
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
રે્શણી ગ્રામ સચચિાલય
મ - રે્શણી, તા.- ચાણસ્મા

૯૯૨૫૪૮૮૮૩૦
પટેલિાસ ના માઢ મા ં-૧ , ગામ ચોર્ મા ં-૧ , નાયી િાસ મા ં-૨  

ક્ષવતગ્રસ્ત થાભંલા બદલી આપિા બાબત
તારીખ ૧૦/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સદર થાભંલા ન  ંસિે ર્રતા ંસદર પોલ ન - ૪  જજરેરત હાલત 
મા ંછે પરંત   હાલ િરસાદી હોિા ને લીિે રદન-૩૦ મા ંબદલિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

એર્ માસ

૨ ૦૯-૦૯-૨૦૧૪
પ્રહલાદભાઈ સબરૂભાઈ સોલરં્ી 
મ - જીતોડા , તા.- ચાણસ્મા

૯૧૩૬૬૨૧૮૧ સાિંા િાળો સવિિસ િાયર બદલી આપિા બાબત	
તારીખ ૧૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ નિીન સવિિસ િાયર નાખી િીજ પ્રિાહ ચાલ  ર્રી આ૫િામા ં

આિેલ છે.
વનર્ાલ

૩ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪
વનમકળ સોજજિંત્રા ગ્રામ પચંાયત		
મ - સોજજિંત્રા, તા.- ચાણસ્મા

૯૬૩૮૦૭૩૬૩૩
સોજજિંત્રા ગામના રબારી િાસ મા ં-૨ , જાની િાસ મા ં૨, પટેલ 
િાસ મા ં-૧  જજરેરત િીજ થાભંલા બદલી આપિા બાબત

તારીખ ૧૧/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સદર થાભંલા ન  ંસિે ર્રતા ંસદર પોલ ન - ૫  જજરેરત હાલત 
મા ંછે જરૂરી ત્રાવંતર્ મજં રી મેળિી રદન-૩૦ મા ંબદલિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

એર્ માસ

૪ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪ ૯૬૩૮૦૭૩૬૩૩ ગામમા ંલગાિેલ િીજ ડી.પી. ની જગ્યા બદલી આપિા બાબત
સદર  ટ્રાન્સસ્ફોમકર સેનાટર િાળી જગ્યા નીચાણ મા ંહોિાથી  ચોમાસામા ંપાણી િિારે ભરાઈ જત   ં
હોિાથી અર્સ્માત નો ભય છે. સદર ટ્રાન્સસ્ફોમકર સેન્સટર વશફ્ટિંગ માટે વિભાગીય ર્ચેરી ની મજૂંરી 

મેળિી લીઘેલ છે સદર ર્ામગીરી બે માસમા ંપ ણક ર્રિામા ંઆિશે.
બે માસ

૫ ૧૧-૦૯-૨૦૧૪
રબારી અરજનભાઈ રાયમલ 
મ - સેિાળા , તા.- ચાણસ્મા

૯૭૨૬૦ ૬૭૧૯૧
તારીખ ૨૫/૦૯/૨૦૧૨ ના રોજ રૂવપયા ૨૦૦/- ભરી નિીન 

ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માગેંલ. નિીન ટયબૂિેલ માટે બીજા ૩ 
માસ ની મ દત લબંાિિા બાબત

સદર અરજદારનો ડ્રૉ બાદ જી.પી નબંર - ૧૩૬ છે. તા. ૨૭/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ સેિાળા ગામે સિે 
નબંર-૯૮ મા ંસિે ર્રી તેને ટયબૂિેલ બનાિિા માટે ની નોરટસ ચાણસ્મા ઓરફસ ના પત્ર નબંર - 
૨૨૭૭ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ આપેલ જેની મ દત તારીખ ૧૮/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ પરૂી થાય 
છે. રં્૫નીના પ્રિતકમાન વનયમ મ જબ ટય બિેલ બનાિિાની સમય મયાકદા િઘારી શર્ાય નરહ.

