
 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
અંવતમ 
વનર્ાલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

પા. નાથાભાઇ બેચરભાઈના ઘરથી સ્ટ્રીટ લાઇનન ું કામ ૧૦૦૦૦ રૂ. ભરેલ છે.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

પા. નાથાભાઇ બેચરભાઈના ઘરથી સ્ટ્રીટ લાઇનન ું કામ તા.૨૭.૮ .૨૦૧૪ ના 
રોજ પરૂ્ણ કરવામાું આવેલ છે॰ જેમાું ૮૦ મીટર સ િંગલ ફેજ બે વાયરની હળવા 
દબાર્ની વીજ લાઇન ઊભી કરેલ છે॰

વનર્ાલ

પટેલ સિવાભાઈ કોદરભાઈના ઘરથી નીલકુંઠ મહાદેવ સ્ટ્રીટ લાઇનન ું કામ ૬૦૦૦૦ ભરેલ છે.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

તા.૨૭.૮ .૧૪ ના રોજ પટેલ સિવાભાઈ કોદરભાઈના ઘરથી નીલકુંઠ મહાદેવ 

સ્ટ્રીટ લાઇનન ું કામ પરૂ્ણ કરવામાું આવેલ છે॰ વનર્ાલ

રારે્લી સવસ્ટ્તારમાું રાજીવગાુંધી જ પડપટ્ટીના મીટર માટેન ું કામ ૩થી ૪ વર્ણથી બાકી છે.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

રારે્લી સવસ્ટ્તારમાું રાજીવગાુંધી જ પડપટ્ટીના મીટર માટેન ું કામ અગાઉ પરૂ્ણ 
કરવામાું આવેલ છે॰ પે.સવ. કચેરી, વડાલી ખાતે હાલ કોઈ અરજી પડતર નથી. વનર્ાલ

થેરા ના ગ્રામ પુંચાયતની સ્ટ્ટેટ લાઇનન ું કામ તાર કાઠા કરવાન ું બાકી હોવાથી લાઇન ડાયરેક્ટ થઈ 

જાય છે. તાર કાઠા કરવાન ું કામ પૈ ા આપવાથી કામ થઈ જાય છે. તેથી ઉપરના કામ હમારી ગ્રામ 

પુંચાયતના ગર્ા  મયથી ખેચાય છે.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

થેરા ના ગ્રામ પુંચાયતની સ્ટ્રીટ લાઈનન ું તાર ખેંચવાન ું કામ કરવાન ું 
તા.૧ .૯.૧૪ ના રોજ  મારકામ કરી પરૂ્ણ કરવામાું આવેલ છે.

વનર્ાલ

ખેતીની જમીન ના વીજ જોડાર્ની કવૂા ઉપરના કનેક્િનન ું તાર ગર્ાજ આખા ગામની  ીમના લજૂ 

છે. તે કામ પર્ થત ું નથી.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

ભારે દબાર્ અને હળવા દબાર્ની વીજ લાઈનોન ું  મારકામ તબક્કાવાર 

આયોજન મ જબ કરવામાું આવેલ છે, તેમજ આપના તરફથી કોઈ ચોક્ક  નામ 

/ સ્ટ્થળ આપવામાું આવિે તો તેન ું  ત્વરે  મારકામ કરવામાું આવિે.

વનર્ાલ

ફામણ હાઉ માું ખેડતૂોને વીજ કનેક્િન આપવામાું આવત ું એસ્ટ્ટીમેંટ જે હાલમાું નોમણલ પધ્ધસતથી 
અપાય છે તે મ જબજ ચાલ  રાખવ ું.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

 દર અંદાજપત્રક વીજ કુંપનીના પ્રવતણમાન સનયમ ૧૪૧ ૨  તા: ૧૪.૮ .૧૪ 

મ જબ આપવામાું આવે છે.
વનર્ાલ

એજી. ની લાઈનોમાું તારો ખબૂ ઢીલા છે. જેથી વારુંવાર પક્ષીઓ બે તા ભડાકા થાય છે તેથી અકસ્ટ્માત 

થવાનો ભય રહ ેછે તથા વારુંવાર લેખખતમાું તથા મ ખખત રજૂઆતો કરેલ છે તે અને મોટરો તથા ડી.પી. 
ઓ બળી જાય છે. જયાું જોખમવાળી જગ્યાએ પે્ર રયા લગાવી દેવા સવનુંતી.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

ભારે દબાર્ અને હળવા દબાર્ની વીજ લાઈનોન ું  મારકામ તબક્કાવાર 

આયોજન મ જબ કરવામાું આવેલ છે, અને હળવા દબાર્ની વીજ લાઈનોમાું 
એલ.ટી. સ્ટ્પે ર જરૂરરયાત મ જબ લગાવેલ છે.

વનર્ાલ

વડાલી તાલ કામાું વડાલીથી પવૂણ સવભાગ તથા મોરડ-ભુંડવાલ સવભાગમાું હલે્પરોને ખબૂ ગામ આપેલ 

હોઈ  મય ર કામ થતાું નથી.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

આ સવસ્ટ્તારમાું હાલમાું મુંજ ર થયેલ સ્ટ્ટાફ મ જબનો સ્ટ્ટાફ ફાળવેલ છે. હાલમાું 
કોઈ જગ્યા પડતર નથી. તેમજ ઉતરોત્તર વધતી જતી ભારે દબાર્ અને હળવા 
દબાર્ની વીજ લાઈનો તથા રાન્ ફોમણર  ેન્ટર અને સવજગ્રાહકોના  પ્રમાર્માું 
નવીન વધારાનો લાઇન સ્ટ્ટાફની મુંજૂરી સવચારર્ા હઠેળ છે.

વનર્ાલ

વડાલી તાલ કામાું જયોસતની લાઇટો થોડાક વર ાદના છાુંટા પડતાું વારુંવાર બુંધ થઈ જાય છે.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

ચોમા ાની ઋત માું િરૂઆતના  મયે ભારે વર ાદ તથા જ દી જ દી જગ્યાએ 

ઝાડ લાઈન ઉપર પડવાથી તેમજ અન્ય કોઈ તાુંસત્રક ખરાબીને લીધે વીજ 

સવકે્ષપો આવતા હોય છે. આવા વીજ સવકે્ષપો દ ર કરવા  ારૂું જરૂરી  મારકામ 

ખેતીવાડી તથા જયોસતગ્રામ ફીડરો પર કરવામાું આવે છે.   જે તે  મયે ફીડરન ું 
પેરોલલ્લિંગ કરી ફોલ્ટ િોધી પાવર  પ્લાય સનયસમત કરેલ છે.

વનર્ાલ

એજી. ની લાઈનોમાું તારો ખબૂ ઢીલા છે. જેથી વારુંવાર પક્ષીઓ બે તા ભડાકા થાય છે તેથી અકસ્ટ્માત 

થવાનો ભય રહ ેછે તથા વારુંવાર મોટરો બળી જાય છે. તો તારો ખેંચી અને લાુંબી લાઈનોમાું પે્ર રયા 
લગાવી દેવા.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

ભારે દબાર્ અને હળવા દબાર્ની વીજ લાઈનોન ું  મારકામ તબક્કાવાર 

આયોજન મ જબ કરવામાું આવેલ છે, અને હળવા દબાર્ની વીજ લાઈનોમાું 
એલ.ટી. સ્ટ્પે ર જરૂરરયાત મ જબ લગાવેલ છે.

વનર્ાલ

વડાલી  બ-સ્ટ્ટેિનમાું કોઈ ગ્રાહક લાઇટ સવિેની પછૂપરછ માટે ફોન કરે તો ફોન ત રુંતજ બીજી બોલે છે 

અથવા ફોન ઊપડતાું નથી તો અકસ્ટ્માત  મયે મ શ્કેલી  જી િકે છે.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

 દર બાબતે વડાલી  બ-સ્ટ્ટેિનના કમણચારીઓ (જેટકો)  ને જરૂરી સચૂનાઓ 

આપેલ છે. વધ માું આવી ફરીયાદોનાું સનવારર્ માટે વડાલી પે.સવ. કચેરીના 
 તત ચાલ  રહતેાું ફરીયાદ સનવારર્ કેન્રનો  ુંપકણ કરવો અથવા 
ય જીવી ીએલના ફરીયાદ સનવારર્ કેન્રના ટોલ ફ્રી નું: ૧૮૦૦૨ ૩ ૩ ૧૫૫૩૩૫ 

પર પર્  ુંપકણ  ાધી િકાય છે.

વનર્ાલ

કબૂાધરોલ એજી ફીડર ચાર ચાર કલાકન ું હત  ું તે હલે્પરોની સમલીભગતથી વચ્ચેથી કાપી કબૂાધરોલ 

ગામને  ળુંગ આઠ કલાક કરેલ છે. છેલ્લા આઠ મા થી રજૂઆતો કરવા છતાું ચાર ચાર કલાકમાું 
ફેરવેલ નથી તો આ અંગે તપા  કરી યોગ્ય કરવ ું.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

કબૂાધરોલ એજી ફીડર અને કવૂાવડ એજી. ફીડર ના લોડ તા.૬ .૧ ૨ .૨૦૧ ૨  ના 
રોજ બેલેન્  કરેલ છે જેમાું લોડ બેલેન્  કયાણ અગાઉ કબૂાધરોલ ફીડરમાું ૧ ૩૭ 

એંસપયર અને કવૂાવડ ફીડર ઉપર ૫૭ એંસપયર હતા અને લોડ બેલેન્  કયાણ 
પછી કબૂાધરોલ ફીડરમાું ૯૪ એંસપયર અને કવૂાવડ ફીડર ઉપર ૯૦ એંસપયર 

આવેલ છે.  ક બાધરોલ તથા ક વાવડ ફીડરના લોડ અપ્રમાર્ ર હોઈ  પ્રમાર્ 

કરવા  ારૂું લોડન ું સવભાજન કરેલ છે.

વનર્ાલ
Loading 

of Both 

the fdrs

૩
ઇડર / 
વડાલી

 માહીતી પત્રક-૨

જીલ્લાન ું નામ : સાબરકાુંઠા

૨ ૧૯.૮.૧૪
ઇડર તાલ કા પ્રમ ખશ્રી 
પા. અમતૃભાઇ 

રહરાભાઈ

ઇડર / 
િડાલી

 તા. ૮.૯.૧૪ ના રોજ તાલ કા વડાલી મ કામે યોજાયેલ લોક દરબારની માહીતી

૧ ૭.૮ .૧૪ ધી થેરા ના ગ્રામ 

પુંચાયત
ઇડર / 

વડાલી

૧૯.૮.૧૪

પટેલ ઇશ્વરભાઇ 
છગનભાઇ, પ્રમ ખ, 
ભારતીય રક ાન  ુંઘ 
વડાલી તાલ કો, 

વડાલી

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-1



 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
અંવતમ 
વનર્ાલ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧ ૭.૮ .૧૪ ધી થેરા ના ગ્રામ 

પુંચાયત
ઇડર / 

વડાલી

વડાલી તાલ કામાું એજી ની ડી.પી.ઓ ઉપર બોક્  કે મેનસ્ટ્વીચ ન હોવાથી અકસ્ટ્માતનો ભય રહ ેછે. તો 
બોક્  લગાવી દેવા.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

હાલમાું નવીન ઉભા કરવામાું આવતાું દરેક રાું ફોમણર ઉપર યોગ્ય ક્ષમતાુંવાળા 
એલટી રડસ્ટ્રીબ્ય િન બોક્ષ લગાવવામાું આવે છે તેમજ જે જ્ગગ્યાએ આવા 
રડસ્ટ્રીબ્ય િન બોક્ષ લાગેલા ન હોય ત્યાું સનયત  મયાુંતરે કરવામાું આવતાું 
 મારકામ દરસમયાન ઉપલબ્ધ  ામાન પ્રમારે્ રડસ્ટ્રીબ્ય િન બોક્ષ લગાવવામાું 
આવે છે.  જે નવીન કામ કરવામાું આવે છે તેમાું રાન્ ફોમણર ઉપર એમ. ી.બી. 
લગાડેલ હોય છે.

વનર્ાલ

જેતપ રકુંપામાું ૧ ૧  કે.વી.ના પોલ નમી ગયેલ છે જેની લેખખતમાું જાર્ કરેલ છે. છતાું ઊભા કરેલ નથી.
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫  દર કામ તા.૧ .૯.૧૪ ના રોજ પરૂ્ણ કરવામાું આવેલ છે. વનર્ાલ

વડાલી  બ-રડસવજનમાું ગ્રાહકો ફોન કરતાું હોવા છતાું જેના જવાબ મળતા નથી અને હલે્પરો ગ્રાહકોની 
વાત  ાુંભળતા નથી અને જવાબો યોગ્ય આપતા નથી આવા રીઢા હલે્પરોની દર ત્રર્ વરે્ બદલી કરી 
દેવી.

િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

વડાલી  બ-રડસવજનના  હલે્પરોને જરૂરી કડક સચૂનાઓ આ૫વામાું આવેલ છે. 

તેમ છતાું સચૂનાની અવગર્ના કરિે તો સિસ્ટ્તભુંગના પગલાું ભરવામાું આવિે.
વનર્ાલ

૪ ૧૯.૮ .૧૪ વડાલીકમ્પાના રહીિો

વડાલીકમ્પા આશ્રમ ફીડર પાવર હાઉ  માથી નીકળત ું આશ્રમ એ.જી. ફીડરના અમે વીજ ગ્રાહકો છીએ 

આ ફીડર વડાલી પાવર હાઉ  માથી તમામ ફીડરો નીકળે છે જેમાું  ૌથી વધારે ફોલ્ટમા જત ું હોય તો તે 

અમાર ું ફીડર છે જયારે પર્ ફીડર ફોલ્ટમા જાય ત્યારે વડાલી એ .એ .થી અમારા ફીડર માથી 
નીકળતી લાઇનમાું પહલેી સ્ટ્વીચ કાપીને ફીડર ચાલ  બતાવી દેવામાું આવે છે. જે ઓન પેપર ખોટ ું 
બતાવવામાું આવે છે. આપશ્રી ફીડરના ગ્રાહકોને રૂબરૂ પછૂવામાું આવેતો ફીડર ચાર થી આઠ રદવ  

સ ધી ચાલ  થત ું નથી. બીજ ું જર્ાવવાન ું કે વર ાદના કારરે્ ફોલ્ટ થાય તે અમો જાર્ીએ છીએ પરુંત   
ઉનાળામાું આ ફીડર ફોલ્ટમા જાય છે. અમને જાર્વા મળેલ છે કે થાુંભલા ઉપર લગાવવામાું આવેલી 
પીનો તથા ડીિો ખરાબ ક્વોખલટીની નાખેલ છે. તથા ફીડર પ ષ્કળ પ્રમાર્મા લાઈનોને જાડ અડેલા છે 

જે કપવેલ નથી તથા આજ રદન સ ધી આ ફીડર ઉપર કોઈ પર્ પ્રકારન ું આગોતર ું રરપેરરિંગ થયેલ નથી 
તો આપશ્રી આ અરજી ધ્યાને લઈ હમાર  ફીડર  ુંપરૂ્ણ રીતે યોગ્ય રીતે ચાલ  રહ ેતેવી  ત્વરે કાયણવાહી 
કરવા અમારી નીચે  હીઑ કરનારની નમ્ર અરજ છે.

ઇડર / 

વડાલી
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

ચોમા ાની ઋત માું િરૂઆતના  મયે ભારે વર ાદ તથા જ દી જ દી જગ્યાએ 

ઝાડ લાઈન ઉપર પડવાથી તેમજ અન્ય કોઈ તાુંસત્રક ખરાબીને લીધે વીજ 

સવકે્ષપો આવતા હોય છે. આવા વીજ સવકે્ષપો દ ર કરવા  ારૂું જરૂરી  મારકામ 

ખેતીવાડી તથા જયોસતગ્રામ ફીડરો પર કરવામાું આવે છે.   જે તે  મયે ફીડરન ું 
પેરોલલ્લિંગ કરી ફોલ્ટ િોધી પાવર  પ્લાય સનયસમત કરેલ છે.

વનર્ાલ

૫ ૨૨ .૮ .૧૪
પટેલ જયશ્રીબેન 

બાબ ભાઇ,  મ .પો. 
ક બધારોલ, તા. વડાલી

મારી માખલકીન ું મકાન જે ક બધારોલ ગામમાું આવેલ ત્યાું મકાનની ખબલક લ નજીકમાું જયોસતગ્રામની 
ડી.પી. આવેલ છે જેથી કોઈવાર અકસ્ટ્માત થવાનો ભય રહ ેછે. અને ઢોર બુંધવામાું પર્ ભય રહ ેછે. તો 
હાલની ડી.પી.ની ખબલક લ બાજ માું ૫૦ ફૂટજ દૂર મારી માખલકીન ું ખેતર આવેલ છે ત્યાું ડી.પી. મકૂવા 
માટે હ ું  મ્મત છુ ત્યાું ડી.પી. મકૂવામાું આવે તો અકસ્ટ્માતનો ભય ન રહ ેઅને જયાું મારૂ ખેતર છે ત્યાું 
નજીકમાજ વીજ લાઇન છે. તો મારી માગર્ી ધ્યાને લઈ યોગ્ય કરવા સવનુંતી છે.	

ઇડર / 

વડાલી
િી.િી.ચૌિરી  
૯૯૦૯૯૩૯૦૪૫

તા.૩૦.૮ .૧૪ ના રોજ રૂ. ૮૮૭૪૭/- અંદાજપત્રક આપવામાું આવેલ છે  દર 

અંદાજપત્રકના નાર્ાું ભરપાઈ થયેથી આગળની કાયણવાહી હાથ ધરવામાું 
આવિે.

વનર્ાલ

૬ ૨ ૨ .૮ .૧૪ ગાજીપ ર(વીછી કુંપા) 
ના રહીિો, તા. વડાલી

ગામ ગાજીપ ર (ખરેડીયા કુંપા તથા વીંછી કુંપા તથા સ લેઈના પેટાપરા આવેલા છે. જેથી જયોસત ગામ 

યોજનાની ડી.પી. ખરેડીયા કુંપમાું આવેલી છે. જેથી છેલ્લા વીંછીકુંપામાું સ િંગલ ફેજ પાવર જાય છે. 

જેથી લાઇન વધારે લાુંબી હોવાથી વીંછીકુંપામાું ટયબૂલાઇટ તથા પુંખા ઉપાડી િકતા નથી અને 

ચોમા ાની ઋત માું ઘર્ીજ તકલીફ પડ ેછે. અને હમો હમારો વીંછીકુંપો છેવાડો હોવાથી જ ુંગલમાું 
રહવેાથી જીવજ ુંત  ઓના ત્રા  હોવાથી હમારા કુંપાની રૂબરૂ મ લાકાત લઈ હમારા વીંછીકુંપાની તકલીફ 

જોઈ હમારી નમ્ર અરજી  ાુંભળવા સવનુંતી.

ઇડર 

/ઇડર(િહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

ગામ ગાજીપ ર ખરેડીયાકુંપામાું ઘરવાપરિના ૧૦ વીજ જોડાર્ો વીંછી કુંપામાું 
૧૮ , તથા સ લેઈ પેટાપરામાું ૩ ૨  ઘરવપરાિના વીજ જોડાર્ો આવેલા છે. 

ખરેરડયકુંપમાું ૨૫ કે.વી.એ. ક્ષમતાન ું રાન્ ફોમણર છે જેના ઉપર ફેજ ન્ય ટરલમાું 
૨૫૮  વૉલ્ટેજ મળે છે જયારે ખરેડીયા કુંપાથી આિરે ૧  કી.મી. દૂર વીંછીકુંપામાું 
ફેજ ન્ય ટરલમાું ૨૦૮  વૉલ્ટેજ મળે છે આમ ખરેડીયા કુંપાથી સ િંગલ ફેજ બે 

વાયરની હળવા દબાર્ની વીજ લાઇન જતી હોઈ જેમાું વધારાનો એક  વાયર 

એ .આઈ.એ . યોજનામાું ઉમેરી લો વૉલ્ટેજની ફરરયાદ દૂર કરવામાું આવિે.

જરૂરી માલસમગ્રી 
ઉપલબ્િ થયેથી 
૧૫ દદિસમા ંલો 
િૉલ્ટેજની ફદરયાદ 
દૂર ર્રિામા ં
આિશે.

૭ ૨૨ .૮ .૧૪
પટેલ રમર્ભાઈ 

મુંજીભાઇ,  મ .પો. 
મહોરકુંપા(ગાજીપ ર), 

તા. વડાલી

મહોરકુંપા(ગાજીપ ર) તા. વડાલીના રહીિ પટેલ રમર્ભાઈ મુંજીભાઇની રજૂઆત છે કે હાલમાું એજી.ની 
ડી.પી. ચાલ  છે તે ખેતરની વચ્ચે કોઈ  મારકામ કરવામાું પર્ વાવેતર હોવાથી તકલીફ પડ ેછે તો તે 

જગ્યાએથી અન કળૂ જગ્યા બાજ માું હોવાથી ત્યાું બદલવા સવનુંતી છે.

ઇડર 

/ઇડર(િહરે)

રે્.િી. ર્ટારા 
૯૮૭૯૨૦૧૬૫૧

તા.૫.૯.૧૪ ના રોજ રૂ. ૪૫૬૮૫/- અંદાજપત્રક આપવામાું આવેલ છે  દર 

અંદાજપત્રકના નાર્ાું ભરપાઈ થયેથી આગળની કાયણવાહી હાથ ધરવામાું 
આવિે.

વનર્ાલ

૮ ૧૬ .૮ .૧૪
પટેલ જીત ભાઈ 

િામળભાઈ મ .પો: 
પેરા ર્ા, તા: વડાલી, 
જી.  ા.કાું

૯૮૨૫૬૪૧ ૧૪૨
મોજે ગામ  વા લાના સ મ  રવે નું બ્લોક ૧૮  માું પટેલ િામળભાઈ કેિાભાઈ ના નામે તા. 
૧૬ /૦૪/૨૦૧૪ ના રોજ અંદાજપત્ર ભરેલ, પરુંત   કોટણ કે  ના કારરે્  દર વીજ જોડાર્ આપવામાું 
આવેલ નહીં. પરુંત   કોટણનો ચ કાદો અમારી તરફેર્માું આવતા  દર વીજ જોડાર્ આપવ ું.

ખભલોડા / 
ચોરીવાડ

શ્રી 
બી.એલ.મકવાર્ા. 
નાયબ ઇજનેર, 

૯૯૨૫૨ ૧ ૨૪૮૩

સદર રે્સ તેમજ નામદાર ર્ોટકના હ ર્મો નો અભ્યાસ ર્રી અરજદારને 
ઝડપથી િીજ જોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે. સનકાલ

૧૯.૮.૧૪

પટેલ ઇશ્વરભાઇ 
છગનભાઇ, પ્રમ ખ, 
ભારતીય રક ાન  ુંઘ 
વડાલી તાલ કો, 

વડાલી

ઇડર / 
વડાલી
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