.

એર્ 
માસ

૨ ૦૧-૦૯-૨૦૧૪
આચાયકશ્રી િાઘપ રા પ્રા.શાળા

મ .ંિાઘપ રા તા.સમી
ડેમેજ રૂમમાથંી બાજ ના નિીન રૂમમા ં
મીટરની જગ્યા બદલિા બાબત

િાઘપ રા પ્રા.શાળામા ંઆપેલ િીજ જોડાણનો રૂમ ડેમેજ હોિાની અરજી ના 
સદંભે તા ૪.૯.૨૦૧૪ રોજ સ્થળ તપાસ ર્રી િીજ મીટર બીજા રૂમમા ંખસેડી 

િીજ પ રિઠો ચાલ  ર્રી આપેલ છે.
વનર્ાલ

૩ ૦૨-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંમહંમદપ રા તા.સમી

૯૭૨૫૩૫૨૩૩૭
મહંમદપ રાના મલપ રા વિસ્તારમા ંડીપી 

મ ર્િા બાબત

મહંમદપ રાના મલપ રા વિસ્તારમા ંલો-િોલ્ટેજની ફરીયાદ દ ર ર્રિા માટે 
નિીન િીજ ટ્રાન્સફોમકરન  ંસિે તા ૨.૯.૨૦૧૪ના રોજ ર્રી જરૂરી તાવંિર્ 
મજૂંરી લઈ  અને ઝડ૫થી નિીન ટ્રાન્સફોમકર એસ.આઇ. યોજનમા ંઉભ  ર્રી 

આ૫િામા ંઆિશે.

એર્ 
માસ

૪ ૦૫-૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
મ .ંદાઉદપ ર તા.સમી

૮૧૪૦૧૧૨૩૧૦
ગામની હળિા દબાણની િીજ લાઇનમા ં
આિતા ઝાડ ર્ા૫િા બાબત તેમજ 
જરજરીત પોલ ઉભો ર્રિા બાબત

તા. ૧૧.૦૯.૧૪ ના રોજ દાઉદપ ર ગામની હળિા દબાણની િીજ લાઇનમા ં
આિતા નડતરરૂ૫ ઝાડની ડાળીઓ ર્ાપી જરૂરી સમારર્ામ ર્રેલ છે. તેમજ 

િરસાદનો સમય  હોિાથી જર્જરરત ૧  પોલ  અિેની ર્ચેરીએથી એર્ માસમા ં
સદર પોલ બદલી નાખિામા ંઆિશે.

એર્ 
માસ

૫ ૧૦-૦૮-૨૦૧૪
સૈયદ ર્ાળુભાઇ નાથ ભાઈ
તથા  મોટા માઢ ના રહીશો

મ .ંસમી તા.સમી
િોલ્ટેજ  ઓછા મળિા બાબત

સમી ગામ ના મોટામાઢ વિસ્તારમા ંિોલ્ટેજ ઓછા મળતા હોિાથી સદર 
વિસ્તારના િોલ્ટેજ માપી નિીન િીજ ટ્રાન્સ ફોમકર ન  ંસિે તા ૧૬.૮.૨૦૧૪ 
ના રોજ  ર્રિામા ંઆિેલ છે. તાવંિર્ મજૂંરી લઈ નિીન િીજ ટ્રાન્સ ફોમકર 

િણ માસ ઊભ  ંર્રી આપિામા ંઆિશે.

િણ 
માસ

માહીતી પિર્
જીલ્લાન  નામ  : પાટણ

તા. ૧૯.૯.૨૦૧૪ ના રોજ સમી તાલ ર્ા મ ર્ામે  યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજ આતોની માહીતી

 શ્રી આર.એચ. ડામોર
નાયબ ઇજનેર
પે.વિ. ર્ચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦

સમી
પાટણ



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

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

 શ્રી આર.એચ. ડામોર
નાયબ ઇજનેર
પે.વિ. ર્ચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦

સમી
પાટણ

૬ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
મહમદભાઈ દલ ભાઈ

ગ્રા.ન.૨૮૮૦૧/૦૦૫૮૦/૬
મ .ં સમી તા: સમી

મર્ાન ન  ંસમારર્ામ ર્રિાન  ં હોિાથી 
હંગામી િોરણે મીટર ફેરિિા બાબત

સદર ઘરિપરાશ ન  ંિીજ જોડાણ જે મર્ાનમા ંઆિેલ છે તેન  ંસમારર્ામ 
ર્રિાન  ંહોિાથી અિે ની ર્ચેરી દ્વ્રારા સ્થળ તપાસ ર્રી તેનો જરૂરી લેબર 
ચાર્જ  તા ૩૦.૮.૧૪ થી ભરપાઈ ર્રાિી હંગામી િોરણે િીજ જોડાણ તા . 

