
 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 ૧૧-૦૮-૨૦૧૪

શ્રી બાદરપ રા 
ગ લામમોહમદ 
જીિાભાઇ, મ .પો. 
ઇલોલ, તા. 
હહમતનગર.

સામાન્ય યોજના હઠેળ (ડાર્કજોન વસિાય) 
નિીન ખેતીવિષયર્ િીજ જોડાણ 
મેળિિાની અરજી.

મહતેાપ રા 	
શ્રી એમ.આઈ. 
પટેલ

અરજદાર શ્રી ગ લામમોહમદ જીિાભાઇ બાદરપ રા, મ .પો. ઇલોલ,ના સિે 
નબંરમા ં૩૭૯ પૈર્ીમા ંનિીન ખેતીવિષયર્ િીજ જોડાણ માટે ર્રિામા ં
આિેલ અરજી ( જી.પી. ન.ં ૧૯૨૪ તા. ૨/૨/૧૧) ના ર્રતા ંતેજ સિે ન.ં 
૩૭૯પૈર્ી શ્રી ઇસ્માઇલભાઈ સ લેમાનભાઈ નરૂભાણેજની નોિાિેલ પડતર 
અરજી (જી.પી.ન.ં ૧૮૭૫ તા. ૧૯/૧/૧૧) આગળ હોઈ તેઓને તા. 
૩૦/૬/૧૪ ના રોજ નિીન ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ આપેલ છે. આમ 
પ્રિતકમાન વનયમાન સાર એર્ સિે/બ્લોર્ નબંરમા ંએર્ ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણ હયાત હોય તો તે સિે નબંરમા ંબીજ  ંનિીન ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણ મળિાપાત્ર ન હોઈ અરજદારની અરજી દફતરે ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૨ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪
શ્રી એસ.બી.પટેલ, 
મ .પો. ર્પોડા, 
તા.ઇડર

૯૪૨૮૯૬૨૪૭૩

ર્પોડા ગામના પટેલ શરં્રભાઇ 
બેચરભાઈન  ંગામને અડીને ખેતર આિેલ 
છે. જેમા ંગામને વિજપ રિઠો પરૂ ં  પાડત   ં
જ્યોતીગ્રામ ટ્રાન્સફોમકર લાગેિેલ છે. શ્રી 
એસ.બી.પટેલ દ્વારા સદર ટ્રાન્સફોમકર 
ખસેડિા માટેનો અંદાજપત્ર ભરપાઈ 
ર્રિાની તૈયારી નથી.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ

સદર અરજદાર દ્વારા દશાકિિામા ંઆિેલ ટ્રાન્સફોમકર સેંટર ને ખસેડિા 
માટે રૂ.૨૪૦૯૮/- ન  ંઅંદાજપત્ર ન.ં ૧૯૭૭ તા. ૨૦/૮/૧૪ના રોજ 
આપિામા ંઆિેલ છે જે ભરપાઈ થયેથી આગળની ર્ાયકિાહી હાથ િરી 
શર્ાય. િધ મા ંઅંદાજપત્રની રર્મ ભરપાઈ ર્યાક િગર સદર ટ્રાન્સફોમકર 
સેંટર ખસેડિાની અરજદારની રજૂઆત પ્રિતકમાન વનયમાન સાર ગ્રાહ્ય 
રાખી શર્ાય તેમ નથી.

વનર્ાલ

૩ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

શ્રી પટેલ 
વત્રર્મલાલ એમ. 
મ .પો. ર્પોડા, 
તા.ઇડર

૯૪૨૮૯૬૨૪૭૩

ર્પોડા ગામના પટેલ વત્રર્મલાલ એમ. 
જેનો ખેતીિાડી િીજ જોડાણનો ગ્રા. ન.ં 
૨૩૨૩૭/૦૦૨૫૬/૯ છે. અને આ બાબતે 
રૂ. ૨૦૦/- પણ અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ 
ર્રિામા ંઆિેલ છે. પરંત   અરજદરના 
જણાવ્યા પ્રમાણે મીટર પેટી નિીન 
બદલિામા ંઆિેલ નથી.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ

ર્પોડા ગામના પટેલ વત્રર્મલાલ એમ. ના ખેતીિાડી િીજ જોડાણની 
મીટર પેટી તટૂી ગયાની ફહરયાદ બાબતે તા. ૧૪/૮/૧૪ ના રોજ નિીન 
એસએમસી બોક્સ લગાડી આપિામા ંઆિેલ છે અને ગ્રાહર્ની રૂબરૂમા ં
સીલલિંગ પણ ર્રેલ છે.

