
 
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 માટે આપેલ 

સમય મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૧.અ
.

૦૭-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ જગદીશભાઇ 
ચીમનભાઈ મ . પો. 
સોનાસન, તા. 
પ્ાવંતજ, જી. સા.ર્ા.ં

82530 9835

સોનાસન ગામના પટેલ જગદીશભાઇ 
ચીમનભાઈ દ્વારા તેમણે ફામક હાઉસમા ં૮ 
ર્લાર્ વિજપ રિઠો મળે છે તેના બદલે તેમના 
ફામક હાઉસ નજીર્ પસાર થતા ંઇંડસ્ટ્સ્િયલ 
ફીડર પરથી ૨૪ ર્લાર્ િીજ પ રિઠો પરૂો 
પાડિાની રજૂઆત છે.

સલાલ 		 શ્રી ડી.બી.પટેલ

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ અરજદારને હાજીપ ર સબ સ્ટેશનના ૧૧રે્.િી. 
દલપ ર ફીડર પરથી ખાસ બનાિટિાળા િાન્સફોમકર રે્ન્ર દ્વારા ૨૪ ર્લાર્ 
િરિપરાશ માટેનો વિજપ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિી રહલે છે.  તથા 
સદર ખાસ બનાિટિાળા િાસંફોમકરના રીલે સેટીંગ ચેર્ ર્રી ફીડર પર 

આિતા ંલોડીંગ પ્માણેન  ંસેટીંગ ર્રાિી આપિામા ંઆિશે.

૧ માસ

૨ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪

ઝાલા ગજેન્રવસિંહ 
તખતવસિંહ, મ . 
બાઈની મ િાડી, તા. 
પ્ાતંીજ

ઝાલા ગજેન્રવસિંહ તખતવસિંહ, મ . બાઈની 
મ િાડી, તા. પ્ાવંતજ દ્વારા નિીન ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણની માગંણી ર્રિામા ંઆિેલ પરંત   
તેમની અરજી દફતરે ર્રતા ંતેઓશ્રી દ્વારા 
લોર્પાલશ્રી વિદ્ય ત ર્ચેરી, અમિાદ ખાતે 
રજૂઆત ર્રતા ંતેમની તરફેણમા ંલોર્પાલશ્રી 
દ્વારા હ ર્મ ર્રિામા ંઆિેલ તે અંગેની 
રજૂઆત.

પ્ાવંતજ 	 શ્રી એમ.એ. ઉપાધ્યાય

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ ઝાલા ગજેન્રવસિંહ તખતવસિંહ, મ . બાઈની 
મ િાડી, તા. પ્ાવંતજ દ્વારા નિીન નિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણની 

માગંણી ર્રિામા ંઆિેલ પરંત   તેમની અરજી દફતરે ર્રતા ંતેઓશ્રી દ્વારા 
લોર્પાલશ્રી વિદ્ય ત ર્ચેરી, અમદાિાદ ખાતે રજૂઆત ર્રતાતેંમની 
તરફેણમા ંલોર્પાલશ્રી દ્વારા હ ર્મ ર્રિામા ંઆિેલ. સદર ચ ર્ાદાને 
પડર્ારતા ના.ઇ. ય જીિીસીએલ, પ્ાવંતજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારા 

નામદાર ગ જરાત હાઇ ર્ોટકમા ંસ્પે. વસવિલ એપ્લીરે્સન ન.ં ૮૭૦૨/૨૦૧૪ 
દ્વારા અપીલ ર્રિામા ંઆિેલ છે. આમ આ બાબત સબ જ ડડવશયલ હોઇ 
જેનો ચ ર્ાદો આિેથી ચ ર્ાદા અન સાર આગળની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ં

આિશે.

