
                                                        જાહરે વિજ્ઞપ્તિ 

આથી ઉત્તર ગજુરાત વીજ કંપની લી. વર્ુળુ કચેરી, હહિંમતનગરના તબ હઠેળના માનવતંા ગ્રાહકોને જણાવવાનુ ં કે, ગ્રાહકોના વીજળીને લગતા પ્રશ્નોના યોગ્ય 
નનરાકરણ સારંુ નીચે જણાવેલ સ્થળોએ પેટા નવભાગીય કચેરી એ લોક દરબાર કાયુક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. લોક દરબારના કાયુક્રમ દરમ્યાન 
અનિક્ષક ઈજનેરશ્રી તેમજ ઉપરી અનિકારીશ્રીઓ હાજર રહશેે. સદર બાબતે આપના પ્રશ્નો સલંગ્ન નવભાગીય કચેરી/ પેટા નવભાગીય કચેરીએ નીચે દશાુવ્યા 
તારીખ સિુીમા ંમોડામા ંમોડા રજૂ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

સદર લોક દરબારમા ંનામફેરની અરજીઓને ખાસ પ્રાિાન્ય આપી સ્થળ પર નનકાલ કરવામા ંઆવશે. અરજદાર દ્વારા નામફેર માટે જરૂરી દસ્તાવેજી પરુાવા સ્થળ 
ઉપર રજૂ કરવાના રહશેે. વધમુા ંજણાવવાનુ ંનવજળીકરણ માટેની નવનવિ યોજનાઓની યોગ્ય માહહતી પણ સ્થળ પર પરૂી પાડવામા ંઆવશે.  
                     લોક દરબારનો કાયુક્રમ   
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લોક દરબારનુ ંસ્થળ  લોક દરબારની 
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 લોક દરબારનો 
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પ્રશ્નો 
સ્િીકારિાની 
છેલ્લી િારીખ  

૧ હહિંમિનગર હહિંમિનગર (શહરે) હહિંમિનગર (શહરે) જાગાસ્િામી ભિન, અક્ષર 
સોસાયટી, કોલેજની સામે 
શામળાજી હાઇિે હહિંમિગર   

૦૪.૦૭.૨૦૧૭ ૧૦.૦૦ થી 
૧૩.૦૦  

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
હહિંમિનગર (ગ્રામ્ય) હહિંમિનગર (ગ્રામ્ય) ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
ગાભંોઇ  ગાભંોઇ  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
મહિેાપરુા  મહિેાપરુા  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૨ પ્રાવંિજ  પ્રાવંિજ  સી.કે પટેલ બીસીએ કોલેજ, 
સરકારી ગોડાઉનની સામે, 
પ્રાવંિજ  

૦૪.૦૭.૨૦૧૭ ૧૫.૦૦ થી 
૧૮.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
સલાલ  સલાલ  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૩ ઇડર ઇડર (શહરે) ઇડર (શહરે) પાિાપરૂી જલ મહંદર, રાણી 
િળાિ પાસે, ઇડર  

૦૫.૦૭.૨૦૧૭ ૧૦.૦૦ થી 
૧૩.૦૦  

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
ઇડર (ગ્રામ્ય ) ઇડર (ગ્રામ્ય ) ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
જાદર જાદર ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૪ િડાલી િડાલી માકેટયાડડ વમહટિંગ હૉલ, 
ખેડબ્રહ્મા  

૦૫.૦૭.૨૦૧૭ ૧૫.૦૦ થી 
૧૮.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
ખેડબ્રહ્મા   ખેડબ્રહ્મા   ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
ખેરોજ  ખેરોજ  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૫ ભભલોડા  ભભલોડા-૧  ભભલોડા-૧  ગ્રામપચંાયિ ઓહિસ, 
ભભલોડા 
   

૦૫.૦૭.૨૦૧૭ ૧૦.૦૦ થી 
૧૩.૦૦  

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
ભભલોડા-૨  ભભલોડા-૨  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
શામળાજી  શામળાજી  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૬ ચોરીિાડ ચોરીિાડ આર્ટસડ કોલેજ,વિજયનગર  ૦૫.૦૭.૨૦૧૭ ૧૫.૦૦ થી 
૧૮.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
વિજયનગર વિજયનગર ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૭ િલોદ  િલોદ-૧  િલોદ-૧  નગર પાભલકા ટાઉનહૉલ, 
િલોદ  

૦૬.૦૭.૨૦૧૭ ૧૦.૦૦ થી 
૧૩.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
િલોદ-૨  િલોદ-૨  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૮ ધનસરુા  ધનસરુા  પે.વિ કચેરી, બાયડ  ૦૬.૦૭.૨૦૧૭ ૧૫.૦૦ થી 
૧૮.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
બાયડ  બાયડ  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
સાઠમ્બા  સાઠમ્બા  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
ચોઇલા  ચોઇલા  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૯ મોડાસા  મોડાસા (શહરે ) મોડાસા (શહરે ) નગર પાભલકા ટાઉનહૉલ, 
મોડાસા  

૦૭.૦૭.૨૦૧૭ ૧૦.૦૦ થી 
૧૩.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
મોડાસા (ગ્રામ્ય) મોડાસા (ગ્રામ્ય) ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
હટિંટોઇ   હટિંટોઇ   ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

૧૦ મેઘરજ-૧  મેઘરજ-૧  કૉમ્યવુનટી હૉલ, જલારામ 
મહંદર પાસે કોલેજ રોડ, 
િાસણા  

૦૭.૦૭.૨૦૧૭ ૧૫.૦૦ થી 
૧૮.૦૦ 

૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 
મેઘરજ-૨  મેઘરજ-૨  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

માલપરુ  માલપરુ  ૦૧.૦૭.૨૦૧૭ 

   

  અનિક્ષક ઇજનેર       
     યજુીવીસીએલ,હહિંમતનગર  

‘        Save Energy for Benefit of Self and Nation 
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