વનર્ાલ

૬ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪

સોલરં્ી ચત  રભાઈ લાલભાઈ 
તથા અન્સય

ઇંરદરાનગર મ - ખોરસમ,
તા.- ચાણસ્મા

ઇંરદરાનગર મા ંજાજરરત સીમેન્સટ પોલ બદલિા બાબત	
સદર સ્થળે તા. ૧૫/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ંઉભેલ સીમેન્સટ નો એલ.ટી લાઇન નો 
પોલ જર્જરરત છે આશરે 30 રદિસ મા ંસદર પોલ બદલિા ની ર્ાયકિાહી અતે્ર ની ર્ચેરી દ્વારા 

ર્રિામા ંઆિશે.
એર્ માસ

૭ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪ ૯૫૮૬૯૫૬૮૫૫
ટાર્ોદી ગામ મા ંમહાદેિ ના મરંદર ની સામે અને િડિાચલયા િાસ 

મા ંચોર્ ની સામે જર્જરરત ૨ પોલ બદલિા બાબત

સદર સ્થળે તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ંઉભેલ સીમેન્સટ નો એલ.ટી લાઇનના ૨ 
પોલ જર્જરરત છે આશરે 30 રદિસ મા ંસદર પોલ બદલિા ની ર્ાયકિાહી અતે્ર ની ર્ચેરી દ્વારા 

ર્રિામા ંઆિશે.
એર્ માસ

૮ ૧૦-૦૯-૨૦૧૪
ટાર્ોદી ગામ મા ં૧ ટ્રાસંફોમકર હોિાથી તેના પર લોડ િધ  રહ ેછે 
અને િારંિાર ઓિર  લોડ ના લીિે ફયસૂ બળી જાય છે તો બીજ  ં

ટ્રાન્સસફોમકર મરૂ્િા બાબત

સદર સ્થળે તા. ૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ંટાર્ોડી ગામ મા ંવનશાળ ની પાસે સ દંર 
પરામા ંનિીન એર્ ટ્રાન્સસફોમર ૬૩ રે્.િી ન  ં૧૦ મીટર નિીન એચ.ટી લાઇન ઊભી ર્રી સિે ર્રેલ 

છે જેન  ંએસ.આઈ સ્ર્ીમ મા ંમજૂંરી લઈને રદન ૬0 મા ંસદર ર્ાયકિાહી પ ણક ર્રિામા ંઅિશે.
બે માસ

૯ ૧૨-૦૯-૨૦૧૪

ર્રશનભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ 
ચબમલભાઇ ઈશ્વરદાસ પટેલ
ચત રભાઈ ઉમેદદાસ પટેલ
રમણભાઈ બબલદાસ પચંાલ
નટિરલાલ ચત રદાસ સ થાર
મ - ખોરસમ , તા.- ચાણસ્મા

ખોરસમ ગામમા ંસ થારિાસ તથા દરજી િાસ મા ંરસ્તા ઉપર ૨ 
સીમેન્સટ ના પોલ જર્જરરત હાલત મા ંછે તે બદલિા

સદર સ્થળે તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ંઉભેલ સીમેન્સટ નો એલ.ટી લાઇનના ૨ 
પોલ જર્જરરત છે આશરે 30 રદિસ મા ંસદર પોલ બદલિા ની ર્ાયકિાહી અતે્ર ની ર્ચેરી દ્વારા 

ર્રિામા ંઆિશે.
એર્ માસ

માહીતી પત્રર્
જીલ્લાન  નામ  : પાટણ

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

સરપચં શ્રી ગ્રામ પચંાયત - 
તાર્ોદી

સરપચંશ્રી સોલરં્ી જ ેંનખાન હાજી 
નથ ભાઈ 

મ - ટાર્ોદી , તા.- ચાણસ્મા

શ્રી એસ.એમ.દલિાડી
નાયબ ઇજનેર

પે.વિ.ર્ચેરી, હારીજ 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

ચાણસ્મા
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

ચાણસ્મા
પાટણ

૧૦ ૧૧-૦૯-૨૦૧૪
પટેલ બાબ ભાઈ જોયતાભાઇ 
મ - િડાિલી , તા.- ચાણસ્મા

૯૬૮૭૭૭૬૨૪૮
મારૂ ખેતીિાડી ન  ંિીજ જોડાણ ૧૦૦ હો.પા ન  ંછે જેમા ંલગાિેલ 
સવિિસ રે્બલ ૭૦ એમ.એમ નો છે જે િારંિાર ગરમ થાય છે તો 