નિકાલ

અરજદાર દ્વારા ૧૯૯૫ની સાલમા ખેતી 
વિષયર્ િીજ જોડાણ માટેની માગંણી ર્રેલ 
હતી. પરંત   જે તે સમય અંદાજપત્ર ગ્રપૂમા ં
આપિામા ંઆિેલ અને ગ્રપૂના અન્ય 

અરજદાર દ્વારા અંદાજપત્ર ના ભરાિિાથી 
અરજી દફતરે ર્રિામા ંઆિેલ છે. અને 
અરજદાર દ્વારા અરજી પેસ્ટ્ન્ડિંગ રાખિાની 
રજૂઆત ર્રિામા ંઆિેલ પરંત    તેમણે 
આજડદન સ િી િીજ જોડાણ મળેલ નથી.

 માહીતી પત્રક-૨
જીલ્લાન ું નામ : સાબરકાુંઠા

 તા. ૨૨/૮/૧૪ ના રોજ તાલ કા પ્ાુંતતજ  મ કામે યોજાયેલ લોક દરબાર માટે આવેલ રજૂઆતોની માહીતી 

૧.બ
.

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ અરજદારશ્રી જગદીશભાઇ ચીમનભાઈ પટેલ 
દ્વારા બ્લોર્ ન.ં ૧૬૬મા ંમા ં૭.૫ હો.પા. ન  ંખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ 
મેળિિા માટેનો સામાન્ય અગ્રતાક્રમ ન.ં ૧૮૪૭ તા. ૨૪/૫/૧૯૯૫ થી 
સલાલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતે અરજી નોિણી ર્રાિેલ હતી. જે 

સદેંભે જરૂરી તાવંત્રર્ મજૂંરી મેળિી જી.પી. ન.ં ૧૮૫૪ તા. ૩૦/૬/૧૯૯૫ 
થી નોિાિેલ શ્રી પટેલ રણછોડભાઈ નારાયણ સિે ન.ં ૨૦૧, ગામ : 

સોનાસણના નિીન ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ મેળિિા માટેની અરજીના 
જૂથમા ંસિેક્ષણ ર્રી અંદાજપત્ર તા: ૯.૨.૨૦૦૯ ના રોજ  આપિામા ં
આિેલ હત  .ં જે ખરેખર બને અરજદારોએ સાથે ભરિાન  ંહત   ંપરંત   

શરતચ ર્થી બને અરજદારોના અંદાજપત્રો સાથે સ્િીર્ારિાને બદલે ફર્ત 
અરજદારન  ંએર્લાન  ંજ અંદાજપત્ર સ્િીર્ારાઇ ગયેલ હોઈ જે તે સમયના 
નાયબ ઇજેનરશ્રી દ્વારા મળૂ નાણા ંભરાયા અંગેની રસીદ પરત મેળિી 
ભરાયેલ નાણા ંઅરજદારને પરત ર્રાયેલ હતા.  આમ સદર અરજીનો જે 
તે સમયે વનર્ાલ ર્રિામા ંઆિેલ છે. અને આ પ્ર્ારની ર્ોઈ અરજી 

હાલમા ંપડતર નથી.