વનર્ાલ

 માહીતી પત્રક-૨
જીલ્લાન ું નામ : સાબરકાુંઠા

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

૪.અ. ૧૨-૦૮-૨૦૧૪
શ્રી એસ.બી.પટેલ, 
મ .પો. ર્પોડા, 
તા.ઇડર

૯૪૨૮૯૬૨૪૭૪

પટેલ અત લભાઈ દાનભાઇન  ંનિીન 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માટે અરજદાર 
પટેલ શરં્રભાઇ બેચરભાઈના ખેતરમા ં
થાભંલા ઊભા ર્રેલ છે.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ

 સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ પટેલ અત લભાઈ દાનભાઇ , મોજે ભેટાલી, 
તા. ઇડરના જમીન ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ આપિા માટે ઊભા 
ર્રાયેલ ચાર થાભંલાઓ પૈર્ી ફક્ત એર્ જ થાભંલો અરજદારશ્રી પટેલ 
શરં્રભાઇ બેચરભાઈના અડીને આિેલ ખેતરના શેઢા ઉપર નડતરરૂપ ન 
થાય તે રીતે ઊભો ર્રિામા ંઆિેલ છે. જે બાબતે રૂબરૂ મ લાર્ાત સમયે 
તેઓશ્રી દ્વારા નિીન ઊભા ર્રાયેલ થાભંલા નડતરરૂપ રીતે ઊભા થયેલ 
નથી તે બાબતે સમંવત પણ આપિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

૪.બ. ૧૩-૦૮-૨૦૧૪
શ્રી એસ.બી.પટેલ, 
મ .પો. ર્પોડા, 
તા.ઇડર

૯૪૨૮૯૬૨૪૭૫

અરજદારના વપતાના નામે પટેલ 
બેચરભાઈ તળસીભાઈ એજી. ૧૫૬ 
ખેતીિાડી િીજ ર્નેક્શન ચાલ  છે તેમા ં
વિજતારને નડતરરૂપ ઝાડ ર્ાપિાની 
ફહરયાદ બાબત.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ
અરજદારશ્રી શરં્રભાઇ બેચરભાઈપટેલ, મ . પો. ર્પોડા, તા. ઇડરના ખેતી 
વિષયર્ િીજ જોડાણ (એજી-૧૫૬) ના થાભંલા ઉપર નડતરરૂપ ઝાડની 
ડાળીઓ તા. ૧૪/૮/૧૪ના રોજ દૂર ર્રિામા ંઆિેલ છે,

વનર્ાલ

૫ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

જહીરાબાદ 
આર્ કિેહદર્ 
હોસ્સ્પટલની આજ  
બાજ ના રહીશો, 
મ .પો. સિગઢ, તા. 
હહમતનગર.

મહતેાપ રા પેટા વિભાગીય ર્ચેરીના 
સાિગઢ ગામના ઝહીરાબાદ એહરયામા ં
આિેલ આર્ કિેહદર્ હોસ્સ્પટલની પાછળના 
ભાગે ટ્રાન્સફોમકર સેંટર લગાિિામા ં
આિેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોમકર સેંટર ઉપરન  ં
હડસ્ટ્સ્ટ્રબ્ર્શૂન બોક્સ ખરાબ થઈ ગયેલ છે. 
તેમજ અિાર નિાર િૉલ્ટેજ ડ્રોપની 
રજૂઆત છે. તદ્દ ઉપરાતં ટ્રાન્સફોમકર 
સેંટરની આજ બાજ  ફેસ્ન્સિંગ(જાળી) 
લગાિિાની રજૂઆત છે.

