
 
અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૧  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રામાજી નથાજી ઠાર્ોર
રહ.ેર્ોટ, તા.વસદ્ધપ ર
વસદ્ધપ ર ગ્રામ્ય પે.વિ.ર્ચેરી

૯૪૨૬૫૮૬૭૧૮
 પ્રયોરીટીમા ંઆિિા છતા ંખેતી વિષયર્ 

િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ન થિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. વસદ્ધપ ર. 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૧૪૭

અરજદારન  ંિીજજોડાણ તા.૭.૮.૨૦૧૩ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ છે. 
જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન.ં૪૪૦૪થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૨  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી ર્ન જી સિિજંી ઠાર્ોર
રહ.ેર્ોટ, તા.વસદ્ધપ ર
વસદ્ધપ ર ગ્રામ્ય પે.વિ.ર્ચેરી

૯૮૭૯૫૮૪૬૦૬
 પ્રયોરીટીમા ંઆિિા છતા ંખેતી વિષયર્ 

િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ન થિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. વસદ્ધપ ર. 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૧૪૭



 અરજદારન  ંિીજજોડાણ તા.૭.૮.૨૦૧૩ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ છે. 

જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન.ં૪૪૦૫થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.
 વનર્ાલ

૩  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી ર્ન જી સિિજંી ઠાર્ોર
રહ.ેર્ોટ, તા.વસદ્ધપ ર, વસદ્ધપ ર 
ગ્રામ્ય પે.વિ.ર્ચેરી

૯૮૭૯૫૮૪૬૦૬
 ફામક હાઉસના વસિંગલ ફેજ ર્નેક્શનની ર્ાયકિાહી ન 

થિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. વસદ્ધપ ર. 
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૧૪૭

 અરજદારન  ંિીજજોડાણ તા.૭.૮.૨૦૧૩ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ છે. 
જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન.ં૪૪૦૬થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૪  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી ચત  રજી ગણેશજી ઠાર્ોર       
    મ .રોડા તા.હારીજ
હારીજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 ફામક હાઉસના વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ ન મળિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 સદઅરજદારન  ંિીજજોડાણ તા.૧૨.૮.૨૦૧૩ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ં
આિેલ છે. જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન.ં૩૧૦૯થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૫  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રે્િલજી નારખજંી ઠાર્ોર
મ .િાસંા તા.હારીજ
હારીજ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 ફામક હાઉસના વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ ન મળિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

  અરજદારન  ંિીજજોડાણ તા.૮.૮.૨૦૧૩ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ 
છે. જેની જાણ અરજદારને પત્ર ન.ં૩૦૬૯થી ર્રિામા ંઆિેલ છે.

 વનર્ાલ

૬  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી શરં્રભાઇ ભગિાનભાઇ પટેલ 
મ .બાલલસણા તા.પાટણ
રણ જં પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણની અરજીમા ં''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' 
વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

સદર અરજદાર દ્વારા તા.૨૧/૯/૨૦૧૨ના રોજ રણ જં પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ છે. સદર 

અરજીની સાથે નમનૂા ન.ં૧૬ (કિૂો રે્ બોર હયાતીનો દાખલો) રજૂ ર્રેલ ન 
હોિાના ર્ારણે અરજદારની અરજી ''ડ'' વિભાગમા ંનોિિામા ંઆિેલ હતી. 
પ્રિતકમાન વનયામાન સાર ''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ 

થઈ શરે્ નહી.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

 માહીતી પત્રક-1
જીલ્લાન ું નામ : પાટણ 

 તા.૧૪/૬/૨૦૧૩ ના રોજ પાટણ મ કામે યોજવામાું આવેલ લોક દરબારમાું આવેલ ફરીયાદોની વવગત
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અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૭  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી મ રે્શભાઇ બબલદાસ પટેલ   
 મ .બાલલસણા તા.પાટણ
રણ જં પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણની અરજીમા ં''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' 
વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

સદર અરજદાર દ્વારા તા.૨૫/૯/૨૦૧૨ના રોજ રણ જં પેટા વિભાગીય ર્ચેરી 
ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ છે. સદર 

અરજીની સાથે નમનૂા ન.ં૧૬ (કિૂો રે્ બોર હયાતીનો દાખલો) રજૂ ર્રેલ ન 
હોિાના ર્ારણે અરજદારની અરજી ''ડ'' વિભાગમા ંનોિિામા ંઆિેલ હતી. 
પ્રિતકમાન વનયામાન સાર ''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ 

થઈ શરે્ નહી.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૮  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી મહને્દ્રભાઇ દ્વારર્ાભાઈ પટેલ   
 મ .સડંેર તા.પાટણ, રણ જં પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી

 -

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંતા.૧૦/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ ''ર્'' 
વિભાગમા ંસિે ન.ં૮૭૬ પૈર્ી / પૈર્ી-૧ મા ંનિીન 
ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણની અરજી હયાત ખેતી 

વિષયર્ િીજજોડાણ હોિાના ર્ારણે રદ્દ ર્રિા અંગે॰

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 સદર અરજદાર દ્વારા ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંતા.૧૦/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ ''ર્'' 
વિભાગમા ંસિે ન.ં૮૭૬ પૈર્ી / પૈર્ી-૧ મા ંનિીન ખેતીવિષયર્ 

િીજજોડાણની અરજી નોિાિેલ છે. પરંત   અરજદારના સિે ન.ં૮૭૬ પૈર્ી 
મા ંખેતીિાડી િીજજોડાણ ગ્રાહર્ ન.ં૨૮૬૨૫/૦૧૫૫૫/૭ ચાલ  હોિાથી 
નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણની અરજી રણ જં પેટા વિભાગ દ્વારા 

તા.૧૪/૩/૨૦૧૩ના રોજ રદ્દ ર્રિામા ંઆિેલ છે.
 અરજદારને  તા૧૩/૦૮/૨૦૧૩  સ િી દસ્તાિેજ  જમા ર્રાિેલ 
નથી.દસ્તાિેજ રજૂ ર્રિા માટે રણજ ઓફીસનાપત્ર ન ં૨૬૧૨ 

તા૧૩/૦૮/૨૦૧૩ .થી જાણ ર્રેલ છે.

-  વનર્ાલ

૯  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી પોપટજી ર્સળાજી િાઘેલા     
મ .િસઇ તા.ચાણસ્મા જી.પાટણ
રણ જં પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૪૨૯૪૫૩૨૦૧

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંતા.૧૭/૯/૨૦૧૨ ના રોજ ''ર્'' 
વિભાગમા ંસિે ન.ં૧૦૦/૧ પૈર્ી-૧ મા ંનિીન 

ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણની અરજી નોિાિેલ છે 
અને અંદાજપત્રના નાણા ંપણ તા.૪/૪/૨૦૧૩ના 
રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. પરંત   િાિા અરજીના 
ર્ારણોસર િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી 
અટર્ાિેલ છે. તો મને િીજજોડાણ ઝડપથી 

આપિા માટે વિનતંી.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંતા.૧૭/૯/૨૦૧૨ ના રોજ ''ર્'' વિભાગમા ંસિે 
ન.ં૧૦૦/૧ પૈર્ી-૧ મા ંનિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણની અરજી નોિાિેલ 
છે અને અંદાજપત્રના નાણા ંપણ તા.૪/૪/૨૦૧૩ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. 
પરંત   શ્રી હમે  જી મોહનજી િાઘેલા અને અન્દ્ય દ્વારા તા.૨૪/૪/૨૦૧૩ના રોજ 

િાિા અરજી દાખલ ર્રેલ હોિાથી િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી 
સ્થગીત ર્રેલ છે.  ગ્રામ પચંાયતન ૂ''ના િાિંા'' પ્રમાણપત્ર 

તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૩ના રોજ મળેલ છે.જરૂરી ર્ામ તા૫/૦૭/૨૦૧૩ ના રોજ 
પણૂક ર્રિામા ંઆિેલ છે.

-  વનર્ાલ

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-2



 
અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૧૦  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી પે્રમવસિંહ સરજીજી ઠાર્ોર 
મ .ખારેડા, તા.જી.પાટણ
જગંરાલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૭૧૪૮૦૭૨૭૯
 ફામક હાઉસના વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ ન મળિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 અરજદારન  ંિીજજોડાણ તા.૧૧/૬/૨૦૧૩ના રોજ ચાલ  ર્રિામા ંઆિેલ 
છે.

 -  વનર્ાલ

૧૧  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી ખેગરભાઈ જીભાઇ રબારી 
મ .જાખા તા.જી.પાટણ
જગંરાલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૯૨૫૭૮૫૦૩૪
 ફામક હાઉસના વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ ન મળિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 સદર અરજદાર દ્વારા તા.૩/૯/૨૦૧૧ના રોજ ખેતરમા ંફામક હાઉસના 
વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ હતી જેન  ંઅંદાજપત્ર 
તા.૩/૧૨/૨૦૧૧ના રોજ ભરપાઈ ર્રેલ છે. જેમા ં૧૨૦ મીટર એલ.ટી. 
લાઇન ઊભી ર્રિાની થાય છે. તેમનો અગ્રતાક્રમ ૩૧૩ છે. જગંરલ પેટા 
વિભાગમા ંતા.૧૯/૧૧/૨૦૧૧ અને અગ્રતાક્રમ ૧૫૦ સ િી િીજજોડાણ 
આપિાની ર્ાયકિાહી પણૂક થયેલ છે. સદર અરજદારને અગ્રતાક્રમ મ જબ 

િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

છ માસ પડતર

૧૨  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી આદમભાઇ ઇબ્રાહીમભાઇ 
આરોડીયા 
મ .િાગડોદ, તા.જી.પાટણ
જગંરાલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૫૭૪૩૧૫૨૯૫

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણની અરજીમા ં''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' 
વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 સદર અરજદાર દ્વારા તા.૧૭/૯/૨૦૧૨ના રોજ જગંરાલ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ છે. 
સદર અરજીની સાથે નમનૂા ન.ં૧૬ (કિૂો રે્ બોર હયાતીનો દાખલો) રજૂ 
ર્રેલ ન હોિાના ર્ારણે અરજદારની અરજી ''ડ'' વિભાગમા ંનોિિામા ં
આિેલ હતી.પ્રિતકમાન વનયામાન સાર ''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' વિભાગમા ં

અરજી તબદીલ થઈ શરે્ નહી

-  વનર્ાલ

૧૩  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી જેણાજી સ્િરૂપજી ઠાર્ોર 
મ .ર્લોિી, તા.જી.પાટણ
જગંરાલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૮૯૮૯૭૦૪૯૬

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણની અરજીમા ં''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' 
વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 સદર અરજદાર દ્વારા તા.૧૮/૯/૨૦૧૨ના રોજ જગંરલ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ છે. 
સદર અરજીની સાથે નમનૂા ન.ં૧૬ (કિૂો રે્ બોર હયાતીનો દાખલો) રજૂ 
ર્રેલ ન હોિાના ર્ારણે અરજદારની અરજી ''ડ'' વિભાગમા ંનોિિામા ં
આિેલ હતી. પ્રિતકમાન વનયામાન સાર ''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' વિભાગમા ં

અરજી તબદીલ થઈ શરે્ નહી

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૧૪  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રાણાભાઈ માિાભાઈ દેસાઇ
મ .મેલ સણ, તા.જી.પાટણ
જગંરાલ પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -

 ખેતી વિષયર્ િીજ ગ્રાહર્ોને િીજ ર્નેર્શન મળ્યા 
પછી તાર્ીદે તાત્ર્ાલીર્ એર્ બે દદિાસમા ંડી.પી. 

મળી જાય તે અંગેની રજૂઆત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 ખેતી વિષયર્ િીજ ગ્રાહર્ોને િીજ ર્નેર્શન મળ્યા પછી જો ટ્રાન્દ્સફોમકર 
ટેર્નીર્લ ખામીના ર્ારણે બળી જાય તેિા સજંોગોમા ંતાર્ીદે તાત્ર્ાલીર્ 
એર્ બે દદિાસમા ંટ્રાન્દ્સફોમકર બદલિામા ંઆિે છે.  નિીન િીજજોડાણ 
મેળિાની ર્ાયકિાહી દરમ્યાન અરજદાર દ્વારા િીજ સ્થાપનનો ટેસ્ટ દરપોટક  
અને જીજીઆરસીન  ંટી.આર.સી.રજૂ ર્યાક પછી સત્િરે ટ્રાન્દ્સફોમકર મરૂ્ી 
િીજજોડાણ ચાલ  ર્રિામા ંઆિે છે. ર્ોઈ વ્યક્ક્તગત ફદરયાદ મળેથી 

યોગ્ય ર્ાયકિાહી ર્રિામા ંઆિશે.

-  વનર્ાલ
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અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૧૫  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રમણભાઈ ર્રશનદાસ પટેલ 
મ .ભલૂાપ રા, તા.ચાણસ્મા, 
જી.પાટણ
ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૮૨૫૦૬૪૦૪૧

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ં''ડ'' વિભાગમા નોંિાયેલ 
નિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણ ઝડપી મળે તે 

બાબતે રજૂઆત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 સદર અરજદાર દ્વારા તા.૧૭/૯/૨૦૧૨ના રોજ ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ છે. 
સદર અરજી અરજદાર દ્વારા ''ડ'' વિભાગમા ંનોિિામા ંઆિેલ છે. હાલમા ં
ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય ર્ચેરીમા ં''ર્'' વિભાગમા ંનોિાિેલ અરજીઓની 
િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ચાલ  છે જે પણૂક થયે ''ડ'' વિભાગમા ં

નોિાયેલ અરજીઓની ર્ામગીરી િડી ર્ચેરીની સચૂના મ જબ 
વનયામાન સાર હાથ િરિામા ંઆિશે.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૧૬  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી અમતૃભાઇ ર્રશનદાસ પટેલ 
મ .ભલૂાપ રા, તા.ચાણસ્મા, 
જી.પાટણ
ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૯૮૨૫૦૬૬૩૨૩