નિકાલ
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૩ 21-08-2014

58[, ZD[XEF. lJ9',EF.4 

UFD o AF,L;6F 4 TFP 

5|F\lTHP 

VZHNFZ[ TFP#_q!Zq!_ GF ZF[H GJLG B[TL lJQFIS lJH 

HF[0FGL VZHL SZ[, H[GF[ V\NFH5+ TFP !(qZq!$ GF ZF[H 

EZ5F. SZ[, K[P ;NZ VNFH5+GF VG];\WFG[ T[DGF HF[0F6 

p5Z V[RP8LP ,F.GG] SFD 5]6" SZ[, K[P 5Z\T]\ 8=Fg;OF[D"Z R-

FJL JLH HF[0F6 RF,] SZL VF5[, GYLP

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

58[, ZD[XEF. lJ9',EF.V[ AF,L;6F UFDGF ;J[" G\P )*Z DF\ !_ CF[P5FPG]\ B[TL lJQFI lJH 

HF[0F6 DF8[GL VZHL SZ[, CTLP H[GF VG]\;\WFG[ V\NFH5+ VF5TF T[VF[ wJFZF TFP !(qZq!$ 

GF ZF[H V\NFH5+ EZ5F. SZ[, VG[ T[DGF GJLG B[TL lJQFIS lJH HF[0F6 DF8[ V[R8L 

HF[0F6G]\ SFમ પરૂ્ણ કરેલ છે. પ્ાાંનિજ પેટા નિભાગીય કચેરી ખાિે ડિસે.૧૩ સધુી િાર્ાાં ભરપાઈ 
કરેલા હોય અિે ૧૦ કેિીએિા ટ્ાાંસફોમણર ચઢાિી િીજ જોિાર્ ચાલ ુકરી આપિામાાં આિેલ 
છે. અરજદારનુાં અંદાજપત્ર ફેબ્ર.ુ૧૪ િા રોજ ભરાયેલ છે. જે ૧૦ કેિીએિા ટ્ાાંસફોમણર ઉપલબ્ધ 

થયેથી અગ્રિાક્રમ પ્મારે્ પરૂ્ણ કરી આપિામાાં આિશે

નિકાલ

૪ 21-08-2014

58[, ;F[FDFEF. AAFEF.4 

UFD o JNZF04 TFP 5|F\lTHP

VZHNFZGL ZH]VFT V[JL K[ S[ V[S H ;J[" G\AZDF\ ALH] 

GJKLG B[TL lJQFIS lJH HF[0F6 VF5J]\ VYFJ CIFT 

B[TLJF0L JLH HF[0FDF\ A[ AF[Z R,FJJFGL D\H]ZL VF5JLP

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

VZHNFZ wJFZF JNZF0 UFDGF ;J[" G\PZ5*q! DF\ GJLG B[TLJF0L lJH HF[0F6 D[/JJF TFP 

*q!q!! GF ZF[H VZHL SZ[, CTL H[GL DF[H6L TFP !Zq!!q!# GF ZF[H SZTF\ ;NZ ;J[" G\P 

Z55*q!DF\ VZHNFZGF GFDG] B[TL lJQFIS JLH HF[0F6 S[ H[GF[ U|FCS G\P Z#$!___5__5 

JF/]\ HF[0F6 CIFિ છે. જેથી પ્િિણમાિ નિયમાનસુાર પ્ાાંનિજ પેટા નિભાગીય 
કચેરી ધ્િારા પત્ર િાં: ૨૬૮૭ િા: ૫.૧૨.૧૩ થી અરજી દફ્િરે કરેલ છે. 
િધમુાાં હયાિ ખેિીિાિી િીજ જોિાર્માાં બીજો બોર ચલાિિા માટે 
હાલમાાં કાંપિીિા પ્િિણમાિ નિયમ પ્મારે્ કોઈ માંજુરી આપિામાાં 