મહતેાપ રા 	
શ્રી એમ.આઈ. 
પટેલ

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ સિગઢ ગામના ઝહીરાબાદ એહરયામા ં
આિેલ આર્ કિેહદર્ હોસ્સ્પટલની પાછળના ભાગે ટ્રાન્સફોમકર સેંટર 
લગાિિામા ંઆિેલ છે. સદર ટ્રાન્સફોમકર સેંટર ઉપરન  ંહડસ્ટ્સ્ટ્રબ્ર્શૂન 
બોક્સ ખરાબ થઈ ગયેલ હત   ં જે જૂન  ંબદલી નિીન બોક્સ લગાિી, 
ઢીલા િાયરો ખેચી લોડ બેલેસ્ન્સિંગ માટે નિ ગાળાનો હળિા દબાણની 
લાઈનનો ફેઝનો િાયર ખેચી તથા આજ  બાજ ના નડતરરૂપ ઝાડની 
ડાળીઓ ર્ાપી સમારર્ામન  ંર્ામ તા. ૧૬/૮/૧૪ ના રોજ પણૂક ર્રિામા ં
આિેલ છે.   ફેંસીંગ લગાિિાન  ંર્ામ ટ ંર્ સમયમા ંપણૂક ર્રિામા ંઆિશે.

સમારર્ામ પણૂક 
ર્રેલ છે તથા 
ફેન્સીનગન  ર્ામ 
૨ માસમા ંપણૂક 
ર્રિામા ંઆિશે.
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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

૬ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ હરેશક માર 
વિઠ્ઠલભાઈ, એફ-
૩૩૩/૧, શ્રીનગર 
સોસાયટી, 
મહાિીરનગર,હહમત
નગર.

૯૪૨૬૨૩૩૦૯૭

અરજદાર આલગયોલ ગામનો બ્લોર્ ન.ં 
૧૪૧મા ંનિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 
માગેલ હત  .ં જેના અંદાજપત્રના નાણા ંતા. 
૧૪/૩/૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. અને 
નાણા ંભરપાઈ ર્યાક પછી પાચં માસનો 
સમય પસાર થઈ ગયેલ છે. તેમ છતા ં
િીજ ર્નેક્શન આપિા બાબતે ર્ોઈ 
ર્ાયકિાહી થયેલ નથી.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ

અરજદારશ્રી હરેશક માર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલના આલગયોલ ગામે બ્લોર્ ન.ં 
૧૪૩મા ંનિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માગેલ હત   ંજેનો અંદાજપત્રના 
નાણા ંતા. ૧૪/૩/૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. સદર અરજદારના નાણા ં
ભરપાઈ ર્રેલ અગ્રતા ક્રમ ન.ં ૩૨૫ છે. હીમતનગર (ગ્રામ્ય) પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારા નાણા ંભરપાઈ ર્રેલ અગ્રતા ક્રમ ન.ં ૧૯૯ (તા. 
૨૪/૧૨/૧૩) સ િીના અરજદારોને નિીન ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ 
આપિાના ર્ામો ટ્રાન્સફોમકર મરૂ્ી પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે. તથા નાણા ં
ભરપાઈ થયેલ અગ્રતા ક્રમ ન.ં ૨૫૫ (તા. ૬/૧/૧૪) સ િીના અરજદારોના 
ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણના ર્ામો ટ્રાન્સફોમકર સેંટર મકૂ્યા વસિાય પણૂક 
ર્રિામા ંઆિેલ છે. જે આિેથી ક્રમાન સાર ચાલ  ર્રિામા ંઆિશે.    
આમ અરજદરના િીજ જોડાણન  ંર્ાયક અગ્રતા ક્રમારં્ તથા માલસામાનની 
ઉપબ્લિતા અન સાર હાથ િરિામા ંઆિનાર છે.

