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અ. ન.ં તારીખ ફરીયાદીન  ંનામ-
સરનામ  ં

પટેાવિભાગની 
વિગત. 

અરજદારનો 
સપંર્ક નબંર 

 

ફરીયાદની વિગત 

વિભાગીય 
ર્ચરેી/ પટેા 
વિભાગીય 
ર્ચરેી 

ફરીયાદના 
વનિારણ માટે 
જિાબદાર 

અવિર્ારીઓના ં
નામ-નબંર. 

ફરીયાદ ની વિગતિાર  માહીતી વનર્ાલ
/ 

સમય 
મયાકદા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ 

૧ ૨૦.૦૭.૧૫ ૧)પટેલ અમથીબને 
ર્રશનભાઇ (૨) 

પટેલ  
હમેાભંાઈ હરજીભાઇ  
(૩) પટેલ વિરાભાઈ  

હરજીભાઇ  
રહ ેઉવમયા નગર  
ભાગ- 2 જૂના  
લક્ષ્મીપ રા,  
તા.પાલનપ ર 

૯૯૭૪૧૫૦૮૮૮ નિીન ર્નકે્શન માટે  
ની ઊભી ર્રેલ લાઇન 
ફેરફાર ર્રી આપિા 
બાબત ે

પાલનપ ર-
૧/પાલનપ ર 
ગ્રામ્ય પટેા 
વિભાગ 

ર્ાયકપાલર્ 

ઇજનરે  
વિભાગીય     
ર્ચરેી -૧ 
પાલનપ ર 

અરજદાર શ્રી અમથીબેન ર્રશનભાઇ મોજે જગાના તા 
પાલનપ ર સિ ેન:ં૪૭૪+૪૭૫+૪૮૪ પરૈ્ી ૧૦ મા ંનિીન 
ખતેીિાડી િીજ જોડાણ માટે ૧૭૦૯૧૨ ના રોજ અરજી ર્રેલ 
જે નિીન ડાર્કજોન યોજના તળે  રે્ટેગરી  બી-૨ થી 
નોિાયલે. સદર અરજી ન  ંજરૂરી સિ ેર્રી અંદાજ પત્ર 
પાઠિલે જે અરજદાર દ્વારા તા ૧૧.૧૦.૧૩ ના રોજ ભરપાઈ 
ર્રી ર્રારનામ  ંર્રેલ . ત્યારબાદ િીજ લાઇન તથા 
ટ્રાન્સફોમકરન  ંસિ ેમ જબ ર્ામ પણૂક  ર્રિામા ંઆવ્યા  બાદ 
જ અરજદાર દ્વારા બીજા દદિસ ેતા.૧૦૧૨/૧૩ ના રોજ અરજી 
આપલે રે્ લાઇન ખતેરના પિૂક દદશાએ શઢેે  લેિા અરજી 
ર્રેલ. પરંત   સદર લાઇન ન  ંર્ામર્ાજ હાથ િરાયેલ ત ે
સમય ે ખેતરો  ઢોળાિ િાળા હતા તમેજ ૬૬ રે્િી લાઇન 
ક્રોવસિંગ થતી હોઈ સલામત અંતર જળિાય ત ેરીત ેલાઇન 
ઊભી ર્યાક બાદ અરજદારે લાઇન ફેરફાર ર્રિા અંગે ની 
અરજી આપલે .અરજદાર ના બતાવ્યા મ જબ નિીન 
જગ્યાએ ૬૬ રે્િી અન ે૧૧ રે્િી લાઇન ન  ંજરૂરી અંતર 
જળિાય તમે ન હોઈ લાઇન ખસેડી શર્ાય તમે નથી તિેી 
અરજદાર ન ેપટેા વિભાગીય ર્ચરેીના પત્ર નબંર 
૧૬૫૦,તા.૩.૦૩.૧૪ થી જાણ ર્રેલ. અરજદાર દ્વારા 
૨૦.૦૨.૧૪ ના રોજ ટેસ્ટ દરપોટક  રજૂ ર્રેલ અન ેિીજ જોડાણ 
તા.૦૯.૦૪.૧૪ ના રોજ ચાલ  ર્રી આપલે છે . ત્યાર બાદ 
અરજદાર દ્વારા ૧૧.૦૪.૨૦૧૪ ના રોજ લીગલ નોદટસ 
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આપલે તનેો જિાબ અત્રનેી ર્ચરેી ના પત્ર ન ંપી એલ 
એસ/ટેર્/ ૨૯૨૮ તા.૦૩.૦૫.૨૦૧૪ ના રોજ આપલે. 
ત્યારબાદ અરજદાર બીજી એદડશનલ વસવિલ જજ સાહબે 
ની ર્ોટક પાલનપ ર મા ંરૂ.૫૦૦૦૦/- ન ર્શાની પટેે ત ેમ જબ 
નો દાિો ૧૩૩/૨૦૧૪ તા.૨૪.૧૨.૨૦૧૪ ના રોજ દાખલ ર્રેલ 
છે.જે હાલમા ંર્ોટક  મા ંર્ાયકિાહી ચાલ ેછે. 

૨ ૨૨.૦૭.૧૫ રેણ મોઘજીભાઇ 
ગોદાદભાઇ,  
રહ ેલાલિાડા,  
તા : પાલનપ ર   

૯૮૨૪૬૧૭૬૫૬ ખતેીિાડી માટે એર્જ 
સિ ેન ંમા ંમાગંણી િાળં 
ર્નકે્શન આપિા બાબત 
ડ્રો. સી ૧૬૮ 

પાલનપ ર-
૧/પાલનપ ર 
ગ્રામ્ય પટેા 
વિભાગ 

ર્ાયકપાલર્ ઇજનરે 
વિભાગીય ર્ચરેી 
-૧ ,પાલનપ ર 

મોજે લાલાિાડા તા.પાલનપ ર ના શ્રી ર્રેણ મોઘજીભાઇ 
ગોદડભાઇ એ સિ ેન ં૧૪૮ મા ંનિીન ખેતીિાડી િીજ 
જોડાણ ૭.૫ હો પા માટે ની અરજી રૂ ૨૦૦/- રજજસ્ટે્રશન 
ચાર્જ ભરી પાિતી ન ં૭૮૬૯૭ તા ૧૨.૧૦.૨૦૧૨ થી નોિણી 
ર્રાિલે. સદર અરજીઓનો 'ર્' વિભાગમા ંડ્રો થિાથી તેમનો 
ડ્રો ક્રમાર્ ન ં૧૬૮ આિલે. ત્યારબાદ સદર અરજીઓનો ક્રમ 
અન સાર મોજણી ર્રતા ંમોજણી તા.૧૩/૦૬/૧૩ ના રોજ 
ર્રેણ મોઘજીભાઇ ગોદડભાઇ ની માગંણી િાળા સિ ેન ં
૧૪૮ જેમા ંહયાત ખતેીિાડી િીજ જોડાણ પટેલ ગોદડભાઈ 
રાજસગંભાઈ જેનો ગ્રાહર્ ન.ં૭૦૨૪૪/૦૦૫૪/૯ (એજી ૧૧૩) 
િાળં ચાલ  હત  .ં આમ વનયમ અન સાર એર્ જ સિ ેન ંમા ં
એર્ જ િીજ જોડાણ મળી શરે્ ત ેઅંગે  અરજદારન ેઅત્રેની 
ર્ચરેી ના પત્ર ન:ંપીએલએસ/ ટેર્/૪૮૪૪ તા.૨૦.૦૯.૧૩ 
પત્ર દ્વારા એર્ િીજ જોડાણ ચાલ  હોઇ બીજ  ંર્નકે્શન મળી 
શરે્ નહીં ત ેબાબત ની નોદટસ આપી અરજી દફતરે ર્રેલ 
હતી. અરજદાર દ્વારા સિ ેન ં૧૪૮ ના ભાગલા નોિ 
ન.ં૧૬૧૬ તા ૨૬.૦૨.૧૪ ની િહચેણી થી પડાિલે છે. આમ 
અરજદાર દ્દ્દ્વારા સદર અરજી ન  ંસિ ેથયા પહલેા માગેલ 
સિ ેન ંન  ંર્ોઈ વિભાજન ર્રાિલે ના હોઈ એર્ જ સિ ેન ં
મા ંબીજ  ંિીજ જોડાણ આપી શર્ાય તમે ન હોઈ તમેની 
અરજી ફાઈલ ેર્રિામા ંઆિેલ છે. 
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૩ ૧૩.૭.૧૫ શ્રી પટેલ ર્ાળભાઈ 
દ દાભાઈ ગામ-

ક િારિા તા.ર્ારં્રેજ  

૯૪૨૭૪ ૮૨૫૨૭ ટી.સી.સને્ટર તથા લાઈટ 
બદલિા બાબત. 

