
અ. 
ન.ં

તારીખ
ફરીયાદીન  ંનામ-

સરનામ  ંપેટાવિભાગની 
વિગત

અરજદારનો 
સમ્પર્ક નબંર

ફરીયાદની વિગત
વિભાગીય 
ર્ચેરી/ પેટા 
વિભાગીય 

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

ફરીયાદની વિગતિાર માહીતી
વનર્ાલ/ 
સમય 
મયાકદા

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮

૧ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪
િાઘેલા હહિંમતવસિંહ ચત  રજી
મ .ંમોટીચદં ર તા.શખેંશ્વર

૯૬૦૧૫૮૦૪૮૨ થ્રી ફેઝ મીટરનો સિીસ િાયર બદલિા બાબત
સદર ગ્રાહર્ની િીજ પ રિઠો પ રો પાડતી થ્રી ફેઝ સિીસ લાઇન અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ ર્રતા ંબળી ગયેલ 
માલમૂ પડેલ જેથી અરજદાર પાસે થી જરૂરી ચાર્જ તા ૧૧.૮.૨૦૧૪  ના રોજ ભરપાઈ ર્રાિી તા.૧૧/૦૮/૨૦૧૪ 
ના રોજ સવિિસ િાયર બદલી િીજ પ રિઠો ફરીથી ચાલ  ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૨૮-૦૮-૨૦૧૪
ઠાર્ોર ભ ૫તાજી ૫રમાજી
મ .ંમોટીચદં ર તા.શખેંશ્વર

મારૂ મીટર જ ના મર્ાનમાથંી ટ્રાન્સફર ર્રી નિીન ર્માનમા ં
નાખિા બાબત

સદર ગ્રાહર્ન  ંિીજ મીટર જ ના મર્ાન માથંી અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા જરૂરી ચાર્જ તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ 
ર્રાિી મીટર બાજ ના મર્ાનની હદિાલ ઉપર તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ટ્રાન્સફર ર્રી આપેલ છે. વનર્ાલ

૩ ૦૧-૦૯-૨૦૧૪
િઢેર મન ભાઇ
મ .ંતા.શખેંશ્વર

શખેંશ્વર ગામમા ંઆઇડીયા ટાિરનો સિીસ િાયર બદલી 
આ૫િા બાબત

સદર ગ્રાહર્ની િીજ પ રિઠો પ રો પાડતી થ્રી ફેઝ સિીસ લાઇન અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ ર્રતા ંબળી ગયેલ 
માલમૂ પડેલ જેથી અરજદાર પાસે થી જરૂરી સીલલિંગ ચાર્જ  તા ૧.૯.૨૦૧૪  ના રોજ ભરપાઈ ર્રાિી તા.૧.૯.૧૪ 
ના રોજ સવિિસ િાયર બદલી િીજ પ રિઠો ફરીથી ચાલ  ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૪ ૦૫-૦૯-૨૦૧૪
આચાયકશ્રી મ જપ ર ર્ન્યા 
શાળા, મ .ંમ જપ ર તા.શખેંશ્વર

મ જપ ર ર્ન્યા શાળામા ંલાઇટ બઘં બઘં છે તો નિીન રે્બલ 
િાયરો તથા રોડસાઇડ આ૫િા તથા લાઇટ ચાલ  ર્રી આ૫િા 

બાબત

મ જપ ર ર્ન્યા શાળામા ંિીજ પ રિઠો પ રો પાડતો િીજ રે્બલ ગાળો ખામીય ર્ત હોિાથી જેને બદલી નિીન રે્બલ 
નાખી તા. ૮.૯.૨૦૧૪ ના રોજ સદર શાળામા ંિીજ પ રિઠો  ચાલ  ર્રી આપેલ છે. વનર્ાલ

૫ ૦૩ -૦૯-૨૦૧૪
સરપચંશ્રી ગ્રામ પચંાયત
ગામ: ક િારદ તા: શખેંશ્વર

 જર્જરિત થાાંભલા તથા વીજ લાઇન ન ાં  સમાિકામ કિવા બાબત

ક િારદ ગામે આિેલ જર્જહરત િીજ થાભંલા તથા િીજ લાઇનન  ંઅતે્રની ર્ચેરી દ્વારા તા .૪.૯.૨૦૧૪ સિે ર્રેલ છે 
જેમા ંક લ ૭(સાત) થાભંલા જર્જહરત છે જેની તાવંત્રર્ મજૂંરી લઈ િીજ થાભંલા બદલી ને ફહરયાદ ન  ંવનિારણ 
ર્રિામા ંઆિશે.

બે માસ

૬ ૨૮-૦૮-૨૦૧૪ ઠાકોિ વવન જી કાનજી
ગામ: શાંખેશ્વિ તા: શાંખેશ્વિ ઘિ વપિાશ ના વીજ જોડાણ ન ાં મીટિ બળી જવા બાબત

 સદર િીજ જોડાણની સ્થળ તપાસ તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ર્રિામા ંઆિેલ અને િીજ મીટર બળી ગયેલ 
માલમૂ પડેલ જેથી અરજદારને બળેલ વમટર ચાર્જ  તા ૧.૯.૨૦૧૪  થી ભરપાઇ ર્રાિેલ છે અને બળી ગયેલ િીજ 
મીટરની જગ્યાએ નિીન િીજ મીટર તેજ હદિસે લગાિી આપેલ છે.