આિિી િથી

નિકાલ

૫ 21-08-2014

58[, GLTLGS]DFZ 

H;]EF.4 UF[5LGFY 

SF[d5,[1F4 ;\HLJGL 

S,LGLS4 5|F\lTHP

VZHNFZGL ZH]VFT V[JL K[ S[ T[VF[V[ 5|F\lTHGF UF[5LGFY 

SF[d5,[1FDF\ N]SFG J[RF6 ZFB[, CTL H[DF\ lJH HF[0F6 DF[NL 

5LS[XS]DFZ C;D]B,F,GF GFDYL RF,[ K[P H[GF[ 

U|FPG\PZ#$_!qZ!&__q* K[P ;NZ U|FCSG]\ GFD O[ZOFZ 

SZJFDF\ VFJ[, CTL H[ D]\HA 5|F\lTH 5[8F lJEFULI SR[

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

;NZ AFAT[ VZHNFZ wJFZF SZJFDF\ VFJ[, ZH]VFTGF VFWFZ[ S\5GLGF lGIDFG];FZGL SFI"JFCL 

SZL TFP!5q*q!$ GF ZMH GFD AN,L YI[, K[P H[ 5|F\lTH 5[8F lJEFULI SR[ZLV[ ,[hZ p5Z 

GFD AN,F. UI[, K[P HIFZ[ T[DG]\ 5[D[g8 5|F\lTH 5[8F lJEFULI SR[ZLV[ SZJFDF\ VFJ[, K[P 

tIFZ[ અરજદારના પોતાના નામની રીસીપ્ટ મળે છે. જ્યારે ઓનલાઈન 
પરંત   ઓનલાઈન પેમેંટ ભરિામા ંઆિે છે ત્યારે રીસીપ્ટમા ંજ ના 

ગ્રાહર્ના નામની રીસીપ્ટ મળે છે. સદર બાબત ચર્ાસણી ર્રતા ંસાચી 
માલ મ પડેલ હોઈ ઓન લાઈન ડેટા અપગે્રડ ર્રિા સબવંિત ર્ચેરીને 

જાણ ર્રી ફરીયાદ દૂર ર્રિામા ંઆિશે.			 			

૧ માસ

૬ 21-08-2014

58[, DY]ZEF. SFGFEF.4 

UFDo 5<,FRZ4 TFP5|F\lTHP

VZHNFZ[ TFPZ!q(q!Z GF ZF[H GJLG B[TL lJQFIS lJH 

HF[0FGL VZHL SZ[, H[GF[ V\NFH5+ TFP Z!q!q!$ GF ZF[H 

EZ5F. SZ[, K[P ;NZ VNFH5+GF VG];\WFG[ T[DGF HF[0F6 

p5Z V[RP8LP ,F.GG] SFD 5]6" SZ[, K[P 5Z\T]\ 8=Fg;OF[D"Z R-

FJL JLH HF[0F6 RF,] SZL VF5[, GYLP

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

58[, DY]ZEF. SFGFEF. 5<,FRZ UFDGF ;J[" G\P&#) DF\ !_ CF[P5FPG]\ B[TL lJQFI lJH 

HF[0F6 DF8[GL VZHL SZ[, CTLP H[GF VG]\;\WFG[ V\NFH5+ VF5TF T[VF[ wJFZF TFP Z!q!q!$ 

GF ZF[H V\NFH5+ EZ5F. SZ[, VG[ T[DGF GJLG B[TL lJQFIS lJH HF[0F6 DF8[ V[R8L 

HF[0F6G]\ SFD પરૂ્ણ કરેલ છે. પ્ાાંનિજ પેટા નિભાગીય ક્ચેરી ખાિે ડિસે.૧૩ સધુી 
િાર્ાાં ભરપાઈ કરેલા હોય અિે ૧૦ કેિીએિા ટ્ાન્સફોમણરિી    જરૂર હોય 
િેિા અંદાજપત્ર ભરાયેલા ટ્ાન્સફોમણર ચઢાિી િીજ જોિાર્ ચાલ ુકરી 

આપિામાાં આિેલ છે. અરજદારનુાં અંદાજપત્ર ફેબ્ર.ુ૧૪ િા રોજ ભરાયેલ 
છે. જે ૧૦ કેિીએિા ટ્ાન્સફોમણર ઉપલબ્ધ થયેથી અગ્રિાક્રમ પ્મારે્ પરૂ્ણ 

કરી આપિામાાં આિશે.