ડીસા-૧/ 
વશહોરી 

શ્રી 
બી.િી.સ તરીયા 
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી 
 વશહોરી 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૯ 

સદર ટી.સી.સને્ટર તથા લાઈન ખસડેિા માટે વશહોરી પટેા 
વિભાગીય ર્ચરેી દ્વારા અરજદારશ્રીન ેતા. ૩૧.૧૨.૧૪ના રોજ 
રૂ.૯૩૧૫૯/- ન  ંઅંદાજપત્ર પાઠિલે જે અરજદાર દ્વારા 
સમયમયાકદામા ંભરપાઈ ર્રેલ ના હોિાથી સદર 
ટી.સી.સને્ટર તથા લાઈન સ્થળ ફેર ર્રી શર્ાયલે 
નહીં.િધ મા ંસદર લાઈનન  ંસમારર્ામ મે-૧૫ મા ંર્રાિલે 
છે. તમે છતા,ં લોર્ દરબાર મા ંમળેલ સચૂના અન સાર 
સ્થળ તપાસ ર્રી સદર ગ્રાહર્ન ેજ ની લાઈન ઉપયોગમા ં
લઇ નિી લાઈનન  ંઅંદાજ્પત્ર તા.૩.૯.૧૫ ના રોજ 
ર .૬૩૯૫૭/- ન  ંઆપેલ છે. જે ગ્રાહર્ દ્વારા પાિતી ન ંUHB 
૮૩૯-૩૫૩૩૩ થી ભરપાઈ ર્રતા ંસદર ર્ામ તા ૫.૧૦.૨૦૧૫ 
ના રોજ પ ણક ર્રેલ છે. 

 

વનર્ાલ 

 

 

૪ ૧૬.૭.૧૫ શ્રી ડી.એસ.ઘાસ રા 
મ .જ ના ડીસા 
તા.ડીસા 
જજ.બનાસર્ાઠંા 
ઠે.ફોજદાર િાસ 

૯૫૫૮૮ 
૯૨૫૪૯ 

ઘર ન.ં૨/૭૧ મા ંમીટરનો  
ર્બજો મળેિલે નથી ત ે
બાબત.ે 

ડીસા-૧ / 
ડીસા ગ્રામ્ય -૨ 

શ્રી એસ.એચ. 
મર્િાણા નાયબ 
ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી 
ડીસા ગ્રામ્ય -૨ 
૯૭૨૭૭ ૭૩૨૧૯ 

સદર બાબત મા ંતપાસ ર્રતા ંશ્રી મ સામીયા જી.ઘાસ રા એ 
જ ના ડીસાના વમલ્ર્ત ન.ં૨/૭૧ મા ંઘર િપરાશ માટે નિીન 
િીજ જોડાણ ની અરજી ર્રતા ંતે મ જબ ર્ાયકિાહી ર્રી િીજ 
જોડાણ આપિામા ં આિેલ. ત્યારબાદ સરપચં શ્રી ગ્રામ 
પચંાયત જ ના ડીસા ના પત્ર ન.ં૧૨/તા.૨૭.૫.૨૦૧૪ના 
જણાવ્યા મ જબ સદર વમલ્ર્ત ઘાસ રા ફતહેખાન પીરખાનના 
નામે ચાલે છે.તેના આિારે પટેા વિભાગીય ર્ચરેી ડીસા 
ગ્રામ્ય ન.ં૨ ના પત્ર ન.ંય જીિીસીએલ/EE-૫૭૧/ તા.૧૮.૬.૧૪ 
થી મ સામીયા જી.ઘાસ રાન ે વમલ્ર્ત ન.ં૨/૭૧ ના તમેની 
માલલર્ી હોિાના પ રાિા રજ  ર્રિા જણાિલે પરંત   
સમયમયાકદામા ંસદર પ રાિાઓ રજ  ના ર્રતા ંસદર િીજ 
જોડાણની સવિિસ લાઈન  ર્ાપી નાખંિામા ંઆિેલ છે.સદર 
િીજ જોડાણન  ંમીટર  ઉતારિા માટે સ્થળ ઉપર િારંિાર 
રૂબરૂ તપાસ ર્રતા ંઘર બિં હોિાથી અત્રનેી ર્ચરેીના પત્ર 
ન.ં ય જીિીસીએલ/૪૧૧૫/તા.૩.૫.૧૫ થી મ સામીયા 
જી.ઘાસ રાને સદર મર્ાન ખ લ્લ  ંરાખિા માટે જાણ ર્રેલ છે. 
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ત્યારબાદ અત્રનેી ર્ચરેીના લાઈનમને સ્થળ ઉપર રૂબરૂ 
જઈ તપાસ ર્રતા મર્ાન બિં હાલતમા ં હોિાથી તમેજ 
સદર વ્યક્ક્ત સદર ઘરમા ંરહતેો ના હોિાથી વસિંગલ ફેઈજ 
િીજ જોડાણન  ં મીટર ઉતારેલ નથી.      

૫ ૧૬.૭.૧૫ રે્શર કૃપા સોસાયટી 
મ .િાિ તા.િાિ 
જી.બ.ર્ા. 

 રે્શર કૃપા સોસાયટીમા ં
િોલ્ટેજની સમસ્યા દ ર 
ર્રિા બાબત. 

ડીસા-૧/ 
િાિ 

શ્રી જી.એ.શઠે 
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી,િાિ 

૯૯૨૫૨ ૧૨૧૮૪ 

રે્શરકૃપા સોસાયટીમા ં જે ત ે સમય ે આ રહીસો ધ્િારા 
માગંિામા ં આિેલ વિજભાર મ જબ ટ્રાન્સ્ફોમકર અને 
એલ.ટી.લાઇનન  ં નટેિર્ક ઉભ  ં ર્રિામા ં આિલે,પરંત   
સમયાતંરે આ રહીસો ધ્િારા તમેના ઘરોમા ં સબંવંિત 
ર્ચરેીની જાણ ર્યાક વસિાય લોડ િિારો ર્રિામા ંઆિલે 
આથી લો િૉલ્ટેજની પ્રશ્ન ઉદભિલે,ક્ષવેત્રય અવિર્ારી ધ્િારા 
રૂબરૂ તાપસ ર્રી લોડ િિારાની અરજીઓ નોંિણી ર્રિી 
નિીન નટેિર્ક માટેની તાવંત્રર્ મજં રી મળેિી વનયત ભાિ 
પત્રર્ તા.૧૨.૦૮.૧૫ ના રોજ આપિામા ં આિલે છે. જે 
તા૧.૯.૧૫ ના રોજ ભરપાઈ ર્રિાથી નિીન ટ્રાન્સફોમકર 
મ ર્ી સદર સમસ્યા દૂર ર્રેલ  છે. 

વનર્ાલ 

૬ ૨૨.૭.૧૫ શ્રી પરમાર રમશેજી 
શાતંીજી 
મ .મહાદેિીયા 
તા.ડીસા 
જજ.બનાસર્ાઠંા 

 ડીસા રાણપ ર રોડ, 

રીજ્મને્ટ વિસ્તાર મા ં
સનૈી બશંીલાલ 
ર્ોમ્પલકે્ષમા ંઆિેલ 
ય જીિીસીએલ  ડીસા 
(ગ્રામ્ય પ.ેવિ.ર્ચરેી ન.ં૧ 
ની ર્ચરેી સદર 
જગ્યાએથી બદલિા 
બાબત. 

ડીસા-૧ /ડીસા 
ગ્રામ્ય -૧ 

શ્રી 
બી.એન.પરમાર 
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી 
ડીસા ગ્રામ્ય -૧ 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૭૧ 
 

ડીસા ગ્રામ્ય પટેા વિભાગીય ર્ચરેી-૧ ની હાલની જગ્યા માટે 
ટેન્ડરની પ્રદક્રયા ર્રી સમાચારપત્રમા ં જાહરેાત આપીન ે 
વનયમાન સાર શરતોન ે આિીન મજં ર થયલે જગ્યાએ 
તા.૧.૧૨.૧૪ થી તા.૩૦.૧૧.૧૯ સ િી પાચં િર્કના ભાડા ર્રાર 
ર્રેલ હોય હાલમા ંબીજી ર્ોઈ જગ્યાએ ર્ચરેી ફેરબદલી ર્રી 
શર્ાય તમે નથી.અન કૂળ આિે ત ે જગ્યાિાળા માલલર્ો 
ધ્િારા ઓદફસ ભાડે આપિા માટે તયૈારી દશાકિલે નથી. 

વનર્ાલ 

૭ ૨૨.૭.૧૫ શ્રી સ દ્રાસણા 
બાબ ભાઈ જેઠાભાઈ 
૭૮, સીધ્િી ટેનામને્ટ, 

બજરંગ નગર, ર્ાન્ટ 

૯૪૨૯૩ ૦૯૩૫૩ લોર્ દરબારમા ંવિજળીન ે
લગતા પ્રશ્નો ના વનર્ાલ 
બાબત.(ઘર િપરાશનો 
િાયર જ નો થઈ જિાથી 

ડીસા-૧ /ડીસા 
શહરે 

શ્રી એન.એચ. 
પટેલ  ના.ઇજનરે  
પ.ેવિ.ર્ચરેી ડીસા 
શહરે  

તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ ઘર િપરાશ માટેના િીજ 
જોડાણનો જ નો સવિિસ િાયર બદલીન ેનિીન સવિિસ 
િાયર નાખંી ફદરયાદનો વનર્ાલ ર્રેલ છે. 

 

વનર્ાલ 

 

 

 



                                                     
 

5 

 

રોડ, ડીસા, જી.બ.ર્ા. 
 

નિીન નાખંિા બાબત) ૯૯૨૫૨ ૧૨૧૬૯  

૮ ૨૨.૭.૧૫ શ્રી સ દ્રાસણા 
બાબ ભાઈ જેઠાભાઈ 
૭૮,સીધ્િીટેનામને્ટ, 

બજરંગ નગર,ર્ાન્ટ 
રોડ,ડીસા, જી.બ.ર્ા. 