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ં''ડ'' વિભાગમા નોંિાયેલ 
નિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણ ઝડપી મળે તે 

બાબતે રજૂઆત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

સદર અરજદાર દ્વારા તા.૧૭/૯/૨૦૧૨ના રોજ ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી નોિાિેલ છે. 
સદર અરજી અરજદાર દ્વારા ''ડ'' વિભાગમા ંનોિિામા ંઆિેલ છે. હાલમા ં
ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય ર્ચેરીમા ં''ર્'' વિભાગમા ંનોિાિેલ અરજીઓની 
િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ચાલ  છે જે પણૂક થયે ''ડ'' વિભાગમા ં

નોિાયેલ અરજીઓની ર્ામગીરી િડી ર્ચેરીની સચૂના મ જબ 
વનયામાન સાર હાથ િરિામા ંઆિશે.  ''ર્'' વિભાગના ખેતીિાડી 

િીજજોડાણો આપિાન  ંર્ામ ઝડપભેર પણૂક ર્રી ''ડ'' વિભાગની ર્ામગીરી 
હાથ િરિામા ંઆિશે.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૧૭  ૧૪/૬/૨૦૧૩

ચીફ ઓફીસરશ્રી
નગરપાલીર્ા ચાણસ્મા
તા.ચાણસ્મા, જી.પાટણ
ચાણસ્મા પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

૨૭૩૪૨૨૨૦૧૮

 નગરપાલીર્ાના િારીગહૃના બાર્ી િીજબીલો 
સમાિાન યોજના ૨૦૦૫ મા ંહપ્તાથી ભરપાઈ ર્યાક 

બાદ વિલબંીત રર્મ રૂ.૧૦૩ લાખ બાર્ી 
દશાકિાિમા ંઆિે છે તે માફ ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 નગરપાલીર્ાના િારીગહૃના બાર્ી િીજબીલો સમાિાન યોજના ૨૦૦૫ 
મા ં૧૨૪.૯૨ લાખ હપ્તાથી ભરપાઈ ર્યાક બાદ વિલબંીત રર્મ રૂ.૧૦૨.૧૩ 

લાખ માફ ર્રિા માટે યોગ્ય ચર્ાસણી ર્રી જરૂર જણાશે તો ઘટતી 
ર્ારીિાહી વનયમાન સાર ર્રિામા ંઆિશે.

પડતર
િડી ર્ચેરીએ 
પ ન:દરખાસ્ત 

ર્રિામા ંઆિેલ છે.

૧૮  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રમેશભાઈ નાગરદાસ પટેલ 
મ .તા.જી.પાટણ
પાટણ શહરે-૨ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

 -

હાલ મા ંસરર્ારશ્રી દ્વારા ડાર્કઝોન ઉઠાિી લેિામા ં
આિેલ છે અને િીજ ર્ચેરી દ્વારા નિીન 

િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ચાલ  છે. ''ડ'' 
વિભાગમા નોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 

િીજજોડાણની અરજીઓનો નીર્ાલ ન થાય ત્યા ં
સ િી અન્દ્ય ખેડતૂોને નિીન િીજજોડાણ આપી 
શર્ાત   ંનથી. પરંત   જે ખેડતૂ નિીન બોર બનાિી 
અરજી ર્રે તેને અગ્રતાક્રમ આપી તત્ર્ાલીર્ 

િીજજોડાણ આપિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

હાલ મા ંસરર્ારશ્રી દ્વારા ડાર્કઝોન ઉઠાિી લેિામા ંઆિેલ છે અને િીજ 
રં્પની દ્વારા તા.૧૭/૯/૨૦૧૨ થી ૧૬/૧૦/૨૦૧૨ સ િી નોિાયેલ 

અરજીઓને નિીન િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ચાલ  છે. ''અ'', ''બ'', 
''ર્'', ''ડ'' વિભાગમા નોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણની 

અરજીઓનો નીર્ાલ ન થાય ત્યા ંસ િી અન્દ્ય ખેડતૂોને નિીન િીજજોડાણ 
આપી શર્ાત   ંનથી. અત્યારે જે ખેડતૂ નિીન બોર બનાિી અરજી ર્રે તેને 
અગ્રતાક્રમ આપી તત્ર્ાલીર્ િીજજોડાણ આપવ  ંજે નીવતવિષયર્ બાબત છે.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-4



 
અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૧૯  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રામાભાઇ ભગિાનભાઇ પટેલ 
મ .તા.જી.પાટણ
પાટણ શહરે-૨ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

૯૨૨૮૪૮૧૧૦
 પાટણ શહરેમા ંઉ.ગ .િી.રં્.ની િત  કળ ર્ચેરી આપિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

 પાટણ શહરેમા ંઉ.ગ .િી.રં્.ની નિીન િત  કળ ર્ચેરી આપિા બાબતે પાટણ 
વિસ્તારની ભૌગોલીર્ ક્સ્થવત, ગ્રાહર્ોની સખં્યા, સલંગ્ન ર્ચેરીઓનો 

ર્ાયકબોજ, આિર્ અને િહીિટી અન કળૂતા તેમજ તાવંત્રર્ યોગ્યતા ચર્ાસી 
દરખાસ્ત ર્રિામા ંઆિશે.