બદલી ૧૫૦ એમ.એમ નો આપિા બાબત

તા. ૧૮/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ં૨૨ મીટર ૧૫૦ એમ.એમ નો રે્બલ જરૂરી છે જે 
તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ બદલી આપિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૧૧ ૧૩-૦૯-૨૦૧૪
પટેલ માિભાઇ ર્ાજંીદાસ
ગ્રા- ૨૧૮૩૪/૦૦૩૬૬/૦

મ - ખોરસમ , તા.- ચાણસ્મા
૯૯૯૮૨૨૦૪૫૩

મારૂ ખેતીિાડી ન  ંિીજ જોડાણ ૧૧૦ હો.પા ન  ંછે જેમા ંલગાિેલ 
સવિિસ રે્બલ ૭૦ એમ.એમ નો છે જે િારંિાર ગરમ થાય છે તો 

બદલી ૧૫૦ એમ.એમ નો આપિા બાબત

તા. ૧૯/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ં૨૦ મીટર ૧૫૦ એમ.એમ નો રે્બલ જરૂરી છે જે 
તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ બદલી આપિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૧૨ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪
સોલરં્ી ગજેન્સરવસિંહ અજજતવસિંહ 
મ - રં્બોઇ , તા.- ચાણસ્મા

મારા મર્ાનની બાજ મા ંઉભેલો એર્ પોલ જર્જરરત હાલત મા ંછે જે 
બદલી નિો નાખિા વિનતંી

તા. ૨૧/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ સ્થળ સિે ર્રતા ંસદર પોલ ખિાઈ ગયેલ છે પરંત   સદર અરજદાર 
ચાર ફૂટ દૂર પોલ વશફ્ટિંગ ર્રિા માગંણી ર્રેલ જેથી અતે્ર ની ર્ચેરી ના ર્મકચારીઑ 

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૪ ના રોજ મરફિંગ ર્રિા ગયેલ પરંત   અરજદાર દ્વારા ના પાડતા પરત આિેલ છે. 
જેની જાણ ૫ત્ર ન.ં૩૦૨૮ તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૪ થી ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

૧૩ ૦૮-૦૯-૨૦૧૪
૫ટેલ જયવંતભાઇ માઘિદાસ
મ .ંિસઇપ રા તા.ચાણસ્મા

૯૯૭૯૭૮૮૦૪૮ બોર િેલ બનાિિાની સમય મયાકદા િઘારી આ૫િા બાબત
રણ જં
પાટણ

 શ્રી એસ.પી. પટેલ
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,
રણ જં

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૧

અરજદારશ્રી દ્વારા ડાર્કઝોન વિસ્તારમા ં'ડ' રે્ટેગરીમા ંખેતીિાડી િીજ જોડાણ મેળિિા અંગેની
અરજી નોંઘણી તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૨ ના રોજ ર્રાિેલ. ડ્રો બાદનો નિીન અગ્રતાક્રમ ૬૯ આિેલ જે
સદંભે તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ મોજણી ર્ામ ર્રતા ંક િો/બોર માલ મ ૫ડેલ નહી જેથી
અરજદારને તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ બોર બનાિિા માટેની ૯૦ રદિસમા ંબોર બનાિિાની
નોંટીસ અતે્રની ર્ચેરી દ્વારા આ૫િામા ંઆિેલ જેની મ દ્દત તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ પણૂક થાય છે.
રં્૫નીના પ્રિતકમાન વનયમ મ જબ ટય બિેલ બનાિિાની સમય મયાકદા િઘારી શર્ાય નરહ.