૯૪૨૯૩ ૦૯૩૫૩ લોર્દરબારમા ંવિજળીન ે
લગતા પ્રશ્નો ના વનર્ાલ 
બાબત.(ઘર િપરાશના 
િીજ જોડાણૉના થાભંલા 
િચ્ચને  ંઅંતર િધ  
હોિાથી ઈલકે્ટ્રીર્ િાયરો 
તદ્દન ઢીલા છે તો નિીન 
થાભંલો નાખંી અંતર 
ઘટાડવ .ં) 

ડીસા-૧ /ડીસા 
શહરે 

શ્રી 
એન.એચ.પટેલ  
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી 
ડીસા શહરે 

૯૯૨૫૨ ૧૨૧૬૯ 

 

તા.૦૭.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ ઘર િપરાશ માટેના િીજ 
જોડાણનો જ નો સવિિસ િાયર બદલીન ે નિીન સવિિસ 
િાયર નાખંી ફદરયાદનો વનર્ાલ ર્રેલ છે. 

 

 

 

 

વનર્ાલ
. 

૯ ૨૨.૭.૧૫ શ્રી જાદિ વિઠ્ઠલભાઈ 
અંબારામ અન ે
અમતૃનગર 
સોસાયટી, ગગેંશ્વર 
મહાદેિના મદંદર 
પાસ,ેપાલનપ ર ડીસા 
હાઇિ,ેડીસા. 

૯૪૨૭૨ ૫૧૯૯૯ િારંિાર વિજ પાિર 
બિં થિા બાબત. 

ડીસા-૧ /ડીસા 
શહરે 

શ્રી 
એન.એચ.પટેલ  
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી ડીસા શહરે 

૯૯૨૫૨ ૧૨૧૬૯ 

તા.૭.૮.૧૫ ના રોજ અમતૃનગરની ટી.સી.ન  ંસમારર્ામ 
તમેજ લોડ વિભાજન ર્રેલ છે.આ ઉપરાતં જલારામ રો 
હાઉસમા ંનિીન ટી.સી.ઉભી ર્રીને તનેો તથા તનેી બાજ ની 
સોસાયટીનો લોડ જે અમતૃનગરની ટી.સી.ઉપર હતો ત ે
વિભાજન ર્રેલ છે.આમ સતત વિજ પ રિઠો મળી રહ ેતિેી 
ર્ાયકિાહી હાથ િરેલ છે. 

 

 

 

 

 

વનર્ાલ 

૧૦ ૨૨.૭.૧૫ શ્રી બ્રાહ્મણ 
મગનભાઈ 
દેિરામભાઈ ગામ-

સોયલા,પો.ભીલડી  
તા.ડીસા,જી.બ.ર્ા. 

 (૧) મેં મારા ખેતરમા ં
(સિ ેન.ં-૪૦/૧) 
તા.૨૧.૭.૧૧ નારોજ 
ભીલડી ઓફીસ ેપા.ન. 
૦૯૪૬૨૬૮ થી ર .૪૦/- 

ભરીન ેવસિંગલ ફેઈજ 
રહણેારં્ મીટરની માગંણી 
ર્રેલ. જોઈન્ટ બી 
ટાઇપમા ંઆપશો. 
 ગઈ સાલ તા.૨.૯.૧૪ ના 

ડીસા -૧/ 
ભીલડી 

શ્રી જે.િી.સોલરં્ી  
નાયબ ઇજનરે  
પ.ેવિ.ર્ચરેી 
ભીલડી 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૮૬ 

 

તા.૨.૯.૨૦૧૪ ના લોર્ દરબાર િખત ેબી ટાઇપ ના ફામક 
હાઉસના િીજ જોડાણ આપિા માટેન  ં મોજણી ર્ામ ચાલ  
ર્રિામા ંઆિલે .ં આપનો ક્રમ હાલમા ંઆિતો હોઈ આપને 
તા.૨૪.૦૭.૨૦૧૫ ના રોજ પત્ર ન.ં૪૧૩૭ થી ર .૩૫૧૬૮ ન  ં
અંદાજપત્ર પાઠિલે હત  .ંતા.૨૪.૮.૧૫ નારોજ અંદાજપત્રના 
નાણા ભરપાઈ થયલે છે.આથી તા ૨૦.૧૦.૨૦૧૫ નારોજ 
લાઇનન  ં ર્ામ પ ણક ર્રી તા ૨૩.૧૦.૨૦૧૫ નારોજ સદર 
ફામકહાઉસન  ંિીજજોડાણ ચાલ  ર્રેલ છે. 

વનર્ાલ 
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ડીસા મ ર્ામ ેયોજેલ 
લોર્દરબારમા ંઆજ પ્રશ્ન 
રજ  ર્યો હતો અન ેમન ે
પદંર દદિસમા ંરે્સ પતી 
જશ ેતેવ  ંઆશ્વાસન 
આપલે. આજ લગભગ 
એર્ િર્ક પરૂ ં થિા 
આવ્ય  ંછતા ંરે્સમા ંર્ઇજ 
ર્ાયકિાહી નથી. મન ેમાર ં 
ર્નરે્શન ક્યારે 
મળશ?ેહોમ લાઈટ 
વસસ્ટમ ર્ોન ેલાગ  પડે તે 
અંગે િધ  સ્પષ્ટતા 
ર્રશો. મારો ઉપરનો રે્શ 
આની જોડે લીંર્ ર્રાિન  ં
હ  ંર્હતેો નથી. 

૧૧ ૨૨.૭.૧૫ શ્રી ભાવિન ડી. 
ર્ાપડીયા 
બાિા ગેરેજ,જ ના 
બસ સ્ટેશનની 
સામ,ેડીસા, 
તા.ડીસા,જી.બ.ર્ા. 

૯૯૯૮૨ 
૪૬૨૧૦ 

અમારા વિસ્તારમા ં
િારંિાર લાઈટ બિં 
થિા બાબત. 

ડીસા-૧ /ડીસા 
શહરે 

શ્રી 
એન.એચ.પટેલ  
ના.ઇ. પ.ેવિ. 
ર્ચરેી ડીસા શહરે 

૯૯૨૫૨ ૧૨૧૬૯ 

આપનો વિસ્તાર ૧૧ રે્.િી. નમેીનાથ ફીડર ઊપર આિ ેછે 
જે િધ  લોડેડ હોિાથી લોડ વિભાજન માટે મજં રી મળેિેલ 
છે.તમેજ જેન  ંલાઈન ર્ામ પ્રગવતમા ંહત   ંપરંત   હાલમા ં
આિલે િાિાજોડાન ેર્ારણ ેહયાત લાઈનોન ેથયલે ન ર્શાન 
ન  ંર્ામ ર્રિાન  ંચાલ  હોઈ સદર ર્ામ બિં ર્રિામા ંઆિલે 
છે.તા.૨૭.૮.૧૫ ના રોજ નમેીનાથ ફીડર નો ઘણો ખરો 
લોડનિા ડીસા -૧ ફીડર પર લઇ લિેામા ંઆિલે છે,જેના 
ર્ારણ ેનમેીનાથ ફીડર નો ઓિરલોડ નો પ્રશ્ન દ ર થઇ 
ગયલે છે.આ ઉપરાતં પાિર બિં થિાના ઘણા બિા 
ર્ારણો છે,જેમાનંો ઓિરલોડના પ્રશ્નનો વનર્ાલ થઇ ગયલે 
છે,અન્ય ર્ારણમા ંનમેીનાથ ફીડરની લાઈન ઘણીજ જ ની 
હોિાથી ત ેલાઈન ની પીનો પણ બદલિાની જરૂર હોઈ 

વનર્ાલ 
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તા૪.૧૦.૨૦૧૫ ના રોજ સદર દફડરએનઆઇ તમામ જ ના 
પીન ઇન્સ્ય લટેર બદલી નિા ર્ોમ્પોજીટ પીન ઇન્સ્ય લટેર 
લગાિી ફરીયાદ નો વનર્ાલ ર્રેલ છે. 

૧૨ ૧૮.0૫.૧૫ પટેલ શીિાભાઇ 
માલાભાઈ રહ.ે 
ભડોદર તા. થરાદ 

 મોજે ગામ: ભડોદર ના 
સિ ેનબંર ૩૩ પરૈ્ી ૨ મા ં
નિીન ખતેીિાડી િીજ 
જોડાણ શ્રી પટેલ 
શીિાભાઇ માલાભાઈ ના 
નામ ે તારીખ: ૩.૧૦.૧૨ 
ના રોજ પાિતી નબંર 
૭૭૫૮૭ થી રૂવપયા 
૨૦૦/- ભરપાઈ ર્રી 
દાખલ ર્રેલ તનેો 
માગંણી ર્રેલ ડ્રો ન.ં'ર્' 

રે્ટેગરીમા ં૧૯૫૫ હતો 
તને ે'ર્' રે્ટેગરીમાથંી 'ડ' 

રે્ટેગરીમા ંફેરિિા 
બાબત. 