-  વનર્ાલ

૨૦  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી નિીનક માર અંબાલાલ પટેલ 
મ .તા.જી.પાટણ
પાટણ શહરે-૧ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

૯૮૨૪૩૫૨૩૪૭

શહરેની આજ બાજ  વિસ્તારમા ંઆિેલ સિે નબંર 
એન.એ. ન થયેલ હોય અને આજ બાજ ના સિે 
નબંર એન.એ. થયેલ હોય તેિા સજંોગોમા ંફામક 
હાઉસના વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ શહરેી ફીડરમાથી 

આપિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

સદર અરજદારની રજૂઆત મ જબ જો તેમનો સિે નબંર એન.એ. ન 
થયેલ હોય તો પ્રિતકમાન વનયમાન સાર નજીર્ના ર્ોઈ ખેતી વિષયર્ 

ફીડરમાથી વસિંગલ ફેજ િીજજોડાણ ફામક હાઉસના િપરાશ માટે આપિામા ં
આિે છે. હાલમા ંતમામ ખેતીિાડી ફીડર ઉપર ૨૪-ક્લાર્ વસિંગલ ફેઝ 

િીજપ રિઠો પરૂો પાડિામા ંઆિે છે.

-  વનર્ાલ

૨૧  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રામાભાઇ રાયચદંભાઈ પટેલ 
મ .તા.જી.પાટણ
પાટણ શહરે-૧ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

-

 ''ડ'' વિભાગમા નોંિાિેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણમા ંનિીન બોર બનાિી િીજ રં્પનીને 
જાણ ર્યેથી તત્ર્ાલીર્ િીજજોડાણ આપિા તેમજ 
''ડ'' વિભાગનો ડ્રૉ ક્યારે ર્રિામા ંઆિશે તેની 

જાણર્ારી અંગે.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

હાલમા ંસરર્ારશ્રી દ્વારા ડાર્કઝોન ઉઠાિી લેિામા ંઆિેલ છે અને િીજ 
ર્ચેરી દ્વારા ''ર્'' વિભાગના નિીન િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી ચાલ  

છે. ''ર્'' વિભાગમા નોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણની 
અરજીઓનો નીર્ાલ થયે ''ડ'' વિભાગના અરજદારોની અરજીઓની 

ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિશે. ''ડ'' વિભાગનો ડ્રૉ િડી ર્ચેરીની સચૂના 
મ જબ યોજિામા ંઆિશે તથા અગ્રતાક્રમ મ જબ િીજજોડાણ આપિાની 

ર્ાયકિાહી વનયમાન સાર ર્રિામા ંઆિશે.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૨૨  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રામાભાઇ ભગિાનભાઇ પટેલ 
મ .તા.જી.પાટણ
પાટણ શહરે-૧ પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

૯૨૨૮૪૮૧૧૦

ર્ાયમી િોરણે બિં થયેલ ખેતીિાડી િીજજોડાણ 
ચાલ  ર્રિા અને સ્થળ ફેર ર્રિા માટેની અરજી 
િખતે િીજ રં્પની દ્વારા બોર હયાત હોિા અંગેના 
પ રાિાનો આગ્રહ રાખિામા આિે છે. તેના બદલે 
અંદાજપત્ર પાઠિતી િખતે બોર બનાિિાની 

સચૂના આપિા અંગેની રજૂઆત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

ર્ાયમી િોરણે બિં થયેલ ખેતીિાડી િીજજોડાણ પ ન:ચાલ  ર્રિા અને 
સ્થળ ફેર ર્રિા માટેની અરજી િખતે વનયમાન સાર બોર હયાત હોિા 
અંગેના પ રાિો આપિાનો હોય છે. અરજદારને દસ્તાિેજ રે્ અન્દ્ય ર્ોઈ 
વિગતની જાણર્ારી માટે સલગ્ન પેટા વિભાગીય ર્ચેરીન  ંમાગકદશકન 

મેળિી શરે્ છે.

