
ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

૧  ૧૭-૦૭-૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૧ પાલિપતર 
હાઈવે

શ્રી એિ.એમ.મોઢ 
િાયબ ઇજિેર 

મો.૯૯૨૫૨૦૯૫૧૭

 પટેલ હહરાભાઈ 
પરાગભાઈ

 ખેતીવાડી તિા 
ફામુહાઉસ વવજજોડાણ 
ડી.પી.િી ૧૪ િાભંલા 
દૂર હોઇ અવારિવાર 

લગંર ઊડીજવા બાબત 
તિા લાઇિિા વાયર 

ઢીલા હોવા તિા વોલ્ટેજ 
િ મળવા બાબત.

ફહરયાદીનત ંવવજ જોડાણ ડી.પી.િી ૧૪ િાભંલા
દૂર આવેલ છે.ફહરયાદીિા થિળે  ટ્રાન્સફોમુર
મકૂવા અંગે જરૂરી કાયુવાહી કરેલ છે જેનત ંકામ
૧ માસ મા ંપણુૂ કરી આપવામા ંઆવશે.

ફહરયાદીનત ંવવજ જોડાણ 
ડી.પી.િી ૧૪ િાભંલા 

દૂર આવેલ 
છે.ફહરયાદીિા થિળે  

ટ્રાન્સફોમુર  મકૂવા અંગે 
જરૂરી કાયુવાહી કરેલ છે 
જેનત ંકામ તા.૨૪.૦૮.૧૭ 
િા રોજ પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ N

Fચેરમેિ શ્રી 
વશવશસ્તત મહીલા 

દૂિ ઉત્પાદક 
સહકારી મડંળી 

લીમીટેડ c/o ભીખી 
બેિ લક્ષ્મણ ભાઈ 
અિે અન્ય પાચં 
રહવેાસી : વાસણા 

(જ)

મહીલા દૂિ ઉત્પાદક 
સહકારી મડંળી િે વીજ 
કિેતશિ આપવા તિા 
મડંળી િા મકાિ ઉપર 
િી વીજ લાઇિ ખસેડવા 

બાબત

અરજદાર શ્રી િે  વમલકત િબંર : ૫૧૮/૧
વાળી જ્ગ્યા વાળુ મકાિ દબાણ મા ંબિાવેલ
િિી તે અંગે િી થપષ્ટતા વાળો તલાટી કમ
મતં્રી શ્રી િો તેમજ તાલતકા વવકાસ અવિકારી િો
દાખલો ,પ્લોટ િી સિદ,પાકા મકાિ િી
આકારણી ,મકાિ બાિંકામ િી મજૂંરી,લે-આઉટ
પ્લાિ પતરાવા રૂપે રજૂ કયાુ બાદ વીજ જોડાણ
આપવામા ંઆવ છે.તેમજ વીજ લાઇિ બીજે
જ્યા એ ખસેડવા િી કાયુવાહી હદિ-૧૫ માં
પણુૂ કરવામા ંઆવછે.તેવત ંઆજરોજ તા.૧૯-૦૭-
૨૦૧૭ િા લોકદરબાર િા કાયુક્રમ માં
જણાવવામા ંઆવેલ છે.

અરજદાર શ્રી િે  
વમલકત િબંર : ૫૧૮/૧ 
વાળી જ્ગ્યા વાળુ મકાિ 

દબાણ મા ંબિાવેલ 
િિી તે અંગે િી 

થપષ્ટતા વાળો તલાટી 
કમ મતં્રી શ્રી િો તેમજ 
તાલતકા વવકાસ અવિકારી 
િો દાખલો ,પ્લોટ િી 
સિદ,પાકા મકાિ િી 

આકારણી ,મકાિ 
બાિંકામ િી મજૂંરી,લે-

આઉટ પ્લાિ પતરાવા રૂપે 
રજૂ કયાુ બાદ વીજ 

જોડાણ આપવામા ંઆવ 
છે.તેમજ વીજ લાઇિ 

બીજે જ્યા એ ખસેડવા 
િી કાયુવાહી હદિ-૧૫ 

મા ંપણુૂ કરવામા ંઆવછે.

વિકાલશ્રી એચ.પી.પરમાર 
િાયબ ઇજિેર  

મો.૭૫૭૩૯૭૨૦૮૧

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૨ ૧૯.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૧ કાણોદર
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩ ૨૧.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૧ દાતંીવાડા શ્રી કે.ડી.પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨

સરપચં શ્રી ગ્રતપ 
ગ્રામપચંાયત, 
િાદંોત્રા (બ્રા.)

મેઇિ બજારમા ંઆવેલ 
ડીપીમા ંવોલ્ટેજ ઓછા 

આવવા બાબત

િવીિ ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટર ઉભત ંકરવામા ંઆવેલ
છે અિે ૬૩ કેવીએ નત ંટ્રાન્સફોમુર મતકવામાં
આવેલ છે. લોડ બાયફરકેશિ કરીિે ફહરયાદિો
વિકાલ કરવામા ંઆવશે.

િવીિ ટ્રાન્સફોમુર 
સેન્ટર ઉભત ંકરવામા ં
આવેલ છે અિે ૬૩ 
કેવીએ નત ંટ્રાન્સફોમુર 
મતકવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ N
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૪ ૨૧.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૧ દાતંીવાડા શ્રી કે.ડી.પટેલ 
િાયબ ઇજિેર 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૨

સરપચંા શ્રી ગ્રતપ 
ગ્રામપચંાયત, 
ભાડલી કોઠા.

૧૧ કેવી મહાદેવપતરા 
એજી હફડરમા ંલૉ 

વોલ્ટેજ મળવા બાબત

૬૬ કેવી ગાડા સબસટેશિમાિી િવીિ ફીડરનતં
કામ પણુૂ કરેલ છે.(૪.૮ હકમી.) પેિલ તેમજ
કેબલનત ંકામ પણુૂ કરેલ છે અિે ટૂંક સમયમાં
િવીિ ફીડર(ભાડલી કોઠા)  ચાર્જ કરી દેવામાં
આવશે.

૬૬ કેવી ગાડા 
સબસટેશિમાિી િવીિ 
ફીડરનત ંકામ પણુૂ કરેલ 
છે.(૪.૮ હકમી.) પેિલ 
તેમજ કેબલનત ંકામ 

તા.૨૧.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ ચાર્જ કરી દીિેલ છે

વિકાલ E

૫ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ વડગામ શ્રી વી.આર.પટેલ,  
િાયબ ઇજિેર 

મો:-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

પરમાર િરેશભાઈ 
માિાભાઈ

મત.પો:-જતિીસેિિી, 
તા:-વડગામ,
જી:-બિાસકાઠંા

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
મા ંઆવેલ વાિંા અરજી 

બાબત

થિળ પર વિકાલ કરેલ છે. અરજી દફતરે કરેલ છે વિકાલ L

૬ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ વડગામ શ્રી વી.આર.પટેલ,  
િાયબ ઇજિેર 

મો:-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

શેરા ઉથમાિભાઈ 
વલીમોહમદભાઈ 
મત.પો:-જતિીસેિિી 

તા:-વડગામ, 
જી:-બિાસકાઠંા

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
મા ંઆવેલ વાિંા અરજી 

બાબત

થિળ પર વિકાલ કરેલ છે. અરજી દફતરે કરેલ છે વિકાલ L
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૭ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ વડગામ શ્રી વી.આર.પટેલ,  
િાયબ ઇજિેર 

મો:-૯૯૨૫૨૧૨૧૨૯

પટેલ હમેરાજભાઈ 
ફતાભાઈ

રહ ેગોકતળ િાગર 
વડગામ-ખેરાલત રોડ

મત:-વડગામ,
તા:-વડગામ 
જી:-બિાસકાઠંા

પ્લોટ મા ંવીજળી િા 
િાભંલા હટાવવા બાબત

થિળ પર વિકાલ કરેલ છે. અંદાજપત્ર ભરેલ િિી વિકાલ F

૮ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ જલોત્રા ડી.જે. આગલોડીયા. 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

લાલજીભાઈ 
ગણેશભાઈ આંજણા

 મત.છિીયાણા
વડગામ

ખેતી વવષયક વીજ 
જોડાણનત ંિામ ફેરબદલી 

કરીિે લોડ વિારો 
કરવા બાબત

વિકાલ કરેલ છે. તા. ૨૦.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ િામ ફેરફાર તિા 
લોડ વિારો કરી આપેલ 