  ડીસા-
૨/થરાદ 
(આરઇસી) 

I/C  આર.બી. 
સથિારા     
નાયબ ઇજનરે 
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૧ 

પટેલ શીિાભાઇ માલાભાઈ રહ.ે ભડોદર તા. થરાદ એ તા. 
૩.૧૦.૨૦૧૨ ના રોજ રૂવપયા ૨૦૦/- ભરપાઈ ર્રી ખેતીિાડી 
નિીન િીજ જોડાણ લેિા માટે અરજી ર્રેલ. અરજી સાથ ે
જોડેલ નમનૂા-૧૬ ના આિારે સદર અરજદાર ન ે'ર્' રે્ટેગરી 
મા ંમરૂ્િામા ંઆિલે અન ેતેનો ડ્રો નબંર ૧૯૫૫ આિલે. 
ત્યારબાદ સ્થળ પર તા. ૯.૪.૨૦૧૪ ના રોજ સિ ેર્રતા ં
સ્થળ ઉપર ર્ોઈપણ પ્રર્ારનો ક િો રે્ બોર હયાત ન 
હોિાથી સદર અરજી ન ેવનયમોન સાર 'ર્' રે્ટેગરીમાથંી 'ડ' 

રે્ટેગરીમા ંતબદીલ ર્રિામા ંઆિેલ છે. તમેજ સદર 
અરજદારની ફદરયાદના આિારે ફરીથી તારીખ: 
૨૨.૭.૨૦૧૫ ના રોજ સ્થળ તપાસણી ર્રતા ંમાગંણીિાળા 
સિ ેનબંરમા ંપાણીનો પાર્ો ટારં્ો બનાિલે છે જેની ઊંડાઈ 
આશરે ૮ ફુટ જેટલી છે અન ેતલળય  ંપણ વસમેન્ટથી પાક ં 
બનાિલે છે અને હાલમા ંબાજ માથી પસાર થતી નમકદા 
રે્નાલમા ંએન્ન્જન મરૂ્ી તમેના ખેતરમા ંવપયત ચાલ  છે. 
ઍટલ ેરે્ આ સિ ેનબંરમા ંક િો નથી. 

વનર્ાલ 
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૧૩ ૧૫.0૭.૧૫ પટેલ  રૂપશીભાઈ 
મનજીભાઇ રહ.ે 
માગંરોળ તા. થરાદ 

 અરજદારશ્રી પટેલ  
રૂપશીભાઈ મનજીભાઇ 
દ્વારા નિીન ખેતીિાડી 
િીજ જોડાણ લિેા માટે 
તારીખ: ૨૪.૯.૧૨ ના 
દાખલ ર્રેલ અરજી ન ે
'ર્'  રે્ટેગરીમાથંી 'ડ' 

રે્ટેગરીમા ંફેરિિા 
બાબત. 

  ડીસા-
૨/થરાદ 
(આરઇસી) 

I/C  આર.બી. 
સથિારા ડેપ્ય ટી 
એંજીનીયર 

શ્રી પટેલ  રૂપશીભાઈ મનજીભાઇ મોજે ગામ માગંરોળ તા. 
થરાદ ના સિ ેનબંર ૧૯૬/૨ મા ંનિીન ખતેીિાડી િીજ 
જોડાણ લિેા માટે તારીખ: ૨૪.૯.૨૦૧૨ ના રોજ અરજી 
દાખલ ર્રેલ. અરજી સાથ ેજોડેલ નમનૂા-૧૬ ના આિારે 
સદર અરજી 'ર્' રે્ટેગરીમા ંમરૂ્િામા ંઆિલે, જેનો ડ્રો નબંર 
૨૨૯૩ આિલે. ત્યારબાદ સદર અરજદારના ખતેરમા ં
તારીખ: ૨૩.૪.૨૦૧૪ ના રોજ સિ ેર્રતા ંસ્થળ પર બોર રે્ 
ક િો હયાત માલમૂ પડેલ ન હોિાથી સદર અરજદારની 
અરજી 'ર્' રે્ટેગરીમાથંી 'ડ' રે્ટેગરીમા ંપ્રિતકમાન વનયમ 
મ જબ ફેરિિામા ંઆિલે છે. 

વનર્ાલ 

૧૪ ૨૦.0૭.૧૫ પટેલ ઓખાભાઇ 
નરબતભાઇ મોજે 
ક ંભારા તા. થરાદ 

 પટેલ નરબતાભાઇ 
રાજાભાઈ, મોજે ક ંભારા 
તા. થરાદ દ્વારા તારીખ: 
૧૫.૧૦.૧૯૯૭ મા ંનિીન 
ખતેીિાડી િીજ જોડાણ 
લિેા માટે અરજી ર્રેલ 
ત ેિીજ જોડાણમા ંર્ોઈ 
ર્ાયકિાહી ન થિા 
બાબત. 

 ડીસા-૨/     
  થરાદ 
(આરઇસી) 

     I/C         
   આર.બી.     
   સથિારા     
નાયબ ઇજનરે   
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૧ 

પટેલ નરબતાભાઇ રાજાભાઈ, મોજે ક ંભારા તા. થરાદ દ્વારા 
તારીખ: ૧૫.૧૦.૯૭ મા ંનિીન ખેતીિાડી િીજ જોડાણ 
લિેા માટે અરજી ર્રેલ. પરંત   સદર અરજીના અન સિંાન ે
તમેન ેતારીખ: ૩.૧૨.૦૧ ના રોજ અંદાજપત્રર્ ન.ં ૩૫૩૬ થી 
તત્ર્ાલ યોજનામા ંઅંદાજપત્ર આપી દેિામા ંઆિેલ છે. 
ત્યારબાદ અરજદાર ધ્િારા નાણા ંભરપાઈ ન થતા ંત ે
સમયના પ્રિતકમાન વનયમ અન સાર અરજી રદ થયલે 
છે.આિા અરજદારોને ફરીથી વિજજોડાણના  હતે  થી 
તા.૧૭.૦૯.૧૨ થી ૧૬.૧૦.૧૨ સ િી 'અ', 'બ' ,'ર્' ,'ડ' િગેરે 
રે્ટેગરીમા ંઅરજી નોંિણી ર્રિા માટેની જાહરેાત આપિામા ં
આિલે. તમે છતા ંઆ ફદરયાદી ધ્િારા આ સમય દરમ્યાન 
અરજી નોંિણી ર્રાિલે નથી. અરજદાર ન ેનિીન અરજી 
નોિણી ર્રાિિા માટેની સમજ આપિામા ંઆિેલ છે. 

વનર્ાલ 
 

૧૫ ૨૦.0૭.૧૫ પટેલ વિરાભાઈ 
રણછોડભાઈ,  ગામ: 
આસોદર તા. થરાદ 

૯૬૨૪૧૭૫૦૦૬ પટેલ વિરાભાઈ 
રણછોડભાઈ,  ગામ: 
આસોદર તા. થરાદ ના 
સિ ેન.ં ૨૦૫ પરૈ્ી ૧ 
અન ે૨૦૫ પરૈ્ી ૨ મા ં

ડીસા-૨/   
  થરાદ 

      I/C 

એસ.પી.અસારી 
નાયબ ઇજનરે 
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬ 

પટેલ વિરાભાઈ રણછોડભાઈ,  ગામ: આસોદર તા. થરાદ 
ના સિ ેન.ં ૨૦૫ પરૈ્ી ૧ અન ે૨૦૫ પરૈ્ી ૨ િાળા ખતેરમા ં
૧૧ રે્િી તરૂિા ફીડરમા ંશોટક સદર્િટ થિાથી તારીખ: 
૨૦.૪.૧૫ ના રોજ બપોરના આશરે ૧૩;૧૦ ર્લારે્ આગ 
લાગિાનો બનાિ બનિા પામેલ. જે અન સિંાન ે

વનર્ાલ  
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િીજ લાઇનમા ંશોટક 
સદર્િટ ના ર્ારણ ેબળી 
ગયલે પાર્ન  ંિળતર 
આપિા બાબત. 

ન ર્શાનીના િળતર માટે અરજદારે પટેા વિભાગીય ર્ચરેી-
થરાદ મા ં૨૨.૪.૧૫ ના રોજ અરજી આપલે. અરજીના 
અન સિંાન ેનાયબ ઇજનરે, પટેા વિભાગીય ર્ચરેી-થરાદ 
દ્વારા ૨૨.૪.૨૦૧૫ ના રોજ સ્થળ પચંનામ  ંર્રેલ. અન ેજેમા ં
તમેણ ેદશાકિલે શોટક સદર્િટ ના ર્ારણ ેસદર આગ લાગિાનો 
બનાિ બનિા પામલે છે. જે પણ સ્થળ ક્સ્થવત જોિા મળેલ 
તને  ંપચંનામ  ંર્રી તનેો સમગ્ર દરપોટક જરૂરી ડૉક્ય મને્ટ સાથ ે
ઓદરએંટલ ઇન્સ્ય રન્સ રં્પની ન ેપેટા વિભાગીય ર્ચરેી-
થરાદ ના પત્ર નબંર 3441/2.5.2015 થી મોર્લી આપલે. 
ત્યારબાદ સદર દરપોદટિંગ ના આિારે ઓદરએંટલ ઇન્સ્ય રન્સ 
રં્પની તરફથી સિે ર્રિા માટે રં્પની તરફથી સિયેર 
આિલે. ત્યાર બાદની આગળની  ર્ાયકિાહી જડપથી થાય 
ત ેમાટે ઇન્સ્ય રન્સ રં્પની સાથ ેપરામશક ર્રી અરજદાર ને 
યોગ્ય જિાબ આપિો. અન ેનાયબ ઇજનરેશ્રી એ સ્થળ 
તપાસ ર્રી જરૂરી સમારર્ામ ર્રાિવ .ં 