-  વનર્ાલ

૨૩  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી શરં્રભાઇ ખેતાભાઈ ચૌિરી
મ .ર્ાસંા, તા.જી.પાટણ
પાટણ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

૯૫૮૬૯૪૪૪૯૬

પાટણ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરીમા ંખેતી 
વિષયર્ િીજજોડાણની ''અ'', ''બ'', ''ર્'' વિભાગમા ં
નોિાયેલ અરજીઓનો નીર્ાલ થયેલ છે. ''ડ'' 

વિભાગમા ં૧૧૦૦ થી ૧૨૦૦ નોિાયેલ અરજીઓ 
પડતર છે. આ અરજીઓનો ડ્રૉ જ લાઇ-૨૦૧૩મા ં

યોજી વનર્ાલ ર્રિા અંગે.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

પાટણ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ર્ચેરીમા ંખેતી વિષયર્ ''અ'', ''બ'', ''ર્'' 
વિભાગમા ંનોિાયેલ િીજજોડાણની અરજીઓની ર્ાયકિાહી હાલમા ંચાલ  છે 
જેનો નીર્ાલ થયે િડી ર્ચેરીની સચૂના મ જબ ''ડ'' વિભાગમા ંનોિાયેલ 
અરજીઓનો ડ્રૉ ન  ંઆયોજન ર્રી િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી 

ર્રિામા ંઆિશે.

-  વનર્ાલ

LOK DARBAR-QUESTION TATEMENT-2013-JKD-HINGU-5



 
અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૨૪  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી શરં્રભાઇ ખેતાભાઈ ચૌિરી
મ .ર્ાસંા, તા.જી.પાટણ
પાટણ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

૯૫૮૬૯૪૪૪૯૬

તાજેતરમા ંિીજ રં્પની દ્વારા ખેતી વિષયર્ 
િીજબીલમા ંદર ય વનટે ૨૦% િિારો ર્રેલ છે તે 
તાત્ર્ાલીર્ પાછો ખેચિા તથા  હો.પા.દીઠ દફક્સ 
ચાર્જમા ંપણ િિારો ર્રેલ છે જે ઘટાડો ર્રિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

િીજ રં્પની દ્વારા ખેતી વિષયર્ િીજબીલના દર તથા  હો.પા.દીઠ દફક્સ 
ચાર્જ પણ જીઈઆરસી દ્વારા વનયત ર્રિામા ંઆિે છે. જેમા ંિખતો િખત 
જાહરે વનવિદા દ્વારા ખેડતૂીની સસં્થાઓ રે્ ખેડતૂોની િાિંા અરજીઓ લઈ 
તેની સ નાિણી હાથ િયાક બાદ િીજદર નક્કી ર્રિામા ંઆિે છે. હાલમા ં

િીજદરમા ંર્રિામા ંઆિેલ િિારો જીઈઆરસીની મજૂંરી મ જબ 
આર્ારિામા ંઆિેલ છે જે વનયમ મ જબ છે.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૨૫  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી લાખાભાઇ ચેલાભાઇ ચૌિરી
મ .િઘાસર, તા.જી.પાટણ
પાટણ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

 -

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણની અરજીમા ં''ર્'' વિભાગમા ડ્રૉ બાદ 

અગ્રતાક્રમ મ જબજ િીજજોડાણ આપિા. 
જીજીઆરસીના એગ્રીમેન્દ્ટ પ્રમાણે િીજજોડાણ ન 

આપિા.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ િીજજોડાણની અરજીમા ં
''ર્'' વિભાગમા ડ્રૉ બાદ અગ્રતાક્રમ નક્કી થયા બાદ અરજદારોના ટપર્ 
સીંચાઈના સમંવતપત્રર્ જીજીઆરસીમા ંમોર્લિામા ંઆિે છે. ત્યાર બાદ 
અરજદાર દ્વારા ફોર પાટી એગ્રીમેન્દ્ટ સલગ્ન પેટા વિભાગમા ંરજૂ થયેથી 

અંદાજપત્ર આપી િીજજોડાણ આપિાની ર્ાયકિાહી હાથ િરિામા ંઆિે છે. 
જે વનયમાન સાર છે.

-  વનર્ાલ

૨૬  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી દદનેશભાઇ સોમાભાઇ પટણી 
મ .ખાનપ રડા, તા.જી.પાટણ
પાટણ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

૯૮૨૪૬૪૯૫૯૭

ડાર્કઝોન વિસ્તાસ્મા ંનોંિાયેલ નિીન ખેતીવિષયર્ 
િીજજોડાણની અરજી ''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' 
વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ ર્રિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ. પાટણ  
મો.ન.ં ૯૯૨૫૨ 

૧૨૬૨૭

સદર અરજદાર દ્વારા તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૨ના રોજ પાટણ ગ્રામ્ય પેટા 
વિભાગીય ર્ચેરી ખાતે નિીન ખેતી વિષયર્ િીજજોડાણ માટે અરજી 

નોિાિેલ છે. સદર અરજીની સાથે નમનૂા ન.ં૧૬ (કિૂો રે્ બોર હયાતીનો 
દાખલો) રજૂ ર્રેલ ન હોિાના ર્ારણે અરજદારની અરજી ''ડ'' વિભાગમા ં
નોિિામા ંઆિેલ હતી. પ્રિતકમાન વનયામાન સાર ''ડ'' વિભાગમાથી ''ર્'' 

વિભાગમા ંઅરજી તબદીલ થઈ શરે્ નહી.

 વનર્ાલ નીવતવિષયર્

૨૭  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી વપય ષક માર જશિતંલાલ 
ઠક્કર 
લાલબાગ વિસ્તાર, રાિનપ ર
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -

 રાિનપ ર શહરેના લાલબાગ વિસ્તારના િૉલ્ટેજની 
િિઘટ થિા તથા એલ.ટી. લાઇનના િીજ િાયર 

તટૂિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

રાધનપરુ શહરેમાાં લાલ બાગ વિસ્તારમાાં તા.૨૬-૦૬-૨૦૧૩ નાાં રોજ નિીન 

ટ્રાન્સફોમમર ચાર્જ કરી લો િોલ્ટેજની ફરરયાદનો વનકાલ કરિામાાં આિેલ છે.  - વનકાલ
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અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૨૮  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી મોબતજી હઠાજી ઠાર્ોર 
મ .ચલિાડા, તા.રાિનપ ર 
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 ચાલિાડા ગામના વિલેજ ટ્રાન્દ્સફોમકરની એલ.ટી. 

લાઇનના િૉલ્ટેજની િિઘટ થિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

સદર કામ અંગે ;L:8D ;]WFZJF DF8[ 5+ G\P 55&* TFP 5P(P!# GF ZMH D\H]ZL 

D[/J[, K[ VG[ T[G]\ SFD (P(P!# GF ZMH 5]6" SZ[, K[P

વનકાલ

૨૯  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રાજાભાઈ મેઘાભાઈ ચૌિરી 
મ .જાિતં્રી, તા.રાિનપ ર 
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
જાિતં્રી ગામે ટ્રાન્દ્સફોમકર સેન્દ્ટરની જગ્યા બદલિા 
બાબતે (આંગણિાડી રે્ન્દ્રથી દૂર ર્રિા બાબત)

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

DMH6L NZdIFG ;NZ 8=Fg;OMD"Z ;G[P!)(_ DF\ pE]YI[, K[ HIFZ[ VF\U6JF0L 

S[gN= G]\ DSFG ;G[PZ__)v!_ DF\ AGFJJFDF\ VFJ[, K[ ;NZ U|FD 5\RFIT wJFZF 

V\NFH5+ EZ5F. YI[ YL ,F.G XLO8L\U SZL VF5JFDF\ VFJX[P 

વનકાલ

૩૦  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રજાભાઈ મેઘાભાઈ ચૌિરી 
અધ્યક્ષ, તાલ ર્ા પચંાયત 
ર્ારોબારી સમીતી, રાિનપ ર
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 રાિનપ ર શહરે તથા ગામડાના અલગ સ.ડી.ર્રિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

 રાધનપરુ પેટા વિભાગીય કચેરીનુાં બાયફરકેશન કરી રૂરલ પેટા વિભાગીય 
કચેરી તથા શહરે પેટા વિભાગીય કચેરી કરિા માટેની દરખાસ્ત સકમલ ઓરફસ 

દ્વારા કોપોરેટ ઓરફસને પત્ર નાં.૧૪૨૩ તા.૩/૪/૨૦૧૨ના રોજ મોકલી 
આપિામાાં આિેલ છે. જેની ભૌગોલીક સ્સ્થવત, ગ્રાહકોની સાંખ્યા, સાંલગ્ન 
કચેરીઓનો કાયમબોજ, આિક અને િહીિટી અનકુળૂતા તેમજ તાાંવત્રક 

યોગ્યતા ચકાસી જરૂરી કાયમિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે

 વનર્ાલ નીવતવિષયક

૩૧  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રજાભાઈ મેઘાભાઈ ચૌિરી 
અધ્યક્ષ, તાલ ર્ા પચંાયત 
ર્ારોબારી સમીતી, રાિનપ ર
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 રાિનપ ર સ.ડી.મા ંઓછા સ્ટાફના દહસાબે 

ગામડામા ંપડતી તર્લીફો બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

િધારાના સ્ટાફ દ્વારા સમયસર ફરીયાદોનુાં વનિારણ કરિા નિીન સ્ટાફની 
વનમણકુ માટેની કાયમિાહી વિચારણા હઠેળ છે.

 વનર્ાલ નીવતવિષયક
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અ.ન.ં

 તારીખ
 ફરીયાદીન  ંનામ-સરનામ  ં
પેટાવિભાગની વિગત.