વનર્ાલ

૭ ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

શ્રી પટેલ 
મનીષક માર 
પ્રભ દાસ, દેિભવૂમ, 
બગંલોજ,બેરણા 
રોડ,મહાિીરનગર, 
હહમતનગર.

અરજદાર આલગયોલ ગામનો બ્લોર્ ન.ં 
૧૪૧મા ંનિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 
માગેલ હત  .ં જેના અંદાજપત્રના નાણા ંતા. 
૧૪/૩/૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. અને 
નાણા ંભરપાઈ ર્યાક પછી પાચં માસનો 
સમય પસાર થઈ ગયેલ છે. તેમ છતા ં
િીજ ર્નેક્શન આપિા બાબતે ર્ોઈ 
ર્ાયકિાહી થયેલ નથી.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ

અરજદારશ્રી મનીષક માર પ્રભ દાસ પટેલના આલગયોલ ગામે બ્લોર્ ન.ં 
૧૪૧ મા ંનિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ માગેલ હત   ંજેનો અંદાજપત્રના 
નાણા ંતા. ૧૪/૩/૧૪ ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. સદર અરજદારના નાણા ં
ભરપાઈ ર્રેલ અગ્રતા ક્રમ ન.ં ૩૨૬ છે. હીમતનગર (ગ્રામ્ય) પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારા નાણા ંભરપાઈ ર્રેલ અગ્રતા ક્રમ ન.ં ૧૯૯ (તા. 
૨૪/૧૨/૧૩) સ િીના અરજદારોને નિીન ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ 
આપિાના ર્ામો ટ્રાન્સફોમકર મરૂ્ી પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે. તથા નાણા ં
ભરપાઈ થયેલ અગ્રતા ક્રમ ન.ં ૨૫૫ (તા. ૬/૧/૧૪) સ િીના અરજદારોના 
ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણના ર્ામો ટ્રાન્સફોમકર સેંટર મકૂ્યા વસિાય પણૂક 
ર્રિામા ંઆિેલ છે. જે આિેથીક્રમાન સાર  ચાલ  ર્રિામા ંઆિશે.    
આમ અરજદરના િીજ જોડાણન  ંર્ાયક અગ્રતા ક્રમારં્ તથા મલસામાનની 
ઉપબ્લિતા અન સાર હાથ િરિામા ંઆિનાર છે.

વનર્ાલ
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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

૮ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪

શ્રી જોષી શાવંતલાલ 
પ રષોતમદાસ, 
મ .પો. રૂપાલ,  તા. 
હહમતનગર.

રૂપાલ ગામે િી રૂપાલ તેલીલબયા ઉત્પાદર્ 
સહર્ારી મડંળી લી. રૂપાલના શ્રી જોષી 
શાવંતલાલ પ રષોતમદાસ દ્વારા તા. 
૧૧/૮/૧૪ના રોજ મડંળીના િીજલબલના 
બાર્ી પડતા ંનાણા ંબાબતે ગાભંોઇ સબ 
હડવિજન તરફથી લાઇટ લબલમા ંભરણા 
પેટા સભાસદોના ચાલ  માસના 
િીજલબલમા ંસમાિેશ ર્રેલ છે જે 
બાબતની રજૂઆત છે.

ગાભંોઇ		
શ્રી આર.એમ. 
ડામોર

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ રૂપાલ ગમે આિેલ તેલીલબયા ઉત્પાદર્ 
સહર્ારી મડંળી લી. ને તા. ૨૩/૫/૨૦૦૬ ના રોજ થ્રી ફેજ ઔિોલગર્  િીજ 
જોડાણ આપિામા ંઆિેલ જેના બાર્ી લબલના નાણા ંમાટે ર્ોટકમા ંરે્સ 
(સી.એસ. ન.ં ૨૨/૦૯) દાખલ ર્રિામા ંઆિેલ અને તેનો ચ ર્ાદો 
ર્ જીિીસીએલ રં્પનીની તરફેણમા ંઆિેલ છે અને જેની નાણા ંિસલૂાત 
માટેની દરખાસ્ત ન.ં ૧૫/૧૨ તા. ૨૮/૬/૧૨ ની લલહટગેશનની રર્મ રૂ. 
૬૩૩૩૬/- ની િસલૂાત માટે મડંળીના સભાસદોના લબલમા ંક લ ૧૧ 
સભ્યોના ભાગે સરખી િહચેી િસલૂાત માટે ચાલ  િીજ લબલમા ંરર્મ 
ઉમેરિામા ંઆિેલ છે.  તથા સદર રર્મ હપ્તેથી ભરપાઈ થાય તેિી 
અરજદાને જોગિાઈ ર્રી આપિામા ંઆિશે.