૧૬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

૨૨.0૭.૧૫ ર્ણબી રામશીભાઈ 
પદમાભાઈ, ગામ: 
િક્તાપ રા, તા. 
િાનરેા 

૯૯૦૯૧૯૫૪૧૪ ર્ણબી રામશીભાઈ 
પદમાભાઈ, ગામ: 
િક્તાપ રા, તા. િાનરેામા  
ગ્રા.ન ં
૭૩૪૫૪/૦૦૦૦૭/૬ થી 
૧૨.૫ હો. પા. ન  ંિીજ 
જોડાણ િરાિ ેછે તમેા ં
તારીખ: ૫.૫.૨૦૧૦ ના 
રોજ રૂવપયા ૨૨૦/- 
ભરપાઈ ર્રી લોડ ઘટાડો 
૧૨.૫ હો.પા. થી ૭.૫ 
હો.પા. ર્રિા માટે અરજી 
દાખલ ર્રેલ ત ેઆજ 

ડીસા-૨/ 
પાથંાિાડા 

એન.બી.ર્ાબંડ 
નાયબ ઇજનરે, 

૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯ 

અરજદારશ્રી ર્ણબી રામશીભાઈ પદમાભાઈ, ગામ: 
િક્તાપ રા,તા.િાનરેામા ં ગ્રા.ન ં ૭૩૪૫૪/૦૦૦૦૭/૬ થી 
૧૨.૫ હો. પા. ન  ં િીજ જોડાણ A1 રે્ટેગરીન  ં િરાિ ે છે. 
તમેણ ેલોડ ઘટાડો ૧૨.૫ હો.પા. થી ૭.૫ હો.પા. ર્રિા માટે 
તા.૫.૫.૧૦ નારોજ રૂવપયા ૨૨૦/- પાિતી નબંર ૦૦૮૩૧૬ 
થી ભરપાઈ ર્રી અરજી દાખલ ર્રેલ. તનેા અન સિંાને 
સદર અરજદારન  ં િીજ જોડાણ તા. ૫.૧૦.૧૦ ના રોજ 
ચરે્ીંગ ર્રતા ંસ્થળ ઉપર લગાિેલ મોટર ૯.૨૨ હો.પા. ની 
માલમૂ પડેલ, જેની વિગત ચરે્ીંગ સીટ નબંર PLN 11222 
મા ં દશાકિલે છે. આમ, સદર અરજદારે લોડ ઘટાડા માટે 
આપલે અરજી ર્રતા ં િધ  લોડ િાપરતા હોઇ સ્થળ 
તપાસણી સમયે સમજ આપી તેમની લોડ ઘટાડા માટેની 
અરજી નામજૂંર ર્રિામા ં આિેલ.જેની જાણ ફદરયાદીન ે

વનર્ાલ 
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દદન સ િી વનર્ાલ ન 
ર્રિા બાબત. 

ર્રિામા ંઆિલે છે. 

૧૭ ૧૬.૦૭.૧૫ ચૌિરી શલૈરે્ક માર 
જેઠાભાઇ,મ .પો.િરસ
ડા,તા.િડગામ,જી.બ
નાસર્ાઠંા 

 ઘરિપરાશન  ંર્નકે્શન 
ન આપિા બાબત. 

વસદ્ધપ ર/છાપી રે્.ટી.પટેલ,     
  નાયબ 
ઈજનરેશ્રી,ય જીિી
સીએલ,પટેાવિભા
ગીય ર્ચરેી,છાપી,   
   મો.ન.ં  
૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬ 

ચૌિરી શલૈરે્ક માર જેઠાભાઇ, મ .િરસડા, તા.િડગામમા ં
ઘરિપરાશના ર્નકે્શન માટે અરજી નોંિણી તા.૨૧.૦૧.૧૫ 
ના રોજ ર્રતા ં અરજદારન ે બી-વિભાગમા ં અંદાજપત્ર 
આપિામા ં આિલે.જેના નાણા ં તા.૧૭.૦૩.૧૫ ના રોજ 
ભરપાઈ ર્રિામા ં આિલે.જેન  ં ર્ામ અગ્રતાક્રમ મ જબ 
તા.૧૬.૦૭.૧૫ ના રોજ પ ણક ર્રી ટેસ્ટ દરપોટક આિતા 
તા.૧૦.૦૮.૧૫ ના રોજ ચાલ  ર્રી આપિામા ંઆિેલ છે. 

વનર્ાલ 

૧૮ ૧૮.૦૭.૧૫ શાહ હસનભાઇ 
ન રભાઈ,મ .પો. 
ર્ાણોદર, 
તા.પાલનપ ર,જી.બ
નાસર્ાઠંા 

૯૮૨૫૨૯૦૭૮૫ ખતેીવિર્યર્ િીજજોડાણ     
(ગ્રાહર્ 
ન.ં૭૦૬૦૨/૦૧૬૧૨/૬) 
ના િાપરેલ 
િીજપ રિઠાન  ંબે િખત 
બીલ બનાિી ડબલ 
નાણા ંભરપાઈ ર્રાિલે 
હોઈ ત ેપરૈ્ી ગમે ત ેએર્ 
બીલના નાણા ંપરત 
આપિા બાબત. 

વસદ્ધપ ર/ 
છાપી 

રે્.ટી.પટેલ,     
  નાયબ 
ઈજનરેશ્રી,ય જીિી
સીએલ,પટેાવિભા
ગીય ર્ચરેી,છાપી,   
   મો.ન.ં  
૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬ 

સદર ગ્રાહર્ન  ંિીજ ર્નકે્શન તા.3.૦૬.૧૫ ના રોજ ચદેર્િંગ 
ર્રતા ં મીટર PT િાયદરિંગની ક્ષવત ના ર્ારણ ે ૩૮.૦૭ % 
િીમ  ં ફરત   ં હત  .ંતથેી ગ્રાહર્ના પ્રવતવનવિ ની રૂબરૂમા ં R 

ફેઝની PT મીટરમા ં વ્યિક્સ્થત ર્રતા ંમીટર બરાબર ફરત   ં
થય  ં હત  .ં મીટરની િીમા ફરિાની ટર્ાિારી પ્રમાણ ે
જીઈઆરસીના વનયમો મ જબ ત્રણ માસ માટે િીમા ફરિાની 
ટર્ાિારી મ જબ પ રિણી બીલ ય નીટ ૧૩૬૦૨  રૂ.૮૧૬૧.૨૦ન  ં
આપિામા ં આિલે છે. જે ગ્રાહરે્ તા.૨૯.૦૬.૧૫ નારોજ 
ભરપાઈ ર્રી દીિલે છે.ર્ોઈ પણ માસમા ં એિરેજ બીલ 
ડ પ્લીરે્શન થયેલ નથી.ગ્રાહર્ની તા.૧૬.૦૭.૧૫ ની 
રજ આત મ જબ મીટર તથા રે્બલ તા.૨૫.૦૭.૧૫ ના રોજ 
બદલી આપિામા ં આિલે છે.લોર્ દરબારની ફદરયાદ 
અન સિંાન ે તા.૨૧.૦૭.૧૫ નારોજ િીજળીબીલોની રે્ 
પ રિણી બીલની રર્મ બાબતે ર્ોઈ પ્રશ્ન નથી તિેી લખેીત 
રજ આત રૂબરૂમા ંઆિીન ેરજ  ર્રેલ છે.તથેી હાલમા ંગ્રાહર્ 
માટે ર્ોઈ પણ પ્રર્ારનો પ્રશ્ન રે્ રજ આત પનેન્ડિંગ નથી. 

વનર્ાલ 

૧૯ ૧૮.૦૭.૧૫ દેસાઇ હસનભાઇ 
મામજીભાઈ,મ .પો.ર્ા
ણોદર તા.પાલનપ ર 

૭૬૦૦૩૦૬૧૨૨ ખતેીલાયર્ જમીનમા ં
દર્સાનન ેપછૂયા િગર 
િીજથાભંલો નાખી 

વસદ્ધપ ર/ 
છાપી 

રે્.ટી.પટેલ,     
  નાયબ 
ઈજનરેશ્રી,ય જીિી

ગામ ર્ાણોદરના ચૌિરી સાદીર્અલી હસનભાઇન  ંઔિોલગર્ 
િીજજોડાણ આપિા માટે નજીર્માથી પસાર થતા ં દર્સાન 
જેજીિાય ફીડર પરથી મોજણી મ જબ દેસાઇ હસનભાઇ 

વનર્ાલ 
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જી.બનાસર્ાઠંા ખતેીલાયર્ જમીન 
પડતર બનાિી દેિા 
બાબત. 

સીએલ,પટેાવિભા
ગીય ર્ચરેી,છાપી,   
   મો.ન.ં  
૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬ 

મામજીભાઈ ના ખેતરમા ં૧૧ રે્િી લાઇન નીચ ેનિીન પોલ 
ઊભો ર્રી ટેવપિંગ ર્રી નિીન ટ્રાન્સ્ફોમકર માટેની લાઇન 
નાખિામા ંઆિલે છે.લાઇન ઊભી ર્રતી િખત ેઅરજદાર 
ખતેરમા ંટેવપિંગ પોલ જ ઊભો ર્રિામા ંઆિલે છે.જે તાવંત્રર્ 
રીત ે જરૂરી હોય ઊભો ર્રેલ છે. તા-૪.૯.૨૦૧૫ ના રોજ 
ફરીથી સિ ેર્રતા ંઊભો ર્રિામા ંઆિલે પોલ તાવંત્રર્ રીતે 
યોગ્ય જ છે. 