વનર્ાલ

૧૪ ૨૪-૦૯-૨૦૧૪
બારોટ લક્ષ્મણભાઈ માધ ભાઈ 
મ - િાણોિરડા, તા.- ચાણસ્મા	

બોરિેલ બનાિિાની સમય મયાકદા િિારી આપિા બાબત

સદર અરજદારનો ડ્રૉ બાદ જી.પી નબંર - ૧૧૪ છે. તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ જીતોડા ગામે સિે 
નબંર-૪૬૪/૫ મા ંસિે ર્રી તેને ટયબૂિેલ બનાિિા માટે ની નોરટસ ચાણસ્મા ઓરફસ ના પત્ર 
નબંર - ૨૭૦૬ તા. ૨૨/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ આપેલ જેની મ દત તારીખ ૨૧/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ 
પરૂી થાય છે પરંત   રં્પની ના પ્રિતમાન વનયમ મ જબ ટયબૂિેલ બનાિિા ની સમય મયાકદા 

િિારી શર્ાય નહી.

વનર્ાલ

૧૫ ૨૪-૦૯-૨૦૧૪
પટેલ રાજેન્સરક માર ચત  રભાઈ 
મ - ચાણસ્મા, તા.- ચાણસ્મા	

બોરિેલ બનાિિાની સમય મયાકદા િિારી આપિા બાબત

સદર અરજદારનો ડ્રૉ બાદ જી.પી નબંર - ૨૨ છે. તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ જીતોડા ગામે સિે 
નબંર-૧૯૦૫ અ/ પૈર્ી મા ંસિે ર્રી તેને ટયબૂિેલ બનાિિા માટે ની નોરટસ ચાણસ્મા ઓરફસ ના 
પત્ર નબંર - ૨૨૩૮ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ આપેલ જેની મ દત તારીખ ૧૮/૧૦/૨૦૧૪ ના 

રોજ પરૂી થાય છે પરંત   રં્પની ના પ્રિતમાન વનયમ મ જબ ટયબૂિેલ બનાિિા ની સમય મયાકદા 
િિારી શર્ાય નહી.

વનર્ાલ

૧૬ ૨૪-૦૯-૨૦૧૪
પટેલ રમીલાબેન વિક્રમભાઈ 
મ - સેંિા, તા.- ચાણસ્મા	

બોરિેલ બનાિિાની સમય મયાકદા િિારી આપિા બાબત

સદર અરજદારનો ડ્રૉ બાદ જી.પી નબંર - ૨૧ છે. તા. ૧૬/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ જીતોડા ગામે સિે 
નબંર-૨૫૧  પૈર્ી મા ંસિે ર્રી તેને ટયબૂિેલ બનાિિા માટે ની નોરટસ ચાણસ્મા ઓરફસ ના પત્ર 
નબંર - ૨૨૩૭ તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૪ ના રોજ આપેલ જેની મ દત તારીખ ૧૮/૧૦/૨૦૧૪ ના રોજ 
પરૂી થાય છે પરંત   રં્પની ના પ્રિતમાન વનયમ મ જબ ટયબૂિેલ બનાિિા ની સમય મયાકદા 

િિારી શર્ાય નહી.

વનર્ાલ

૧૭ ૨૪-૦૯-૨૦૧૪
ઠાર્ોર િારશીજી ચદં જી
મ - સેંઢાલ, તા.- ચાણસ્મા	

૯૯૭૯૧૭૨૩૦૨
સેંઢાલ ગામ મા ંપરા વિસ્તારમા ંચાર ગાળા ના એલ.ટી ના ઢીલા 

િાયર ખેચિા બાબત

સદર અરજદાર દ્વારા તા. ૨૪/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ચાણસ્મા મ ર્ામે લોર્દરબાર મા ંસેંઢાલ ગામે 
પરા વિસ્તારમા ંએલ.ટી ના ચાર ગાળા ના િાયર ઢીલા છે તેિી ફરરયાદ ના અન સિંાનમા ંનાયબ 
ઈજનેર શ્રી, ચાણસ્મા દ્વારા તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ સિે ર્રી ચાર ગાળા ના િાયરો ખેચી સદર 

એલ.ટી ન  ંસમારર્ામ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

ચાણસ્મા
પાટણ

 શ્રી એસ.એમ.દલિાડી
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,ચાણસ્મા 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭

ચાણસ્મા
પાટણ

 શ્રી એસ.એમ.દલિાડી
નાયબ ઇજનેર

પેટાવિભાગીય ર્ચેરી,ચાણસ્મા 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૧૭