છે

વિકાલ D

૯ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ જલોત્રા ડી.જે. આગલોડીયા. 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૪૦

કરશિભાઇ 
હમેરાજભાઈ 

ચૌિરી 
મત. જલોત્રા.
તા. વડગામ

ગામ:- જલોત્રાિા 
િવાપરા વવથતારમા ંલો-

વૉલ્ટેજ બાબતે

વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૭.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ િવાપરા વવથતારમા ં
DDUJGY યોજિા તળે 
િવીિ ટ્રાન્સફોમુર કરી 
ફહરયાદિો વિકાલ કરેલ 

છે

વિકાલ A

૧૦ ૧૪.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ દાતંા શ્રી એસ.ડી.ચૌિરી,
િાયબ ઇજિેર,

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭

ઉમવતયા 
મહમદભાઈ 

કાળુભાઇ, ગગંવા

ખેતી વવષયક િામ ફેર 
બદલી િયેલ િિી	

વિકાલ કરેલ છે. અંદાજપત્ર ભરેલ િિી વિકાલ D

૧૧ ૧૪.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ દાતંા શ્રી એસ.ડી.ચૌિરી,
િાયબ ઇજિેર,

મો. ૯૯૨૫૨૧૨૧૨૭

િાદંોલલયા 
જાળાભંાઈ 

વજીરભાઈ,  
િારગઢ

ખેતી વવષયક િામ ફેર 
બદલી િયેલ િિી	

વિકાલ કરેલ છે. અંદાજપત્ર ભરેલ િિી વિકાલ D
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૨ ૧૪.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ અંબાજી શ્રી પી.એસ.દરજી. 
િાયબ ઇજિેર

મો:-  ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪

શીલત ંહરસતખભાઇ 
પોપટભાઈ 
મત:અંબાજી,
તા:દાતંા

િામ ફેર કરી આપવા 
બાબત

થિળ પર વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ અરજદાર દ્વારા 

અંદાજપત્ર ભરતા િામ 
ફેરફાર મજંતર કરેલ છે. 
થિળ પર વિકાલ કરેલ 

છે.

વિકાલ D

૧૩ ૧૪.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ અંબાજી શ્રી પી.એસ.દરજી. 
િાયબ ઇજિેર

મો:-  ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪

શમાુ વવજયકતમાર 
જ્યવંતલાલ 
મત:અંબાજી,
તા:દાતંા

િામ ફેર કરી આપવા 
બાબત

થિળ પર વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ અરજદાર દ્વારા 

અંદાજપત્ર ભરતા િામ 
ફેરફાર મજંતર કરેલ છે. 
થિળ પર વિકાલ કરેલ 

છે.

વિકાલ D

૧૪ ૧૪.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ અંબાજી શ્રી પી.એસ.દરજી. 
િાયબ ઇજિેર

મો:-  ૯૯૨૫૨૧૨૧૪૪

દવે થિેહલ 
રમેશચદં્ર મત:અંબાજી,

તા:દાતંા

િામ ફેર કરી આપવા 
બાબત

થિળ પર વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૪.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ અરજદાર દ્વારા 

અંદાજપત્ર ભરતા િામ 
ફેરફાર મજંતર કરેલ છે. 
થિળ પર વિકાલ કરેલ 

છે.

વિકાલ D

૧૫ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ ઇકબાલગઢ એચ.આર.કલાસવા
િાયબ ઇજિેર,

મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫

પટેલ અલ્કેશકતમાર 
રામજીભાઇ 
મત:જાજરવા 
તા:અમીરગઢ

િામ ફેર કરી આપવા 
બાબત

વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૫.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ િામ ફેરફાર મજંતર 

કરેલ છે

વિકાલ D

૧૬ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ ઇકબાલગઢ એચ.આર.કલાસવા
િાયબ ઇજિેર,

મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫

કોળી પાતાભાઈ 
માિજીભાઈ  
મત:કપાવસયા   
તા:અમીરગઢ

િામ ફેર કરી આપવા 
બાબત

વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૮.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ િામ ફેરફાર મજંતર 

કરેલ છે

વિકાલ D
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૧૭ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર પાલિપતર-૨ ઇકબાલગઢ એચ.આર.કલાસવા
િાયબ ઇજિેર,

મો:- ૯૯૨૫૨૧૨૨૧૫

પ્રજાપવત 
કૈલાસભાઈ 

ગગંારામભાઈ 
મત:કોટડા (સી) 
તા:પાલિપતર

િામ ફેર કરી આપવા 
બાબત

વિકાલ કરેલ છે. તા. ૧૮.૦૭.૨૦૧૭િા 
રોજ િામ ફેરફાર મજંતર 

કરેલ છે

વિકાલ D

૧૮ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ડીસા 
ગ્રામ્ય-૨

એસ. એચ. મકવાણા 
િાયબ ઇજિેર, 

 મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯

રબારી ઇશ્વરભાઇ 
માિાભાઈ		 

ગામ-આસેડા 
તા-ડીસા

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણિો ડી. પી. િી 
ઓરડી સતિીિો કેબલ 

બળી જવા બાબત

તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ િા રોજ કેબલ બદલીિે
િવીિ કેબલ િાખી અરજીિો વિકાલ કરેલ છે.

તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ િા 
રોજ કેબલ બદલીિે 
િવીિ કેબલ િાખી 

અરજીિો વિકાલ કરેલ 
છે.

વિકાલ A

૧૯ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ડીસા 
ગ્રામ્ય-૨

એસ. એચ. મકવાણા 
િાયબ ઇજિેર, 

 મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯

રબારી બાબતભાઇ 
વાલા	ભાઇ 

ગામ-આસેડા 
તા-ડીસા

૧૧ કે.વી. વશવાજી હફડર 
િો જર્જહરત પોલ 
બદલવા બાબત

તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ િા રોજ પોલ બદલીિે
િવીિ પોલ િાખી અરજીિો વિકાલ કરેલ છે.

તા-૧૦/૦૭/૨૦૧૭ િા 
રોજ પોલ બદલીિે 
િવીિ પોલ િાખી 

અરજીિો વિકાલ કરેલ 
છે.

વિકાલ A

૨૦ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ડીસા 
ગ્રામ્ય-૨

એસ. એચ. મકવાણા 
િાયબ ઇજિેર, 

 મો.૯૭૨૭૭૭૩૨૧૯

ઠાકોર કલ્યાણજી 
થવરૂપજી ગામ-
િવા તા-ડીસા

એલ ટી લાઇિ િા 
વાયર ઢીલા હોય ખેચી 

આપવા સારતં

તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ િા રોજ સદર ગ્રાહક િા
એલ. ટી. િા વાયર ખેચી અરજી િો વિકાલ
કરેલ છે.

તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ િા 
રોજ સદર ગ્રાહક િા 
એલ. ટી. િા વાયર 

ખેચી અરજી િો વિકાલ 
કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૧ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ડીસા 
ગ્રામ્ય-૧

બી.એિ.પરમાર, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧

બાવા ઈશ્વરપતરી 
શામળપતરી,         

મત. રાણપતર 
ઉગમણો વાસ, 

તા.ડીસા

૧૧ કેવી લાઇિ િે ઝાડ 
િડતર રૂપ હોઈ કાપવા 

બાબત.

તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ િા રોજ ૧૧ કેવી   રાણપતર
ઉગમણો વાસ ફીડરિી લાઇિ  િે િડતર રૂપ
ઝાડ કાપી અરજી િો વિકાલ કરેલ છે.

તા-૦૮/૦૭/૨૦૧૭ િા 
રોજ ૧૧ કેવી   રાણપતર 
ઉગમણો વાસ ફીડરિી 
લાઇિ  િે િડતર રૂપ 
ઝાડ કાપી અરજી િો 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૨૨ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ડીસા 
ગ્રામ્ય-૧

બી.એિ.પરમાર, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧

માળી લક્ષ્મણભાઈ 
ગોરિિજી  

મત.દામા તા. ડીસા

ડીપી િા લગંરિા ઠૂંઠા 
બળી જવા બાબત

તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ િવીિ ડીઓ
લગાવી ફરીયાદનત ંવિરાકરણ કરેલ છે.