૨૦ ૧૧ .૮ . ૧૫ જોર્ી ત  લસીભાઈ  
જગન્નાથભાઈ મ ;-
ક ંભારીયા   તા;-
દાતંા. જી;-બ.ર્ા.ં        
દાતંા(બાિર્ામ), 
પટેાવિભાગ. 
ય .જી.િી.સી.એલ. 

૯૪૨૬૫૮૦૯૯૩ અમોએ માગેંલ 
ખતેીિાડી િીજળી 
ર્નરે્શન મળેિિા  
બાબત.ે 

ય .જી.િી.સી.એ
લ. િીભાગીય 
ર્ચરેી    
પાલનપ ર-2              
દાતંા 
(બાિંર્ામ) 
ય .જી.િી.સી.એ
લ.-પટેા 
વિભાગીય. 
દાતંા 

એચ.આર. 
ર્લાસિા.    
નાયબ ઇજનરે.   
દાતંા  (બાિંર્ામ), 
ય જીિીસીએલ          
દાતંા 

ગામ -ક ંભારીયા તા:- દાતંાના સિ ેન.ં૯૭મા ંનિીન ખેતી 
વિર્યર્ િીજજોડાણ મેળિિા માટે અરજદાર દ્વારા અરજી 
નોંિણી તા.૬/૧/૧૪ નારોજ ર્રિામા ં આિેલ સદર 
અરજદારનો અગ્રતાક્રમ આિતા તા.૨૫/૦૮/૧૪ના રોજ 
મોજણી ર્ામ ર્રતા ં સદર અરજદારન ે અંબાજી સબ 
સ્ટેશનમાથી ખેતીિાડી દફડરના હોઇ પ્રિતકમાન વનયમ 
અન સાર અરજદારને તા.૧૯/૦૬/૧૫ નારોજ પત્ર લખીન ે
જણાિિામા ંઆિલે રૅ્ આપની ખતેીિાડી િીજ જોડાણની 
અરજી નજીર્મા ં ર્ોઈ ખેતીિાડી દફડર ન હોઈ પડતર 
રાખિામા ં આિ ે છે જ્યારે ૧૧ રે્િી ખેતીિાડી દફડરની 
વ્યિસ્થા થશ ેત્યારે ખેતીિાડી િીજજોડાણની ર્ાયકિાહી હાથ 
િરિામા ં આિશ.ે પરંત   ત્યારબાદ લોર્દરબારમા ં મળેલ 
સ ચના અન્િયે અંબાજી સબ સ્ટેશનમાથી નિીન ખતેીિાડી 
ફીડરની દરખાસ્ત તયૈાર ર્રતા ં ર્ોપોરેટ ઓદફસ દ્વારા 
પત્રક્રમારં્ ૪૬૭ તા ૯.૧૦.૧૫ થી મજં ર ર્રેલ છે જેન  ંર્ામ 
પ ણક ર્રી સદર િીજજોડાણ તા૧૭.૨.૧૬ ના રોજ ચાલ  ર્રેલ 
છે. 

વનર્ાલ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ૨૧ ૨૨.૭.૧૫ ભારતીય દર્સાન સઘં 

–ર્ારં્રેજ તાલ ર્ા 
જી.બનાસર્ાઠંા  

 ર્ારં્રેજ તાલ ર્ામા ંવશહોરી 
વિભાગના ખડેૂતોના બોર 

ક િામા ંપાણીના તળ ઊંડે 

જિાથી તમેા ંલગાડેલી 

ડીસા-૧/ 
વશહોરી 

શ્રી બી.િી. 
સ તરીયા નાયબ 

ઇજનરે  

પટેા વિભાગીય 

ર્રારીત િીજભાર ર્રતા ંિધ  િીજભાર િપરાશ ર્રતા 
ખડે તોન ેરં્પનીના વનયમોન સાર પરૂિણી િીજબીલ 

આપિામા ંઆિ ેછે.સદર િીજબીલમા ંસમયમયાકદામા ં
આઈ.ઈ. એક્ટ-૨૦૦૩,મ જબ ખડે તની રજ આત સાભંળી 

નીવત 
વિર્ય
ર્ 
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મોટરો િધ  લોડ લતેી 
હોઈ િીજ ચર્ાસણીમા ં
િધ ન ેિધ  હોસક પાિર લ ે

છે.આ િધ  લોડન ેર્ારણ ે

ખડે તોન ેદંડ ભરિો પડે 

છે.તથા લોડ િિારો માગંી 
િીજ જોડાણોમા ંલોડ 

મોટો થતો જાય છે. હાલ 

૬૦ થી ૭૦ ર્રતા ંિધ  
લોડ મજં ર ર્રાિિાનો 
થાય છે.છેિટે ખડેૂતોન ે

િધ  ઊંચા િીજળીના 
બીલો ભરિાનો િારો 
આવ્યો છે.ર્ારં્રેજ 

તાલ ર્ામા ંખડેૂતોની 
આવથિર્ ક્સ્થવત સારી ના 
હોિાથી આિા બીલો 
ભરિામા ંમ શ્રે્લી પડે 

છે.તો સમગ્ર ખડે તોની 
માગંણી છે રે્ ખડેૂતોના 
દંડમા ંમાફી આપિી તથા 
ખડેૂતોના રેગ્ય લર િીજ 

બીલમા ંરાહત આપિી 
જેથી ખડે ત િીજ બીલના ં
નાણા સમયસર ભરી 
શરે્.સદર રજ આત સાચી 
હોઈ તનેો હર્ારાત્મર્ 

અલભગમ દાખિી 

ર્ચરેી  વશહોરી 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૯ 

રં્પનીના વનયમોન સાર રીવ્ય  ર્રિામા ંઆિ ેછે.આમ,આ 

બાબત ર્ાયદાર્ીય છે.ખડે તોના રેગ્ય લર િીજબીલમા ંરાહત 

આપિી એ પણ નીવત વિર્યર્ બાબત છે. 
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ઊપરની માગંણી 
સતંોર્િા સમગ્ર દર્સાન 

સઘં ની રજ આત છે. 

૨૨ ૧૭.૮.૧૫ પટેલ જીિરાજભાઇ 
જગતાભાઈ મ . પો. 
નાગલા તા. થરાદ 

 (૧) ખતેી િીજ જોડાણ 
ની માગંણી િખતે ખડેૂત 
પાસથેી એ૧ ફોમક સાથ ે
ફક્ત ૭,૧૨ અન ે૮અ 
અન ેમાગંણી િાળી 
જગ્યા નો નક્શો જ 
માગંિો િિારે ર્ાગળો 
મગંાિિા નહીં. 

ડીસા-૨/ 
થરાદ   
(ઓ&એમ) 

I/C 
એસ.પી.અસારી, 
નાયબ ઇજનરે 
,૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬ 

નિીન િીજ જોડાણ ની માગણી િખત ેજીઇઆરસી ના 
સપ્લાય ર્ોડ મ જબ જરૂરી હોય તેટલાજ દાખલા માગિામા ં
આિ ેછે. 

 

(૨) નામ ટ્રાન્સફર ની 
પધ્િવત સરળ બનાિિી 
અન ેમળૂ ગામમા ંજ 
હોય તો ડી.ઇ. લિેલ 
પાિર આપિા નામ 
ટ્રાન્સફર ની ફી લિેી 
નહીં. 

વસિંગલ ફેજ િીજ જોડાણ માટે નામ ટ્રાન્સફર ની મજૂંરી 
પટેા-વિભાગીય ર્ચરેી થી આપિામા ંઆિ ેછે અન ેથ્રી ફેજ 
િીજજોડાણ માટે  નામ ટ્રાન્સફર ની મજૂંરી વિભાગીય 
ર્ચરેી થી આપિામા ંઆિ ેછે. નામ ટ્રાન્સફર ની જરૂરી 
નોંિણી ફી વનયમ મ જબ લેિામા ંઆિ ેછે. 

(૩) ખતેી વિર્યર્ 
ર્નકે્શનના વશફદટિંગમા ં
આંટી ઘટૂી દૂર ર્રિી 
ભગૂભક શાસ્ત્રી જળ 
સપંવતની સમંવત ની 
જરૂર જ્યા ંજળ સપંવત 
વનગમના બોર હોય ત ે
વસિાયના રે્સમા ંપ્રથા 
રદ ર્રિી. 

ખતેી વિર્યર્ ર્નકે્શનના વશફદટિંગમા ંહાલમા ંભગૂભક જળ 
સપંવતની ર્ોઈ મજૂંરી માગંિામા ંઆિતી નથી. 
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    (૪) બોર રે્ કૂિો ફેલ 
જિાથી ત ેજ સિ ે
નબંરમા ંવશન્ટિંગ ર્રિાન  ં
થાય ત્યારે ખડેૂત પોત ે
િીજસ્થાપન પોઈન્ટ 
ફેરવ્યા વસિાય નિી 
જગ્યાએ તનેો રે્બલ 
લાિીન ેટેસ્ટ દરપોટક 
આપીન ેર્નકે્શન 
િાપરિાની છૂટ આપિી 
એનસ્ટમેંન્ટ આપવ  ંનહીં. 