નિકાલ
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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 માટે આપેલ 

સમય મયાકદા

અંવતમ 
વનર્ાલની 
વિગત

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭

૭ 21-08-2014

GZl;\3F6L HDGFNF; V[DP 

4 ZC[P N[;F.5F[/4 

D]P5F[PTFP5|F\lTHP

VZNHFZGF DFl,SLGF %,F[8 p5ZYL V[,P8LP,F.GGF[ S[A, 

5;FZ YFI K[P H[ AN,JF AFATGL ZH]VFTP

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

;NZ AFAT[ H6FJJFG]\ S[ GZl;\3F6L HDGFNF; V[DP 4 ZC[P N[;F.5F[/4 D]P5F[PTFP5|F\lTH D]SFD[ 

T[DGF DSFGF VFU/GF B]<,F %,F[8DF\YL V[,P8LP,F.GGF[ S[A, 5;FZ YFI K[ T[ AFAT[ :Y/ 

T5F; SZTF\ S[A,DF\ ;F\WF DF,]D 50[, K[P ;NZ S[A,GL OlZIFN N}Z SZJF DF8[ ALHL AFH]YL 

આિિી એલ.ટી/ લાઈિમાાં િિીિ કેબલ િાખીિે અરજદારિા પ્લોટ 
ઉપરથી પસાર થિો કેબલ દૂર કરી શકાય િેમ છે.

lNGv!5

૮ 21-08-2014

SDL8L4 UF[5LGFY 

;F[;FI8L4 V[5|F[RZF[04 

5|F\lTHP

VZHNFZF[GL UF[5LGFY ;F[;FI8L 5\|FlTHDF\ ,F[ JF[<8[hGL 

OlZIFN K[P 

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

;NZ AFAT[ H6FJJFG]\ S[ 5|F\lTH XC[ZGL UF[5LGFY ;F[;FI8LDF\ OlZIFNGF VFWFZ[ :Y/ RSF;6L 

SZTF\ ;NZ ;F[;FI8LGF ZCLXF[ wJFZF GJLG lJH p5SZ6F[ H[JF S[ V[;L4 OLh lJU[Z[ ,UFJ[, 

CTF4 H[GF VG];\WFG[ U|FCSMGF[ ;\5S" SZTF\ #5 DSFGF[DF\ lJHEFZ JWFZFGL VZHL SZFJJFDF\ 

આિેલ અિે જેિો અંદાજપત્ર પાઠિિાાં િા: ૨૭.૭.૧૪ િા રોજ અંદાજપત્ર 
ભરપાઈ થઈ ગયેલ છે. સદર ગ્રાહકોિી ફડરયાદ દૂર કરિા િિીિ ૧૧૦ 

મીટર એચ.ટી.લાઈિ ઉભી કરી, ૬૩ કેિીએનુાં ટ્ાન્સફોમણર મકુિાનુાં 
આયોજિ કરિામાાં આિેલ છે.

એક માસ

૯ 21-08-2014

58[, DG]EF. lJ9',EF.4 

D]P JNZF04 TFP 5|F\lTHP

VZHNFZ wJFZF V[S H ;J[" G\AZDF\ ALH] B[TLJF0L lJH 

HF[0F6 VF5JFGL ZH]VFT K[P

5|F\lTH zL V[DPV[Pp5FwIFI

VZHNFZ 58[, DG]EF. lJ9',EF.GF JNZF0 UFDGF ;J[" G\PZZ$DF\ U|FPG\P Z#$!_q_!!#$q_ 

DF\ B[TLJF0L lJH HF[0F6 WZFJ[ K[P  T[DGF wJFZF TFP !(q)q!Z GF ZF[H  T[H ;J[" G\AZDF\ GJLG 

lJH HF[0F6 DFUJFGL VZHL SZ[, CTL4 H[  ;J[" NZdIFG T[H ;J[" G\AZDF\ p5Z H6FJ[, U|FCS 

G\બરિાળાં િીજ જોિાર્ હયાિ માલમુ પિિાાં પ્ાાંનિજ પેટા નિભાગીય કચેરી 
પત્ર િાં: ૩૪૫૪ િા: ૨૪.૧૨.૧૩ થી દફ્િરે કરિામાાં આિેલ છે.
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