તા.૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ િવીિ ડીઓ 
લગાવી ફરીયાદનત ં
વિરાકરણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૪ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧  ડીસા
 શહરે

શ્રી એચ આર 
બબેરવાલ 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪

પચંાલ 
દલપતભાઈ 

રામચદંભાઈ, લાટી 
બજાર ડીસા

િામ ફેરફાર માટે ૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ િામ ફેરફાર કરી દીિેલ
છે .

૧૧.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
િામ ફેરફાર કરી દીિેલ 

છે .

વિકાલ D

૨૫ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧  ડીસા
 શહરે

શ્રી એચ આર 
બબેરવાલ 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪

કે ડી પછંીવાલા, 
ગાિંી ચોક ડીસા

લો વૉલ્ટેજ બાબત ૧૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ િવીિ ટીસી પર લોડ
લઈ ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે.

૧૦.૦૭.૨૦૧૭ િા રોજ 
િવીિ ટીસી પર લોડ 

લઈ ફહરયાદ નત ં
વિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

માલગઢ ગામિી સીમ 
સવે િ.ં૧૩૪ પૈકી ૪ 

પૈકી ૧ મા ંખેતી વવષયક 
વીજળી જોડાણ માટેિી 

અરજી પાવતી 
િ.ં૦૯૫૧૬૫ 

તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૬ િી 
કરવામા ંઆવેલી. જેિી 
સામે રમેશકતમાર ઉફે 
રામચદં્ર રણછોડજી 

દેવડા દ્વારા 
મહ.ેએહડશિલ વસવવલ 
જજ સાહબેિી કોટુ મા ં
રે.હદ.મત.િ.ં૭૬/૧૩ દાવો 

પેનન્ડિંગ છે. જેનત ં
વિરાકરણ આવ્યેિી 

આગળિી કાયુવાહી હાિ 
િરવામા ંઆવશે.

વિકાલ K૨૩ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ડીસા 
ગ્રામ્ય-૧

બી.એિ.પરમાર, 
િાયબ ઇજિેર,

મો.િ.ં૯૯૨૫૨૧૨૧૭૧

માળી (દેવડા) 
મિોજકતમાર 
કથર્ તરજી  

મત.માલગઢ તા. 
ડીસા

માલગઢ ગામિી સીમ 
સવે િ.ં૧૩૪ પૈકી ૪ 

પૈકી ૧ મા ંખેતી વવષયક 
વીજળી જોડાણ માટેિી 

અરજી બાબત.

માલગઢ ગામિી સીમ સવે િં.૧૩૪ પૈકી ૪ પૈકી
૧ મા ંખેતી વવષયક વીજળી જોડાણ માટેિી
અરજી પાવતી િ.ં૦૯૫૧૬૫ તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૬
િી કરવામા ંઆવેલી. જેિી સામે રમેશકતમાર ઉફે
રામચદં્ર રણછોડજી દેવડા દ્વારા મહ.ેએહડશિલ
વસવવલ જજ સાહબેિી કોટુ મા ંરે.હદ.મત.િ.ં૭૬/૧૩
દાવો પેનન્ડિંગ છે. જેનત ંવિરાકરણ આવ્યેિી
વિયમોનતસાર  કાયુવાહી હાિ િરવામા ંઆવશે.
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૨૬ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧  ડીસા
 શહરે

શ્રી એચ આર 
બબેરવાલ 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪

ગેલોત મગંળજી 
મદરૂપજી, 
	૩૦,વદંિા 

બગંલોજ ડીસા

વૉલ્ટેજ મા ંવિ - ઘટ 
િવા બાબત

એલ ટી લાઇિ નત ંસમારકામ કરાવી િવીિ
વાયર ઉમેરી ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે.

એલ ટી લાઇિ નત ં
સમારકામ કરાવી િવીિ 
વાયર ઉમેરી ફહરયાદ નત ં

વિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૭ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧  ડીસા
 શહરે

શ્રી એચ આર 
બબેરવાલ 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪

અમતૃભાઇ દવે, 
શતકિ બગંલોજ 

ડીસા

વૉલ્ટેજ મા ંવિ - ઘટ 
િવા બાબત

એલ ટી લાઇિ નત ંસમારકામ કરાવી િવીિ
વાયર ઉમેરી ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે.

એલ ટી લાઇિ નત ં
સમારકામ કરાવી િવીિ 
વાયર ઉમેરી ફહરયાદ નત ં

વિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૮ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧  ડીસા
 શહરે

શ્રી એચ આર 
બબેરવાલ 

િાયબ ઇજિેર,
મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૩૪

પટેલ પ્રકાશકતમાર 
અંબાલાલ, 

બી-૨૯ વતરતપવત 
ટાઉિ શીપ

વૉલ્ટેજ મા ંવિ - ઘટ 
િવા બાબત

એલ ટી લાઇિ નત ંસમારકામ કરાવી િવીિ
વાયર ઉમેરી ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે.

એલ ટી લાઇિ નત ં
સમારકામ કરાવી િવીિ 
વાયર ઉમેરી ફહરયાદ નત ં

વિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૨૯ ૧૭.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વાવ શ્રી એલ.વી.પટેલ
ઇન્ચાર્જ િાયબ ઈજિેર
મો.િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫

રાજપતત સગિાજી 
રૂપાજી 

રહ-ેખીમાણાવાસ,
તા:વાવ, 

જી:બિાસકાઠંા

વીજળીકરણ માટેિી 
વવવવિ યોજિાઓિી 

ઓછી આવક િરાવતા 
િાિા મધ્યમવગુ 
બી.પી.એલ માટેિી 
માહહતી આપવા.

સરકારશ્રી મારફતે ઉપલબ્િ વવવવિ યોજિાઓ
જેવી કે ઝૂપડપટ્ટી,ફામુહાઉસ વગેરેિી માહહતી
પરૂી પાડેલ છે.

સરકારશ્રી મારફતે 
ઉપલબ્િ વવવવિ 
યોજિાઓ જેવી કે 
ઝૂપડપટ્ટી,ફામુહાઉસ 
વગેરેિી માહહતી પરૂી 

પાડેલ છે.

વિકાલ X

૩૦ ૧૭.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વાવ શ્રી એલ.વી.પટેલ
ઇન્ચાર્જ િાયબ ઈજિેર
મો.િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫

ઠાકોર રામચદંભાઈ 
કરશિભાઈ
 મત.ંએટા,
તા:વાવ,

જી-બિાસકાઠંા

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
કેબલ વાયર આપવા 

બાબત.

તા:૧૦-૦૭-૨૦૧૭ િા રોજ અતે્રિી કચેરીમાિંી
િવીિ કેબલ વાયર બદલી આપેલ છે.

તા:૧૦-૦૭-૨૦૧૭ િા 
રોજ અતે્રિી કચેરીમાિંી 
િવીિ કેબલ વાયર 
બદલી આપેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩૧ ૧૭.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વાવ શ્રી એલ.વી.પટેલ
ઇન્ચાર્જ િાયબ ઈજિેર
મો.િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫

રાજપતત 
રામસેંગભાઈ 
ગણેશભાઈ

 મત-ંચાદંરવા, 
 તા:વાવ,

જી-બિાસકાઠંા

વાવ ગામે 
ચારડીયાવાસમા ં

િડતરરૂપ વીજ િાભંલો 
હટાવવા બાબત.

વાવ ગામે ચારડીયાવાસમા ંજાહરે રથતાિી
વચ્ચે વષોિી ઉભેલ િડતરરૂપ વીજ િાભંલો
તા:૧૩-૦૭-૨૦૧૭િા રોજ હટાવી િે સમથયાનતં
વિરાકરણ કરેલ છે.

વાવ ગામે 
ચારડીયાવાસમા ંજાહરે 
રથતાિી વચ્ચે વષોિી 
ઉભેલ િડતરરૂપ વીજ 
િાભંલો તા:૧૩-૦૭-

૨૦૧૭િા રોજ હટાવી િે 
સમથયાનત ંવિરાકરણ 

કરેલ છે.

વિકાલ F

૩૨ ૧૭.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વાવ શ્રી એલ.વી.પટેલ
ઇન્ચાર્જ િાયબ ઈજિેર
મો.િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫

સતિાર મહાદેવભાઈ 
એસ.

હરીપતરા પ્લોટ 
વવથતાર,

મત.પો-વાવ, 
તા:વાવ, 

જી-બિાસકાઠંા

હરીપતરા પ્લોટ 
વવથતારમા ંવોલ્ટેજ િી 
તકલીફ દત ર કરવા 

બાબત.

અતે્રિી કચેરી મારફતે   તા: ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ િા
રોજ હરીપતરા પ્લોટ વવથતારમા ંિવીિ
ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટર ઉભત ંકરેલ છે  જે ટૂંક સમયમાં
ટ્રાન્સફોમુર ચડાવી ચાલત કરી લોડ વવભાજિ
કરી અરજદારિી સમથયાિો વિકાલ કરવામાં
આવશે.

અતે્રિી કચેરી મારફતે   
તા: ૧૪.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ હરીપતરા પ્લોટ 
વવથતારમા ંિવીિ 

ટ્રાન્સફોમુર સેન્ટર ઉભત ં
કરેલ છે  જેિો ટ્રાન્સફોમુર 
ચડાવી ચાલત કરી લોડ 

વવભાજિ તા,૨૪.૦૮.૧૭ 
િા રોજ કરી અરજદારિી 

સમથયાિો વિકાલ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ A

૩૩ ૧૭.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વાવ શ્રી એલ.વી.પટેલ
ઇન્ચાર્જ િાયબ ઈજિેર
મો.િ-ં૯૯૨૫૨૧૨૧૮૫

જોષી િરવસિંહભાઈ 
દેવરામભાઈ 
મત.પો-ભાખરી,

તા:વાવ,
જી-બિાસકાઠંા

કેબલ વાયર વારંવાર 
બળી જવા બાબત

અરજદાર મારફતે કરેલ રજૂઆત સદંભે યો્ય
ક્ષમતા વાળો કેબલ વાયર બદલીિે તા:૧૩-૦૭-
૨૦૧૭િા રોજ સમથયાનત ંવિરાકરણ કરેલ છે.

અરજદાર મારફતે કરેલ 
રજૂઆત સદંભે યો્ય 
ક્ષમતા વાળો કેબલ 

વાયર બદલીિે તા:૧૩-
૦૭-૨૦૧૭િા રોજ 
સમથયાનત ંવિરાકરણ 

કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩૪ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ભીલડી શ્રી કે.આર.ડાભી,
િાયબ ઈજિેર, 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

હરીજિ શકંરભાઇ 
પતજંાભાઈ

ગામ: િવા િેસડા,
તા: ડીસા

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણિીએલ.ટી.લાઇિ 
લજૂ ટાઈટ કરી આપવા 

બાબત

તા.૦૭.૦૭.૧૭ િારોજ એલ ટી લાઇિિા તાર
ખેંચી ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે.

તા.૦૭.૦૭.૧૭ િારોજ 
એલ ટી લાઇિિા તાર 

ખેંચી ફહરયાદ નત ં
વિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૩૫ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ભીલડી શ્રી કે.આર.ડાભી,
િાયબ ઈજિેર, 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

રબારી વસાભાઈ 
કાળુભાઇ
મત; ગોઢા ,
તા:લખણી

ખેતીવાડી વીજ 
જોડાણિીએલ.ટી.લાઇિ 
લજૂ ટાઈટ કરી આપવા 

બાબત

તા.૧૦.૧૦.૧૭ િા રોજ એલ ટી લાઇિિા તાર
ખેંચી ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે.

તા.૧૦.૧૦.૧૭ િા રોજ 
એલ ટી લાઇિિા તાર 

ખેંચી ફહરયાદ નત ં
વિવારણ કરેલ છે.

વિકાલ A

૩૬ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ભીલડી શ્રી કે.આર.ડાભી,
િાયબ ઈજિેર, 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

સરપચં શ્રી 
ગ્રામ પચંાયત 

લોરવાડા,
ઇંહદરાિગર,

તા:ડીસા
ગ્રાહક િ.ં  

૭૧૭૦૬/૦૦૫૨૯/૬

વાહરગહૃનત ંવમટર વશફ્ટ 
કરવા બાબત

વાહરગહૃનત ંવમટર િવીિ ઓરડીમા ંલગાવી
વોટર વકુસનત ંવીજ જોડાણ
તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭િા રોજ ચાલત કરી ફહરયાદ નતં
વિવારણ કરેલ છે

વાહરગહૃનત ંવમટર િવીિ 
ઓરડીમા ંલગાવી વોટર 
વકુસનત ંવીજ જોડાણ 
તા.૧૦.૦૭.૨૦૧૭િા 

રોજ ચાલત કરી ફહરયાદ 
નત ંવિવારણ કરેલ છે

વિકાલ A

૩૭ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ભીલડી શ્રી કે.આર.ડાભી,
િાયબ ઈજિેર, 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

ઠાકરડા રામજીભાઇ 
વવહાભાઈ
મત:બોડાલ ,
તા.: ડીસા

ડીપી િી વમટર સતિી િો 
કેબલ બદલી આપવા 

બાબત

તા.૧૧.૦૭.૧૭ િા રોજ િવીિ કેબલ બદલી
ફહરયાદ નત ંવિવારણ કરેલ છે

તા.૧૧.૦૭.૧૭ િા રોજ 
િવીિ કેબલ બદલી 
ફહરયાદ નત ંવિવારણ 

કરેલ છે

વિકાલ A

૩૮ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ભીલડી શ્રી કે.આર.ડાભી,
િાયબ ઈજિેર, 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

ઠાકોર અિારજી 
મફાજી

ગામ- વાહરા,
તા: ડીસા

િટંી િા વવજ
કિેકશિ  સવવિસ કેબલ

બળી જવા બાબત

તા.૧૧.૦૭.૧૭ િા રોજ િવો કેબલ લગાવીિે
વવજ જોડાણ ચાલત કરેલ છે.

તા.૧૧.૦૭.૧૭ િા રોજ 
િવો કેબલ લગાવીિે 

વવજ જોડાણ ચાલત કરેલ 
છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૩૯ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ ભીલડી શ્રી કે.આર.ડાભી,
િાયબ ઈજિેર, 

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૬

કતંભાર ઇશ્વરભાઇ 
રાયમલભાઈ

મત: ગરિાલ િાિી,
તા:ડીસા

એજી કિેતસિ િામ ફેર 
બાબત

અરજદારિી િામફેર અરજી અતે્રિી કચેરી
ધ્વારા મજૂંરી મેળવી તા.૧૨.૦૭.૧૭ િા રોજ
િામફેર િી કાયુવાહી પણુૂ કરેલ છે.

અરજદારિી િામફેર 
અરજી અતે્રિી કચેરી 
ધ્વારા મજૂંરી મેળવી 

તા.૧૨.૦૭.૧૭ િા રોજ  
િામફેર િી કાયુવાહી 

પણુૂ કરેલ છે.

વિકાલ D

૪૦ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

રબારી હમીરભાઈ 
ખેતાભાઈ

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર પત્ર િ-ં
૧૩૮૯ તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૭ િી મોકલાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી કરી 

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ .કરારિામત ંકરી 

ગયેલ છે.

વિકાલ D

૪૧ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

ઠાકોર સોમાજી 
કરશિજી

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી કરી 

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ .કરારિામત ંકરી 

ગયેલ છે.

વિકાલ D

૪૨ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

રબારી ઇશ્વરભાઇ 
રામાભાઈ

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી માટેિી 

વહીવટી મજૂંરી મળી 
ગયેલ છે તિા 

અંદાજપત્ર િી ભરપાઈ 
િઈ ગયેલ છે . જે 

કરારિામત ંિતા ં િામફેર 
િી કામગીરી પણુૂ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ D
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

હાલમા ંસરકારશ્રી તેમજ જીયતવીએિએલ દ્વારા
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િરાવતા ખેડતૂોિી
સગૂમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં
થવૈચ્ચ્છક લોડ વિારાિી યોજિા અમલમાં
મતકાયેલ છે. જે અન્વયે િોિાયેલ અરજીઓિે
વવડીએસ યોજિાિા વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર
આપવામા ંઆવે છે. જે ભરપાઈ િયેિી
ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ંલોડ વિારો કરવામાં
આવે છે.

૪૩ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

Qહાલમા ંસરકારશ્રી તેમજ 
જીયતવીએિએલ દ્વારા 

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
િરાવતા ખેડતૂોિી 
સગૂમતા ખાતર 

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
થવૈચ્ચ્છક લોડ વિારાિી 

યોજિા અમલમા ં
મતકાયેલ છે. જે અન્વયે 
િોિાયેલ અરજીઓિે 
વવડીએસ યોજિાિા 

વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર 
આપવામા ંઆવે છે. જે 

ભરપાઈ િયેિી 
ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
લોડ વિારો કરવામા ં

આવે છે.

વિકાલપ્રમતખ શ્રી ભારતીય 
હકસાિ સઘં

 (પટેલ વાઘા ભાઈ 
આર )

વવડીએસ યોજિા મા ં
અંદાજપત્ર તરીકે માત્ર 

હડપોઝીટ લેવી.
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

હાલમા ંસરકારશ્રી તેમજ 
જીયતવીએિએલ દ્વારા 

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
િરાવતા ખેડતૂોિી 
સગૂમતા ખાતર 

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
થવૈચ્ચ્છક લોડ વિારાિી 

યોજિા અમલમા ં
મતકાયેલ છે. જે અન્વયે 
િોિાયેલ અરજીઓિે 
વવડીએસ યોજિાિા 

વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર 
આપવામા ંઆવે છે. જે 

ભરપાઈ િયેિી 
ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
લોડ વિારો કરવામા ં

આવે છે.

વિકાલ Qશ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

પ્રમતખ શ્રી ભારતીય 
હકસાિ સઘં

 (પટેલ વાઘા ભાઈ 
આર )

વવડીએસ યોજિા મા ં
અંદાજપત્ર મા ંફીકસ 

ચાર્જ ભરપાઈ કરેલ છે 
તેમિે જે તે ગ્રાહક િબંર 

મા ંજમા આપવા

હાલમા ંસરકારશ્રી તેમજ જીયતવીએિએલ દ્વારા
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િરાવતા ખેડતૂોિી
સગૂમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં
થવૈચ્ચ્છક લોડ વિારાિી યોજિા અમલમાં
મતકાયેલ છે. જે અન્વયે િોિાયેલ અરજીઓિે
વવડીએસ યોજિાિા વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર
આપવામા ંઆવે છે. જે ભરપાઈ િયેિી
ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ંલોડ વિારો કરવામાં
આવે છે.

૪૪ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

Qહાલમા ંસરકારશ્રી તેમજ 
જીયતવીએિએલ દ્વારા 

ખેતીવાડી વીજ જોડાણ 
િરાવતા ખેડતૂોિી 
સગૂમતા ખાતર 

ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
થવૈચ્ચ્છક લોડ વિારાિી 

યોજિા અમલમા ં
મતકાયેલ છે. જે અન્વયે 
િોિાયેલ અરજીઓિે 
વવડીએસ યોજિાિા 

વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર 
આપવામા ંઆવે છે. જે 

ભરપાઈ િયેિી 
ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ં
લોડ વિારો કરવામા ં

આવે છે.

વિકાલપ્રમતખ શ્રી ભારતીય 
હકસાિ સઘં

 (પટેલ વાઘા ભાઈ 
આર )

વવડીએસ યોજિા મા ં
અંદાજપત્ર ભરપાઈ 

કરવા િી મતદત હાલ િી 
પહરસ્થિતી િે જોતા ં

માકેટયાડુ િી તકલીફ 
િા કારણે સમય મયાુદા 

વિારવા િી મજૂંરી 
આપવી

હાલમા ંસરકારશ્રી તેમજ જીયતવીએિએલ દ્વારા
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િરાવતા ખેડતૂોિી
સગૂમતા ખાતર ખેતીવાડી વીજજોડાણમાં
થવૈચ્ચ્છક લોડ વિારાિી યોજિા અમલમાં
મતકાયેલ છે. જે અન્વયે િોિાયેલ અરજીઓિે
વવડીએસ યોજિાિા વિયમોનતસાર અંદાજપત્ર
આપવામા ંઆવે છે. જે ભરપાઈ િયેિી
ખેતીવાડી વીજજોડાણમા ંલોડ વિારો કરવામાં
આવે છે.

૪૫ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

જ્યોવત ગ્રામ ફીડર મા ં
તારીખ       ૧. 

૬.૨૦૧૭ િી આજ હદિ 
સતિી કતલ ૧૫૮૮ વપિ 

ઇન્થયતલેટર નત ંહરપ્લેસમેંટ 
કમ્પોઝીટ વપિ 

ઇન્થયતલેટર વડે કરવા મા ં
આવેલ છે, ખેતીવાડી 

ફીડર પર ટ્રી કહટિંગ વકુ 
શરૂ કરી અિે આજ હદિ 
સતિી મા ંકતલ ૬ ફીડર 

પર કાયુવાહી પણુૂ કરવા 
મા ંઆવેલ છે, અતે્ર િી 
કચેરી ખાતે કતલ ૧૧૫ 

ફીડરો હોય સદર 
કાયુવાહી સતત અમલ 
મા ંરહશેે અિે તે મતજબ 
ફહરયાદ િો વિકાલ િઈ 

શકશે, આ સાિે 
સરકારશ્રી િી યોજિા 
અંતગુત મજૂંરી પામેલ 
ફીડરો િે દત રથત કરવા 

િી કાયુવાહી હાલ કતલ બે 
ફીડર પર ચાલત છે

વિકાલ A૪૬ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

પ્રમતખ શ્રી ભારતીય 
હકસાિ સઘં (પટેલ 
વાઘા ભાઈ આર )

વરસાદ િે કારણે 
વારંવાર ફોલ્ટ મા ંજતી 
લાઈિો િો સમાર કામ 
તાત્કાલલક હાિ િરવત.ં

જ્યોવત ગ્રામ ફીડર મા ંતારીખ       ૧.
૬.૨૦૧૭ િી આજ હદિ સતિી કતલ ૧૫૮૮ વપિ
ઇન્થયતલેટર નત ંહરપ્લેસમેંટ કમ્પોઝીટ વપિ
ઇન્થયતલેટર વડે કરવા મા ંઆવેલ છે, ખેતીવાડી
ફીડર પર ટ્રી કહટિંગ વકુ શરૂ કરી અિે આજ હદિ
સતિી મા ંકતલ ૬ ફીડર પર કાયુવાહી પણુૂ કરવા
મા ંઆવેલ છે, અતે્ર િી કચેરી ખાતે કતલ ૧૧૫
ફીડરો હોય સદર કાયુવાહી સતત અમલ માં
રહશેે અિે તે મતજબ ફહરયાદ િો વિકાલ િઈ
શકશે, આ સાિે સરકારશ્રી િી યોજિા અંતગુત
મજૂંરી પામેલ ફીડરો િે દત રથત કરવા િી
કાયુવાહી હાલ કતલ બે ફીડર પર ચાલત છે
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૪૭ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

પટેલ પ્રવીણભાઈ 
બબાભાઈ

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી માટેિી 

વહીવટી મજૂંરી મળી 
ગયેલ છે તિા 

અંદાજપત્ર િી ભરપાઈ 
િઈ ગયેલ છે તો 
કરારિામત ંકરવા 
ઉપસ્થિત રહવેા 

જણાવેલ છે.

વિકાલ D

૪૮ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

ચેિાજી સરદારજી 
ઠાકોર

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી કરી 

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કરારિામત ંકરી 

ગયેલ છે.

વિકાલ D

૪૯ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

હરદાસભાઇ 
ભારમલભાઈ 

ચૌિરી

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી માટેિી 

વહીવટી મજૂંરી મળી 
ગયેલ છે તિા 

અંદાજપત્ર િી ભરપાઈ 
િઈ ગયેલ છે . જે 

કરારિામત ંિતા ં િામફેર 
િી કામગીરી પણુૂ 
કરવામા ંઆવેલ છે.

વિકાલ D

૫૦ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

ચૌિરી ગોવવિંદભાઇ 
વવસાભાઈ

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી કરી 

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કરારિામત ંકરી 

ગયેલ છે.

વિકાલ D
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫૧ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

અણદાભાઈ 
રામાભાઈ પટેલ

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી કરી 

તા.૧૦.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ કરારિામત ંકરી 

ગયેલ છે.

વિકાલ D

૫૨ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા - ૧ વશહોરી શ્રી કે એિ િોળહકયા,
િાયબ ઈજિેર,

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૯૯

ચૌિરી હદિેશભાઇ 
પેિાભાઈ

િામબદલી કરાવવા અંગે સદર ગ્રાહક િી િામબદલી માટેિી વહીવટી
મજૂંરી મળી ગયેલ છે તિા અંદાજપત્ર િી
ભરપાઈ િઈ ગયેલ છે તો કરારિામત ંકરવા
ઉપસ્થિત રહવેા જણાવેલ છે.

સદર ગ્રાહક િી 
િામબદલી કરી 

તા.૧૮.૦૭.૨૦૧૭ િા 
રોજ કરારિામત ંકરી 

ગયેલ છે.

વિકાલ D

૫૩ ૧૩.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ ઝેરડા શ્રી એમ.આર.પટેલ, 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૪

સરપચંશ્રી 
જાવલ ગ્રામ 
પચંાયત. 

૭૮/૨ ફામુ હાઉસ, 
રીલાયન્સ પેટ્રોલ 
પમ્પ િી સામે, 
જાવલ, તા: ડીસા

પટેલ પતરામા ં
જ્યોવતગ્રામનત ંિવીિ 
ટ્રાન્સફોમુર મકૂવા 

બાબત.

જાવલ ગામમા ંઆવેલ હયાત ટ્રાન્સફોમુર ઉપર
કતલ ૫૦ હો.પા. + ૧૫૦ લાઈટીંગ કિેતશિ લોડ
ચાલે છે. તેનત ંવવભાજિ કરી િવીિ ટ્રાન્સફોમુર
કરવા માટેિી દરખાથત તૈયાર કરી દીિેલ છે.
મજૂંરી મળ્યેિી સદર કામ હદિ ૭ મા ંપણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

િવીિ અલગ ડીપી નત ં
કામ તા.૦૪.૦૮.૨૦૧૭ 
િા રોજ ટ્રાન્સફોમુર 

ચડાવી કામ પણુૂ કરેલ છે

વિકાલ N

૫૪ ૧૩.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ પાિંાવાડા  વાય એમ બતલા 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
 મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૯

હરીજિ િારણા ં
અખા  

ગામ: આલવાડા, 
તા. િાિેરા

ખેતીવાડી કિેતશિમા ં
આવેલ એલ.ટી. 
લાઈિિા િાભંલા 
જર્જહરત હોવાિી 
બદલવા બાબત.

હરીજિ િારણા ંઅખા  ગામ: આલવાડામાં
ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િરાવે છે. સદર
ખેતીવાડી વીજ જોડાણિા એલ.ટી. લાઇિિા
િાભંલા િગં-૫ જર્જહરત િયેલ છે. સદર
િાભંલા તાત્કાલલત બદલી દેવામા ંઆવશે.

પોલ બદલેલ છે વિકાલ A

૫૫ ૧૮.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ િાિેરા-૧ એસ.આર.પટેલ  
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૫

સોિી હદિેશકતમાર 
ચિૂીલાલ  

ગામ: જૈિ દેરાસર 
મહંદર પાસે , 

િાિેરા તા.િાિેરા

ઘર  વપરાશ  
કિેતશિમા ંલો વૉલ્ટેજ 

મળવા બાબત,

સોિી હદિેશકતમાર ચિૂીલાલ ગામ: િાિેરા માં
ઘર વપરાશનત ંવીજ જોડાણ િરાવે છે જે સદર
થિળ તપાસ કરતા ંટી.સી. સેન્ટરિી આઠમાં
પોલ ઉપર કિેતશિ આવેલ છે. સદર
અરજદારિી ફહરયાદ િા અનતસિંાિે સીંગલ ફેજ
થ્રી વાયરમાિંી થ્રી ફેજ ફાઇવ વાયર એલ.ટી.
લાઇિનત ંકન્વર્જિ નત ંકામ પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

એલ ટી લાઇિ કન્વેસુિ 
નત ંકામ પતણાુ કરી લો 
વોલ્ટેજ િી ફહરયાદિો 

વિકાલ કરેલ છે.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫૬ ૧૮.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ િાિેરા-૨ આર પી અસારી  
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૭૮

વવહા ભાઈ રૂડાભાઇ 
પટેલ , ગામ: 
વીંછીવાડી,
 તા. િાિેરા

િવો પોલ ઊભો કરવા 
બાબત.

વવહા ભાઈ રૂડાભાઇ પટેલ , ગામ: વીંછીવાડી િા
ખેતરમાિંી પસાર િતી ૧૧ કેવી િાનતડા
જ્યોવતગ્રામ ફીડર િા વાયર િીચા હોવાિી
િવીિ પોલ ઊભો કરવાિી ફહરયાદ િા
અનતસિંાિે િાયબ ઇજિેરશ્રી  િાિેરા-૨ દ્વારા
થિળ તપાસ કરતા ંમાલમૂ પડેલ કે િવીિ
િાભંલો ઊભો કરવાિી જરૂહરયાત હોઇ િવો
પોલ તાત્કાલલક ઊભો કરવામા ંઆવશે.

એચ ટી લાઇિ િો પોલ 
ઊભો કરી કામ પતણુ 

કરેલ છે

વિકાલ A

૫૭ ૧૯.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ િરાદ-૧ એ.બી.સોલકંી 
િાયબ ઈજિેરશ્રી,

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૮૮

કજાભાઈ 
લાલાભાઈ પ્રજાપતી

૭૩, ગ્રીિપાકુ 
સોસાયટી,

 ગામ: િરાદ 
તા. િરાદ

ઘર વપરાશિા વી 
જોડાણમા ંલો વૉલ્ટેજ 

આવવા બાબત.

કજાભાઈ લાલાભાઈ પ્રજાપતી  ૭૩, ગ્રીિપાકુ
સોસાયટી, ગામ: િરાદ િી ઘર વપરાશિા વી
જોડાણમા ંલો વૉલ્ટેજ આવવાિી ફહરયાદિા
અનતસિંાિે સદર થિળ તપાસ કરતા ંિવીિ
અલગ ડી.પી IPDS થકીમમા ં મજૂંર કરી ટી.સી.
થટ્રતચર નત ંકામ પણુૂ કરેલ છે અિે લાઇિ ચાર્જ
નત ંકામ ટૂંક સમયમા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

િવીિ અલગ ડીપી નત ં
કામ પણુૂ કરેલ છે ૬૬ 
કે.વી.એ ટ્રાન્સફોમુર 

તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ િા 
રોજ લગાવીિે કામ પણુૂ 

કરેલ છે.

વિકાલ N

૫૮ ૧૯.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ િરાદ-૧ એ.બી.સોલકંી 
િાયબ ઈજિેરશ્રી,

 મો.૯૯૨૫૨૧૨૭૮૮

૧.જોશી 
વશરામભાઈ 

વાલજીભાઇ ૨. 
જોશી ભરૂા 

દયારામભઈ ૩. 
જોશી વવક્રમભાઈ 
દયારામભાઈ,, 
આિદં કૃપા 

સોસાયટી, િરાદ 
સાચંોર હાઇવે, 

ગામ: િરાદ તા. 
િરાદ

આિદં કૃપા સોસાયટીમા ં
લો વૉલ્ટેજ પાવર 
આવવા બાબત.

આિદં કૃપા સોસાયટીમા ંથિળ તપાસ કરતા ંલો
વૉલ્ટેજ િી ફહરયાદિા આિારે િવીિ ડી .પી
IPDS થકીમમા ંમજૂંર કરી ડી.પી. નત ંકામ પણુૂ
કરેલ છે. અિે િવીિ ડી.પી. ચડાવવાનત ંતિા
લાઇિ ચાર્જ કરવાનત ંકામ ટૂંક સમયમા ંપણુૂ
કરવામા ંઆવશે.

િવીિ અલગ ડીપી નત ં
કામ પણુૂ કરેલ છે ૬૬ 
કે.વી.એ ટ્રાન્સફોમુર 

તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ િા 
રોજ લગાવીિે કામ પણુૂ 

કરેલ છે.

વિકાલ N
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૫૯ ૧૯.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ િરાદ-૨  એમ એિ ચૌિરી 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 
મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૮૨

વાઘાસણ 
સરપચંશ્રી પટેલ 
મફીબેિ વીરાભાઈ,
ગામ: વાઘાસણ 

તા. િરાદ

વાઘાસણ િી દેસી 
ગોળીયા લોડ વિારે 
હોવાિી િવીિ ડી.પી. 
અલગ કરી આપવા 

બાબત.

સરપચંશ્રી િી ફહરયાદ મતજબ થિળ તપાસ
કરતા ંવાઘાસણ િી દેસી ગોળીયાિી એલટી
લાઇિ લાબંી હોવાિી િવીિ અલગ ડી.પી.
DDUJGY થકીમ હઠેળ મજૂંર કરી કામ પણુૂ
કરેલ છે. ટૂંક સમયમા ંિવીિ ડી.પી. ચાલત કરી
કામ પણુૂ કરવામા ંઆવશે.

િવીિ અલગ ડીપી નત ં
કામ પણુૂ કરેલ છે 

ટ્રાન્સફોમુર 
તા.૧૬.૦૮.૨૦૧૭ િા 
રોજ ચડાવી કામ પણુૂ 

કરેલ છે.

વિકાલ N

૬૦ ૧૯.૭.૧૭ પાલિપતર ડીસા-૨ લાખણી  એસ.પી.અસારી 
િાયબ ઈજિેરશ્રી, 

મો િ.ં ૯૯૨૫૨૧૨૨૨૬

કણબી ડતંગરાજી 
વિાજી 

ગામ: લાખણી
તા. લાખણી

ઉગમણા વાસમા ંઘર 
વપરાશિા વીજ 

કિેતશિમા ંલો વૉલ્ટેજ 
આવવા બાબત.

કણબી ડતંગરાજી વિાજી ગામ: લાખણી થિળ
તપાસ કરતા ંડી.પી. િી બારમા ંિાભંલે ઘર
વપરાશનત ંવીજ જોડાણ આવેલ હોવાિી લો
વૉલ્ટેજ મળતા હોવાિી િવીિ અલગ ડી.પી.
મજૂંર કરી કામ પણુૂ કરેલ છે. તિા ડી.પી. ચાર્જ
કરવાનત ંકામ ટૂંક સમયમા ંપણુૂ કરવામા ંઆવશે.

િવીિ અલગ ડીપી નત ં
કામ પણુૂ કરેલ છે ૬૬ 
કે.વી.એ ટ્રાન્સફોમુર 

તા.૦૧.૦૯.૨૦૧૭ િા 
રોજ લગાવીિે કામ પણુૂ 

કરેલ છે.

વિકાલ N

૬૧ ૧૯.૦૭.૧૭ પાલિપતર રાિિપતર હદયોદર	-૨			 એ. પી. ભોજક 
િાયબ ઇજિેર

મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૧૮

પટેલ રૂગિાિભાઈ 
સવાભાઇ 	

વીજ િાભલા િી અછત હદયોદર્-૨ સબ ડીવવઝિ ખાતે એવપ્રલ-૨૦૧૭
િા િાણા ભરપાઈ િયેલ અરજદારોિે વવજ
જોડાણ આપવાિી કામલગરી પણુૂ કરેલ છે.
ત્યારબાદિા કતલ પડતર કામ ૨૩ િા કામ
પ્રગવતમા ંછે.

વિકાલ L

૬૨ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર રાિિપતર વારાહી એ.જે.બ્રહ્મભટ્ટ,
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૨૦૭

વવિોદકતમાર બી. 
પરમાર 

ઠે. ક્રુષ્ણચાલી 
મત.પો.વારાહી 
તા.સાતંલપતર

રહણેાક મકાિ ઉપરિી 
સવવિસ વાયર ફેરવવા 

બાબત.

અરજદારિી અરજી મા ંજણાવેલ વવજજોડાણ
મેળવવા માટેિી ઘર પરિી એંગલ પરિી બીજા
િજીક િા વવજજોડાણો િા સવવિસ વાયર દૂર
કરવા બાબત.

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૬૩ ૨૦.૦૭.૧૭ પાલિપતર રાિિપતર ભાભર એ.એસ.ડામોર
િાયબ ઇજિેર 

મો. ૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪ 	

શ્રી પરબતભાઈ 
ચૌિરી

મત.પો-રોઈટા
 તા. ભાભર

જી. બિાસકાઠંા

ગોસણ ગામ તિા 
આજતબાજતિા ગામમા ં

ગોસણ JGY િો પાવર 
આવે છે જે બહત દત ર 

હોવિી વારંવાર ફીડરો 
ફોલ્ટમા ંજાય છે. જેિી 
બિંવડ સબથટેશિ 
િજીક હોવાિી તે 

ફીડરિો પાવર આપવા 
વવિતંી.

સદર બાબત િી દરખાથત તાવંત્રક ચકાસણી કરી
હદિ - ૩ મા ંમજૂંરી અિે વવભાગીય કચેરી
રાિિપતર િે સતપ્રત કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ E

૬૪ ૨૦.૦૭.૧૭ પાલિપતર રાિિપતર ભાભર એ.એસ.ડામોર
િાયબ ઇજિેર 

મો. ૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪ 	

શ્રી રાવલ 
વવક્રમભાઈ 

ભગવાિભઈ 
મત.પો-રોઈટા 
તા. ભાભર

જી. બિાસકાઠંા

સોલર ખેતીવાડીનત ં
એથટીમેટ ભરેલ હોઈ 
કામગીરી િયેલ િિી.

સદર અરજદારે ૭.૫ હો.પા. નત ંસોલર ખેતીવાડી 
વીજ જોડાણ લેવા પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે 
તા ૩૦.૦૭.૨૦૧૬ િા રોજ અરજી કરેલ છે તિા 
તારીખ ૧૭.૦૧.૨૦૧૭ િા રોજ અંદાજપત્ર 
ભરપાઈ કરેલ છે. જેિો અગ્રતાક્રમ િં.૧૪૬ છે.

પીજીવીસીએલ દ્વારા 
ટેન્ડર િી પ્રહક્રયા પણુૂ 
કરી ઓતટો-૧૭ મા ં
ઓડુર આપવામા ં

આવેલ છે. ચાલત વષે 
લક્ષ્યાકં ફતત ૩૫ છે. 

વડી કચેરી દ્વારા 
અરજદાર િા અગ્રતાક્રમ 

મતજબ વીજ જોડાણ 
ચાલત કરવામા ંઆવશે.

પ્રગવતમાં C
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૬૫ ૨૦.૦૭.૧૭ પાલિપતર રાિિપતર ભાભર એ.એસ.ડામોર
િાયબ ઇજિેર 

મો. ૭૫૭૩૯૭૨૧૫૪ 	

શ્રી ઠાકોર દેવણજી 
ઢિાજી તિા અન્ય 

અરજદારશ્રી 
મત.પો-સણાવ
તા.ભાભર

જી. બિાસકાઠંા

ડાકુ ઝોિ ખેતીવવષયક 
વવજ જોડાણોિા 

અંદાજપત્રિા મહટહરયલ 
િ મળવા બાબત.

આપ શ્રી એ ડાકુઝોિ મા ંખેતી વવષયક વીજ
જોડાણ લેવા માટે નત ંઅંદાજપત્ર પેટા વવભાગીય
કચેરી ખાતે તા ૧૨.૦૬.૨૦૧૭ િા રોજ ભરપાઈ
કરેલ છે. પેટા વવભાગીય કચેરી ખાતે માચુ-
૨૦૧૭ સતિીિા અંદાજપત્ર ભરપાઈ કરેલ
અરજદારો િા ખેતીવાડી વીજ જોડાણ િા કામ
પતણુ કરવામા ંઆવેલ છે. આજ રોજ કતલ ૫૧
અરજદારો િા કામ પડતર છે. જે અરજદાર િા
અગ્રતાક્રમ મતજબ સત્વરે પતણુ કરવામા ંઆવશે.