૩૦.૮.૧૪ ના રોજ  ખસેડી આપેલ છે.

વનર્ાલ

૭ ૦૧-૦૮-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
ગામ: ર્ોર્તા તા: સમી

જર્જરરત િીજ થાભંલા બદલિા બાબત
ર્ોર્તા ગામે આિેલ જર્જરરત િીજ થાભંલા ન  ંઅિેની ર્ચેરી દ્વારા 

તા.૨૨.૮.૨૦૧૪ ના રોજ સિે  ર્રેલ છે અને છ થાભંલા જર્જરરત છે જેની 
તાવંિર્ મજૂંરી લઈ િીજ થાભંલા બે માસમા ંબદલી આપિામા ંઆિશે .

બે માસ

૮ ૦૨-૦૯-૨૦૧૪
ખરચરડયા પ્રાથવમર્ શાળા
ગામ:ખરચરડયા  તા: સમી

િીજ જોડાણ નો સવિિસ િાયર બદલિા 
બાબત

ખરચરડયા પ્રા.શાળામા ંઆપેલ િીજ જોડાણનો સવિિસ િાયર બળી જિાથી તા 
૩.૯.૨૦૧૪ ના રોજ  બદલી  ફરી થી  િીજ પ રિઠો ચાલ  ર્રી આપેલ છે .

વનર્ાલ

૯ ૨૫-૦૮-૨૦૧૪
ગઢિી ભોમદાન ર્રણીદાન
ગામ: ચાદંરાણી તા: સમી

નિીન િીજ જોડાણની અરજી  બાબત

અરજદારશ્રીએ ૫૦ રૂ ન  ંચલણ ભરી ઝપંડપટ્ટી યોજના હઠેળ ૪.૧૦.૨૦૧૨ના 
રોજ ઘરિપરાશ માટે ન  ંિીજ જોડાણ લેિા માટે અરજી ર્રેલ હતી જેના માટે 
અરજદાર દ્વારા અિેની ર્ચેરી નો સપંર્ક  ર્રેલ જેમા ંતેઓશ્રી ના  વપતાના 
ગ્રા.ન.૨૮૮૫૯/૦૦૦૦૫/૦  ના નામે ઘર િ૫રાશના િીજ જોડાણના બાર્ી 
લેણા ની રર્મ અન ક્રમે રૂ ૭૫૬+ડીપીસી  હોિાથી અિે ની ર્ચેરી દ્વારા િીજ 

જોડાણ આપેલ નથી

વનર્ાલ

૧૦ ૧૯-૦૯-૨૦૧૪
નાડોદા મોતીભાઇ માનસગંભાઇ

ગામ: સોનાર તા: સમી
જરજરીત થાભંલો બદલિા બાબત

સદર અરજદારની ફરીયાદના અન સઘંાનમા ંતા .૨૩/૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ 
તપાસ ર્રતા ંક લ ૧૧ થાભંલા જરજરીત હાલતમા ંમાલ મ ૫ડેલ છે. જે 

થાભંલા બે માસમા ંબદલિાની ર્ાયકિાહી પણક ર્રિામા ંઆિશે .
બે માસ

૧૧ ૧૯-૦૯-૨૦૧૪
િાઘેલા વનમકળવસિંહ અમરવસિંહ

ગામ: રિદ તા: સમી

મારો બોર રિદ ફીડરમા ંછેલ્લે આિેલો 
છે તેમજ ફીડરની લાઇન ખ બ જ લાબંી 
હોિાથી િારંિાર ફોલ્ટમા ંજાય છે તો 
મને મ જપ ર સબસ્ટેશન નજીર્  હોિાથી 
મને તયાથંી નીર્ળતા ફીડર માથંી પાિર 

આ૫િા સારૂ

સદર અરજદારના  બોર ઉપર સમી સબસ્ટેશનમાથંી નીર્ળતા રિદ ફીડર 
ઉપરથી વિજપ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. મ જપ ર સબસ્ટેશન માથંી 
નીર્ળતા જાસ્ર્ા ફીડરની લાઇન નજીર્ હોિાથી િાવંતર્ ચર્ાસણી ર્રી 

આગળની ર્ાયકિાહી ર્રિામાં. આિશે.

૧ માસ

સમી
પાટણ

 શ્રી આર.એચ. ડામોર
નાયબ ઇજનેર
પે.વિ. ર્ચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦


