
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 ૦૧/૦૯/૨૦૧૪
સરપચં ગ્રામપચંાયત 

જમણપરૂ
મ .ંજમણપ ર તા.હારીજ

એલ. ટી. લાઇન ના ગાળા ઢીલા હોિા 
બાબત

સદર અરજી ના અન સિંાન મા ંગામ મા ંલાઇન ના ૧૪ ગાળા ના િાયર
ખેચી ને તેમા ંનડતર રૂપ ઝાડ ર્પાિેલ છે. સદર ર્ામ તારીખ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪
ના રોજ પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૦૮/૦૯/૨૦૧૪ રામદેવ ગોડાઉન		
મ .ંતા.હારીજ ૯૯૭૯૫૪૬૫૪૦

મારે્ટયાડક ફફડર નો પોલ નમી જિા 
બાબત		

સદર અરજી ના અન સિંાન મા ંતા.૦૯/૦૯/૨૦૧૪ના રોજ સ્થળ તપાસ ર્રી
તેજ ફદિસે નમી ગયેલ પોલ ને ખેચી ને સીિો ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૩ ૦૮/૦૮/૨૦૧૪		
પટેલ ગગંારામ દેિચદં
મ .ંઅફડયા તા.હારીજ

તોરણીપ ર ફીડર નો પોલ િાિાજોડા મા ં
તટૂી જિા બાબત તથા પાિર બિં હોિા 

બાબત	

સદર પોલ િાિાજોડા મા ંતટૂી ગયેલ હતો જેની જગ્યાએ નિીન પોલ ઊભો
ર્રિાન  ંર્ામ તારીખ ૧૦/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ તથા
પાિર ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૪ ૨૫-૦૭-૨૦૧૪
પટેલ આંબારામ ઇશ્વરભાઇ

મ .ંઅફડયા તા.હારીજ
ટ્રાન્સફોમકર સેંટર િાિાજોડા મા ંપડી જિા 
બાબત તથા પાિર બિં હોિા બાબત

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંતા.૨૮/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ તપાસ ર્રતાં
ટ્રાન્સફોમકર ભારે િરસાદ તથા િાિાજોડા ના ર્ારણે પડી ગયેલ. સદર સ્થળે
િઘારે પ્રમાણમા ંિરસાદી પાણી ભરાયેલ હોિાથી નિીન ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર
તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ ઊભ  ંર્રિાન  ંર્ામ પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ તથા
પાિર ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૫ ૧૦-૦૭-૨૦૧૪ સરપચંશ્રી ગ્રામપચંાયત
 મ .ંએકલવા તા.હારીજ

ગામ ન  ંટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર જર્જફરત થઈ 
નમી જિા બાબત.

સદર ટ્રાન્સફોમકર સેંટર ની જગ્યાએ નિીન ટ્રાન્સફોમકર સેંટર બનાિિા માટે
એસ.આઈ. યોજના મા ંમજૂંરી મેળિી સદર જૂના ટ્રાન્સફોમકર સેંટર ની જગ્યાએ
નિીન ટ્રાન્સફોમકર સેંટર ઊભ  ંર્રિાન  ંર્ામ તારીખ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪ ના રોજ
પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૬ ૧૭/૦૯/૨૦૧૪	
સોમનાથ નગર-૧ ના 
ગ્રાહર્ો, મ .ંતા.હારીજ

ટ્રાન્સફોમકર માથંી િોલ્ટેજ િિારે આિિા 
બાબત	

સદર ટ્રાન્સફોમકર ચેર્ ર્રતા ંતેમા ંખામી જાણતા તારીખ ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ ના
રોજ જૂના ટ્રાન્સફોમકર ની જગ્યાએ નિીન ટ્રાન્સફોમકર લગાિી ઓિર િોલ્ટેજ
નો પ્રશ્ન દૂર ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૭ ૧૬-૦૭-૨૦૧૪ સરપચં ગ્રામપચંાયત
મ .ંવાસંા તા.હારીજ

એલ ટી લાઇન ના પોલ ખિાઇ ગયેલ 
હોિાથી બદલિા બાબત.

સદર જગ્યાએ તપાસ ર્રતા ંતયા ં૦૨ પોલ નીચે થી ખિાઇ ગયેલ હતા તથા
તે પાડિાનો ભય હતો તેથી તેની જગ્યાએ તારીખ ૨૪/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ
નિીન ૦૨ પોલ ર્રિામા ંઆિેલ તથા જૂના પોલ પાડી દેિામા ંઆિેલ.

વનર્ાલ

૮ ૧૭/૦૯/૨૦૧૪	
નાણા ંગામ ના િીજ 

ગ્રાહર્ો
મ .ંનાણા ંતા.હારીજ

ટ્રાન્સફોમકર મા ંથી િોલ્ટેજ િિારે આિા 
બાબત	

સદર ટ્રાન્સફોમકર ચેર્ ર્રતા ંતેમા ંખામી જાણતા તારીખ ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ ના
રોજ જૂના ટ્રાન્સફોમકર ની જગ્યાએ નિીન ટ્રાન્સફોમકર લગાિી ઓિર િોલ્ટેજ
નો પ્રશ્ન દૂર ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : પાટણ

તા.૨૪-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ હારીજ તાલ ર્ા મ ર્ામે યોજાયેલ લોર્ દરબાર માટે આિેલ રજ આતોની માહીતી

 શ્રી એસ.એમ.દલિાડી
નાયબ ઇજનેર

પે.વિ.ર્ચેરી, હારીજ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

હારીજ
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 એસ.એમ.દલિાડી
નાયબ ઇજનેર

પે.વિ.ર્ચેરી, હારીજ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

હારીજ
પાટણ

૯ ૧૫/૦૯/૨૦૧૪ ઠાકોર ગાડાજી મોહનજી
મ .ંપલોલી તા.હારીજ

અમારા ખેતીિાડી ર્નેક્શન ની વમટર ની 
પેટી પર ર્રંટ લાગિા બાબત

સદર જગ્યા પર તપાસ ર્રતા ંબોરના િીજ મીટરની પેટી મેટલ બોડીની
માલ મ પડેલ, તથા ટ્રાન્સફોમકર પરથી આિતો રે્બલ લોખડં ની પેટી માં
ર્પાયેલ હોિાથી તથા પેટી ના સપંર્ક  મા ંહોિાથી પેટી મા ંર્રંટ આિતો
હોિાન  ંમાલમૂ પડેલ. તેથી તારીખ ૧૮-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ રે્બલ તથા પેટી
બદલી અને પેટીને અવથિગ ર્રી આપેલ છે.

વનર્ાલ

૧૦ ૦૫-૦૯-૨૦૧૪
વસદે્ધશ્વરી સોસાયટી
મ .ંતા.હારીજ

૯૮૨૫૩૬૨૪૯૫
સોસાયટી મા ંિોલ્ટેજ ઓછા આિિા 

બાબત

સદર અરજીના અન સઘંાનમા ંતા.૧૨/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સિે ર્ામગીરી ર્રી
તપાસ ર્રતા ંસાજંના સમયે િોલ્ટેજ ૧૯૦ જેટલા ઓછા થયેલ. તેથી સદર
જગ્યાએ એસ. આઈ. યોજના મા ંનિીન ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર ઉભ  ર્રિા
દરખાસ્ત બનાિેલ છે તેની મજં રી મળ્યેથી બે માસમા ંસદર ર્ામ પણૂક
ર્રિામા ંઆિસે.

બે માસ

૧૧ ૦૧-૦૭-૨૦૧૪
મધ િન સોસાયટી
મ .ંતા.હારીજ

૯૬૬૨૮૦૪૧૯૬ સોસાયટીમા ંિોલ્ટેજ ઓછા આિિા બાબત

સદર અરજીના સદંભે તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ તપાસ ર્રી સિે
ર્રતા સદર સોસાયટીમા ંએર્ જ ફેજ જતો માલ મ ૫ડેલ અને તેના ઉ૫ર પર
બિા િીજ ર્નેક્શન આિેલા હોિાથી પીર્ અિરમા ંિોલ્ટેજ મા૫તા ં૧૯૦
માલ મ ૫ડેલ તેથી સોસાયટી મા ં૩ ગાળા નો ૧ િાયર ખેચી લોડ ની
િહચેણી ર્રી તારીખ ૧૨-૦૭-૨૦૧૪ ના રોજ સદર ર્ામ પણૂક ર્રી િોલ્ટેજ ને
લાગતો પ્રશ્ન દૂર ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૧૨ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪
ચૌઘરી ગોદડભાઇ 

જેઠાભાઇ
મ .ંર્ાતરા તા.હારીજ

જસિતંપ રા ફીડર ના િાયર ઢીલા હોિા 
બાબત તથા ખેતર મા ંઉભેલા એરંડા ને 

લાઇન અડતા ફોલ્ટ થિા બાબત

સદર જગ્યા પર પોલ નમી ગયેલ હોિાથી િાયર નીચા થઈ ગયેલ. તેથી
તયા ંપોલ ને નિીન તાણણયો મારી સીિો ર્રિાની તથા િાયર ખેચિાની
ર્ામગીરી ૧૮-૦૯-૨૦૧૪ ના રોજ પરૂી ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૧૩ ૦૯/૦૭/૨૦૧૪
સરપચં ગ્રામપચંાયત 

અડડયા
મ .ંઅડીયા તા.હારીજ

પરા વિસ્તાર મા ંિોલ્ટેજ ફડમ મળિા 
બાબત

સદર અરજી ના અન સિંાનમા ંતા.૧૫/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ સિે ર્રતા ંપરા
વિસ્તારની એલ.ટી.લાઇનમા ંનિો પોલ ઉભો ર્રી લોડ ચેંજ ર્રી ને મોબાઈલ
ટાિર િાળા ટ્રાન્સફોમકર મા ંઆપિા મા ંઆિેલ છે.	 સદર ર્ામ તારીખ ૧૦-૦૮-
૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૧૪ ૧૫-૦૯-૨૦૧૪
સ થાર શરં્રભાઇ 
િશરામભાઈ

મ .ંિાઘેલ તા હારીજ.

ખેતીિાડી ર્નેક્શન ના લોડ િિારા ના 
પૈસા પાછા આપિા બાબત.

સદર અરજી ના સદંભક મા ંલોડ રજીસ્ટર પર થી ૨૦૦૯ મા ંમાગેંલ લોડ
િિારા ની નોંિ મળેલ છે, તથા આગાઉ ભરેલ પૈસા નો રેર્ોડક જૂનો હોિાથી
તે શોિિા મા ંસમય લાગે તેમ છે. તેથી ફદન ૧૦ મા ંસદર અરજી નો વનર્ાલ
ર્રિામા ંઆિશે.

૧૦ 
ફદિસ

હારીજ
પાટણ

 શ્રી એસ.એમ.દલિાડી
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી, હારીજ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭


