
 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	 ૧૪-૦૮-૨૦૧૪
શ્રી આર. એમ ખરાડી, મ : 
િણિોલ, તા. વિજયનગર, 
જી. સા.ર્ા

--
િીજ જોડાણ ની લાઇન ઉપર િિેલા ઝાડ તેમજ 
િેલાઓ દૂર ર્રિા બાબત.

ભભલોડા / 
વિજયનગર

શ્રી એ.િી.પાડંોર, 
નાયબ ઇજનેર 
૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧

સદર લાઇન ન  ંસમારર્ામ તા. ૦૨/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ પ્રોગ્રામ 
બનાિી ર્રાિેલ છે. જેમા ંલાઇન નીચેના ઝાડ તેમજ િેલાઓ દૂર 
ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૨૨-૦૮-૨૦૧૪
આચાયકશ્રી, વિજયનગર 
આર્ટકસ ર્ોલેજ.

૦૨૭૭૫-૨૫૪૦૯૩
આર્ટકસ ર્ોલેજના રે્મ્પસ મા ંજીવિત િીજ લાઇન 
ખસેડિા બાબત.

ભભલોડા / 
વિજયનગર

શ્રી એ.િી.પાડંોર, 
નાયબ ઇજનેર 
૯૯૨૫૨૧૨૪૮૧

સદર લાઇન ખસેડિા માટે તા. ૦૬/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ રૂ. 
૭૫૧૭૧/- ન  ંઅંદાજપત્ર આપિામા ંઆિેલ. જે અંદાજપત્ર  
આપના ધ્િારા ભરપાઇ ર્રિામા ંઆિેલ નહીં. જેથી સદર લાઇન 
ખસેડી શર્ાય નહીં. પરરપત્ર ન.ં OM/SE(T-1)/EE(T-
1)/Circular/3224 તા. 21/12/2004 મ જબ  ફક્ત સરર્ારી 
શાળાઓ માજં રં્પનીના ખચે િીજ લાઇન ખસેડિામા ંઆિે છે. તે 
વસિાય અન્ય શૈક્ષભણર્ સસં્થાઓ ધ્િારા તેમના ખચે  લાઇન 
ખસેડિાની હોય છે.

અંદાજપત્ર 
ભરપાઈથી 
બે માસ.

૩ ૧૬-૦૮-૨૦૧૪

મર્િાણા રઘ જી તેજાજી, 
મ .પો. ર્ઠિાિડી (તેજપ રા 
ફળી), તા. વિજયનગર, 
જી. સા.ર્ા.ં

---
જ્યોતીગ્રામ યોજનામા ંમજૂંર થયેલ મીટર આપિા 
બાબત.

ભભલોડા / ચોરીિાડ
શ્રી બી.એલ.મર્િાણા, 
નાયબ ઇજનેર 
૯૯૨૫૨૧૨૪૮૩

૧. મર્િાણા રમેશભાઈ રઘાભાઈ, ૨. મર્િાણા સોમાભાઇ 
ડાહ્યાભાઇ ૩. મર્િાણા સ રેશભાઇ દયાલભાઈ અને ૪. મર્િાણા 
દશરથભાઈ તલસીભાઈ એ રૂ. ૫૦/- ભરપાઈ ર્રી ક ટીર જ્યોત 
સ્ર્ીમ મા ંિીજ જોડાણ મજૂંર થયેલ હત  .ં પરંત   જે તે સમયે 
જ્યોવતગ્રામ લાઇન તેજપ રા ફભળયા માથંી પસાર થતી ન હતી. 
અને ઉપરોક્ત રહીશ ખેતીિાડી લાઇન માથંી િીજ જોડાણ 
લેિાની ના પાડતા ંિીજ મીટર સદર પેટા વિભાગીય ર્ચેરીમા ં
પરત જમા ર્રાિેલ, પરંત   હાલ સ્થળ તપાસ ર્રતા ંજ્યોવતગ્રામ 
યોજનાની લાઇન ઉપરોક્ત રહીશના ઘર જોડેથી પસાર થતી 
હોિાથી "એ" રે્ટેગરી મા ંસદર રહીશોને તા: ૧.૯.૧૪ ના ંરોજ 
િીજ જોડાણ આપિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-૨ 

જીલ્લાન ું નામ :સાબરકાુંઠા

તા. 0૮/0૯/૨૦૧૪ ના રોજ તાલ કા વિજયનગર મ કામે યોજાયેલ લોક દરબારની માહીતી 