  જીય િીએનએલ ના પદરપત્ર ન ંજીય િીએનએલ-ટેર્-એજી 
ર્નકે્શન- ૨૧૮૯  તા- ૨૪.૧૦.૨૦૧૩ મ જબ િીજસ્થાપન 
પોઈન્ટ ઓફ સપ્લાય બદલ્યા વસિાય ત ેજ સિ ેનબંરમા ં
જરૂરી રે્બલ સ્િ-ખચ ેઅન ેજોખમે લાબંો ર્રી વનયમ મ જબ 
ટેસ્ટ દરપોટક આપ્યા બાદ ખડેૂત નિીન જગ્યાએ ત ેજ સિ ે
નબંરમા ંર્નકે્શન િાપરી શરે્ છે. 

 

(૫) ઘણી િખત 
ગામડામા ંટપાલી ની 
આળસના ર્ારણ ેખડેૂત 
ન ેએનસ્ટમેંન્ટ મળત  ંનથી 
અન ેમ દત જતી રહ ેછે. 
મ દત ગયા પછી પણ 
આિા દર્સ્સામા ંખડેૂત ની 
અરજી લઈન ેતેન ે
એનસ્ટમેંન્ટ ભરિાની 
મ દત ફરીથી એર્ 
માસની લબંાિી આપિી 
જોઈએ જેના પાિર ડી.ઇ 
લિેલ આપિા. અન ે
એનસ્ટમેંન્ટ રદ ન ગણવ .ં 

અરજદારન ેઅંદાજપત્ર આરપીએડી દ્વારા પાઠિિામા આિ ે
છે. તમે છતા ંર્ોઈ ર્ારણસર અરજદારન ેઅંદાજપત્ર ન મળે 
તો તેિા દર્સ્સામા ંઅરજદારની અરજી આવ્યથેી તનેી 
ચર્ાસણી ર્રી અંદાજપત્ર ની મ દત વનયમોન સાર િિારી 
આપિામા ંઆિે છે. 

    (૬) િીજ ચોરીમા ં
પોલીસ રે્સ ની પ્રથા દૂર 
ર્રિી અન ેતેનો ચાર્જ 

  િીજ ચોરી ન  ંદંડનીય બીલ અન ેપોલીસ ફદરયાદ એ િીજ 
અવિવનયમ ૨૦૦૩ ની ર્લમ ન-ં૧૩૫ મ જબ ર્રિામા ંઆિ ે
છે. જે ર્ાયદાર્ીય બાબત છે॰ 

નીવત-
વિર્ય
ર્ 
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રદ ર્રિો. 

(૭) ખતેી િીજ 
ર્નકે્શનના ફોમક નો ડ્રો 
એ લબન િજૈ્ઞાવનર્ 
પધ્િવત છે જે રદ ર્રિી 
અન ેફોમક ભરિાની 
તારીખ ક્રમ મ જબ જ 
અગ્રમીતા આપિી. 

સરર્ારશ્રી દ્વારા ડાર્કજોન વિસ્તારમા ંઘણા લાબંા સમય બાદ 
િર્ક ૨૦૧૨ મા ંતા-૧૭.૯.૨૦૧૨ થી ૧૬.૧૦.૨૦૧૨ સમય 
ગાળા દરવમયાન અરજી નોિણી ચાલ  ર્રાિલે જે 
દરવમયાન િધ  પ્રમાણમા નિીન અરજીઓ નોિણી થિાથી 
અરજદારોનો અગ્રતાક્રમ નક્કી ર્રિા માટે  ગ જરાત ઉજાક 
વિર્ાસ વનગમની ગાઇડલાઇન અન સાર ‘ડ્રો’ પદ્ધવત 
અપનાિિામા ંઆિેલ. ત્યાર બાદ નોિાએલ અરજીઓનો 
અગ્રતાક્રમ ફોમક નોિણીની તારીખ મ જબ જ ગણિામા ં
આિ ેછે. 

નીવત-
વિર્ય
ર્ 

૨૩ ૧૭.૮.૧૫ પટેલ વિરભાણ ભાઈ 
માિાભાઈ મ . પો. 
ભીમપ રા તા. થરાદ. 

 (૧) ખતેી વિર્યર્ 
જોડાણ ન  ંર્નકે્શન ની 
માગંણી ર્રતી િખત ે
તથા સિ ેર્રતી િખત ે
કૂિો, બોર હયાત હોિાનો 
પ રાિો માગંિાની પ્રથા 
બિં ર્રિી ર્ારણ રે્ 
િીજળી ની માગંણી પછી 
પાચં િર્ક મળશ ેરે્ ક્યારે 
મળશ ેતેની સમય 
મયાકદા નક્કી નથી, હા 
જો માગંણી પછી ત્રણ 
માસમા ંર્નકે્શન 
આપિાના હો તો 
બરાબર છે નહીં તો 
િીજળી ખતેરમા ંઆવ્યા 
પહલેા ખડેૂત જો બોર 

ડીસા-૨/ 
થરાદ   
(ઓ&એમ) 

I/C 
એસ.પી.અસારી, 
નાયબ ઇજનરે 
,૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬ 

નિીન ખતેીિાડી િીજજોડાણ માટેની અરજી ર્રતી િખતે 
સ્થળ ઉપર બોર રે્ કૂિો હયાત હોિો જરૂરી નથી પરંત   
અરજદાર નો નબંર આવ્યથેી સિ ે સમયે બોર રે્ કૂિો 
હયાત ન હોય તો અરજદાર ન ેબોર બનાિિા માટે હાલના 
વનયમાન સાર ૧૮૦ દદિસ નો સમય આપિામા ંઆિે જ છે. 
સદર સમય મયાકદામા ંઅરજદાર દ્વારા બોર બનાવ્યથેી અને 
નમનૂા ન-ં૧૬ આપ્યા બાદ જ તનેી તાવંત્રર્ મજૂંરી 
મળેિિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિ ે છે અન ેજીજીઆરસી 
મા ંમજં રી માટે મોર્લિામા ંઆિે છે. જીજીઆરસી મા ંથી 
અરજદાર દ્વારા FPA ર્યાક બાદ ત  રંત જ અંદાજપત્ર 
પાઠિિામા આિ ે છે જેના નાણા ં ભરપાઈ થયેથી માલ-
સામાન ની ઉપલબ્િતાએ ર્ામ પણૂક ર્રિામા ંઆિ ેછે. 

વનર્ાલ 
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કૂિો બનાિ ેતો ખચક રૂ/ 
દસ લાખ સ િી થાય 
અન ેઘણી િાર િીજળી 
મળ્યા પહલેા બોર ફુટી 
પણ જાય િીજ ર્નકે્શન 
આપતી િખત ેબોર 
હયાત ન હોય તો ખડેૂત 
પાસથેી ત્રણ માસમા ં
બોર બનાિિાની 
બાહંિેરી મેળિી ન ે
ર્નકે્શન આપી દેવ  ં
જોઈએ. 

    (૨) ખતેી વિર્યર્ ગ્રાહર્ 
તનેા પ્રસ્તાવપતે િીજ 
ભારમાથંી ટેસ્ટ દરપોટક 
આપીન ેખેત િપરાશમા ં
ગમ ેતટેલી મોટર 
ચલાિી શરે્ તેિી છૂટ 
હોિી જોઈએ. 

  ખતેી વિર્યર્ ગ્રાહર્ જો લોડ િિારો માગંિા માટેની જરૂરી 
ર્ાયકિાહી પણૂક ર્રેલ હોય તો તેમણ ેએર્જ મોટર દ્વારા લોડ 
િિારો િાપરિા માટે છૂટ આપિામા ંઆિ ેછે. પરંત   એર્ 
થી િિારે િીજ મોટર ચાલિિા માટેની છૂટ આપિી ત ે
નીવત વિર્યર્ બાબત છે. 

નીવત-
વિર્ય
ર્ 

    (૩) ૧૦૦ ટર્ા ખચક 
ભરીન ેજે ગ્રાહરે્ ર્નકે્શન 
મળેિલે છે ત ેર્નકે્શન 
પરત ર્રે ત્યારે ગ્રાહર્ન ે
બોડક ર્શ  ંજ મજરે 
આપત  ંનથી ત ેબરાબર 
નથી. 

  તત્ર્ાલ યોજના હઠેળ નિીન ખતેીિાડી િીજ જોડાણ માટે 
નિીન લાઇન ઊભી ર્રિા માટે જે અંદાજપત્ર આપિામા ં
આિ ેછે તેન ેજ્યારે િીજ જોડાણ જમા ર્રાિે ત્યારે પરત 
આપિા માટેની ર્ોઈ જોગિાઈ નથી. પરંત   ભરેલ દડપોજીટ 
ના નાણા ંપરત ર્રિામા ંઆિે છે. 

નીવત-
વિર્ય
ર્ 

    (૪) ૧૦૦ ટર્ા ખચક 
ભરીન ેજે ગ્રાહરે્  

  ર્ોઈ પણ િીજ જોડાણ વશન્ટિંગ ર્રિામા ંઆિ ેત્યારે ગ્રાહર્ 
પાસ ેથી ર્ોઈ પણ પ્રર્ારનો લાઇન ચાર્જ િસલૂ ર્રિામા ં

વનર્ાલ 
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ર્નકે્શન લીિલે હોય 
અન ેવશન્ટિંગ િખત ે
લાઇનમા ંઘટાડો થતો 
હોય ત્યારે લબેર ચાર્જ 
વસિાય બીજ  ંએનસ્ટમેંન્ટ 
લવે   ંજોઈએ નહીં ર્ારણ 
રે્ માલ સામાન ખડેૂતનો  
છે. 