 અરજદારનો સપંર્ક  
નબંર

 ફરીયાદની વિગત

 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 ૯

૩૨  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી રજાભાઈ મેઘાભાઈ ચૌિરી 
અધ્યક્ષ, તાલ ર્ા પચંાયત 
ર્ારોબારી સમીતી, રાિનપ ર
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
 રાિનપ ર તાલ ર્ામા ંખિાઇ ગયેલ પોલ બદલિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

અરજદારે આશરે ૧૫૦૦ થાાંભલા બદલિાની રજૂઆત કરેલ. જેનુાં સિે કરતાાં 
૯૫૦ થાાંભલા બદલિાના થાય છે તે પૈકી ૩૪૦ થાાંભલા બદલિામાાં આિેલ 

છે બાકી રહતેા થાાંભલા ઉપલબ્ધધ મજુબ બદલિાનુાં આયોજન છે.

 ૬ માસ પડતર

૩૩  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી િીરમભાઇ પ જંાભાઈ ભરિાડ
મ .શેરગજં તા.રાિનપ ર 
રાિનપ ર પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
એલ.ટી. લાઇનના બે ગાળામા ંનીચા થયેલા તારને 

ઊંચા લેિા બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

સદર ફરીયાદન  ંવનિારલ .TFZLBo Z)q*q!# GF ZMH SFD 5}6" SZ[, K[P વનકાલ

૩૪  ૧૪/૬/૨૦૧૩

પ્રમ ખશ્રી,રાિનપ ર નગરપાલલર્ા  
મ .રાિનપ ર, પેટા વિભાગીય 
ર્ચેરી

 -

રાિનપ ર નગરપાલીર્ાના િોટર િર્કસ / સ્ટ્રીટ 
લાઇટના બીલની રર્મમા ંવ્યાજ/પેનલ્ટી માફ ર્રિા 

અંગે.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

(૧) હાલમા ંનગરપાલીર્ાના િોટર િર્કસના બીલમા ંનગરપાલીર્ાના ક લ 
રૂ.૬૪૧.૫૦ લાખ બાર્ી પડે છે જેમાથી મ દલ રર્મ રૂ.૩૧૭.૬૩ લાખ તથા 

વ્યાજ રૂ.૩૨૩.૮૭ લાખ થાય છે.
(૨) સ્ટ્રીટ લાઇટના બીલમા ંર્ોઈ રર્મ બાર્ી નથી.

 વનર્ાલ વનતીવિષયર્

૩૫  ૧૪/૬/૨૦૧૩

સરપચંશ્રી, જાખેલ ગ્રામપચંાયત  
મ .જાખેલ, તા.સમી 
સમી પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -  જાખેલ ગામે થાભંલા તથા તાર બદલિા બાબત.
 શ્રી ર્ા.ઈ.  

રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

આશરે ૧૦ એલ.ટી.પોલ બદલિાની જરૂર છે તેમજ ત્રણ ર્ી.મી. 
એલ.ટી.રં્ડક્ટર બદલિાની જરૂર છે.  થાભંલા ઉપલબ્િી અન સાર સદર 

ર્ામ હાથ પર લેિામા ંઆિશે.
ચાર માસ પડતર

૩૬  ૧૪/૬/૨૦૧૩

સરપચંશ્રી, રણાિાડા 
ગ્રામપચંાયત  
મ .રણાિાડા,તા.સમી 
સમી પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 - રાણાિાડા ગામે થાભંલા તથા તાર બદલિા બાબત.
 શ્રી ર્ા.ઈ.  

રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

 આશરે ૭ એલ.ટી.પોલ બદલિાની જરૂર છે તેમજ ૫૦૦ મીટર  
એલ.ટી.રં્ડક્ટર બદલિાની જરૂર છે.  થાભંલા ઉપલબ્િી અન સાર ર્ામ 

હાથ પર લેિામા ંઆિશે.
ચાર માસ પડતર

૩૭  ૧૪/૬/૨૦૧૩

શ્રી મોહનભાઇ પરબતભાઇ 
નડોદા અને અન્દ્ય બે, મ .રાફં 
,તા.સમી 
સમી પેટા વિભાગીય ર્ચેરી

 -
એલ.ટી. લાઇનના થાભંલા તથા િાયર બદલિા 

બાબત.

 શ્રી ર્ા.ઈ.  
રાિનપ ર  મો.ન.ં 
૯૯૨૫૨ ૧૨૧૯૫

 જરૂરી સિે ર્રિામા ંઆિેલ છે. એચ.ટી.થાભંલા ક લ ૫૦ તથા િાયર ૬ 
ર્ી.મી. બદલિાની જરૂર છે.  થાભંલા ઉપલબ્િી અન સાર ર્ામ હાથ પર 

લેિામા ંઆિશે.
ચાર માસ પડતર
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