વનર્ાલ

૯
હીમતપ ર ગ્રામ પચંાયતના સરપચંશ્રી 
દ્વારા રજૂ ર્રિામા ંઆિેલ પાચં પ્રશ્નોની 
વિગત નીચે પ્રમાણે છે.

મહતેાપ રા 	
શ્રી એમ.આઈ. 
પટેલ

હીમતપ ર ગ્રામ પચંાયતના સરપચંશ્રી દ્વારા રજૂ ર્રિામા ંઆિેલ પાચં 
પ્રશ્નોની વિગત નીચે પ્રમાણે છે.

અ
 આશાપ રા પેટાપર ં  હીમતપ ર ગમે 
જ્યોતીગ્રામ યોજનાનો એસ્ટીમેંટ મેળિિા 
સારૂ.

હીમતપ ર ગામના આશાપ રા પેટાપરામા ંઆિેલ  ક લ સાત ઘરોને ૧૧રે્િી 
હીમતપ ર ખેતીિાડી ફીડર પરથી િીજ પ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે. 
તથા સદર ફીડર પર ખાસ બનાિટ િાળં (એસ.ડી.ટી..) ટ્રાન્સફોમકર મ રે્લ 
હોઈ તેના દ્વારા ઘરિપરાશ માટે ૨૪ ર્લાર્નો વિજપ રિઠો પરૂો પાડિામા ં
આિે છે.

વનર્ાલ

બ
પટેલ જશ ભાઇ મલણભાઈના ઘર આગળ 
ઈલે. પોલ ભયજનર્ પહરસ્સ્થતીમા ંનમી 
ગયેલ છે. તેને દ રસ્ત ર્રિા સારૂ.

પટેલ જશ ભાઇ મલણભાઈના ઘર આગળ ઈલે. પોલ ભયજનર્ 
પહરસ્સ્થતીમા ંનમી ગયેલ હતો તેને તા. ૧૮/૮/૧૪ના રોજ જરૂરી 
સમારર્ામ ર્રી  દ રસ્ત ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

ક
હીમતપ ર ગામે લાઇનન  ંમેન્ટે. ર્રાિિા 
સારૂ તેમજ ઢીલા િાયરો ખેચિા સારૂ.

હીમતપ ર ગામે ફહરયાદમા ંજણાવ્યા અન સાર ઢીલા િાયરો ખેચી 
સમારર્ામન  ંર્ામ તા. ૧૬/૮/૧૪ના રોજ હાથ િરી તા॰ ૧૮/૮/૧૪ના રોજ 
પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

ડ
ગામના ટ્રાન્સફોમકર સેન્ટર ની ફરતે 
ફેસ્ન્સિંગ લગાિિા સારૂ

ટ્રાન્સફોમકર સેંટરની આજ બાજ  ફેસ્ન્સિંગ લગાડિા માટે પણ મહતેાપ રા પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી દ્વારા બે માસની અંદર જરૂરી ર્ામગીરી પણૂક ર્રિાન  ં
આયોજન ર્રિામા ંઆિેલ છે.

ફેન્સીનગન  ર્ામ 
૨ માસમા ંપણૂક 
ર્રિામા ંઆિશે.

ઇ
ઝાલા રણજીતવસિંહના ઘર સ િી સ્ટ્રીટ 
લાઇટના થાભંલા ઊભા ર્રિા સારૂ.