આિતો નથી. પરંત   તેનો ર્રારીત િીજ ભાર મ જબ જ 
ફક્ત દફક્સ ચાર્જ તમે જ દડપોજીટ નો તફાિત િસલૂ 
ર્રિામા ંઆિ ેછે. 

    (૫) જૂની લાઈનોના 
પોલ, િાયર, પીન 
વિગેરે બદલિાની જરૂર 
છે. 

  જૂની લાઈનોના પોલ, િાયર અને પીન ધ્યાન ઉપર 
આિતા સમયાતંરે તાત્ર્ાલલર્ બદલાિિામા ંઆિ ેછે. 

વનર્ાલ 

    (૬) લોડ િિારો 
માગંિામા ંઆિ ેત્યારે 
ખડેૂત પાસથેી સળંગથી 
નિા દર થી ઈલ.ે 
દડપોજીટ લિેાના બદલ ે
જેટલો લોડ િિારો માગેં 
તટેલી જ દડપોજીટ લિેી 
જોઈએ. 

  લોડ િિારો માગંિામા ંઆિ ેત્યારે ખડેૂત ેજો અગાઉ તેના 
ર્રારીત વિજભાર મ જબ જ વનયમોન સાર દડપોજીટ જમા 
ર્રાિલે હોય તો નિીન લોડ િિારામા ંજીઇઆરસીના 
પ્રિતકમાન વનયમ મ જબ દડપોજીટ નો ફક્ત તફાિત જ 
લિેામા ંઆિ ેછે. જૂની દડપોજીટ મજરે આપિામા ંઆિ ેછે. 

વનર્ાલ 

૨૪
  

૧૯.૮.૧૫ શ્રી િાનરેા જૈન 
મહાજન અન ે
પાજંળાપોળ.ગામ-
સરાલ  

 લાઇટ િીજ ર્નકે્શન 
મળેિિા માટે. 
   

ડીસા-૨/ 
િાનરેા-૧   

રે્ જે પ્રજાપવત 

નાયબ ઇજનરે 
,૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫ 

સદર અરજદાર દ્વારા એર્ જ સિે નબંર મા ંિીજ જોડાણ 
હયાત હોિા છતા ંિધ  નિીન િીજ જોડાણ માગેલ હોય ત ે
માટેની દરખાસ્ત માનનીય મેનજેજિંગ દડરેક્ટરશ્રી ની મજૂંરી 
અથ ે ર્ોપોરેટ ઓદફસ મા ંમોર્લાિલે છે॰ 

વનર્ાલ 

૨૫ ૧૯.૮.૧૫ જોર્ી દાનસ ગં ભાઈ 
દેિરામભાઈ. ગામ – 
સોયલા  

 ઇંડનસ્ટ્રયલ ર્નકે્શન 
જેજીિાય દફડર માથી 
આપિા બાબત॰ 

ડીસા-૧/ 
ભીલડી  

શ્રી જે.િી.સોલરં્ી  
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી 

સદર અરજદાર દ્વારા સોયલા ગામે ૧૫ હો.પા ન  ં
ઔધ્યોલગર્ િીજ જોડાણ માગેલ હોઈ સદર િીજ જોડાણ ન ે
૨૪ ર્લાર્ માથી પાિર આપિા માટે ૬૫૦ મી જેટલી 
નિીન િીજ લાઇન ઊભી ર્રિી પડે તમે છે. લોર્ 

વનર્ાલ  
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ભીલડી 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૮૬ 

 

દરબારમા ંમળેલ સ ચના મ જબ સદર સ્થળન  ંવનરીક્ષણ 
ર્ાયકપાલર્ ઇજનરે શ્રી દ્વારા ર્રિામા ંઆિલે છે જેની 
દરખાસ્ત પત્રક્રમારં્ ૨૯૪૭ તા ૨૩.૧૦.૨૦૧૫ થી મજં ર ર્રેલ 
છે. આમ, અરજદારની ફરીયાદનો વનર્ાલ ર્રેલ છે. 

૨૬ ૧૯.૮.૧૫ ખરસાણ નરવસિંહભાઈ 
બચેરભાઈ 

ગામ-લાલિાડા, તા-
પાલનપ ર. 

 સોલાર પમ્પ માટેની 
અરજી રજીસ્ટે્રશન ર્રિા 
બાબત.   

પાલનપ ર-૧ 
/ 
પાલનપ ર(ગ્રા
મ્ય)  

શ્રી એ પી 
આગલોડીયા  
નાયબ ઇજનરે  
પટેા વિભાગીય 
ર્ચરેી 
પાલનપ ર 
(ગ્રામ્ય) 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૨૪ 

 

પ્રિતકમાન વનયમાન સાર સોલર પમ્પ ની માગણી િાળા 
સિ ેનબંરની જગ્યા એર્ એર્ર ર્રતા ંિધ  હોિી જોઈએ. 
સદર અરજદાર દ્વારા સોલાર પમ્પ ની માગણી િાળા સિ ે
નબંર નો વિસ્તાર એર્ એર્ર ર્રતા ંઓછો હોઈ અરજી  
રજીસ્ટે્રશન ર્રાિી શરે્લ નહીં પરંત   અરજદાર દ્વારા લોર્ 
દરબાર મા ંર્રેલ રજૂઆત અન સાર માગણી િાળા સિ ે
નબંર ની બાજ  માજં અન્ય સિ ેનબર હોિાથી લોર્દરબાર 
મા ંમળેલ સચૂના મ જબ સદર અરજદારની અરજી લઈ 
જરૂરી માગકદશકન માટે પત્ર ક્રમારં્ ૭૪૯૩ તા ૨૯.૧૦.૨૦૧૫ 
થી ર્ોપોરેટ ઓફીસ ેમોર્લલે હતી જેની મજૂંરી મળી ગયલે 
હોિાથી સદર અરજી મજૂંર ર્રી તા ૨૨.૧.૨૦૧૬ ના રોજ 
જીજીઆરસી મા ંસ ક્ષ્મ વપયત પદ્ધવત માટે મોર્લી 
અરજદારની રજૂઆતનો હર્ારાત્મર્ વનર્ાલ લાિલે છે. 

વનર્ાલ
.

  

૨૭ ૧૯.૮.૧૫  ચૌહાણ નાગજીભાઈ 
ખોડાભાઈ  
ગામ-દેતાલ, તા-
લાખણી 

 ખતેીિાડી િીજ જોડાણ 
ની અરજી ૧૨.૧૦.૧૨ ના 
રોજ ર્રેલ જેનો બોર ફેલ 
થિા બાબત.  

ડીસા-૨ / 
લાખણી 

એસ.પી.અસારી 
નાયબ ઇજનરે 
૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬ 

સદર અરજી ‘ર્’ રે્ટેગરી મા ંનોિાએલ જે અન્િય ેસિે 
ર્રતા ંસ્થળ ઉપર બોર નહીં હોિાથી સદર અરજી ‘ ર્’ 
રે્ટેગરી માથી ‘ડ’ રે્ટેગરી મા ંતબદીલ ર્રેલ છે જેન  ં
અગ્રતાક્રમ મ જબ સિ ેર્રી પત્ર ન-ંએમ-૧૯૭૭ તા-૧૭-૮-
૨૦૧૫ થી અરજદારન ેબોર બનાિિાની નોટીસ આપેલ છે 
જે અંતગકત અરજદાર દ્વારા તા-૩-૯-૨૦૧૫ ના રોજ બોર 
ના નમનૂા-ન-ં૧૬ રજૂ ર્રેલ હોિાથી તમેની દરખાસ્ત તા 
૧૨.૯.૨૦૧૫ ના રોજ જીજીઆરસીમા ં FPA  માટે મોર્લલે 
હતી જેની ર્ાયકિાહી પ ણક થતા ંઅરજદાર દ્વારા તા 
૧.૧૨.૨૦૧૫ ના રોજ અંદાજપત્ર ભરપાઈ ર્રેલ છે .  જેનો 
અગ્રતાક્રમ મ જબ ર્ામ પ ણક ર્રી આપિામા ંઆિશ.ે   

૧-
મદહનો 
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૨૮ ૧૯.૮.૧૫  નાદંોલલયા 
હાર નભાઈ રસ લભાઇ 
ગામ-નિાિાસ, તા-
દાતંા 

 ફામક હાઉસ ઉપરથી 
પસાર થતી લાઇન 
ખસડેિા બાબત. 

પાલનપ ર-૨ 
/ દાતંા 

એસ.ડી.ચૌિરી, 
નાયબ ઇજનરે, 
દાતંા40+11+24+
35 
 

સદર અરજ્દારે અત્રનેી ર્ચરેી એ તા. ૨૬.૮.૨૦૧૫ ના રોજ 
નાદંોલીયા રસ લભાઇ સ લેમાન ભાઇ ના નામ ેઅરકજી  ર્રેલ 
છે જે બાબત ેવિભાગીય ક્ચરેી- ૨ પાલનપ ર ની તાવંત્રર્ 
મજં રી ન પીએલડી-૨/ટેર્/૬૧૧૮ તા. ૩.૯.૧૫ ના રોજ ર  
૧૨૨૩૭/- ન  અંદાજ્ પત્ર અરજદાર ન ેઆપિામા આિલે 
હત  . જે અરજદાર દ્વારા તા ૪.૯.૨૦૧૫ ના રોજ ભરપાઇ 
ર્રતા ંસદર ર્ામ તા ૮.૯.૨૦૧૫ ના રોજ પ ણક ર્રેલ છે. 

વનર્ાલ 