વનકાલ

૭ ૦૧ -૦૮-૨૦૧૪ આચાર્યશ્રી ફતેહગાંજ પ્રા.શાળા
ગામ: ફતેહગાંજ તા: સમી વોલ્ટેજ ઓછા મળવા બાબત

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંફતેહગજં પ્રાથવમર્ શાળાની તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ તપાસ ર્રી શાળાને 
આપેલ િીજ જોડાણ િાળા િીજ થાભંલા ઉપર સિીસ િાયરના છેડા નિેસરથી જોડીને તેમજ હળિા દબાણની 
િીજ લાઇનના જપંરન  ંસમારર્ામ ર્રી ફહરયાદ ન  ંવનિારણ ર્રેલ છે

વનકાલ

૮ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪ વઢેિ અજજતભાઈ ભવાનભાઇ
ગામ: શાંખેશ્વિ તા: શાંખેશ્વિ

શાંખેશ્વિ તાલ કાનાાં વવવવધ ગામડામાાં આવેલ ડીપીની ફિતે િક્ષણ 

જાળી લગાવવા બાબત

શખેંશ્વર તાલ ર્ાના ગામડામા ંઆિેલ જે ટ્રાન્સ્ફોમકર સેન્ટરની ફરતે  રક્ષણ જાળી(ફેન્સીંગ) લગાિિાની બાર્ી છે તેન  ં
અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા સિે ર્રિાની ર્ામગીરી ચાલ  છે. તેમજ ર્ોપોરેટ ર્ચેરી દ્વારા દસ ડીપી ફરતે ફેસીંગ ર્રિા માટે 
િર્ક ઓડકર અપાયેલ છે. જેની ર્ામગીરી ર્ોન્ટ્રાર્ટર દ્વારા ર્રિાન  ંચાલ  છે. તેમજ બીજા અન્ય ગામડાઓની ડીપી 
ફરતે ફેસીંગ ર્રિા માટે સમયાતંરે વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારાપણ િર્ક ઓડકર આપી રક્ષણ જાળી લગાિિાની ર્ામગીરી 
પણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

છ માસ

૯ ૧૪-૦૮-૨૦૧૪ ચાવડા િત  ભાઈ પથ ભાઇ
ગામ: વશપ િ તા: શાંખેશ્વિ ઘિ વપિાશના વીજ જોડાણન ાં મીટિ બળી જવા બાબત

સદર િીજ જોડાણ ના મીટર ની અતે્ર ની ર્ચેરી ના ર્મકચારી દ્વારા સ્થળ તપાસ ર્રતા ંિીજ મીટર બળી ગયેલ 
માલમૂ પડેલ જેથી રં્પની ના વનયમ મ જબ મીટર નો ચાર્જ તા.૧૬.૮.૨૦૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રાિી ને  તા 
૧૬.૮.૨૦૧૪ના રોજ  નિીન મીટર લગાિી આપેલ છે

વનકાલ

૧૦ ૧૯-૦૯-૨૦૧૪ જૈન હર્યપ સ્પામતૃ દાદાવાડી
મ ાં.તા: શાંખેશ્વિ

અમાિી માલીકીની જમીનમાાં આવેલ બે થાાંભલા ખસેડવા 
બાબત

સદિ ફિીર્ાદના અન સાંઘાનમાાં તા.૨ ૩ /૯/૨૦૧૪ ના િોજ સ્થળ તપાસ કિતાાં સદિ થાભલા તેમની માલીકીની જમીન 

માાંથી ખસેડવા માટેની માંજ િ વડી કચેિીએથી મેળવી બે માસમાાં સદિ થાાંભલા ખસેડવા માટેની કાર્યવાહી પણૂય કિવામાાં 
અવશે.

બે માસ

૧૧ ૧૯-૦૯-૨૦૧૪ િામી ચાંદ ભાઇ
મ ાં.તા: શાંખેશ્વિ શાંખેશ્વિ ગામના ૫ટેલ વાસમાાં લો-વોલ્ટેજ મળવા બાબત

સદિ ફિીર્ાદના અન સાંઘાનમાાં તા.૨ ૩ /૯/૨૦૧૪ ના િોજ સ્થળ તપાસ કિતાાં સદિ વવસ્તાિમાાં લો-વોલ્ટેજ માાં૫તાાં ૧૯૦ 

માલ મ ૫ડેલ છે જેથી નવીન ટ્રાન્સફોમયિ ઉભ  કિવા માટેની તાાંત્રીક માંજ િી વડી કચેિીએથી મેળવી બે માસમાાં સદિ 

ફિીર્ાદ દ િ કિવામાાં આવશે.

બે માસ

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : પાટણ

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

સમી
પાટણ

 શ્રી આર.એચ. 
ડામોર

નાયબ ઇજનેર
પે.વિ. ર્ચેરી,

સમી
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૨૦