ફહરયાદમા ંદશાકિેલ ઝાલા રણજીતવસિંહના ઘર સ િી સ્ટ્રીટ લાઇટની  
એલ.ટી. લાઇન ઊભી ર્રિા માટેની તાવંત્રર્  મજૂંરી ન.ં ૨૩૯૨ તા. 
૧૮/૮/૧૪ના રોજ આપિામા ંઆિેલ છે.અને જે તે ર્ામ ટ ંર્ સમયમા ંપણૂક 
ર્રિામા ંઆિશે.

 ૧ માસ

૧૧-૦૮-૨૦૧૪
હીમતપ ર ગ્રામ 
પચંાયત, મ .પો. 
હીમતપ ર, તા.ઇડર
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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

૧૦ ૦૭-૦૮-૨૦૧૪

ગઢા સ ન્ની મશયખી 
હનીફ મસ્સ્જદ, 
મદ્રસેા રાજા ટ્રસ્ટ, 
મ .પો. ગઢા, તા. 
હહમતનગર.

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ ગઢા મ ર્ામે 
સ ન્ની જમાતની ક લ ૧૨ દ ર્ાનો છે. જેની 
આર્ારણી પણ છે. સદર દ ર્ાનો માટે ક લ 
૧૨ વમટરની જરૂહરયાત હોય અમારી 
અરજી સ્િીર્ારી તેન  ંએસટીમેંટ આપિા 
વિનતંી.

મહતેાપ રા 	
શ્રી એમ.આઈ. 
પટેલ

સદર બાબતે તાજેતરનો પહરપત્રન.ં ૧૪૧૨ તા. ૧૪/૮/૧૪ મા ંજણાવ્યા 
અન સાર અરજદાર ધ્િારા અરજી થયેથી ઝડપથી અંદાજપત્ર આપિામા ં
આિશે.

વનર્ાલ

૧૧ ૧૩-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ સ જજતક માર 
ર્ાવંતલાલ, પટેલ 
વશલ્પાબેન 
સ જજતક માર, મ .પો. 
ગઢોડા, તા.  
હહમતનગર.

૯૪૨૭૫૭૩૧૬૫

સદર અરજદારો પટેલ સ જજતક માર 
ર્ાવંતલાલ, અને પટેલ વશલ્પાબેન 
સ જજતક માર,ગઢોડા ગામના રહીશ છે. 
તેમના દ્વારા ગઢોડા ગામના લબન ખેતી 
બ્લોર્ ન.ં ૧૩૧ પૈર્ી ૧ મા ં૩૦ નબંરના 
પ્લોટમા ંસરં્  ક્ત નામે ખરીદી મર્ાન 
બનિેલ છે. અને સદર નિીન મર્ાનમા ં
િીજ જોડાણ મેળિિા માટે ઉપલા 
અવિર્ારી શ્રી એન. જે. પટેલ દ્વારા અરજી 
ફોમકમા ંસહી ના ર્રિાની હલે્પરશ્રીને 
સચૂના આપિામા ંઆિેલ છે. જેથી વિજ 
જોડાણ માટેની અરજી થઈ શક્તી નથી.

હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		

શ્રી એન.જે.પટેલ
સદર બાબતે તાજેતરનો પહરપત્રન.ં ૧૪૧૨ તા. ૧૪/૮/૧૪ મા ંજણાવ્યા 
અન સાર અરજદાર ધ્િારા અરજી થયેથી ઝડપથી અંદાજપત્ર આપિામા ં
આિશે.

વનર્ાલ

૧૨ ૨૫-૧૦-૨૦૧૪

શ્રી ગમવસિંહ 
પજૂેવસિંહ 
મર્િાણા,ગામ: 
ગોર્ળપ રા,    ( 
ઢ ંઢર)  તા. 
હહમતનગર.

ખેતી વિષયર્ વિજજોડાણન  ંટ્રાન્સફોમકર 
ઓિેર લોડ હોિાથી િારંિાર મોટરો બળી 
જિા બાબત.