વિકાલ L

૬૬ ૧૩.૦૭.૧૭ પાલિપતર  વસદ્ધપતર વસદ્ધપતર 
(વસહટ )

એસ.એચ.ભાટી 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૬૦૦

પતરતષોત્તમ 
સોમાભાઇ જિસરી 

૭૮,વતરતપવત 
ટેિામેંટ , 
ઉમા પાકુ 

સોસાયટી સામે, 
વસદ્ધપતર

D ૧. બે માસે ગ્રાહક િે વીજ લબલ આપવાિી લબલ
િી રકમ વિી જાય છે માટે ગ્રાહક િે દર માસે
લબલ આપવા બાબત  િીતી વવષયક છે.
૨. દર માસે વીજ લબલ િ આપી સકે તો એક
એક માસ િા લબલ િી રકમ નત ંબે માસે ભેગતં
લબલ આપવા બાબત િીતી વવષયક છે

હાલમા ંપ્રવતમાિ 
વિયમોનતસાર રહઠેાણ, 

વાણીજય હરે્ તિા 
વીજજોડાણોિે બે માસે 

તેમજ ખેતીવાડી, 
ઔિોલગક (૧૦ હો.પા. કે 

તેિી વધત વીજભાર 
વાળા ) િે દર માસે 
વીજબીલ આપવામા ં

આવે છે.

વિકાલ D

૬૭ ૧૭.૦૭.૧૭ પાલિપતર  વસદ્ધપતર  ઊંઝા (શહરે) એ.જે વાઘેલા 
િાયબ ઇજિેર, 

મો.૯૯૨૫૨૧૨૧૫૭

પટેલ મહને્દ્રભાઇ 
સીતારામ C/O 

લચરાગ થકટૂર,બસ 
થટેન્ડ સામે ઊંઝા

લચરાગ થકટૂર તિા 
િરમ હોટેલ િી વચેિા 
ઊંઝા વવભાગ િા ઊંઝા 
ખાતે િા ૧૧ કેવી   

હફડર િે તિા એલ ટી 
લાઇિ િે ગતલ મહોર િા 
જાડ િી ડાલીઓ િડતી 

હોવાિી (અડકતી 
હોવાિી ) કાપવા બાબત

લચરાગ થકટૂર તિા િરમ હોટેલ િી વચેિા
ઊંઝા વવભાગ િા ઊંઝા ખાતે િા ૧૧ કેવી હાઇવે
હફડર િે તિા એલ ટી લાઇિ િે ગતલ મહોર િા
જાડ િે અડકતી િડતર રૂપ ડાલીઓ કાપેલ છે

લચરાગ થકટૂર તિા 
િરમ હોટેલ િી વચેિા 
ઊંઝા વવભાગ િા ઊંઝા 
ખાતે િા ૧૧ કેવી હાઇવે 
હફડર િે તિા એલ ટી 

લાઇિ િે ગતલ મહોર િા 
જાડ િે અડકતી િડતર 
રૂપ ડાલીઓ કાપેલ છે

વિકાલ A
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ક્રમ તારીખ વર્તળુ કચેરી
વવભાગીય 

કચેરી

પેટા 
વવભાગીય 

કચેરી

વિરાકરણ કરિારા 
અવિકારીશ્રીિા િામ 
અિે મોબાઇલ િબંર

રજતઆત કતાુ નત 
િામ

પ્રશ્ન / રજતઆત િી વવગત
લોક દરબાર મા આપેલ જવાબ / વિણુય િી 
વવગત

અધ્યતિ  જવાબ / 
વિણુય િી વવગત

વિકાલ િી સ્થિવત
 ( વિકાલ/ પ્રગવત 

હઠેળ ( સમય 
મયાુદા/ િીતી 

વવષયક)

રીમાકુ
કેટેગ
રી

પત્રક-૧
વીજ કંપિી નત િામ : યતજીવીસીએલ, મહસેાણા 

લોક દરબાર- ૨૦૧૭-૧૮ મા રજત િયેલા પ્રશ્નો િી વવગત 

૬૮ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર  વસદ્ધપતર છાપી કે.ટી.પટેલ 
િાયબ ઇજિેર, 

 મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૩૬

શ્રી  આમીિ 
સતલેમાિ 

બદારપતરાિા 
ગામ- રજોસણા,

તા-વડગામ

૩-ફેજ વવજજોડિિા 
વમટરમા ંખામી ઊભી 
િયેલ હોઈ બદલી 
આપવા બાબત.	

શ્રી  આમીિ સતલેમાિ બદારપતરાિા ગામ-
રજોસણા,તા-વડગામ ખાતેિા ગ્રાહક િબંર-
૭૦૬૩૨/૧૦૩૨૪/૮ વાળા થ્રી ફેજ ઔિોલગક
વવજજોડણિા થ્રી ફેજ મીટરમા ંહડથપ્લે બતાવર્ તં
િ હોવાિી આજ રોજ તા-૧૮-૦૭-૨૦૧૭ િા
રોજ સદર વવજજોડાિનત ંથ્રી ફેજ વમટર બદલી
સદર ફહરયાદનત ંવિવારણ કરેલ છે.

તા-૧૮-૦૭-૧૭ િા રોજ 
સદર વવજજોડાિનત ંથ્રી 
ફેજ વમટર બદલી સદર 
ફહરયાદનત ંવિવારણ 

કરેલ છે.

વિકાલ A

૬૯ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર  વસદ્ધપતર કાકોશી એસ.એ.પટેલ
િાયબ ઇજિેર, 

મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧

ચમાર (પરમાર) 
પરસોતમ ભાઈ 

જીવાભાઇ 
ગામ- િેદ્રોડા

ખેતીવવષયક વીજ 
જોડાણ ગ્રા.િ ં-૨૨૮૧૩ 
/૦૦૧૬૩/૫ નત ંિામ 
બદલવા બાબત તિા 
સદર વીજ જોડાણિી 
લાઇિ િો  ખવાઇ 

ગયેલ િાભંલો બદલવા 
બાબત તિા 

આંગણવાડી કેન્દ્ર 
િજીકિી લાઇિિે 

િજીકિા જાડિી ડાળીઓ 
કાપવા બાબત

સદર ખેતીવાડી વીજ કિેકશિિી િામ બદલવા
અંગેિી જરૂરી મજૂંરી અતે્રિી કચેરીએ મેળવી
િામ બદલવા િી કાયુવાહી પણુૂ કરેલ છે. તિા
ખવાઇ ગયેલ િાભંલો બદલવાિી કાયુવાહી
હાલ વરસાદી પાણી ભરેલ હોઇ હદિ-૭ મા ંપણુૂ
કરવામા ંઆવશે તિા આંગણવાડી િજીક કોઈ
લાઇિ આવેલ િિી.

સદર ખેતીવાડી વીજ 
કિેકસિિી િામ 

બદલવા અંગેિી જરૂરી 
મજૂંરી અતે્રિી કચેરીએ 
મેળવી િામ બદલવા 
િી કાયુવાહી પણુૂ કરેલ 
છે. તિા ખવાઇ ગયેલ 
િાભંલો બદલવાિી  

કાયુવાહી પણુૂ કરેલ છે 
તિા આંગણવાડી િજીક 
કોઈ લાઇિ આવેલ િિી.

વિકાલ A

૭૦ ૧૮.૦૭.૧૭ પાલિપતર  વસદ્ધપતર કાકોશી એસ.એ.પટેલ
િાયબ ઇજિેર, 

મો-૯૯૨૫૨૧૨૧૬૧

પટેલ મનતભાઈ 
જીવરામભાઇ  

મત -કતંવારા,
તા-વસદ્ધપતર, 
જી-પાટણ

ખેતીવાડી વીજ કિેતશિ 
ગ્રા.િ ં-

૨૨૮૦૨/૦૦૮૭૭/૩નત ં
િામ બદલવા બાબત

સદર ખેતીવાડી વીજ કિેકશિિી િામ બદલવા
અંગેિી જરૂરી મજૂંરી અતે્રિી કચેરીએ મેળવી
િામ બદલવા િી કાયુવાહી પણુૂ કરેલ છે.

સદર ખેતીવાડી વીજ 
કિેકશિિી િામ 

બદલવા અંગેિી જરૂરી 
મજૂંરી અતે્રિી કચેરીએ 
મેળવી િામ બદલવા 
િી કાયુવાહી પણુૂ કરેલ 

છે.

વિકાલ D
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