ગાભંોઇ		
શ્રી આર.એમ. 
ડામોર

અરજદારની રજૂઆત ના આિારે તા. ૧૬/૮/૧૪ના રોજ ગોર્ળપ રા  ( 
ઢ ંઢર) ગામે રે્નાલિાળા ખેતીવિષયર્ િીજ જોડાણ િાળા ૧૦૦ રે્િીએના 
ટ્રાન્સફોમકરન  ંચેહર્િંગ ર્રતા ંગ્રાહર્ોના ત્યા ંવનયમોન સારના પરૂતા િોલ્ટેજ 
મળી રહ ેછે. તથા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતેન  ંરેર્ોડક ચર્ાસતા સદર 
૧૦૦ રે્િીએના ટ્રાન્સફોમકરની ક્ષમતાની સામે ૯૭.૫ એચ.પી. વિજભાર 
મજૂંર ર્રાયેલ છે.  િધ મા ંતમામ િીજજોડાણોની મોટરો ચાલ  હોય તેિા 
સમયે તમામ િીજજોડાણોની તપાસણી ર્રી જરૂર પડય ેએસ.આઈ. 
યોજના હઠેળ માળખાર્ીય સ િારા ર્રિામા ંઆિશે.

૧ માસ
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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

૧૩ ૧૩-૦૮-૨૦૧૪

ર્ાસ્ન્તભાઈ 
જીિાભાઇ પટેલ, 
તથા અન્ય, મ .પો. 
ઢ ંઢર, 
તા.હહમતનગર.

બોર કિૂા ઉપર પરૂતા િોલ્ટેજ ના  મળતા 
હોિાથી િારંિાર મોટોરો બળી જિા 
બાબત.

ગાભંોઇ		
શ્રી આર.એમ. 
ડામોર

અરજદારની રજૂઆત ના આિારે તા. ૧૬/૮/૧૪ના રોજ ગોર્ળપ રા  ( 
ઢ ંઢર) ગામે રે્નાલિાળા ખેતીવિષયર્ િીજ જોડાણ િાળા ૧૦૦ રે્િીએના 
ટ્રાન્સફોમકરન  ંચેહર્િંગ ર્રતા ંગ્રાહર્ોના ત્યા ંવનયમોન સારના પરૂતા િોલ્ટેજ 
મળી રહ ેછે. તથા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતેન  ંરેર્ોડક ચર્ાસતા સદર 
૧૦૦ રે્િીએના ટ્રાન્સફોમકરની ક્ષમતાની સામે ૯૭.૫ એચ.પી. વિજભાર 
મજૂંર ર્રાયેલ છે.  િધ મા ંતમામ િીજજોડાણોની મોટરો ચાલ  હોય તેિા 
સમયે તમામ િીજજોડાણોની તપાસણી ર્રી જરૂર પડય ેએસ.આઈ. 
યોજના હઠેળ માળખાર્ીય સ િારા ર્રિામા ંઆિશે.

૧ માસ

૧૪ ૧૧-૦૮-૨૦૧૪

ઢ ંઢર ગ્રામ 
પચંાયત, મ .પો. 
ઢ ંઢર, તા. 
હહમતનગર.

ખેતી વિષયર્ વિજજોડાણન  ંટ્રાન્સફોમકર 
ઓિેર લોડ હોિાથી િારંિાર મોટરો બળી 
જિા બાબત.

ગાભંોઇ		
શ્રી આર.એમ. 
ડામોર

અરજદારની રજૂઆત ના આિારે તા. ૧૬/૮/૧૪ના રોજ ગોર્ળપ રા  ( 
ઢ ંઢર) ગામે રે્નાલિાળા ખેતીવિષયર્ િીજ જોડાણ િાળા ૧૦૦ રે્િીએના 
ટ્રાન્સફોમકરન  ંચેહર્િંગ ર્રતા ંગ્રાહર્ોના ત્યા ંવનયમોન સારના પરૂતા િોલ્ટેજ 
મળી રહ ેછે. તથા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી ખાતેન  ંરેર્ોડક ચર્ાસતા સદર 
૧૦૦ રે્િીએના ટ્રાન્સફોમકરની ક્ષમતાની સામે ૯૭.૫ એચ.પી. વિજભાર 
મજૂંર ર્રાયેલ છે.  િધ મા ંતમામ િીજજોડાણોની મોટરો ચાલ  હોય તેિા 
સમયે તમામ િીજજોડાણોની તપાસણી ર્રી જરૂર પડય ેએસ.આઈ. 
યોજના હઠેળ માળખાર્ીય સ િારા ર્રિામા ંઆિશે.

૧ માસ

૧૫.અ

મોજે રામપ ર ગામે પટેલ ભગિાનદાસ 
દેિર્રણભાઈ, સિે ન,ં૭૦ ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણ જે ૨૦ િષક પહલેા બિં ર્રિામા ં
આિેલ સદર િીજ જોડાણ એલ.ટી.ની 
લાઇનના થાભંલા તેમજ િીજ િાયર 
પટેલ સજંયભાઈ જયવંતભાઈ ના ખેતરમા ં
થઈને જાય છે. જે તેમને નડતરરૂપ હોઈ 
િીજ લાઇનના િાયર ઉતારી લેિાની 
ફહરયાદ આપિામા ંઆિેલ છે.

મોજે રામપ ર ગામે પટેલ ભગિાનદાસ દેિર્રણભાઈ, સિે ન,ં૭૦ બિં 
ખેતીિાડી િીજ જોડાણ જેની એલ.ટી.ની લાઇનના થાભંલા તેમજ િીજ 
િાયર પટેલ સજંયભાઈ જયવંતભાઈ ના ખેતરમા ંથઈને જાય છે. જે તેમને 
નડતરરૂપ હોઈ િીજ લાઇનના િાયર તા. ૧૩/૮/૧૪ના રોજ ઉતારી લઈ  
ફહરયાદ દૂર ર્રિામા ંઆિેલ છે.

વનર્ાલ

શ્રી એન.જે.પટેલ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ સજંયક માર 
જયવંતભાઈ, મ . 
રામપ ર, તા. 
હહમતનગર.

૯૪૨૮૪૮૪૫૭૪
હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		
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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

બ

શ્રી પટેલ ભગિાનભાઇ દેિર્રણભાઇના 
સિે ન.ં ૮-મા ંજે નિીન િીજ જોડાણની 
માગંણી ર્રી છે અને તેની લાઇન ઊભી 
ર્રિા માટે  એર્ થાભંલો પટેલ 
સજંયક માર જયવંતભાઈના સિે નબંરમા ં
લગાિિામા ંઆિેલ છે. આ બાબતની 
અરજદારની ફહરયાદ આપિામા ંઆિેલ છે.

સદર બાબતે જણાિિાન  ંરે્ શ્રી ભગિાનભાઇ દેિર્ારણભાઈ ના સિે ન.ં 
૭૦ મા ંમાગેલ નિીન ખેતી વિષયર્ િીજ જોડાણ માટે ઊભ  ંર્રિામા ં
આિેલ ટ્રાન્સફોમકર સેંટર અરજદારશ્રી સજંયભાઈ જયવંતભાઈ પટેલના 
સિે ના. ૬૪ને અડીને આિેલ ખેતરના સેઢા ઉપર િચ્ચેના ભાગે ઊભ  ં
ર્રિામા ંઆિેલ છે. તથા ટ્રાન્સફોમકર સેંટરના તાણીયા પણ નિીન ખેતી 
વિષયર્ િીજ જોડાણ માગેલ ઇસમશ્રી ભગિનદાસ દેિર્ારણભાઈ 
પટેલના ખેતરમા ંજ નાખેલ છે જે અરજદારને નડતરરૂપ નથી.

વનર્ાલ

શ્રી એન.જે.પટેલ૧૨-૦૮-૨૦૧૪

પટેલ સજંયક માર 
જયવંતભાઈ, મ . 
રામપ ર, તા. 
હહમતનગર.

૯૪૨૮૪૮૪૫૭૪
હીમતનગ
ર (ગ્રામ્ય) 		
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